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Pasiaukojimas ir drąsa JAV politika Pabaltijo reikalu

Rašo Alb. Pocius

Jau 30 metų gyvendami 
šeivijoje stebėjomės, kaip 
let galingos valstybės su 
jaime nuolaidžiavo sovieti- 
lės Rusijos diktatoriams 
ledrįsdami net ištarti pa
vergtųjų tautų vardo.

Pasaulio istorija nestovi 
vietoje, bet keičiasi ir įgau
na naujas formas, pagal ku
rias keičiasi ir pati gyveni
mo struktūra. Po Stalino 
’nuvainikavimo” pirmiausia 
atsirado disidentai, po jų - 
jogrindžio spauda, o dabar 
visą pasaulį nustebino ko- 
nunizmo pagrindus sudre- 
)inęs vienas žmogus. Tai 
enkų patriotas ir laisvųjų 
darbininkų vadas Lech Wa
lesa. Jis pirmasis išėjo į ko
vą prieš komunistų dikta
tūros įvestą darbo žmonių 
išnaudijimą ir jų teisių prie
vartavimą. Nors buvo vie
nas iš pirmųjų, už jo pečių 
vieningai stojo visa Lenkijos 
darbininkija, o visagalinti ir 
"niekad neklystanti komu
nistų partija pasijuto esanti 
bejėgė, kada anot jų inter
nacionalo ’’vergai nužemin
tieji” pareikalaus savo teisių 
ir pradės kurti laisvąsias 
unijas. Nors sovietų Rusija 
turi armijos ir pasienio ap
saugos daliniuose apie 5 mi
lijonus karių, bet ar Krem
liaus diktatoriai galės savo 
divizijas pasiųsti prieš Le
ningrado ir Maskvos darbi
ninkus?

Lengva pasiųsti savo tan
kus į Budapeštą ar Pragą. 
Galima dar pasiųsti į Afga
nistaną, Ukrainą ar Lietuvą, 
bet ar norės Rusijos kareivis 
šaudyti į savo brolius Lenino 
ar Maskvos gatvėse?

Užsienio žurnalistams pa
reiškus savo nusistebėjimą 
Lenkijos darbininkų drąsa ir 
vieningumu, jų vadas Lech 
Walesa pasakė: ’’Jūs vaka
ruose nepajėgūs bent mini
maliai pasiaukoti”. Galbūt ir 
mums nemaloni, bet šventa 
tiesa. Mes čia, laisvame pa
saulyje, gero gyvenimo išle
pinti, nesiryžtame padaryti 
mažiausio pasiaukojimo už 
savo tautos laisvę ir mūsų 
Australijos demokratinės 
santvarkos tęstinumą.

Mes turime žmonių, kurie 
į tarnybas važiuoja ’’Volvo” 
mašinomis, o į svečius jau 
Mercedes Bentz. Jų namai 
panašūs į rūmus, o poilsiui 
vyksta į ištaigingus vasar
namius, bet jų nepamatysi 
Vasario 16 minėjime ar cho
ro koncerte. Jie kaip tie 
Unijos laikų bajorai nuėjo 
tarnauti svetimiems die
vams, garbinti aukso veršio, 
ir Lietuvos istorija neras to
kiems vietos.
v Dažnai susiduriame su 
žmonėmis, kurie pretenduo
dami į ’’intelektualus” tvir
tina, kad norint savo gyve
nimą įprasminti nebūtina 
dirbti savo tautos gerovei, 

nes girdi, užtenka būti tik 
naudingu visai žmonijai. Ži
noma, jei tokie būtų tikri in
telektualai, tai suprastų, 
kad tik įvairių tautų jungi
niai ir sudaro žmoniją, kur 
kiekviena tauta žmonijos is
torijoje turi savo vietą. Kaip 
negalima statyti namo be 
tvirtų pamatų, taip negali
ma tarnauti žmonijai nesant 
vertingu savai tautai ar 
bendruomenei.

Kovoje su tautos okupan
tu reikia turėti drąsos ir pa
siaukojimo. Tad jie, kurie 
nenori aukotis savo tautos 
gerovei, nori savo menkystę 
paslėpti po žmonijos skrais
te, nes ten jis bus nemato
mas.

Dirbdami savo tautos 
laisvei drauge kovojame ir 
už Australijos ateitį. Prieš 
60 metų Leninas rašė: ’’Mes 
turime sukomunistinti visą 
pasaulį ir apsupti Ameriką, 
ir jeigu ji nepasiduos, tada 
ją sunaikinsime”.

Apsupimas jau vykdomas. 
Azijoje nedaug valstybių 
bepaliko laisvų, Afrikoje du 
trečdaliai jau Maskvos glo
boje. Amerikoje Kuba, Ni
karagva jau komunistinės; 
Panama, Kosta Rica ekstre
mistų socialistų rankose, o 
San Salvadore tebevyksta 
aršus komunistų sukilimas. 
Klausimas, ar naujasis 
Amerikos prezidentas su
spės atitaisyti buvusių pre
zidentų klaidas apleidžiant - 
Amerikos draugus ir nu
ginkluojant pačią Ameriką?

Nereikia laukti, kad 
Amerika viską padarytų. Į 
kovą su Lietuvos okupantu 
turime stoti visi.

Žmonijos pažangos ir ge
rovės istorijoje kiekviena 
tauta turi savo vietą ir kiek
vienas žmogus turi atlikti 
pareigas savo tautai. Šian
die Lietuva, būdama pries
paudoje, šaukia visus savo 
vaikus į kovą už laisvę ir eg- 
zistencij’ą. Šis tautos šauks
mas kaip mobilizacijos įsa
kymas, nuo kurio niekas ne
gali būti atleistas. Dezerty
ras yra pats žemiausias pa-
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PASIKĖSINIMAS

PRIEŠ REAGANĄ

Kovo 30 d. įvyko pasikė
sinimas prieš USA prez. R. 
Reaganą: užpuolikas prezi
dentui išeinant iš viešbučio 
Washingtone paleido seriją 
šūvių sunkiai sužeisdamas 
asmeninį sargybinį ir spau
dos šefą, o patį prezidentą 
kliudė į krūtinę. Pasikėsin- 
tojas suimtas. Prezidentui 
padaryta operacija, išimta 
kulka iš kairiojo plaučio be 
pavojaus gyvybei.

THE BALTIC REPUBLICS: U. S. POLICY
February IMI

i

Background: The United States does not recognize the forcible and unlawful incorporation of 
Estonia, Latvia and Lithuania into the USSR in 1940. As a corollary of this nonrecognition: policy. WG 
recognize and continue to deal with diplomatic representatives of the last three independent Efiitic 
governments. The Estonian, Latvian and Lithuanian Charges d'Affaires in the U.S. enjoy full diplomatic 
privileges and immunities. Their role is to uphold the ideal of a free Estonia, Latvia and Lithuania.

The Helsinki Final Act: On December 15,1980, the Deputy Chairman of the U.S. Dele
gation to the Madrid review meeting of the Conference on European Security and Cooperation made the 
following statement on the Helsinki Final Act:

<1 would not be true to 40 years of bipartisan and principled U.S. policy if I did not mention one special 
The United States does not recognize the illegal incorporation, by force of arms, of the States of 

Latvia, Lithuania and Estonia by the Soviet Union. I would also recall the statement in Principle IV 
(territorial integrity of States) that no occupation or acquisition of territory in contravention of inter
national law will be recognized as legal. And I would reiterate my government's consistent interpretation 
that this provision is applicable to the Baltic States.*

Value of nonrecognition: It has been made clear to us repeatedly in the years since 1940 
that many people in the Baltic States look to our nonrecognition policy as a remainder that we have not 
forgotten them and as a symbol of hope for the future. We feel that in the era following the Helsinki 
Final Act — with heightened interest in human rights worldwide - our Baltic policy remains relevant and 
important to overall U.S. policy interests.

Baltic diplomatic missions: The Baltic legations in the United States remain important 
symbols to the Baltic peoples; our continued recognition and accreditttionof their diplomatic representa
tives are one manifestation of our nonrecognition policy. However, we do not regard the legations as 
governments-in-exi le.

The three legations are diplomatic entities independent of U.S. Government financing. They have been 
financed by Estonian, Latvian and Lithuanian Government funds that were blocked in the U.S. in 1940.

Policy applications: Our nonrecognition policy is manifested in several ways:

• The Secretary of State annually issues National Day greetings, through the Charges d'Affaires, to the 
Baltic peoples, and representatives of the Department of State attend the official National Day functions 
of the three legations.

• So that the U.S. Government speaks with a consistent i voice regarding our nonrecognition policy, 
we seek to coordinate actions of other U.S. agencies on such matters as captions and place names relative 
to Estonia, Latvia and Lithuania on official U.S. Government maps.

• We attempt to stay in touch with the Baltic peoples through Voice of America and Radio Liberty 
broadcasts in their native languages.

e We reiterate on all appropriate public occasions our policy on not legally recognizing the forcible incor
poration of the three countries into the USSR.

e Our Ambassador in Moscow and Cabinet-level officers of the U.S. Government are not permitted to visit 
the Baltic States.

Effect on U.S. —Soviet relations: The U.S. deals occasionally with the Soviet Union 
on particular matters involving U.S. citizen-interest cases in Estonia, Latvia and Lithuania. For example, to 
assist in the reunification of families by facilitating the departure of family members fiom the area, we need 
to work with Soviet officials. Also, U.S. citizens wishing to visit the Baltic republic? must obtain Soviet 
visas. However, the need to deal woth the Soviets on specific topics doea not in our view detract from the 
integrity of our nonrecognition policy.

— Bureau of Public Affairs, Department of State

daras žmonijos istorijoje. 
Tačiau tie, kurie išgirsta 
tautos šauksmą ir atlieka 
savo pareigas parodo, kad 
jiems netrūksta drąsos ir 
pasiaukojimo. Tik tokie 
žmonės tarnauja visai žmo
nijai ir tokie kuria šviesesnę 
tautos ateitį.

POPIEŽIUS SU 
LIETUVIAIS

Šv. Kazimiero šventės 
proga lietuvių surengtose 

•iškilmėse dalyvavo ir popie
žius Jonas Paulius II, atlaikė 
šv. Mišias lietuvių kankinių 
koplyčioje šv. Petro bazili
koje drauge su vyskupais A. 
Deksniu ir P. Marcinkum. 
Buvo visiems didelė staig
mena, kai popiežius pa
mokslą pasakė lietuviškai. 
Toks išskirtinas popiežiaus 
dėmesys lietuviams laikyti
nas istoriniu įvykiu.

Mes turime savo bend
ruomenės apylinkių valdy
bas, turime kiekvienoje 
valstijoje pavergtų tautų 
tarybas, veikia jungtiniai 
pabaltiečių komitetai, o visą 
Australiją apima Australijos 
Pabaltiečių Taryba, Tasma- 
nijoje gražiai veikia HELLP 

• organizacija ir prie jos 
Friends of Captives - kalinių 
globos draugija padėti kali
niams Sibire.

ĮSTEIGTA ŽMOGAUS 
TEISĖMS GINTI 

DRAUGIJA

Kovo 29 d. Sydnejuje įvy
ko iniciatorių antras susi
rinkimas siekiant įsteigti 
specifinį organą lietuvio 
žmogaus teisėms ginti, ypač 
persekiojamiems Lietuvoje 
arba paremti tuos, kurie jau 
nuteisti kenčia sunkias 
bausmes Sov. Rusijos kalė
jimuose arba Sibire. Apie tai 
bus plačiau parašyta

Prez. R. Reaganui perė
mus vadovybę, JAV Valsty
bės Departamentas (Užsie
nių Reik. Ministerija) išleido 
tokio turinio deklaraciją Pa
baltijo valstybių reikalu. 
Deklaraciją skelbiame ori
ginalia anglų kalba. Red.

Remkime tų organizacijų 
darbą ne naujas komisijas 
steigdami bet nuoširdžiai 
įsijungdami per savo bend
ruomenę į tų kovai vado
vaujančių organų veiklą. 
Parodykime, kad netrūksta- 
mums drąsos ir pasiaukoji
mo ir žinome, ko siekiame.

Britų Honduras Pietų 
Amerikoje, vienintelė pali
kusi Britų kolonija, šiais 
metais gaus nepriklausomy
bės statusą. Lietuviams įdo
mus faktas, kad kadaise 
prof.K.Pakštas propagavo, 
jog Britų Hondūre lietuviai 
turėtų kurti antrą Lietuvą.
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Ar žinome, kaip kalbame?
Paprastai brangų daiktą 

ypatingai saugojome, pri
žiūrime, kad jis ištiktų lygiai 
toks gražus ir nesuteptas, 
tarsi naujas. Ypač kai tokiu 
daiktu ne tik pats džiaugiesi, 
bet ir prieš kitus didžiuojie
si.

Bene pats didžiausias ir 
vertingiausias tautos turtas 
yra jos kalba. Nenuostabu, 
kad kultūringos tautos savo 
kalbą nuolat tobulina, sten
giasi ją išlaikyti švarią gi
nant ją nuo įvairių prie
maišų ir ją nuolat turtinant. 
Gyvenant tinkamose sąly
gose yra įsteigtos atitinka
mos kalbos priežiūros insti
tucijos, mokyklose žiūrima, 
kad vaikai kalbėtų švariai ir 
taisyklingai.

Kitokia padėtis išeivijoje, 
kai kalba yra nuolatiniame

- Mityba 
pasaulyje

PASAULIO DIDIEJI
JAVŲ AUGINTOJAI

(Vienų metų derlius)

Įvairiuose kraštuose javų 
auginimo kiekis vidutiniškai 
taip atrodo:

JAV - 251 mil. mtr. tonų 
SSSR - virš 162 mil. m.t. 
Kinija - virš 121 mil. m.t. 
Prancūzija - virš 48 mil. m. t. 
Kanada - virš 42 mil. m. t. 
.Indija - virš 42 mil. m. t. 
Australija -42 mil. m. t. 
Argentina - apie 30 mil. m. t. 
V. Vokietija - 25 mil. m. t. 
Brazilija - 24 mil. m. t.

P.S. Čia neįskaityta ryžių 
ir soya bean derlius.

Šiais metais javų derlius 
Europoje dėl liūčių yra ma
žas, palyginant su kitų gerų 
metų derliumi.

SSSR žmonių maistui ir 
gyvulių pašarui reikalinga 
apie 300 mil. m. t. Šiais me
rais rusai gal prikulsią apie 
150 mil. m. t. įvairių rūsių 
javų.

Sovietams trūko mėsos, 
nuo 1918 metų. Trūksta ir 
dabar. Buvę ūkininkai, da
bar kampininkai, iš pusės 
akro prasimaitina, auginda
mi 1 karvę, avį ar ožką, ke
lias vištas. Jie dalį net par
duoda turguje. Sunkiausia 
su maistu miestų gyvento- 
{’ams, kurių dabar, pav. ok.
Jetuvoje yra virš 40 %.

