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SOVIETAI IR JŲ
Santrauka Jurgio Jonavi- 

čiaus politinių komentarų, 
kuriuos jis paruošia Adelai- 
dės lietuvių radijo valandą- ę y 
lei.

Pirmasis sovietų kaimy
nas Azijoje yra Turkija, 
griežtai antikomunistinis, 
stiprių demokratinių princi
pų kraštas. Iki 1974-tų metų 
Turkija ištikimai stovėjo 
Vakarų pusėje, turėjo įsilei
dusi į savo teritoriją didelius 
Amerikos karo aviacijos da
linius ir, ne vien tik dėl savo 
interesų, bet taip pat ir 
tarptautinėmis sutartimis 
yra įsipareigojusi priešintis 
bet kokiai sovietų agresijai 
šioje pasaulio dalyje. Tačiau 
1974 metais, po Turkijos in
vazijos į Kipro salą, santy
kiai tarp turkų ir amerikie
čių žymiai atvėso. Kadangi 
Kipro invazijos metu turkai 
naudojo iš amerikiečių gau
tus ginklus, Amerikos 
kongresas turkams ginklų 
tiekimą suvaržė, tad Turkija 
sako, kad jų tradiciniai są
jungininkai amerikiečiai 
juos nuvylė ir todėl jiems 
kyla abejonė, ar amerikie
čiais iš viso galima pasitikė
ti. Ir nors dabartiniu metu 
santykiai tarp Turkijos ir 
Amerikos nėra blogi, turkai 
po truputį pradeda vis daž
niau ieškoti kontakto su ru
sais. Sunku pasakyti, ar tė
vui ir sūnui Bražinskams 
būtų pavykę išvengti grąži
nimo atgal į sovietų rankas, 
jei jų pabėgimas iš Sovietų 
Sąjungos būtų įvykęs, saky
sim, prieš porą metų. Ta
čiau, kaip bebūtų, netenka

Lenkų fantazijos
Londono lenkų bendruo

menė reklamuoja savo poli
tines užmačias apie ateity 
būsimą Lenkiją, kurios nu
matomoje federacijoje įeitų 
Lietuva, Lenkija ir Ukraina. 
Net turi jau būsimos Lenki
jos herbo formos skydą, į 
kurią sudėti Lenkijos, Lie
tuvos ir Ukrainos herbai po 
viena karūna. Šitokį skydą 
lenkai paskelbę neseniai jų 
leidžiamame žurnale ’’Euro
pean Press”, kur pavaiz
duota iliustracijoje dabarti
nis popiežius, laikąs rankoje 
aprašytą skydą. Atmintina, 
kad Londone reziduoja taip 
pat ir Lenkijos egzilinė vy
riausybė. Įdomu, ar tame 
žurnale tilpusi fotografija su 
lenkų egzUinės vyriausybės 
ir popiežiaus žinia, ar tik 
lenkų ekstremistų darbas. 
Kiekvienu atveju tas parodo 
lenkų toli siekiančias inten
cijas. Lietuviai irgi į tai tu
rėtų atkreipti dėmesį. Visai 
suprantamas neseniai gir
dėtas Sydnejuje vieno mūsų 
tautiečio pasisakymas: ’’Su

abejoti, kad bet kokios kri
zės atveju Turkija stovės 
vakariečių pusėje.

Už Turkijos prasideda 
• siena tarp Sovietų Sąjungos 
ir Irano. Šachui valdant, 
Iranas, kaip ir Turkija, tvir
tai stovėjo Vakarų pusėje, 
tačiau po įvykusios revoliu
cijos Irane valdžią perėmus 
Islamo pasekėjams, padėtis 
radikaliai pasikeitė.

Iš užsienio grįžęs ilgame
tis šacho oponentas, 78 metų 
amžiaus iraniečių religinis 
vadas Ajatola Ruola Cho- 
meini, paskelbė Iraną esant 
Islamo respublika. Grįžęs iš 
egzilės Prancūzijoje, ir kal
bėdamas jį pasitikusiai mili
joninei miniai, jis prabilo 
šiais žodžiais: ’’Iranas bus 
pakeistas į tokią šalį, kokią 
ją būtų norėjęs matyti Ma
hometas. Viskas, kas prime
na Vakarų kultūrą, bus iš 
šios šalies pašalinta. Mes 
pakeisime laikraščius, radi
ją, kino teatrus ir televiziją 
Islamo pagrindais. Mes ne- 
naudosime žodžio ’Demo
kratija’, nes jį sugalvojo ir 
vartoja Vakarų pasaulis.”

Chomeini valdo Iraną dik
tatūriniais pagrindais pade
damas 80-ties narių komite
to, kurį sudaro Islamo reli
gijos šventikai (vadinami 
mulomis), o taip pat Cho
meini patikėtiniai — Islamo 
religijos fanatikai. Šiam ko
mitetui atsakinga pagal 
Chomeini nurodymus suda-

griuvus Sovietų Sąjungai su 
tuo Lietuvos vargai ne tik 
kad nepasibaigs, bet grei
čiau jie tik prasidės, nes tu
rėsime didelių vargų ir sun
kumų ir su lenkais, ir su gu
dais, gal netvokiečiais”.

Nuotraukoje planuojamos 
busimosios Lenkijos Fede
racijos herbas.

Dailininkė gyvena Čikagoje, pernai lankėsi Australijoje, dalyvavo Liet. Dienose ir skautų 
rajoninėje stovykloje. Skaito Mūsų Pastogę.

ryta Irano vyriausybė, va
dovaujama ministerio pir
mininko Mehdi Bazargan, 
kuris kiekvieną vakarą at
vyksta pas Chomeini atra
portuoti jam tos dienos įvy
kių ir gauti nurodymų ryt 
dienos uždaviniams.

Chomeini sudarytas revo
liucinis tribunolas iki šiol 
yra nuteisęs ir likvidavęs, 
jau virš šimto buvusių šacho 
vyriausybės pareigūnų, 
pradedant nuo eilinių polici
ninkų iki aukštųjų karininkų 
ir ministeriu, jų tarpe buvu
sį minist. pir-ką Amir Ho- 
veida.

Irano intelektualai, profe
sijų žmonės ir vidurinioji 
klasė baiminasi, kad vieton 
Chomeini žadėtos laisvės, 
naujoji Islamo respublika 
taps diktatūra, kuri bus 
žiauresnė už šacho rėžimą.

Ši baimė ypač padidėjo po 
to, kai Chomeini įsakė pa
keisti visus Irano įstatymus 
pagal Islamo mokslą. Tarp 

jų yra tokie Vakarų pasau
liui visiškai neįsivaizduojami 
pakeitimai, kaip patvarky
mas, kad visos bylos teis
muose turi būti pilnai ir ga
lutinai išsprendžiamos pir
moje instancijoje, nes pa
naikinus aukštesniuosius 
teismus, nėra į ką apeliuoti. 
Už vagystę ir alkoholio var
tojimą vėl įvesta plakimo 
botagu bausmė. Moterys 
išeidamos į viešumą vėl tu
rės prisidengti veidus šy
dais. Dė šių, o taip pat ir 
daugybės kitų nukrypimų 
nuo vakarų pasaulio gyveni
mo ir tvarkymosi papročių, 

•prie kurių iraniečiai buvo 
pripratę ir juos pamėgę, 
krašte kyla nerimas.

Įvyk
Amerika parengė penke- 

rių metų planą, pagal kurį 
būtų teikiama parama Pa- 
kistanui. Pirmiesiems me
tams siūloma 232 mil. pas
kolos krašto gynybos reika
lams.

♦**

JAV atšaukė suvaržymus 
eksportuoti grūdus į Sov. 
Sąjungą, ką buvo įvedęs 
prez. Carteris sovietams už
puolus Afganistaną. Esą, tie 
suvaržymai nepasiteisino, 
bet tas dar nereiškia, kad 
Amerika iš baimės nusileido 
sovietams.

♦♦♦

Kanadoje prasidėjo va
gysčių epidemija. Yra nu
kentėjusių ir eilė lietuvių, jų 
tarpe australiečiams gerai 
pažįstama solistė G. Čap- 
kauskienė su šeima.

Irano politiniai komenta
toriai sako, kad vis didėjan
tis gyventojų skaičius reiš
kia nepasitenkinimą Islamo 
revoliucijos pasekmėmis ir, 
atrodo, kad Irano revoliuci
nė kova gali vėl įsiliepsnoti, 
siekiant tikrosios laisvės ir 
demokratijos.

Nekalbant jau apie Irano 
vidaus prablemas, kurių pa
sėkos yra jaučiamos Vaka
ruose dėl alyvos tiekimo su
trukdymų, ypatingas smū
gis Vakarams yra Amerikos 
karo aviacijos ir radaro ba
zių Irano — Sovietų pasie
nyje likvidavimas. Vienin
telė paguoda yra tai, kad

Nukelta į psl. 2

i a i
Australijoje eina kalbos, 

kad po konflikto su bu v. 
pramonės ministeriu Mr. A. 
Peacock liberalų partijoje 
dalijasi nuomonės. Jeigu 
įvyktų rinkimai, australai 
balsuotų už Peacock 60%, už 
dabartinį min. p-ką Mr. M. 
Fraser 28%. Panašiai ir su 
darbo partija: už Mr. 
Hayden balsuotų 31%, už 
Mr. B. Hawke 61%. Ap
klausinėjimus pravedė Syd. 
Morning Herald. Artėjant 
rinkimams ne visada pasiro
do tokie pasisakymai tei
singi.

Neseniai Amerika paleido 
į vandenis naują karo laivą 
Ticoderonga, ginkluotą mo
derniausiais kariniais įren
gimais. Ekspertų vertinimu, 
tai pats moderniausias žodis 
šio meto jūrų karinėje gink
luotėje.
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Ir būkime demokratais Australijos Lietuvių Fonde
Galbūt nuo seno pas mus 

įsigalėjęs požiūris, kad au
toritetus tegalima tik tei
giamai, su nuolankumi pri
pažinti be jokių abejonių dėl 
jų veiklos, krypties ar kito
kių motyvų. Nekalbant apie 
platesnės apimties užsimo
jimus tokia autoritetų nelie
čiamumo politika privedė, 
kad ir mūsų pačių aplinkoje 
daugeliu atvejų jaunieji en
tuziastai su gerais norais 
jungtis į bendruomeninę 
veiklą buvo atstumti kaip 
nesubrendėliai, iš kitos 
pusės ir patys vyresnieji, 
užėmę autoritetų pozicijas, 
nesutiko priimti jokių pas
tabų ar naujų nuomonių įsi
leisti nesiskaitant, kad su 
laiku viskas keičiasi ir kad 
neįmanoma prieš pusę šimto 
metų priimtas veiklos bei 
ideologijos normas išlaikyti 
kaip neliečiamas. Mes tą 
jaučiame savoje bendruo
menėje (ir net atskirose or
ganizacijose), noromis ne
noromis tą patį įžiūrime ir 
mūsų lietuviškos veiklos 
viršūnėse.

Laikai keičiasi, ir mes 
drauge su laiku, liudija se- 
'noji romėnų patarlė, ir todėl 
nėra ko reikalauti, kad žmo
nija ir mes visi gyventume 
tomis pačiomis idėjomis, ta 
pačia gyvenimo samprata ir 
senuoju stilium, kaip gy
venta ir galvota prieš 50 ar 
daugiau metų. Juo labiau to 
neįmanoma 
demokratiniuose kraštuose, 
kur idėjos nevaržomos ir 
gyvenimas vystosi netruk
domai. Net ir vyresnieji ga
lėjo jei ne persiimti, tai bent 
pamatyti, kad autoritetai 
yra savo vietoje, bet apie 
juos galima turėti ir savo 
nuomonę, ją viešai išsakyti, 
autoritetus galima pilnai 
kritikuoti neišskiriant nei 
pasaulietiškų, nei dvasinių 
autoritetų.

Gaila, pas mus dar tas ga
lioja, kaip neperžiangiamas 
tabu. Anąsyk buvo atsargiai 
užkliudytos mūsų bendruo
meninės ir politinės viršū
nės, kiek vėliau pasisakyta 
mūsų vietinių bendruome
nės autoritetų politinės lini
jos atveju, ir tai yra nepa
tenkintų — kaip galima sua
bejoti autoritetais. Galbūt 
tėra mumyse išlikusi iš senų 
autoritarinių laikų įsišakni
jusi pažiūra, jog viskas, kas 
iš viršaus, turi būti priimta 
be abejonių ir be kritikos. 
Galvodami apie savo bend
ruomenės ateitį vis tik turi
me skaitytis su laikų pasi
keitimais ir naująja mūsų 
karta, kuri net nepažei
džiant senųjų principų žiūri į 
visus lietuviškus reikalus 
visai iš skirtingo taško su, 
galbūt, daugiau dinamikos ir 
proveržio. Laiko negalima 
sulaikyti, lygiai ir naujų gy

venimo formų, ypač jeigu 
jos vystosi natūraliu su laiko. 
dvasia permainų keliu. Nie
kas nesulaikė mūsų akivaiz
doje įvykusių mene ir kūry
boje permainų — nei muzi
koje, nei dailėje, nei litera
tūroje, o tačiau jos pakeitė 
šio mūsų amžiaus charakterį 
ir skonį.

Neieškant tam pagrįsti 
didesnių įrodinėjimų, žvel
kime ir į savo artimuosius 
reikalus. Štai Australijoje 
prieš 30 metų nustatytieji 
bendruomeninės veiklos 
principai dar ir šiandie turi 
"įstatyminės" (mūsų vidaus 
santvarkoje) galios, nors per 
tą laiką įvyko patį gyvenimą 
pakeitusių permainų, prie 
kurių jau reikia taikinti ir 
derinti senas normas. Tas 
pats liečia ir pačias lietuviš
kos veiklos išeivijoje viršū
nes. Šios dienos akimis žiū
rint net ir VLIKas (Vyr. 
Lietuvos Išlaisvinimo Ko
mitetas) žiūrint šios dienos 
akimis neturi nei jam pripa
žintų galių bei autoriteto, 
nei to pagrindo, ant kurių jis 
pradžioje buvo pastatytas.

