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AUSTRALIJOS GYNYBA

Santrauka Jurgio Jonavi- 
čiaus politinių apžvalgų, 
skaitytų per lietuvių radijo 
valandėlę Adelaidėje

Pereitų metų pabaigoje 
Australijos Krašto Apsau
gos Ministerija pravedė vie
šus apklausinėjimus, kokios 
yra gyventojų pažiūros į 
Australijos gynybą ir kari
nes pajėgas. Gauti atsaky
mai gerokai visus apvylė. 
Didelė apklausinėtų asme
nų dauguma pasisakė, kad 
karinės jėgos taikos metu 
neturi ypatingos reikšmės. 
Kiti net skeptiškai pasisakė, 
kad jie nematą nieko teigia
mo į karinių pajėgų verba
vimo pažadus, jog bedarbės 
laikais (kaip šiandien?) ka- 
jriuomenė būtų kaip darbda
vys, ir kartu įvairių profesi
jų mokykla. Jaunesnieji pa
sisakė, kad branduolininių 
ginklų amžiuje Australijos 
karinės pajėgos būtų labai 
nereikšmingos.

0 kaip yra iš tikrųjų? Ar 
verta gyventojų skaičiumi 
mažam kraštui kurti ir išlai
kyti karines pajėgas, su ku
riomis skaitytųsi kiti? Ar 
įmanoma Australijai apginti 
tūkstančius kilometrų pajū
rio, kur galėtų išsikelti prie
šo daliniai? Kokios yra rea
lios perspektyvos gintis tu
rimomis jėgomis? Klausi
mai, kurie kyla ne vienam 
šio krašto gyventojui.

Suprantama, kad jei karas 
ratų vedamas branduoli
niais ar cheminiais ginklais, 
čia turės pagrindinį vaidme- 
ų didžiosios pasaulio galy- 
»s. Tačiau savisaugos su
metimais branduolinių (ato
minių) ginklų ateities kare 
tali būti išvengta, o bus 
įaudojamasi konvenciona- 
iais, gal kiek patobulintais 
tinklais.
Australija yra viena iš tų 

aimingų šalių, kurios dar 
lėra mindžiojęs joks įsiver- 
ėlis. Gal todėl-į savo krašto 
ipsaugą australai žiūri pa
viršutiniškai. Paviršutiniš- 
tas požiūris yra ir iš Aus- 
ralijos gynybos viršūnių. 
Tačiau laikai pasikeitė. Ra
inės ginkluotės ir taktikos 
iteity bus kitokio pobūdžio, 
legu patirtos. Australijos 
ynybos autoritetas admi
rolas Sir Antony Synnot 
eigia: ’’Svarbiausias Aus- 
ralijos gynybos uždavinys 
Ta reikalavimas iš Austra- 
ijos kario didelio pasitikėji
mo savomis jėgomis. Tačiau 
ižpuolimo atveju Australija 
legali pasitikėti savomis jė
gomis. Klausimas, iš kurios 
'uses tikimasi užpuolimo. 
>alys, šioje pasaulio dalyje 
labartiniu metu mums ne- 
Tęsia. Pasaulinio konflikto 
tveju Australija yra gana 
oli ir neturi sausumos sie
li. Didžiuliais vandens plo- 
ais atskirta, jokia valstybė 
egalėtų sutelkti masinių 
Bgų invazijai į Australiją. 

Bet gali būti ir mažesnių 
bandymų pažeisti Australi
ją, prieš kuriuos Australija 
turi turėti savo labai judrių 
karinių pajėgų. Pagal jį 
Australijos gynybos taktika 
neturi pamėgdžioti praeities 
ar kitų kraštų patirties, bet 
tektų koncentruotis ties pa
čia Australijos aplinka ir 
esamomis sąlygomis. Todėl, 
pagal Sir. A. Synnot, Aus
tralija turinti pasikliauti 
aukštos technologijos gink
lais ir priemonėmis. Ir ypač 
žvalgyba norint iš anksto 
sužinoti iš kurios pusės gali 
ateiti Australijai grėsmė.

Kitas autoritetas Dr. 
O’Neil, dėstąs Canberros 
universitete ir gynybos stu
dijų centro viršininkas, ra
šo: ’’Yra trys situacijos, ku
rios galinčios grasinti Aus- 
traHjo*5 saugumui: pasauli
nių galybių susirėmimas, 
kaimyninių kraštų prover
žiai, kas skaitytųsi vietinio 
pobūdžio konfliktais, ir pa
čios Australijos pajėgumas 
rimtai pasipriešinti.

Šių galimybių išvadoje 
Australijos gynybos pajėgos 
turės ketveriopą užduotį: 
1) kiek galint anksčiau pra
matyti gręsiantį pavojų ir 
užaliarmuoti visą kraštą, 2) 
prieš pastatyti judrius gy
nybos dalinius, 3) parodyti 
priešui, kad jis žinotų, kad 
Australija nepasiduos, 
ir 4) Australijos karių narsa 
ir ištvermė, ką jie yra įrodę

Kūdiki, aš tavo motina!
Ir aš virpu visa, nes taip nebesuvaldomai graudu. 
Aš motina. Ir man širdis apsvaigsta sopuliu, 
Kuris yra nežemiškai saldus.

Aš motina. Kūdiki, kūdiki! Ir man vaidenas, 
Lyg būčiau durys, lyg ašen būčiau vartai, 
Stovį kažkur ant šio pasaulio nesuvokiamos ribos, — 
Pro juos gyveniman ateina gausios kartos 
Kaip kaimenės avių, nežinomo piemens vis genamos, 
Vis genamos ir genamos į žemės žydinčias ganyklas 
Ir į šiurpias, į kruvinas skerdyklas.

Kūdiki, esu aš motina, esu krikštytoja didžioji, 
Kuri kiekvieną krikštija ne vandeniu — savu krauju! 
Tada atėjęs paima tave nuo mano kelių 
Ir įsuka verpetuose gyvenimas rajus. 
Kiekvieną krikštiju krauju priimdama, 
Prausiu kiekvieną savo ašarom išleisdama, 
Aš motina, aš slenkstis ant gyvenimo ribos — 
Kas visa tai supras, kas šitą paslaptį suvoks?..

Jeigu tu žinotum, kūdiki, jeigu aš pati žinočiau..

Nors ir kalbėdamas opti
mistiškai Dr. O’Neil prieina 
išvados, kad Australijos gy
nyba nebus lengva užduotis. 
Čia reikalingas nuolatinis 
budrumas, būtina turėti to
kių karinių pajėgų, su ku
riomis galimas priešas turė
tų iš anksto skaitytis.

Kitas autoritetas, irgi 
priklausąs gynybos studijų 
centrui Canberroje, plkn. 
J.D. Langtry, palaiko minė
tas nuomones. Pagal jį Aus
tralijai netikslu laikyti tai
kos metu didelę kariuome
nę,bet geriau turėti stiprias, 
gerai paruoštas ir ypatingai 
judrias karines grupuotes, 
kurios puolančiam priešui 
galėtų suduoti skaudų 
šmūgį. Tokius dalinius turė
tų remti reguliarios kariuo
menės daliniai ir iš anksto 
pasiruošę atsarginės karinės 
grupės (atitarnavę ir sava
noriai). Neturint pakanka
mai rezervų reiktų didinti 
smogiamąsias pajėgas, nors 
jos kiekvienu atveju niekad 
neatstos reguliarios kariuo
menės.

pasaulyje
Prancūzijoje šiuo metu 

vyksta arši kampanija kan
didatų į prezidentus. Į šią 
vietą kandidatuoja dabarti
nis prezidentas Giscard 
d’Estaing, socialistų partijos 

•vadas Francois Mitterand, 
komunistų vadas George 
Marchais ir neogaullistų 
partijos vadas Jacque 
Chirac. Giscard’o kelias į

VINCAS KAZOKAS

Australijos vyriausybė 
daugiau kreipia dėmesio gy
nyboje laivynui ir aviacijai. 
Tad ateityje bus vykdoma 
dvejopa programa: ribotas 
skaičius gerai ginkluotų 
aukšta technologija aprū
pintų karinių pajėgų ir ri- 

prezidentus yra sunkesnis 
nes jam esant prezidentu 
susirinko daug priekaištų, 
už ką kaltinamas preziden
tas, tuo tarpu kiti kandidatai 
operuoja kampanijoje tik 
pažadais, bet vis tiek turi
mais daviniais Giscard turi 
daugiau galimybių laimėti.

Dėl eilės nesutarimų su 
ministeriu pirmininku M. 
Fraser'iu pasitraukė iš vy
riausybės buvęs pramonės 
ministeris Andrew Peacock, 
pernai prieš rinkimus buvęs 
Fraserio kabinete užsienio 
reikalų ministeriu. Pea- 
cock’o pasitraukimas sukėlė 
vyriausybėje didelio erzelio, 
net buvo spėliojama, kad 
turįs pasitraukti ir pats 
Fraser is, tačiau ministeris 
pirmininkas išliko tvirtas ir 
likusieji vyriausybės nariai 
vieningai palaiko Fraser’į.♦**

Anglijos sosto įpėdinis 
irincas Charles neseniai 
ankėsi Australijoje. Buvo 
calbama, kad jis galįs būti 
pakviestas Australijos ge
neraliniu gubernatorium, 
tačiau neatrodo, kad pats 
princas šį pakvietimą priim
tų. Jo vestuvės numatomos 
birželio mėn.

Izraėlis labai šiaušiasi, kai 
Amerika žada Saudi Arabi
jai parduoti moderniškų 
ginklų. Amerika nori ap
ginkluoti arabų pasaulį, kad 
būtų atrama prieš sovietų 
ekspansiją. 

bota kariuomenė, ginkluota 
konvencionaliais ginklais. 
Niekad ilgas frontas Aus
tralijoje nepasiteisins dėl 
paties tereno ir klimatinių 
sąlygų, o tektų remtis nedi
deliais smogiamaisiais dali
niais.

Kalbant apie Australijos 
strateginę padėtį bei gyny
bą yra ir kitokių nuomonių. 
Verta čia paminėti gen. Sir 
John Hockett, kuris teigia, 
kad būtų naivu galvoti, kad 
Australijos gyvyba turinti 
prasidėti Australijos pa
kraščiuose. Jo nuomone, 
šiandie pavojingiausios tai
kai vietos yra Pietryčių Azi
ja, Centrinė Amerika ir Ar
timieji Rytai. Nežiūrint viso 
to Australijai turi rūpėti vi
so pasaulio politinė ir stra
teginė padėtis. Australijos 
pagrindinė užduotis su savo 
sąjungininkais atpažinti ir 
atremt pavojų čia pat pašo
nėje. Todėl Australija tu
rinti vesti tolimos apsaugos 
politiką, kas privers su Aus
tralija skaitytis ne tik jos 
sąjungininkus, bet ir gali
mus priešus. Gen. Hackett 
galvoja, kad Sov. S-gos in
vazija į Afganistaną yra iš 
didžiausių sovietų klaidų. Ši 
invazija greičiau atitolino 
trečiąjį pasaulinį karą, nes
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MIRĖ F. NEVERAVIČIUS

Balandžio 17 d. Londone 
mirė rašytojas Fabijonas 
Neveravičius, sulaukęs 80 
metų. Išeivijoje gyveno 
Londone ir mirė po sunkios 
operacijos.

F. Neveravičius mūsų li
teratūroje ryškiai pasireiškė 
kaip originalus rašytojas, 
išleidęs dar Lietuvoje eilę 
apysakų ir romanų, bet ypač 
F. Neveravičius pasižymėjo 
aukšto lygio vertimais, ku
rių žymiausi W. Reymonto 
Kaimiečiai, L. Tolstojaus 
Ana Karenina, G. Orwell’o 
'Gyvulių ūkis ir kt,’ ’''

1



Motinos Dienai
Šventės yra šventės ir jas 

reikia švęsti. Galbūt su 
džiaugsmu laukiame austra
liškų švenčių vien tik dėl to, 
kad gaunama nedarbo diena, 
kuri apmokama. Bet kiek 
yra lietuvių, kurie švenčia 
lietuvių tautines šventes, 
nepripažintas Australijoje, 
tačiau lietuviui gerbtinas. 
Turime Vasario 16-ją, Rug
sėjo 8-ją — Tautos šventę, ir 
nebuvo atvejo, kad minėtų 
tautinių švenčių metu lietu
viai prarastų darbo dieną ir 
dalyvautų savose iškilmėse. 
Iš čia galėtų ir kilti klausi
mas, kiek mes esame tauti
niai ambicingi ir respektuo
jame savas tradicijas. Su
prantama, tam tikromis die
nomis pasitraukę iš darbo 
mes nieko nelaimime nei 
sau, nei lietuvybei, bet ar 
jaučiame dėl to gailestį? 
Jeigu bent skirtume tokios 
dienos uždarbį lietuvybės 
reikalams, galima būtų bent 
tuo pasiteisinti, bet praktiš
kai niekas to neprisimena.