Kremliaus statistika skel
bia, kad kiekvienam jų pilie
čiui tenką virš 123 svarų 
mėsos per metus.

Tuo tarpu amerikiečiai 
suvalgo 245 svarus mėsos 
per metus.

SSSR planuoja šiais me
tais importuoti javų apie 50 
mil. tonų. Kremlius likęs be 
draugų, turi daug problemų 
- neatsilikti apsiginklavime 
nuo Vakarų pasaulio, išmai
tinti apie 260 mil. gyventojų 
ir remti pasaulio "sukilu
sias” tautas prieš kapitalis
tus. Propogandos tuščiais 
žodžiais per oro bangas ir 
per spaudą, Kremlius šių 
problemų neišspręs. Reikia 
alkaną papenėti, nuogą pri
dengti. Tam reikia darbo, 
technikos ir aukso. Pas save 
nesusitvarkę, tvarko kitus.

(N.L.) 
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atvirame pavojuje, nes san
tykiaujant su svetima aptin
ka tenka naudoti ir kitą kal
bą, o per ją lengvai pasigau- 
narna ir įvedama priemaišų 
savoje kalboje. Net santy
kiaujant su savais tautie
čiais vieni tyčiomis, kiti gal 
ir atstitiktinai įmaišo į savo 
kalbą ne tik svetimų žodžių, 
bet ir ištisų išsireiškimų, 
tarsi savoje kalboje pritrūk
tų atitinkamų žodžių arba 
nebūtų įmanoma sava kalba 
tinkamai išsireikšti arba pa
sakyti, kas norima. Taip sa
vęs nekontroliuojant ilgai
niui gimtoji kalba pasidaro 
pasibaisėtina mišrainė.

Kadaise dar Lietuvoje 
stebėjomės ir gal šaipėmės 
iš atvykusių į gimtinę pasi
svečiuoti amerikonų lietu
vių, kurie panašiai kalbėda
vo, kaip ne vienas iš mūsų 
kalba čia. Ar tai iš apsileidi
mo, ar nevertinant savos 
gimtosios kalbos mes kas
dieniniame santykiavime su 
savaisiais taip praskiedžia
me savo kalbą svetimybė
mis, kad ji pasidaro tiesiog 
sunkiai atpažįstama. Ir tai 
daro ne kas kitas, o kaip tik 
mes patys, tuo atskleisdami 
savo paviršutiniškumą ir 
nevertinimą to, kas iš tiesų 
mums turėtų būti brangiau
sia, gerbtina ir gintina. Kad 
tai, kas čia kalbama, nėra 
koks perdėtas baubas, už
tenka tik įdėmiai pasiklau
syti, kaip mes tarpusavyje 
kalbame ir patys net nu
stebsime.

Gal ne vienas galėjo at
kreipti dėmesį į tuos asme
nis, kuriems lietuvių kalba 
yra ne iš mažens sava, o iš
mokta. Savo tarpe turime 
kitataučių, kurie vienokiu ar 
kitokiu keliu įsijungė į lietu
vių bendruomenę, ir net 
malonu jų klausytis, kaip jie 
stengiasi švariai kalbėti lie
tuviškai; jie kalba apgalvo
tai, vengdami bet kokio sve
timo žodžio, o stengiasi išsi
versti su jiems jau žinomais 
lietuviškais žodžiais ar išsi
reiškimais. Gal jų ištarimas 
yra kiek lietuviškai ausiai 
svetimas, kiek skirtingas 
akcentas, bet jų kalba be 
priekaištų. Lygiai tą patį 
pastebėsite ir mūsų jaunimo 
tarpe, kuriems lietuvių kal
ba pasidarusi lyg ir antrinė. 
Jeigu jie kalba lietuviškai, 
tai kalba rūpestingai, veng
dami bet kokių svetimybių, 
svetimų žodžių intarpų, arba 
jie, jausdami, kad tinkamai^ 
negali lietuviškai išsireikšti, 
iš viso lietuviškai nekalba. 
Kitaip sakant, jie sąmonin
gai supranta, kad geriau 
kalbėti švariai ir gražiai, 
arba iš viso nekalbėti, kol 
tas kalbinis trūkumas nenu
galėtas.

Dedant pastangų ir save 
kontroliuojant visados gali
ma savo kalbą išlaikyti šva

rią ir nesuteptą. Supranta
ma, kalbos nepapUdant ir ja 
nesidomint ji dyla, ir ne dy- 
vas, kad ilgainiui galima 
pritrukti atitinkamų žodžių. 
Bet čia į pagalbą ateina lie
tuviška spauda ir ypač lie
tuviškos knygos, kuriose ir 
kraunamas mūsų kalbinis 
lobis, kalbos turtingumas 
tiek žodžiais, tiek formomis.

Tiems, kurie norėtų save 
teisinti, tiktų toks paprastas 
klausimas: ar mes vartoja
me, kalbant su kitataučiais 
jų kalba, vietoj nežinomų 
žodžių lietuviškus, kaip kad 
įpratę maišyti svetimus kal
bant savųjų tarpe lietuviš
kai? Tokio atsitikimo turbūt 
dar niekad nebuvo, o tačiau 
savoje kalboje be jokių sąži
nės priekaištų sau leidžiame 
ir juos vartojame gal net su 
savotišku pasididžiavimu. 
Ką mes tuo laimime ir taip 
elgdamiesi ar prisdedame 
kovoje už lietuvybę ir tuo 
pačiu už Lietuvą? Jeigu pa
tys taip kalbame kažkokiu 
nepateisinamu žargonu, tai 
ko galime tikėtis iš savo vai
kų, kad jie užaugtų ir kalbė
tų lietuviškai?

Nereikia dairytis, kad kiti 
mūsų kalbą išlaikys, kaip 
kad šiandie dairomasi, kad 
kiti Lietuvai laisvę atkovotų 
ar dovanotų, jeigu mes 
patys jau vien kalbiniu at
žvilgiu ją susiname ir skur
diname? (v.k.)

Naujas organas
• . X’: J >■.' t

NSW AUSTRALŲ -
LIETUVIŲ ŽMOGAUS

TEISĖMS GINTI
DRAUGIJA

Kovo 29 d. įvyko antrasis 
steigiamasis Sydnejaus lie
tuvių susirinkimas, kuris, 
priėmęs draugijos įstatus, 
Easivadino NSW Australų - 

ietuvių Žmogaus Teisėms 
ginti Draugija (NSW Aus
tralian Lithuanian Society 
for Human Rights). Susirin
kimui pirmininkavo Dr. Da
nius Kairaitis, sekretoriavo 
Algis Dudaitis. Atidžiai iš
nagrinėti nauji draugijos 
įstatai priimti vienbalsiai. 
Sekė narių įsirašymas, užsi
registravo 19 narių, kurie 
išsirinko valdybą iš 5 asme
nų ir revizijos komisiją iš 3 
narių.

Susirinkimas praėjo 
sklandžiai ir su darbinga 
nuotaika. Tas rodo, kad 
Sydnejaus lietuviams 
žmogaus teisių gynimas, 
ypač Lietuvoje, yra aktualus 
ir būtinas. Su tuo darbu yra 
glaudžiai surištas visas 
mūsų politinis veikimas. Iki 
šiol atsitiktinais atvejais 
dirbo kiek pajėgė Apylinkės 
Valdyba, bendradarbiauda
ma su pavieniais asmenimis. 
Todėl tas darbas buvo dir
bamas be plano ir be poten- 
cialinės jėgos įsilieti į Aus
tralijos platesnės visuome
nės sluoksnius ir ypač į poli
tinius sektorius. Dabar 
kiekvienas draugijos narys 
galės megzti bičiuliškus 
santykius, draugystes su 
mums prijaučiančiais asme
nimis australais, kurie visais 
atvejais galės mums padėti 
kovoje už Lietuvos nepri
klausomybės atstatymą.

Apie įvykius Lenkijoje
KOLAKOWSKIS ANALI
ZUOJA LENKIJOS ĮVY
KIUS

Gdansko įvykių išvakarėse 
Londono žurnalas Survey 

' išleido du stambius nume
rius, paskirtus Lenkijai. 
Įvadą šiam dabartinės Len
kijos profiliui parašė žy
miausias šių dienų lenkų fi
losofas Leszekas Kolakow
skis, dabar dėstantis 
O\fordo universitete, An
glijoje. Jo žvilgsnis į Lenkiją 
vertas ypatingo dėmesio, 
nes jo gvildenamos temos 
turi gyvybinės reikšmės 
Lietuvai.

Kas būtų, jei Sovietų Są
jungos kariuomenė įsiveržtų 
į Lenkiją? Kolakowskio 
nuomone, organizuotos opo
zicijos sambūrių fizinis su
naikinimas ne tik neišsprę
stų problemų, bet dar pa
blogintų padėtį. Įmanoma 
sutriuškinti virš trisdešimt 
savilaidinių laikraščių ir su
grūsti į kalėjimus keletą 
tūkstančių aktyvistų, bet 
neįmanoma vidinėm repre
sijos priemonėm sunaikinti 
galingiausios jėgos, kristali
zuojančios pasipriešinimą 
sovietizacijai, ir stipriausio 
moralinio autoriteto-Katali- 
kų Bažnyčios.

Beplisdamas lenkų opozici
nis sąjūdis vis labiau įvairė
jo, rašo Kolakowskis. Orga
nizacijas savo interesams 
ginti sudarė ūkininkai, dar
bininkai, intelektualai, pa
sauliečiai katalikai. Pasirodė 
ir politinis pasiskirstymas: 

Tuo būdu bus galima suor
ganizuoti ne tik efektingą 
pagalbą mūsų disidentams 
Lietuvoje, bet ir informuoti 
Easaulį, kas dedasi 

ietuvoje, ir daryti įtakos 
ypač Australijos vyriausy
bei, kad visada pasisakytų
tarptautinėse arenose už 
Lietuvos nepriklausomybę.
Panašią organizaciją turi

me Tasmanijoje pasivadinu
sia HELLP (Help the Esto
nian, Latvian, ant Lithua
nian Peoples Association) in 
Hobart. Jos veikla jau pla
čiai žinoma Australijoje, 
skleidžia informaciją per 
savo laikraštėlį — Baltic 
News, turi daug suorgani
zavusi gerų bičiulių australų, 
kurie tvirtai remia Lietuvos 
laisvinimo reikalus. Panašių 
tikslų draugiją turėsime ir 
Sydnejuje.

Reikia sveikinti iniciato
rius ir palinkėti sėkmingo 
darbo, o Sydnejaus lietuviš
kai visuomenei įsijungti į ši
tą darbą su naujom pastan
gom padėti Lietuvos atkūri
mo darbe.

Įstojimo mokestis $ 10, ir 
metinis nario mokestis $ 5. 
Vadovybė: pirm. Dr. Danius 
Kairaitis, sekretorius Dr. 
Irvis Venclovas. Adresas: 
16/18 East Terrace 
Bankstown, N.S.W.

A. Mauragis 

Spaudos bičiuli, 
prisimink ir Mūsų Pastogę 

savo testamente!

kai kurios politinės grupuo
tės (dar ne visai partijos) 
artimesnės socialdemokra
tams, kitos glaudžiau siejasi 
su nacionalistine tradicija. 
Tačiau nematyti komunisti
nių disidentinių grupių-tro- 
ckistų, maoistų ir kamuolių. 
Visos veikiančios grupuotės 
sutaria, kad turi būti atsta
tyta Lenkijos nepriklauso
mybė ir atkurtos reprezen
tacinės institucijos. Nėra 
prasmės jas dalinti į kairią
sias ar dešiniąsias. Jei 
sovietinio imperializmo ne
apykanta ir Lenkijos laisvo 
apsisprendimo svajonė rei
škia dešinumą', tada beveik 
visi lenkai yra dešinieji; jei 
nepriklausomų profsąjungų 
siekis reiškia “kairumą“, ta
da didžioji dauguma yra 
kairieji.

Nepriklausomybė ir demo
kratija, tie esminiai siekiai, 
drauge yra tolimi tikslai, 
nepasiekiami tiesioginėmis 
taktinėmis priemonėmis, 
-tęsia Kolakowskis. Todėl 
lenkų antitotalitarinis opo
zicijos sąjūdis mėgina veikti 
dabartiniuose politiniuose 
rėmuose. Suvereninės de
mokratiškos Lenkijos atsta
tymo vilties stiprinimas, ko
va su komunistiniais melais, 
atviras represijų ir sauvalės 
pasmerkimas-visa, kas tik į- 
manoma nuveikti dabarti
nėse ribose, prisideda ir prie 
pagrindinių tikslų siekimo. 
Sovietizacijos raida Lenki
joje ir kituose prievarta į 
“Naujojo pasaulio“ narvą į- 
stumtuose kraštuose nerei
škia, kad žmonės pradeda 
tikėti valstybinės doktrinos 
nesąmonėmis- iš tikrųjų, 
žmonės susitaiko su prie
spauda, kaip su tikrove, nuo 
kurios neįmanoma pabėgti, 
ir priima savo likimą, kaip 
bejėgiai ir pasyvus policinio 
režimo pavaldiniai. Kada 
šalį galima vadinti dvasiniai 
pavergta? Ne tada kai jos 
gyventojai, ar bent jų didelė 
dalis, ima tikėti oficialiąja i-, 
deologija, bet kai jie įpuola į 
neviltį. Vienas pagrindinių 
opozicijos uždavinių ir yra 
priešintis tokiai nevilčiai.

Kokia Rytų Europos atei
tis? Į šį klausimą 
Kolakowskis atsako su at-, 
sargiu optimizmu. Jis pri
mena, kad Vakarų politikai 
paprastai mėgindavo 
aiškinti savo susitaikėlišką 
K’ ^iką, sakydami, kad “bet 

e pasikeitimai sovieti
niame bloke prasidės iš Ma
skvos“. Toksai pasiaiškini
mas darosi vis mažiau įtiki
mas. Imperijų istorija rodo, 
kad jos kartais pradeda irti 
nuo pakraščių|kas ir darosi 
šiuo metu. Vakarų ir Rytų 
Europos tautas jungia ben
dras interesas - pagreitinti 
šią raidą taikingomis, bet 
strategiškai aiškiomis prie
monėmis. Tai reiškia, kad 
reikia skatinti ūkinį ir poli
tinį įvairumą Sovietų Są
jungos viešpatijoje ir visais 
galimais būdais prisidėti 
prie kovos prieš galingiausi) 
sovietižmo ginklą - komuni
stų melus.
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Žvilgsnis į Lietuvių Dienas
Lietuvių Dienos Australi

jos lietuvių gyvenime yra 
jau tiek įsipilietinusios ir 
taip prigijusios, kad jas kri
tikuoti, kelti trūkumus būtų 
lyg ir nepatogu. Lygiai kaip 
ir nepriklausomoje Lietuvo
je kiekviename mieste, 
miestelyje, bažnytkaimyje 
įvykusį kermošių žmonės 
priimdavo kaip puikią nuo 
kasdieninių rūpesčių laisvą 
atgaivą, taip turbūt ir Lie
tuvių Dienomis reikėtų pa
sidžiaugti kaip vykusiu, nuo 
kasdieninės rutinos atpalai
duotu džiaugsmingu lietu
višku reiškimu.