Sovietai ir jų kaimynai
Atkelta iš psl. 1

Chomeini rėžimas yra lygiai 
toks pats priešingas sovie
tams, kaip ir vakariečiams. 
Todėl rusai nors ir būdami 
Irano pašonėje bei stebėda
mi ten vykstančią revoliuci
ją, bet šiuo metu tos revo
liucijos savo tikslams išnau
doti negali.

Vakarų pasaulis sekda
mas Irano įvykius gali tik ti
kėtis, kad revoliucijai pasi
baigus, laimės tikrosios de
mokratijos šalininkai, nelei
džiant Irane įsigalėti nei 
kairiesiems, nei Islamo fa
natikams.

Po Irano pagal sovietų 
sieną seka Afganistanas. 
Šiame krašte lygiai prieš 
metus laiko komunistų są
mokslo metu nužudžius Af
ganistano prezidentą, val
džia pateko į kairiųjų ran
kas. Nėra jokios abejonės, 
kad šis sąmokslas buvo su
projektuotas Maskvoje ir 
įvykdytas sovietų saugumui 
vadovaujant. Šimtą metų 
išbuvusi neutraliu buferiu 
tarp rusų ir Indijos, ši šalis 
dabar tapo sovietų satelitu. 
Vakarų politiniai komenta
toriai tvirtina r jog sovietai 
jau eilę metų planavo šį są
mokslą, kad įžengę į Afga
nistaną galėtų iš čia kiršinti 
Irane ir Pakistane gyvenan
čias baluchų gentis ir plėsti 
komunizmo vėžį į Iraną, į 
Pakistaną ir eventualiai į 
Indiją. Tačiau metus laiko 
išbuvęs rusų satelitų ir pa
ragavęs sovietinės valdžios 
metodų, Afganistanas pra
dėjo maištauti prieš raudo
nąjį prezidentą Tarakki ir jį 
remiančius komunistus. 
Adelaidės ’’Advertiseris” 
balandžio 14-tą dieną rašo, 
kad paskutiniuoju metu af
ganų laisvės kovotojai susi
rėmimuose nukovė 60 taip 
vadinamų rusų patarėjų 
Herato mieste, Vakarų Af-

Ir tai padarė ne kas kitas, o 
pats laikas. O vienok ir 

j VLIKas, ir kiti mūsų orga
nai tebesiremia tais pačiais 
pagrindais, padėtais prieš 50 
metų, kai tuos pagrindus 
seniai laikas sunaikino nie
kad nepasiekus tarptautinio 
pripažinimo nei autoriteto, 
išskyrus mus pačius. Visur, 
o ypač Amerikoje atitinkami 
organai skaitosi su vietine 
bendruomene labiau, negu 
su tokiu misterimu organu 
kaip VLIKas. Bet apie tai 
negalima nė prasitarti, nes 
bet koks abejotinas ar kri
tiškas prasitarimas jau pri
imamas kaip autoriteto pa
žeidimas. Šituo neliečiamu
mo principu laikos ir totali
tarinės sistemos, iki jos ga
lutinai nepraranda pagrindo 
arba neremiamos jėga.

Iš tiesų lietuviams reika
lingas vieningas autoritetas, 
bet jeigu jis nori ir reikalau
ja materialinės paramos, tai 
turėtų būti skaitomasi ir su 
ta pačia visuomene ir savęs 
nelaikyti kokiais antžmo
giais, kurie neliečiami ir ne
kritikuojami jų darbai. Bū
dami demokratinio nusista
tymo skaitykimės visur su 
demokratiniais principais.

(v.k.)

ganistane. To pasėkoje so
vietai skubiai grąžino visas 
rusų šeimas atgal į Sovietų 
Sąjungą, o jų vyrai susimetė 
į sovietų ambasadą Afganis
tano sostinėje Kabule, kur 
jie, kaip rašo ’’Advertiseris” 
gyvena apgulties stovyje. 
Atrodo, kad augančios afga
nų laisvės kovotojų eilės ne
užilgo perims šalį į savo 
rankas ir, išvarę rusus, at
statys Afganistane demok
ratinę santvarką.

Už Afganistano prasideda 
siena ribojanti Sovietų Są
jungą nuo jos paskutinio ir 
didžiausio kaimyno — Kini
jos. Ši siena yra Sovietų Są
jungos lengviausiai pažei
džiama vieta. Rusų laikyse
na Kinijos ir Vietnamo 
konflikto metu aiškiai paro
dė, kad nežiūrint įsipareigo
jimų Vietnamui padėti, kaip 
tik žodinį kiniečių pasmer
kimą. Kinija po taip vadina
mos ’’baudžiamosios ekspe
dicijos” į Vietnamą, atitrau
kė savo kariuomenę, tačiau 
Hanojus tvirtina, kad apie 
dešimt tūkstančių kiniečių 
tebėra Vietnamo teritorijoje 
ir toks vietnamiečių tvirti
nimas, su kuriuo kiniečiai, 
aišku, nesutinka, yra neper
žengiama kliūtis taikos de
ryboms taip šių dviejų šalių.

Todėl Vietnamas šiuo me
tu didina savo kariuomenę 
Kinijos pasienyje, permes- 
damas į ten iš Kambodijos 
geriausias savo divizijas. 
Prancūzų korespondentų 
tvirtinimu vietnamiečių val
džios pareigūnai viešai sako, 
jog kautynės tarp Vietnamo 
ir Kinijos tikriausiai vėl 
prasidės.

Tuo tarpu Hanojus atida
rė savo uostus sovietų karo 
laivams, o Vietnamo kariuo
menės permetimai ir per
grupavimai yra atliekami 
naudojant didžiulius sovietų

PREMIJA NEPASKIRTA

Į A.L. Fondo paskelbtą 
konkursą literatūrinei pre
mijai gauti praėjusiais me
tais savo kūrybos prisiuntė 
du asmenys. Gauti rankraš
čiai šių metų pradžioje buvo 
persiųsti literatūrinio kon
kurso vertinimo komisijai į 
Sydnejų. Duodame ištrauką 
iš komisijos akto:

”1981 m. kovo m. 10 d. 
A.L. F. Literatūrinio Kon
kurso Vertinimo Komisija, 
susidedanti iš D. Skorulie- 
nės, J. Janavičiaus ir E. Jo
naitienės, apsvarstė atsiųs
tus rašinius: ’’Tiltas per Ne
rį”, pasirašytą slapyvardžiu 
Igne Šamaitė ir ’’Apie bran
giąją lietuvių kalbą”, pasi
rašytą slapyvardžiu Jonas 
Surmontas. Komisija priėjo 
išvados, kad nei vienas, nei 
kitas rašinys nesiekia pre- 
mijuotino lygio.”

Šia proga A.L. Fondo 
Valdyba nuoširdžiai dėkoja 
komisijos nariams už atliktą 
darbą ir tikisi, kad šios ko
misijos nariai sutiks ir atei
tyje talkininkauti A.L. Fon
dui.

_______ ♦________

A.L. Fondo literatūrinė 
premija bus tęsiama ir šiais 
metais. Premijai gauti 
nuostatai bus netrukus pas
kelbti spaudoje. Šiai premi
jai skirta $ 500. Premijos 
mecenatas tuo tarpu nori 
likti nepagarsintu.

1980 m. LITERATŪRINĖS 
PREMIJOS KONKURSO 
DALYVIŲ ŽINIAI

Konkurso dalyvių rank
raščiai jų autoriams bus su- 

transporto lėktuvus, iš viso 
to vakariečių diplomatai 
Hanojuje spėja, kad karas 
tarp Kinijos ir Vietnamo gali 
atsinaujinti labai artimoje 
ateityje.

Iš to kas buvo pasakyta 
susidaro vaizdas, kad karo 
atveju nei-viena iš sovietų 
kaimyninių šalių laisva valia 
-neis kovoti prieš Vakarų 

demokratijas, jos visos pir
moje eilėje atsisuks į rusus 
ir stengsis nusimesti sovietų 
kontrolę bei atstatyti savo 
valstybėse gyventojų dau
gumos pageidaujamas sant
varkas.

Kinija įrodė, kad yra gali
ma vesti riboto pobūdžio 
ginkluotą susirėmimą su so
vietų sąjungininkais nebi
jant represijų iš rusų pusės, 
nes sovietai nelabai skubėjo' 
ateiti į pagalbą vietnamie
čiams, nežiūrint to, kad tarp 
Sovietų Sąjungos ir Vietna
mo, savitarpio pagalbos su
tartis buvo pasirašyta tik 
keletą mėnesių prieš Kinijos 
ir Vietnamo konflikto pra
džią.

Trečia ir svarbiausia iš
vada, kad rusų pavergtiems 

■ir jų kontrolėje esantiems 
kraštams, jų tarpe ir Lietu
vai, Tolimuose Rytuose ki
niečių sovietams daromas 
bet koks spaudimas gali būti 
tų kraštų išsivadavimo iš 
rusiškojo imperializmo pra
džia.

REMKIME 
AUSTRALIJOS 
LIETUVIŲ FONDĄ

grąžinti tik tuo atveju, jeigu 
jie praneš Fondo Valdybai, 
kad nori savo rašinius atsi
imti. Negavusi iš konkurso 
dalyvių atsakymo iki rugsė
jo 1 d., Fondo Valdyba 
rankraščius perduos 
saugoti Antano Krauso var
do šaltinių bibliotekai, o prie 
jų pridėtus vokus sunaikins, 
jų neatidariusi.

PADĖKA KONKURSO 
DALYVIAMS

A.L. Fondo Valdyba nuo
širdžiai dėkoja Tamstoms, 
kad ryžotės su savo kūri
niais dalyvauti Fondo kon
kurse. Manome, kad Jūsų 
dalyvavimas literatūriniame 
konkurse paskatins ir kitus 
tautiečius, turinčius polinkį į 
grožinę literatūrą, kurti ir 
su savo darbais išeiti į vie
šumą. Ačiū.

A.L. Fondo Valdyba

Archyvo 
reikalu

ALB Sydnejaus Apyl. 
Valdybos pastangomis buvo 
gegužės 24 d. sukviestas 
plačios apimties organizaci
jų ir kult, darbuotojų pasi
tarimas, lietuvių, kaip etni
nės Australijos bendruome
nės, pasitarimas lietuvių 
veiklos Australijoje archyvo 
reikalais. Mes patys nei to
kio autoriteto, nei patalpų 
archyvui neturime. Bet čia 
pasisiūlė į pagalbą N.S.W. 
valstybinė biblioteka, kuri 
piasirengusi tokį archyvų 
steigti ir jį globoti. Taip pat 
perskaitytas raštas iš 
N.S.W. universiteto, kuris 
taip pat siūlo savo paslaugas 
sudaryti etninį archyvą savo 
globoje ir priežiūroje.

Susirinkime aptartus šį 
svarbų reikalą sudarytas 
specialus komitetas rūpintis 
ir vykdyti šį reikalą aiški
nantis su atitinkamomis 
institucijomis bei mūsų 
atskiromis organizacijomis, į 
kurį įeina: Dr. D. Kairaitis, 
inž. V. Juška ir B. Žalys, 
kuris jau nuo seniai kaupęs 
archyvinę medžiagą savo 
namuose.

Tai yra labai pozityvus 
užsimojimas lietuvių naudai 
ir šiam reikalui sudarytam 
komitetui linkime geros 
sėkmės. Pavieniai lietuviai 
ir organizacijų atstovai ma
loniai kviečiami glaudžiai 
bendradarbiauti.

ANTROJI METINĖ PLB, 
JAV IR KANADOS 
LIETUVIŲ BENDRUO
MENĖS IR BEI JAUNIMO 
SĄJUNGOS VALDYBŲ 
KONFERENCIJA

įvyko 1981 m. balandžio 
11 - 12 dienomis Dainavos 
stovyklavietėje Michigano 
valstijoje, JAV. Dalyvavo 
57 asmenys, atstovaudami 
švietimo, kultūros, visuo
meninių, socialinių, sporto ir 
kitų reikalų padalinius. Da
lyvavo visų valdybų ir insti
tucijų pirmininkai.
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IDEALI SVAJONĖ

Žiūrint, kad aš šiuo metu 
esu Akademikių Skaučių 
Draugovės oficiali kandidatė 
ir jau anksčiau esu raštu pa
reiškusi susidomėjimą bei 
pageidavimą įstoti į ASD, aš 
noriu įsijungti kaip pilna 
tikroji narė. Esu tikra, kad 
tam turiu visas reikalingas 
kvalifikacijas.

Būdama vyresnioji skautė 
bei aukštesniojo mokslo 
studentė, jaučiu, kad šiuo 
metu yra tinkamas laikas 
prisijungti prie akademinio 
skautų sąjūdžio. Tai reikštų 
priklausymą studentų 
skautų organizacijai, kurios 
tikslas yra pritaikymas 
skautybės idėjos suaugusių
jų lygyje. Aš jaučiuosi esan
ti pakankamai subrendusi 
dirbti sąjūdyje, kur skauty
bės supratimas yra gilus, 
sąmoningas, o ne žaidimų 
formoje, kaip kad jaunes
niame amžiuje. Kaip akade
mike skautė aš būčiau pasi
ruošusi aktyviai dirbti jau
nesniųjų skaučių vienetuose 
ir bendrai reikštis lietuviš
kame visuomeniniame bei 
kultūriniame gyvenime.

Imant dėmesin faktą, kad 
šiuo metu Melbourne ASD 
skyriaus veikla nepasižymi 
didesniu aktyvumu, aš, kaip 
tikroji narė būčiau pasiruo
šusi dėti pastangų. pri
traukiant galimai daugiau 
narių ASD Melbourne sky
riui ir savo darbu nuolatos 
stiprinti skyriaus veiklą.