Štai prieš akis Motinos 
Diena. Ši šventė nebuvo lie
tuvių nacionalinė šventė, 
bet ji buvo prigijusi Lietu
voje ir mes iki šiandie laiko
me viena iš svarbiųjų lietu
viškų švenčių. Ji švenčiama 
visame Vakarų pasaulyje iš
keliant motinos svarbą ir 
įtaką.

Mūsų atveju ne kas kitas, 
o lietuvė motina sąmonino 
savo vaikus lietuviškai gy
venti, būti ir išlikti lietuviu. 
Iš čia legenda virtusios iš 
anų laikų lietuviškos vargo 
mokyklos (P. Rimšos skulp
tūra), kurios šalia motinų 
labiausiai išlaikė savo šei
moje lietuvišką sąmonę. 
Kažin, ar Lietuva būtų kada 
nors atgijusi ir pati tauta 
įsisąmoninusi, jeigu ne mo
tinos. Jos iš tikrųjų niekur 
nenukrypo nuo savo šeimos 
židinio, jos gyveno savo šei
mai ir rūpinosi, kad ir vaikai 
išaugtų tos pačios tautybės 
ir tikėjimo. Ir čia, lietuvybės 
fronte, lietuvė motina bene 
suvaidino pačią svarbiausią 
rolę lietuvybės atgimime ir 
Lietuvos atstatyme. Nerei
kia to įrodinėti: praktiškai 

Skautiškosios idėjos sesę v.s. Danutę Čižauskienę, jos 
mylimam vyrui

A.A.
STASIUI ČIŽAUSKUI 

mirus, ją pačią, šeimą, gimines ir artimuosius didžio 
skausmo dienos giliai užjaučia ir kartu liūdi

v.s. Alg. Karpavičius

Gilaus liūdesio valandoje į amžinybę iškeliavus1 
nuoširdžiam skautų bičiuliui ir rėmėjui,

A.A.
STASIUI ČIŽAUSKUI,

jo žmonai, v.s. Danutei Čižauskienei ir dukroms - t.n. 
Loretai ir sesei Ritai Čižauskaitėms, giminėms ir 
artimiesiems nuoširdžią, skautišką, užuojautą reiškia ir 
drauge liūdi

L.S.S. Australijos Rajono Vadija
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tai įrodo netolima praeitis, 
lygiai ir šios dienos patirtis.

Bendrai mūsų Motinos 
Dienos minėjimai sukaupti 
motinų pagerbimui - išreiš
kiant joms pagarbą, meilę, 
jų įnašą į patį gyvenimą ir jų 
įtaką į savo vaikų ir bendrai 
žmonijos ateities gyvenimą. 
Žinoma, šie principai yra la
bai teisingi, ir gal kaip tik 
dėl to prieš beveik 80 metų 
įvestoji Motinoms pagerbti 
šventė per tą trumpą laiką 
prigijo visame pasaulyje. Ir 
visai teisingai. Iš istorijos 
žinome, kad beveik visi di
dieji istorijoje iškilę asme
nys savo biografijose ar pa
sisakymuose pirmoj eilėj 
dėkoja savo motinoms, kad 
jie tapo tokiais, kokie gyve
nimo arenoje iškilo.

Iki šiolei mes savo Moti
nos Dienos minėjimuose 
dažniausiai gėrėjomės moti
nų įnašu ir jų nuopelnais jos 
vaikų ateities veikloje. Daž
nai tekdavo išgirsti ir net 
priekaištų pačioms moti
noms, jeigu jų vaikai nueina 
ar nuėjo kreivais keliais. 
Suprantama, tam yra pag
rindo: yra idealių motinų, 
bet atsitinka ir kitokių, ku
rių istorija nemini. Moti
noms šalia pripažintų nuo
pelnų statomi net ir reikala
vimai ir priekaištai, tarsi jos 
nebūtų attikusios savo kaip 
motinos ir augintojos parei
gų. Betgi ar kas nors ta 
pačia proga iškėlė klausimą 
ir jos auklėtinių - augintinių 
pareigą parodyti daugiau

MIRUSIEJI

A A
inž. BRONIUS VINGRYS

Balandžio 13 d. ankstyvą 
rytą savo namuose širdies 
smūgio ištiktas staiga mirė 
Bronius Vingrys, vos sulau
kės 60 metų.

Bronius gimė Anykščiuo
se. Kaune baigė amatų, o 
vėliau aukštesniąją techni
kos mokyklą įsigydamas 
statybos inžinieriaus vardą. 
Savo specialybės žinias dar 
praturtino 1958 m. baigda
mas Technikos Institutą 
Melbourne. Dirbo Melbour
ne Metropol. Board of 

meilės ir respekto savo mo
tinoms, jų idealams, jų vil
tims ir aspiracijoms? Iš pa
vienių atsitikimų žinome, 
kaip motinos daug kentėda
vo, kai jų vaikai nueidavo 
kitokiais keliais, negu jų 
motinos iš jų tikėjosi. Lygiai 
tą patį matome ir šiandie: 
motina kalbina savo paauglį 
vaiką lietuviškai, o jis atsa
ko jai angliškai arba kitokia 
kalba. Galbūt motinos įtaka 
ir nesiekia tiek toli, kad ga
lėtų reguliuoti savo vaiko 
gyvenimą ir nusistatymus, 
tačiau iš kitos pusės kiek tas 
pats vaikas parodo meilės ir 
respekto savo motinai su ja 
nesiskaitydamas ir net ją 
užgaudamas?

Tikime, kad motinos deda 
visas pastangas perduoti 
vaikams savo įsitikinimus, 
savo tautinę kilmę ir kalbą, 
bet kiek jos vaikų su jos 
troškimais skaitosi? Tiesa, 
formaliai tokie vaikai pagal 
programą Motinos Dieną gal 
atneša puokštę gėlių, gal 
kokią dovanėlę, bet ar jie 
respektuoja savo motinų as
piracijas, troškimus, jų ti
kėjimą? Deja, taip ir gaunasi 
arba išryškėja kad ir Moti
nos Dienos proga didelė 
veidmainystė: gerbiame ta 
proga savo motinas, bet ne
siskaitomo nei su jų viltimis, 
nei su jų norais.

Motinos Dienos proga ar 
nereikėtų daugiau atsigręžti 
į save ir sąžiningai pasižiū
rėti, kiek mes patys mylime 
ir respektuojame savo moti
nas, kad toji šventė — Moti
nos Diena — būtų abipusė-.

(v.k.)

A.a. Bronius Vingrys

Works eidamas atsakingas 
skyriaus viršininko parei
gas. Už poros mėnesių buvo 
nusistatęs pasitraukti iš 
darbo ir be rūpesčių pagy
venti. Deja, planai neišsipil
dė...

Bronius labai mėgo ke
liauti. Atostogų metu su 
žmona apvažinėjo beveik vi
są pasaulį. Mylėjo ir mėgo 
dainą ir virš 20 metų išbuvo 
uolus Melb. Dainos Sambū
rio choristas. Domėjosi lie
tuviškos bendruomenės 
veikla, jos ateitimi ir rėmė 
vietinių organizacijų veiklą.

Velionis labai rūpinosi 
Lietuvių Namų įsigijimu - jis 
J'iems aukojo, pats rinko au
tas, neskaičiuodamas dienų 

jis dirbo tuos namus gerin-

SViiir, < ;-W_.

ISTORINĖ MISIJA

Erdvėlaivis Columbija, 6,4 mil. svarų, kyla į erdves iš 
Cape Canaveral

4 *

Su didele įtampa ne tik 
Amerika, bet ir visas pasau
lis laukė, kuo pasibaigs drą
saus amerikiečių žygis į 
erdves - išbandymas naujos 
erdvių susisiekimo priemo
nės pakilti ir nusileisti že
mėje. Vos tik erdvėlaiviui 
pakilus sukėlė didelių rū- 

damas ir būdamas jų vado
vybėje valdybos iždininku. 
Jis yra Melbourne Lietuvių 
Klubo garbės narys. Buvo 
aktyvus Austr. Liet, inži
nierių ir architektų S-gos 
narys, dirbęs jos valdyboje 
ir jai pirmininkaudamas.

Bronius mėgo lietuvišką 
spaudą, daug jos išsirašyda
mas iš užsienio.

Tad nenuostabu, kad jo 
laidotuvėse dalyvavo tiek 
daug jo ir jo šeimos draugų,* 
pažįstamų ir bendradarbių.

Antradienio vakare daly
vaujant Dainos Sambūriui 
rožinį pravedė kun. P. 
Dauknys. Čia su velioniu at
sisveikino Melb. Apyl. pirm. 
R. Šemetas, Melb. Liet. 
Klubo pirm. J. Petrašiūnas, 
Dainos Sambūrio pirm. K. 
Lynikas, Inž. ir Archit. 
S-gos Melb. Skyriaus pirm. 
E. Duonienė, draugų ir arti
mųjų vardu R. Ragauskas ir 
adelaidiškių draugų vardu 
V. Dumčius. Laidotuvių die
ną pamaldas atlaikė kun. P. 
Vaseris giedant Dainos 
Sambūriui. Palydėtas amži
nam poilsiui atsigulė 
Springvale kapinėse.

Velionis paliko ligotą mo
tiną, žmoną, dukrą, sūnų ir 
penkis vaikaičius. Ilsėkis 
ramybėje. (va) 

pėsčių, kai bekylant nuo že
mės atsilupo keletas plyte
lių, dengiančių erdvėlaivio 
kūną, kas apsaugo patį erd
vėlaivį nuo didelio karščio, 
apsaugojančio nuo sudegimo 
atmosferos trintyje vist 
erdvėlaivį. Tai buvo vienas 
iš rūpesčių, bet reikėjo rizi
kuoti, nes tiko kelio nebuvo. 
Erdvėlaivis sėkmingai nusi
leido Kalifornijos dykumoje 
specialiai paruoštame aero
drome didžiausiu tikslumu, 
.tarsi tai būtų kasdieninio 
naudojimo lėktuvas.

Sėkmingas erdvėlaivio 
Columbia išbandymas dar 
kartą parodė amerikiečiu 
technologijos pranšumą ir ją

Nukelta į psl. 3

Svarbus susisiekimo maz
gas - Panamos kanalas, po 
dešimt metų kieto ir sun
kaus darbo dirbant 35.000 
darbininkų, buvo užbaigtas 
1914 m., kai juo pravažiavo 
pirmas laivas. Kanalas ofi
cialiai buvo atidarytas 1920 
metais.
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Jolantos Janavičienės keramika
Jolantos Janavičienės . keramikos paroda

Galbūt nėra tokio meni
ninko, kuris savo kūrybos 
kelią būtų praėjęs nepasi
keitęs. Paprastai kūrėjas 
Eraeina daug kūrybinių lai- 
otarpių, bandydamas įgy

vendinti naujų idėjų. Dir
bant susiduriama ir su atsi
tiktinumais kol galų gale jis 
atranda formą, labiausiai 
atitinkančią jo asmenybę. 
Keramikoje kaip ir kitose 
meno šakose šioji taisyklė 
nesikeičia.

Jolanta Janavičienė 
mums jau žinoma iš savo 
ankstyvųjų parodų. Kiek
vieną kartą ji žiūrovams 
pristato ką nors naujo, kas 
rodo jos gyvą ieškojimų ke
lią.

Šioje Holdsworth galeri
jos suorganizuotoje parodo
je Jolanta mus nustebino vėl 
nauja faze savo darbuose. 
Lankytoją pasitiko palygi
namai didelės pusės metro 
aukščio antropomorfinės 
vazos. Jos aidėjo senųjų 
kultūrų atgarsiais. Čia ilius
truojama ’’Gyvačių dievaitė” 
pačios keramikės žodžiais 
tariant gavo inspiracijos iš 
mikėnų kultūros Kretos sa
loje. Jolanta perdirbo idėją 
savaip, išvystydama vieną 
detalę į stambią vazą, nu
braukdama visus kitus sta
tulėlės atributus. Moteriš
kos formos paįvairintos gy- 
vatškais fragmentais, su
daro sensualų ir jaukų įspū
dį mums, turėjusiems tokį 
stiprų žalčių garbinimo kul
tą. Šioji ir kitos panašaus 
stiliaus vazos parodo neį
prastą tūrių santykiavimą 
paprastose formose ir dar 
paprastesniame paviršiaus 
traktavime, kuris lieka gry
nas ir šiurkštus ir kuriame 
galima jausti daug atsitikti
numo ženklų.

Istorinė...
Atkelta iš psl. 2

potencialią jėgą. Tiesa, jokia 
šalis dar ir norėdama nega
lėtų šito pasiekti, nes tai su
rišta su astronominėmis’ iš
laidom. Amerikai šis skrydis 
kainavo netoli 10 milijardų 
dolerių. To negali sau leisti 
ir Sovietų Sąjunga, kuri lai
ko savo krašto gyventojus 
skurde, kad tik ji pirmautų.