Tačiau mūsų atveju, čia 
būnant mažos tautos atsto
vais mums reikėtų ypatingai 
sielotis mūsų tautos kultūra, 
f’)s puoselėjimu ir tinkamu 

ultūringu pristatymu viso
se mūsų šventėse. Gilios 
erudicijos kultūrininkas po
etas Tomas Venclova viena
me kultūros darbuotojų su
važiavime yra pareiškęs, 
kad lietuviškoji kultūrinė 
veikla išeivijoje yra kartu ir 
politinė veikla.

Todėl susiburdami kas 
dveji metai į gražų lietuviš
ka vienetą L.D. metu šalia 
pabendravimo, pasivaišini- 
mų ir kitų malonumų turime 
nepamiršti ir mūsų kultūri
nių renginių kaskart juos 
tobulinant ir rūpinantis kul
tūringu jų pristatymu.

Pripažindamas didelius 
nuopelnus visiems organi
zavusiems L.D. Adelaidėje, 
ir reikšdamas jiems padėką 
vis dėl to noriu prabėgomis 
padaryti keletą pastabėlių 
vykusių renginių vadovams 
ir dalyviams.

LITERATŪROS VAKA
RAS. Gaila, neteko man ja
me dalyvauti, tačiau iš bi
čiulių pareiškimų susidariau 
įspūdį, kad buvo gana kon
servatyvus. Ateityje 
reikėtų pagalvoti apie origi
nalesnį pravedimą.

JAUNIMO KONCER
TAS. Jaunimo vakarų L. 
Dienose teko matyti keletą, 
bet jie niekad nepasižymėjo 
dideliu organizuotumu. Ži
nau, kad koncerto vadovui 
sunku per vieną dieną suva
žiavusioms grupėms ką nors 
tinkamesnio suklijuoti, bet 
pirmiausiai reikia nusikra
tyti perdideliu programos 
apkrovimu, kiekvienai gru
pei ribojant laiką. Šį reikalą 
jaunimo vadovai turėtų 
nuodugniai persvarstjrti, 
nes publiką varginti trijų 
valandų nekaip organizuota 
programa yra nepateisina
ma.

Nepasakyčiau, kad mūsų 
jaunimas stokoja talentų. Jų 
yra ir nemažai, tik gaila, kad 
ir didžiausieji talentai be 
pasiruošimo nevisada pajė
gia sublizgėti. Iš visų grupių 
koncerte išsiskyrė Melbour
ne jaunimas, patiekęs įdo
mią parafrazuotą, satyriškai 
pravestą lietuvišką pasaką 
^Dvylika brolių, juodvar
niais laksčiusių”. Geros iš
vaizdos, didelio potencialo, 
gražaus balso talentingas 
Sietynas Kubilius deklama
vo, mano nuomone, perilgą 
kūrinį. Klausantis jo muzi
kalaus balso slinkties stebė
jausi, kas jį mokė taip pato- 
siškai viduramžiškai dekla
muoti. Ši, kadaise egzista
vusi šekspyriška maniera 
jau seniai išbraukta iš visų 
aktorių repertuaro. Adelai
dės jaunimas gerokai su
trumpintoje dramaturgo 
Kosto Ostrausko sunkioje

Leidžiame pasisakyti apie 
Australijos Lietuvių Dienas 
išsamiau atvirai pareiškiant 
savo nuomones su kritika ir 
pozityviais pasiūlymais, nes 
mūsų bendrauomenės veik
loje tai pats didžiausias įvy
kis, apie kurį verta ir reikia 
kuo daugiau išsikalbėti 
mūsų pačių naudai. Red.

Esichologinėje dramoje "Ža- 
ojoj lankelėj” pasirodė kaip 
drąsių užsimojimų

galvojantis vienetas nors ir 
ne visiškai sužibdamas vai- 
dybiškai.

TEATRO SPEKTAKLIS. 
Adelaidės Vaidilos teatro 
suvaidinta Stasio Šantvaro 
drama ’’Žvejai” man asme
niškai buvo šių Liet. Dienų 
renginių viršūnė. Teatrinis 
sceninis veikalo apipavidali
nimas, kaip dekoracijos, ap
švietimas, garsų efektai, 
muzika, apranga, grimas ri
kiuojasi' į profesionalinių 
teatrų gretas. Neatsiliko ir 
aktorių vaidyba. Pradedant 
B. Rainiu (profesionaliai

LAIŠKAS REDAKCIJAI

Gyvenimas Čikagoje

KVIEČIU PAKELIAUTI 
PO LIETUVIŲ SOSTINE — 

ČIKAGĄ

Rašo Jurgis Janušaitis

Mielas Redaktoriau,
Geriausi ir nuoširdžiausi 

mano linkėjimai Jums, Jūsų 
bendradarbiams ir Mūsų 
Pastogės skaitytojams iš 
lietuviškosios Čikagos. Pas 
mus jau pavasarėja. Žiema 
buvo nešalta, sniego mažo
kai, nevarginanti. Tad ir lie
tuviškuose horizontuose 
daug krutėta. Dvasinio Deno 
nestokota ir tautinis gyvas
tingumas užtikrintas dar il
giems laikams.

Tad kviečiu į kelionę po 
-lietuviškąją Čikagą.

LINKSMAME
UŽGAVĖNIŲ

KARNAVALE

Vasario 28-toji diena. 
Jaunimas ir senimas vakare 
skuba į erdvų ir puošnų 
Jaunimo centrą. Ten neį
prastas renginys - Mardi 
Gras — Užgavėnių karnava
las. Pasirodo, kad šį renginį 
pamėgo visi - jauni, seni, 
maži, vyrai, moterys, ber
niukai ir mergaitės. Užga
vėnių karnavalas daug kuo 
skiriasi nuo įprastinių ren
ginių. Čia niekas nesako 
kalbų, niekas nesibara, net 
ir bendruomėnininkai su al- 
tininkais praeidami vienas 
kitam kepurę kilstelėja ar 
galvą linktelėja. Kaip gražu, 
Rodos tokia puiki vienybė 
lietuvių tarpe.

Užgavėnių karnavalą 
prieš septyneris metus su
galvojo jaunas, energingas 
ir veiklus lietuvis daktaras 
Algis Paulius. Pirmas ban
dymas buvo sėkmingas. Nuo 
šio renginio ir nebebuvo at
sisakyta.

Paskutiniuosius penkeris 
metus vyriausiu renginio 
šeimininku yra Vytautas 
Markevičius. Na, kas gi ten 
gero?

irvaidinęs dar Lietuvoje) 
baigiant pačiais jauniausiais 
aktoriais, perdaug nesigili
nant į vaidybines plonybes, 
(jų kartais stokoja ir profe
sionalai ) visi sukūrė įdo
mius charakterius ir vaidino 
gerai. Visai sutinku su I. 
Davis Mūsų Pastogėje pas
kelbta "Žvejų” recenzija. Iš 
viso spektaklyje jautėsi 
kruopštus pasiruošimas, ne
trūko ir kūrybinių polėkių.

TAUTINIAI ŠOKIAI. Jie 
kaip paprastai praėjo su di
deliu jaunatvišku entuziaz
mu ir gera organizacija. Ta
čiau laikas pagalvoti apie 
vieną kitą ir originalesni 
dalykėlį, gal daugiau sute-

Minios žmonių. Gal apie 
du tūkstančius. Jų visur pil
na, koridoriuose, salėse ir 
kambariuose. Kaip upės 
sriautas - banguoja minia.

Minios tarpe maišosi kau
kės. Jos įvairios, vienos įdo
mios, patrauklios,kitos ne
pasižymi skoningumu ir iš
radingumu. Tačiau visos 

. kaukes sudaro įvairumą.
Apie dešimtą valandą di

džioje salėje įvyksta taip 
vadinamas kaukių paradas. 
Scenoje sėdi rūsčių veidų, 
susimąstę teisėjai. Orkes
tras groja kažkokias links
mas mehodijas, salės vidu
ryje, minios suspaustame 
žiede akimirkomis pasirodo 
publikai ir teisėjams kaukės. 
Po to "teismas”, išrenkamos 
geriausios kaukės ir paski-’ 
riamos premijos. Pasakysiu, 
kad paradai nebūna įspū
dingi, nes salėje erdvę 
užpildo žiūrovai, kaukėms 
aikštė pasidaro maža ir pa
radas nebūna įspūdingas. 
Bet vistiek paradas.

Keliaujame toliau. Štai 
kavinėje Lietuvių opera. 
Gaila, čia negirdime mūsų 
balsingų solistų, dainuojan
čių arijas. Bet man patiko 
kabareto šokėjų šokiai. 
Merginos dvi. Gerai nuau
gusios, žavios, savo darbą 
žinančios-. Šokiai gyvi, įdo
mūs. Tai kurgi vyresniojo 
amžiaus vyrai nesižavės. 
Net nekvėpuoia, kai šokėja 
sėstelėja ant kelių. Jos su 
šokiais pasirodo porą kartų 
ir žiūrovų nestokoja. Na, kai 
kas užsiminė klausdamas, ar 
nebūtų malonu išgirsti kokių 
smagių, vyrų choro dainuo
jamų dainų. Būtų tam tikra 
atvanga. Tai gal kitais me
tais.

Gana įdomu buvo pabu
voti Oklahomoje, Vaivos 
vieneto renginyje. Čia pasi
rodė gana išradingas mūsų 
jaunimas, geri talentai tiek 
dainoje tiek ir vaidyboje. 
Tai dalinai ir jauno muziko 
Fausto Strolios nuopelnas. 
Gaila, kad ’’salė” nedidelė ir

atralintą perdaug nenusi- kausko, A. Vingio ir L. Žygo 
žengiant autentiškumui tuo darbus tikrai buvo idealus ir 

vertas pagyrimo. Tačiau 
mano supratimu, tuo visas 
reikalas turėjo ir baigtis. 
Įjungus dar kelias parodė
les, kurių nenoriu nuvertin
ti, jos buvo taip pat įdomios, 
mažose patalpose, nelei
džiant išsitiesti minėtų trijų 
dailininkų drobėms pilnu 
ūgiu, ekspoziciniu požiūriu 
šią parodą sumenkino.

Baigiant šias pastabėles 
noriu padaryti keletą išvadų 
pridėdamas grynai asme
niškų patarimų ateities L.D. 
renginių vadovams.

1. Stengtis visų renginių 
programų neperkrauti. 
Pasirodymų gausumas kad 
ir kaip geras būtų, vargina 
žiūrovą.

2. Stengtis ateityje vi
soms grupėms ir pavieniams 
dalyviams įdėti daugiau 
darbo ir daugiau pašvęsti

- laiko pasiruošimui.
3. Stengtis renginiams 

susirasti lietuviškų temų ar 
tai iš mūsų gilios senovės, 
mitologijos, istorijos ar iŠ 
naujai parašytų tik lietuviš
kų autorių kūrinių.

4. Pasistengti žiūrovams 
nesivėluoti. Neįsigijus bilie
tų į renginius iš anksto ateiti 
prie kasos daug anksčiau, 
nes toks ilgas delsimas pra
dėti patį renginį nuvertina.

Ateinančių L.D. organi
zatoriams, vadovams, daly
viams linkiu sėkmės, 
kruopštaus pasiruošimo ir 
gaivių kūrybingų vėjų.

Paulius Rūtenis

žengiant autentiškumui tuo 
perkeliant visą vakarą iš gal 
perdaug jau nusistovėjusios 
tvarkos.

DAINŲ ŠVENTĖ. Dainų 
^koncertai Liet. Dienose yra 
'vieni iš populiariausių ren
ginių. Dėka geros organiza
cijos suvedant visus chorus 
iš karto į sceną šį kartą kon
certas praėjo įspūdingai. 
Melbourne Dainos Sambūris 
savo pyne "Bernelis viliokė- Baigiant šias pastabėles 
lis”, originalumu, apranga, noriu padaryti keletą išvadų
susidainavimu artėdamas į prideda
ansamblinį etnografinį vie
netą mane žavėjo, bet kaip 
kritikai pastebėjo, ši pyne 
koncertinės salės aplinkoje 
nesiderino su viso koncerto 
koncepcija. Iš kitų chorų 
man geriausiai patiko Syd- 
nejaus choras Daina, dir. B. 
Kiverio, savo puikiu susi
dainavimu, tiksliomis into
nacijomis ir interpretacija. 
Neatsiliko ir Adelaidės Li- 
tuania, dir. G. Vasiliauskie
nės. Ypatingai žavėjausi 
puikiomis stilizuotomis cho
risčių sukniomis.

Jungtinis choras pra
skambėjo drąsiai, garsiai ir 
įspūdingai. Tačiau galutinė- 
J'e išvadoje norėčiau pasa
kyti, kaip jau ne kartą esu 

pasakęs, neturint choruose 
ypatingų balsinės medžiagos 
resursų vengti dainuoti 
sunkiai parašytų kompli- 

- kuotų dainų ar ištraukų iš 
kantatų bei operų.

DAILĖS PARODA. 
Skulptorės Ievos Pocienės 
užmanymas parodyti trijų 
mirusių dailininkų H. Šal-

be scenos. Bet supinta pynė 
—- Kas bus, kas nebus, bet 
žemaitis nepražus, buvo 
įdomi, meniškai vertinga ir 
šiam renginiui tinkanti. O 
visai nebūtų pro šalį, jeigu ši 
pynė būtų išvydusi ir dides
nę sceną.

Tai tik šie du sceniniai pa
sirodymai. Gi kitos organi
zacijos bazavosi valgiais ir 
gėrimais. Tiesa, sakysime 
medžiotojai ir meškeriotojai 
Jaunimo centro apatinėje 
salėje net įkūrė įspūdingą 
mišką, su šimtamečiais me
džiais ir plačiašakių pavė
siais. Įdomu. Nuotaikinga. 
Grojo orkestras, sukosi jau
nos ir pagyvenusios poros,' 
prie staliukų gurkšnojo ka
vą, valgė tortus ir meškos 
steikus. Čia gana jauki nuo
taika. Patiko ir jūreivių už
kandinė. Čia jūrininkės sve
čius maloniai sutiko, vaišino 
skaniais silkių ir žuvų patie
kalais, gi jūrininkai istroš-- 
kusius atgaivino "gaivinan
čiais gėrimais”.