Būdama tikroji narė aš 
būčiau pasiruošusi repre
zentuoti ASD iškilmingose 
progose, tuo parodant 
Bendruomenei, kad ASD 
skyrius veikia Melbourne 
aktyviai ir kad esu to 
skyriaus narė. Aš galvoju, 
kad šalia kitų progų, toks 
reprezentacinis 
pasirodymas turėtų būti bū
tinas ypač per ASD metinę 
šventę — spalio 16 d., kada 
prisimename pirmosios miš
rios studentų skautų drau
govės įsteigimo dieną.

Priklausymas ASD sky
riui man atrodo esantis vie
nas iš įdomiausių ir vertin
giausių būdų palaikant ry- 
.šius su skaučių organizacija.

Leidimas pasipuošti ASD 
spalvų juosta man reikštų 
didelę privilegiją. ASD 
spalvų juostą esu pasiruo
šusi nešioti garbingai, nes 
žinau ir suprantu tos juostos 
spalvų reikšmę.. Aš norė
čiau eiti tais gyvenimo ke
liais, kuriuos ASD spalvos 
nurodo. Tai idealų siekimas, 
ką reprezentuoja tamsiai 
mėlyna spalva. Lietuvos 
meilė ir įsipareigojimas. 
dirbti jos išlaisvinimui - tą 
reprezentuoja tamsiai rau
dona spalva. Ir, galutinai, 
kelias pilnas jaunatviško 
entuziazmo, ką reprezen
tuoja balta spalva.

Būdama tikroji akademi
kių skaučių narė aš turėčiau 
galimybę priartėti prie ide
alaus skautiško gyvenimo, 
nes aš dabar giliau suprantu 
skautų įstatus ir Lietuvių 
Chartą, kuri yra mūsų aukš
čiausias įstatymas, pagal 
kurį kiekvienas lietuvis tu
rėtų tvarkyti savo tautinį 
gyvenimą.

Šios Lietuvių Chartos 
dėsnius aš mėginsiu įgyven
dinti savo skautiškame .gy
venime. Tai reiškia, kad bū
dama lietuvaitė aš esu pasi
ryžusi likti tokia visur ir vi-

KODĖL AŠ NORĖČIAU
BŪTI AKADEMIKĖ

SKAUTĖ

Stengsiuosi sukurtisada. 
lietuvišką šeimą, nes šeima 
yra tautos gyvybė. Būdama 
akademike skautė aš steng- 
siuosiu įtikinti kitus skautus 
tautinės kultūros svarbumu, 
nes to supratimas vestų 
keliu į tarptautinį pripažini
mą bei bendradarbiavimą.

Žinau, kad lietuviškos 
kalbos išlaikymas yra ne tik 
kad svarbus, bet jis yra bū
tinas, nes kalba yra stip
riausias tautinės bendruo
menės ryšys ir lietuvių tau
tinė garbė ir gyvybė.

Esu pasiruošusi pilnai 
jungtis į lietuviškąją kultūrą 
bei stengtis ją praturtinti ir 
pagal ASD nuostatus ruoš
tis platesniam visuomeniš
kam gyvenimui.

Būdama ASD tikrąja 
nare, aš savo gyvenimą 
tvarkyčiau pagal ASD ideo
logijos gaires. Konkrečiai, 
tai apimtų tikėjimo gyveni
mišką išpažinimą, sąmonin
gą lietuvybę, kilnų, dorą ir 
tvirtą būdą bei aukštesnį in
telektualinį išsilavinimą.

Australijos akademikų skautų sąskrydis Melbourne

Gegužės 23 d. Sydnejaus 
Skautų Židinys suruošė savo 
Vl-ją ekskursiją - šį kart į 
Newcastle.

Kaip tyčia, dienelė pasi
taikė lietinga, visą laiką 
vandenėlis žliaugia iš dan
gaus, bet ekskursantų pilnas 
autobusas; kažkas suskai
čiavo 17 vyrų ir 28 moterys - 
visi ’’rimto” amžiaus. 
Ekskursijai vadovavo v.s. 
Jonas Zinkus, talkinamas- 
sesės Aldonos Jablonskie
nės.

Kelionė, užtrukusi kelias 
valandas nebuvo nuobodi, 
viena, kad buvo apie daug 
ką pasikalbėti, antra - kelio
nės vadovas visą laiką 
’’pumpavo” žinias apie pra
važiuojamas vietoves, paį
vairindamas jas anekdotais. 
11.30 vai. Newcastle pak
raštyje mus pasitiko vietos 
vadovas, p. Alfonsas Šernas, 
ALB Newcastlio Apylinkės 
valdybos pirmininkas, p. A. 
Bajalis ir jo tėvai, ir Dr. G. 
Kišonas su ponia, mus ly
dėję mašinomis. 12 vai. pa
siekiame miesto centrą. 
Daugelis jau praalkę, bet 
kelionės planas neleidžia 
daryti pertraukos pietums, 
nes mūsų jau laukia gidai 
anglikonų katedroje, kuri

Mano supratimu, praktiš
kai tas reiškia štai ką: — 
pirmas punktas — tikėjimo 
gyvenimiškas išpažinimas 
tai yra supratimas ir suge
bėjimas susigyventi su min
timi, kad be Dieviškosios 
pagalbos esu bejėgė. Aš 
žinau, kad neužtenka vien 
tik tikėjimo, bet kad aš turiu 
tvarkyti visą savo gyvenimą 
pagal to tikėjimo nurody
mus ir reikalavimus. Pilnai 
suprantu, kad vaidybos čia 
neužtenka. Žinau, kad pa
viršutinišku vaidinimu aš. 
gal galėčiau apgauti kitus, 
bet niekada neapgausiu 
Eati savęs. Jeigu aš nesuge- 

ėsiu padaryti tikėjimo gy
vu savo gyvenime, mano 
gyvenimas bus tuščias ir 
beprasmis.

šeštoji Židinio išvyka
buvo tikrai įdomi apžiūrėti - 
tai didžiausia anglikonų ka
tedra Australijoje, labai iš- 
juošta vitražais, paveiks- 
ais, iš medžio išraižytais 
culto baldais ir memorabi- 
ija. Kai kurie iš mūsų pa-

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

•unktas, tai są-Antras punktas, tai są
moninga lietuvybė. Mano 
supratimu, neužtenka vien 
tik domėtis lietuvišku gyve
nimu ir, stovint nuošalyje, 
retkarčiais pareikšti savo 
kritiką vienu ar kitu atveju. 
Sąmoninga lietuvybė reiškia 
pilną įsijungimą į lietuvišką 
gyvenimą bendradarbiau
jant su kitais ir konkrečiai 
įsijungiant į vienokį ar kito
kį lietuvišką darbą ir nuo
širdų savo įsipareigojimų 
atlikimą.

Trečiasis punktas — kil
naus, doro ir tvirto būdo iš
vystymas jau savaime eis 
pozityviu keliu, jei aš tinka
mai atliksiu pirmojo ir ant
rojo punktų nurodymus ir 
reikalavimus. Čia pagalbon 
ateis ir ketvirtasis punktas, 
reikalaujantis aukštesnio 
intelektualinio išsilavinimo.

Juo aukštesnis intelektu
alinis išsilavinimas, tuo pla
tesnis bus mano pasaulėžiū
ros akiratis. Tiesa, kad kai 
kada perdidelis žinojimas 
nuveda į tuščią savigarbą, 
bet jei mano tikėjimas bus 
Srvas ir stiprus, aš šios 

aidos lengvai išvengsiu. 
Baigiu ASD obalsiu, kuris 

yra aiškus ir tikslus ir jis 
bus mano vadovu visuose 
mano planuose ir jis lydės 
mane mano gyvenimo kelyje

— Vis Geryn!
Ad meliorem!

Vyr. sk. sklt. Loreta 
Čižauskaitė

■ S*'

siekė net patį katedros 
bokšto viršų, nors lietus 
mus vėl suvijo į vidų. Da
bartinės katedros pamatai 
padėti 1882 m., nors ji galu
tinai ir dabar dar nėra už
baigta.

Geelongo jaunieji skautukai, gal busimieji skautai 
akademikai

Rajono
Vadi joje

* Per Atvelykį (balandžio 26 
d.), savo stovyklavietėje, 
Ingleburne, Sydnejaus Auš
ros tuntas buvo suruošęs 
margučių popietę - geguži
nę. Tunto sueigos metu pra
vesta jaun. skautų-čių įžodis, 
kai kurie broliai-sesės pa
kelti į vyr. laipsnius.

Tuntui šiuo metu vado
vauja v.s. fil. Balys Barkus.

* Sydnejaus Skautų Židinio 
sueiga įvyko balandžio 26 d., 
Ingleburne, N.S.W. Jos 
metu aptarta Židinio rudens 
ekskursija, Židinio 25-mečio 
minėjimas ir kt. reikalai.

* L.S. Brolijos Vyr. Skauti
ninko pavaduotojas, s. 
Kazys Matonis tarnybos 
reikalais lankėsi Melbourne 
ir Sydnejuje, kur susipažino 
ir su skautų vadovais. Syd
nejuje balandžio 10-13 d.d. 
jis buvo apsistojęs LSB 
Vadeivos v.s.fil. B. Barkaus 
namuose. Rajono Vadija ba
landžio 11 d. jam suruošė 
priėmimą Lietuvių Klube, 
Bankstowne.

* Eilinis LSS Australijos 
Rajono Vadi jos posėdis 
įvyko gegužės 13 d. Banks
towne.

* Sydnejaus Aušros tuntas 
rugpjūčio 15 d. vėl ruošia 
traaicinį kaukių 
Bankstowne.

balių 
B.Ž.

IŠ čia vykome į netoliese 
esantį Fort Scrachley - bu
vusį fortą, pastatytą prieš 
numatomą rusų invaziją 
Australijon Krimo karo lai
kais. Antro Pasaulinio karo

Nukelta į psl. 4
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< Na ie ir svetur Kelionės į Lietuvą
RETAS SVEČIAS

BRISBANĖJĘ

Praleidęs savaitę 
Queenslando universiteto 
mokslininkų konferencijoje 
p. Alg. Taškūnas iš Hobarto, 
Tasmanijos, sekmadienį 
gegužės 17 d. pašventė bris- 
baniečių labui.

Po liet, pamaldų St. Ma
rys bažnyčioje, kur svečias 
atliko ir mišių skaitymus, 
susirinkome Lietuvių Na
muose. bendriems pietums 
per kuriuos buvo pasakyta 
keletą trumpų pasveikinimų 
svečiui pagerbti.

Pasistiprinus svečias kal
bėjo mums apie pavergtųjų 
lietuvių tėvynėje vis stiprė
jantį laisvės troškimą, apie 
ten veikiantį pogrindinį ir 
viešą tautinį ir dvasinį gy
venimą, apie vad. disiden
tus, spaudą ir patiekė mums 
eilę tokįų faktų, kurių mes 
nežinojome.

Pavaizdavimui persekio
jamų pavergtųjų ir jų ryžto 
nekapituliuoti p. Taškūnas 
parodė ir filmą ’’The Right 
to Believe” Video-Tape būdu 
ir pranašavo, jog anksčiau 
ar vėliau laisvė, kančios, 
kieto darbo ir gilaus tikėji
mo keliais prikelt tėvynę 
mūs ateis.

Paskleidęs pluoštą žurna
lų: ’’Plain Truth”, ’’Baltic 
News" ir ”Fr&dom Lifeline” 
nuoširdžiai prašė perskai
čius jų nenumesti, o perduo
ti kaimynams ir pažįsta
miems, neatsižvelgiant į jų 
pasaulėžiūrą ar partinę prix 
klausomybę.

Pravedus rinkliavą ir įtei
kus svečiui sutelktą skarbą 
pažadėjo panaudoti minėtų 
žurnalų spaudos reikalams,- 
skirtiems atskleisti laisvam 
pasauliui tikrąją tiesą ir at
remti brukamą į čia Rusijos 
propagandinį melą.

Svečias mielai atsakinėjo į 
visus iškeltus klausimus.

Pono Alg. Taškūno apsi
lankymas mūsų tarpe buvo 
mielas, brangus ir naudin
gas už ką visi reiškiame gilią 
padėką.

Corindas Povilis

MOTINOS DIENA 
CANBERROJE

Motinos Dienos minėji
mas įvyko gegužės 17 d. 
Programą atliko- Baltijos 
skautų tuntas - jaunieji 
skautai. Pravedė Audronė 
Stepanienė. Nesant lietuvio 
kunigo tradicinių pamaldų 
nebuvo galima suruošti. Mi
nėjimas skyrėsi nuo per
nykščio, kad nebuvo pas
kaitininko ir nebuvo forma
lus. Mamos ir svečiai, susė
dę prie stalų, pasidžiaugė 
vaikų programa o vėliau pa
vaišinti kavute ir užkan
džiais. Taip pat buvo su
rengta vaikų meno ir rank
darbių paroda.

Nors šiuo metu skautų 
pasirodymas ir nebuvo toks 
stiprus kaip pernai, vis tik 
buvo pastebimas tam tikras 
spontaniškumas. Malonu 
buvo klausytis jaunųjų dek
lamacijų ir muzikavimu. 
Gaila, klube trūksta garsia^ 
kalbių, ir garsiniai pasiro
dymai prapuola. Stebėtina, 
klubas užsimojęs tūkstančių 
dolerių projektais, bet neį
taisė garsinės sistemos.

Neužilgo klube bus pra
vesta birželiniai minėjimai ir 
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susirinks daug kitataučių ir 
iškilių australų svečių. . Gar- 
siaklabiai bus būtinai reika
lingi, o jų neturint nepatogu 
ne tik visai lietuvių bend
ruomenei, bet ir klubui.

Dalyvis

LIETUVIAI AUKSINĖJE 
PAKRANTĖJE 
(GOLD COAST)

Pasirodo, kad ir čia yra 
gražus būrelis lietuvių. Ma
no žmonos ir Irenos Cecco 
pastangomis surengėme lie
tuvių neoficialų susirinkimą 
pikniko forma, kuris įvyko 
balandžio 26 d. prie Hinz 
vandens baseino maždaug 
20 mylių nuo Surfers Para
dise prižiūrimame tautinia
me parke, kur įrengtos iš
kylautojams ugniavietės, 
žaidimų aikštelės vaikams.