Amerikai šitas apsimokė
jo, nes tuo buvo pakeltas 
pačios Amerikos prestižas, 
jos technologijos ir organi
zacijos pranašumas ir paga
liau padarytas šuolis į ateitį, 
nes tuo atidarytas kelias į 
erdves naujais ir pigiais me
todais, nes Columbia skrydis 
įrodė, kad tą pačią priemonę 
galima bus naudoti ir 
kitiems skrydžiams ne taip 
kaip anksčiau, kad grįžusius 
iš erdvių reikėtų jūrose su
žvejoti arba leisti jiems su
dužti gelbėjant astronautus 
parašutais. Dabar padėtis 
staiga pasikeitė: tas pats 
erdvėlaivis gali būti kelio
nėms iš naujo naudojamas, 
kas nepaprastai atpigina 
keliones į erdves. Artimoj 
ateity amerikiečiai patys 
numato padaryti kelis šim
tus skrydžių į erdves įvai
riais tikslais. Sovietai įtaria, 
kad amerikiečiai, naudodami 
Columbia tipo erdvėlaivius, 
išnaudos juos iškėlimui 
ginklų į erdves, kurie galį 
būti panaudoti taikiniams 
žemėje.

Tos pačios mikėnų kultū
ros įtakoje, galiojusioje 1500 
metų pr. Kr. yra ir kita jos 
vaza ’Uktopus”, kurioje mi
nėtas . objektas užtapytas 
ant apvalios vazos pavir- 
šaus. Daugelis kitų stam
biųjų vazų savo forma man

Jolanta Janavičienė Gyvačių dievaitė Molis, 1981

Lietuvių Fondas 
Amerikoje

Rašo Jurgis Janušaitis

STEBUKLINGI METAI 
LIETUVIŲ FONDUI

Amerikos, o drauge ir 
viso laisvojo pasaulio lietu
viai gali didžiuotis viena iš 
svarbiausiųjų finansinių 
institucijų — JAV veikian
čiu Lietuvių Fondu, daugelio 
vadinamu milijoniniu. Praė
jusiais metais šis fondas iš
kilmingai atšventė didelę 
šventę - dviejų milijonų su
telkimo ūžbaigtuves.

Stebint iš arčiau Lietuvių 
Fondo nueitą kelią, jo užmo
jus ir atliktus darbus su 
pagrindu džiaugiesi ir di
džiuojiesi. Tai gyvoji ir ne
paprastai pajėgi finansinė 
versmė, iš kurios maitinasi 
mūsų lituanistinis švietimas, 
kultūrinės apraiškos ir fi
nansuojama daugelio orga

primena daugiau etruskų 
urnas iš vėlyvesnės Vidur
žemio kultūros (700 m. pr. 
Kr.), kurias naudodavo mi
rusiųjų pelenų saugojimui. 
Jos visos turi žmogaus torso 
variacijas, yra stambios, 
lipdytinės su tyčiniai paliktu 

nizacijų prasminga veikla, 
skiriamos literatūros pre
mijos, remiamas mokslas, 
menas, kultūra, duodamos 
stipendijos studijuojančiam 
lietuvių jaunimui, žodžiu, 
Lietuvių Fondo tikslai kil
nūs, platūs ir labai, labai 
reikšmingi. Dabar būtų 
sunku įsivaizduoti daugelio 
sričių veiklą, jei neturėtume 
LF paramos.

Lietuvių Fondo sumany
tojai, jo kūrėjai buvo jauni 
vyrai ir moterys, dideli en
tuziastai, tokie kaip Dr. A. 
Razma, Dr. F. Kaunas, Dr. 
K. Abrozaitis, Dr. G. Balu
kas, Dr. J. Valaitis, Dr. P. 
Kisielius ir daugelis kitų, 
neturinčių iškiliųjų titulų, 
prieš nepilnus dvidešimtį 
metų ryžosi šiam, dideliam 
darbui. Skeptikai kritikavo. 

grubiu paviršumi, retkar
čiais padabintu kukliom 
puošmenom. Glazūroje nau
dojamos tik natūralios, tam
sesnio įdeginimo spalvos ant 
gryno molio paviršiaus. Tuo 
būdu visi darbai išlaiko vie
nodą primityvumo laipsnį 
tiek formose, tiek ir spalvo
se.

Kita grupė Jolantos darbų 
yra jau matytos formos di-. 
džiulės lėkštės, vazos, te
kinti puodai, kurių kuklius 
pavidalus įvairina įdeginti 
įrašai gamtos motyvais: la
pai, žiedai, kriauklės ir pan. 
Jie visi rodo įgudusią ranką, 
laisvesnį ' ornamentikos 
traktavimą, yra, sakyčiau, 
jau suaugę su pačia kera
mike.

Visuose darbuose Jolanta 
liko ištikima paprastumo ir 
kuklumo principui. Kokias 
dangiškas dievaites ji be-

Buvo abejojančių, tačiau 
ryžto nestokojo. Organiza
toriai ir jų užsispyrimas 
laimėjo.

Turime dviejų milijonų 
dolerių Lietuvių Fondą. 
Žengiame sėkmingai į tretį
jį. S ii pagarba prisimename 
pirmuosius LF narius, sudė
jusius stabesnius įnašus 
LF užuomazgai Antrąjį mi
lijoną sėkmingai pradėjo su 
1000 dol. įnašu Chicagos lie
tuviams gerai žinomi preky
bininkai "Paramos” preky
bos savininkai Jurgis Janu
šaitis ir Jurgis Mažeika. Jų 
pradžia buvo sėkminga ir 
tetruko keletas metų, štai ir 
užbaigiame ąntrą milijoną. 
Jį užbaigia savo įnašu 
tūkstantine - stakų brokerio 
Albino Kurkulio šeima. Iš
kilmingame bankete tretįjį 
milijoną pradeda su tūks
tantine Jurgis ir Veronika 
Janušaičiai, įamžindami 
savo brolio Jono ir Marijos 
Janušauskų, Sibiro kankinių 
šviesų atminimą.

Ir štai Lietuvių Fondas 
vėl ruošiasi 18-tam meti
niam suvažiavimui, kuris 
įvyksta Čikagoje, 1981 m. 
gegužės 2 d. Jaunimo Cent
re. Ta proga Lietuvių Fondo 
vadovybė džiaugiasi 1980 
metų laimėjimais ir šiuos 
metus vadina ’’stebuklingais 
metais Lietuvių Fondui”. 
Kodėl stebuklingi? o gi dėl 
to, kad tais metais į LF sup
laukė gausiausia įnašų 
375.883 dol. Tai buvo rekor- 

1 dinis įnašas visoje LF isto
rijoje.

Sklaidant 1980 m. gruo
džio 31 d. apyskaitą, randa
me, kad tai dienai Lietuvių 
Fonde buvo 4860 narių, viso 
sudėję 2.027.283 dol. 
1981 m. padalinta pelno 
įvairiems tikslams remti 
112.766 dol. Ir tai buvo re
kordinė suma. Viso iki šiol 
išdalinta pelno 756.585 dol.

Šie grubūs skaičiai iškal
bingai liudija, kokia jėga lie
tuvybės išlaikyme yra JAV 
Lietuvių Fondas. Neminėsi
me smulkmenų, arba kam ir 
kiek buvo per tą laiką skirta 
pinigų. Tai būtų didelis dar
bas. Ir čia suminėtų bendrų 
sumų pakanka LF veiklos 
prasmingumui paryškinti.

Šiais metais LF Valdybai 
vadovauja Dr. A. Razma, 
LF Tarybai - Dr. G. Balukas, 
LF Pelno skirstymo komisi
jai - Dr. K. Ambrozaitis, LF 
Investavimo komisijai - P. 
Sodeika.

Pažymėtina, kad praėju
siais metais buvo sudaryta 
LF Meno puoselėjimo komi
sija, kuriai vadovauja Dr. G. 
Balukas. Komisijai rėko- 

vaizduotų, jos visos įaugu
sios į žemę ir niekad netaps 
efemeriškom būtybėm. Šių 
laikų keramikos pasaulyje 
nutekintų, nudailintų ir per- 
glazūruotų kūrinių pertek
liuje Jolantos gryno molio 
darbai perkelia į primityvų 
pasaulį, kuo ji ir patraukia į 
save dėmesį.

Jolanta Janavičienė nuo
latos dalyvauja įvairiose 
grupinėse parodose Sydne- 
juje. Australijoje jau yra 
surengusi devynias indivi
dualias parodas, turėjo savo 
parodą garsiojoje Sloane 
Galerijoje Londone. Jos 
darbų įsigiję eilė muziejų ir 
meno institucijų.

Linkime Jolantai sėkmės 
naujuose bandymuose, ku
riuos tikimės pamatyti se
kančioje parodoje.

Genovaitė Kazokienė

Australijos...
Atkelta iš psl. 1

tuo buvo suvienyti Vakarai 
ir išbudino islamo ir arabų 
tautas.

Nereikia išleisti iš akių 
tokių faktų, kaip Izraelio 
santykiai su arabais arba 
Irako bei Irano karinis kon
fliktas, kas gali įžiebti pa
saulyje karinę ugnį. Taip pat 
ir Vid. Amerikos revoliuci
niai sąjūdžiai, kurstomi Ku
bos ir kitų komunistinių 
pajėgų, ateity gali turėti le
miamos reikšmės.

Praeito karo pavyzdžiai 
parodo, kiek daug tenka su
telkti priemonių ir jėgų, kad 
būtų galima įvykdyti karinę 
invaziją, dar atsimenant 
Australijos atstumus. Ap
skaičiuojant 
pajėgumus invazijai į Aus
traliją priešas turįs pasi
ruošti per penkerius metus. 
Per tą laiką daug kas pasi
keistų ir Australija turėtų 
laiko tam pasipriešinti. Čia 
ypatingos reikšmės turi 
Australijos žvalgyba, kad 
laiku būtų pastebėti priešo 
kėslai. Svarbu laiku nusta
tyti, kas yra Australijos tie
sioginis priešas. Vis tik 
Australija turinti būti pasi
ruošus pati gintis.

menduojant, LF nupirko 
dail. Prano Domšaičio Kūri
nius ir už juos sumokėjo 
23.24ff.23 dol. Ši suma yra 
LF paskola šiai meno puose
lėjimo komisijai.

Perskaičius paruoštu^ su
važiavimo dalyviams ir na
riams pranešimus, susidarai 
vaizdą, kaip planingai, ryž
tingai ir sumaniai dirba Lie- 
tuvių Fondo vadovybės.

Šia proga tenka pažymėti, 
kad LF yra gavęs ir stambių 
pomirtinių palikimų, iš jų 
suminėtini Vilutis Kazys 
82.208.60 dol., vetem. '
gydyt, gyd. Jonas Gliaudelis 
158.076.43 dol., Julius Pleč
kaitis iš Australijos 
11.693.29 dol. ir kiti, kurių 
įnašai siekia iki 269.363.63 
dol.

Lietuvių Fondas yra lais
vojo pasaulio visų lietuvių 
Fondas, tad jį turėtų, savais 
įnašais remti ne tik JAV, 
Kanados, bet ir kitų pasaulio 
kraštų lietuviai. Narių skai
čius kalba, kad labai maža 
dalis - tėra pasiaukojusių 
šiam darbui, nes juk lietuvių 
laisvajam pasaulyje priskai- 
toma milijonai. Tad kur jie^
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Norėdama priminti pa
sauliui apie padarytą 
skriaudą Pabaltijo valsty
bėm bei iškelti viešumon 
heroišką Pabaltiečių kovą už 
žmogaus ir tautos teises, 
PLJS ragina Lietuvių Jau
nimo Sąjungas visame pa
saulyje rinkti parašus peti
cijai, kuri bus įteikta Vakarų 
Vokietijos vyriausybei. Ši 
Eeticija reikalauja, kad Va- 

arų Vokietijos vyriausybė 
atkreiptų dėmesį į Lietuvos 
okupaciją ir pasmerktų gė
dingą 1939 m. Molotovo — 
Ribbentropo paktą, kuriuo 
Lietuva buvo atiduota
Maskvos globai. Šitokiu bū
du stengsimės įrodyti, kad 
nesusitaikyta su dabartine 
vergija Lietuvoje.

1939 m. rugpiūčio 23 d. 
Vokietija ir Sovietų Sąjunga 
sudarė nepuolimo sutartį ir 
papildomą slaptą protokolą. 
Po Antrojo pasaulinio karo 
pasaulis sužinojo apie Vo
kietijos ir Sovietų Sąjungos 
slaptą bei piktą politinį žai
dimą. išryškėjo, kaip hitle
rinė Vokietija ir Sovietų Są
junga iš anksto slapčia susi
tarė atimti savo kaimynų 
valstybinę nepriklausomy
bę, dalijosi jų žemėmis, jo
mis mainikavo ir prekiavo.

