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Pažintis su
JAV prez. R. Reaganu

Santrauka Jurgio Jonavi- 
čiaus politinių komentarų, 
kuriuos jis paruošia Adelai
dės lietuvių radijo valandė
lei.

Atentatas prieš Ronaldą 
Reaganą daugumai mūsų 
primena John Kennedy, ku
ris savo laiku privertė 
Chruščiovą, suglaudus au
sis, išsinešdinti su rakieto- 
mis iš Kubos. Tuo metu šis 
įvykis sustiprino mūsų vil
tis, kad Amerika stipriai 
priešinsis tolimesnei sovietų 
agresijai ir, kad gal ateis 
šviesesni laikai sovietų pa
vergtoms tautoms. Deja, 
mirtis nutraukė daug ža
dančio prezidento gyveni
mą.

Po jo sekė Johnsonas, 
Nixonas, trumpą laiką For
das ir pagaliau Carteris, bet 
jie neparodė didesnio pasi
priešinimo komunizmui, be
veik visur nusileisdami so
vietams ir tik žodžiais iš
reikšdavo savo opoziciją 
raudonųjų terorui ir agresi
jai. Todėl kalbant apie nau
jąjį Amerikos prezidentą, 
reikia džiaugtis, kad dvide
šimt metų po John Kenne
dy, Amerika išsirinko žmo
gų, nebijanti griežtai kalbėti 
su Sovietų Sąjunga ir ža
dantį veiksmais patvirtinti 
savo žodžius.

Keturiasdešimtasis Ame
rikos prezidentas Ronaldas 
Reaganas gimė 1911 m. va
sario 6 d. Illinois valstijoje.

Būdamas gimnazijoje, 
Ronaldas pasižymi kaip ge
ras sportininkas - žaidžia 
futbolą ir krepšinį, rungty
niauja lengvoje atletikoje. 
Jis pats apsimoka už mokslą 
gimnazijoje, nes šeima buvo 
neturtinga.

1932 metais, būdamas 
22-jų metų, Ronaldas gauna 
radio pranešėjo darbą De- 
venporto mieste, Iowa vals
tijoje. Reaganas radio pra
nešėju išdirba penkerius 
metus. 1938 m. Hollywoode 
jis gauna mažas roles, daž
niausiai kaubojiškose filmo- 
se. Karo metu jis praleidžia 
pėstininkų daliniuose. Po 
caro grįžta į Hollywoodą, 
vaidina toliau filmose ir iš
renkamas Ekrano Aktorių 
Unijos prezidentu. Tuo 
metu Hollywoode vyko di
delė kontraversija dėl akto
rių politinių pažiūrų ir ko
munistams reiškiamų sim
patijų.

Reaganas sako, kad jam 
tuo metu komunizmas mažai 
terūpėjo ir grįžęs įš kariuo
menės jis neturėjo jokio su
pratimo, kad Amerikos ko
munistų partija buvo stip
riai infiltravusi unijas. Kal
bėdamas apie tuos laikus, jis 
sako: ’’Stebėdamas komu
nistų bandymus perimti fil
mų pramonės kontrolę, aš 
pirmą kartą pamačiau jų 

brutalumą, visišką moralės 
neturėjimą ir klastingumą, 
norint bet kokia kaina pa
siekti savo tikslą”. Reaganas 
įsitikinęs, kad Hollywoode 
vykę neramumai buvo diri
guojami iš Maskvos ir sako, 
kad tai padėjo jam susida
ryti tvirtą, antikomunistinę 
pasaulėžiūrą.

Pereitų metų priešrinki
minėje kampanijoje, Reaga
nas kelis kartus pakartojo, 
kad Amerika jau eilę metų 
nerealiai žiūri į savo santy
kius su sovietais, sakyda
mas: ’’Sovietai turi tik vieną 
įsipareigojimą ir tikslą, ku
rio jie siekia bet kokia kaina, 
būtent, anksčiau ar vėliau 

i užvaldyti pasaulį”.
Gindamas filmų pramonę 

nuo komunistų infiltracijos, 
Reaganas pradėjo vis dau
giau,apleisti savo aktoriaus 
karjerą ir 1954 metais perė
jo dirbti į televiziją, kaip 
General Electric bendrovės 
apmokamos teatro progra
mos vedėjas. Reaganas te
levizijos pramonėje išbuvo 
dešimt metų, kol 1964 
metais jis išėjo į politinę 
areną. Tais metais jis tapo 
respublikonų partijos kan
didato prezidento vietai

Prez. R. Reaganas pas Čikagos lietuvius rinkimines 
kampanijos metu

Padėtis
Lenkijoje

Sovietų spaudimas Len
kijai pastaruoju metu gero
kai sustiprintas. Sovietų 
ideologas M. Suslovas pa
reiškė, kad nukrypimas nuo 
marksistinio - leninistinio 
jrincipo silpnina visą ideo- 
ogiją ir pastoja kelią socia- 
izmui. Nors sovietų termi
nais Lenkijoje vykstanti re
voliucija esanti kapitalistų 
inspiruota, bet akivaizdaus 

Barry Goldwater rėmėju ir 
vadovavo jo kampanijai.

Reaganas visuomet 
užėmė kietą respublikonų 
partijos liniją. Šie privalu
mai iškėlė Reaganą respub
likonų partijos akyse ir 1967 
metais jis išrenkamas Kali
fornijos gubernatorium ir 
juo išbuvo iki 1974 metų. 
Tos pareigos nebuvo leng
vos, nes Kalifornijos valstija 
labai didelė ir joje sutelkta 
stambūs bizniai ir pramonė. 
Reaganas administruoda
mas Kaliforniją parodė ypa
tingų gabumų tvarkyti ir 
vesti tos valstijos reikalus, 
Jo sąžiningumas tapo legen- 
darinis; jis pats, juokauda
mas, kartais pasako: ”Aš 
turiu visuomet sakyti tiesą, 
nes neesu užtektinai gudrus 
meluoti”.

1974 metais, išbuvęs Ka
lifornijos gubernatorium dvi 
kadencijas, Reaganas pasi
traukė. ruoštis 1976 metų 
Amerikos prezidento rinki
mams, tačiau nežiūrint jo 
pastangų, respublikonų 
partija kandidatu pasirenka • 
Nixono kadenciją baigiantį 
Geraldą Fordą. Fordas siūlė 
Reaganui kandidatuoti kar
tu su juo viceprezidento 
vietai, tačiau Reąganas atsi
sakė.

Po ketverių metų, res
publikonų partija, be jokių 
dvejojimų atsisuko į Reaga
ną pastatydama jį kandidatu 
ir išrenkamas prezidentu. 
Būdamas 70-ties metų jis 
yra Amerikos istorijoje vy
riausias amžiumi šį postą 
užėmęs prezidentas.

Savo jaunystės metais 
gyvenęs sunkiose sąlygose,

skandalo nenori sukelt. Vi
siems aišku, kad anksčiau ar 
vėliau Lenkija bus sovietų 
užimta ir priversta paklusti 
komunistinei disciplinai, ta
čiau ir sovietams aišku, 
kad reikalas su Lenkija ne
pasibaigs jiems taip pigiai, 
kaip prieš dvylika metų su 
Čekoslovakija. Lenkijos 
darbininkų revoliucija iš 
pagrindų griauna sovietų 
sukurtą mitą, kad vienintelė 
komunistų partija atstovau
ja dirbančiųjų interesus. 
Garantuota iš Kremliaus

GėlėsDail. L. Žygas

Reaganas nuo pat mažens 
priprato galvoti ir veikti sa
varankiškai, ir tas jam pa
dėjo prasiskverbti į radiją ir 
kino ekraną bei iš viso pada
rė jį stipriu optimistu.

Amerikiečiai erdvėse
Po ilgos pertraukos ba

landžio 12 d. amerikiečiai vėl 
išleido į žemės orbitą savo 
erdvėlaivį su dviem astro
nautais. Skrydis truko tik 
porą dienų išbandant naują 
techniką ir nuleidžiant visą 
erdvėlaivį nesugadintą no
rimoje vietoje. Šiuo skry
džiu amerikiečiai pradeda 
naują erdvių tyrinėjimo erą. 
Dėl techniškų kliūčių erdvė
laivis paleistas porą dienų 
pavėluotai, bet skrydis bu
vęs labai sėkmingas. Su 
nauja technika ir įvairiais 
moderniausiais prietaisais 
prileidžiama, kad erdvėse 
bei erdvių tyrinėjimuose 
amerikiečiai vis tiek pir
mauja prieš sovietus. Anks
čiau ir ypač pereitais metais 

pusės, kad vadinama jokia 
socialistinė valstybė sovie
tinėje ortiboje,negalinti iš
stoti iš sovietiškai suprastos 
socialistinės sistemos ir tu
rės būti jėga gražinta į so
vietišką sistemą. Būdinga, 
kad Lenkijos įvykiai jau ge
rokai turėjo įtakos pačios 
Sov. S-gos darbininkijai ir 
yra aliarmuojantis ženklas, 
kad esamoji sistema savęs 
nepateisino.

Dar prieš išrinkimą prezi
dentu, Reaganas nekartą 
aiškiai parodė, kur jis stovi 
Sovietų Rusijos atžvilgiu.
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sovietai buvo išleidę kelioli
ka erdvėlaivių su žmonėmis 
ir be jų. Spėjama, kad tų so
vietų skrydžių tikslas buvo 
daugiau karinio pobūdžio: 
kaip lengviausiai sunaikinti 
priešingos pusės satelitus ir 
kaip grėsmingai priešininkui 
grąsinti iš erdvių.

Šis amerikiečių skrydis 
neveltui pavadintas nauja 
erdvių tyrinėjimo era, pra
dėta naujais technikos me
todais. Šis skrydis yra naujų 
būdų išbandymas, atverian
tis naujų galimybių, kas, 

: kaip skelbiama, pastatys vėl 
Ameriką į pirmaujančias 
vietas. Kaip žinia, sovietų 
įvairūs bandymai ir pastan
gos sukauptos daugiau 
destruktyviniams tikslams - 
ateities karui. Ne kas kitas, 
kaip sovietai pradėjo prog
ramą išvystyti pajėgius ’’sa
telitų žudikus”, kuriuos su
naikinus būtų nutraukta in
formacija per satelitus apie 
įvykius žemėje.

Po didelės įtampos visi atsi
duso, kai amerikiečiai astro
nautai balandžio 15 d. sėk
mingai nusileido Kaliforni
joje po dviejų dienų skry
džio erdvėse.
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Kas rūpinasi lietuvybe?

Iš daugelio faktų ir ap
raiškų nuo seniau iki dabar 
per visą mūsų veiklos laiko
tarpį lituanistinis švietimas 
buvo ir paliko tik privačiose 
partizaninės veiklos rankose 

- be didesnio dėmesio iš orga
nizuotos bendruomenės pu
sės. Tuo nenorima paneigti 
privačios iniciatyvos, bet 
greičiau pabrėžti mūsų vir
šūnių abuojumą pačiai gy
vybinei lietuvių išeivijoje 
tęstinumo sričiai. Praėjo 
tiek daug bendruomenės 
suvažiavimų, įvairių organi
zacijų konferencijų, ir nie
kur programose nebuvo 
įtrauktas lituanistinis švie
timas. Dabar vyksta ir vyko 
įvairiais tikslais bendruo
menės apylinkių susirinki
mai, ir juose šis reikalas 
buvo užmirštas ir nesvars
tytas. Tokios veiklos pasė
koje mes šiandie pasigenda
me visuomeninėje veikloje 
jaunimo, jaučiame, kad jo 

3 yra, bet jis ne su mumis, t.y. 
ne su bendruomene, net ne 
su paskiromis organizacijo
mis. Nenuostabu, kad jau 
susidėvėję pensininkai vis
tebevyrauja bendruomenės 
ir organizacijų vadovybėse, 
nes neatsiranda, kas juos 
pavaduoja. Netgi ir toms 
pačioms jaunimo organiza
cijoms trūksta jaunų vado
vų, ir vis tebevadovauja vy
resnieji, ir tai ne dėl to, kad 
laikytųsi turimų pozicijų, 
bet svarbiausia, kad jiems 
nėra pakaito iš jaunųjų.

Lituanistinis švietimas ir 
sąmoninimas neturėtų būti 
paliktas vien tik šeimai. 
Kaip jau visi spėjo įsitikinti, 
ne visi tėvai įstengia įsąmo
ninti savo vaikus ir išauginti 
pilnais lietuviais ne dėl to, 
kad to nebūtų siekę, bet kad 
jaunimas jau natūraliai dau-. 
giau pasiduoda pašalinei 
įtakai, negu tėvams. Štai 
kodėl būtina ir reikalinga 
visų prisidėjimas ir įtaka 
formuoti jaunuosius lietu
viškai galvoti ir gyventi. Iš 
čia skandalingas kai kurių 
jaunimo organizacijų pasi
teisinimas, kad jos nesiima 
lituanistinės mokyklos pa
reigų, o tik vykdo savo 
programinius uždavinius. 
Šioje srityje veikti ir budėti 
yra visų tiesioginė pareiga ir 
geležinis įstatymas. Iš visa- 
ko matosi, kad jaunimas ne
sikrato lietuvio vardo, bet 
ne kiekvienas žino, ką tas 
vardas reiškia ir ką reiškia 
būti lietuviu. O tai ir yra li
tuanistinio auklėjimo ir 

ROZALIJAI GAILIUVIENEI
Lietuvoje mirus, jos sūnų Juozą Gailių, gyvenantį 
Geelonge, bei jo brolius ir seseris Lietuvoje ir visus 
artimuosius nuoširdžiai užjaučia

G.L.S.K. Vytis Valdyba
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švietimo paskirtis. Iš pri
gimties niekas šito neatsi
neša. Žmogus gimsta tik 
žmogum, bet jis auklėjamas 
kuo nors tampa, tampa tau
tine prasme, tampa įsitiki
nimų prasme, tampa ir savo 
profesija. Štai dėl ko mūsų 
visų, ne paskirų sričių, pir
minis rūpestis, kad jaunimas 
pirmoj eilėj taptų lietuviais. 
Ir čia turėtų visu savo pajė
gumu stoti už lietuvybę ne 
vien tik tėvai, mokyklos, bet 
ir visos be išimties tautinės 
organizacijos.