Nauja knyga
“SOVIET GENOCIDE IN 

LITHUANIA”
Tik ką išėjo iš spaudos ang

lų kalba knyga, kurią paraše 
dr. J.Pajaujis —Javis ir jos 
išleidimą stambesne suma 
finansiškai parėmė Tautos 
Fondas. Knygą išleido Ma- 
nyland Books, Inc., 84-39 
90th St., Woodhaven, N.Y. 
11421. Kaina $10.95.

Knyga turi 246 psi., yra 
gerai dokumentuota ir vai
zdžiai parašyta. Pirmoji da
lis aprašo 1940-41 m. 
įvykius: diplomatines pink
les ir Lietuvos okupaciją bei 
inkorporaciją, toliau apie 
masinius areštus, tardymus, 
kankinimus, pirmą masinę 
deportaciją birželio 14-21 d. 
1941, ir politinių kalinių žu- 

vale dalyvavo net 14 pačių 
aktyviausių organizacijų. 
Visos turėjo savas būstines - 
restoranus, kavines, užkan
dines, barus. Žvilgterėjau ir 
į jaunimo užeigą. Kiek ten 
linksmybės. Orkestras 
trenkė, net žemė drebėjo, o 
besigaivinančių nestokojo. 
Gal net perdaug jau atsigai
vinta. Nestokojo ir įvairių 
lošimų, "gemblingo”, kas 
ypač turėjo gerą pasiseki
mą. Ir taip keliaujame iki 
vėlumų. Klegesys nenutik
ta, bet stiprėja. Daug jau
natviškos nuotaikos. Mardi 
Gras — Užgavėnių karnava
las tampa tradicija. Gal tik 
reikėtų daugiau kultūrinių 
pasirodymų, ypač jaunimo. 
Juk ne vien skaniais cepeli
nais, balandėliais, virtmiu- 
kais ar kugeliu gėrimės, rei
kia ir dvasinio peno. Bet 
karnavale pabuvoti buvo 
smagu.

dynes, lietuvių tautos suki
limų ir nepriklausomybės- 
atstatymą. Antroji dalis 
aprašo 1944-1954 m. įvykius: 
ginkluotą partizanų pasi
priešinimą, naujas masines 
deportacijas, žemės atėmi
mą ir kolūkių įsteigimą, iš
vežtųjų sunkų likimą kon
centracijos stovyklose ir iš
trėmime. Įspūdingi yra gy
vų išlikusiųjų pasakojimai. 
Yra iliustracijų, bibliografija 
ir dokumentų vertimai kaip 
priedas. Knyga techniškai

Rašyti: Lithuanian Natio 
nal Foundation, Inc. P.O. 
Box 21073, Woodhaven, 
N.Y. 11421. '
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Mūšji Pastogės preitųjų 
metų Nr? 47-meyra straips
nis pavadintas Prisidėkime 
ir mes.

Gaila, kad to straipsnio 
autorius tepasirašė tik 
dviem raidėm. Jei būtų pa
sirašęs pilnai, tai kas yra ar
čiau jo ji įtikintų, kad jo 
straipsnis neteisingas, nelo
giškas ir jį paprašytų kitu 
straipsniu tą straipsnį at
šaukti.

Mielas B.S., gal esi pensi
ninkas ir bendruomenei so
lidarumo mokesčio $ 2 per 
metus nemoki (kaip dalis 
pensininkų daro), o jeigu ir 
moki, tai priklausai prie ma
žumos, nes dauguma ir ne 
pensininkų nemoka. Pagal 
paties galvoseną bendruo
menei tektų pusę tų mažyčių 
pajamų atiduoti kam pats 
siidai.

Ar nebūsi sostinės gy
ventojas? Kada aš ten gyve
nau, tuometinė apylinkės 
valdyba siūlė susirinkimui 
pritarti kelių šimtų kasos li
kutį paaukoti nuo potvynio 
nukentėjusiems. Protesta
vau motyvuodamas, kad au
kojame per darbovietes ir 
dvigubai aukoti neprivalo
me. Balsuojant vos buvo 
persvara, kad tą kasos likutį 
reikia palikti naujai išrink
tos valdybos veiklai. Po su
sirinkimo keli pataikūnai 
australams mane barė, kam 
aš pasipriešinęs. Jų many
mu jei tas sumanymas ir ne
buvęs tinkamas nereikėję jo 
atmesti, nes girdi, tai jų bo
sai - viršininkai apie tai su
žinoję galį supykti.

Nemaloniai nuteikė Mūsų 
Pastogės skaitytojus prane
šimai, kad ten sostinėje (ne 
dabar) Lietuvių klubas ba
liaus pelną keturių skaitlinių 
sumą aukojo australų spor
tininkams, kad Jurgis savo 
turtą testamentu Australi
jos valdžiai užrašė.

Ne, ponas B.S., mes nega
lime aukoti kaip graikai; jų 
yra daug, jie turi savo vals
tybę ir dargi neteisėtai išsi
rūpinę pensijas ten grįžta. 
Už Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos atidavimą į vergiją Ru
sijai yra atsakinga ne vien 
Amerika ir Anglija, bet ir 
Australija. Turėtų tie atsa
kingi kraštai bent šiek tiek 
aukotis dėl išlaisvinimo Ru
sijai atiduotų kraštų. Taip 
būkime dosnesni savo ken
čiančiai tėvynei ir savo kul
tūriniams reikalams, kad il
giausiai išliktume lietuviais 
ir čia ir dargi kultūringais

Jonas Normantas

ATSAKYMAS 
"BUSHMENUI”

Antanas J. iš "bušo”, kaip 
jis "Mūsų Pastogės” H-me 
numeryje sakosi, kritikuo
damas redaktorių, kam jis 
taip daug deda aprašymų iš 
paskutiniosios sporto šven
tės Adelaidėje, prisipažįsta, 
kad jis nėra nusistatęs prieš 
sportą ir dažnai iki vėlumos 
žiopso anglišką "socerį” te
levizijoje. Reiškia, sporti
ninkų žmogus, tik gaila, kaip 
atrodo, šu angliškuoju ”so- 
ceriu” ir pasibaigia jo visas 
sportavimas. O kaip gi su 
tuo lietuvišku sportu, ar 
mūsų mielas "bušmenas” 
yra lūio nors prisidėjęs prie 
taip nujojančio lietuviškojo 
sporto, kurip aktyviųjų da
lyvių Adelaidėje buvo kone 
500? * se.
Mūsų Pastogė Nr. 13, 198L4.6* psl. 4

Kas teisybė, tai teisybė, 
mielas bendravardi, Anta
nai. Sakiau ir aš redaktoriui 
V. Kazokui, kad tris mėne
sius skaityti apie praėjusią 
sporto šventę, yra tikrai 
perdaug. Net ir didieji 
Amerikos laikraščiai, ku
riems vietos netrūksta, tiek 
daug nerašo. Tačiau, mūsų 
redaktorius, greičiausiai iš
sigandęs tokio didelio būrio 
jaunų ir, fiziniai gražiai nu
augusių sportininkų, pabijo
jo su jais kariauti, todėl ir 
deda jau seniai praeitin nu- 
grimdusių rungtynių rezul
tatus, kurie šiandien jau net 
ir patiems sportininkams 
nėra įdomūs. Kadangi 
sporto šventės taip labai 
plečiasi ir vis didėja, tai jų 
visų rungtynių aprašymai 
pasidaro neįmanomi ir aš, 
kaip senas spaudos bendra
darbis, patariu, kad ateityje 
būtų rašoma tik bendrąja 
forma ir ne daugiau kaip per 
3-4 numerius.

Gi kas liečia mano paties 
aprašymą apie. svečių atsi
liepimus iš praleistų dienų 
Australijoje, tai galiu mie
lam ’’bushmenui” priminti, 
kad tiek jis, bežiūrėdamas 
anglišką socerį” ir besi
klausydamas kukabūrų 
giesmių, tiek ir mes visi 
miestų ir miestelių, bei visos 
Australijos lietuvių kolonijų 
gyventojai, tik turim 
džiaugtis ir didžiuotis, kad 
Jonas, Petras ar Antanas iš 
Amerikos, kaip ’’bušmenas” 
išsireiškė, tiek čia Australi
joje, tiek grįžę ir į Ameriką, 
sakė ir kartodami sako, kaip 
buvo puiku ir kaip buvo 
gerai viskas organizuota 
Australijoje. Ir visa tai pa
darė pasišventę žmonės, 
mylį savąją Lietuvą, jos dai
ną, sportą ir lietuviškąsias 
tradicijas ir tam atidavę 
daug, daug laisvų valandų, 
per kurias jie ir galėjo, kaip 
tu, mielas ’’bušmene”, pasi
žiūrėti ’’socerį” televizijoje 
ir vėliau, jeigu tai būtų pa
darę, iš svečių išgirsti, kad 
Australijoje iš lietuvių 
teliko tik kengūrų iškamšos, 
nesugebą net lietuviškų 
švenčių suruošti. Ateityje 
patariu, mielas ’’bušmenar’, 
išlysk iš savo to ”bušo”, ak
tyviau prisidėk prie viso lie
tuviško gyvenimo, tada ir 
pats pajusi didesnį pasi
tenkinimą, kai, kartu su ki
tais ir. tave, atvykę užsienio 
svečiai, pagirs ir pasakys, 
tai bent Australijos lietuviai 
ir ant kengūrų uodegų jodi
nėja, ir lietuviškame gyve
nime yra vieni iš pirmųjų, ko 
net ir kiti gali pasimokinti.

Antanas Laukaitis

Nors pasaulyje pagarsė
jusi kovotoja už lietuvybę ir 
tikėjimą Nijolė Sadūnaitė, 
jau atkentėjusi bausmę ir 
tremtį grįžo į Lietuvą, ji vis 
tiek ir toliau KGB persekio
jama: sekami jos susitiki
mai, korespondencija, net 
neleidžiama atsiimti iš pašto 
siuntinių ir laiškų. Vilniuje ji 
Esi gyvena pas savo

♦**
Europos Ekonominės 

Bendruomenės kraštai jau 
1985 metais numato įvesti 

‘tai bendruomenei priklau
santiems kraštams vienodus 
pasus su atskirų kraštų 
valstybiniais herbais. Toks 
pasas liudys, kad asmuo, jį 
turįs, priklauso EEB ir gali 

i keliauti ir veilrti EEB ribo

Social Sėcurity 
teikia pagalbą — 

gal jums galime pagelbėti?

ram«Parttne°t Security (Visuomeninės Apsaugos Departamentas) padeda vy-
ir pagalbaorgS va^ams ^airiais piniginiais išmokėjimais, tiesioginiais patarnavimais 

f e^u $ocial Security galėtų Jums padėti bet kuriuo žemiau išvardintu išmokėjimu ar 
patarnavimu, prašome kreiptis į vieną mūsų raštinių. Department of Social Security 
rastinių adresus bei telefono numerius rasite telefono knygoje Commonwealth 
Government skyriuje.

IŠMOKĖJIMAI

Social Security pensijos ir 
pašalpos gali būti mokamos 
sekantiesiems:
• šeimoms
• bedarbiams
• seneliams
• invalidams
• ligoniams
• našlėms
• tėvams vieniems auginan
tiems vaikus
• auginantiesiems našlaičius 
ar invalidus vaikus
REABILITACIJA

Department of Social Se
curity ribose veikia

' Dauguma Department of Social Security raštinių turi telefoninį susisiekimą su Tele
fono Vertimo Tarnyba. Social Security gali pagal reikalą parūpinti vertėjus.

DEPARTMENT OF SOCIAL SECURITY raštinės randasi

NSW
Metropolitan
* Auburn
* Bankstown
* Belmore
* Blacktown
* Bondi Junction
* Burwood
* Campbelltown
* Camperdown
* Caringbah
* Chatswood
* Crows Nest
* Dee Why
* Fairfield
* Hornsby
* Hurstville
* Liverpool
* Manly
* Maroubra
* Marrickville
* Mt Druitt-
* Parramatta
* Redfern
* Rockdale

Country
* Albury
* Armidale 

Bathurst
* Bega 

Broken Hill
* Broadmeadow
* Cessnock
* Charlestown
* Coffs Harbour 

Dubbo 
Gosford

* Goulburn 
Grafton

* Griffith 
Kempsey

* Lismore 
Lithgow 
Maitland

* Maifield
* Moree
* Murwillumbah
* Newcastle 

Nowra 
Orange 
Penrith

Port Macquarie
_ Tamwortn* larcc

The Entrance
* wWaWagga
* Windsor
* Wollongong

Metropolitan
* Box Hill
* Camberwell
* Cheltanham 

Coburg
* Footscray
* Sreens^orough
* Melbourne (City)
* Moonee Ponds
* North Fitzroy
* Oakleigh
* Peninsula
* Prahran
* Preston
* Richmond
* Ringwood
* St. Kilda
* Sunshine
* Werribee
Country
* Ballarat
* Bendigo
* Dandenong
* Geelong
* Hamilton 

Horsham
* Mildura
* Morwell
* Sale
* Shepparton
* Swan Hill
* Wangaratta
* Warmambool
QUEENSLAND
Metropolitan

Alderley v
* Brisbane (City)
♦ Buranda 

Chermside

* = turima dviguba telefono ragelio priemonė pasikalbėjimui per vertėją

dK DEPARTMENT OF SOCIAL SECURITY
Key Nr. SSI 284.31

Commonwealth Rehabili
tation Service, kuri įstaiga 
padeda tiems, kurie dėl su
žalojimo ar protinės ar fizi
nės ligos yra tapę nedarbin
gais. Sis patarnavimas yra 
taikomas žmonėms, darbin
gumo amžiaus sluoksnyje, 
kurie gautų tikros naudos iš 
šios reabilitacijos. Patarna
vimas prieinamas ir nedir
bančioms namų šeiminin
kėms ir tiems, kurie norma
liai eitų į darbą.

ORGANIZACIJOS

Department of Social Se
curity aprūpina Australijos 
valdžios parama visą eilę

• Inala 
Indooroopilly 
Mt. Gravatt 
Nundah 
Redcliffe 
Sandgate 
Woodridge 
Wynnum

VICTORIA Country
Bundaberg 
Cairns 
Gold Coast 
Gympie 
Ipswich 
Mackay 
Maryborough 
Nambour 
Rockhampton 
Toowoomba 

* Townsville 
Warwick

WESTERN AUSTRALIA
Metropolitan
* Cannington
* Fremantle
♦ Midland
♦ Mirrabooka
* Rockingham
♦ Victoria Park
Country
* Albany
* Broome
* Bunbury
* Geraldton
* Kalgoorlie
* Kununurra
* South Hedland

SOUTH AUSTRALIA
Metropolitan
* Adelaide (City)* Elizabeth 3
* Enfield

Glenelg
* Hawthorn
* Marden
* Morphett Vale 

organizacijų patarnaujančių 
žmonėms.