Prof. Dr. Bronius Nemic- 
kas taip rašo AIDUOSE 
1979 gruodžio numery apie 
Vokietijos — Sovietų Sąjun
gos sąmokslą: ’’Molotovo — 
Ribbentropo sambaudis 
įžiebė Antrąjį pasaulinį 
karą, suplanavo Pabaltijo 
valstybių - Lietuvos, Latvi- 
Cs, Estijos bei Suomijos, 

mkijos valstybinės nepri
klausomybės žudynes ir 
Besarabijos užgrobimą. Ke
turi dešimtmečiai apklojo 
storu dulkių sluoksniu to są- 
moklo nuoskriaudas - pa
saulio sąžinė joms kurčia. 
Sunku berasti draugų, kurie 
keltų tas nuoskaudas, reika
lautų jų atitaisymo. Paga
liau ir mes patys į tą są
mokslą žvelgiame lyg per 
rūką: senesnieji gerokai jau 
primiršome jo smulkmenas, 
jaunesnieji ne visada pasi
stengėme jas kaip reikiant 
pažinti...”

Slapto protokolo turinys 
buvo toks, kad Suomija, Es
tija ir Latvija atiteks Sovie
tų Sąjungai, o Lietuva Vo
kietijai. Naujas draugystės 
ir sienos nustatymo susita
rimas tarp Sovietų Sąjungos 
ir Vokietijos įvyko 1939 
rugsėjo 28. Tas susitarimas 
pakeitė rugpiūčio 23 papil
domąjį protokolą ta prasme, 
kad Lietuva ’’patikėta” So
vietų Sąjungai, išskyrus 
sirrtį kairėje Šešupės pusė
je, kuri atiteks Vokietijai.

Pagal tarptautinę, teisę, 
slapti dokumentai neregis
truojami, tai reiškia, kad

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

Funerals of Distinction
17 RAILWAY PDE.

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

Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjunga
5620 south claremont chicogo Illinois 60636 ūso

Ruošiama
pasirašiusiems nesukurta 
prievolių. Kitaip sakant, 
Molotovo — Ribbentropo 
paktas negalioja. Bet atsi
žvelgiant į tai, kad šis pak
tas yra tikra juoda dėmė vo
kiečių tautos istorijoj ir di
džiai slepiamas istorinis. 
įvykis Sovietų Sąjungoj 
(Vladas Šakalys, kuris sure
dagavo 45 Pabaltiečių pa
reiškimą prieš Molotovo — 
Ribbentropo paktą ir praei
tais metais pėščias pabėgo iš 
Sovietų Sąjungos į Vakarus 
teigia, jog jis apie šį paktą 
sužinojo tik 1974 m.), jis yra 
vertas mūsų dėmesio.

Norintieji daugiau infor-

Jaunimo V-sis Kongresas

1983 metų vasara bus pil
na lietuviškų įvykių. PLB 
Valdyba jau dabar uoliai 
ruošiasi II Pasaulio lietuvių 
dienoms Čikagoje, kurių 
metu vyks PLB Seimas, 
dainų šventė, sporto žaidy
nės ir kiti renginiai. PLD 
metu taip pat vyks Pasaulio 
lietuvių jaunimo penktojo 
kongreso atidarymo iškil
mės.

Ir PLJS Valdyba yra pra
dėjusi paruošiamuosius dar
bus. Dabartinė Kanados 
LJS Valdyba vra apsiėmusi 
rūpintis Kongreso Studijų 
Dienų technikiniais reika
lais. Jau susisiekta su Trent 
universiteto (netoli Toronto, 
Kanadoje) vadovybe ir tar
tasi dėl galimybių ten ruošti 
kai kuriuos Kongreso įvy
kius. JAV LJS darbuotojai 
ieško stovyklavietės.

PLJS Valdyba jau yra pa
ruošusi V PLJK nuostatų 
projektą, kuris bus disku
tuojamas Kanados, JAV ir 
Pasaulio LB bei LJS dar
buotojų konferencijoje šį 
mėnesį.

Neaplenkiama ir svar
biausia Kongreso ruošos da
lis — akademinė programa. 
Šiuo reikalu Valdyba yra 
sušaukusi du pasitarimus, o 
kovo mėnesį pabaigoje buvo 
išsiųstas kreipimasis į įvai
rius LJS vadovus ir darbuo
tojus. Tame laiške priminta, 
kad Kongreso programa bus 
reikšminga,jei joje atsispin
dės ne tik rengėjų, bet ir 
dalyvių rūpesčiai, idėjos bei 
nuotaikos.

Pateikėme kelis klausi
mus, kurie mums rūpi, ruo- 
šiantis Kongreso programos 
apipavidalinimui. Pakarto
jame juos Žiniaraščio” skai
tytojams su viltimi, kad į 
juos atsiliepsite.

1. Kiekvienas iki šiol bu
vęs Kongresas turėjo skir
tingą kryptį ir paskirtį. Pas
kutinysis, galima sakyti, pa
rašė Jaunimo Sąjungos

peticija
macijų lietuvių kalba apie 
Molotovo — Ribbentropo 
paktą, malonėkite kreiptis į 
PLJS politinės veiklos ko
ordinatorę Gintę Damušytę 
ar į savo krašto politinės 
veiklos koordinatorius.

Raginam kraštų LJS 
Valdybas rūpintis šia petici
jos akcija bei koordinuoti 
parašų rinkimą savo gyve
namajam krašte.

Išverskite duotą tekstą į 
savo gyvenamojo krašto 
kalbą.

Pasaulio Liet. Jaunimo 
Sąjunga

’’ideologiją”, t.y. jame buvo 
pasisakyta ir konkrečiai, ir 
principiniai apie jaunimo ir 
bendrai — visos lietuvių 
tautos reikalus. Kokia turė
tų būti V. PLJK kryptis ir 
paskirtis?

2. Peržiūrėjus TV PLJK 
nutarimus, kurie reikalai 
buvo nepaliesti ar nesusi
laukė pakankamai dėmesio? 
Kurių temų svarstymas rei
kėtų tęsti, plėsti?

3. Ar. V. PLJK akademi
nė programa turėtų ribotis 
viena ar pora temų? Jei taip, 
duokite siūlymų. Jei ne, kaip 
ir kodėl reikėtų temiškai or
ganizuoti programą?

4. Koks būtų reikšmin
giausias būd^s įtraukti Jau-

Trėmimų
1981 M. SUKANKA 40 
METŲ NUO BAISIOJIO

BIRŽELIO TRĖMIMŲ

Lietuviai š.m. birželio 
14 -15 dienomis liūdnai pri
simins 1941 metais sovietų 
prievarta išvežtuosius į Si
biro gilumas.

Šia sukaktuvine proga 
bus ruošiami baisiojo birže
lio minėjimai visame pasau
lyje pagerbti nukentėjusius.

Raginame Lietuvių Jau
nimo Sąjungas:

1. Iš anksto pradėti ruoš
tis šiai nepaprastai sukak
čiai. Dabar jau laikas kviesti 
svečius - prelegentus į mi
nėjimus. Juos painformuo- 
kit, ar jiems bus duodama 
laiko prabilti į klausytojus. 
Jei jūsų minėjime sutiktų 
dalyvauti įtakingi gyvena
mojo krašto asmenys - poli
tiniai ar religiniai atstovai, 
paprašykite jų biografinės 
medžiagos, kurią galėsite 
panaudoti ruošiant žinias 
spaudai prieš minėjimą.

2. Stenkitės atkreipti ki
tataučių dėmesį. Kontak- 
tuokit vietinę spaudą, radiją 
ir televizijos stotis prieš mi
nėjimą. Paruoškit spaudos 
atstovams trumpą istorinę 
apžvalgą apie baisiojo birže
lio trėmimus. Suraskite savo 
apylinkėje žmonių, kurie 
pergyveno šiuos įvykius. Iš
rūpinkite pasikalbėjimą apie 
tuos pergyvenimus vieti
niam laikraštyje.

3. Paskirkite kompeten
tingus asmenis, kurie globo
tų atvykusius kitataučius

nimo Sąjungos reikalus į 
Kongreso akademinę prog
ramą?

5. Kokia turėtų būti V 
PLJK stovyklos vieta 
Kongreso akademinėje 
programoje? Ar, ir kaip tai 
turėtų rištis su Studijų Die
nomis? Kaip įtraukti lietu
viškai nekalbančius į sto
vyklą?

6. Kaip atstovas turėtų 
ruoštis ar būti ruošiamas, 
kad būtų aktyviu Jaunimo 
Kongreso dalyviu?

Šių klausimų atsakymų 
suvestinę sutiko paruošti 
Violeta Abariūtė, tad prašo
me jai iki maždaug gegužės 
15 d. nusiųsti savo pasisa
kymus. Jos adresas:

9334 Plain view Detroit, 
MI 48228 USA iė.t

sukaktis
svečius minėjimo metu. 
Globėjai galės žodžiu versti 
programą, jei viskas bus 
pravesta lietuviškai bei pri
statyti svečią Jūsų lietuviš
kos bendruomenės veikė
jams.

4. Po minėjimo, parūpin
kite informacinės medžiagos 
bei nuotraukų iš minėjimo 
kuo greičiau vietineį spau
dai, ypatingai jei spaudos 
korespondentai Jūsų su-' 
ruoštoj programoj nedaly
vavo ar atvyko be fotografo.

5. Pasiųskite padėkos 
laiškus pakviestiems sve
čiams, valdžios atstovams,

Kelionės į Lietuvą
Mūsų klientams pakartotinai pageidaujant, organizuo

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

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 
Travel Pty Ltd.

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

PLJS žinios
Kanados LJS Valdyba 

1981 vasario 7 suruošė poli
tinę konferenciją politinio 
sąmoningumo temom To
ronto universitete, kurioje 
dalyvavo apie 30 asmenų. 
Advokatė Joana Kuraitė, 
Kanados LB Krašto Valdy
bos pirmininkė kalbėjo kaip 
ir kodėl jaunimas turi įsi
jungti į krašto politinį gyve
nimą. Be kita ko,’ji painfor
mavo konferencijos dalyvius 
apie Kanados pabaltiečių 
veiklą.

Kanados parlamento na
rio Stewart Smith asisten
tas, lietuvis Algis Južukonis 
paaiškino kokiais būdais ga
lima pagauti spaudos dėmesį 
progomis kaip Vasario 16-tą.

BATUNas, pabaltiečių 
organizacija prie Jungtinių 
Tautų, 1981 vasario mėn. 
pasiuntė savo delegaciją į 
Jungtinių Tautų Žmogaus 
Teisių komisijos 37-tą sesiją 
Ženevoje. Lietuvių atstova
vimu rūpinosi PLJS politi
nės veiklos koordinatorė, 
kuri įeina į BATUNo tarybą. 
Lietuviam labai sėkmingai 
atstovavo Narcizas Prielai
da iš Ženevos, kuris kartu su 
estų ir latvių atstovais lan
kėsi pas įvairių kraštų dele
gatus bei Pabaltiečių klausi
mais informavo korespon
dentus.

1 PLJS ir PLB paskyrė po 
250 dol. BATUNo delegaci
jos išlaidom padengti.
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ŠATRIJOS TUNTAS
SUKAKTIES ŽENKLE

ALKA

Praeitų, 1980 metų lap
kričio 23 d., Geelongo ’’Šat
rijos” tuntas atšventė savo 
30-ties metų veiklos sukaktį. 
Tai ilgokas laikotarpis orga
nizacijos gyvenime. Keitėsi 
vadovai, keitėsi ir keičiasi 
vieneto narių veidai. Pasi
traukusius iš aktyvios skau
tiškos veiklos vyresniuosius 
pakeičia jaunieji, kurių tiek 
maža Geelonge yra, jau ne
pajėgia pasitraukusių eiles 
užpildyti. To pasėkoje retėja 
gretos, silpnėja ir pati veik
la. Tik poros ar trejeto pasi
šventusių vadovų dėka 
’’Šatrijos” veikla dar 
gyva.

Pavarčius tunto įsakymų 
knygos pageltusius lapus, 
randame, kad 1960 - 1980 
metų laikotarpyje, per tunto 
eiles perėjo ir iš jo dėl įvai
rių priežasčių iš aktyvaus 
skautiško gyvenimo pasi
traukė: Skaučių Skyriaus 
vedėjų - 6, Vyresniųjų skau
čių - 9, skaučių - 36. Tai Se
serijos skaičiai. Ne kitaip 
atrodo ir Brolija. Skautų 
vyčių -10, skautų - 30. Mažai 
Geelongo lietuvių kolonijai 
tai dideli skaičiai, kurių ne
pavyko ir gal nepavyks už
tušuoti jaunajam atžalynui.