Lituanistiniam švietimui 
ir auklėjimui šiandie Aus
tralijoje turime labai palan
kias sąlygas: šalia savaitga
lio mokyklų, kurias taip pat 
paremia krašto valdžia, net 
valdžios išlaikomi specialūs 
tituanistiniai kursai apmo
kant mokytojus ir duodant 
patalpas, o tačiau, pasirodo, 
mes patys su tomis galimy-* 
bėmis nesiskaitomo. Neįti
kėtina, kad neturėtume mo
kyklinio amžiaus mokinių iš 
savo tarpo, o štai Sydnejuje 
viena tokių kursų klasė ne

Pažintis su...
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Jis sako, kad jei sovietų Kaip žmogus prez. Rea- 
meška nenori keisti savo -ganas yra malonaus charak

terio, bet daug draugų ne
turi. Net ir su savo keturiais 
vaikais jis gana šaltokas, bet 
iš visų artimųjų gal dau
giausia dėmesio ir jausmo 
parodo savo dabartinei 
žmonai Nancy, su kuria jis 
aptaria ne tik šeimyninius, 
bet ir politinius reikalus. Ji 
stropiai seka politiką, kur 
abu sutaria.

Prezidentas nėra labai 
kalbus, kaip kad prieš buvęs 
prezidentas Carteris, kuris 
pradėjęs kalbėti nežinodavo, 
kada sustoti. Reaganas savo 
kalbose santūrus.

Šalia pasaulinių preziden
tą slegia ir krašto vidiniai 
rūpesčiai, kaip bedarbė, in
fliacija, ir kitokios vidaus 
problemos. Bet mums rūpi 
jo užsienio politikos linija, 
ypač santykiai su Sov. S-ga 
bei kitomis komunistinėmis 
šalimis. Labai taikliai savo 
vasario 2 d. kalboje prezi
dentas sovietus apibūdino: 
’’Vienintelė moralė, kurią 
sovietai pripažįsta, yra ta, 
kuri tarnauja jų reikalams, 
kad pasiekus savo tikslą. 
Dėl to rusai leidžia sau me
luoti, apgaudinėti, net nusi
kalsti. Sovietams mūsų są
žinės sąvoka svetima, tad 
vienintelė jiems žinoma

spalvos, ji turi būti uždaryta 
į narvą arba sutramdyta. 
Reaganas mano, kad nuo se
nųjų šaltojo karo dienų, ma
žai kas yra pasikeitę tarp 
Amerikos ir Sovietų, išsky
rus tai, kad J.A. Valstybės 
perleido rusams turėtą 
strateginę persvarą, o tas 
nuolatos gundo Maskvą 
plėsti savo agresiją. Reaga
nas taip pat mano, kad pre
zidentas Trumanas padarė 
klaidą, pralauždamas Berly
no blokadą lėktuvais. Ame
rika turėjo viską siųsti į 
Berlyną žemės tranpsortu, 
ir sovietų blefas būtų su
byrėjęs. Maskva niekados 
nebūtų drįsusi pradėti karą 
prieš sąjungininkus ir gal 
jos elgesys po to būtų buvęs 
geresnis ir vėlesniais laikais.

Reaganas sutinka su tuo, 
kad Solženycino tamsi prog
nozė Vakarams tikrai išsi
pildys, jei vakariečiai nesu- 
siims ir tvirtai nepasiprie
šins rusams. Vienas iš svar
biausių Reagano priešrinki
minių pareiškimų buvo už
tikrinimas, jog laimėjus rin
kimus jo politikos pagrindu 
bus didžiulis Amerikos karo 
jėgų sustiprinimas ir padi
dinimas. Cituoju jo žodžius: 
’’Padarysiu visa, kas reika
linga, kad jokia tauta pa-. moralė yra ta, kuri reikalin- 
saulyje nedrįstų pažeisti ga išplėsti komunizmą”. Jo 
taikos. Aš noriu ir sieksiu, žodžius patvirtina ir patys 
kad Amerika būtų stipriau- komunistų vadai. Leninas 
šia valstybė tik tam vienam 1920 m. pasakė: ’’Mes atme- 
tikslui, nieko daugiau ir nie- • tam bet kokią moralę, kuri 
ko mažiau!” nesiremia klasių kova. Vis-
____ _________________ kas yra moralu, kas veda 

proletariatą į pergalę”. 1931 
m. atsakydamas į anglų 
aristokratės priekaištus, — 
kada nustosite žudyti žmo
nes?, kas vyko kolchozų 
steigimo metu, Stalinas at
sakęs: ”Tada, kai to daugiau 
nereikės”. Arba štai 
Brežnevas 1968 m. pabrėžė: 
’’Mūsų komunistų partija 
visados tvirtino, kad ideolo-

seniai užsidarė vien tik 
trūkstant .kursantų. Galbūt 
ant kritiškos briaunos stovi 
ir kitose vietose tos rūšies 
kursai, bet tas tik rodo, kaip 
mes mylime ir gerbiame pa
čią lietuvybę. Ir keista, dėl 
tų kursų Sydnejuje užsida
rymo net šuva nesulojo, o iš 
tikrųjų patiems lietuviams 
yra skandalinga gėda ir 
skaudi tragedija, dėl ko tu
rėtų gedėti visa bendruo
menė. Net ir tas pats jauni
mas randa ir turi laiko daly
vauti visokiuose užsiėmi
muose sporto, sueigose, ta
čiau į lituanistinius laiko nė
ra. Ir tegu nesiteisina kad ir 
tos pačios jaunimo organi
zacijos, jog ne jų reikalas rū
pintis lituanistiniu švietimu. 
Iš tiesų kiekvieno iš mūsų 
privačiai ar organizuotai ne 
tik rūpestis, bet ir tiesioginė 
pareiga kovoti dėl lietuvy
bės ateities. Tušti žodžiai 
kalbėti apie Lietuvos išlais
vinimą nekovojant už lietu
vybę. Kiek sudedama aukų 
kovai už Lietuvos laisvę, ir 
kiek aukojama arba pasiau
kojama lietuviškam švieti
mui ir sąmoninimui!

(v.k.)

Mielam Mūsų Pastogės bičiuliui, bendradarbiui ir 
rėmėjui

A.A.
BRONIUI VINGRIUI

staiga Melbourne mirus, skaudžiai jo netekimą apgailime 
ir drauge užjaučiame skausme jo žmoną Jadvygą, vaikus 
ir artimuosius.

Mūsų Pastogės leidėjai, 
Redakcija ir Administracija

PLB veikloje

LAIKRAŠČIŲ 
PLATINIMO 

KONKURSAS

PLB pradeda naujų pre
numeratų lietuviškiems 
patriotiniams laikraščiams 
ir žurnalams rinkimo vajų — 
konkursą. Šiemet šis kon
kursas paskelbtas tarp Aus
tralijos ir Naujosios Zelan
dijos lietuvių. Tęsis nuo ge
gužės 1 d. iki rugsėjo 1 d. 
Daugiausia naujų prenume
ratų surinkęs gaus 500 dol., 
antra premija - '250 dol. Be 
to - 250 dol. skiriama laik
raščiui, kuris daugiausia 
gaus naujų prenumeratų. Šį 
konkursą' pasiūlė ir premi
joms 1000 dol. paskyrė kun. 
Dr. Juozas Prunskis. Lietu
vių kultūros ugdymo premi
joms kun. J. Prunskis jau 
yra išdalinęs 23.000 dol. 
PLB Kultūrinių reikalų ko
misija yra pasiryžusi tokį 
konkursą spaudai platinti 
skelbti kas metai, vis skir
tinguose kontinentuose.

KULTŪRINĖS VEIKLOS
koordinatoriai;

Siekiant pagyvinti kultū
rinę veiklą lietuvių gausiau 
apgyventuose miestuose, 
susirūpinta, kad kiekvieno 
krašto LB Valdyba turėtų 
vieną narį specialiai kultūri
nei veiklai koordinuoti. Jo 
pavardę ir adresą iki 1981 
m. gegužės 1 d. pranešti 
PLB Kultūrinių reikalų ko
misijai, kuriai vadovauja 
Vaclovas Kleiza. Komisija 
susirūpinusi surinkti žinias 
apie kultūrinių bei meninių 
vienetų veiklą paskiruose 
kraštuose. Laukiamos infor
macijos apie žymesnius dai
lininkus, rašytojus, muzi
kus, solistus, teatralus, šo
kio menininkus, audėjus ir 

ginėje srityje tarp mūsų ir 
vakarų jokio taikaus sugy
venimo būti negali, kaip ne
gali būti ir klasių taikos tarp 
proletariato ir buržuazijos .

Dėl to prezidentas ir pab
rėžia savo numatomą kietą 
liniją rusų atžvilgiu. Kalbė
damas apie santykius su so
vietais Reaganas pareiškė, 
kad silpną ir dirbtinę bei 
pačių sovietų nuolat pažei
dinėjamą detentę patys so
vietai galutinai sunaikino 
okupuodami . Afganistaną. 
Brežnevo pasiūlymą tartis 
dėl ginklų apribojimo, pre
zidentas paaiškino: ’’Mes 
negalime sėsti prie vieno 
stalo ir tartis apie nusigink
lavimą, kol jie žudo Afga
nistano laisvės kovotojus, 
kol išlaiko nerinktas komu
nistines vyriausybes Afri
koje. Tegu sovietai žino, kad 
iš mūsų pusės nebus dau
giau jokių koncesijų, kol ne
bus gauta koncesijų iš so
vietų”.

kitus iškilesnius, kūrybin- 
gesnius kultūrininkus. Bus 
sudaromos kartotekos, kas 
•palengvins kultūrinius pasi
keitimus tarp įvairių kraštų 
išeivijos lietuvių. Laukiamos 
žinios apie tautodailės rin
kėjus, knygų kolektuotojuš, 
filatelistus bei telkiančius 
kitą archyvinę medžiagą. 
Siųsti Vaclovui Kleizai, Pa
saulio Lietuvių Bendruome
nė, 5620 S. Claremont Ave., 
Chicago, Ill. 60636, U.S.A.

PLATI PASAULIO 
LIETUVIŲ DIENŲ

APIMTIS

Il-sios Pasaulio Lietuvių 
Dienos įvyks 1983 metais 
Chicagoje. Jose bus bus šie 
atskiri renginiai: Vl-is Pa
saulio Lietuvių Bendruome
nės seimas, Vl-ji JAV ir Ka
nados Lietuvių Dainų šven
tė, Pasaulio lietuvių sporto 
žaidynės, V-jo Pasaulio Lie
tuvių Jaunimo Kongreso 
atidarymas, meniniai, kul
tūriniai ir kiti renginiai. 
Il-sias Pasaulio Lietuvių 
Dienas ruošia Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės Valdy
ba, talkinama specialaus 
Pasaulio Lietuvių Dienų 
Komiteto, kurio pirmininkas 
Dr. Antanas Razma, jo pa
vaduotojas Bronius Juode
lis. Yra sudaryti II Pasaulio 
Lietuvių Dienų organizaci
niai nuostatai.

STUDIJŲ SAVAITĖ

Europoje ruošiamai lietu
viškųjų studijų savaitei 
rugpjūčio 2-9 dienomis prie 
Paryžiaus jau turimi visi 
paskaitininkai ir paruošia
mieji darbai vyksta sėkmin
gai. Apie tai PLB pirm. Vy
tautui Kamantui iš Pary
žiaus pranešė Prancūzijos 
LB Krašto Valdybos pirm, 
kun. J. Petrošius. Savaitės 
metu vyks ir Europos LB ir 
LJS Valdybų pirmininkų 
metinis suvažiavimas.

VOKIETIJOS LB KRAŠTO 
VALDYBA

Naują Vokietijos LB 
Krašto Valdybą sudaro: pir
mininkas inž. Jonas Valiū
nas, vicepirmininkas Vingis 
Damijonaitis, sekretorė Ži
vilė Vilčinskaitė, iždininkas 
Ričardas Tendzegolskis ir 
narys Arminas Lipšys. Iki 
šiol Vokietijos LB Krašto 
Valdybai sėkmingai pirmi
ninkavo Andrius Šmitas. 
Kontrolės Komisiją sudaro: 
inž. Juozas Sabas, Antanas 
Vešelis sen j. ir Eugenija 
Lucienė. Garbės Teismą su
daro: pirmininkas Justinas 
Lukošius, pavaduotojas 
Vincas Bartusevičius, nariai 
V. Bartusevičius ir Marytė 
Šmitienė, kandidatas Mečys 
Landas.

2



* ,..-a \

Laiškas iš Adelaidės

Liet. Dienų pabaigtuvės
Užbaigus didelius ir sun

kius darbus tėvynėje buvo 
įprasta tokiomis progomis 
suruošti pabaigtuves tuo at
žymint svarbų įvyki ir kartu 
atsidėkojant tokiame darbe 
dalyvavusiems talkinin
kams. Smagu pabaigtuves 
ruošti, kai pats darbas atlik
tas gerai ir talkininkai nuo
širdžiai prisidėjo.

Tokias pabaigtuves su
ruošė savo gausiems talki
ninkams Lietuvių Dienoms 
Ruošti Komitetas Adelaidė
je. Buvęs ALB Krašto Val
dybos ir L.D.R. Komiteto 
pirmininko V. Neverausko 
sodelyje. O tų talkininkų 
buvo gana įspūdingas būre
lis, kuris keletą valandų mė
gavosi ne tik šeimininkų 
vaišėmis, bet taip pat ir bo
bų vasaros saulute, kuri lyg 
apgailestaudama už švenčių 
metu negailestingą karštį šį 
kartą buvo tikrai draugiška.

V. Neverauskas padėkojo 
susirinkusiems už atliktus 
darbus, pasidžiaugė Lietu
vių Dienomis, kurios praėjo 
geriau negu tikėtasi. Tai ne 
tik Rengimo Komiteto nuo
pelnas, bet ir visų, kurie 
tame darbe prisidėjo. Pir
mininkas prisipažino, kad 
buvę ir klaidų ir kai ką buvo 
galima geriau atlikti. Bet ir 
už tai, kas buvo padaryta, 
rausti netenka. Apie Lietu
vių Dienas buvo gausiai ir 
gana palankiai atsiliepta 
mūsų spaudoje, o taip pat 
netrūko šiltų žodžių ir iš at
skirų L.D. dalyvių bei užsie
nio svečių.