Taip visi suvažiavę ir pra
dėjome vaišintis pradžioje 
vyneliu ir alučiu, susipaži
nome su čia jau nuo seniau 
gyvenančiais ir su naujai 
įsikūrusiais. Buvo Audronė 
ir Eduardas Kybartai, anks
čiau gyvenę Tasmanijoje ir 
Melbourne, Virginija (Stan
kutė) ir Keith Percy - vieti
niai, Irena (Pečiulytė) ir. 
Tony Cecco. Irena yra iŠ 
Adelaidės, bet čia gyvenanti 
jau 14 metų. Ponia Pečiulie-

Gyvenimas Geelonge
IR VĖL SUSKAMBĖJO
GEELONGE LIETUVIŠKA 

DAINA

Geelongo Apylinkės lie
tuviai, o ypač buvę choristai, 
labai dėkingi p. C. Vaičia- 
kauskienei (ALB Geelongo 
Apyl. Valdybos narei kultū
riniams reikalams) ir p. B. 
Gašlūnui (choro administra
toriui) už įdėtas dideles pas
tangas surasti asmenį, kuris 
galėtų vadovauti Geelongo- 
chorui. Pastangos nenuėjo 
veltui - p. Genutė Ivaškevi- 
čiūtė-Giesbers sutiko chorui 
vadovauti. Geelongo choris
tai ypatingai dėkingi jai. 
Turėjome jau keletą repeti
cijų, kurios praėjo labai ge
rai.

Choristų prisirinko dau
giau, kaip anksčiau kad 
buvo. Yra vilčių, kad turint 
ryžtingą choro vadovę, ir 
choristų skaičiui didėjant, 
choras gerokai išbujos. Ti
kimės sulaukti daugiau jau
nosios kartos daininkų.

Dabar choras ruošiasi 
liūdnų birželinių minėjimui, 
kuris įvyks birželio 14 dieną.

Geelongo lietuvių choras 
išrinko naują choro valdybą, 
kuri pareigomis pasiskirstė 
taip: P. čerekavičienė - pir
mininkė, V. čerekavičius - 
sekretorius, P. Vaičekaus
kas - kasininkas.

Choristas 

A.L.B. Geelongo Apylin
kės Valdybos pirmininkas 
Dr. S. Skapinskas, nusikra
tęs jam nereikalingų tulžies 
pūslės akmenų, po operaci
jos sveiksta namuose ir ga
lutinai sustiprėjęs, žada su 
žmonele, aplankyti savo se
serį Los Angeles.

nė iš Adelaidės (Irenos ma
ma), Regina ir Jurgis Smil- 
gevičiai iš Melbourne, nese
niai čia apsigyvenę, Roso- 
linda. ir Manfredas Makaus
kai iš Sydney, taip pat nese
niai įsikūrę, ir pagaliau 
Jennifer ir Gediminas Ra
kauskai, čia įsikūrę tik pe
reitais metais. Taip pat buvo 
ir apie desėtkas prieauglio.

Esant gražiam orui ir 
grojant lietuviškai muzikai 
plačiai išsikalbėta ir pasi
vaišinta. Nejučiomis prabė
go popietė ir netrukus turė
jome kraustytis, nes nusta
tytu laiku parkas uždaro
mas. Gražiai susigyvenus ir 
dar likus gerokai nesunau
dotų gėrybių visi sutartinai 
persikėlėme pas Ireną tęsti 
malonios draugystės. Irena 
ir Tony turi gražų namą ir 
čia toliau vystėme savo po
kalbius besivaišindami mie
loje šeimininkų globoje.

Visi džiaugėmės maloniu 
lietuvių susibūrimu, susipa
žinimu ir tikimės dažniau 
tokius susitikimus surengti.

Manau, kad yra ir daugiau 
apylinkėje lietuvių, apie ku
riuos nežinome. Kviečiu vi
sus suinteresuotus man 
paskambinti, kad galėtume 
daugiau susirinkti ir susipa
žinti.

Gediminas Rakauskas
Tel. (075) 327127

MOTINOS DIENOS
MINĖJIMAS

1981.5.10 įvyko Motinos 
Dienos minėjimas, kurį 
paruošė Dr. Vinco Kudirkos 
Savaitgalio Mokykla. De
vintą vai. pamaldas atlaikė 
kun. P. Dauknys, pasakyda
mas tai dienai pritaikitą 
pamokslą. Pamaldų metu 
Geelongo lietuvių choras, 
vadovaujamas Genutės 
Ivaškevičiūtės-Giesbers, 
pagiedojo keletą giesmių.

Po pamaldų Lietuvių 
Bendruomenės Namuose 
įvyko minėjimas. Minėjimą 
pradėjo Savaitgalio Mokyk
los Tėvų Komiteto pirmi
ninkas p. V. Bindokas. Po 
įvadinio žodžio, Geelongo 
Apylinkės Valdybos pirmi
ninkas Dr. S. Skapinskas, 
apibūdinęs lietuvės motinos 
reikšmę lietuvių bendruo
menei, pasveikino visas mo
tinas, palinkėdamas geros 
sveikatos ir ištvermės auk
lėjant vaikučius lietuviškoje 
dvasioje, naudojant lietuvių 
kalbą.

Po to sekė mokyklos ve
dėjo p. B. Gasiūno paskaita. 
Paskaita buvo ypatingai 
gerai paruošta. Kas nuošir
džiai jos klausėsi, ypatingai 
jaunosios mamytės, tas 
turėjo giliai pajausti šios 
paskaitos didelę reikšmę 
vaikučių auklėjime lietuviš
koje dvasioje.

Po paskaitos savaitgalio 
mokyklos mokiniai padekla
mavo eilėraščių motinos 
garbei, paskambino pianinu, 
pagrojo dūdelėmis ir pašoko 
porą tautinių šokių, kuriuos 
pamokė p. L. Bungarda. Šo
kiams pagrojo akordeonu p. 
J. Manikauskas.

Po minėjimo visi buvo pa
vaišinti arbatėle. Tai buvo 
tikrai įdomus ir malonus pa
rengimas; garbė Savaitgalio

Mūsų klientams pakartotinai pageidaujant, organizuo
jame keliones i Lietuvą.

Kelionė, įskaitant skridimą lėktuvais iš Australijos į 
Vilnių ir atgal bei viešbučius, kainuoja nuo $ 1694 
asmeniui.

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

ypatingai žemom kainom, prašome paskubėti ir regis
truotis mūsų įstaigoje

Business Holiday 
Birr

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

SYDNEY

SVEČIAS
IŠ TASMANIJOS

Ana savaitę vykdamas į 
mokslo darbuotojų konfe
renciją Brisbane porai dienų 
buvo sustojęs Sydnejuje pa
sitarti su vietiniais veikėjais 
A. Taškūnas iš Hobarto. Ta
rėsi pas Dr. D. Kairaitį 
drauge su kitais politinėje 
veikloje pasižyminčiais dar
buotojais pabaltiečių ir 
žmogaus teisių reikalais. 
Svečias A. Taškūnas iškiliai 
reiškėsi kadaise gyvenda
mas Vak. Australijoje, o 
persikėlęs į Tasmaniją dirba 
Hobarto Universiteto admi
nistracijoje kaip aukštas pa
reigūnas. Šalia to jo dėme
sys nukreiptas į lietuvišką ir 
pabaltiečių veiklą kovoje 
prieš Pabaltijo pavergimą. 
Čia būdamas jis įsteigė pla
čios apimties HELLP orga
nizaciją, kuri jau pilnai įsipi- 
lietinusi ir su šia organizaci
ja skaitosi aukšti politiniai 
sluogsniai Australijoje. Ša
lia to jis įsteigė ir iki dabar 
redaguoja mėnesinį biulete
nį ’’Baltic News”, kuris šian
die virto į įtakingą ir pa
trauklų politinį žurnalą.

Besilankydama rytiniuose 
Australijos pakraščiuose 
aną savaitę Sydnejuje buvo 
pasirodžiusi ir adelaidiškė p. 
V. Morkūnienė, čia susitik
dama su savo senais bičiu
liais, pasisvečiavo ir išvyko į 
Canberrą paviešėti pas savo 
dukrą ir žentą.

Rašykite 
Mūsų 

Pastogei!

Mokyklos vedėjui, mokyto
jams, tėvų komitetui ir mo
kiniams.

Buvęs

Buvęs Savaitgalio Mo
kyklos Tėvų Komitetas, kurį 
sudarė: V. Bindokas, G. Va
laitienė ir K. Starinskas, su
sirinkimo pirmininkui Dr. S. 
Skapinskui paprašius ir tė
vams vienbalsiai pritarus, 
sutiko dar vieneriems me
tams pasilikti buvusiose pa
reigose. Tėvų susirinkimas 
įvyko tuoj po Motinos Die
nos minėjimo.

Židinio
Atkelta iš psl. 3

metu iš čia buvę paleisti keli 
šūviai į japonų povandeninį 
laivą, paleidusį kelis šūvius į 
Newcastlio miestą. Dabar 
čia buv. kareivinėse, įreng
tas jūrininkystės muziejus. 
Įdomus apžiūrėti, ypač 
tiems, kurie domis šia sriti
mi.

Pietauti buvo numatyta 
viename parke, bet lietui ly
jant, p. Šerno dėka, radom 
prieglobstį viename
Merewether priemiesčio 
’’Lygos” klube, kurį pasie
kėm 2 vai. Mirusių iš bado 
nebuvo, bet visi ’’kirto” taip, 
kad net ausys linko...

3.10 vai. vėl pajudame. 
Pravažiuojame BHP firmos 
’’valstybę”, užsukam į uni
versiteto rajoną, išmaišom 
Newcastlį skersai ir išilgai, 
visą laiką p. Šernui teikiant 
įmantrias žinias apie prava
žiuojamas vietas.

4 vai. pasiekiame Toronto 
priemiestį ir p. Albino Uls- 
kio namus, kur malonus 
šeimininkas mus priglaudžia 
nuo dar pasmarkėjusio lie
taus savo gražiuose na
muose. P. Ulskis - specialis
tas akmenų šlifuotojas. Jis 
aprodė ir paaiškino kaip 
piaustomi, šlifuojami įvairūs 
spalvuoti akmenys, kurių jis 
turi surinkęs didžiulę kolek
ciją. Kai pasižiūri - papras
tas akmuo, pro kurį praei
tum šimtą kartų net į jį ne
pažvelgęs, bet p. Ulskio 
rankose jis pavirsta į įdomų 
švytintį ’’margutį” (15 vai. 
darbo!) ar kokį įmantrų or
namentą - suvenyrą.

4.45 vai. vakare, atsisvei
kinus su p.p. Šernu ir Uls- 
kiu, kaip padėką ir prisimi
nimą mūsų vadovai jiems 
įteikė po mažą dovanėlę ir 
atviruką su visų ekskursijos 
dalyvių parašais.

Atgal važiuojant laikas 
prabėjo labai greitai, nes 
netrūko pramogų: atšven- 
tėm židinietės, sesės Aldo
nos Jablonskienės vardo 
dieną, jai sugiedodami ’’Il
giausių metų!”, o ji mums 
papasakojo savo įspūdžių iš 
J.A.V. lietuvių gyvenimo, iš 
kur ji neseniai grįžo; anek
dotų pasakojo Dr. Alek
sandras Mauragis ir Jonas 
Zinkus, o vėliau, atsiradus 
ūpui dainuoti, sesei Marty
nai Reisgienei vedant, 
skambėjo dainos iki paties 
Sydnejaus.

Geras oras, žinoma, būtų 
ekskursiją padaręs dar įdo
mesnę, bet esamomis sąly
gomis ją reikia laikyti gerai . 
pavykusia.
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Kodėl nėra pasikėsinimų Sov. Sąjungoje? Talka Ltd
Gyvenime teroro prievar

tavimų amžiuje. Mūsų aki
vaizdoje kiek žymių žmonių 
įvairiais politiniais išskai
čiavimais yra žuvusių nuo 
teroristų ar fanatikų rankų, 
bet nieko negirdime pana
šaus sovietiniuose kraštuo
se. Atrodo, kad tuose užda
ruose kraštuose visi yra 
esama tvarka ypatingai pa
tenkinti, visi tik džiūgauja 
vedini visa išmanančios ir' 
visagalės komunistų parti
jos, savo dievais pastatę ati
tinkamus asmenis, kurių 
negalima kritikuoti, jiems 
arba sistemai negali prie
kaištauti. Net iš spaudos ar 
viešų pranešimų atrodo, so
vietiniuose kraštuose neį
vyksta jokių gamtinių ka
tastrofų, techninių nelaimių, 
tarsi tenai būtų iš žmonių ir 
iš natūros pusės sukaupta 
visiška tobulybė. Ir tokie 
dalykai, kaip pasikeitimai 
sovietinėse viršūnėse arba 
lėktuvų nelaimės, pasiekia 
viešumą po kelių savaičių ar 
mėnesių.

Viskas yra aklinai uždara. 
Skaitome, kiek daug bandy
mų sovietai vykdė erdvių 
tyrinėjimuose, kiek turėjo

Sukilimą 
prisimenant

Dar palyginamai jauni iš- 
klydome į pasaulį, o jau ne 
vienas sulaukėme žilo plau
ko. Mūsų gretos retėja, o 
kartu su pasitraukiančiais 
nustojame reikšmingų atsi
minimų.

Skaudžiai išgyvenome 
tautos pavergimą. Sunku 
tada buvo suprasti ano meto 
karių pasyvumą. Kur dingo 

pažadai ginti 
tėvynės žemės 

iškilmingi 
kiekvieną 
pėdą?