Šatrijiečiai savo 30-ties
metų veiklos sukaktuvinę 
šventę pradėjo šv. Mišiomis, 
kurias atnašavo ir momentui 
pritaikintą pamokslą pasakė 
buvęs tunto Dvasios Vado
vas s. kun. P. Dauknys. 
"Šatrijos” o taip pat ir sve
čiai Melbourne ’’Džiugo” 
tuntų skautai-tės pamaldose 
ir sukaktuvinėje iškilmingo
je sueigoje dalyvavo unifor
muoti su savo vienetų vėlia
vomis. Sueiga įvyko tuojau 
po pamaldų Lietuvių Na
muose į kurią atsilankė gau
sus geelongiškių ir svečių 
skaičius. Prieš sueigą buvo 
skirtas laikas apžiūrėti di
džiulę skautiškų nuotraukų 
parodą iš ’’Šatrijos” vieneto 
bei bendrai lietuviškosios 
skautijos. Paroda buvo su
skirstyta skyriais: veikla 
Lietuvoje, tremtyje ir 
emigracijoje. Didžiausias 
skyrius buvo ’’Šatrija” vaiz
duose.

Iškilmingą sueigą trumpu 
žodžiu pradėjo tuntininkas 
ps. V. Mačiulis. Tuntą žodžiu 
sveikino Geelongo Apylin
kės Valdybos pirmininkas 
Dr. S. Skapinskas, vieneto 
steigėjas j.v.s. V. Vaitkus. 
"Džiugo” tunto tuntininkas 
s. H. Antanaitis, ’’Džiugo” 
tunto skaučių vadovės svei
kinimą perskaitė v.s.v.sl. Z. 
Prašmutaitė. Raštu sveikino 
L.S.S. Pirmūnas v.s. P. Jur- 
gėla, L.S.S. Pirmijos pirmi
ninkas v.s. S. Miknaitis, bu
vusi Pirmijos pirmininkė 
v.s. L. Miliukienė, Seserijos 
Vyriausia Skautininke v.s. L 
Kerelienė, Brolijos Vyriau
sias Skautininkas v.s. V. Vi-

PASISEKUSI
SKAUTŲ IŠVYKA

Balandžio 26 d. Sydnejaus 
Aušros tunto skautai suren
gė gražų Atvelykį skautų 
žemėje Ingleburne su mar- 
Sičiais ir kitokiom išdaigom.

eskaitant pačių skautų ir 
jų tėvelių, svečių dalyvavo 
gausiai ir visi džiaugėsi gra
žia saulėto rudenėlio popie
te. 

dugiris, ? "'Hi jos Rajono 
Vadeiva J. Maslauskas, 
Australijos Rajono Vadas 
v.s. B. Žalys, buvęs Rajono 
Vadas v.s. A. Jakštas, Rajo
no Dvasios Vadovas v.s. 
kun. P. Butkus, Rajono Bro
lijos Vadeiva v.s. B. Barkus, 
Rajono Seserijos Vadeive s. 
P. Pullinen, buvęs tunto 
dvasios vadovas s. kun. P. 
Dauknys, v.s. J. Zinkus, v.s. 
V. Bacevičius - Cleveland, 
U.S.A., v.s. R. Račiūnas - 
Chicago, U.S.A. Raštu svei
kinimus perskaitė s. A. 
Karpavičius ir p. J. Gailius.

Iškilmingos sueigos metu 
tuntininkas ps. V. Mačiulis 
įteikė L.S.S. Vadovybės ap
dovanotiems ordinus: ”Už 
Nuopelnus” - ilgametei tun
to Skaučių Skyriaus Vedėjai 
v.s.v.sl. M. Bindokienei, ”Už 
Nuopelnus su Rėmėjo Kas
pinu ’ - p.p. G. Valaitienei, J. 
Gailiui, V. Bindokui.

Laužų pravedė viešnios 
džiugietės ps. B. Šaulytė ir 
v.s. D. Čižauskienė. Kaip ir 
visuomet įvairių švenčių 
proga, svečius džiugiečius 
gausiomis dovanomis apdo
vanojo p. J. Sedliorius.

Sukaktuvinė sueiga baig
ta tradicine ’’Ateina naktis”

Dabartinį ’’Šatrijos” tunto 
štabą sudaro: s. Vyt. Mačiu
lis - tuntininkas, v.s. Alg- 
Karpavičius - pavaduotojas, 
skautė Aldona Lipšytė - 
Scano - Skaučių Skyriaus 
Vedėja, s.v.sl. Petras Vo
lodka - adjutantas, Irena 
Skėrytė - Luscombe - jaun.

Negalėjau išlikti Lietuvoje
Vladas Šakalys pasakoja 
apie savo pabėgimą

ŠVILPIA ŽMOGAUS
BALSU

Už to skynimo eina per 
lauką ir girdi keistą švilpi
mą. Švilpia kaip žmogus. 
Kai tik jis eina, tuoj ir švil
pia. Kai sustoja, švilpimas 
nutyla. Galvoja, kad jį sar
gybos jau pastebėjo ir duoda 
ženklą užbėgti už akių.

Tai dar labiau gąsdina ir 
nervina. Čia jis dabar pama
tė, kad švilpia keistas pelkių 
paukštis. Švilpia kaip žmo
gus.

SUKRAUTOS
POPIERMALKĖS

Ir šiuo metu jis nežinojo, 
kur jis yra — Sovietų Są
jungoje, ar Suomijoje? Be
eidamas rado sukrautas po
piermalkes. Nuskusta žievė 
ir sukrauta labai dailiai, 
tvarkingai. Labai jau ne ru
siškai atrodo. Gal jau ir 
Suomija, gal ir ne?!

MAŠINA SU
LOTYNIŠKOMIS

RAIDĖMIS

Ėjo takučiu į asfaltuotą 
kelią. Ten pravažiavo pro 
šalį mašina su lotyniškomis 
radėmis. Sovietų Sąjungoje 
tokių dalykų nematysi - vis
kas rusiškai įrašyta. Čia lo
tyniškos raidės. Bet ką čia 
žinai. Gal čia pasienyje dar
buojasi atvykę suomių dar

•SR
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Leidžia Australijos Rajono Spaudos Skyrius. Rašinius siųsti: 
ps. fil. E. Jonaitienė, 18 Gloucester Rd., Epping, N.S.W. 2121 
Tel. 869 1159

skautų, - jaun. skaučių va 
dovė, s. Vyt. Mačiulis - 
skautų vyčių ’’Trijų Kryžių” 
vardo būrelio vadas.

Tunto Rėmėjų Komitetą 
sudaro: p.p. G. Valaitienė, J. 
Gailius, V. Bindokas.

Vienete aktyviai reiškiasi 
apie trisdešimt ^kautų-čių.

bininkai, ir jie grįžta namo. 
Dar reikia įrodymų, kad čia 
Suomija.

POPIERĖLIS NUO LEDŲ

Ieško, gal ras kokį nu
mestą cigarečių pakelį, gal 
nuorūką. Rado žydrą popie
riuką nuo ledų. Pakėlė nuo 
žemės ir ten rado įrašyta 
Helsinki. Dabar jau suprato, 
kad jis Suomijoje.

iš karto pasijuto smagiau. 
Išsitraukė mažą veidroduką 
pasižiūrėti, kaip jis atrodo. 
Veidroduką buvo pasilikęs. 
Galvojo, kad galės nusi
skusti barzdą stiklo šuke. 
Taip buvo anksčiau kalėjime 

daręs. Prie upelio šaltam 
vandeny nusiplovė kojas. 
Dabar jau atsirado ir nuo
vargis. Gal kur pailsėti?

SUOMIO TROBELĖJE

Bet realybė vėl privertė 
budėti. Suomija juk pasirašė 
sutartį su Sovietų Sąjunga 
išduoti visus jų bėglius. Pa
gavę gali išduoti ir jį.

Buvo porą dienų visai ne
valgęs, pervargęs. Reikėjo 
kur nors užeiti. Pasirinko 
vienišą sodybėlę ir užėjo. 
Rado suomį, kuris, gyven
damas tarp miškų, galėjo ir 
savo suomių kalbą užmiršti. 
Kitos kalbos jis nemokėjo. 
Vladui padėjo keli estiški 
žodžiai, kuriuos jis mokėjo. 
Suomių ir estų kalbos gimi
ningos. Jis pasakė — Lietu-

Šatrijos Tunto vadovai jaunųjų tarpe su tunto vėliava. 
Kairėje v.s. A. Karpavičius, IV-ji skaučių sk. vedėja M. 
Bindokienė, šalia jos tuntininkas s. V. Mačiulis

va, Latvija, Estija, parodė, 
kad jis atplaukė per ežerus, 
kad jis ne rusas. Parodė ir 
tai, kad jis nori patekti į 
Švediją.

Suomis dabar jį suprato. 
Davė duonos kepalą, kuris 
suomiškai vadinasi limpa. 
Davė ir puskilį sviesto. Da
vė ir žemėlapį, net nubraižė 
kelią, kur jis turi eiti, kad 
saugiai pasiektų Švediją.

ŽYGIS PER SUOMIJĄ

Truputį pailsėjęs, jis pa
sileido į naują žygį per Suo
miją. Dar buvo apie 400 km. 
kelio. Dieną stengėsi pasi
slėpęs saulėje numigti, nes 
dienos saulutėje šilčiau, 
Naktį keliavo į vakarus.

Prasidėjo kelių dienų lie
tus. Visur vanduo ir vanduo. 
Taip pametė net laiko skai
čiavimą. Visur buvo šalta. 
Baigėsi ir maistas. Paskuti
nes keturias dienas ėjo visai 
nevalgęs. Į kokią trobelę 
pasibelsti bijojo, kad paskui 
jo suėmę neišduotų.

Per Suomiją ėjo dešimt 
dienų.

PER SRIAUNIĄJĄ ŪPŲ

Ties Tornio miestu pasie
kė Švedijos sieną. Miesto jis 
bijojo. Dar 12 km nuėjo už 
miesto, kad vietovės būtų 
paprastesnės, kad nebūtų 
tiek daug namų prie upės, 
kad lengviau surastų saugią 
vietą perplaukti upę.

Tokią vietą jis surado, bet 
upė buvo plati, kokių 
300-400 metrų, labai srauni, 
su slenksčiais.

Bet kito kelio nebuvo. 
Reikėjo nugalėti ir šią kliūtį. 
Kai pradėjo plaukti, vanduo 
nešė, murkdė, trankė į ak
menis. Bijojo pažiūrėti at
gal, kad neišsigąstų, kiek 

mažai nuplaukta, o kiek 
daug dar liko.

Perplaukė naktį, tarp 1 ir 
2 valandos. Čia naktys švie
sios, ir niekas neina gulti. 
Sutiko berniuką ir paklausė, 
ar tikrai čia Švedija.

Taip, čia buvo Švedija. Ir 
jis tikrai buvo pabėgęs, atli
kęs tiesiog istorinį žygį. Da
bar reikėjo tik surasti švedų 
Eoliciją ir pasiduoti jos glo- 
ai. Čia prasideda jo naujas 

bėglio gyvenimas.
BĖGLĮ PRIĖMĖ KAIP

SVEČIĄ

Kaip minėjom, perplaukęs 
sraunią, akmenuotą ir pavo
jingą upę, pats gerokai ap
daužytas vandens srovės, 
pirmiausia sutiko vaikus ir 
paklausė, ar čia Švedija. 
Baimės jausmas ir čia dar jį 
lydėjo. O gal tik sala, kuri 
priklauso Suomijai?

Berniukas patvirtino, kad 
čia Švedija. Paklausė dar ir 
kito. Ir tas pasakė — Švedi
ja. Tada iš trobelių išbėgo 
žmonės ir apžiūrėjo, ar jis 
neturi ginklo, ar nėra girtas, 
ar turi kokius dokumentus. 
Jokių dokumentų jis netu
rėjo, aiškino, kad jis yra 
pabėgėlis, atbėgęs iš ten ir 
ten. Kalbėjo vokiškai ir 
angliškai. Ir susikalbėjo.

LIEPOS 19

Kai jis pasiekė Švediją, 
buvo liepos 19. Tą dieną 
Maskvoje buvo atidaryti 
olimpiniai žaidimai. Data 
labai atsimenama. Ir švedų 
policija jį pavadino olimpie
čiu. v ,-;y

Nukelta į psl. 6
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KREDITO^D-JA TALKA veikia visų naudai...
PLJS LITERATŪROS 

KONKURSAS

PLJK Valdyba skelbia li
teratūros konkursą jauni
mui. Tema: literatūra vai
kams. Galima pateikti 3 ka
tegorijų medžiagą: 1. origi
nalią beletristiką (prozą, po
eziją), 2. pasakos vertimą į 
lietuvių kalbą; 3. piešinį 
(karikatūrinį) apsakymą.

Planuojama skirti po dvi 
premijas (200 JAV dol. ir 
100 dol.) kiekvienai katego
rijai trijose amžiaus grupė
se: nuo 16 iki 21 m. amžiaus, 
22 - 27 m. ir 28 - 35 m. Iš viso 
PLJS Valdyba skiria 2.700 
JAV dol. premijoms. At
siųstą medžiagą vertins 
šiam konkursui sudaroma 
vertinimo komisija.

Medžiagą siųsti iki 1981 
spalio 1 d. PLJS Valdybai. 
Kūriniai turi būti pasirašyti 
slapyvardžiu ir reikia pa
žymėti autoriaus amžių, 
vardą, pavardę ir adresą 
įdėti į atskirą, užlipintą voką 
ir atsiųsti kartu su konkur
sine medžiaga. Pateikiantys 
pasakos vertimą taip pat 
prašomi atsiųsti kūrinį ori
ginalo kalba.