Komitetas pasirūpino, 
kad visi parengimai, susi
rinkimai ir konferencijos 
būtų dokumentuotos filmo 
juostoje. Šis darbas buvo 
pavestas jaunajam V. NeVe- 
rauskui. Filmas gautinai už
baigtas. Tą vakarą susirin
kusieji turėjo progos susi
pažinti. Visi šventės vaizdai 
telpa dviejose juostose po 50 
min. kiekviena. Labai geros 
nuotraukos, kai buvo fil
muojama lauke. Uždarose 
patalpose, kur buvo norma
lus apšvietimas, vaizdai ne 
tokie ryškūs. Bendrai, 
filmas paruoštas techniškai 
gana gerai. Filmuotojas 
stengėsi apimti visus L.D. 
parengimus ir įvykius. Būtų 
gerai, kad filmą pamatytų 
visos mūsų kolonijos. Daug 
kas jame pamatys savo 
draugus ir pažįstamus ir dar 
kartą pergyvens Lietuvių 
Dienas Adelaidėje. Sutrum
pintą filmo versiją būtų 
galima persiųsti į šiaurės 
Ameriką, nes ten daug kas 
domisi mūsų kultūriniu ir 
tautiniu gyvenimu.

Leidus atsikvėpti po visų 
šventinių įtampų Adelaidės 
Apyl. Valdyba sušaukė me
tinį apylinkės susirinkimą. 
Pirmininkas Č. Zamoiskis 
padarė platų pranešimą 
pabrėždamas, kad per praė
jusius metus valdyba turė
jusi įvairių įsipareigojimų 
bei darbų. Neskaitant praė
jusių Lietuvių Dienų, kurių 
metu Valdyba turėjo didelių 
įsipareigojimų ir * atsako- 
mingumo, ji taip pat jaučiasi 
nemažai atlikusi labdaros ir 
politinėje srityje ir tam sky
rusi nemažai lėšų. Pirminin
kas ragino siuntiniais remti 
Punsko lietuvius, nes tai in
vestavimas ateičiai. Atėjus 
laikui ten išlikę lietuviai net

galį prisijungti prie Lietu
vos.

Naujų Metų sutikimo ba
lius buvo didelės apimties 
parengimas. Susodinti ir 
maistu bei gėrimais aprū
pinti 1600 žmonių pareikala
vo daug įtempto darbo. Vis 
tik balius praėjo sklandžiai 
ir pasigėrėtinai. Gryno 
pelno gauta 4595 doleriai. 
Per visus veiklos metus 
Valdyba pajamų turėjo 
10971 dol. išlaidų 4742, ir 
kasoje palikę 6229 dol.

Kalbant apie veiklą pir
mininkas pažymėjo, kad pa
rengimų turėta gal ir per
daug. Suruošta devyni įvai
rūs Daliai, kuriuose didesnę 
dalyvių dalį sudarė pensi
ninkai. Išklausyta eilės or
ganizacijų pranešimų.

Kontrolės Komisija ir 
Garbės Teismas perrinkti ir 
sekančiai kadencijai.

Kontrolės K-jos pirm. P. 
Launikaitis perskaitė revi
zijos aktą. Jokių netikslumų 
nerasta. Ta pačia proga P. 
Launikaitis pastebėjo, kad 
patikrinus vietinių aštuonių 
organizacijų piniginę at
skaitomybę, jos visos turėjo 
metinių pajamų 46000 dol., 
išlaidų 32000 dol. (o, dangau, 
ir ką gi mes sukūrėme su to
kia astronomine suma!).

Iškeltas klausimas, kodėl 
eisenoje iš katedros į rotušę 
nebuvo nešama tautinė vė
liava. Kaltu prisipažinęs pa
reiškė, kad prireikus paaiš
kėjo, jog vėliavos kotas pa
liktas namie. Per subruzdi
mą pasitaiko ir užmiršimų.

Susirinkimui pravesti į 
prezidiumą pakviesti B. 
Straukas (pirm.) ir A. Šere- 
lis. Susirinkimas praėjo 
sklandžiai, užbaigtas Tautos 
Himnu. B> Straukas

Negalėjau išlikti Lietuvoje
Vladas Šakalys pasakoja 
apie savo pabėgimą

PASITRAUKIA Į 
POGRINDĮ

' '91H

Sutarė, kad jis dar nebėgs 
iš Lietuvos, o pasitrauks į 
pogrindį. Buvo surasta ir 
vietelė. Sekmadienį pava
kare jis į vaiko vežimėlį su
sidėjo būtiniausius daiktus, 
ir taip visa šeima išėjo į 
miestą pasižmonėti. Nuva
žiavo į senamiestį. Vladas 
Šakalys užaugo Vilniuje, ži
nomos jam gatvelės, perėji
mai, kiemai. Sunkiausia 
sekti senamiestyje. Ten jis 
atsisveikino žmoną ir pabė
go. Pasitraukė saugumiečių 
žvalgų nepastebėtas.

Išdūmė į sutartą vietą ir 
ten slapstėsi pogrindyje. 
Ten spausdino, rašė, reda
gavo pogrindinę spaudą. Bet 
pogrindyje gyvenimas ne
buvo lengvas. Vieną kartą 
vos nesuėmė. Slapstymasis 
gali virsti našta, nes reikia 
žmogui iš ko nors pragyven
ti. Jei išvyksi kur giliau į 
Rusiją, nebeturės prasmės 
toks slapstymasis.

Pasislėpęs išgyveno visą 
mėnesį. Padėtis buvo neaiš
ki ir sunki. Liksi - pagaus ir 
atsidursi kalėjime. Bėgsi, - 
gal pasiseks. Pamėginti ga
lima. Į kalėjimą visada su
spėsi patekti.

PER KUR PABĖGTI?

Sovietų Sąjungoje visi ži
no, kaip stropiai yra saugo
jamos sienos, kad žmonės 
nebėgtų iš tos "laimingos” 
šalies. Kur rasti tokią vietą, 
kur būtų galima sieną perei
ti? Tai galima tik tose vieto
se, kur daug miškų, ežerų ir 
pelkių.

Vartė žemėlapį ir tokią 
vietą surado - šiaurėje, Ka
relija, miškai ir ežerai, Suo
mija. Už Suomijos - Švedija. 
Į ten ir reikia patekti.

TRAUKINIU Į 
LENINGRADĄ

Sėdo į praeinantį traukinį 
- Kaliningrad - Leningrad, iš 
Rusijos, į Rusiją. Trauki
niuose yra operatyvinės 
grupės, kurios nuolat vaikš
tinėja, budi, stotyse ieško 
įtartinų. Reikia jų saugotis.

Vladas iki tol nešiojo 
barzdą. Dabar, bėgdamas ir 
norėdamas, kad niekas greit 
neatpažintų, ėmė tą barzdą 
ir nusiskuto. Buvo jau visai 
kitoks iš pirmo pažvelgimo.

Traukinyje -visada va
žiuoja girtų jūrininkų, dar
bininkų. Jie miega kur nu
griuvę. Jų niekas neužkabi
na. Tai savi r sovietinė 

bendruomenė.
Prie tos grupės ir Vladas 

pritapo ir nugriuvęs atrodė 
kaip girtas.

KELIONĖ Į ŠIAURĘ

Didelėse stotyse pasilikti 
negali, tuoj atkreipsi budin
čiųjų dėmesį, tuoj tave pa
tikrins, kas tu, ko čia važi
nėji. Taip ir Vladas, pa
siekęs Leningrado gelezin-. 
kelio stotį, tuoj išmovė į 
gatvę ir pravikščiojo dieną. 
Vakare jau keliavo toliau.

Iš Leningrado važiavo į 
Petrozavodską. Ten išlipo ir 
praleido dieną, apsipirko, ko 
reikia žygiui, - kuprinę, 
maisto, vakare vėl iškeliavo 
toliau į šiaurę.

Dabar išlipo nedidelėje 
stotelėje. Jau buvo rytas. 
Nieko nelaukęs, movė į 
mišką. Ten ir nutrūko visi 
kontaktai su žmonėmis. Tu
rėjo kompasą ir skubėjo 
miškais tolyn.

Dar reikėjo keliauti apie 
200 km iki sienos.

PER SIENOS KLIŪTIS

Pasiekė sienos pirmąją 
užtvarką. Ta buvo pati sun
kiausia įveikti.

Pirmoji kliūtis buvo vielų 
tvora, per kurią tekėjo 
elektros srovė. Čia reikėjo 
didelės atsargos ir gero pa
sirengimo. Jis dėvėjo gumi
nius teniso batelius, kurie ir 
buvo izoliacija nuo elektros 
laidų. Susirado sausą medį ir 
juo pasiremdamas užlipo ant 
tvoros, kurios aukštis buvo 

‘ apie du su puse metro. Tada 
nušoko į antrąją pusę.

‘MūsūPiistOgė Nf.’

Bet čia tuoj yra kita kliū
tis, kokių 6 metrų suakėtas 
[įlotas, kuriame lengvai pa- 
ieka kiekvieno praeivio 

gėdsakai. To dar negana.
ia sargybiniai lankosi su 

šunimis. Šunes tuoj suuos 
pėdas ir pakels aliarmą.

Jis turėjo naftalino, kurį 
tuoj ir pabarstė. Naftalinas 
sugadino šunų uoslę, ir jie 
nebesuuodė, kas ten dėjosi.

Dabar reikėjo pereiti tą 
nuakėtą, nugrebotą plotą, 
kad neliktų jokių pėdsakų.

Jis ėjo atbulas ir pasilen
kęs. Tuoj pat savo pėdas už- 
vagojo pirštais, užvagojo 
taip, kad nieko nesiskirtų. 
Tuoj barstė ir naftaliną. Ir 
čia buvo sunkus darbas. 
Reikėjo jį taip pabarstyti, 
kad nesimatytų jo baltų 
grūdelių. Reikėjo ir pilti at
sargiai, nes nuo didesnio 
kiekio šunes muistosi, ir tai 
gali atkreipti budrių sargy
binių dėmesį.

Einant per šią pavojingą 
zoną, užėjo noras dairytis. 
Bet jis tą norą nugalėjo. 
Galvojo, jeigu kas mato jį 
einantį, tuoj šaus ir praneš 
pavojų. Ir be dairymosi bus 
aišku, kad esi pastebėtas. O 
jei dairysies, tai negalėsi 
taip susikaupti.

Ėjo kokia 15 minučių. Pa
sibaigus tai nuakėtai zonai, 
buvo kelias. Ir ten reikėjo 
praeiti labai atsargiai, kad 
nepastebėtų.

Visas pėdas meistriškai 
panaikino. Net pats, atėjęs 
vėliau, negalėtų pasakyti, 
kur jis praėjo. Ir naftalinu 
pabarstė.

s®*®(Bus daugiau) - *
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į Namie ir svetur
RAMOVĖNŲ IŠVYKA

Kovo 28 d. rytą Sydnejaūs 
Lietuvių Klubo kieme žmo
nių judėjimas: veteranai ra- 
movėnai ir jų svečiai ruošia
si išvažiuoti į-Senąjį Sydne- 
jaus miestą. Pasirodo di
džiulis autobusas, ramovėnų 
pirmininkas A. Skirka ir- iš
vykos vadovas Pr. Mika
lauskas, ir jau skriejame 
link Gosfordo. Žmonių kone 
pusšimtis, visi linksmi, tu
ristiniai nusiteikę, vyksta 
pamatyti senovės Sydne- 
jaus, pastatyto kaip kad jis 
atrodė prieš kone du šimtus 
metų. Kelionė nuotaikinga. 
Bandoma sumegsti ir daine
lę, tačiau, kaip sako vyres
nieji keliautojai, dar per 
anksti ir balso stygos dar 
nepavilgintos. Pykši foto 
aparatai, kai mūsų profesio
nalai filmuotojai J. Sarkaus- 
kas ir V. Kondreckas fil
muoja, net suprakaitavę ir 
dar liepia, tik gražiai, į filmų 
aparatą kalbėti. Autobuso 
’’galiorka”, tai pati sportiš
kiausia. Šachmatininkai J. 
Dambrauskas ir VI. Šneide
ris, pamiršę pasiimti šach
matų lentas, sudarę kompa
niją su kitais veteranais 
sportininkais ir net pas save 
pasiėmę patį išvykos vadovą 
P. Mikalauską, žemaitį J. 
Maksvytį su jo linksmąja 
Onute, viešnią iš Lietuvos 
Ritą, kuri, gaila, greit pabė
go į priekį, nes autobuso su
pimas čia apačioje žemės, 
yra truputį kitoks negu Lie
tuvoje, seselę Natą Liuti- 
kaitę, pasruošusią, kartu su 
Dr. Kišonu, paslaugyti pri
vargusius ir kt. Nuotaika 
visame autobuse, o ypatin
gai jo gale, tikrai puiki, kad 
•net ir nepastebėjome, kaip 
atsidūrėme jau senajame. 
Sydnejuje.

Pats senasis Sydnejus pa
vaizduotas, kaip jis atrodė 
1788 - 1810 metais. Čia ma
tėme to laiko pastatus, kalė
jimą, jame net ir kalinius 
kaip jie tuo laiku gyveno ir 
buvo baudžiami. Net pats 
įlindau į specialų kankinimo 
prietaisą, kur, įkišus galvą ir 
rankas, žmogus pusiau klū
podamas kabai ore ir anais 
laikais ten kaliniai būdavo 
tol, kol nualpdavo. Dirbtinai 
padarytame ežerėlyje 
matėme senovišką prieplau
ką, laivą ir kt. Sunku čia 
viską būtų ir išvardinti, ta
čiau kiekvienam turistui šis 
senovės Sydnejaūs miestas 
yra tikrai malonu pamatyti. 
Manau, kad ir veteranų su
organizuota iškyla visi buvo 

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

HANSA TRADING CO.
Road, North Mdbovra 3051 ThL 328 3347.