Šios organizacijos tiekia:
• senelių namus ir bendra
bučius
• senelių centrus
• valgį į namus (meals - on - 
wheels)
• mokymo centrus, darbo 
terapijos centrus, specialias 
dirbtuves bei apgyvendini
mą fizinius ar protinius trū
kumus turintiesiems
• dieninę šeimos priežiūrą, 
retkartinę ir nenumatytu 
atveju priežiūrą, vaikų prie
žiūrą nemokyklinėmis va
landomis ir kitus patarnavi
mus vaikams ir jų šeimoms

* Noarlunga
* Norwood
* Pt. Adelaide
* Salisbury
* Torrensville
* Woodville
Country
* Berri

Kadina
* Mt. Gambier
* Murray Bridge
* Pt. Augusta
* Pt. Lincoln

Pt. Pirie
* Whyalla
TASMANIA
Metropolitan
* Bellerive
* Glenorchy
* Hobart (City)
Country
* Burnie
* Devonport
* Launceston 

Queenstown
A.C.T.
* Canberra (Civic)
* Woden

NORTHERN
TERRITORY

Metropolitan
Casuarina

♦ Darwin
Country

Alice Springs 
Katherine 
Tennant Creek
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Lietuviškas radijas Adelaidėje
Išeivijoje turėti savoje 

bendruomenėje radijo ryšį 
yra didelis dalykas. Gerai 
atsimename, kai čia pradė
jome kurtis vietinė valdžia, 
besistengdama mus greičiau 
asimiliuoti, reikalavo, kad ir 
mūsų laikraščiai vieną ket
virtį savo vietos užpildytų 
angliškai.

Laikai pasikeitė valdan
tiems sluogsniams pripaži
nus, kad australiška visuo
menė yra daugiakultūrinė 
visuomenė. Todėl pradėta 
remti etninių grupių kultū
rinę veiklą ją remiant pini
gais, ir kitokiais būdais su
darant sąlygas išeiti į viešu
mą. Viena iš tokių etninėms 
grupėms suteiktų privelegi- 

— jų yra radijo laidos savo kal
ba.
Atsiradus šiai galimybei ir 

adelaidiškiai, nors ir vėliau, 
negu kitos mūsų kolonijos, 
ėmėsi žygių gauti pusvalan
dį lietuviškoms transliaci
joms. Pirmieji žygiai šia 
kryptimi buvo padaryti 1976 
m. per apylinkės valdybą. 
Buvo nutarta, kad pusva
landžio radijo transliacijos 
bus apylinkės valdybos 
žinioje ir vadovybėje. Susi
tarti su radijo stotim ir pa
ruošti pusvalandžio progra
mas buvo pavesta tuometi
niam valdybos nariui Vikto- 
riui Baltučiui, kuris netru
kus susitarė su radijo stotim 
ir programom paruošti su
darė štabą, į kurį įėjo G.Va- 
siliauskienė, J.Jonavičius ir 
A.Grigonis. Pirmoji tran
sliacija įvyko 1977.3.13. 
Adelaidiškiams tai buvo pa
žymėtinas įvykis. Iš karto 
susidurta su žymiais sunku-

Skaudus praradimas

>Kovo 13 d. apie pirmą va
landą nakties automobilio 
nelaimėje buvo sunkiai 
žeistas žymus visuomeni
ninkas Jonas Jasaitis, 
tosios pagalbos nugabentas į 
Šv. Kryžiaus ligoninę kur, 
sąmonės neatgavęs kovo 18 
d. mirė. Tai nepaprastai 
skaudi žinia lietuviškąjai 
išeivijai, nes a.a. Jonas Ja
saitis buvo vienas iš akty
viųjų lietuviškosios veiklos 
darbininkų.

Velionis buvo gimęs 1926 
m. birželio 9 d., Mažučių 
kaime, Vilkaviškio apskr. 
Mokslus pradėjo neprikl. 
Lietuvoje, Vilkaviškio gim
nazijoje, ją baigė Vokietijoje 

. Doerverdene. Pokario me
tais studijavo. Pabaltijo uni
versitete ir baigė teisės 
mokslus. Nuo pat jaunystės 
a.a. Jonas Jasaitis įsijungė į 
lietuviškąją veiklą. Vokieti
joje vadovavo Pabaltijo uni
versiteto studentų ateiti
ninkų valdybai.

Atvykęs į JAV aktyviai 
įsijungė į Lietuvių Bendruo
menės veiklą ir iki pat mir
ties neapleido bendruome
ninio darbo. Jis ėjo įvairias 
pareigas — LB apylinkės, 
apygardos ir JAV Krašto 
valdybų pirmininkų parei
gas, visada būdavo išrenka
mas į JAV LB Krašto tary
bą, aktyviai dalyvaudavo LB 
susirinkimuose, kalbėdavo 
organizaciniais klausimais. 

mais, nes neturėjome tech
niškų įrengimų transliuoja
mą programą įrašyti į juo
steles. Ukrainiečiai leido 
naudotis jų “radiofono“ 
įrengimais net tris mėne
sius. Kilo mintis patiems to
kius įrengimus įsitaisyti. 
Kadangi jų kaina buvo gana 
aukšta, o šiam tikslui lėšų 
kaip ir nebuvo. Paskelbtas 
vajus ir surinkta daugiau 
lėšų, negu reikėjo. Aukojo 
ne tik organizacijos, bet ir 
atskiri asmenys. Tas aki
vaizdžiai parodė, kad visuo
menė savo radijo programa 
buvo nuoširdžiai suintere
suota ir rūpinosi, kad ji ne
nutrūktų.
Buvo nemaža rūpesčių ir su 

patalpom, kur įrengti elek
troninę aparatūrą. Įrašant 
programą į juosteles būtina, 
kad patalpa būtų izoliuotas 
kambarys, kuriame padary
ta speciali spinta, o vėliau 
patiesti kilimai ir sienos iš
muštos specialiom medžia
gom. Šiuo metu Adelaidės 
lietuvių “radiofonas“ turi 
gana patogias techniškas 
sąlygas paruošti radijo pro
gramų laidas.

Vietoj buvusios pusvalan
džio programos 1979 m. 
sausio 6 d. gavome savo 
programai visą valandą. Iš 
dalies tai buvo džiugus įvy
kis, bet uždėta ir didelė at
sakomybė. Pasidarė dvigu
bai ilgesnė programa, kuriai 
parūpinti tinkamos medžia
gos reikia gerokai 
pasitempti. Bet per visą lai
ką lietuviškos transliacijos 
nė karto nesustojo ir duotas 
laikas buvo pilnai išnaudo 
tas.

NETEKO

JONO JASAIČIO

IŠEIVIJA
ŽYMAUS

VISUOMENININKO

Jonas Jasaitis

jlušo
i, Lietuvių Šaulių

Šalia LB darbų jis pl_A 
ALTe, Baile, Lietuvių šai “ , 
sąjungoje eidamas atsakin
gas pareigas valdybose arba 
jom vadovaudamas.

Jis talkino, dirbdamas ko
misijose, ruošiant pirmąsias 
JAV ir Canados lietuvių 
tautinių šokių ir dainų šven
tes.

Dirbo lituanistinėse mo
kyklose. Puikiai valdė 
plunksną ir buvo uolus lie
tuviškosios spaudos bend
radarbis. Savo rašiniuose 
nagrinėjo išeivijos organi
zacijų problemas, gynė Lie
tuvių Bendruomenės idėją. 
Straipsnius pasirašydavo 
tikrąją pavarde arba J. 
Alksnės slapyvardžiu.

A.a. Jonas Jasaitis buvo 
judrus visuomenininkas, 
lankstus, turėjo savus prin-

Radijo valandos vadovas 
V.Baltutis ir jo “štabo“ išti
kimi nariai G.Vasiliauskie
nė, B.Rainys, A.Zamoiskis ir 
E.Bulienė kiekvieną trečia
dienio vakarą susirenka į 
radijo įrengimų patalpas ir 
čia praleidžia keletą valan
dų, kol į juostelę įkalbami 
tekstai ir įrašoma parinkta 
muzika. Kad galėtumėm pa
sidžiaugti lietuviškom radijo 
laidom ši nedidelė pasišven
tusių asmenų grupelė su
gaišta kasmet šimtus va
landų nepretenduodama į 
materialinę naudą. Visi ade- 
laidiškiai lietuviško radijo 
klausytojai turime būti 
jiems labai dėkingi. Viktoras 
Baltutis paklaustas kaip jis 

vertina galimybę turėti sa
vas radijo transliacijas, pa
reiškė, kad lietuviškas radi
jas ne tik informuoja ben
druomenės narius, kas pas 
mus vyksta ar įvyks, bet

SVEIKINAME

GARBINGA SUKAKTIS

Kovo 3 d. šešiasdešimt 
f>enkerių amžiaus metų su- 
aukė mūsų istorikas - mu

ziejininkas, Adelaidės Lie
tuvių Muziejaus - Archyvo 
įkūrėjas ir jo pirmasis vedė
jas Jonas K. Vanagas.

Jubiliatas gerai žinomas 
ne tik Adelaidėje, bet ir vi
soje Australijoje. Jo atlikti 
didžiulės reikšmės darbai 
aukštai vertinami ir austra
lų, ir lietuvių.

1949 m. su šeima atvykęs į 
Australiją ir apsigyvenęs 
Lobethalyje, jis, turėdamas 
ypatingų gabujnų ir jausda
mas istorijos grožį, svarbu
mą ir reikšmę, pradėjo rink
ti to miestelio įkūrimo ir 
augimo^ istoriją. Eilę metų 
kruopščiai dirbdamas, jis 
sutelkė daug istorinės me
džiagos ir suorganizavo ir 
įkūrė Lobethalio Archyvą ir 
Istorinį Muziejų, kurį 1956 
m. atidarė P.A. premjeras 
Play ford.

1961 m. Jonas K. Vana
gas, su šeima, persikėlė iš 
Dobethalio į Adelaidę ir ak
tyviai įsijungė į vietos lietu
vių gyvenimą, energingai 

cipus, tačiau jų prievarta 
niekam nepiršo. Jis buvo 
gana taikaus būdo, laikėsi 
tolerancijos principų. Pui
kiai valdė žodį ir pasižymėjo 
kaip gabus kalbėtojas. Min
tis reikšdavo konkrečiai, 
trumpai. Ypač gėrėdavomės 
jo sveikinimų kalbomis, ku
rios būdavo tik iš kelių saki
nių, tačiau esmę išsakančios.

Amerika žiūri į vis labiau 
pasireiškiantį teroristinį ju
dėjimą kaip sovietų įsteigtą 
ir palaikomą priemonę kelti 
neramumus pasaulyje. Jau 
tas įrodyta, bet yra abejo
jančių, kurie tiki gera sovie
tų valia ir amerikiečių tvir
tinimus priima labai abejin
gai. Matyt, dar giliai įsėdusi 
sovietinė propaganda arba 
baimė, kad net spaudą ir ki
tas komunikacines priemo
nes atmetant vis tikima, kad 
sovietai vis tebenori taikin
go sugyvenimo. Atrodo, kad 
laisvojo pasaulio neįtikino 
gyvi liudijimai pabėgusių iš

taip pat mus jungia į vieną Po ketvertų metų neper- 
šeimą. Klausytis kiekvieno traukiamo darbo V.BaItutis 
šeštadienio rytą 9 vai. lietu- -bandė šių pareigų atsisakyti 
viško radijo daugeliui šeimų ne todėl^kad būtų pavargęs, 
virto būtenybe. Tą valandą bet apsiėmęs, suredaguoti ir 
visi namų darbai sustoja, spaudai paruoŠti Pulgio An- 
Kiekvienai laidai parenkama driušio raštus. Darbas dide- 
tema, kviečiami asmenys lės apimties ir. gana sudė

tingas. Taigi, du dideli dar
ybai lyg ir perdaug. Tačiau 
:neatsirado savanorio, kuris 
sutiktų perimti iš V.Baltučio 
radijo valandos vadovavimą. 
Išeitis surasta suradus tal
kininkus J.Jonavičių, P.Pu- 
sdešrį, B.Mockūnienę, I.Da- 
vis ir G.Vasiliauskienę, ku
rie savistoviai paruoš atski
ras laidas. V.Baltutis ir to
liau palieka kaip moderato
rius.

Kai kada organizacijos nu
siskundžia, kad ne visi pa
rengimai per radiją pagarsi
nami. V.Baltutis prašo pra
nešti, kad ne radijo darbuo
tojų pareiga teirautis, kas 
verda pietus, ruošia balių ar 
rengia ekskursijas. Suinte
resuoti asmenys patys turi 
pranešti radijo vadovybei, 
kas paskelbtina. Nesant to
kių pranešimų, negalima ti
kėtis ir paskelbimų. Už 
skelbimus mokestis neima
mas.

liečiamu klausimu
pasisakyti, pravedami pasi
kalbėjimai, duodamos poli
tinės žinios-vietmės ir 
užsienio. Intarpus užpildo 
muzika.

Įsigyta gana daug lietu
viškos muzikos plokštelių, 
todėl muzikinė dalis suda
roma be jokių sunkumų. 
Kartais klausytojai užprašo 
savo artimųjų atminimui 
perduoti parinktus muzikos 
kūrinius, ir tai mielai pada
roma.
Įsigyti juosteles ir padengti 

kitas susidarusias išlaidas 
reikalingos nuolatinės lėšos. 
Jas dosniai suaukoja klau
sytojai. Tai neabejotinai ro
do, kad lietuviškas1 radijas 
mūsų visuomenei reikalin
gas ir jos mėgiamas.

Adelaidės Liet. Muziejaus-
Archyvo steigėjas

Jonas Vanagas

imdamasis lietuvių istorinės 
medžiagos telkimo darbo ir 
planuodamas įkurti lietuvių 
archyvą - muziejų Adelaidė
je. Jo darbams ir planams 
mielai pritarė Adelaidės 
Lietuvių Sąjunga ir Lietuvių 
Namuose pastatė ir įrengė

Gražiai, lietuviškoje dvasio
je išauldėjo sūnų ir dvi duk
ras, ypač Jūratė įaugo į lie
tuviškosios veiklos plotmes. 
Čikagos lietuviai ilgam pasi
ges šio judraus, talentingo ir 
pasišventusio visuomeni
ninko ir spaudos darbininko.

Jurgis Janušaitis

Sov. Sąjungos, aiškūs faktai, 
kad sovietai kišasi visur pa
sinaudodami 
subversyvinėmis priemonė
mis arba tiesioginiu įsikiši
mu (atminkime Čekoslova
kiją, Vengriją, Afganistaną). 
Sovietų geruoju ar prievar
ta brukama draugystė visa
dos paremta grasinimais 
(pavyzdys sovietų ambasa
doriaus neseniai išreikštas 
grasinimas, kad jeigu Aus
tralija ne su sovietais, tai ji 
galinti būti atominiu taiki
niu). Gerai, kad Australija 
ne išsigando, bet yra kraštų, 
kurie tokio šantažo paveikti

Mūsų Pastogė Nr.\13;vl981i4.6; pšl..5 t

Taigi, radijo reikalai Ade
laidėje ir toliau lieka gerose 
rankose. Reikia tikėtis, kad 
klausytojai ir toliau savo 
lietuvišką radiją rems ir pa
laikys.