Tačiau 
troškimas 
buvo gyva. Su kokiu entu
ziazmu tauta sukilo: kas tik

tautoje laisvės 
ir kovos dvasia

galėjo, stojo į partizanų bū
rius kad atstačius tautos ir 
valstybės laisvę.

Vokiečių — rusų karas 
užtiko mane Šiauliuose. Tą 
sekmadienį pėsčias pradėjęs 
kelionę į Kauną ir jį tik se
kančios dienos pavakary pa
siekiau traukiniu. Dar Gai
žiūnų stotyje girdėjome 
Lietuvos Himną per radiją.

Anksti sekančią dieną iš
girdau kvietimą stoti į par
tizanus. Kartu su kitu at
sargos karininku nuvykau į 
Kauno partizanų štabą Do
nelaičio gatvėje, buvo. min. 
pir ko M. Šleževičiaus na
muose. Prisistačiau štabo 
viršininkui plkn. Butkevi
čiui. Paskyrė mane Kauno 
partizanų kovos dalinio vado 
adjutantu.

Mano pareigos buvo pri
imti telefoninius pranešimus 
bei partizanų grupių prašy
mus pagalbos žmonėmis ir 
ginklais.

Kovos dalinio vadui išvy
kus į partizanų registracijos 
punktą (buv. saugumo rū
mus), viską teko referuoti 
pačiam partizanų štabo vir
šininkui plkn. Butkevičiui.

Antradienio popietė. Vi
sas Kaunas jau partizanų 
rankose. Partizanų štabo 
viršininko įsakymu štabo 
būstinė keliama į buvusias 

būti nepasisekimų ir nelai
mių, bet nieko apie tai nete
ko girdėti. Amerikiečių 
žvalgyba daug kartų pagavo 
pavojaus signalus ar nelai
mėje patekusių pagalbos 
šauksmus iš erdvių, bet ofi
cialių žinių apie tai nebuvo. 
Galimas daiktas, kad ne vie
nas ir ne du erdvėse tebe- 
plūduruoja lavonais, kiek jų 
sudegė bandant gražinti į 
žemę, pasaulyje niekas ne
žino. Priimant minty sovie
tinę technologiją, tokių atsi
tikimų turėjo būti daugybė.

Tačiau iš išorinių pasi
reiškimų Sovietų Sąjungoje 
labai stipriai veikia opozici
ja, kurios negali nutildyti 
sovietinė galybė. Tai liudija 
kaskart gausėjantis disi
dentinis sąjūdis, atskirose 
sovietinėse respublikose 
tautiniai neramumai, net 
pramonėje darbininkų 
streikai arba kariuomenėje 
maištai.

Patekę į Vakarus kai ku
rie turistai apie gyvenimą 
Sovietijoje kartais nedrą-

NERAMUV. ABRAITIENĖ-Stančikaitė

Kauno komendantūros pa
talpas. Čia sudaroma nauja 
Kauno Karo Komendantūra: 
plkn. Bobelis - Kauno ko
mendantas, plkn. Itn. 
Pranckonis - komendanto 
padėjėjas, žurn. Juozas 
Senkus - spaudos skyriaus 
vedėjas ir kiti.

Partizanų štabo viršinin
kas plkn. Butkevičius, padė
kojęs visiems už atliktas pa
reigas, prašė visus grįžti 
prie savo turėtų darbų.

Taip mano partizanavi
mas ir baigėsi. Sekančią 
dieną grįžau į Taupomąsias 
Kasas, kur radau priešo 
kulka sužeistą bendradarbį 
Žmuidziną, kuris po kelių 
dienų mirė.

Šiuo noriu atiduoti pa
garbą žuvusiems Kauno 
partizanams ir prisiminti 
gyvuosius, atlikusius tėvy
nei pareigą.

Be to, noriu atitaisyti vie
no tautiečio, niekad nebu
vusio kariu nežinia dėl kokių 
sumetimų norą save tituluo
ti buvusiu Kauno Partizanų 
Štabo viršininku. Šis titulas 
priklauso plkn. Butkevičiui.

Ats. j. Itn. Ignas Alekna, 
buvęs Kaimo Partizanų Šta
bo Kovos Dalinio Vado ad
jutantas 

šiai prasitaria. Mes kalbame 
apie kriminalinius aktus Va
karuose, kuriuos ypač išpu
čia mūsų spauda, anos pusės 
atvykėliai nesistebi: pas 
mus, sako, chuliganizmas ir 
plėšikavimas išsiplėtęs gal 
net daugiau, nei čia, tik nie
kas apie tai neskelbia ir ne
garsina. Anąsyk besikalbant 
su vienu doru sovietiniu pi
liečiu ir klausiant, ar Sov. 
Sąjungoje galimi tokie atviri 
pasikėsinimai, kaip kad ne
seniai įvyko prieš prez. 
Reaganą ar popiežių Joną 
Paulių II, jis kategoriškai 
paneigė sakydamas, kad iš 
viso net ir norint tas neįma
noma. Esą, visų pirmiausia 
visa liaudis esanti labai lai
minga ir patenkinta esama 
tvarka ir niekas prieš vado
vybę neturi jokių priekaištų. 
Iš kitos pusės a t sir- da, 
kaip ir visur, iškrypę.. t 
jie nepavojingi, nes niekas 
Sov. Sąjungoje neturi ir ne
gali prieiti prie ginklo. Pagal 
pasakotoją, sovietų piliečiui 
ginklas nereikalingas, nes

Skaitytojų
SUKILIMO SUKAKTIS

A.L.B. Krašto Valdyba 
savo pranešimuose "Mūsų 
Pastogės” Nr. 16 primena, 
kad šiais metais sueina 40 
metų, kai, prasidėjus Vokie
tijos — Sov. Sąjungos karui, 
lietuvių tauta spontaniškai 
sukilo, paaukojo 5000 savo 
geriausių sūnų ir dukrų ir 
savo krauju išvalė Lietuvą 
nuo komunistinio okupanto. 
Ir gaila, kad ta turėta sava ir 
laisva naujoji Lietuvos vy
riausybė, buvo kito, jau ru
dojo okupanto, taip greitai 
pašalinta ir sutvarkyta, Lie
tuvai leidus sava laisve pa
kvėpuoti tik šešias savaites.

Krašto Valdyba ragina šią 
taip svarbią mums sukaktį 
tinkamai paminėti, tačiau 
prašo tai daryti tik savame 
tarpe, ka "neužpykintume” 
ar ’’neužgautume” australų, 
kurie kovojo prieš vokiečius. 
Krašto Valdybos paragini
mas šią sukaktį paminėti yra 
tikrai gražus, tačiau tikrai 
man nesuprantamas jų no
ras, kad mes, gyvendami 
laisvoje Australijoje ir bū-

• Moka už indėlius (deposits) 9% metinių palūkanų, už 
terminuotus indėlius 11% (nemažiau $ 100 ir turi išbūti 
iki finansinių metų galo t.y. birželio 30 d., už atsiimtus 
term. ind. metų bėgyje — 5%), už indėlius 5 metams ir 
nemažiau $ 5000 iki 15% (pirmais metais 11%, antrais — 
12, trečiais — 13 ir 1.1.). Už šiuos indėlius procentai už
skaitomi tik juos atsiėmus (interest deferred); atsiimti 
galima bet kada 5 metų laike. Už įnašus (shares) iki 10% 
dividendo.
• Teikia paskolas iki $ 15.000 įkeičiant nekiln. turtą, as
menines paskolas su garantuotojais iki $ 5000 ir be 
garantijų tik pasirašius paskolos sutartį iki $ 2000. Pro
centai už visas paskolas užskaitomi kas 3 mėn.
• Įstaiga veikia:
MELBOURNE šeštadieniais nuo 10 iki 2 vai. p.p., 
sekmadieniais nuo 1.30 iki 3 vai. p.p. Lietuvių Namuose. 
Informacijos teikiamos pirmadieniais ir antradieniais nuo ■ 
9 vai. ryto iki 12 vai. p.p. Tel. 323 4957

Pašto adresas: Talka, Box 4051, G.P.O. Melbourne, 
3001
ADELAIDĖJE: sekmadieniais nuo 1 vai. iki 3 vai. p.p. 
Liet. Namuose. Pašto Adresas: Talka, Lietuvių Namai, 6 
Eastry Street, Norwood, S.A. 5067
SYDNEJUJE: sekmadieniais nuo 2 vai. iki 4 vai. p.p. 
Lietuvių Klubo patalpose, 16 East Terrace, Bankstown, 
N.S.W. 2200

jis saugiai gyvena dėl jo ge
rovės budint valstybinei ap
saugai. Pagaliau visur, net

pasisakymai
darni nemažesnės tiek as
meniniai, tiek ir mūsų tautos 
aukos, nuo raudonojo komu
nizmo, kaip ir rudojo fašiz
mo, turėtume čia būti kažin- 
kokie slapukai ir bijotis, kad 
ir svetimiems, parodyti ir 
iškelti mūsų visos tautos 
tiesiog karžygišką žygį, iš
vejant vienus okupantus iš 
savo tėvynės. Niekas vokie
čių nacių šalininkais ir są
jungininkais nebuvo, o tik, 
sąlygoms pasitaikius, buvo 
bandoma atstatyti savąją 
nepriklausomybę. Tą labai 
gerai supranta ir laimėję 
karą vakariečiai, kurie už tai 
niekam jokių kaltinimo bylų 
neiškėlė ir nieko už tai na
ciais nepavadino. Gi, vokie
čiams panaikinus mūsų lai
kinąją vyriausybę, atsirado 
ir lietuviškasis pogrindis, 
pasipriešinimas sudaryti 
ietuviškųjų S.S. dalinių ir, 
<aip anksčiau prieš raudo
nąjį okupantą, taip ir vėliau 
ir prieš rudąjį, buvo viešai ir 
pogrindyje smarkiai kovo
jama, norint ir vėl atgauti 
savąją laisvę ir nepriklau
somybę. 

kariuomenėje ginklų kont
rolė yra pati griežčiausia: ir 
manievruose ar pratybose 
kiekvienam kareiviui išduo
damas ribotas skaičius šovi
nių, už kuriuos ne tik jis pats 
atsakingas,bet ir visas daly- 
nys - skyrius, kuopa ar net 
pulkas. Po pratybų vykdant 
atskaitomybę kiekvienam 
reikia duoti atskaitomybę 
įrodymais: iššautų šovinių 
gilzėm, o jeigu nors vieno 
šovinio trūksta, ieškoma 
dienų dienomis ir neradus 
tada vargas tam kareivėliui.

Pagal anoje santvarkoje 
net ir sėkmingai pravedus 
pasikėsinimą, sakysim nu
šovus Brežnevą ar kokį ki
tokį pareigūną, nieko tuo 
neatsiekiama: sistema nuo 
to nesugrius, kaip kad Va
karuose, bet gal tik daugiau 
paaštrins padėtį. Šitai gerai 
žino ir tie, kurie yra sovieti
nės santvarkos opozicijoje. 
0 kad Sov. Sąjungoje yra 
stipri opozicija, liudija Gula
go vergų skaitlingos vergų 
stovyklos ir disidentinis są
jūdis.

Todėl tikrai mums nėra 
reikalo būti slapukais, lyg 
tai ir parodant, kad mes kal
ti buvome, bet priešingai šį 
garbingą ir visos tautos he- 
roišką sukilimą turime kuo 
plačiau ir iškilmingiau at
švęsti ir ne slapstantis, bet 
viešai kitiems parodant mū
sų laisvės troškimą ir kovą 
dėl jos.

J. Vėjūnas

♦♦♦

Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse jau septinti me
tai kaip veikia atskilusioji 
taip vadinama Reorganizuo
ta Lietuvių Bendruomenė, 
kuri per tą laiką nieko konk
retaus neparodė nuveikusi, 
o tik pasireiškia puolimais ir 
kaltinimais JAV Liet. Bend
ruomenės, kuri vykdo savo 
darbus į tai nekreipdama 
dėmesio. Reorganizuotos 
bendruomenės centras Či
kagoje ir vos keli negausūs 
skyreliai kitur. Juos, popu
liariai vadinamus ’’reor- 
gais”, remia VLIKas.
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Susimąstymai
prie naujo Sydnejaus Lietuvių Klubo

Jau apie porą savaičių 
Sydnejaus Lietuvių Klubas 
funkcionuoja naujame pas
tate, bet iki šiol nebuvo nei 
skelbta, nei komentuota. O 
iš tikrųjų Syd. Liet. Klubo 
praplėtimas yra didelis 
Sydnejaus lietuvių atsieki- 
mas. Kai kiti klubai, teko 
girdėti, atsidūrę ant bank
roto ribos, mūsiškis ne tik 
gerai išsilaikė, bet net išdrį
so imtis naujo projekto - 
priestato, kuris savo apim
timi prašoka senąsias patal
pas erdve ir puošnumu ir 
kuris kainavęs arti pusės 
milijono dolerių. Gal Klubo 
vadovybė prie progos ir su
rengs iškilmingą naujų klu
bo patalpų atidarymą supa
žindinti narius, bet tai čia 
vadovybės reikalas, bet ka
dangi jau dabar naujose pa
talpose gyvenimas vyksta 
atrodo, pats laikas paminėti 
šitą įvykį jau dabar.