į

Murray’s H.F. Stores
SYDKEY 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.

labai patenkinti, nes galėjo 
pamatyti tai, ko gal būt 
kitur Australijoje niekur 
nerasime. Visą dieną pačia
me senajame Sydnejuje 
vyksta ar tai viena, ar tai 
kita programa ir visą laiką 
galima rasti ko nors naujo ir 
įdomaus. Taip pat čia yra ir 
įvairių parduotuvių, alaus ir 
kitų gėrimų baras, kur dai
nuoja senoviškas Australi
jos ir kitas dainas. Vaikams 

atskiros žaidimų aikštelės 
ir suaugusiems padaryti

Vasario 14 d. Geelonge 
susituokė inž. Kęstutis Bin- 
dokas su Kayeleen Glen. 
Vestuvinių vaišių oficialioje 
dalyje jaunuosius pristatė 
Bronius Gasiūnas, bendruo
menės vardu sveikino Dr. R. 
Šarkis, Lietuvių Sąjungos 
vardu J. Gailius, skautų - V. 
Mačiulis ir sporto klubo - K. 
Starinskas, įteikdami jau
niesiems po dovanėlę. Gee- 
longo lietuviams iš to vėl 
skriauda: Kęstutis su žmona 
apsigyvens Gippslande, kur 
jis ir dirba.

Kęstutis gimė ir augo bei 
baigė mokslus Geelonge, 
buvo veiklus lietuvių tarpe, 
lankė savaitgalio mokyklą, 
šoko taut, šokius, veikė 
skautuose ir sporto klube. 
Vestuvės pratęstos ir kitą 
dieną grynoj lietuviškoj ap
linkoj tėvelių M. ir V. Bin- 
dokų namuose. Sėkmės 
naujai šeimai.

K.S.

NAUJA SPORTIŠKA
ŠEIMA GEELONGE

Kovo 14 d. Geelonge vedė 
Christina Adomaitytė ir 
Garry Meier. Christina, G.L. 
S.K. Vyčiui priklausė nuo 
pat mažens žaisdama krep
šinį žemiau 18-kos metų 
mergaičių komandoj, ji da
lyvavo keliose sporto šven
tėse. Christina taip pat ke
letą metų šoko tautinius šo
kius, buvusioj Šešupės gru
pėj. Jos vyras Garry, būda
mas dar visai jaunas berniu
kas priklausė Vyties klubui, 
taip pat žaisdamas krepšinį 
už Vyčio jaunius, bet kadan
gi atėjus Kalėdoms jis ne
galėdavo dalyvauti Lietuvių 
sporto šventėse, tai jis buvo 
perėjęs į kitą klubą. Christi- 
nos tėvelis Vladas Adomai
tis yra nuoširdus Vyčio klu-

specialūs B-B-Q kepimo 
įrengimai ir valgymo stalai.

Taip prisivaikščioję po 
senovišką Sydnejų, susėdo
me atsigaivinti ir pasistip
rinti atsivežtais skanumy
nais. Pakvipo M. Mikalaus
kienės ir T. Dambrauskie
nės kepami kepsniai, links
mojo G. Antanėlio pilstomi 
kitiems gėrimai, nes jis pats 
padarė įžadus kiek laiko 
daug nevalgyti ir dar mažiau 
ko nors skanaus gerti. Atsi
rado puiki nuotaika, drau-

giškos kalbos, net nepaste
bint, kaip autobuso vairuo
tojas pasakė, kad jau laikas 
ir į namučius pajudėti.

Išvyka buvo puiki. Ačiū 
ramovėnams už šį parengi
mą, tikimės, kad ir ateityje 
ką nors panašaus jie suor
ganizuos. Baigiant tik norė
čiau pastebėti, kad ateityje, 
kartu atvažiavus ir kartu 
dalyvaujant bendroje išvy-* 
koje, gal būtų daug gražiau 
ir įdomiau, kad visi kartu ir 
vaišintųsi, dainą sudainuotų, 
o gal ir stikliuką kartu iš
gertų, nes šį kartą aš tik to 
vieno iš šios gražios išvykos 
pasigedau. Buvęs

1 •-.» ĮįjįjĮiiį įj ~ ""t“!

Ir sumainė žiedelius...

Kęstutis ir Kayleen Bindokai

bo rėmėjas. Jis taip pat yra 
ilgametis Geelongo Lietuvių 
Sąjungos klubo kasininkas.

G.L.S.K. Vyčio Valdyba ir

Adelaidinės
Pietų Australijos etninė 

radijo stotis 5 EBI FM, per 
kurią girdime ir lietuviškas 
radijo laidas, įsigijo nuosa
vas patalpas. Patalpų įsigi
jimas ir jų paruošimas kai
nuos apie $ 114 000.

Radijo stoties vadovybė 
paskelbė vajų, finansams 
sukaupti. Į šį vajų atsiliepė 
ir lietuviai Kazimieras ir 
Viktoras Kaminskai, van
dens ir kanalizacijos įrengi
mų įmonės savininkai. Jis 
paskyrė $ 500 sumą radijo 
stoties įrengimui.

Jų įmonė vadinasi Kur- 
ralta Plumbing Co. Šis vardas 
bus įrašytas naujos stoties 
pastato fojė, esančioje gar
bės lentoje, o taip pat įrašy
tas programos biuletenyje ir 
paskelbtas per etninę radijo 
stotį 30 kartų. 5 EBI FM ra
dijo stotis turi virš 200.000 
klausytojų.

Malonu, kad atsiranda 
lietuvių, kurie šalia sėkmin
go biznio nepamiršta ir kul
tūrinės bei visuomeninės* 
mūsų gyvenimo pusės.

*****

visi sportininkai sveikina 
Christiną ir Garry, linkėda
mi jiems laimingo gyvenimo.

pabiros
Skulptorė Ieva Pocienė 

pradėjo reikštis tapyboje. 
Vienas iš jos tapybos darbų: 
’’Piligrimai” buvo išstatytas 
Contemporary Arts Society 
of S.A. suruoštoje parodoje. 
Sveikiname Ievą ir linkime 
našaus, sėkmingo ir kūry
bingo darbo tapyboje.

*****
Adelaide College of the 

Arts Education išstatė poe
tės Lidijos Šimkutės-Pocie- 
nės lietuvių dailininkų 
ex-libris rinkinį. Parodą ap
žiūrėjo daug žmonių ir aus
tralų spaudoje buvo labai 
gerai įvertinta ir ta pačia 
proga plačiai aprašyta da
bartinė Lietuvos padėtis.

Tai vienas iš geriausių 
kelių pristatyti mūsų tautos 
kultūrinius pasireiškimus ir 
kartu mūsų tautos politinę 
padėtį.

*****
Balandžio 4 d. Vytauto ir 

Marytės Neverauskų jau
kiame sodelyje susirinko vi
si praėjusių Lietuvių Dienų 
ruošėjai. Prie gardžių keps-

Tautos Fonde
Sydnejuj minint Vasario 

16-tąją Lietuvos laisvės rei-1 
kalams aukojo:

$ 100 Jonas Sakalauskas
$ 25 kun. P. Butkus
Po $ 20 - P. Sakalauskas, 

Č. Liutikas, S. Jarmalaus- 
kas, E. Rašymas, J. ir V. 
Venclovai, P. Grosas ir J. 
Černiauskas.

Po $ 10 - J. ir P. Tallat- 
Kelpšai, J. Makūnas, i A. 
Šliogeris, T. Šumskienė, J. 
Putvinas, A. Wallis, P. Žu
kauskas, A. Paulėnienė, V. 
ir V. Rušai, A. Jablonskis, P. 
Liubinskas, A. Zinkevičius, 
J.P. Kedys, L. Karvelis, V. 
Petniūnienė, R. Dičiūnas, A. 
Žilys.

$ 8 Jz. Ramanauskas.
$ 7 E. ir E. Šliteriai
Po $ 5 - A. Savickienė, C. 

ir P. Protai, A. Skirka, O. ir 
V. Jonušai, neįskaitoma, A. 
Juodgalvis, A. Giniūnas, J. 
Gatavičius, A. Lokys, O. Gi- 
landas, A. Šumskas, O. Ma
karovas, A. Jantauskas, J. 
Koliavas, J. Sadauskas, p. 
Balanda, P. Armonas, O. 
Baužienė, A. Grincevičius, 
R. Venclovas, J. Jūragis, W. 
Biretienė, A. Dičiūnas ir E. 
Badauskienė.

Kiti mažesnėmis sumo
mis. Viso surinkta $ 591.00

Širdingai ačiū už aukas 
Lietuvos laisvės reikalams.

Tautos Fondo Atstovybė 
Australijoje - Sydney

Brisbanės Apylinkės Val
dyba ėmėsi akcijos parinkti 
aukų Fairfieldo paminklinės 
lentos įmontavimui, kur 
šiam tikslui buvo surinkta $ 
78. Reikiama suma jau su
rinkta, tai jų pageidavimu 
šie pinigai pervesti Tautos 
Fondui. Aukojo: $ 10 kun. 
Dr. P. Bačinskas; po $ 5 - K. 
Bagdonas, B. Malinauskas, 
A. Kocius, V. Musteikis, M. 
Jakavičienė, A. Urbutis, J. 
ir S. Einikis, A. Ramanaus
kas, B. ir A. Mažeikos, D. 
Partonienė, P. Zabukas, J. 
Klimas; $ 4 Č. Cvilikas; po $ 
2 S. Kranas, F. Maisanskas 
ir tiesioginiai Tautos Fondui 
$ 10 P. Kviecinskas. Viso $ 
88. Širdingai čiū brisbanie- 
čiams.

A. Kramilius

nių ir alaus bei vyno stiklo 
pasikalbėta, pasidalinta 
LD nuotrupomis ir jau pri
temus, buvo parodyta Vy
tauto Neverausko (jun.) pa
gamintas videotape filmas. 
Filme įamžinti LD, nuo ati
darymo iki pabaigos, mo-; 
mentai. Filmas, užtruko apie 
2 vai. Šis filmas gerai pa
ruoštas ir įdomus, manau, 
kad ir kitų kolonijų lietuviai 
norėtų jį pamatyti.

Ta pačia proga, visų susi
rinkusių išreikšta padėka 
Vytautui ir Marytei Neve- 
rauskams už atliktą darbą 
Krašto Valdyboje ir ruo
šiant Lietuvių Dienas.

*****

Adelaidės Lietuvių Są
jungos iždininkas ir J.J. Ba- 
čiūno bibliotekos ir kiosko 
vedėjas Kostas Pocius po 
sunkios operacijos sveiksta. 
Linkime jam sveikatos ir 
greito jėgų atgavimo, kad( 
vėlei galėtų grįžti į ’’darbą”.

Vibaltis
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Akademinis
skautų savaitgalis (2)

(2-ji diena)

Antrąją Studijų dieną, 
sekmadieni (22.3.81), rinko
mės į paskaitų salę gerai pa
ilsėję ir pakilioje nuotaikoje. 
Diena žadėjo būti graži. Ru
deniška saulė maloniai šyp
sojosi iš giedro dangaus, 
aukštuose stovyklavietės 
eukaliptuose juokėsi kuka- 
būros, rėkavo ’’megpajai” 
(australiškos šarkos).

Pirmoji paskaita - ’’Viešoji 
Rezistencija Lietuvoje”. 
Paskaitininkas - fil. Gabrie
lius Žemkalnis.

Kadangi paskaitininkas 
yra buvojęs Lietuvoje net 
tris kartus ir vis pasisve
čiuodamas ilgėlesnį laiką, tai 
ir jo žinios apie dabartinį 
gyvenimą mūsų gimtinėj 
yra daug gausesnės, patirti 
įspūdžiai gilesni ir jų perda
vimas spalvingesnis negu 
penkiadienių turistų.

Jis kalbėjo apie Lietuvoje 
veikiančius suvaržymus ir 
kaip tautiečiai sumaniai juos 
apeina, nepažeisdami įsta
tymų. Kalbėjo apie krašto
tyrininkus ir jų nepaprastą 
pasišventimą ir budrumą 
saugojant tautos kultūrinius 
paminklus nuo išnykimo. 
Minėjo ir saviveiklininkų 
(menininkų - neprofesionalų) 
stropų darbą šviečiant kai
mą, lavinant jo meninį skonį 
ir tuo naikinant barjerą, vi
sada skyrusi kaimą nuo 
miesto.

Jis kalbėjo gyvai ir vaiz
džiai, pailiustruodamas savo 
kalbą skaidrėmis ir vienu 
kitu anekdotu, todėl gaudėm 
kiekvieną jo žodį, bijodami 
ką nors praleisti arba, kad 
>askaitininkas nenustotų 
calbėti. Jis gi, kaip pasakos 
jurtininkas, pasisodinęs 
dausytojus ant magiško ki- 
imo, skraidino mus po visą 
sietuvą - iš Žemaitijos į 
Aukštaitiją, iš Kauno į Vil
nių, leisdamas pasigrožėti 
bažnyčių bokštais, miškuose 
besimeldžiančiais maldinin
kais, kraštotyrininkų supil
tais piliakalniais, naujai su
kurtais paminklais mūsų 
tautos didvyriams ir dai
niams, pasiklausyti Dainų 
šventės ant Trijų Kryžių 
kalno.

Besiklausant pasakojimų 
apie taurius mūsų tautie
čius, nesavanaudiškai dir
bančius ir kuriančius gra
žesnę ir kultūringesnę Lie
tuvą, manau, ne vienas pa
jutome gėdą dėl menkystės, 
kuri dažnai pasireiškia išei
vijos gyvenime.

* *
Po pertraukos trys Mel

bourne kandidatės, ’’pirmo
sios kregždutės” (Mel
bourne ASS skyrius nese
niai pabudo iš ilgo miego) 
gavo tikrųjų narių spalvas. 
Ta proga ASS vadovai pa
sakė atitinkamas kalbas, 
sveikino tikrąsias nares, 
broliai apdovanojo jas gėlė
mis, sesės pavaišino kava ir 
sausainiais. Džiugu, kad 
sąjūdis auga! Svekiname 
naująsias nares!

Antrąją paskaitą ’’Kas ta 
Akademinė Skautija?” skai
tė fil. E. Jonaitienė. Ji peda
gogišku kruopštumu ir 
įžvalgumu pervedė klausy
tojus vingiuotu ir šakotu 
ASS keliu nuo pat įsikūrimo 
1924 m. spalio 16 d. iki 
dabar.

Dar labai jauname, vos 
dvejų metų Kauno U-te, 
įsisteigė mišri Skautų Stu
dentų D-vė su 16 narių - ini
ciatorių. Su laiku narių skai

čius vis augo, nors ypatingu 
gausumu niekada nepasižy
mėjo. Pačiame klestėjimo 
laikotarpyje merginų buvo 
200, o vyrų 100. Jų pasirink
tas šūkis ”Ad meliorem!” - 
nuolat tobulėti, pats pasako, 
kokius narius pritraukdavo.