B. Straukas 

specialias patalpas. Į šią in
stituciją jubiliatas sutelkė 
labai daug vertingos me
džiagos apie įvairias lietu
viškos veiklos sritis: doku
mentacija, gražiai įrišta pe
riodika ir knygos, pinigų ir 
pašto ženklų kolekcijos, gin
taro dirbiniai, audiniai, tau-' 
todailė, vėliavos, dailininkų 
kūriniai ir t.t.

Jono K. Vanago suorgani
zuoto ir įkurto Adelaidės 
Lietuvių Muziejaus - Archy
vo oficialus atidarymas įvy
ko 1967 m. sausio 28 d. Jį 
atidarė PLB pirmininkas 
a.a. J.J. Bačiūnas. Už visus 
'atliktus darbus Adelaidės 
Lietuvių Sąjunga, išreikš
dama aukščiausią padėką, 
suteikė Jonui K. Vanagui 
Garbės Nario vardą.

Kaip daugumas bendruo
menės veikėjų, sunkiai be
dirbdami, pavargsta, taip . 
atsitiko ir su Jonu K. Vana
gu... Sutvarkęs ir išpuošęs 
A.L. Muziejų - Archyvą, jis 
pasitraukė iš vedėjo parei
gų. Vėliau pakėlė sparnus į 
užjūrius, apkeliavo Europą, 
ilgesnį laiką buvo apsistojęs 
Vokietijoje. Šiuo metu, su
grįžęs iš atostogų, džiaugiasi 
gyvenimu savo šeimoje.

Linkime jubiliatui, pailsė
jus po visų kelionių, vėl ak
tyviai įsijungti į lietuvišką 
veiklą! Taip pat linkime il
giausių ir laimingiausių 
metų!

(v.b.) (A.L.Ž.)

tuoj pat pasiduoda ir patiki 
gražiais sovietiniais paža
dais.

Estijoje sovietinis teismas 
nuteisė estų disidentą inž. 
Veljo Kalep, nes po kratos jo. 
namuose rasta literatūros, 
žalingos Sovietų Sąjungai, o ' 
taip pat dokumentų apie 
dingusį švedų diplomatą R. 
Walenbergą.
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Milžinas bunda
Pekin; ’’Kas rūpi

klausimą nagrinėja Kinijos 
valdžios ir centrinio partijos 
komiteto nariai.

Kaip jau žinoma vakaruo
se, jaunoji kiniečių karta 
"serga” slogučiu. Šį fenorfie- 
ną geriausiai pailiustruoja 
Šanchajaus ’’jaunųjų inteli
gentų” nusistatymas pasi- 
Snešinti vyriausybei.

lokios yra šio pasipriešini
mo priežastys? Jaunuoliai 
atsisako grįžti į tolimąją 
Sinkiano provinciją, kur jie 
nuo kultūrinės revoliucijos, 
laikų, o kiti ir dar anksčiau 
buvo pasiųsti saugoti Sovie
tų - Kinijos pasienį. Kai 
kurie jaunuoliai jau yra iš
tarnavę penkerius metus 
(kultūrinė revoliucija prasi
dėjo 1966 m. birželio 2 d.) 
pnmityviškiausiose gyveni
mo sąlygose žiauriame 
Tienšano kalnų klimate. 
Prieš dvejus metus Šancha
jaus jaunimas buvo suren
gęs tokias manifestacijas ir 
protesto eisenas, kad net ir 
geležinkelio susisiekimas 
buvo sutrikęs. Šiais metais- 
jų opozicija daugiau pasy
vaus pobūdžio. Nors oficialių 
skaičių neįmanoma gauti, 
tačiau spėjama, kad tūks
tančiai jaunuolių yra ^nele
galiai sugrįžę į didmiesčius. 
Nežiūrint dažnų partijos ra
ginimų atlikti savo pareigą 
tėvynės sargyboje, Šancha
jaus jaunimas nerodo ypa
tingo entuziazmo tą vykdyti.

Šitas ’’slogutis” arba val
džios nepaisymas pirmą 
kartą išplaukė į viešumą 
1978 -1979 metų laikotarpy
je, per Kinijos demokratiza
ciją arba kaip kiti ją vadina, 
Ser Kinijos pavasario sąjūdį.

itame sąjūdyje ypatingai 
pasireiškė jaunimo atstovai 
reikalaudami daugiau lais
vės ir mažiau kompartijos 
reglamentavimo.

Anketų pildymas nėra 
naujas reiškinys komunisti
niuose kraštuose. Tačiau kas , 
stebina vakariečius, tai yra i 

• negatyvių ankietos duome
nų paskelbimas spaudoje. 
Tad šių metų vasario 24 d., 
reikia laikyti nepaprastu 
įvykiu komunistinėje Kini
joje. Tą dieną ’’Liaudies 
dienraštyje” pasirodė anks
čiau minėtos anketos rezul
tatai. Šitie rezultatai yra 
ypatingai įdomūs ir svarbūs 
turint omenyje, kad 65% ki
niečių yra dar nepasiekę 
30-ties metų amžiaus. Ne
nuostabu, kad valdžia susi
rūpinusi.

Iš anketos klausimų pa
aiškėjo, kad:

Jaunoji karta nesilaiko 
aklai socialistinės sistemos 
ir nesužavėti ideologiniais 
obalsiais. Į klausimą ”Ar jūs 
tikite socializmo sistemos 
pranašumu?” vienas ketvir
tadalis atsakė, kad nėra tuo 
įsitikinę, 6.4% atsakė ”ne”, 
o 3.5% kad nežino. Summa 
summarum - virš trečdalio 

. atsakymų yra neigiami. Tai 
—stambus procentas, nes par- 

tija nenuilstamai daboja 
kiekvieną gyventojų žings
nį, mintį ir pasisakymą. At
siminkime taip pat, kad ko
munizmas jau virš 30 metų 
viešpatauja Kinijoje. Per tą 
laiką jis spėjo suleisti šaknis 
į tautos šerdį. Per mokslo 
įstaigas, kariuomenę, prof
sąjungą, spaudą, radiją ir 
televiziją varoma nuolatinė 
propoganda.

Jaunoji karta netiki, kad 
Kinijos modernizacija bus 
užbaigta dar šio šimtmečio 
gale, (čia norėtųsi priminti, 
kad ūkio, pramonės ir eko
nominės būklės moderniza- 

‘vimas yra vyriausybės pir
maujanti užduotis). Apie 
40% abejoja šio plano sėk
mingu įvykdymu. Įdomu, 
kad mažiau nei 30% visų 
apklaustųjų, tiki, kad krašto 
modernizavimas yra ypatin
gai svarbus klausimas.

Iš anketos atsakymų taip 
pat paaiškėjo, kad didelis 
procentas neturi jokių idea
lų. O 7.3% netgi pasisakė, 
kad jų tikslas yra gerai pa
valgyti ir išgerti, pasilinks
minti, turėti gražią šeimą ir 
užsidirbti daugiau pinigų.

Tiesa, vienas ketvirtada
lis pareiškė, kad jų tikslas 
yra padėti Kinijai pasidaryti 
galingu ir turtingu kraštu. 
Bettik 10% pasisakė už ak
tyvią kovą komunistinių 
idealų įgyvendinime.

Adelaidinės pabiros
Savaitgalio mokyklų mo

kytojai yra tie ’’tylieji” dar
bo pelės, kurių darbą retai 
kas pastebi, o taip pat ir 
bendruomenė ne tai, kad jo 
neįvertintų, bet laiko jį ne
išvengiama pedagogo parei
ga, už kurios atlikimą dažnai 
yra pamirštama padėkoti.

Kovo 22 d. Šv. Kazimiero 
savaitgalio mokyklos vado
vybė suruošė mokytojui 
Kazimierui Pažėrai pager
bimą jo 55 metų pedagoginio 
darbo ir 76 metų amžiaus 
sukakties proga.

K. Pažėra pedagoginį 
darbą pradėjo Lietuvoje 
1926 metais, kurį su mažo
mis pertraukomis tęsia iki 
šiandien. Kolei sveikata 
leido, jis vadovavo keletą 
metų Šv. Kazimiero savait
galio mokyklai ir stengėsi 
įskiepyti lietuvių kalbos ir 
kultūros meilę mūsų jaunie
siems. Jis mėgsta muziką, o 
ypatingai kankles, taigi šio 
meno mokino ir savaitgalio 
mokyklos mokinius. Jis yra 
ir šv. Kazimiero parapijos 
bibliotekos vedėjas.

Tai reto pasiaukojimo ir 
meilės savai kalbai ir kultū
rai asmenybė.

Linkime Kazimierui svei
katos ir dar daug džiugių 
valandų ateities žingsniuo
se!

*****
Kada dirbama bendromis 

jėgomis, tai ir darbas nėra

Išdavoje prieinama išva
dos, kad kiniečių jaunimas 
yra daugiau suinteresuotas 
techninių ir mokslinių^ žinių 
įsigijimu, nei ideologiniais 
sloganais. Kad tai yra jauni
mas, kuris jau. yra atsiribo
jęs nuo partinio sistemos 
liaupsi jimo, bet drauge nėra 
labai susirūpinęs demokra
tinių principų įgyvendinimu. 
Į klausimą: "kokia socialinė 
problema jus daugiausiai 
domina? ’ demokratijos 
klausimas atsidūrė 10-toje 
vietoje ir tik 5.6% pasisakė 
už ją. Aišku, kai kas gal ir 
pabijojo pasakyti savo tikrą 
nuomonę.

Šios anketos - rezultatus 
reikia priimti skeptiškai. 
Straipsnio rašytojai nepa
teikė tikslesnių žinių kaip ir 
kokiose sąlygose šios žinios 
buvo surinktos. ’’Liaudies 
dienraštis” tik pažymėjo, 
kad anketa įvyko 1980 
metais, ir kad trim asmenim 
buvo pavestas darbas ap
klausinėti jaunuolius kai
muose, provincijoje, fabri
kuose, mokymo įstaigose ir 
miestelėnų tarpe.

Šį strapsnį atspausdinus 
’’Liaudies dienraštyje”, ve
damasis, kuriame jaunoji 
karta smerkiama, nes ji ne
turinti jokių idealų ir nesi- 
dominanti politiniais ir ideo
loginiais klausimais. Šitas 
faktas įrodo vyriausybės ir ' 
kompartijos didelį susirūpi
nimą. Pamažu milži
nas bunda!

Paruošė Isolda I. Davis

sunkus. Vienam pavargus, 
ar dėl kitų priežaščių pasi
traukus, jo vietą užima kitas 
ir taip darbas nenutrūksta, 
tęsiamas toliau.

A.L.T.Š. Žilvino ansamb
lio Eglučių vadovei G. Vasi
liauskienei išvykstant atos
togų, jų vadovavimą perėmė 
Nemira Masiulytė - Staple
ton. Nemira vadovauja Šv. 
Kazimiero bažnytiniam cho
rui, akomponuoja solistams 
ir moterų kvartetui, bet at
rodo, kad surado laiko ir 
mūsų pačiam jauniausiam 
meno vienetui * Elgutėms. 
Linkime sėkmės ir ištver
mės!

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

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

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

Užsakymus priima su pilnu apmokėjimu:

Station Gift Shop
SHOP 20, HURSTVILLE SUPER CENTRE 

ORMONDE PARADE
HURSTVILLE NSW 2220 Telephone: 570-3365 

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

Kelionės į Lietuvą
Mūsų klientams pakartotinai pageidaujant, organizuo

jame keliones i Lietuvą.
Kelionė, įskaitant skridimą lėktuvais iš Australijos į 

Vilnių ir atgal bei viešbučius, kainuoja nuo $ 1694 
asmeniui.

Be to, organizuojame ir ekskursiją į Lietuvą.
Grupė išvyksta iš Australijos 1981 m. liepos 23 d.
Grupė turi ribotą vietų skaičių ir, norint pasinaudoti 

ypatingai žemom kainom, prašome paskubėti ir regis
truotis mūsų įstaigoje

Business Holiday Bin1 Travel Pty Ltd.
636 St. Kilda Road, Melbourne, Vie., 3004 
Tel.: (03)511478

*****
Adelaidės moterų kvarte

tas "Nemuno Dukros” pir
mosios yra, kurios pasikvie
tė talkon, ką tik iš Melbour
ne atvykusią naują meno 
pajėgą — Dabą Muceniekai- 
tę - Kaminskienę, į pagelbą. 
Dalia yra gera pianistė ir 
akomponiatorė. Malonu, kai 
naujos jėgos jungiasi į mūsų 
bendruomenės kultūrinį 
gyvenimą.

*****
Adelaidės teatras VAI

DILA po sėkmingo St. 
Santvaro ’’Žvejų” pastaty
mo- Lietuvių Dienų metu, 
vėlei pradėjo darbą. Šį kartą 
pasirinko dainos, šokio ir 
žodžio perpintą St. Sodeikos 
"Nemunas žydi” pjesę - 
vaizdelį.* Ypatingai džiugu, 
kad šiame pastatyme daly
vauja didelis būrys jaunimo. 
Bijau suklysti (O kas ne
klysta), Nemunas žada 
sužydėti scenoje apie birže
lio vidurį. Lauksime.

*****
ALB Adelaidės apylinkės 

susirinkimas įvyko kovo 22 
d., sekmadienį, Lietuvių 
Namuose. Susirinkime 
dalyvavo virš 50 lietuvių.

Visi pranešimai bei rinki
mai; garbės teismo ir kont
rolės komisijos buvo patvir
tinti ir išrinkti paplojimu.

Vienas tautietis bandė 
įnešti susirinkiman
’’ugnies”, iškeldamas Lietu
vių Dienų metu vykusios ei
senos vėliavų klausimą. Ka
dangi klausimas buvo gana 
rupiai patiektas, tai ir atsa
kymai nebuvo labai "kultū
ringi”.

Pageidauta, kad susirin
kimus pradėtų anksčiau, nes 
po pietų, kurie baigiasi apie 
pirmą valandą iki susirinki
mo pradžios teko išlaukti 
net avi su puse valandos.