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

SUSIRINKIMAS
MELBOURNE

Balandžio 12 d. Lietuvių 
Namuose įvyko ALB Mel
bourne Apylinkės metinis 
susirinkimas. Dalyviams 
sutikus į prezidiumą pak
viesti jaunosios kartos at
stovai. Pirmininkavo Mar
tynas Didžys ir sekretoriavo 
Rūta Švambarytė. Mandatų 
komisijon pakviesti Vikto
ras Pleškūnas, Jonas Karia 
ir V. Lazauskas. Susirinki
mas buvo pakankamai gau
singas. Dalyvavo apie 120, iš 
kurių 106 turėjo balsavimo 
teisę arba buvo pasiėmę prie 
registracijos balsavimo kor
teles.

Buvusiam Apylinkės pir
mininkui Alb. Pociui ir iždi
ninkui Feliksui Sodaičiui 
padarius pranešimus po dis
kusijų ir išklausius Revizijos 
Komisijos pranešimą, Val
dybos veikla užgirta ir pa
tvirtinta.

Vincui Ališauskui pasiū
lius, Albinas Pocius, kaipo 
išbuvęs keturias kadencijas 
Apylinkės pirmininku, buvo 
pakeltas į Melbourno Apy
linkės Garbės narius ir šį 
nutarimą nutarta pristatyti 

sekančiam Krašto Tarybos 
suvažiavimui patvirtinti.

Pasibaigus senosios Apyl. 
Valdybos kadencijai buvo 
renkami nauji valdomieji 
organai. Greit buvo išrinkta 
nauja Apylinkės Valdyba 

Pagerbimo plaketė, kuria apdovanoti Čikagoje savanoriai 
kūrėjai

kuri pareigomis pasiskirstė: 
pirmininkas R. Semetas, vi- 
cepirm. Algis Žilinskas, 
sekretorė R. Juškaitė, pa
rengimų vadovė p. Monika 
Sodaitienė ir ižd. A. Bajoras.

Revizijos Komisija palikta 

senoji: p. Jonas Meiliūnas, 
Alisa Baltrukonienė ir V. 
Rekežius.

Į Garbės Teismą išrinkti 
V. Jakutis, S. Balčiūnas ir J. 
Žitkevičienė.

Susirinkimas praėjo labai 
darbingai, ir gausus dalyva
vimas parodė, kad Melbour
no lietuviai domisi savo 
bendruomenės veikla.

Dalyvis

1957 m. paleisti apyvarton 
skiepai prieš polio ligą, iki 
šiandie beveik visai išnaiki
no tą baisią paralitinę ligą. 
Skiepus išrado amerikietis 
Dr. Jonas E. Salk. Dabar 
prieš polio skiepus naudoja 
visas pasaulis. Šiems skie 
pams Amerika neuždėjo jo 
kių patento suvaržymų.

Negalėjau išlikti Lietuvoje
Atkelta iš psl. 5

POLICIJOJE

Vasarą šiaurėje žmonės 
tengiasi nemiegoti, nes nak
tys ten yra šviesios, kaip ir 
dienos. Nevaro gulti ir vai
kų. Ir tada ankstų rytą, ko
kią antrą valandą po 12, dar 
visi nemiegojo. Žmonės, ap
žiūrėję naują bėglį, paskam
bino policijai. Ji atvyko už 
15 minučių. Policija buvo 
draugiška bėgliui.

Tuoj nusivežė į savo būs
tinę. Bėglys buvo labai iš
vargęs, sušalęs, sunykęs. 
Policija tuoj davė kavos, 
paskui liepė išsimaudyti du
se. Davė ir gražų kambarį su 
puikiai paklota lova.

Sovietiniam žmogui, tiek 
metų ištrankytam kalėji
muose, mačiusiam visokiau
sią skurdą, dabar bėgusiam 
per girias, plaukusiam per 
šaltus ežerus, tas puošnus 
kambarys ir baltai paklota 
lova atrodė labai keistai. 
Galvojo jis, kodėl jį dabar 
sutinka kaip ministerį.

Tik po trijų dienų paaiš
kėjo, kad tai buvo policijos 
daboklė. Čia žmogų laikė 
kaip svečią, o Rusijos kalėji
me kaip nužmogintą vergą.

Kaip gerai pailsėjo, tada 
policija ir jį apklausinėjo. 
Vladas Šakalys prašė, kad 
jam leistų pasilikti Švedijoje 
ir neišduotų Sovietų Sąjun
gai. Prašė, kad leistų susi
siekti su Lietuvos pasiunti
nybe Londone, nes ten tikė
josi gauti lietuvišką pasą.

LATVIO PAGALBA
Jo pabėgimas buvo didelė 

na^jįpna,. Aprašę Švedijos. 

spauda. Pasigavo ir kitų 
kraštų žurnalistai.

Kai aprašė švedų laikraš
čiai, atsirado vienas latvis 
pabėgėlis, kuris gerai pažino 
Vladą Šakalį, nes Vladimiro 
kalėjime sėdėjo vienoje ka
meroje.

Tas latvis jau buvo ten 
įsiteisinęs, turėjo visus rei
kiamus dokumentus, buvo 
policijai patikimas. Jis pir
miausia ir nuvažiavo į poli
ciją ir papasakojo, kas tasai 
naujasis pabėgėlis. Tas lat
vis buvo Gunars. Su juo 
Vladas Šakalys kalėjime 
kalbėjosi latviškai.

Taip švedų policija V. Ša
kaliui labai greitai išdavė 
pabėgėlio pasą. Paprastai jo 
reikia laukti ilgokai, kol po
licija surenka reikiamas ži
nias.

STOKHOLME PAS
VIENUOLIUS

Gavęs pasą, jis išskirdo į 
Stockholmą, kad ten galėtų 
tvarkyti savo reikalus. Visą 
laiką juo rūpinosi latviai, su 
kuriais jis greitai susitiko.

Stockholme policija jam 
davė kambarį, kad turėtų 
kur gyventi. Bet jo nevaržė. 
Jis galėjo ir kitur sustoti, tik 
turėjo ateiti į policiją užsi
registruoti.

Jį pasikvietė nusižeminu
sių brolių vienuolija. Tai be
sikurianti misija Stockhol
me. Toje misijoje dirbo dvi 
seserys vienuolės, vienas 
brolis, vienas tėvas ir vienas 
vaikinas, kuris ruošėsi būti 
jėzuitų vienuoliu.

Šioje vienuolyno aplinkoje 
jįs. .praleido tris savaites. 

Bėgliui buvo labai draugiški 
ir mieli žmonės. Su broliu 
Olaku dirbo prie koplyčios 
statybos. Tai bus pirmoji 
katalikų koplytėlė, čia pas
tatyta nuo reformacijos lai
kų. iškasė ir rūsį bulvėm.

Iš Indijos misijų čia atvy
kusios dirbo sesuo Marie 
Clair, sesuo Silesta. Tėvas 
Robertas buvo amerikietis. 
Jie visi kalbėjo angliškai. 
Vienintelis švedas buvo 
brolis Olakas, bet ir tas Ka
nadoje buvo gyvenęs 15 me
tų, irgi gerai kalbėjo angliš
kai. Visi čia minėti žmonės 
Vladui buvo labai draugiški, 
kaip broliai.

Į policiją nuvykdavo tik 
užsiregistruoti, pasiteirauti, 
gal kas jo ieško. Tikrai, buvo 
pranšimas, kad paskambin
tų vienam lietuviui, bet Vla
das neturėjo pinigų, o kitų 
prašyti buvo nepatogu. Taip 
ir liko nepaskambinęs.

SURANDA TETĄ
AMERIKOJE

Vlado tėvai yra iš Mari
jampolės. Jis pats gimęs ir 
augęs Vilniuje. Marijampo
lėje liko ir kiti jų šeimos gi
minės, tetos, dėdės. Viena 
teta 1944 pasitraukė į vaka
rus, pateko į amerikiečių zo
ną ir ten ištekėjo už Ameri
kos kario.

Po visų karų, kai jo teta 
išvyko į Ameriką, ji palaikė 
ryšius su savo giminėm Lie
tuvoje, susirašinėjo ir su 
Vlado Šakalio mama, savo 
seserim. Paskui ją iškėlė į 
Japoniją. Tada ryšiai buvo 
nutrūkę, nes jai rašyti buvo 
nepatogu. Iš Japonijos teta 
vėl grįžo į Amenką, apsigy
veno netoli New Yorko, 
New Jersey valstijoje.

Nors teta ir yra kiek nu
tolusi nuo lietuviškos bend

ruomenės, bet ji greitai su
žinojo apie jo pabėgimą į 
Švediją.

ATSKRENDA TETĖNAS

Tetos vyras, amerikietis, 
išskrido į Stockholmą, kad 
ten galėtų sutvarkyti Vlado 
Šakalio kelionę į Ameriką. 
Taip ir buvo - vietoje viską 
sutvarkė ir greitai parengė 
kelionę į Ameriką.

NUOTYKIS AERODROME

Iš Stockholmo pirmiausia 
skrido į Londoną vienai die
nai. O paskui jau į Ameriką. 
Kai laukė išskridimo Stock
holmo aerodrome, prie jų 
prisigretino nepažįstamas 
stambus vyras, labai įkyriai 
lindo į jų tarpą, kad išgirstų, 
ką jie kalba.

Tai pastebėjo švedų poli
cija ir tuoj abu keleivius pa
sišaukė į savo būstinę. Sako, 
kad aerodrome esą keturi 
stambūs vyrai, kurie labai 
juos seka, kur jie eina, ką jie 
kalba. Kad nebūtų kokių ne-

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

HANSA TRADING CO.
267 Flemington Road, North Mdboome 3051 Tai. 328 3347.

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

Sydney, NSW 2000, tel. 264-1768

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

SINTINIAI PILNAI APDRAUSTI IR PRISTATYMAS 
BESĄLYGINIAI GARANTUOTAS.

susipratimų, liepė jiem pa
laukti policijos būstinėje, kol 
lėktuvas išskiris. Net į lėk-
tuvą palydėjo.

Nebetekę savo žvalgybos 
darbo, tie keturi vyrai tada 
kitu lėktuvu išskrido į Šve
dijos šiaurę. Kas jie buvo? 
Kas tai gali žinoti. O gal so
vietinis saugumas? Buvo 
kalbėta, kad Vladas Šakalys 
vėl grįš į šiaurę, kur jis buvo 
pabėgęs. Ar tie nebūtų įsėdę 
l tą patį lėktuvą, ar jo nebū
tų nukreipę į Leningradą ar 
kur kitur. Paskui būtų pas
kelbę, kad Vladas Šakalys 
frįžo savanoriškai. Jis buvo 

vedijos policijos ir latvių 
pagrobtas.

Visa tai verčia Vladą Ša
kalį susimąstyti. Todėl jis ir 
padarė pranešimą, kad, jei 
jis dings, tai bus tik kitų jė
ga pagrobtas, pats savo no
ru į pavergtą kraštą negrįš.

’ Į Amenką jis atskrido 
rugpiūčio 28 d. Čia prasidėjo 
jo naujas gyvenimas.

Iš Darbininko

Mūsų Pastogė Nr. 17,1981.5.4, psl. 6

6



Robertas Sidabras.

Pabaltiečių žaidynių favoritai

Rodos taip neseniai, 1969 
m. balandžio 25 - 26 dieno
mis Adelaidėje įvyko pirmos 
Australijos Pabaltiečių žai
dynės, o štai šiemet gegužės 
16 -17 dienomis Adelaidėje 
pabaltiečių sportininkai 
susirinks jėgas išbandyti 
krepšinio ir tinklinio sporto 
šakose jau septintą kartą. 
Žaidynės pravedamos kas 
antri metai ir iki šiol lietu
viai sportininkai pasirodę 
pranašiausiai. Tuo mes 
džiaugiamės ir didžiuoja
mės, tačiau tuo pačiu įsipa
reigojame apginti pereitose 
žaidynėse iškovotus nugalė
tojų titulus. O tas bus ne
lengva, nes Pietų Australi
jos sostinėje yra susibūrusi 
estų tinklinio tvirtovė vi
suose frontuose, o latviai 
labai pajėgus krepšinyje, 
ypatingai vyrų grupėje.