1930 m. draugovė persi
organizavo į du vienetus: 
vyrų - Lietuvių Studentų 
Skautų Korporacija Vytis ir 
Studenčių Skaučių Draugo
vė. Taigi nuo to momento 
draugovė pasidarė korpora
cija.

Korp! Vytis ir SSD, kaip 
nuo tada imta vadinti, gra
žiai bendradarbiavo tarpu
savy ir palaikė ryšius su 
Lietuvių Skautų Sąjunga. 
Korporacija laikėsi griežtos 
disciplinos - rimtai kreiptas 
dėmesys į nario gyvenimą. 
Akademikas skautas turėjo 
būti tvarkingas privačiame, 
šeimos ir visuomeniniame 

tgyvenime. Pagal geležinį įs
tatą iš jo tikėtasi rūpestingo 
ruošimosi profesijai, gero 
.mokymosi. Neatliekąs pa
reigų narys buvo prašomas 
iš organizacijos išstoti. Gal 
tuo sumažėjo narių skaičius, 
bet pakilo korporacijos ly
gis, susiskūrė akademiko 

Naujovių vyliai 
ir automobiliai

’’Broleli — dobilėli, patekau į rojų! * ~ 
Patogiai atsilošęs, Fairlane važiuoju, 
O jeigu atsibos, pakeisiu į Mercedes.
Kaip inkstas gi į taukus čia esu nusėdęs!”

’’Nukrypk į smulkmenas — lietuviška silpnybė, ” — 
pataiso antras. — ’’Automobilis juk būtinybė.
O matas gerbūvio — tai plytos, čerpės, vinys!' 
Trumpai, tai Rezidencija puošni, mūrinė! 
penki kur miegamieji ir septynios vonios...”

Y. •
Toliau šią temą vesti, perima jau ponios:

’’Ant žemės — kilimai, ir ant langų — brokados; 
viduje — viskas, ką tik sugalvojo, ką išrado 
išminčiai šito amžiaus. (Namas tėra rėmas.) 
Taipogi, užmirštas neturi būti kiemas: 
baseinas maudytis; geriausiai išplanuota 
vieta iešminei. Gal plokštelėms klota?
Na, pagal skonį, išgalę ir pagal norą.”

’’Daiktai! Blizgučiai! — sekantis vaitoja. — , 
’’Svarbiau yra, tą ’’naują” priedelį pakeist į ’’seną”. 
Stebėti reik todėl, kaip vietiniai gyvena, 
ir taikintis prie jų, ne vien tik išore — ir protu. 
Patartina, kad sau kiekvienas pagalvotų: 
ar verta rūpintis, kas daros ten už jūrių — marių, 
kai kilti pradeda čia akcijos ir nikelio, ir vario!”

”Be abejonės, tikslas — tapt tauriu piliečiu. 
O kas kultūrą bei tradicijas gi mūsų liečia, 
jas turim dėt, kaip sakant, į tą bendrą puodą. 
Koks džiaugsmas bus tada, kokia paguoda: 
štai sienos dreba, grindys braška, bilda — 
mes trypiam, ’’Kubilą”, kaip griežia — ’’Šok, Matilda” !”

Kita padangė, kitos pažiūros tad ir idėjos.
— Netiktų man užbaigt tačiau, nepaminėjus 
ir tos (deja, gan negausios jau) grupės, 
kuriai namai dar vis — prie tolimos Šešupės.

Julija

skauto tipas, blaivus, parei
gingas, darbštus. Iš ASS 
korporacijos išaugo daug 
taurių asmenybių, pasižy
mėjusių visose profesijose. 
Beveik ketvirtis studijas 
baigusių vytiečių perėjo į 
universiteto dėstantįjį per
sonalą.

Sovietams okupavus Lie
tuvą, kartu su kitomis orga
nizacijomis buvo uždaryta ir 
studentų skautų korporaci
ja, bet veikimas nesustojo, 
tik buvo perkeltas į pogrin
dį.

Pasitraukusieji ASS 
nariai į Vakarus ėmėsi at
gaivinti akademinę skautų 
dvasią. Tuo būdu 1946 m. 
Pabaltijo U-te Vokietijoj 
įkurtas sambūris ’’Vytis”, 
kuris buvo tęsinys Lietuvoje 
buvusios korporacijos.

Prasidėjus emigracijai 
Akademinė Skautija įsikūrė 
užjūriuose, Kanadoje, Pietų 
Amerikoje, Australijoje.

Dabar Akademinė Skau
tija susideda iš trijų skyrių: 
Studentų Korp! Vytis, Aka- 
demikių Skaučių Draugovės 
ir Filisterių Skautų Sąjun
gos.

Stipriausiai Akademinė 
Skautija veikia J.A.V. Ten 
jie turi įsteigę Akademinės 
Skautijos Leidyklą ir Vydū
no Jaunimo Fondą - teikiantį, 
lėšas besimokančiam jauni
mui.

Kiek ilgiau paskaitininke

Kelionės į Lietuvą
Mūsų klientams pakartotinai pageidaujant, organizuo

jame keliones į Lietuvą.
Kelipnė, 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 28 d.
Grupė turi ribotą vietų skaičių ir, norint pasinaudoti 

ypatingai žemom kainom, prašome paskubėti ir regis
truotis mūsų įstaigoje

Zw\ Business Holiday 
V7 Travel Pty. Ltd.

636 St. Kilda Road, Melbourne, Vic., 3004
Tel.: (03) 511478

sustojo prie Australijos 
A.S.S., kuris įsisteigė 
1950-52 m. visuose trijuose 
lietuvybės centruose - Syd- 
nejuje, Melbourne ir Ade
laidėje.

Dėl plačiai išsisklaidžiusių 
lietuvių Australijos žemyne, 
ASS veikla nevisada gyvai 
reiškėsi, tačiau reikia pripa
žinti, kad ASS yra padaręs 
Australijos lietuvių gyveni
me žymių įnašų. Filisterė 
Elena su pasididžiavimu 
įvardina tuos įnašus, būtent: 
Australijos Lietuvių Fondo 
metinės premijos ypatingai 
)er metus pasižymėjusiam 
ietuviui jaunuoliui-lei jau du 
tartus atiteko ASS narei. 
Sydnejaus studentės skau
tės ypatingai veikliai reiš
kiasi vietinėj lietuvių kultū
rinėj veikloj ir, anot prele
gentės, yra visos kolonijos 
pasididžiavimas.

Nauji leidiniai
Redakcijai prisiųsta lei

džiamas Lietuvos pogrindy
je žurnalas VYTIS, datuotas 
1980 m. liepa - rugpiūtis. Nr. 
5. Šį numerį pasirašęs kaip 
vyr. redaktorius Vladas Ša
kalys, kuris tuo metu jau 
buvo pakely į Vakarus. 
Taip pat redakcijai prisiųsta 
ir kiti Lietuvos pogrindžio 
leidiniai: ALMA MATER 
1979 m. IV spalio — gruo
džio mėn; AUŠRA Nr. 22 
(62) 1980 metų gegužė; LKB 
KRONIKA Nr. 46, 1980 m. 
gruodžio mėn ir Nr. 45 1980 
m. spalio mėn.

KALBININKAS JUO
ZAS SENKUS. Biografija, 
prisiminimai, darbai. Re
daktorius Pranas Naujokai
tis. Išleido ’’Darbininkas” 
Brooklyne (USA) 1980 m. 
Psl. 77, kaina $ 5.

Anatolijus Kairys, VYS- <
KUPO SODAS IR KRYŽ
KELĖ. Dvi dramos. Išleido 
Lietuvių Literatūros Bičiu
liai 1980 m. Čikagoje. 144 
psl., kaina $ 6.

A. Kairį skaitytojai pažįs
ta pirmiausia iš jo draminių 
veikalų, kurių ne vieną statė 
ir Australijoje veikią liet, 
teatrai. Šios knygos pabai
goje pridėtas ir autoriaus 
veikalų dalinė kronika, kas 
sudaro apie 30 pozicijų.

LITUANUS. Lithuanian 
Quarterly Journal of Arts 
and Science. 26-tas tomas 
Nr. 4 1980. Žurnalas leidžia
mas anglų kalba apie lietu
vių kultūrą ir meną. Išeina 
keturis kartus per metus

Nežiūrint viso to įdedamo 
darbo, ASS nariai vistiek 
karts nuo karto susilaukia 
priekaištų ar nepalankumo 
Akademikų Skautų Sąjū
džiui.

’’Kodėl?” - klausia paskai
tininke, dar kartą peržvelg
dama ASS ideologiją, veiklą 
ir įnašus, - ’’Kodėl tie prie
kaištai?”

Su fil. Elenos Jonaitienės 
išsamia paskaita pasibaigė ir 
Studijų Dienos.

Skirstėmės pilni įspūdžių 
ir pasitenkinę pabendravę 
su broliais ir sesėmis, už
mezgę naujas pažintis ar at
naujinę senąsias. Užtarnau
ta padėka Studijų Dienų 
rengėjams - Melbourne 
ASS, jų pirmininkui, fil. A. 
Žilinskui ir visiems talkinin
kams. Malonu buvo pabuvo
ti jūsų tarpe, pagyventi ASS 
dvasioje. Ačiū! į, m

knygos fomato sąsiuviniais. 
Prenumerata metams 15 
dol. Adresas: Lituanus, 6621 
S. Troy, Chicago, Ill. 60629, 
U.S.A.

Šis numeris savo turiniu 
skirtas baltų studijoms 
Australijoje. Jame rašo: Al
dona Juškaitė (dabartinės 
baltų jaunimo problemos 
Australijoje), V.P. Karnups 
(šeimos rolė etninio iden
titeto išlaikyme), E. 
Nomme, B. Muzikants, A.L. 
Putninš, V. Zembergs ir kt. 
Rimas Skeivys rašo apie 
kompiuterius Sovietų Są
jungoje, paskelbta šeši Lidi
jos Šimkutės-Pocienės eilė
raščiai, leidinys iliustruotas 
lietuviškais ex-librisais.

Šis žurnalas rekomenduo
tinas kiekvienam lietuviui 
inteligentui, ypač jaunimui.

Kovo 25 d. į britų parla
mento rūmus susirinko apie 
300 britų ir rytų Europos 
atstovų pabrėžiant solida
rumą su Lenkija. Kalbėjo 
lenkų disidentas prof. L. 
Kolakowski pabrėždamas, 
kad dabar Lenkijoje vyks
tanti darbininkų revoliucija 
prieš komunistinę valdžią. 
Darbininkai reikalauja pag
rindinių žmogaus teisių. Da
bar jau kelio atgal nėra. 
Lenkų komunistinė valdžia
padarė keletą nuolaidų, bet 
to neužtenka. Kas vyksta 
Lenkijoje, parodo marksiz
mo bankrotą.
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Istorijaprisiminimuose
NUOSTABI ISTORIJOS 
IŠKARPA

Išeivijos raštijoje žymi vie
ta tenka memuariniams lei
diniams. Stambesniais ar 
kuklesniais tomais yra pa
skelbę mūsų politikai, vi
suomenininkai, kariai ir kiti.

Nesigilinant, kokia ding
stimi tie atsiminimai buvo 
išleisti, tenka konstatuoti, 
kad visi iš jų turi daugiau ar 
mažiau istorinės vertės. 
Asmens atsiminimai yra ne 
vien jo asmeniški išgyveni
mai ir patirtis, bet juose ne
išvengiamai atsispindi išgy
ventas laikotarpis, aplinka ir 
žmonės, o taip pat ir grandi
nė įvykių. Tokiu būdu visi 
atsiminimai yra vertinga 
istorinė medžiaga priklau
somai, kaip autorius suge
bėjo tą laikotarpį ir žmones 
pažinti, įsigilinti ir perduoti 
skaitytojui.

Gausioj šios rūšies litera
tūroj išskirtino dėmesio 
verta Vasario 16 akto signa
taro Petro Klimo “Iš mano 
atsininimų“ knyga. Tai gana 
stambus, virš 400 psl. leidi
nys.

P.Klimas buvo Lietuvos 
diplomatas, beveik visą ne- 
pnklausomybės laikotarpį 
praleidęs užsieny. Kaip įga
liotas ministeris Italijoje 
(1923-1925) ir Prancūzijoj 
(1925-1940) prasidėjus karui 
ir vokiečiams užėmus Pran
cūziją Geštapas P.Klimą su
ėmė ir per 19 kalėjimų atga
beno į Kauną, kur jis visą 
laiką buvo laikomas namų 
arešte. Sovietams vėl užė
mus Lietuvą P.Klimas buvo 
ištremtas į Sibirą ir Stalinui 
mirus po 10 metų buvo grą
žintas i Kauną, kur jis ir pa
rašė savo atsiminimus.

Prieš perleidžiant rankra
štį į LTSR Mokslų Akade
mijos archyvą padarytas 
teksto mikrofilmas, kuris 
pasiekė Vakarus. Lietuvių 
Enciklopedijos Leidykla pa
sinaudodama filmu išleido 
minėtą knygą, kuri apima 
autoriaus gyvenimą nuo
vaikystės iki diplomatinės 
tarnybos pradžios.

P.Klimas visą gyvenimą 
domėjosi Lietuvos praeiti
mi, turėjo sukaupęs didelį 
istorinė medžiagos archyvą 
ir rengėsi parašyti dešimties 
tomų Lietuvos istoriją. 
Deja, užklupęs antrasis pa
saulinis karas sumaišė visus 
jo planus ir jo paties vos ne
pražudė.

Įdomiausia jo atsiminimų 
dalis, kur rašoma, kaip ne
gausus Vilniaus lietuvių in
teligentų būrelis pasiryžo 
atkurti nepriklausomą Lie
tuvos valstybę, kai pirmas 
pasaulinių karas buvo su-’ 
jaukęs visą pasaulį ir Euro
pa artėjo prie chaoso.

Atsiminimų autorius su 
istoriko atsakingumu ir ob- 

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

Funerals of Distinction
17 RAILWAY PDE.