*****
Adelaidės etninė radijo 

stotis 5 EBI įsigijo nuosavas 
patalpas miesto centre: 10 
Byron Place, Adelaide. Pa
talpos ir stoties įrengimas 
kainuos apie $ 114.000. Sto
ties įrengimus projektuoja
ma užbaigti apie gegužės 
mėnesio vidurį ir pradėti 
transliacijas. 5 EBI radijo 
stotis yra vienintelė visoje 
Australijoje, veikianti etni
nių grupių priežiūroje ir 
kontrolėje. Per šią stotį gir
dime ir lietuviškas radijo 
laidas. Vibaltis

Daug sužinosi 
skaitydamas 

Mūsų Pastogę!

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

Funerals of Distinction
17 RAILWAY PDE.

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

MW Paštogė -Nr? 13flOSiAV/pia.16

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

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

Parašas

Čekius rašyti: Station Gift Shop
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Pabaltiečių žaidynės
Gegužės 16 ir 17 dienomis 

Adelaidėje įvyksta Pabal
tiečių Žaidynės, kur pirme
nybės bus pravestos vyrų, 
moterų, jaunių berniukų ir 
mergaičių krepšinio bei 
tinklinio sporto sakose.

Žaidynes ruošia organiza
cinis Komitetas sudarytas iš 
pabaltiečių -sporto vadovų, 
kuriame lietuvius atstovau
ja S. Urnevičius ir R. Sidab
ras.

Po to Latvių Namuose 
”Talava” įvyks bendras - 
viešas balius.

Žaidynes atidarys Pietų 
Australijos sporto ministe- 
ris Mr. Michael Vilson. Visos 
rungtynės vyks Forestville 
krepšinio stadijone.

Prašome visus Australijos 
lietuvių rinktinių sportinin

LIETUVIŲ RINKTINĖS
MOTERŲ TINKLINIS

VYRŲ KREPŠINIS

Alec Viasak Geelongas
Edie Kardas Geelongas
Peter Šutas Geelongas
David Šutas Geelongas
Petras Urnevičius Adelaidė 
Algis Vieraitis Adelaidė 
John Ignatavičius Adelaidė 
Edis Ragauskas Melbournas 
Stasys Ragauskas Melbourn 
Brenan Stanwix Hobartas 
Peter Andriejūnas Sydnejus 

Treneris Stasys Šutas
Geelongas

BERNIUKŲ KREPŠINIS

M Walis Sydnejus
M. Šepokas Sydnej’us
P. Kapočius Sydnejus
G. Atkinson Sydnejus
J. Kalnins- Adelaidė
R. Navakas Adelaidė
R. Ignatavičius Adelaidė 
P. Steel Melbourne
A. Liubinas Melbournas
W. Stanwix Hobartas
D. Stanwix Hobartas

Treneris P. Andriejūnas
Sydnejus

VYRŲ TINKLINIS

•A. Zduoba Sydnejaus
E. Zduoba Sydnejus
A. Laurinaitis Sydnejus
E. Karpavičius Sydnejus
B. Stanwix Hobartas

■■ Skelbimas

ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJŲ GARSINIMAS

Dievo Karalystė
KARALYSTĖS ĮKŪRIMAS

Nebalaukiant kol gyvieji nariai pabaigs savo žemišką 
kelionę, karalystė ir jos darbas buvo tuojau pradėtas ir 
gyviesiems šioje pusėje užkabos yra leista ’’pažinti kara
lystės paslaptis” ir dalyvauti karalystės darbe pirma 
negu įvyks jų ’’perkeitimas”; o mirdami jie ’’nebeuž
migs”, bet bus ’’perkeisti” mirties valandoje ir padaryti | 
palaimintojo pirmojo prisikėlimo dalyviais, kaip parašy
ta: ’’Palaiminti mirusieji, kurie Viešpatyje miršta nuo 
dabar: Taip sako dvasia: jie turi atsilsėti nuo savo vargų, 
nes jų darbai seka juos” — Apreišk. 14:13.

Visa tai sutinka su Šventojo Rašto Pareiškimais, kad 
Dievo Karalystė turi būti įsteigta pirma negu jos įtaka ir 
jos darbas atliks visišką sunaikinimą šio ’’dabarties pikto 
pasaulio”, t.y. politinių, finansinių ir bažnytinių valdančių 
vyriausybių; ir tai įvyks po ’’Pagonių Laikų” pasibaigimo, 
— kada nors po 1914 m. Pažiūrėkime į kai kuriuos švent
raščio tekstus.

Bus daugiau

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

kus nedelsiant užsiregis
truoti šiom žaidynėm pas S. 
Urnevičių, 14 Elm Str. 
Medindie 5018. Užsiregis
truoti galima iki balandžio 
15 d. susimokant du dole
rius, už ką visi gaus specialų 
7-tų Žaidynių ženkliuką, 
programą ir bilietus į visas 
rungtynes.

Dar kartą kreipiamės į vi
sus lietuvių sporto klubus ir 
prašome paraginti visus 
rinktinės žaidėjus atvykti į 
Adelaidę, nes tik bendrom 
jėgom pajėgsime apginti 
Australijos lietuvių sporti
ninkų vardą.

Taip pat prašome pranešti 
kam reijda parūpinti apgy
vendinimą.

Organizacinis Komitetas

W. Stanwix Hobartas 
V. Žilinskas Melbournas 
S. Žiedas Melbournas 
J. Mašinauskas Melbournas 
R. Gailius Geelongas 
G. Kymantas Geelongas 
R. Vitkūnas Adelaidė

Treneris G. Sauka Sydne
jus

MOTERŲ KREPŠINIS

Virginija Juciūtė Adelaidė 
R. Rupinskaitė Adelaidė 
I. Rupinskaitė Adelaidė

KOVO

STIPRŪS JAUNIAI 
KREPŠININKAI

‘‘Kovo“ jauniai krepšinin
kai, kurie yra ir Australijos 
lietuvių čempionai, pradėjo 
savo 1981-jų metų žaidimo 
sezoną. Jie yra vieni iš sti
priausių Sydnejaus iki 
18-kos metų bet kurioje 
krepšinio sąjungine. Vado
vaujami trenerio Petro An- 
driejūno, jie sąžiningai tre
niruojasi ir kiekvieną savai
tę žaidžia australų pirmeny
bėse. Reik tikėtis, kad bū
dami dabar tokiame savo 
žaidimo aukštame lygyje, jie 

.ir Geelongo šventėje paro
dys tą patį, ką parodė Ade- 

Koma Lester Adelaidė 
Rita Kasperaitytė Sydnejus 
R. Andriejūnienė Sydnejus 
R. Bertašiūtė Melbourne 
Brigita Steel Melbournas 
Aldona Kardas Geelongas 
Julie Obeliūnas Geelongas 
SimonetaWiasak Geelongas 

. Treneris Sigitas Visockis 
Adelaidė

MERGAIČIŲ KREPŠINIS

Laima Visockytė Adelaidė
K. Mikalainytė Adelaidė 
Irena Petkūnaitė Adelaidė 
Teresė Lockhart Adelaidė
L. Muceniekaitė Melbournas 
Lucy Steel Melbournas
J. Stašionytė Sydnejus
J. Šepokaitė Sydnejus

K. Bustner Perthas 
Brigita Steel Melbournas

M. Daniškevičienė Adelaidė
J. Jonavičienė Adelaidė
S. Bernaitienė Adelaidė
Rita Rupinskaitė Adelaidė 
Regina Rupinskaitė
Irena Rupinskaitė Adelaidė 
Laima Visockytė Adelaidė 
S. Rūbaitė Melbournas 
R. Bertašiūtė Melbournas
B. Steel Melbournas
Rita Kasperaitytė Sydnejus 

Trenerė Milė Daniškevi
čienė Adelaidė. „ ,* R. Sidabras

KLUBE

laidėje ir vėl išsikovos lietu
vių čempiono taurę.

Šiuo metu visas blogumas 
tas, kad, žaisdami dabarti
nėse Bankstowno pirmeny
bėse, jie negali nei matyti, 
nei patys žaisti gero krepši
nio. Šios, čia pravedamos 
dabartinės varžybos, yra la
bai menkai organizuotos ir 
vos tik primena krepšinį. 
Daugiausiai per jas nebūna 
oficialių teisėjų, šį darbą at
liekant nepatyrusiems kitos 
komandos žaidėjams, kas ir 
Eatį žaidimą padaro labai 

logą. Jeigu ir toliau šiose 
varžybose bus panaši ne
tvarka, tai koviečiams jau
niams reiks būtinai rasti ki
tos sąjungos varžybas ir ten 
žaisti, nes, kitu atveju, ge
rieji mūsų jauniai tikrai pa
sidarys ne geri krepšininkai, 
bet žiaurūs futbolininkai.

‘KOVAS*—MESSENGERS 
38:34 (18:12)

Rungtynės prasidėjo 20 
minučių pavėluotai. Po gana 
blankaus puslaikio, per kurį 
Eriešininkai dėjo specialiai 

oviečiams baudas ir nebū
davo pastebimi, mūsų jau
niai laimėjo puslaikį šešių 
taškų skirtumu. Antrame 
puslaikyje koviečiai parodė 
daugiau entuziazmo žaidi
me, ir ypatingai gerai mėtė 
ir žaidimą vedė Michael 
Wallis. Kovas visą laiką pir
mavo ir tik gale, parodytas 
didelis priešininkų kovingu
mas, leido jiems rungtynių 
rezultatą sušvelninti, nors 
koviečiai parodę puikų žai
dimą, ypatingai antrame 
puslaikyje, atsiekė pelnyto 
laimėjimo. Taškai: M.Wallis 
22, R.Gaidžionis 6, A.Protas 
3, E.Kasperaitis, A.Kolba- 
kas ir E.Barila po 2, P.Sta- 
šionis 1. Rungtynėse nežai
dė G.Atkinson ir A.Svalde- 
nis.

TINKLININKAI DIRBA
Koviečiai tinklininkai pra

dėjo šių metų žaidimo sezo
ną; žaisdami Bankstown Di
strict “A“ Grade (ketvirta
dienių vakarais) ir Parra
matta District “A“ Grade 
(sekmadienių rytais) tinkli
nio turnyruose.
Po vasaros atostogų, tinkli
ninkai yra dar daug žeme
snio lygio negu jie turėtų 
būti, tačiau, jų laimei, iki šiol 
dar jie laimėję visas rungty
nes, kad tikrai duoda jiems 
didelį paskatinimą ir greitu 
laiku tikisi atsiekti savo 
normalų, o gal ir geresnį, 
žaidimo lygį.

Po ilgų žaidimo ir trenira
vimo metų, per ką koviečiai 
buvo atsiekę labai gražių 
pergalių ir ne vieną kartą 
pasipuošę Australijos lietu
vių Čempiono titulais, Gedi
minas (Official) Sauka ne vi
siškai, bet pusiau pasitraukė 
iš trenerio ir žaidėjo 
pareigų. (Tikimės, kad gerai 
pailsėjęs , jis ir vėl aktyviai 
įsitrauks į savo mėgiamą 
tinklinį). Naujuoju tinklinio 
treneriu pakviestas Jeroni
mas Belkus, kuris, būdamas 
taip pat geras skautas, net ir 
savo naują namą pasistatęs 
šalia lietuvių skautų stovy
klos, tikrai daugiau į aktyvų 
sportą įtrauks jaunųjų 
skautų ir kitų mūsų jaunuo
lių. Kaip pavyzdžiu pas jį 
jau žaidžia Rimas Mickus, 
Algis Kapočius ir net jo 
žmona Laura.
Norį pradėti žaisti tinklinį, 

prašomi tiesioginiai atvykti į 
treniruotes kiekvieną penk
tadienio vakarą 8 vai. East 
Hills Girls High School. Šiuo 
metu reguliariai treniruojasi 
ir žaidžia: A.Auglys, A.Bra- 
želis, L.Hurba, A.Kapočius, 
E.Karpavičius, R.Mickus, 
A.Noble, E.Preikša ir 
A.Zduoba.

VEIKLI JAUNA
VALDYBA

Naujoji ‘Kovo* valdyba, 
kuri savo darbą pradėjo tik 
prieš kelias savaites, jau iš 
pat pradžių parodo didelio 
jaunatviško entuziazmo. 
Vadovaujami jau savo darbą

KAS LIETUVIŠKAI NEKALBA, 
TAS LIETUVIŠKAI IR NEGALVOJA; 
KAS LIETUVIŠKAI NEGALVOJA, 
TAS LIETUVIŠKAI IR NEGYVENA!

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 Flcmtagton Road, North Melbourne 3051 TaL 328 3347.

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

Sydney, NSW 2000, tel. 264-1768
■ « k -"T

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

SIUNTINIAI PILNAI APDRAUSTI IR PRISTATYMAS 
BESĄLYGINIAI GARANTUOTAS.

gerai žinančios
L Wallis-Grincevičiūtės, 

kurios koviečiams pavydi 
net daugelis amerikiečių, 
jau nekalbant apie savuo
sius, į naują valdybą įsijun
gė daug jaunų jėgų. Sporto 
vadovu yra mums gerai ži
nomas vaistininkas Edis 
Karpavičius, kurio energiją 
teko daug kartų stebėti tiek 
čia, tiek Amerikoje ir Kana
doje. Jis pradėjo organiza
vimą aktyvių sportininkų' ir, 
reik tikėtis, kad su kitų pa- 

‘galba, koviečių eilės smar
kiai padidės, ypatingai iš 
jaunimo pusės. Gal naujoji 
valdyba ras būdų kaip ge
riau būtų suartinti mūsų 
jaunimą su vyresniaisiais, 
tuo pačiu ir veteranus ko- 
viečius aktyviau įtraukiant į 
sportinį darbą. Veteranas 
D.Atkinson, dirbdamas kar
tu ir išvykos į Ameriką ko
mitete, bus geras ryšininkas 
ir tuo pačiu patarėjas tiek 
vienai, tiek ir kitai grupei. 
Taip pat veteranas D.Krau- 
cevičius ir vėl turėdamas fi
nansų atsakomybę, savo 
darbą tikrai ir vėl atliks la
bai gerai. Tik jis, kaip ir kiti 
valdybos nariai, turėtų visur 
su savim turėti kvitų kny
geles ir aktyviau rinkti nario 
mokesčius iš veteranų bu
vusių klubo narių, kurie ne 
visuomet gali būti susirin
kimuose. Tas daug padės fi
nansiniam Kovo stoviui. x
Tikėkimės, kad greitu laikė, 

ir vėl pasimatysime kokiam 
nors Kovo paruošime, o gal 
ir IEŠMINĖJE, panašioje, 
kaip buvo paskutinė, kuri 
tikrai praėjo labai sėkmingai 
Palinkėkime naujai valdybai 
geros sėkmės, o tuo pačiu, 
pasistenkime kiek galime, 
kuo atktyviau prisidėti prie 
jų nelengvo darbo.
JAUNIAI - ĖS, NORĮ ĮSI

JUNGTI Į AKTYVŲ KOVO 
GYVENIMĄ, ILGAI NE
LAUKĘ KREIPKITĖS Į 
VALDYBĄ IR PRADĖKI
TE AKTYVIAI ŽAISTI. 
NIEKADA TO
NESIGAILĖSITE' . .