Žinoma, dar ne viskas 
baigta pilnai įrengti ir vis
kas bus paruošta laiku, bet 
šia proga tenka tik pasi
džiaugti tuo, ką turime. Rei
kia atsiminti, kad Sydnejaus 
Lietuvių Klubas jau tuo 
skirtingas nuo kitų klubų ta 
prasme, kad jis turi atlikti 
dvejopas funkcijas: ir klubi
nes, ir lietuviškai visuome
nines. O tai nėra lengva su
derinti atsimenant, kad ir 
klubo ištekliai labai riboti ir 
kad pati lietuviška visuome
nė neparodo didelio intereso 
vienoje vietoje turėti lietu
višką centrą. Gal čia yra ir 
kitokių priežasčių, tačiau 
atrodo, kad Klubo vadovybė 
viską vykdė atrodo, vien sa
vo supratimo nepasitariant 
su platesniais visuomeni
niais sluogsniais, kaip būtų 
visiems geriau ir praktiš
kiau. Gi bendruomenė ar jos 
ribose veikiantieji visuome
niniai bei kultūriniai viene
tai irgi nedrįso į šį reikalą 
kištis, prileisdami kad vis
kas yra vien klubo kompe
tencijoje. Galbūt viskas 
būtų realizuota kiek kito
kioje šviesoje ir formoje, 
jeigu pati klubo vadovybė 
būtų ėmusis iniciatyvos su
pažindinti su Klubo projek
tais ir išklausiusi visuome
nės bei organizacijų atstovų 
pastabas, siūlymus, pagei
davimus. Iškabintieji pro
jekto planai daugumai nieko 
nepasakė atsimenant, kad 
ne visi planus moka skaityti 
ir negalėjo susidaryti vaiz
do, kaip tas bus įvykdyta 
praktikoje. Todėl dabar, kai 
jau naujas Klubo priestatas 
įgyvendintas vien tik klubo 
vadovybės supratimu, ne
nuostabu, kad atsiranda ir 
kritikos, ir priekaištų, kad 
nepadaryta taip, kaip visuo
menė pageidautų.

Suprantama, kad niekad 
visiems neįmanoma įtikti ir 
visus patenkinti ypač turint 
minty ribotas sąlygas. Ta
čiau gal būtų buvęs visas 
projektas ir kiek skirtingas, 

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

Funerals of Distinction
17 RAILWAY PDE. 

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

jeigu būtų buvę skaitomasi 
su visuomenės nuomone, juo 
labiau, kad ir pati klubo di
rekcija, rengdama naują 
pristatą, turėjo galvoje dve
jopas klubo funkcijas.

Nežinia, kaip bus per
tvarkytos senosios klubo 
patalpos, bet greičiausiai jos 
bus paliktos tokioj formoj, 
kaip jos yra tik su skirtin
gom intencijom, kadangi jo
se numatomi visumeniniai 
parengimai, nesuvaržyti 
klubinių reguliacijų.

Atsigręžiant i naująjį 
priestatą matosi ir eilė ar
chitektūrinių netikslumų. 
Tiesa, naujo baro įrengimai 
ir išplanavimas yra nepaly
ginamai jaukesnis, negu se
nose patalpose, nekalbant 
apie spalvas, kurios yra in
dividualaus skonio. Tačiau 
visumoje su turimose ribose 
erdve visiškai nesiskaityta 
ir daugelyje vietų palikta ir 
neišnaudota turima erdvė. 
Sakysim, viršutiniame 
aukšte salė: pagal visuome
ninius pareikalavimus (grei
čiausiai ir klubo naudai) ji 
savo dydžiu visai savęs ne
pateisina. Salės vardu turė
jome ir anksčiau vieną kiše
ninę, o naujoji salė yra dar 
mažesnė kišenė. Tuo tarpu, 
koridoriai padaryti nepatei
sinamai dideli ir paliktoji

DĖMESIO KELIONIŲ
BIURAMS

1983 metais birželio pa
baigoje Čikagoje, J.A.V., 
įvyksta Pasaulio Lietuvių 
Dienos ir Pasaulio Lietuvių 
Sporto Šventė. Į šią šventę 
yra pakviesti dalyvauti ir 
Australijos lietuviai sporti
ninkai.

Šios išvykos geresniam 
pasiruošimui ir vadovavimui 
sudarytas Organizacinis Iš
vykos Komitetas, kuris, no
rėdamas gauti geresnes ir 
Eigesnes važiavimo sąlygas, 

viečia visus kelionių biurus 
ir pavienius agentus, duoti 
mums visas kelionės sąly- 
gasir palengvinimus, susiju
sius su šia kelione.

Išvykoje numatoma virš 
100 sportininkų ir jų svečių. 
Prieš lietuvių ir sporto 
šventės pradžią birželio pa
baigoje, sportininkai išvyks 
bent keturias savaites anks
čiau ir aplankys įvairias 
Amerikos ir Kanados lietu
vių didesnes gyvenvietes 
taip, kad reikia numatyti ir 
kelionę Amerikoje ir Kana- 

tuščia erdvė tarp senųjų 
klubo pastatų ir naujųjų yra 
visai nepateisinama, nes ją 
išnaudojus ir dar priede su
mažinus koridorius salė 
būtų didesnės apimties ir 
gal visais atžvilgiais paten
kintų ne tik lietuvių, bet ir 
kitų (išnuomavimo atveju) 
reikalavimus. Dabar toji 
salė gal ir pakankama siau
ros apimties parengimams - 
privatiems gimtadieniams, 
atskirų organizacijų susirin
kimams, bet didesnio masto 
parengimams, kaip vieno
kios ar kitokios rūšies ba
liams (kad ir nelietuvių) ji 
visai netinkama. Daugumas 
kad ir lietuvių organizacijų, 
ruošdamos ką nors iškilmin
gesnio ir be jokių suvar
žymų, ieško vietos kitur, 
kai tuo tarpu galėtų pasi
naudoti savomis.

Galėjo būti pramatyta 
vietos ir kitiems nenumaty
tiems tikslams, kas būtų 
naudinga ir pačiam klubui, 
sakysim, pravažiuojantiems 
lietuviams nakčiai kitai pri
glausti, kuriais reikalui 
esant, kada būna tušti, galė
tų pasinaudoti ir kitokie 
siauros apimties
užsiėmimai, kaip atskirų 
valdybų posėdžiai, privatūs 
kortomis lošėjai, kurie iki 
šiolei slėpėsi rečiau naudo-

Pasirengimai
išvykai

į Čikagą
doje, dabar, berods, tam yra 
galimybių, tai padaryti lėk
tuvais.

Tikslus kelionės planas'ir 
laikas bus duotas vėliau, 
kada dėl viso šio reikalo bus

Žvelgiant į mūsų didžiųjų 
kolonijų metinius lietuviškų 
parengimų kalendorius
(Adelaidėje, Melbourne,
Sydnejuje) gaunasi bendras 
vaizdas, kad mūsų veikla 
susideda vien tik iš pasi
linksminimų ir balių. Gal 
daueriau nei 90 % visų ka
lendoriuose numatytų pa
rengimų yra pramoginiai 
vakarai ir baliai. Neskaitant 
bendruomenės pramatytų 
oficialių tautinių švenčių, 
tuose kalendoriuose retai 
užtinkame kokį nors kultū
rinį parengimą, viešą pas
kaitą, neeilinį minėjimą, 
koncertą, literatūrinį vakarą 
ir pan. Tiesa, metų eigoje 
atsiranda iš anksto nenuma
tytų parengimų, sukaišiotų 
numatytos programos in
tarpuose, kaip vietos kolo
nijos kultūrininkų netikėtas 
parengimas, svečių iš už jū
rių atsilankymai su praneši
mais ar koncertais, tačiau 
vis tiek bendras liudytojas 
yra iš anksto skelbti kalen
doriniai parengimai, kurie 
ne tik mums, bet ir pašalie
čiams daugiausia pasako 
apie bendrą mūsų veiklą ir 
jos lygį, kuris kalba mūsų 
nenaudai.

Negalima smerkti pramo
ginių vakarų, balių, išvykų, 
lengvo žanro susiėjimų, - jie

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 CQ

Murray’s H.F. Stores
SYDNIY 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.

jamomis tualetų patalpomis 
ir t.t. žodžiu, planuojant 
Liet. Klubą drauge kaip ir 
lietuvybės centrą, visas rei
kalas tūrėjo būti nuodug
niau ir giliau įžveltas ir ta 
pačia proga išnaudotas.

Žinoma, dabar jau šauk
štai po pietų ir tenka priimti 
taip kaip yra. Prie esamų 
sąlygų kritika nieko nepa
dės, bet iš viso, kas gauta, 
matosi, kad trūko glaudes- 

susitarta su Amerikos spor
tine vadovybe. Reikia turėt 
omenyje, kad • Australijos 
lietuviai sportininkai skris iš 
paskirų Australijos vieto
vių, nors pagrindinis išskri
dimo punktas bus Sydney.

Sąlygas, dabartinę kainą, 
kuri, žinoma, gali vėliau pa
sikeisti ir visus savo pasiū
lymus, prašau siųsti Pasau
lio Lietuvių Sporto Žaidynių 
Čikagoje Australijos Komi- . 
teto pirmininkui Antanui 
Laukaičiui 18 Miller Ave., 
Ashfield, N.S.W., 2131. Te
lefonas 798 0306.

Pas. Liet. Sp. Žaid. Cik. 
Australijos Komitetas

irgi turi teigiamo pobūdžio 
ne tik finansiniai, bet tautiš
kai, nes kiekvienas susibū
rimas, susiėjimas vienokiu 
ar kitokiu pagrindu mus su
artina, suglaudina, tačiau 
šalia linksmybių ir paviršu
tiniškumo iš to nieko dau- 
fiau dalyvavę neišsineša, 

ad kiek nors ir dvasiškai 
pasisotintume.

Kitaip sakant, šiuo metu 
kultūrinis mūsų gyvenimas 
yra kaip ir apmiręs, be po
lėkio, be svarstymų ir gal
vojimo. Gerai po savaitės 
darbų savaitgaliais prasi
blaškyti, šokiuose išsidūkti 
arba taurelę kitą išlenkti 
užsimiršimui ar nuotaikų 
praskaidrinimui, vis tik ka
žin, ar tas ir užpildo mūsų 
dvasinę tuštumą, išjudina 
mus kam nors aukštesniam, 
gal net naudingesniam, kas 
išvestų iš kasdienybės ir net 
išjudintų pasigėrėti, pagal
voti, gal net ir veikti išgir
dus ar pasiklausius naujų 
projektų, kūrybos, dalyva
vus pozityviose diskusijose.

Gaila, šitoks polėkmgas 
entuziazmas, kadaise gražiai 
klestėjęs, jau seniai praei
tyje. O buvo prieš dvidešimt 
ar daugiau metų kupini ir 
gausūs vakarai, kai vykdavo 
paskaitos, karšti debatai, 
diskusiniai kūrybingi pokal

nio kooperavimo su plačiąja 
vietos lietuvių visuomene.

Galimas daiktas, kad su
silauksime ir kitokių nuo
monių, ir tai būtų mums vi
siems naudinga, bet geriau 
išsikalbėti, negu nutylėti tuo 
labiau, kad pats klubas yra 
mūsų visų interesas ir rei
kalas, negu vien tik klubo 
vadovų. Galėjo jie ir apie vi
suomenines funkcijas ir 
visai nepagalvoti atsime
nant, kad po septynerių me
tų praktikos patys lietuviai 
tik reikalų verčiami pasiro
do klube, bet klubo vadovų 
galvosūkis ir kaip tą klubą 
išlaikyti.

<; f. c

biai, kurie nustelbdavo va
karuškas ar balius. Domino 
mus ne tik savi, vietiniai 
reikalai, bet ir , plačios uni
versalinės temos, pasaulio 
įvykiai ir t.t. Šiandie viso to 
daug kas pasigenda ir gal 
mielai sueitų ir vėl dalyvau
tų, jeigu kas tokius kultūri
nius vakarus suorganizuotų. 
Sąlygos šiuo metu 
žymiai palankesnės: beveik 
visi turime savo susisiekimo 
priemones, patogias savas 
patalpas, kai kadaise reikėjo 
ieškoti salių, trankytis trau
kiniais ar autobusais, tačiau 
atrodo, išsekusi energija, 
entuziazmas, gal net pavar
gę ar persenę. O jaunų en
tuziastų taip ir neatsiranda. 
Ir tenka tik stebėtis, kaip iš 
mūsų jaunimo - studentų ar 
jau baigusių netrykšta jokia 
kūrybinės veiklos kibirkštis 
nei matosi kokio entuzias
tingo noro imtis ko nors po
zityvaus, kūrybingo, veiks
mingo jei ne lietuvių tarpe, 
tai bent savoje aplinkoje, 
akademiniuose rėmuose, 
profesiniuose rateliuose.

Čia ir yra mūsų visų, o gal 
ir šio amžiaus laiko dvasinė 
tuštuma, neapskaičiuojamai 
nuostolinga ne tik tautai, 
bendruomenei, bet ir atei
čiai, nes iš tuštumos nieko 
negalima tikėtis pozityvaus. 
Be abejo tokią padėtį išnau
doja ar išnaudos tamsios, 
destruktyvios jėgos saviems 
tikslams, kas ir yra baisiau
sia, nes tie visi, kurie savyje 
neišaugina nieko atsparaus, 
neturi teigiamos atramos, 
negali atsispirti pašalinėms 
įtakoms ir duodasi vedami 
griauti senojo pasaulio ne-' 
turint nieko vietoje jo pa
siūlyti ar pastatyti.

Šios dienos jaunųjų šūkis 
džiaugtis gyvenimu ir tu

rėti gerą laiką atsakymo ne
duoda. ir tuštumos neužpil-
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Robertas Sidabras

Pabaltiečių žaidynės Adelaidėje /PORTALS
Žaidynės gegužės 16-17 

dienomis Adelaidėje pasižy
mėjo aukštu standartu tiek 
krepšinio, tiek ir tinklinio 
pirmenybėse. Nežiūrint, kad 
mūsų rinktinės startavo ne
visai pilnu sąstatu ir stokojo 
keleto pagrindinių žaidėjų, 
lietuviai sportininkai pasi
rodė iškiliai, ypatingai 
krepšinio varžybose.

LIETUVAITĖS —
LATVAITĖS 56:27 (24:8)

Krepšinio aikštėje pir
miausiai pamatėme mergai
tes žemiau 18 metų amžiaus. 
Lietuvaitės pademonstravo 
visa klase aukštesnį žaidimą 
ir rungtynes laimėjo be di
desnio pasipriešinimo. Taš
kus pelnė: J. Šepokaitė 16,
B. Steel 15, T. Lockhart 12, 
L. Steel 8, L. Visockytė 2, J. 
Stašionytė 2, K. Buetner 1,
C. MikalainytėO, L Petkū- 
naitė 0, L. Muceniekaitė 0.