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

jektyyumu cituodamas įvai
riausius dokumentus ir' 
remdamasis įvairiais jam 
prieinamais šaltiniais atvai
zdavo tikrai košmarišką ir 
beviltišką anuo metu oku
panto žlugdomos mūsų tau
tos būklę.
Ir štai su kitais į areną išei

na piemenuko botagą padė
jęs, per vargus ir užsispy
rimą ką tik universiteto 
mokslus išėjęs 27 metų jau
nuolis P.Klimas. Nuo pra
džios iki galo perskaitęs ne 
tik Karolio Markso, filosofo 
Kanto ir kitų minties 
didžiūnų raštus, bet ir gerai 
išmokęs ne tik rusų, o ir vo
kiečių bet ir prancūzu kąl- 
bas, šis kaimo vaikinas išėjo 
pasigalynėt su Galiotu. Lie
tuvos Tarybos vardu rašė 
S rašymus ir skundus rytų 

•onto vadams maršalams 
Ludendorfui ir Hindenbur- 
gui ir reicho kancleriui Har- 
dingui iškeliant okupacinės 
valdžios Lietuvai daromas 
skriaudas ir reikalavo Lie
tuvai nepriklausomybės. 
Tokie skundai ir reikalavi
mai ano meto sąlygose atro
dė nieko daugiau, kaip mu
šimas kakta į sieną. Ir vis 
dėl to nepaliovė mušę, ne- 
atlaidžiai, su užsispyrimu 
gerai žinant, kas juos gali 
ištikti, jei okupantas ims ir 
užpyks. Ir sieną pramušė.

Šiurpu sukrečia faktai, kai 
kalbama apie mūsų pietinius 
kaimynus lenkus, kurie bū
dami tokioje pat padėtyje 
kaip ir mes, darė visokias 
kliūtis, nuėjusias į niekšy
bes, kad tik Lietuva neat- 
gautų nepriklausomybės, o 
virstų Lenkijos provincija. 
Šių niekšybių viršūnė buvo 
gen. Želigovskio Vilniaus 
užgrobimas tuoj po su len
kais pasirašytos taikos su
tarties. Net Tautų Sąjungo
je lenkai įrodinėjo, kad Želi
govskis šį smurto aktą pa
darė savanaudiškai, prieš 
Lenkijos vyriausybės valią.

Streikai
Per šešiasdešimt metų 

Sovietų Sąjungoje nebuvo 
girdėta apie darbininkų 
streikus. Sovietinė propa
ganda mokėjo taip užglos
tyti, kad komunistinėje 
santvarkoje tokių streikų 
negali būti, nes pati sovieti
nė vyriausybė yra pirmoje 
eilėje darbininkų globėja ir 
rūpinasi jų gerove. Tačiau 
Lenkijos darbininkų sąjūdis 
pasauliui atvėrė akis, kad su 
darbininkais niekas sovieti
nėje sistemoje nesiskaito ir 
dėl to prasidėjo darbininkų 
sąjūdis iš pačios apačios. 
Nenuostabu, kad net pati 
Sovietų Sąjunga, kuri visa

Bet čia pat tvirtino, kad vie
tos gyventojai su tokiu 
džiaugsmu sutikę Želigov
skio okupaciją, kad esą ne
patogu buvę bausti genero
lą. Prie viso to Želigovskiui 
buvo suteiktas Varšuvos 
garbės piliečio titulas. Lie
tuvos išgamos kaip Pilsud
skis, Skirmuntas ir visa eilė 
sulenkėjusių Lietuvos bajo
rų visom priemonėm sten
gėsi pasmaugti vos gimusią 
Lietuvos valstybę. Ignoruo
dami istorinius faktus lenkai 
viešuose politiniuose foru
muose stengėsi įrodinėti, 
kad tokios Lietuvos valsty
bės niekados nebuvo ir taip 
E at nesą lietuvių tautos.

lietuviai esą tik kitaip kalbą 
lenkai. Lenkams turint vi
sišką Prancūzijos prielan
kumą, o Prancūzijai tuo me
tu Europos politikoj grojant 
pirmuoju smuiku buvo be 
galo sunku apginti Lietuvos 
interesus.
Vokiečiai nors ir pralaimėję 

karą dėjo visas pastangas, 
kad Lietuva kaip nors liktų 
jų politinėj orbitoj. Tai ir šie 
nesiskubino su Lietuvos 
valstybės atstatymu. Lietu
vos Tarybai reikėjo didelio 
diplomatinio apsukrumo ir 
politinės nuovokos, kad su 
visom tom priešiškom nuo
taikom susidorotų ir palen
gva artėtų prie užsibrėžto 
tikslo-nepriklausomos Lie
tuvos.

Visas šis atsiminimų tomas 
tai ištisa grandinė nepalau
žiamų pastangų atsispirti 
lenkų ir vokiečių užmačiom 
sutrukdyti Lietuvos valsty
bės atkūrimą ir suvirškinti 
lietuvių tautą.

Reikia atsiminti, kad apra
šomajame laikotarpy Lietu
va buvo taip vokiečių nua
linta, kad net kaimo ūkinin
kai vos pajėgė savo šeimas 
išmaitinti. Vilnius tuo metu 
formaliai badavo. Ir nuosta
bu, kad tokiose sąlygose 
žmonės užuot rūpinęsi savo 
egzistencijos pratęsimu sa
vyje rado tiek daug tauraus 
idealizmo savęs išsižadėji
mo. Save statė į nuolaitinį 
pavojų netekti laisvės ar net 

dos labai greita ginti socia
listinius ir ypač darbininkų 
reikalus, iki šiolei nedrįso 
prievarta nuraminti Lenki
jos, kaip buvo nuramintos 
Vengrija ir Čekoslovakija. 
Lenkija pasirodė pati jau
triausia sovietinės sistemos 
žaizda. Lenkijos darbininkų 
revoliucija nuplėšė sovietinę 
kaukę ir pasauliui atskleidė, 
kad komunistinės valdžios 
darbininkų globa toli gražu 
nuo liaudies valdžios darbi
ninkų globos. Lenkų darbi
ninkų maištas yra sprogusi 
parako statinė pačiam so
vietų propagandos kerti
niam punktui, kad tik sovie
tai rūpinasi darbininkų ge
rove, o visi kiti tuos darbi
ninkus tik piktai išnaudoja.

Lenkų sąjūdis, kuris api
ma praktiškai visą krašto 
darbininkiją, aiškiai parodo, 
kad komunistinė santvarka 
neatitinka darbo liaudies 
aspiracijų ir pati darbininki
ja yra piktnaudojama. Ta
čiau net pati Sovietų Sąjun
ga vengia imtis drastiškų 
priemonių, kaip kad buvo 
panaudota prieš Vengriją ar 

Gyvybės iš to neturėdami 
jokio išskaičiavimo ar nau
dos. Nepalaužiamai siekė 
savo tikslo ir pasiekė. Netu
rėdami nei valstybinio, nei 

diplomatinio patyrimo šis nes
kaitlingas pasiryžėlių būre
lis įvairiom kalbom rašė 
skundus, prašymus, prome- 
morias, memorandumus, 
notas ir kitokius raštus, 
veržėsi į Tautų Sąjungos 
posėdžius, dalyvavo amba
sadorių konferencijose, Ha- 
agos tarptautiniame tribu
nole ir visur, kur jautė jau
nai Lietuvos valstybei pa
vojų. Ir tai truko keletą me
tų.

P.Klimo atsiminimai tai 
autentiška Lietuvos valsty
bės atkūrimo istorija, pui-5 
kiai dokumentuota, parašy
ta sklandžia kalba neven
giant net jumoro, Autorius 
visą laiką buvęs visų šių 
ivykių centre, savęs neiške

PAŠAU
PREZ. R. REAGAN VĖL 

PAREIGOSE

Po skaudaus pasikėsinimo 
prez. R. Reagąn išleistas iš 
ligoninės vėl grįžo į savo 
tiesiogines pareigas. Paly
ginamai prez. Reagan buvo 
pasikėsinimo atveju sužeis
tas nesunkiai ir po kelių sa
vaičių ligoninėje stojo prie 
savo pareigų. Po pasikėsini
mo prezidentas savo žmonai 
teisinosi: ’’Mieloji, aš nesu
spėjau pasilenkti”.

SLEPIAMA SOVIETŲ - 
NACIŲ PAKTAS

Iš pogrindžio spaudos 
Lietuvoje sužinome, kad ka
daise sudarytas vokiečių 
nacių (Ribentroppo) ir so
vietų (Molotovo) dar prieš 
pat pereitą karą slaptas su
sitarimas pasidalinti Rytų 
Europą. To pasėkoje sovie
tai užėmė Pabaltijo valsty
bes ir iki šiandie jas laiko 
okupacijoje. Įvairūs Hitlerio 
potvarkiai, susitarimai ir 
įvesta tvarka karo metu 
užimtuose kraštuose po karo 
buvo paskelbti niekingais ir 
negaliojančiais, tik nežinia 
kodėl šitas sovietų - nacių 
susitarimas iki šiandie 
paliko neatšauktas ir niekas 
iš santarvininkų šito klausi
mo nekelia. Nuo to jau 40 
metų kenčia nepriklauso
mybės netekusios ir sovietų 
okupacijoje laikomos Lietu
va, Latvija ir Estija, - vie
ninteliai kraštai, pereito 
karo pasėkoje praradę ne
priklausomybę. Pernai 45 
pabaltiečiai Maskvoje Va
karų žurnalistams atkreipė 
dėmesį ir savo parašais rei
kalavo, kad tasai Riben
troppo—Molotovo paktas 
būtų atšauktas ir pabaltie- 
čiams būtų grąžinta nepri
klausomybė. Sovietų vy
riausybė tą faktą apie sovie- 
tų-nacių susitarimą slepia ir 
laiko nusikaltimu, kas šitai 
bando kelti viešumon. Iš tų 
pasirašusių daugelis jau su
imti ir apkaltinti priešvals
tybine veikla. Pasirašusių

Čekoslovakiją, nes tai būtų 
atviras išėjimas prieš darbi
ninkus, o tuo pačiu ir prieš 
save. Štai kas sulaiko sovie
tus urmu užimti Lenkiją ir 
{'oje įvesti padiktuotą tvar- 

lia ir faktus pateikia tartum 
stebėtojas iš šalies. Ir gal 
dėl tos priežasties atsimini
mai įgauna autentiškos isto
rijos charakterį.

P.Klimo atsiminimus turė
tų perskaityti mūsų išeivijos 
politika užsiimantieji veikė
jai, kurie gyvendami saugiai 
ir ištekliuose Lietuvos lai
svės siekime negali surasti 
bendros kalbos ir blaškosi 
klyskeliuose.

Valstybės ir tautos likimas 
negali būti saistomas su a- 
smeniškom ambicijom, o 
turi būti grindžiamas ide
alizmu ir pasiaukojimu. Kur 
šių dorybių pritrūksta, visa 
vadinamoji veikla yra vien 
šmiaukščiojimas botagu per 
vandenį.

P.Klimas. IŠ MANO AT
SIMINIMŲ. 416 psl. Kaina 
12 dol. Leidėjas Lietuvių 
Enciklopedijos Leidykla.

br.str.

L Y J E
tarpe ir Vladas Šakalys, ku
ris pernai stebėtinu būdu 
pėsčias pabėgo iš Sov. Są
jungos į Švediją ir pasiekė 
Ameriką. Tas sovietų-nacių 
slaptas susitarimas griauna 
bolševikų sukurtą mitą, kad 
pabaltiečiai savanoriškai 
Įsijungė į sovietų Sąjungą be 
jokios karinės intervencijos.1

♦♦♦

Sovietų ir satelitinių so
vietinių kraštų įsiskolinimas 
Vakarams siekia apie 60 bi
lijonų dolerių. Vien tik Len
kija Vakarams skolinga iki 
30 bil. dolerių ir ieško naujų 
paskolų.

Sovietų spauda pradėjo 
. propagandą prieš amerikie

čių prie naujosios prez. Rea- 
gano administracijos pra
matytas dideles sumas apsi
ginklavimo reikalams. Ma
tosi, kad sovietai susirūpino 
amerikiečių kariniu stiprėji
mu, kas prives prie to, kad 
Amerika nesiskaitys ateity
je su jokiais sovietiniais 
šantažais.

♦♦♦

Priešinantis Anglijos dar- 
biečių partijai, kurį akivaiz
džiai pakrypo komunistine - 
sovietine linkme, Anglijoje 
įsteigta nauja socialistinė 
demokratinė partija.

Amerikos užsienių reik. 
ministerisMr. Haig neseniai 
lankėsi arabų pasaulyje tir
damas nuotaikas ir siekda
mas pritarimo, kaip sulaiky
ti sovietų plėtotę Artimuose 
Rytuose.

***

Sovietų Sąjungoje, o 
drauge ir Lietuvoje keičiami 
pasai. Lietuvoje pasų keiti
mas vykdomas nuo metų 
Kradžios. Senieji pasai pas- 

elbti negalioją iki nurody
tos datos, ir sovietinis gy
ventojas turi įsigyti naują, 
pasą, be kurio neįmanoma 
žengti nė kojos. Pas sovietus 
pasas reikalingas visur: no
rint gauti darbo, stojant į 
norimą mokyklą, sveikatos 
įstaigoje, gauti kambarį 
viešbutyje, pašte ir t.t. No
rint gauti pasą reikia 
užpildyti galybę anketų.

KREDĮTOAD-JA "TALKA" veikia visų naudai...
I ’i i , u. . t-_
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IŠVYKA Į ČIKAGĄ

Nors iki Pasaulio Lietuvių 
Dienų ir Pasaulio Lietuvių 
Sporto Šventės, įvykstan
čios 1983 metais Čikagoje 
dar nemažai laiko, tačiau 
Australijos lietuviai sporti
ninkai jau pradėjo šiai šven
tei ruoštis. Praeitoji ALFAS 
valdyba, su energinguoju 
jos buvusiu pirmininku, 
adelaidiškiu Jurgiu Jonavi- 
čium, buvo kreipęsi į Syd
nejaus Sporto Klubą 
"Kovą”, kad jis jiems duotų 
Išvykos Organizacinio Ko
miteto narių sąrašą, kadangi 
1982-jų metų Australijos 
Lietuvių Sporto Šventė 
vyks Melbourne ir čia bus 
sudaryta nauja ALFAS val
dyba, susidedanti iš Sydne
jaus žmonių, todėl ir visai 
išvykai turi vadovauti Syd
nejaus žmonės. ’’Kovo” val
dyba pasiūlė ir buv. ALFAS 
Valdyba, kartu su atstovų 
suvažiavimu priėmė šios su
dėties išvykos organizacinį 
Komitetą: A. Laukaitis - 
pirmininkas, Vl.Daudaras, 
sekretorius, D. Atkinson - 
iždininkas, Snaigė Gustaf
son - moterų vadovė ir G. 
Gustafson - vyrų vadovas. 
Naujoji ALFAS Valdyba, su 
melburniškiu pirmininku R. 
Ragausku, pagal atstovų 
priimtus išvykos nuostatus, 
visos išvykos vadovu pas
kyrė Organizacinio Komite
to pirmininką A. Laukaitį.