Kovietis
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I n f o r m j
STEIGIAMAS RANK
DARBIŲ MĖGĖJŲ RATE
LIS SYDNEY LIETUVIŲ

KLUBE
■■ - -

Sydney Lietuvių Klubui 
seniai rūpi mūsų tautodailės 
išlaikymas ir perdavimas 
jaunąjai kartai. Reikalą rei
kėjo vis atidėlioti neturint 
tinkamų patalpų jaunimui.

Syd. Liet. Klubas deda 
pastangas įkurti lietuvių 
tautodailės mylėtojų ratelį, 
kuriame jaunimas galės 
praktiškai susipažinti su 
mūsų tautiniais rankdar
biais. Ratelio intencija pa
laikyti lietuvių liaudies 
meno tęstinumą jaunojoje 
kartoje. Ratelyje bus galima 
išmokti ir pasigaminti lietu
vių liaudies motyvų rank
darbių: k.a juostų audimo, 
kaišymo, išmezgimo lietu
viškų raštų, siuvinėjimo, ta
kelių audimo ir kitų liaudies 
meno kūrinių. Jei paklausa 
bus ir norinčių išmokti stak
lėmis austi atsiras, bus de
damos pastangos įsigyti 
stakles.

Ratelis nėra steigiama 
mokykla, kur reikia rinktis 
nustatytu laiku ar atlikti už
duotas pamokas, bet yra su
būrimas tautinio meno mė
gėjų ir pasidalinimas turi
momis žiniomis.

Kviečiamos jaunos mamos 
su dukrelėmis įsijungti 1 ra
telį, bus proga išmokti ir sau 
pasigaminti lietuviškų

LAISVĖS LYGA

Vakarų Australijoje labai 
gerai veikia Laisvės Lyga, 
angliškai vadinama. 
Freedom League. Prieš 
.metus laiko ir Viktorijoje 
buvo įsteigtas tos organiza
cijos savistovus padalinys, 
kuris Melbourne vadinamas 
Freedom Coalition. Šita 
Laisvės Lyga apjungia visas 
antikomunistines organiza
cijas ir jų bendruomenės. 
Čia priklauso Laisvieji ki
niečiai, vietnamiečiai, Pa
vergtųjų Tautų bendruome
nės, australų antikomunisti
nės organizacijos -ir pa
vieniai asmenys, susimokėję 
10 dol. metinio mokesčio 
veiklos išlaidų padengimui. 
Organizacijos moka po 25 
dol.

Būtų gera, kad Laisvės 
Lygai priklausytų ir mūsų 
Bendruomenės bei Federa
cijos organizacijos kaip pav. 
šauliai, ramovėnai arba pas
kiri aktyvūs lietuviai, kurie 
pritaria kovai prieš komu
nistų subversiją ir sov. Ru
sijos imperializmą.

Laisvės Lyga kovoja prieš 
komunistų įtaką Azijoje ir 
Europoje. Ji rūpinasi supa
žindinti Australijos visuo
menę su komunistų agresi
jos planais ir jų vedama 
propaganda. Laisvės Lyga 
taip pat rūpinasi, kad būtų 
pradėta sovietų Rusijos im
perijos dekolonizacija ir 
daro žygius padėti politi
niams kaliniams bei disiden
tams sov. Rusijos kalėji
muose rašant laiškus ar 
siuntiniais jų šeimoms.

Balandžio 23 s., ketvirta
dienį, 8 vai. vakare įvyks tos 
organizacijos metinis susi
rinkimas Y.M.C.A. namuo
se, 489 Elizabeth Street 
Melbourne. Paskaitą skaitys 
žymus veikėjas Rev. Dr. 
V.G. Smith, S.J., kuris prieš 
porą metų sakė pamokslą 
per Pavergtųjų Tautų Sa
vaitės Ekumenines pamal
das St. Patriks katedroje. 
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rankdarbių. Vyresnės ma
mos ir močiutės kviečiamos 
atsilankyti pasidalyti savo 
praktika ir žinojimu su jau- 
nesniosiomis. Dėl smulkes
nės informacijos kreiptis į 
Eleną Birkmanienę Lietuvių 
Klube tel. 708 1414 arba 
namų tel. 709 2018.

Steigiamasis Rankdarbių 
Mėgėjų Ratelio susirinkimas 
įvyks sekmadienį, balandžio 
12 d. 3 vai. Klube Banks- 
towne. Atidaromoji paskaita 
bus apie lietuvių tautodailę. 
Pašnekesiai ir kavutė. Ma
loniai kviečiame visas ponias 
ir laukiame.

Elena Birkmanienė 
Lietuvių K-bo V-bos narė

VELYKINĖ IŠPAŽINTIS

Velykinė išpažintis Syd
ney jungiame su Verbų sek
madieniu balandžio 11-12 
d.d. St. Joachimo bažnyčioje 
Lidcombėje.

Išpažintys klausomos ba
landžio 11 d., šeštadienį, nuo 
6 vai. v., 7.30 vai. šv. mišios, 
pamokslas ir šv. Komunija.

Balandžio 12 d., sekma
dienį, išpažintys nuo 10 vai. 
ir per šv. Mišias. Verbų sek
madienio mišios ir šv. Ko
munija. Tuojau po mišių bus 
einami Kryžiaus keliai.

Tai mūsų tradicinis reko
lekcijų sekmadienis pasi
ruošti velykiniams sakra
mentams. Kun. P. Butkus

Susirinkimo metu bus ga
lima įstoti nariais į Laisvės 
Lygą ir dalyvauti tos orga
nizacijos rinkimuose. Dabar 
yra gera proga įsijungti į 
kovą dėl pavergtųjų tautų 
laisvės ir kartu su australais 
prisidėti prie bendro darbo.

Alb. Pocius
L.L. lietuvių atstovas

Dėkingumo ženklan
VIENAS IŠ IŠTIKIMŲJŲ turėjo išvykti Mūsų Pasto

gės tekstų rinkėja Aldona 
Jablonskienė, kurk be per
traukos su M. P-ge dirba jau 
septinti metai. Padėtis be
veik be išeities, nes neturi
ma, kas ją pavaduotų. Lai
mei, dar būdamas M.P. Ad
ministracinėje Komisijoje 
šio darbo savanoriškai buvo 
pramokęs p. Mykolas Zaka
ras. Į jį ir buvo kreiptasi, 
kad p. Jablonskienei išvykus 
ją pavaduotų. Suprasdamas 
ladėtį p. M. Zakaras ir šį 
tartą sutiko (jis gelbsti M. 
J-gę iš keblios padėties jau 
celintą kartą). Su nuoširdžiu 

pasišventimu p. M. Zakaras 
= , . . , „ ~ prisimtas pareigas atliko, už
buotojais palaiko ne gauna- ką jam priklauso mūsų visų 
mas uz jų darbą atlyginimas, didelė padėka.
bet daugiau jų tautinis ir — . ..
bendruomeninis idealizmas.

Pasitraukus dėl vienokių x „
ar kitokių priežasčių bend- Spaudos Sąjungos Komite- 
radarbiui, rašančiam Mūsų tuį( kad tokia padėtis, kaip 

“ i .x i. dabar, negali būti ilgiau to
leruojama, nes atsitiktinu
mais pasikliauti negalima, o 
reikia ieškoti skubios išei
ties.

Išskirtiną padėką p. M. 
Zakarui reiškia ir M. P-gės 
redaktorius, pripažindamas

Mūsų Pastogė džiaugiasi 
ir didžiuojasi visais savo 
bendradarbiais, nors jie 
nėra samdomi ir nedirba pa
samdyti, o vien tik idealizmo 
vedini talkina savo bend
ruomenės laikraščiui. Tokių 
idealistų turime nemažą 
skaičių nuo pat Mūsų Pasto
gės pasirodymo iki šiandie. 
Kalbant apie Mūsų Pastogės 
bendradarbius įskaitytinas 
ir techninis personalas, kaip 
redaktorius, tekstų rinkė
jas, administracija ir t.t. Kai 
kurie techniško personalo 
skaitosi samdomi, tačiau 
juos Mūsų Pastogės dar-

Pastogėje, gal iš karto ir ne
sijaustų didelės spragos, bet 
prie esamų sąlygų pasitrau
kus visai ar laikinai bent 
vienam iš techniškų darbuo
tojų pati Mūsų Pastogė iš 
karto skaudžiai pajustų, nes 
gaila, jų vietoje paruoštų
tarnautojų Mūsų. Pastogė p. Zakaro didelį pareigingu- 
atsargoje neturi. Todėl mą į. įvertindamas jo pas- 
įvyktų didelis smūgis, jeigu tangas bei malonų bendra-

trauktų.
Štai prieš porą mėnesių į

’ tnerjką šešiom savaitėm

------"uuigas uei muiuaų utiuura- ~ . —-• j
kuns is jų netikėtai pasi- darbiavimą. Ačiū p. Zakarui! 1 Administracijos adresas:

| P.O. Box 550
• Bankstown, N.S.W. 2200

n.n

Ameriką

Į SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBE ‘ 
116-18 East Terrace Bankstown Tel. 7081414 |

Sekmadienį, balandžio 19 d.
& n j o VELYKOS. Klubas atdaras ?

Šeštad.. balandžio 11 d.. 8 v.v. kšeštad., balandžio 11 d., 8 v.v.

ŠOKIAI grojant Klubo kapelai šeštad., balandžio 25 d., 8 v.v.

Penktadienį, balandžio 17 d.

DIDYSIS PENKTADIENIS, Klubas 
neveikia

ŽVEJŲ BALIUS

ŠOKIAI, grojant Klubo kapelai

šeštad., gegužės 2 d., 8 v.v.

CARITAS BALIUS 
Programoje Dainos choras

Šių metų Sydnejaus lietu
vių parengimų kalendoriuje 
Paskelbta, kad Sydnejaus 
etuvių žvejų klubas spalio 

mėnesį numato metinį balių.
Atsimename pereitų metų 

žvejų klubo balių, kuris pa
sirodė pirmaujantis prieš 
visus kitus parengimus, nes 
to žvejų baliaus programoje 
dalyvavo pagarsėjusi Syd
nejaus taut, šokių grupė 
Gintaras ir atliko programą. 
Kaip žinia, ši grupė skaitosi 
Sydnejaus lietuvių repre
zentacinė grupė, kuri kvie
čiama įvairiuose tarptauti
niuose pasirodymuose, 
įskaitant pagarsėjusiuose 
Shell tarptautiniuose festi
valiuose, kur Gintaras ypač 
aukštai vertinamas.

Ir būsimame Sydnejaus 
Žvejų baliuje Gintaras 
pakviestas ir sutiko atlikti 
programą su nauju repertu
aru. Kaip matome, Gintaras 
nuo žvejų neatskiriamas, 
nes abiejų pusių pagrindas 
yra jūra, iš kurios žvejai ir 
Gintaras semiasi naudos ir 
stiprybės. Sveikiname už 
iniciatyvą ir gražų bendra
darbiavimą.

Drauge pastarasis atvejis 
yra rimtas perspėjimas ir 
patiems M. P-gės leidėjams -

£

Aukos Moterų Draugijai
SYDNEJAUS LIETU

VIŲ MOTERŲ DRAUGI
JOS LIETUVIŲ SODYBOS 
UŽBAIGIMUI Į PAS
KELBTĄ VAJŲ ATSILIE
PĘ TAUTIEČIAI AUKO
JO:

$ 150 Dr. A. Rahdon, 
S.A.

$ 115 A. Jomantas, Vic.
Po $ 60 — E. Almazas, A. 

Gaidukas, N.S.W.
Po $ 50 — O. Palaitienė, 

E. Kubbos, N.S.W., O. Pil- 
kienė, ACT.

$ 40 — N. Peters, N.S.W.
$ 25 — M. ir J. Steponai- 

t js T?as
Po $ 20 — G. Baltutytė, 

Vic., J. Vainius, M. Berno
tas, M. Butkus, O. Kuprienė, 
K. Pauliukėnas, A.V. Skir- 
ka, M. Petronis, O. Kava
liauskienė, J. Koliavas, J. 
Ramanauskas, N.S.W., H. 
Petrauskas, Qld., P. Lauri
naitis, Tas.

Po $ 10 — V. Kutas, J.M. 
Edwards, V. Barštis, T. 
Rayson, A.L. Kramiliai, 
V.M. Narušis, N.S.W., B. 

} Leitonas, L. Makūnas, V. 
| Koženiauskas, Vic.

Žinelės
Europos lietuvių laikraš

tis ’’Europos Lietuvis” daž
nai parašo apie Australijos 
lietuvių gyvenimą bei veiklą 
pasinaudodamas Mūsų Pas
togės ~ informacija. Dėkoja
me už dėmesį ir džiaugia
mės, kad nesame užmiršta
mi.

♦**

Lietuviškam švietimui bei 
mokykloms, vadovėlių leidi
mui ir mokslo priemonėms 
Amerikos Liet. B-nės Švie
timo Taryba šiems mokslo 
metams paskyrė 50.000 do
lerių.

***
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Maloniai visiems aukoto
jams dėkojame už aukas ir 
palankumą. Džiaugiamės, 
kad tautiečiai įvertina mūsų 
pastangas ir jų 
įgyvendinimui pritaria.

S.L.M.S.G.M. Draugijos 
Valdyba

PRANEŠIMAS

Sydney Lietuvių Moterų 
Socialinės Globos Draugijos 
Valdyba su dėkingumu 
džiaugiasi tautiečių atsilie
pimu į D-jos atsišaukimą 
vajų Lietuvių Sodybos’ už
baigimo reikalu.

Pranešam kad vajus 
tebetesiamas ir nuoširdžiai 
prašome ligšiol neaukoju
sius ir norinčius prisidėti 
prie mūsų visiems aktualaus 
tautinio tikslo siųsti aukas: 
S.L.W.S.S.A. 23 Laurina 
Ave., North Engadine, 
N.S.W. 2233, arba asmeniš
kai įteikti bet kuriai valdy
bos narei sekmadieniais prie 
St. Joachims bažnyčios Lid- 
combe.

Iš anksto didelis ačiū!

Valdyba

PATIKSLINIMAS

Pereitame M.P. Nr. žine
lėse iš Pertho paskelbta, kad 
vietoje mirusio sen. J. 
Knight išrinktas John Mar
tyr. Iš tiesų sen. J. Kinght 
mirus jo vietoje jokių rinki
mų ar paskyrimų nebuvo, 
todėl iki šiol dar nežinia, kas 
jo vietą užims. Suinteresuo
tus maloniai atsiprašome. 
Red.

$20
$24
$35
$50

Redakcija rašinius taiso ir 
skelbiasavonuožūra. Už skel
bimų-turuzį neatsakoma.
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