ŽAIDYNIŲ ATIDARYMAS

Po mergaičių rungtynių 
įvyko iškilmingas 7-tų Pa
baltiečių Žaidynių atidary
mas. Australijos vėliavą ne
šė estas Allan Mikkor, St. 
Kildos nacionalinės lygos 
krepšininkas, palydovėm 
buvo latvaitė Zinta Zvaigz- 
ne, Australijos rinktinės 
tinklininkė ir Virginija Ju- 
ciūtė, iškilioji lietuvių krep
šininkė. Po to, maršų aidams 
lydint į stadijoną įžygiavo 
estų sportininkai, kurių vė
liavą nešė M. Kivivali, krep
šininkas iš Melbourne, lat
vių sportininkų priekyje vė
liavą nešė tinklinio vetera
nas I. Berkis, o po to įžygia
vo lietuvių rinktinių sporti
ninkai. Lietuvišką trispalvę 
nešė išeiginėje sportininkų 
aprangoje, krepšinio žaidy
nių vadovas Aleksas Ta- 
lanskas, o jo palydovės tau-' 
tiniuose rūbuose buvo krep

ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJŲ GARSINIMAS

Dievo Karalystė
ARTIMI SANTYKIAI TARP KARALYSTĖS IR JOS 

ŽEMIŠKŲJŲ ’’KUNIGAIKŠČIŲ”

Susisiekimas tarp anų dviejų Karalystės vaizdomainų 
arba dalių bus lengvas ir tiesioginis, ir tokiu būdu valdy
mas ir mokymas žmonijos bus tobulas. ’’Kunigaikščiai” 
bus dieviškojo susisiekimo tarpininkais. Mums atrodo 
kad tokias mintis paduoda mūsų Viešpaties žodžiai į 
Natanaėlį: ’’Jūs matysie atvirą dangų ir Dievo angelus 
(pasiuntinius, naujosios gadynės ’’kunigaikščius”) užžen
giančius ir nužengiančius ant Žmogaus Sūnaus”. (Jono 
1:51). Ar nebuvo Juozapo sapnas apie kopėčias tarp dan
gaus ir žemės, kuriomis paslai nulipdavo ir užlipdavo, 
pranašystė sapno pavidale, atvaizdinanti busimąjį artimą 
bendravimą tarp dangaus Karalystės ir pasaulio, kuria
me dalyvavo ir vėl dalyvaus patsai Jokūbas, laimindamas 
pasaulį? Mes tikime kad toks buvo ano sapno tikslas. — 1 
Mozės 28:10-12.

Šventasis Raštas aiškiai skelbia, kad Mozė, įstatymo 
sandoros tarpininkas, atvaizdino Kristų, Naujosios San
doros Tarpininką; ir taip paprastai supranta Biblijos ty
rinėtojai; bet ne visi pripažįsta Mozę kaip atvaizdintoją 
viso Kristaus — Galvos ir kūno, ir kad tokioje prasmėje 
visas Evangelijos amžius buvo Kristaus išaukštinimo lai
kas. Bet toks yra vienintelis vaizdo pritaikymas, atitin
kantis daugeliui įvykių: pavyzdžiui imkime tekstą, kuris 
parašytas Ap. Darbai 3:22, 23.

Bus daugiau

Myli tiesą literatūros gausite veltui. Rašykite:
P. Ba&nskas, 16 Burlington Str., Holland Park. Qld. 4121

šininkės Angelė Snarskytė 
ir Roma Dainiutė. Visiems 
sportininkams išsirikiavus 
sugrota Australijos, Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos himnai. 
Žaidynes oficialiai atidarė 
Pietų Australijos sporto mi- 
nisteris Michael Wilson.

KAI PRALAIMĖJIMAS 
LYGUSPERGALEI

LIETUVIAI - LATVIAI 
91:102 (46:50)

Dėl labai rimtų ir nevisai 
rimtų priežasčių lietuvių 
vyrų krepšinio rinktinė 
Adelaidėje startavo nepilno 
sąstato, o tuo tarpu latviai 
’’sumobilizavo” visus pajė
giausius, tad jų rinktinės 
gretose matėme Australijos 
olimpinės rinktinės krepši
ninką Andrį Blicavs, Aus
tralijos žemiau 20 metų am
žiaus rinktinės žaidėjus Ul- 
dis Bruns bei Eriks Driz- 
ners, o visi kiti aukščiausios 
Pietų Australijos District 
klasės žaidėjai. Tuo tarpu 
lietuvių spalvas ginti 7-tose 
Pabaltiečių žaidynėse teko 
šešiems rinktinės krepši
ninkams: Petras Andriejū- 
nas iš Sydnejaus. Algis Mil
vydas ir Edis Ragauskas iš 
Melbourne, Petras Urnevi- 
čius iš Adelaidės, Edis Kar
das, Petras Šutas ir treneris 
Stasys Šutas iš Geelongo. 
Nepaslaptis, kad latviai ti
kėjosi lengvos pergalės, bet 
lietuvių krepšininkai į aikštę 
išbėgo pilni pasiryžimo 
lengvai nepasiduoti. Tokioje 
atmosferoje ir prasidėjo 
rungtynės, kokių dar neteko 
matyti iki šiol Pabaltiečių 
žaidynėse. Į kiekvieną latvių 
metimą lietuviai atsako tuo 
iačiu, tad pirmam kėliny 
atviai pirmauja tik 4 taš
kais. Lietuvių gretose neuž
dengiamai taškus medžioja 
E. Kardas ir pirmame kėli
nyje pelnė net 24 taškus.

Skelbimas

Net ir didžiausi optimistai 
nesitikėjo, kad lietuviai pa
jėgs išlaikyti žaidimo tempą 
ir antrame kėlinyje, o tuo 
labiau kaip kėliniui įpusėjus 
dėl 5 baudų netekome E. 
Kardo. Tačiau lietuviai dėl 
to nepalūžo ir sužaidė pasi
aukojančiai iki paskutinių 
sekundžių, už tai lietuvių 
krepšininkų pasirodymą 
prieš tituluotus bei aukšta
ūgius latvius galima įvertin
ti kaip pergalę. Priekaištau
ti saviškiams galėtume tik 
dėl II pramestų baudų, kai 
tuo tarpu latviai neprametė 
nei vienos baudos, kas ir nu
lėmė rungtynių rezultatą. 
Šiose rungtynėse lietuviams 
taškus pelnė: E. Kardas 26, 
A. Milvydas 16, E. Ragaus
kas 16, P. Urnevičius 12, P. 
Šutas 11, P. Andriejūnas 8, 
G. Kymantas 2, o latviams - 
A. Blicavs 23, M. Strazds 22, 
P. Vitols 12, E. Drizners 12, 
V. Jankevics 12, U. Bruns 
10,1. Blicavs 8, M. Ozolins 2.

LIETUVĖS — ESTĖS 
57:26 (22:10)

Sekančiose krepšinio 
rungtynėse mūsų moterų 
rinktinė rungtynes laimėjo 
be didesnio pasipriešinimo. 
Lietuvėms taškus pelnė: R. 
Lester-Ignatavičiūtė 14, R. 
Kasperaitytė 11, B. Steel 12, 
R. Rupinskaitė, I. Rupins- 
kaitė 8, R. Andriejūnienė 2, 
L. Visockytė 2.

LIETUVIAI PIRMOJE
VIETOJE

Australijos šachmatų 
žurnale gegužės laidoje pas
kelbti Sydnejaus tarpklubi- 
nio šachmatų turnyro rezul
tatai rodo, kad lietuvių 
šachmatininkų klubas pate
ko į pirmą vietą. Turnyre 
dalyvaja penki - geriausi 
šachmatų klubai. Lietuvių 
vienetas pirmą kartą pak
viestas dalyvauti tik po to, 
kai aktyvių šachmatininkų 
skaičius klube pasiekė virš 
30-ties. Žaidimai vyksta vie
noje grupėje, kiekvieno klu
bo žaidėjo laimėtas taškas 
eina klubo naudai. Po ketu
rių žaidimo ratų pagal lai
mėtus taškus mūsų klubas 
atsistojo pirmoje vietoje. 
Paskutiniai finaliniai ratai 
bus žaidžiami spalio mėn.

KLUBO METINIS
TURNYRAS

Metiniame liet, šachm. 
klubo turnyre, kuriame ko
vojame dėl pereinamosios 
taurės ir dėl klubo čempiono 
titulo, dalyvavo 32 šachma
tininkai - klubo nariai, jų 
tarpe du nauji: vokietis W. 
Bundschuh ir ukrainietis P. 
Johnson, turį aukštus įver
tinimo laipsnius. Nuo Įdubo 
įsisteigimo pereinamąją 
taurę savo rankose išlaikė 
V. Patašius, apgindamas 
klubo čempiono titulą. Vie
nais metais pereinamąją 
taurę teko dalintis su Juozu 
Dambrausku.

LIETUVIAI - LATVIAI 
56:47 (29:24)

Paskutines pirmos dienos 
krepšinio rungtynes žaidė 
berniukai iki 18 metų. Pir
mas kėlinys vyko gana apy
lygiai, bet antrame išryškė
jo mūsų vaikinų pranašumas 
ir vienu metu pirmauta net 
16 taškų. Rungtynių pabai
goje atsipalaiduota, tad lat
viams pavyko rezultatą su
švelninti iki 9 taškų. Lietu
viams taškus pelnė: M. 
Wallis 18, R. Navakas 13, R. 
Steel 11, M. Šepokas 6, J. 
Kalnins 4, P. Kapočius 4, G. 
Atkinson 0, R. Ignatavičius 
0.

Taigi, krepšinio pirmos 
dienos rezultatais galima 
būti labai patenkintais, nes 
iš 4 rungtynių patyrėme tik 
vieną ’’apskaičiuotą” pralai
mėjimą prieš latvių vyrus.

Žymiai liūdnesnė rungty
nių eiga lietuviams vyko 
tinklinio aikštelėje. Mūsų 
berniukai pralaimėjo lat
viams 0:3 (4:15,7:15,3:15), o 
mūsų vyrai estams 0:3 (7:15, 
4:15, 7:15).

Vakare įvyko pabaltiečių 
sporto vadovų posėdis, ku
riame nutarta 8-tas Pabal
tiečių Žaidynes rengti 1983 
metais Melbourne.

Bus daugiau

Veda V. Augustinavičius

šachmatai
Padidėjus narių skaičiui ir 

prisidėjus pajėgiems žaidė
jams laimėti turnyre pirmą 
vietą V. Patašiui šiais me
tais teko stipriai pasistengti. 
Jau antrame rate J. Dam
brauskas nustebino įveikda
mas klubo čempioną, bet 
vėliau V. Patašius laimėjo 
visas partijas laimėdamas 
klubo čempiono titulą ir iš
laikydamas taurę 1981 me
tais.

J. Dambrauskas baigė 
turnyrą laimėdamas antrą 
vietą. Tai yra Juozo didelis 
laimėjimas žinant, kad tur
nyre dalyvavo narių su daug 
didesniu įvertinimo laipsniu. 
Jis laimėjo 8V2 taško iš de

dies sužaistų partijų.
Kiti rezultatai: A. Giniū- 

nas 5V2, P. Grosas 5, J. Jen- 
čius ir V. Šneideris po 4 Vi.

Juozas Dambrauskas

PABALTIEČIŲ
ŽAIDYNIŲ KREPŠINIO 

REZULTATAI

VYRAI: Lietuviai — Lat
viai 91:102 (46:50)

Lietuviai — Estai 97:83
(45:41)

Latviai — Estai 117:82
(62:34)

Latvės
MOTERYS

Lietuvaitės 
50:59 (28:31)

Lietuvaitės — Estės 57:26
(22:10)

Latvės — Estės 65:28 
(38:13)

BERNIUKAI

Lietuviai — Latviai 56:47 
(29:24) ir 60:40 (33:22)

MERGAITĖS

Lietuvaitės — Latvaitės 
56:27 (24:8) ir 29:25 (11:14)

Taigi krepšinio pirmeny
bėse lietuviai pasirodė pra
našiausiai berniukų ir mer
gaičių grupėse, o vyrų ir 
moterų varžybose mums te
ko pasitenkinti antrom vie
tom, tačiau po labai tvirto 
pasipriešinimo latviams.

V. Augustinavičius 4, J. 
Karpavičius 3V2, S. Rimkus 
2 ir A. Pūkas 1 tašką. Tur
nyrą pravedė V. Augustina
vičius.

PENKIOS KOMANDOS 
TURNYRUOSE

Sydnejaus liet, šachmati
ninkų klubui laimėjus pirmą 
vietą tarpklubinėse pirme
nybėse atsirado daug aus
tralų ir kitataučių, norinčių 
tapti mūsų klubo nariais. Ne 
visus galėjome patenkinti. 
Turint virš 30-ties aktyvių 
narių įregistruota penkios 
komandos, kurios žaidžia 
klubo vardu. Nežiūrint, jog 
lietuviai žaidžia turnyruose 
lietuvių vardu, daugelis 
australų nežino, kas tie lie
tuviai ir iš kur atsiradę. No
rėdamas daugiau išrekla
muoti Lietuvą mūsų klubas 
ruošia šachmatų partijų už
rašymo lapelius su Lietuvos 
žemėlapiu bei trumpu pa
aiškinimu apie Lietuvą.

LIETUVIAI -
CHATSWOOD 3:2

V. Patašiaus vadovauja
ma ”A” grupės komanda lai
mėjo pirmame rate 3:2 san
tykiu. Pats V. Patašius žaidė 
prieš J. Purdy, buv. Aus
tralijos šachmatų meisterį ir 
pralaimėjo, kai Dr. I. Venc
lovas buvo sėkmingesnis. 
Kitus du taškus pelnė J. 
Johnson ir W. Bunaschuh.