Skelbimas

ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJŲ GARSINIMAS

Dievo Karalystė
JOS ĮKŪRIMAS

Mes negalėsime tikrai nuspręsti kokį didelį darbą 
dabar atlieka Viešpats su savo pagarbintais šventaisiais 
anoje pusėje užkabos; bet mes galime tikri, kad jie aktu
aliai dalyvaja darbe, koks yra paskirtas tos pačios Kara
lystės klasės nariams, kurie dar nėra pabaigę savo kelio
nę ir tarnystę šioje pusėje užkabos. Dabartinis darbas 
yra pjūties darbas!1) surinkimas gyvųjų "išrinktųjų”; (2) 
ir sakymas Sionui: "Tavo Dievas karaliauja”, — Karalys
tė yra steigiama; ir (3) skelbimas mūsų Dievo keršto 
dienos. . ’ į ■

Pranašas Danielis buvo Dievo įkvėptas pasakyti ir 
išaiškinti karaliui Nebukadnezarui jo regėjimą, kuriuo 
buvo jam parodytos pagoniškos valdžios didelė stovyla. 
Regėjime buvo parodyta, kad akmuo trenkė į,stovylos 
kojas, ir tai reiškė galutiną pagoniškų valdžių iširimą; o 
tasai akmuo pasididino ir pripildė visą žemę. Karaliui 
duotasis aiškinimas parodo, kad Dievo karalystė bus 
pilnai įsteigta ir įgaliota, ir kad žemiškų valdžių išgriovi- 
mas įvyks Dievo karalystės galybės panaudojimu. 
Įkvėptasis Danielio liudijimas yra toks: —

’’Anų gi karalysčių dienose (paskutinėms pagoniškoms 
valdžioms, kurios buvo parodytos stovylos kojų pirštais - 
tebeviešpataujant) Dievas įsteigs karalystę (kuri buvo 
atstovaujama per visą Evangelijos amžių, bet nebuvo 
pasaulio pripažinta kaip karalystė), kuri neiširs per am
žius (ne taip kaip besikeičiančios pagonių valdžios iškyla 
ir krinta); ir jos viešpatavimas nebus atiduotas kitai tau
tai (kaip kad buvo parodytas valdžių besikeitimas regė
toje stovyloje). Ji sutrupins ir sunaikins visas šitas kara
lystes, pati gi stovės per amžius”. — Danielio 2:44, 45.

Mūsų Viešpats užtikrino savo ištikimuosius, kad, Jo 
Karalystės įkūrimo ir pagoniškų valdžių išgriovimo 
metu, nugalėtojų bažnyčia bus su juo ir dalyvaus jo 
darbe. Štai jo paties žodžiai: —

”0 tam, kuris nugali ir laiko iki galo mano darbus, aš 
duosius valdyti pagonis, ir jis ganys juos geležine lazda, 
kaip moliniai indai jie bus sukuliami, kaip aš esu gavęs 
valdžią iš savo Tėvo”. — Apreišk. 2:26, 27. Palygink su 
Psalme 149:8, 9.

Bus daugiau
Mylį tiesą literatūrą gausite veltui. Rąžykite: P. Bačins- 
ku, 16 Burlington St., Holland Park, Queensland 4121
—■ ■

Antanas Laukaitis

Pasirengimai išvykai į Čikagą
PRADĖTAS DARBAS

Pradedant savo didelį ir 
sunkų darbą, Išvykos Orga
nizacinis Komitetas kreipėsi 
į ALFAS Valdybą ir visus 
8-nis Australijos lietuvių 
sporto klubus, prašydami 
visokeriopos paramos šiame 
sunkiame darbe. Tik mūsų 
visų sutartinis darbas ir 
bendro, taip svarbaus Aus
tralijos lietuviams sporti
ninkams, reikalo suprati
mas, įgalins šią išvyką pa
daryti ir vėl labai sėkmingą, 
reprezentuojant ne tik 
pačius sportininkus, bet ir 
visą mūsų Australijos Lie
tuvių Bendruomenę.

Su išvykos pasisekimu 
surišta labai daug finansinių 
išlaidų, kurias mes patys tu
rime sutelkti. Šis išvykos 
komitetas yra numatęs 
kreiptis į Etnines ir Federa
linės valdžios įstaigas, pas
kiras didžiąsias australų fir
mas ir kt., prašant finansi
nės paramos ir mūsų parė
mimo. Tačiau pagrindinis 
vajus turi būti pravestas 
mūsų pačių ’ lietuviškoje 
bendruomenėje, nes kaip ir 
patys sporto klubai, taip ir 
visa Lietuvių Bendruomenė 
turi pajusti atsakingumą ir 
norą, kaip geriau prisidėti ir 
padėti savajam jaunimui - 
mūsų sportininkams.

Išvykos Komitetas nutarė 
išleisti vieną didžiulę loteri
ją, kuriai reikalingi prizai. 

Pagal sporto klubų pajėgu
mą, didieji klubai turės pa
rūpinti po tris prizus ir ma
žesnieji - po du. Tačiau, jei
gu atsirastų paskirų asmenų 
ar organizacijų, kurie norėtų 
paaukoti daugiau prizų, jie 
su didžiausia padėka bus 
priimti. Taip pat, paskirais 
raštais bus kreipiamasi į lie
tuviškas 'firmas, biznierius, 
organizacijas ir daugiau 
pasiturinčius tautiečius savo 
nuoširdžia auka apie šios iš
vykos prisidėti, arba vieno
kiu ar kitokiu būdu sporti
ninkus paremti.

’’IŠVYKA Į ČIKAGĄ”

Susitarus su ’’Mūsų Pas
togės” redaktorium, ateityje 
šiame laikraštyje bus nuola
tinis skyrelis ’’Išvyka į Či
kagą” vardu, kuriame bus 
duodama visos paskutinės 
žinios ir naujienos, kas de
dasi mūsų pačių ir Amerikos 
padangėje. Atrodo, šia išvy
ka jau dabar labai didelis 
susidomėjimas ir, jeigu pas
kutinį kartą sportininkų 
grupėje važiavo netoli 100 
žmonių, tai šį kartą važiuo
jančių skaičius, tikrai bus 
daug didesnis. Ir šį kartą ti
kimasi be Čikagos aplankyti 
ir kitas Amerikos bei Kana
dos lietuvių kolonijas, ten 
sužaidžiant sportines rung
tynes ir kartu su vietiniais 
lietuviais pabendraujant.

PAVYZDYS KITIEMS

Praeitą kartą Toronto lie
tuvių ir sporto švenčių ren
gėjai buvo gavę nemažą su
mą pinigų iš Kanados vy
riausybės, tOdėlirAustrali- 
jos lietuvius jie galėjo ne
maža suma sušelpti. Kaip 
bus šį kartą, šiuo metu nieko 
nėra žinoma, tačiau kelionės 
lėktuvais yra smarkiai pa- 
brangę ir norintiems vykti, 
jau dabar reikia šiai kelionei, 
pradėti rengtis ir taupyti 
pinigus. Labai gražų pavyz
dį rodo Sydnejaus koviečiai. 
Kelių pasiaukojusių vetera
nų dėka, buvo įsteigtas spe
cialus, važiavimo išlaidoms 

, padengti. 100-sis Klubas,

Šventinės nuotrupos
Sydnejaus žinomoji ir taip 

populiari sporto klubo ’’Ko
vo'’ pirmininkė, prieš skirs- 
dama į sporto šventę, abiem 
rankom žegnojosi ir visais, 
.jei ne šventaisiais, tai gun
dančiais velniukais, prisie
kinėjo, kad ji yra taip per
vargusi ir jokiu būdu į se
kančią klubo valdybą 
nekandidatuos. Tačiau, po 
taip gražaus koviečių pasi-

IŠKILŪS KOVIEČIAI

Vieną kartą metuose 
Sydnejuje vyksta krepšinio 
rungtynės tarp Associated 
Schools (C.A.S.) ir Greater 
Public Schools (G.P.S.) 
rinktinių. Šiemet už C.A.S. 
pirmąjį penketuką žaidė net 
du lietuviai, tai T. Kava 
(Kavaliauskas) ir M. Wallis 
(Kovo pirmininkės Nitos sū
nus). Po trijų metų buvusios 
nesėkmės ir vėl labai gražią 
pergalę išplėšė C.A.S. 53:39, 
kur pagrindiniais žaidėjais 
buvo abu šie lietuviai ir per 
rungtynes savo komandai 
daugiausiai taškų surinko 
jaunasis Michael Wallis, ku
riam tą dieną suėjo 16 metų.

kuris kiekvieną savaitę su
renka iš savo narių nario 
mokestį, iš ko yra traukiami 
laimingieji numeriai, tam 
tikrai pinigų sumai liekant 
ižde. Ir jau dabar koviečiai 
šimtininkai turi virš 2000 
dol. savo ižde, kurie bus pa
naudoti tik važiuojantiems 
sportininkams. Dar ne vėlu 
ką nors panašaus pradėti ir 
kituose klubuose, nes pini
gai bus labai ir labai reika
lingi.

VISI Į TALKĄ

Išvykos Komitetas krei
piasi į visus Australijos lie
tuvius, paskiras organizaci
jas ir ypatingai į mūsų dau
giau pasiturinčiuosius, ne-

Artėja žiemos sporto šventė
• / ' '

1981 ŽIEMOS SPORTO 
ŠVENTĖ

Australijos lietuvių slidi
ninkų XIII Žiemos Sporto 
Šventė įvyks Mt. Buller kal
ne, rugpjūčio 22 d., - praneša 
Melbourne veikiantis šven
tės rengimo komitetas.

Sniego šventės organiza
toriai, šiais metais ruošiasi 
priimti arti šimto varžovų ir 
žiūrovų. Tikimasi kad, kaip 
spaudoje jau buvo minėta, 
pirmą kartą varžybose pasi
rodys ir Šiaurės Amerikos 
lietuviai slidininkai. Nors iki 
varžybų dar keturi mėne
siai, susidomėjimas smarkiai 
auga.

Slidinėjimo sportas ir 
kartu metinės žiemos sporto 
šventės, kurias rotacine 
tvarka rengia Sydnejaus, 
Canberros ir Melbourne sli
dininkai, per pastaruosius 
penkerius metus žymiai pa
kilo savo populiarumu Aust, 
lietuvių tarpe. Ypatingai 
pastebima, kad į šią sporto 
šaką kasmet jungiasi vis 
daugiau jauno amžiaus, pro
fesinio išsilavinimo vyrų ir

rodymo, pakeitė savo nuomonę ir 
vėl mes ją matysime Kovo 
priekyje.

*****
Panašiai atsitiko ir kitam 

koviečiui, tai buvusiam iš
vykos į Ameriką vadovui, 
kuris, grįžęs po paskutinės 
kelionės, ne vienam buvo 
pasakęs, kad jo jau nei su 
didžiuoju rusišku tanku 
daugiau nepritrauks tokios 
kelionės vadovavimui. Ta
čiau, gražioji ’’Kovo” pirmi
ninkė, dar gražiau nusišyp
sojusi, prikalbino jį ir vėl 
apsiimti šias sunkias ir atsa
kingas pareigas (Ir ko tos 
gražios moterys negali pa
daryti?) Kiek girdisi tai 
1983-jų metų išvyka gali 
būti net dvigubai ar trigubai 
didesnė.

*****
Sydnejaus lietuvių kape

lionas ir sporto klubo ’’Ko
vo” Garbės Narys kun. P. 
Butkus, paskutiniosios 
sporto šventės metu, buvo 
oficialiai pakviestas būti 
Australijos lietuvių sporti
ninkų dvasios vadovu. Kun. 
P. Butkui darbas su sporti-

/PORTAS
atsisakyti padėti vykstan
tiems sportininkams. Ne 
vien tik pinigine auka gali
ma tai padaryti. Daug kas 
turi pažinčių ar galimybių 
prieiti prie Australijos val
džios žmonių, prie paskirų 
didžiųjų firmų, fabrikų ir kt. " 
Geras žodis, užtarimas ir 
artimos pažintys gali labai 
daug padėti, todėl, jeigu kas 
turi kokių pasiūlymų ar noro 
jaunimui padėti, rašykite 
pirmininkui A. Laukaičiui 18 
Miller Ave. Ashfield, 
N.S.W., 2131, tel. 798 0306, 
arba sekretoriui VI. Dauda- 
rui 77 Kensington Rd., 
Summer Hill, N.S.W., 2130, 
tel. 799 5075.

moterų, o taip pat ir studi
juojančio jaunimo, kurių 
tarpe jau randame aukšto 
standarto ’’žvaigždžių”, k.a. 
Nijolę Mikolajūnaitę, Ugnę 
Kazokaitę, V. Bagdoną ir ki
tus. Tačiau juos sparčiai ve
jasi ir gal šiais metais jų re
kordus sumuš nemažas mo
kyklinio amžiaus mergaičių 
ir berniukų prieauglis iš 
Canberros, Sydnejaus ir 
Melbourne. Atvyksta ir 
Adelaidės sportininkai. Visų 
dėmesys bus atkreiptas į 
Amerikos lietuvių slidininkų 
pajėgas, kurios mums dar 
nežinomos; tačiau varžyti
nės šį klausimą išspręs.