KREPŠINIS

Žaidynių dėmesio centras 
tradiciniai būna vyrų krep
šinio rungtynės tarp lietuvių 
ir latvių rinktinių. Lietuviai 
laimėjo pirmose ir paskuti
nėse, o latviai laimėjo visus 
kitus susitikimus žaidynėse, 
tad pergalių rezultatas da
bar yra 4 — 2 latvių naudai. 
Latvių vyrų krepšinio rink
tinė atrodo labai grėsminga 
ir šiemet. Andris Blicavs - 
Australijos olimpinės rink
tinės žaidėjas, Peteris Vitols 
- žaidęs Nacionalinėje lygoje 
ir Š. Amerikoje, dabar vėl 
žaidžia pabaltiečių klube 
Adelaide ir reguliariai pri
mėto virš 20 taškų per 
rungtynes. Ivars Blicavs - 
Nacionalinės lygos krepši
ninkas, Uldis Bruns, Michael 
Strazds, Varis Jankevics, 
Mark Ozolins - visi Pietų 

Australijos aukščiausios 
District klasės krepšininkai 
žaidžia Adelaide klube ir 
Eriks Drizners South Ade
laide klubo krepšininkas.

Pilname sąstate lietuvių 
vyrų krepšinio rinktinė būtų 
rimtas varžovas latviams, 
bet kaip dabar atrodo, dėl 
asmeniškų įsipareigojimų 
Adelaidėje nežais Henriko 
Šalkausko medalio prizinin
kas pereitoje sporto šven
tėje geelongiškis Alex 
Wiasak. Dėl sužeistos kojos 
vargu ar žaidynėse krepši
nio aikštėje matysime ade- 
laidiškį Algį Vieraitį. Nežiū
rint šių nuostolių dar galima 
’’sulipdyti” gana pajėgią 
rinktinę iš šių žaidėjų: Edi 
Kardas, Peter Šutas, David 
Šutas - Geelongas, Petras 
Urnevičius, John Ignatavi
čius - Adelaide, Edis Ra
gauskas, Stasys Ragauskas - 
Melbournas, Peter Andrie- 
jūnas - Sydnejus, Brennan 
Stanwix - Hobartas, treneris 
Stasys Šutas iš Geelongo. 
Realiai pasvarsčius abiejų 
rinktinių sąstatus, reikia 
pripažinti latvių pranašumą. 
Mūsų rinktinės pagrindas 
dar gana jauno amžiaus 
krepšininkai, tad po dvejų 
metų galima tikėtis žymiai 
geresnių rezultatų.

Estų rinktinės gretose 
taip pat matysime porą Na
cionalinės lygos krepšinin
kų: melburniškis Allan 
Mikkor žaidžia St. Kilda ko
mandoje, o canberietis Hans 
Gubesch - Cannons. Tačiau 
kiti žaidėjai silpnesnio lygio, 
tad estai turės pasitenkinti 
trečia vieta vyrų pirmeny
bėse.

Lietuvaičių moterų krepj 
šinio rinktinė iki šiol prieš

latvaites laimėjo 4 kartus ir 
pralaimėjo dvejas rungty
nes. Jau vien dėl to mūsų 
moterys turėtų būti ryškios 
favoritės, bet ir čia startuo
sime su ’’nuostoliais”, nes 
adelaidiškė Virginija Juciū- 
tė gydosi sužeistą koją, o 
taip pat stokosime ir gee- 
longiškės Simonetos 
Wiasak. Nežiūrint šių nuos
tolių mūsų rinktinė visvien 
atrodo dar gana grėsmingai 
ir, tikriausiai, atsirevanšuos 
už vyrų pralaimėjimą, nes 
Regina Rupinskaitė, Irena 
Rupinskaitė, Rima Lester iš 
Adelaidės, Rita Kasperaity- 
tė, Rita Andriejūnienė iš 
Sydnejaus, Aldona Kardas, 
Julie Obeliūnas iš Geelongo, 
Renata Bertašiūtė, Brigita 
Steel iš Melbourne, treneris 
Sigitas Visockis iš Adelaidės 
bus perstiprios latvaitėms ir 
estaitėms. Prie šios progos 
norėtųsi atkreipti dėmesį, 
kad mūsų gretose startuos 
krepšininkės, kurios laimė' 

Kovo tinklininkės: iš k.: S. Dambrauskaitė-Landigrin, M. 
Macinsyj, M. Czornecki, C. Bann, A. Liesytė, D. Taylor ir
R. Kasperaitytė. Priekyje treneris A. Zduoba

tojų titulais pasipuošė pir
mose Pabaltiečių Žaidynėse, 
tai V. Juciūtė ir R. Lester - 
Ignatvičiūtė - abi iš Adelai
dės.

Latvaičių gretose star
tuos 3 aukščiausios District 
lygos žaidėjos iš Adelaidės: 
Ilze Nagy - Blicavs, Benita 
Drizners - Dozna, Sandra 
Jaunkalvis, o estaičių rink
tinėje matysime Karen 
Fields - Maar Australijos 
rinktinės krepšininkę bei 
Anne - Liis Tuul.

Galbūt pačios įdomiausios 
varžybos įvyks tarp lietuvių 
ir latvių jaunių berniukų, 
nes abejose rinktinėse ne
stokoja daug žadančio krep
šinio prieauglio. Sėkmė tu
rėtų lydėti lietuvius, nes P. 
Andriejūno treniruojama 
rinktinė M. Wallis, M. Šepo- 
kas, G. Atkinson, P. Kapo
čius visi iš Sydnejaus, R. 
Navakas, L. Kalnins, R. Ig

Kovo tinklininkės

natavičius - Adelaidė, P. 
Steel, A. Liubinas - Mel
bournas, W. Stanwix, D. 
Stanwix iš Hobarto atrodo 
labiau išbalansuota rinktinė 
negu latvių, kurių gretose 
matysime pajėgių žaidėjų: 
V. Zvaigzne, I. Kargans, A. 
Rutkovskis - Adelaide bei A. 
Paeglis, A. Kalejs, P. Lema- 
nis iš Melbourno.

"Ugnies" nestokos ir 
mergaičių rungtynėse, bet ir 
čia mūsų rinktinė gali susi
laukti tvirto pasipriešinimo 
iš latvaičių.

Estai jaunių rinktinių ne
sudaro krepšinio pirmeny
bėse, tad lietuvių bei latvių 
berniukai ir mergaitės su
žais po dvi rungtynes ir jei 
abi tautybės laimėtų po vie-' 
nas, nugalėtojų ti
tulą nulems įmestų krepšių 
santykis.

Bus daugiau

Skelbimas

ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJŲ GARSINIMAS

Dievo Karalystė
ŽEMIŠKOSIOS VALDŽIOS ĮKŪRIMAS

Žemiškoji Dievo karalystės vaizdomaina, po 1914 me
tų, mūsų supratimu, susidarys iš prikeltųjų senovės laikų 
šventųjų — nuo Jono Krikštytojo atgal iki Abelio — "Ab
raomo, Izaoko, Jokūbo ir visų šventųjų pranašų”. (Paly
gink Mato 11:11; Luko 13:28; Žyd. 11:39, 40). Šitie seno
vės vertieji neturės jokios dalies dvasinėje Karalystėje, 
dėlto kad nebuvo tuo tikslu pašaukti. Aukštasis arba 
’’dangiškasis pašaukimas, nebuvo patiekęs atpirkimą; bet 
vistiek jie užims aukštesnes vietas pasaulyje, nes blogo 
viešpatavimo metu jie parodė savąjį tikėjimą ir meilę 
Dievui patinkamu būdu. Taip jie buvo prirengti ir pripa
žinti vertais būti žemiškais dvasinės Karalystės pareigū
nais ir atstovais. To pareiškimo patvirtinimui yra para
šyta Psalmėje, kur kalbaina į Kristų: Jie ’’tavo tėvų vie
toje bus tavo sūnūs (sentėviai bus laikomi Kristaus vai
kais); tu padarysi juos kunigaikščiais visoje žemėje”. — 
Psalmė 45:16.

Šitie senovės vertieji bus skirtingi nuo likusios žmoni
jos ne vien dėlto kad-jų ištyrimas yra pabaigtas, kol pa
saulio ištyrimas ką tik prasideda; jie bus skirtingi nuo 
pasaulinių dar ir tuo, kad bus gavę atlyginimą už savo iš
tikimumą — jis bus tobuli žmonės, pilnai atsteigti į proti
nį ir dorinį panašumą Dievui, bei gabumų, tobulu
mą; kitaip sakant, į visa tai, ką Adomas buvo praradęs. 
Todėl jie bus tinkamais žemės ’’kunigaikščiais” arba vir
šaičiais (žemiškais dangiškos karalystės, t.y. Kristaus ir 
jo bažnyčios, atstovais). Asmeniškai jie bus pavyzdžiai 
to, ką visi paklusnieji galės pasiekti vykdindami Naujo
sios Sandoros sąlygas.

Bus daugiau
MylĮ tiesą literatūros gausite veltui. Rašykite:

P. Kačinskas, 16 Burlington Str., Holland Park, Qld. 4121

..Kovo moterų tinkliniui 
1980-ji metai buvo labai 
geri.žaisdamos Epping dis- 
trikto pirmenybėse, jos lai
mėjo priešsezonines varžy
bas ir tada pradėjo žaisti 
pagrindinėse metų pirme
nybėse. Priešsezonines var
žybos buvo laimėtos gana 
lengvai, tačiau pagrindinėse 
varžybose teko stipriai pa
kovoti. Viduryje varžybų, 
viena iš pagrindinių žaidėjų 
S. Ladrigin susilaukė šeimos 
padidėjimo - mergaitės, ne
galėdama toliau žaisti, kas 
visą komandą gerokai su
silpnino. Tačiau, prisidėjus 
dviems naujoms merginoms 
ir geram komandos trene
riui A. Zduobai įdėjus daug 
darbo, komanda vėl pasiro
dė labai gerai, įgaudama 
ankstyvesnį savo pajėgumą. 
Po eilės gražių laimėjimų, 
kovietės pateko į didįjį fi
nalą ir turėjo žaisti su savo 
dideliu varžybų priešu 
YANI komanda. Paskuti
niame rungtynių 5-me sete 
jos turėjo taškų santykį 
10:14 savo nenaudai, tačiau 
paskutinėse žaidimo minu
tėse jos parodė didelį užsi
spyrimą, drąsą ir dvasinį 
komandos susikaupimą, kas 
ir atnešė joms laimėjimą 

16:14. Šios rungtynės tęsėsi 
dvi su puse valandos ir 
kiekvienas rungtynių taškas 
buvo iš abiejų pusių atsiek
tas tik po didelės kovos. 
Gaila, kad dėl darbo ir kitų 
aplinkybių ši komanda ne
galėjo važiuoti į Adelaidę, 
kur būtų tikrai parodę gražų 
tinklinio žaidimą.

JAUNIŲ KREPŠINIS IKI 
18 METŲ

Jauniai, šiuo metu žaisda
mi Bankstown distrikto pir
menybėse, stovi antroje 
vietoje, nors ir skaitoma ge
riausia varžybų komanda. Iš 
koviečių jaunių išrinkta keli 
žaidėjai į bendrą rinktinę, 
kas jiems ne visuomet lei
džia žaisti už savąją koman
dą, tuo pačiu ir ją nusilpni
nant. Mokyklų egzaminai 
taip pat dažnai neleisdavo 
paskiriems žaidėjams daly- 

, vauti rungtynėse, tačiau, 
neskaitant viso šito, koman
da yra pačiame savo pajė
gume.

Berniukai iki 16-kos metų 
kuriems vadovauja Edis 
Kasperaitis ir Danny Suitz 
savo pirmenybių varžybose 
Sateko į baigmę ir laimėjo 

d 16-kos metų berniukų 

varžybas.
Šiuo metu sudaryta nauja 

iki 14-kos metų berniukų 
komanda, kurioje pradėjo 
žaisti 17-ka jaunuolių. Šią 
berniukų komandą surinko 
ir ja rūpinasi Kovo vetera
nas futbolininkas ir sporti
ninkas Vytas Burokas. Ši 
komanda savo grupėje 
dabar yra antroje vietoje ir, 
atrodo, kad labai greitai jie 
pasidarys visų varžybų fa
voritai ir pažiba. Šios ko
mandos treneris yra Petras 
Andriejūnas ir vadovas Vy
tas Burokas.

DĖMESIO DĖMESIO

Sydnejaus jauniai berniu
kai ir mergaitės, norintieji 
pradėti žaisti krepšinį yra su 
malonumu laukiami Kovo 
klube. Platesnių informacijų 
galima gauti pas jaunučių 
vadovą Vytą Buroką, trene
rį Petrą Andriejūną arba 
bent pas kurį Kovo vaidybos 
narį.

Nors dar yra daug laiko 
iki būsimos šių metų sporto 
šventės Geelonge tačiau 
rengėjai Geelongo Vytis, jau 
dabar praneša, kad jie galės 
tik labai mažą skaičių žai
dėjų apgyvendinti privačiai.

* * > »«»'* > >■> > > > ■> - 5- \ ", " ** **
Mūsų Pastogė Nr. 17.1981.5.4, psl. 7
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NAUJA VALDYBA

Kovo 29 d. Melbourne So
cialinės Globos Moterų 
Draugijos metiniame susi
rinkime išrinktoji valdyba: 
pirmininkė - J. Žalkauskie- 
nė, sekretorė - B. Bitienė, 
iždininkė - V. Morkūnienė, 
ligonių koordinatorė - M. 
Sodaitienė, parengimams 
ruošti - V. Bladzevičienė, R. 
Mulokienė, E. Korsakaitė. 
Kandidatė - V. Baltokienė. 
Revizijos Komisija: V. Kun- 
caitienė, S. Meiliūnienė.