Išvykus klubo sekretoriui 
V. Augustinavičiui atostogų 
jo pareigas perėmė A. Gi- 
niūnas.
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PRANEŠIMAS
16-18 East Terrace Bankstown Tel. 70814141Pasaulio Liet. B-nės Val

dyba praneša, kad Vladas 
Šakalys, pernai dramatiškai 
per Suomiją ir Švediją pa
bėgęs iš Lietuvos, laisvės 
kovotojas ir disidentas, dar 
neturi sutvarkęs dokumentų 
ir negali iš Amerikos išvyk
ti. Tokiu būdu birželio mėn. 
jis atvykti į Australiją ne
galės.

PRANEŠIMAS

Sydnejaus skautų Židinio 
sueiga įvyks birželio 7 d. 
sekmadienį, 10.30 vai. 
Lidcombe parapijos salėje. 
Narių dalyvavimas būtinas.

Tėvūnas

lietuviškai. Plokštelė pilna 
romantikos, tinka vyrės-' 
niems ir jaunimui. Australų 
valiuta plokštelė kainuoja 8 
doleriai su persiuntimu. No
rį užsisakyti kreiptis: A. ir 
K. Šaltys, Kuemmelpad 10, 
2903 Bad Zwischenahn, W. 
Germany.

Maloniai prisimindami 
savo gastroles Australijoje 
Alfredas ir Astra Šalčiai 
siunčia Australijos lietu
viams geriausių linkėjimų.

ALB PIRMININKAS
SYDNEJUJE

Sekmadieni, birželio 7 d., 3 vai.
IŠVEŽTŲJŲ MINĖJIMAS

KVIEČIAME

ATSILANKYTI NAUJOSE KLUBO 
PATALPOSE: ĮRENGIMAI BAIGTI. 
BARAS VEIKIA.

Šešt., birželio 13 d., 8 v.v.
ŠOKIAI grojant Klubo kapelai

šešt., birželio 17 d., 8 v.v.
ŠOKIAI grojant Klubo kapelai

NAUJA PLOKŠTELĖ
’PAVASARIS’

Atsimenate prieš keletą 
metų Australijoje gastrolia
vusius dvynius dainininkus 
iš Vokietijos Astrą ir Alfre
dą Šalčius? Jie sėkmingai 
tebedainuoja Vokietijoje ir 
neseniai išleido savo įdai
nuotų pramoginių ir liaudies 
dainų plokštelę, pavadintą 
"Pavasaris”. Plokštelė ilgo 
frojimo, telpa dvylika

ainų, profesionalų paruošta 
geros kokybės. Visos dainos
fa—————

ALB Krašto Valdybos 
pirmininkas atvyksta į Syd- 
nejų birželio 6 d. Čia turės 
susitikimų su apylinkės ir 
vietinių organizacijų veikė
jais birželio 6 dienos vakare 
7 vai. Syd. Liet. Klube. •

Sekančią dieną, birželio 7 , 
dalyvaus pamaldose ir 
vėliau Tautos Fondo Atsto
vybės rengiamame minėji
me skaitys paskaitą (Liet. 
Klube).

ALĖ Krašto Valdybos 
pirm. A. Pocius sustos Syd- 
nejuje pas Dr. A. Mauragį ir 
bus jo globojamas viešnagės 
Sydnejuje metu.

Minėkime ištremtuosius

MELBOURNO LIETUVIAI

Bendras Pabaltiečių Ta
rybos rengiamas okupacijos 
ir išvežimų minėjimas Mel
bourne bus birželio 14 d., 
sekmadienį.

Lietuviai minėjimą pra
dėsime pamaldomis šv. 
Jono bažnyčioje East Mel

TAUTOS FONDO ATSTOVYBĖS AUSTRALIJOJE

VIETOJ

Kvietimas
PARADO ATGARSIAI

Paskutiniu metu susidarė 
geri santykiai su Australijos 
atsargos karių sąjungos 
(R.S.L.) vadovybe ir jie jau 
ketvirtą kartą ateina į Va
sario 16 d. minėjimus.

Šiais metais jie pakvietė 
visų pavergtųjų Tautų 
bendruomenių atsargos ka
rius i _ 
de balandžio 25 d.

Žygiavo ir lietuviai su 
mūsų trispalve, bet tas ne- 
Eatiko komunistų tarnams 

urie nori ANZAC šventę 
panaikinti ir aišku švęsti tik 
raudonosios armijos 
šventę.

Socialistų atstovas fede- 
raliniame parlamente iš 
Viktorijos Hotham elekto- 
riato mus labai užsipuolė iš
vadindamas karo nusikaltė
liais, Hitlerio bernais ir 
liaudies priešais.

Jo kalba ir nuotrauka įdė
ta Dandenongo miesto sa
vaitraštyje ’’The Journal” 
gegužės 11 dieną. Jis la
biausiai puolė pabaltiečius, 
ukrainiečius, Pabaltiečių 
Tarybą ir Pavergtųjų Tautų 
Sąjūdį.

Jie jau anksčiau ant mūsų 
pyko dėl pradėtos Sovietų 
Rusijos dekolonizacijos rei
kalavimo, bet pamačius pa
rade mūsų vėliavas nebeiš
laikė nervai ir išėjo į viešu
mą.

Mes neturėtume šito 
šmeižto praleisti tylomis ir 
greit pareikšti protestą. Ra
šykite laiškus tam parla
mentarui adresu:

Mr. Lewis Kent, M.P. 
Parliament House 
Canberra, A.C.T. 2600 
Jeigu tylėsime, jie įsidrą

sins ir pradės mus visaip 
šmeižti, todėl tegu žino, kad 
gali prarasti visų pavergtų
jų tautų bendruomenių bal
sus per sekančius parla
mento rinkimus.

Iruomenių atsargi 
žygiuoti ANZAC para-

Viktorijos Pavergtųjų 
Tautų Taryba

PRANEŠIMAS
SYDNEJAUS IR APYLINKĖS LIETUVIAMS

Šių metų Birželio įvykių (sovietų okupacijų, išvežimų, 
lietuvių tautos sukilimo nepriklausomybei atstatyti ir in
dividualinių aukų) minėjimas įvyks birželio 7 d.

I- je dalyje - pamaldos šv. Joachimo bažnyčioje 
Lidcombe 11.30 vai. Šv. Mišias už tėvynę atnašaus ir pa
mokslą sakys kun. P. Butkus; giedos ’’Dainos” choras, 
dirig. Ėr. Kiverio. Taip pat giedos svečias iš Melbourne 
sol. J. Rūbas. Visuomenė kviečiama skaitlingai dalyvauti; 
organizacijos su vėliavomis.

II- je dalyje — Atidarymas, Invokacija — T.F.A.A. 
pirm. kun. P. Butkus; A.L.B. Pirm. Alb. Pociaus prane
šimas (paskaita); svečio iš Melbourno sol. J. Rūbo dainos 
ir arijos,vietos poetų (M.M. Slavėnienės, A.J. Skirkos, 
J.A. Jūragio) kūryba; ’’Dainos ” choras (’’Kur bėga Šešu
pė”, ’’Dievų kraštas”) diriguoja B. Aleknaitė.

Užbaiga. Himnas.
Pranešėjas — A. Kramilius.

bourne 12 vai. Organizacijos 
dalyvauja su vėliavom. 
Skautai uniformuoti. Jauni
mas ir ponios tautiniais rū
bais. Po šv. Mišių bus gieda
mas Requiem. už mūsų tau
tos kankinius.

Bendras lietuvių, latvių ir 
estų minėjimas Lietuvių 
Namuose 2.30 vai. p.p. Kal
bės žymūs mūsų svečiai. Po 
prakalbų bus įdomi meninė 
dalis. Dalyvauja estų cho
ras, latvių smuikininkas ir 
užbaigai Dainos Sambūris.

Šiais metais sukanka 40 
metų nuo pirmųjų deporta
cijų pradžios ir lietuvių tau
tos sukilimo, todėl visų mū
sų šventa pareiga gausingai 
dalyvauti pamaldose ir mi
nėjime. Tegu žino okupan
tas, kad mes nepamiršome 
jų kriminalinių nusikaltimų 
prieš lietuvių tautą ir visą 
žmoniją.

Ateikime visi į minėjimą 
pareikšti protesto prieš 
okupaciją, deportacijas ir 
reikalaukime Sovietų Rusi
jos dekolonizacijos.

F^baltiečių: Taryba

10 metų be Alfonso 
Bikulčiaus

T.F.A. Australijoje

NAUJA DRAUGIJA
SYDNEJUJE

Kovo 29 d. Sydnejuje 
įsteigta australų-lietuvių 
žmogaus teisėms ginti drau
gija N.S.W. valstijoje. Jos 
tikslai yra ginti lietuvio 
žmogaus teises, apibrėžtas 
Jungtinių Tautų Žmogaus 
Teisių deklaracijoje ir siekti 
Lietuvai nepriklausomybės.

Steigiamajame susirinki
me dalyvavo 30 asmenį; . 
išrinkta valdyba ir revizijos 
komisija. Valdybą sudaro: 
Dr. D. Kairaitis - pirminin
kas, Dr. L Venclovas - sek
retorius, V. Šliogeris - iždi
ninkas, L. Cox ir V. Patašius 
- nariai.

Sovietų Sąjunga, norėda
ma gauti ekonominės ir 
techninės pagalbos iš Vaka
rų, buvo priversta pasira
šyti Helsinkio susitarimų 
aktą 1976 m. kuriuo visos 
pasirašiusios valstybės ga
rantavo pagrindines žmo
gaus teises. Si sutartis tapo 
krislu Sov. Sąjungos akyse, 
nes sutarties pasėkoje išsi
vystė labai stiprus disidentų 
sąjūdis ne tik Rusijos oku
puotuose kraštuose, bet ir 
pačioje Rusijoje. Disidentai, 
nesibijodami kalėjimų, psi
chiatrinės palatos viešai 
skelbia Sov. Są-jungą, lau-
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žiančią Helsinkio susitari
mus. Jų persekiojimas susi
laukia plataus atgarsio pa
saulio spaudoje ir politi
niuose sluogsniuose.

Žmogaus Teisėms Ginti 
Draugijos noras yra padėti 
lietuviams politiniams kali
niams ir jų šeimoms laiškais, 
Rolitine veikla ir materialiai.

lumatoma užvesti Uetuvių 
politinių kalinių kartoteką, 
įsteigti informacijų biurą, 
skleisti žinias apie Uetuvių 
padėtį australų spaudoje ir 
poUtinėje plotmėje. Draugi
ja jau susilaukė ir konkre
čios paramos - $ 50 iš p. 
Giedrės Kaladienės (Mel
bourne), už kurią nuoširdžiai 
dėkojame.

Birželio 14 d., sekmadienį, 
4 vai. p.p. N.S.W. Baltų 
Komitetas rengia birželio 
trėmimų minėjimą — kon
certą, kuris įvyks Latvių 
Namuose, 32 Parnell St., 
Strathfield.

Paskaitai skaityti pak
viestas advokatas p. Stnkis, 
jaunesnės kartos latvių vei
kėjas. Koncertinėje dalyje 
pasirodys lietuvių, latvių ir 
estų meninės pajėgos, jų 
tarpe pianistė p. Virginija 
Inkrataitė ir choras ’’Daina”, 
vadovaujamas p.“ Birutės 
Aleknaitės, pavaduojančios

Menu 1971 m. gegužės 28 
d., kada mirė Alfonsas Bi- 
kulčius. Žinia greit pasiekė 
jo artimus draugus, bendra
darbius, pažįstamus. Reiš- 
kėme užuojautų jo našlei 
Teresei, bet taip pat jutome, 
kad nustojome tauraus lie
tuvio, darbštaus, tvarkingo, 
jautrios širdies patrioto, pa
vyzdingo bendruomenės na
rio ir nuoširdaus draugo.

Alfonsas ir Teresė Bikul- 
čiai buvo matomi visame 
Melbourno lietuvių gyveni
me. Kur negalėjo ar nesu
spėjo asmeniškai prisidėti, 
ten jungėsi savo dosnia au
ka. Anuo metu Melb. Apyl. 
Valdyboj; Alfonsas buvo pa
vyzdingas iždininkas ir jam 
visų Melb. lietuvių aktua
liausiu reikalu buvo savi 
bendruomenės namai. Šiam 
reikalui Bikulčiai pirmieji 
skiria tūkstantinę auką tap
dami pirmaisiais ir amžinai
siais garbės nariais. Alfon
sas ir sirgdamas sielojosi 
Liet. Namais, prašydamas 
jam mirus nepirkti gėlių ar 
vainikų, bet skirti aukų Liet. 
Namams.

Menu aną liūdną dieną. 
Alfonsas, deja, atsigulė sve
timoje žemėje tik saujele 
Lietuvos žemės užbertas. Po 
10 metų pagerbiame tave, 
Alfonsai,malda ir prisimini
mais.

Ignas Alekna

kelionei į užsienį išvykusį p. 
Br. Kiverį.

Jungtinis Baltų Komite
tas kviečia visus pabaltie- 
čius dalyvauti.

V. Patašius 
N.S.W. Jungtinio Baltų

Komiteto vicepirmininkas
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L Venclovas

Kunigų užpuldinėjimai 
Latvijoje duoda pagrindo 
manyti, kad čia turima rei
kalo su planinga akcija. Per
nai rugsėjo mėnesi nežino- 

.mi piktadariai” nužudė ku
nigą Andriejų Turlajs. Lap
kričio 11 d. Rygoje buvo su
imtas ir uždarytas į psichi
atrinę Ugoninę Latvijoje se
minariją baigęs ir įšventin- j 
tas ukrainiečių - lenkų kil- j 
mės kunigas 
valniuk.

Užsienyje paprastu paštu 
Oro paštu i N. Zelandija 
Oro paštu kitur
Atskiro nr. kaina 50 centų

$20
$24
$35
$50

Redakcija rašinius taiso ir 
skelbifrfeavo-nuožrara. ūž skel-

si

neatsakoma
* Mlt I 1 iii I ii
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