Ruošdamiesi XIII Žiemos 
Sporto Šventei, jos šiuome
tiniai šeimininkai Melbourne 
Neringos Slidininkų Klubas, 
savo buveinę Mt. Buller kal
nuose nutarė praplėsti. Va
saros statybiniai darbai jau 
baigti. Žinoma, Neringoje 
apgyvendinti ar bent nak
vynę parūpinti tokiai didelei 
grupei, kurios tikimasi susi
laukti, būtų neįmanoma. 
Užtai rengimo komitetas 
yra užsakęs nemažai vietų 
kaimyniniuose klubuose, 
rugpjūčio 16-23 d.d. Savaiti
nis tarifas nuo $ 120. Suin- 
terasuoti prašomi kreptis į 

, p. Vivą Alekną (03) 523 8375 
arba paštu P.O. Box 93, 
Caulfield East, 3145.

Žiemos Sporto Šventei 
artėjant, rengėjai spaudoje 
pateiks platesnės informaci
jos. koresp.

ninkais yra ne naujiena- Jis 
buvo vienintelis kunigas 
Lietuvoje išpildęs sunkius 
Kūno Kultūros Rūmų bron
zinio ženklo reikalavimus, 
vėliau jį gavęs ir dažnai ir 
dabar juo pasipuošdamas. 
Jo darbas, ypatingai pir
maisiais kūrimosi metais, 
kuriantis Sydnejaus 
’’Kovui”, buvo taip pat dide
lis. Tikėkimės, kad ir dabar 
jis daugiau paragins jauni
mą, ypatingai ateitininkus, 
aktyviai įsijungti į sporti
ninkų eiles.

Svečias

Daug sužinosi 
skaitydamas 
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Informacija
NAUJA APYLINKĖS 

VALDYBA PERTHE

Po pakartotinių pastangų 
sudaryta ALB Pertho Apy
linkės Valdyba tokios sudė
ties: pirmininkas Eugenijus 
Stankevičius, 202 Loftus St., 
Leederville 6006, tel. 
444 0116; vicepirm. Jonas 
Miliauskas, 132 West
minster St., East Vic. Park 
6101, tel. 361 7981; sekreto
rius Veronika Miliauskienė 
(adresas kaip ir vicepirm.); 
iždininkas Vincas Kasputis, 
21 Cambridge St., Leeder
ville 6006, tel. 3811996; narė 
kult, reikalams ir jaunimo 
atstovė Angelė Pasčekaitė, 
14 Whittleaford, East Vic.
Park 6101, tel. 361 7329.

NAUJA ALB 
MELBOURNO

APYLINKĖS VALDYBA

Balandžio 12 d. Melbourne 
Apylinkės susirinkime, ku
riame dalyvavo apie 100 da
lyvių, išrinkta nauja Apy
linkės Valdyba tokios sudė
ties: (paduodame eilės tvar
ka pagal balsų daugumą): 
Algimantas Žilinskas, J. Ba
joras, R. Šemeta, R. Juškai
tė ir M. Sodaitienė. Apie pa
tį susirinkimą ir naujos Val
dybos narių pasiskirstymą 
pareigomis skaitysime vė
liau.
PRANEŠIMAS ŽIDINIO 

NARIAMS

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

Šešt., gegužės 9 d.
ŠOKIAI grojant Klubo kapelai $ 

Sekm., gegužės 10 d., 1 vai. p.p. S
MOTINOS DIENOS proga Klubo j 

valgykloje rengiami specialus pietūs J 
motinoms pagerbti. Norį dalyvauti 1 
prašomi registruotis Klube 

šešt., gegužės 16 d. 8 v.v.
RAMOVĖNŲ VAKARAS | 

Lietuviška programa ir šokiai k 
grojant Klubo kapelai. I

Kviečiami Klubo nariai ir svečiai U 
gausiai atsilankyti >

šešt., gegužės 2 d. 8 v.v.
& CARITAS BALIUS
*2 Programoje Dainos choras
& Kviečiame Klubo narius bei svečius
2 gausiai dalyvauti

Tree., gegužės 6 d. 7 v.v.

Klubo metinės
Kviečiame Klubo narius atvykti 

8-sias Klubo metines!

GEELONG

Motinos Dienos minėji
mas Perthe įvyks gegužės 
10 d. šia tvarka: 11 vai. pa
maldos liet, bažnyčioje, 
12.30 vai. pietūs Lietuvių 
Namuose, 2 vai. minėjimas 
su menine programa.

Prašome minėjime kuo 
skaitlingiausiai dalyvauti.

V. Miliauskienė 
Pertho Apyl. Valdybos 

sekretorė

ETNINIO MENO PARODA 
-ETHNIC ARTS 

EXIBITION

Pranešu, kad per Atvely
kį (balandžio 26 d.), Aušros 
Tunto skautų gegužinės 
metu, yra šaukiama Sydne
jaus Senųjų Skautų Židinio 
narių sueiga. Turime aptarti 
eilę svarbių reikalų. Sueiga 
įvyks 3 vai. (tikras laikas 
bus praneštas vietoje).

Narių dalyvavimas būti- 
nas‘ Tėvūnas

Sydnejaus lietuvių choras ’’Daina” ir Caritas ruošia 
savo metinį

metinį balių

Balandžio 30 dieną, 11 vai. 
vakare, Melbourne 3 EA ra
dijo stoties ’’Sketchbook” 
programoje bus transliuoja
ma valanda lietuviškos kla
sikinės muzikos. Programo
je kompozitoriai Radvila, 
Naujalis, Gruodis, Banaitis, 
Dvarionas, Čiurlionis. Prog
ramą anglų kalboje paruošė 
ir pristato G. Žemkalnis.

METINIS SUSIRINKIMAS

Pranešame, kad balandžio 
26 d., sekmadienį, 2 vai. 
Liet. B-nės Namuose įvyks 
ALB Geelongo Apylinkės 
metinis susirinkimas. Po su
sirinkimo suneštinis. Susi
rinkime aptarsime apylinkės 
reikalus, o suneštinio metu 
prie bendro stalo gražiai pa
bendrausime pasidalindami 
savo asmeniniais džiaugs
mais bei rūpesčiais.

Visi Geelongo apylinkės 
lietuviai maloniai kviečiami 
ir laukiami.

Pagerbiant a.a. Valentiną 
Gerdauską, Mūsų Pastogės 
mylėtoją jo mirties metinių 
proga Mūsų Pastogei aukoju 
25 dolerius.

F. Lange (buv. Rimšienė)

Pagerbdami a.a. Kazimie
rą Badauską vietoj gėlių 
Sydnejaus Liet. Savaitgalio 
Mokyklai aukojo: $ 20 S. 
Zablockienė ir $ 10 p. Ridi
kas.

MIRĖ BRONIUS VINGRYS
Sydnejaus ateitininkai, 

kviečiami Etninės bendruo
menės tarybos, organizuoja 
lietuviško meno ir dailės 
dirbinių parodą, kuri įvyks 
Myers meno galerijoje 
George Str., Sydnejuj.

Paroda prasidės balandžio 
22 d. ir baigsis balandžio 29 
d. Oficialiai šią parodą ati
darys balandžio 23 d. Sir 
William McMahon, buvęs 
Australijos min. pirminin
kas. Iš pabaltiečių čia daly
vauja tik lietuviai. Parodos 
metu būtų gražu, kad ten 
visą laiką dežiuruotų lietu
vės mergaitės arba moterys, 
pasipuošusios tautiniais rū
bais. Galinčios moterys ar 
mergaitės tai padaryti pra
šome pranešti A. Kramiliui 
tel. 727 3131.

Turį šiai parodai ekspo
natų, kurie būtų tinkami iš
statyti malonėkite paskolin
ti. Kviečiami mūsų tautiečiai 
taip pat ir šią parodą aplan
kyti.

Paroda bus atidara kas
dien nuo 9 vai. iki 5 vai. vak. 
Ketvirtadienį nuo 9 vai. iki 
8.30 vai. vak. šeštadienį nuo 
9 vai. iki 12 vai.

A. Kramilius 
Sydney Ateitininkų 

Sendraugių pirm.

NEWCASTLE

APYLINKĖS VALDYBA 
KVIEČIA

Balandžio 26 d. įvyksta 
valdybos rengiamas pikni
kas Speers Point parke. 
Pradžia 10 vai. Svečiai pra
šomi atsivežti savo margu
čių, užkandžių ir gėrimų. 
Bus pravesta margučių riti
nėjimo varžybos, margučių 
premijavimas ir loterija.

Gera bus susi
tikti Velykų švenčių proga 
gražiame paežeryje.

Gegužės 3 d., sekmadienį, 
St. Peters salėje, Dixon st., 
Hamilton, rengiamas Moti- 

,nos Dienos minėjimas.
Programoje paskaita, eilė
raščiai, vaišės su motinomis.
Minėjimo pradžia 2 vai. Įėji-
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gegužės 2 d., šeštadienį, Lietuvių Klube East Terrace 
Bankstowne. Pradžia 7 vai. Programoje E. Belkienės ir 
A. Storpirštienės duetas ir mišrus ’’Dainos” choras. 
Šokiams griežia klubo kapela.

Kviečiami visi iš arti ir toli. Įėjimas nemokamas.

AUŠROS TUNTAS
RUOŠIA ATVELYKĮ

Balandžio 26 d. Aušros 
Tunto broliai ir seses ruošia' 
radicinį Atvelykį - gegužinį 
skautų žemėje Ingleburne. 
Atvelykis prasidės 1 vai. 
Stovyklavietėje pamaldų 
lenus.

Gegužinėje tradicinis 
margučių konkursas, mar
gučių ridinėjimas, įvairūs 
žaidimai, Velykų bobutė, 
kiaušinių mėtymas ir kito
kios linksmybės.

Kaip ir pereitais metais 
margučių konkursas bus su
skirstytas į keturias grupes: 
iki 6 metų, 7-10 metų, 11-15 
metų ir virš 15 metų - jauni
mas ir tėveliai..

Pabrėžiame, kad margu
čiai turi būti pačių vaikų 
marginti. Kiekvienai grupei 
bus skiriama po premiją.

Valgiai ir gėrimai bus 
gaunami vietoje. Skautai 
atsiveža uniformą ir žaidimų 
aprangą.

Kviečiame visus gausiai 
dalyvauti - tuo paremsite 
skautus ir maloniai praleisi
te popietę. m

Austos Tuntas

mas nemokamas. Svečiai 
prašomi atsinešti savo gėri
mų.

Balandžio pradžioje Dr. 
Algis Ivinskis buvo išvykęs į 
U.S.A, ir ten praleido apie 
dešimtį dienų. Kelionės 
tikslas buvo dalyvauti tarp
tautinėje psichologų konfe
rencijoje Hardward univer
sitete, Boston, čia Dr. 
Ivinskis skaitė paskaitą.

Rengėjai

PAVERGTŲ TAUTŲ 
KOMITETE

Pavergtų Tautų komite
tas akyliai sekė situaciją 
Lenkijoje ir buvo planuoja
ma demonstracija prie so
vietų konsulato balandžio 11 
d. Pasikeitus situacijai ši 
demonstracija buvo
atšaukta.

Sekanti Pavergtų Tautų 
Komiteto akcija bus tokia: 
Pavergtų Tautų savaitės 
demonstracija - viešas mi
tingas liepos 11 d., šeštadie
nį, City Square prie Town 
Hall Sydnejuj.

Rugpiūčio 2 d. Pavergtų 
Tautų televizijos mišios 
Channel 9, kuriose tikimės 
vėl išgirsti lietuvių Dainos 
chorą.

Rugpiūčio 8 d., šeštadienį, 
Pavergtų Tautų vakaras - 
balius su menine programa 
Lietuvių Klube Banks
towne.

Kviečiu lietuvių visuome
nę įsidėmėti šias datas jau 
dabar ir kuo aktyviau prisi
dėti prie šių parengimų.

Skundai eina iš įvairių or
ganizacijų į Ethnic T.V. dėl 
mažesnių tautinių grupių 
skriaudimo. Pavergtų Tautų 
Komitetas taip pat prisidė
jęs prie šio protesto akcijos 
parašydamas ' atitinkamą 
laišką. Kaip jau ankščiau

ATSILIEPKITE!

Jaunas inteligentas vy
riškis ieško rimtos inteli
gentės mergaitės, nevyres- 
nės 32 metų, vedybų tikslu. 
Rašyti: W. Rožanskas, 2120 
S. 50th Avė., Cicero, UI. 
U.S.A.

ALB Geelongo Apylinkės 
Valdyba

REIKALINGA
MAŠININKĖ /

SEKRETORĖ

kelionių agentūrai. Turi būti 
pajėgi ir entuziastinga.

Kreiptis tel. 62 7759 pas 
Mr. Dimsey

PALANGA TRAVEL 
59 Queen St. 

Melbourne, Vic.

spaudoje skelbta, šių metų 
šūkis yra: DECOLONIZE 
THE SOVIET RUSSIAN 
EMPIRE!

Galį rašyti kviečiami šia 
tema bombarduoti austra
lišką spaudą, radio ir televi
ziją.

A. Kramilius 
Pavergtų Tautų Komiteto 

pirmininkas

Adelaidės liet, klebonas 
kun. A. Spurgis balandžio 12 
d. išvyko į marijonų suva
žiavimą Romoje ir kelyje iš
bus porą mėnesių. Jį pava
duos, kun. P. Martuzas iš 
Sydnejaus.

misi Pastogė 
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Balandžio 13 d. Melbourne 
staiga mirė inž. Bronius 
Vingrys plačiai žinomas vei
kėjas visuomenininkas, il
gametis Dainos Sambūrio 
choristas.

Pernai pradėtas Sydne
jaus Lietuvių Klubo pries
tatas — praplėtimas jau bai
giamas įrengti. Numatomas 
iškilmingas atidarymas ir 
drauge su tuo prasidės Klu
bo nauja veiklos era. Pagal 
Klubo pirmininko mintį, 
Klubo pirminis tikslas suda
ryti kuo palankesnes sąly
gas lietuviškiems reikalams. 
Naujos klubo patalpos kaip 
tik daugiausia ir pasitar
naus, tik klausimas, ar lie
tuviai mokės pasinaudoti 
klubo teikiamom galimy
bėm?

IŠNUOMUOJAMAS

didelis, gražus kambarys, 
su baldais MarrickviUe 
(Sydney) $ 25 savaitei. Pa
geidaujama nerūkančių. 
Teirautis tel. 560 2029 tarp 
4-8 vai. p.p.

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

$20
$24
$35
$50

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

Printed by Rotor Press Pty. Ltd.
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