Visais draugijos reikalais 
prašoma kreiptis pas pirmi
ninkę J. Žalkauskienę, 16 
Nandina Str., Forest Hill, 
3131. Tel. 874 5250.

JONO ŠVEDO KŪRYBOS

FONDAS

Šių metų pradžioje, Cle- 
velande, mirė kompozitorius 
Jonas Švedas. Gimęs 1927 
metais Vilkaviškyje, muziką 
studijavęs Vilniuje, Vokieti
joje ir Amerikoje, velionis 
buvo vienas žymiausių jau
nesnės kartos kompozitorių 
išeivijoje. Daugelis jo voka
linės, kamerinės ir fortepio- 
no muzikos kūrinių buvo at
liekama ne tik įvairiuose 
koncertuose lietuviams, bet 
ir amerikiečių auditorijose.

Amerikoje norima išleisti 
ęjmirtinį jo kūrybos rinkinį, 

am tikslui yra sudarytas 
fondas ir renkamos lėšos. 
Fondo iniciatorių tarpe yra 
žinomi solistai, muzikai, ra
šytojai ir kultūrininkai: Sta
sys Baras, Kazys Bradūnas, 
Gina Čapkauskienė, Euge
nijus Čuplinskas, Stasys 
Gailevičius, Jeronimas Ka
činskas, Aleksandras Ku- 
čiūnas, Henrikas Nagys, 
Kostas Ostrauskas, Nijolė 
Palubinskienė, Juozas Pivo
riūnas, Liudas Sagys, Rim
vydas Šilbajoris, Izidorius 
Vasyliūnas, Vaclovas Veri- 
kaitis.

Australijoje gyvenantys 
velionio bičiuliai ir kolegos, 
taip pat visi, kuriems rūpi 
lietuvių muzika, kviečiami šį 
fondą paremti. Čekius 
(Amerikos doleriais) prašo
ma rašyti ’’Jonas Švedas 
Memorial Fund (Account 
No. 64—0—000374)” ir siųs
ti: Transohio Savings (Jonas 
Švedas Memorial Fund 
Acct.) One Terminal Tower 
Cleveland, Ohio, 44113
U.S.A.
arba Nijolė Palubinskienė 
2870 Meadowbrook Blvd. 
Cleveland Hts., Ohio, 44118 
U.S.A.
SVEIKA INICIATYVA

Stebime, kaip baigia sta
tyti Sydnejaus Lietuvių 
Klubas savo puošnius na
mus. Ne vienas pamatęs pa
sididžiuoja ir pasidžiaugia 
tais namais, tačiau retas kas 
pagalvoja, kaip reikės prisi
dėti prie tų namų išlaikymo 
ir išnaudojimo kultūrinei 
veiklai plėsti. Tokie namai 
daro garbės visiems lietu
viams, todėl turėtume jausti 
visi pareigą vienokiu ar ki-

PADĖKA

Viešėjusių Australijoje, Šiaurės Amerikos sportininkų 
vardu dėkoju Jums, mieli Australijos lietuviai, už tokį 
malonų ir nuoširdų sportininkų priėmimą ir globą.

Jūsų parodytas draugiškumas niekada neišdils iš mūsų

Zigmas Žiupsny sSu sportiška pagarba, °__ , rJišvykos vadovas

Balandžio 28 d. Sydnejuje 
lankėsi Canberros apylinkės 
pirm. p. V. Martišius ir čia 
buvo susitikęs su Sydnejaus 
apylinkės valdyba tartis abi 
apylinkes liečiančiais reika
lais.

NAUJI M.P.
PRENUMERATORIAI

U.S.A.
- N.S.W.

Qld.
S.A.

N.S.W.
N.S.W.
N.S.W.

W.A.
QLD.

N.S.W.

Pastaruoju metu į Mūsų 
Pastogės skaitytojų šeimą 
įstojo šie nauji skaitytojai:
V. Aleknienė, 
P. Jakštas, 
R. Ruzgys, 
V. Statnickas, 
V. Jurskis,
V. Ruša, 
J. Jočys, 
J. Krupavičius,
W. Palietienė, 
R. Ramanauskas,

Sveikiname naujuosius 
skaitytojus ir tikime, kad 
Mūsų Pastogė jūsų neapvils.

M.P. Administracija

RELIGINĖ
INFORMACIJA

SYDNEJUJE

Gegužis — Marijos mėnuo 
Amerikos Kunigų Vieny

bės Seimas nutarė raginti 
žmones atgaivinti gegužines 
pamaldas.

GEGUŽINĖS PAMALDOS 
SYDNEJUJE

Kiekvieną sekmadienį po 
šv. Mišių Lidcombe, kiek
vieną penktadienį Lietuvių 
Klube Bankstown naujame 
pastate 7 vai. v., pradedant 
jau gegužės 1 d.

Gegužės 9 d., šeštadienį, 7 vai. vak. Latvių salėje, 
32 Parnell St., Strathfield

Sūkurio metinis koncertas
Programoje nauji, nematyti šokiai, dainos ir kitos 

staigmenos.
Įėjimas - $ 5; pensininkams ir studentams $ 3. Vaikams 

nemokamai. ,
Maloniai kviečiami visi tautiečiai pasidžiaugti jaunimo 

pastangomis

tokiu būtu į juos įsijungti.
Sveiką iniciatyvą parodė 

Sydnejaus Lietuvių Klubo 
vadovybė, suorganizuodama 
lietuvių moterų tautodailės 
mylėtojų būrelį. E. Birkma- 
nienės ir M. Reisgienės pas
tangomis, balandžio 12 d., 
sekmadienį, klubo patalpose 
turėjome labai dailią rank
darbių parodėlę ir pirmąjį 
steigiamąjį' susirinkimą. Į 
susirinkimą atvyko apie 40 
moterų. E. Jonaitienė gerą 
pusvalandį įdomiai kalbėjo 
apie lietuvių tautodailės 
meną, įvairių rūšių rank
darbius bei tautinių spalvų 
charakteristiką. M. Reisgie- 
nė suregistravo mokines, 
norinčias išmokti rankdar
bių meno, užsirašė 18. Stak
les pažadėjo įtaisyti klubas.

116-18 East Terrace Bankstown Tel. 7081414

Treč., gegužės 6 d. 7 v.v.

Klubo metinės
Kviečiame Klubo narius atvykti 

8-sias Klubo metines!

šešt., gegužės 9 d.
ŠOKIAI grojant Klubo kapelai

Sekm., gegužės 10 d., 1 vai. p.p.
MOTUOS DIENOS proga Klubo 

valgykloje rengiami specialus pietūs 
motinoms pagerbti. Norį dalyvautimotinoms pagerbti. Non 
prašomi registruotis Klube

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

t —•«— _______ gobiaiLietuviška programa ir 
grojant Klubo kapelai.

Kviečiami Klubo nariai ir 
gausiai atsilankyti

svečiai

Šeimos ar organizacijos 
kviečiamos susiburti grupė
mis pamaldose ir pasikviesti 
kunigą.

Gegužės 2 d. pamaldos 
Wollongong lietuviams 5 
vai. St. Francis koplyčioje. 
Drauge ir gegužinės pamal
dos.

MOTINŲ PAGERBIMAS

Gegužės 9 d. Sydney pa
rapijos mokyklos ir ateiti
ninkų paruoštos radijo 
programos nuo 10 vai. per 
2 EA stotį.

Mirusiųjų paminėjimas

Šešt., gegužės 9 d. miru- 
riųsių motinų pagerbimas 
lietuvių kapinėse Rook
wood. 4 vai. p.p. Pamokslas 
ir maldos - giesmės už miru
sias motinas. Atsineškite 
gėlių ir uždekite žvakutes.

Reikia pasveikinti Klubo 
vadovybę, kad pati imasi 
iniciatyvos organizuoti mo
terų kultūrinę veiklą. Tiki
me, kad greitai išvysime ir 
jų darbų parodėlę.

A. Mauragis

PATARIMAS

Gerb. p. Redaktoriau,
Jeigu kas neišgali 

prenumeruoti Mūsų Pasto
gės, tai yra kitas būdas su
žinoti, kas Mūsų Pastogėje 
rašoma. Balandžio 26 d. nu
budęs 5 vai. ryto užsistačiau 
Laisvės Radio pasiklausyti. 
Tarp kita ko buvo atpasako
tos Mūsų Pastogės 14 nu
merio velykinės mintys. Jas 
radijo bangomis žinoma gir
dėjo Lietuvos gyventojai ir 
tuo pačiu jos grįžo Australi
jos Mūsų Pastogės skaityto
jui.

Laisvės radijas girdimas 
kiekvieną dieną tarp 5 ligi 6 
vai. ryto apie 17780 KHZ 
dažnumu (16 m)

užsi-

Skaitytojas iš Wollongong,
į ; - ‘ ’ ....

i

PRANEŠIMAS

Talkos metu prie Lietuvių 
Namų Perthe netekau savo 
mašinos ir namų raktų.

Kas grąžins arba nurodys, 
kaip savo raktus galėčiau 
atgauti, tam išmokėčiau 50 
dolerių. Pranešti telefonu 
386 3544 arba 381 2581.

A. Klimaitis, 
117 Blencowe St. 

Leederville, W.A.

Šv. Mišios už gyvas ir 
mirusias motinas

Sekmadienį, gegužės 10 d. 
11.30 vai. Lidcombe šv. Mi
šios už gyvas ir mirusias 
motinas, ypač kurie savo in
tencijas išreikš aukos forma. 
Mišiose giedos Dainos cho
ras, vad. B. Kiverio. Kvie
čiamos organizacijos, ypač 
jaunimas.

Motinų pagerbimas 
parapijos salėje

Tuoj po pamaldų parapi
jos salėje savaitgalio mo
kykla ir ateitininkai ruošia 
motinų pagerbimą: pačių 
jaunųjų eilių posmai ir dai
nos. Po programos kavutė 
mamytėms ir visiems daly
viams. Kviečiami visi.

Amerikos Kunigų Vieny
bės Seimas prašo paminėti 
ir istorinę 30 metų sukaktį 
lietuvių tautos pasiaukojimo 
nekalčiausiai Marijos šir
džiai, sekmadienį, gegužės 
10 d., tad tuoj po šv. Mišių 
bus pakartojamas pasiauko
jimo aktas, o paskui geguži
nės pamaldos.

Kun. P. Butkus

misi Pastoge 
AUSTRALIAN LITHUANIAN W1

Published 
by the Lithuanian Community 

Publishing Society Ltd. 
P.O. Box 550 

Bankstown. N.S.W., 2200
Redaktorius V. Kazokas 
Redakcijos Patariamoji Komi- . 
sija: V. Bukevičius, A. Dudai- 
tis, I. Jonaitis, A. Reisgys, V.* 
Patašius.
Redakcijos adresas: 13 Percy 
.St. Bankstown, N.S.W. 2200St. Bankstown, N.S.W. 
Tel. 709 8395 
Administracijos adresas: 
P.O. Box 550 
Bankstown, N.S.W. 2200

GĖLIŲ
Nuoširdžiai prisimindami 

ir pagerbdami a.a. Kazimie
rą Badauską ir a.a. Vytautą 
Skrinską vietoj gėlių skiria
me Mūsų Pastogei 15 dole
rių.

Veronika ir Paulius Sir- 
gedai iš U.S.A.

MIRĖ
STASYS ČIŽAUSKAS

Balandžio 23 d. Melbourne 
staiga mirė Stasys Čižaus- 
kas, spaudos darbuotojas ir 
gabus satyrikas, spaudoje 
žinomas Akivaros vardu, 
kurį dažnai skaitydavome 
vietinėje lietuvių spaudoje. 
Plačiau apie velionį kita 
proga.

MIRĖ
NADIA ARLAUSKIENĖ

Balandžio 23 d. Sydnejuje 
mirė Nadia Arlauskienė, su
laukusi 57 metų, liūdesy pa
likusi vyrą Aleksą, sūnus 
Algį ir Andrių su šeimomis. 
Palaidota balandžio 28 d. 
Rookwood kapinių lietuvių 
skyriuje.
MIRĖ B. PLOKŠTYS

Pereitą savaitę Adelaidė
je mirė Bronius Plokštys, 
žymus veikėjas vietinėje 
katalikų veikloje ir ALK 
Federacijoje, sulaukęs 82 m. 
amžiaus.________________
MALONIAI

ATSILIEPKITE

Ieškau vidutinio amžiaus 
moters gyvenimo draugės. 
Esu apie 60 metų, turiu gerą 
darbą ir gyvenimo sąlygos 
užtikrintos. Rašyti Mūsų 
Pastogei ant voko pažymint 
’’vienišam”.

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 

tumų-turini neatsakoma.
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