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A.L. Metraščio reikalu
ALB Krašto Valdybos iš

siuntinėtame, Mūsų Pasto
gėje ir Tėviškės Aiduose 
išspausdintame aplinkraš
tyje, metraščio reikalu, bu
vo nurodytos pagrindinės 
gairės, kuriomis vadovau
jantis kviečiami rinkti me
džiagą metraščiui. Aplink
raštyje nebuvo įmanoma iš
samiau ir plačiau pasisakyti, 
todėl kviečiame visus, kurie 
vienu ar kitu būdu žadate 
prisidėti prie metraščio me
džiagos sutelkimo, visais 
metraštį liečiančiais reika
lais rašyti redakcinei komi
sijai: V. Baltutis, 1 Belinda 
Str., Evandale, S.A. 5069.

Visais iškeltais metraš
čio reikalų klausimais, 
stengsimės išsiaiškinti ir 
bendradarbiauti, siekiant 
kuo sklandesnio darbo. Jau 
yra gauti keli užklausimai, 
kurie bus naudingi ir ki
tiems, todėl į juos atsakome 
spaudoje.

1. Metraščio apimtis. 
Metraštis apims visą kultū
rinę, visuomeninę ir religinę 
lietuvių veiklą. Straipsniai 
privalo būti dalykiški, be 
gražbylysčių, perdėto patri
otizmo, asmeniškų iškėlimų.

2. Kiek skirti kiekvienai 
apylinkei? Kiekviena apy
linkės valdyba ar asmuo, 

Atsišaukimas
LAISVOJO PASAULIO LIETUVIAI,

Vasario šešioliktoji nepriklausomos Lietuvos atstaty
mo šveitė kiekvienam lietuviui yra vilties, tvirto pasiry- 
žimoir didžiosios aukos liudijimas. Tai diena, įpareigo
janti mus visus prisiminti tuos, kurie Lietuvos atstatymą 
paskelbė pasauliui, kurie dėjo pirmuosius valstybinio at
kūrimo pagrindus. Tai drauge diena pareikšti pagarb ą 
tiems, kurie atidavė didžiausią auką, savo krauju pašves- 
dami tautos laisvę ir tuo būdu Vasario 16 - aktą pavertė 
tikrove.

Jau daugiau, kaip 40 metų Lietuva, nešdama sunkų 
okupacijos jungą, negali viešai minėti šios tautai istorinės 
dienos. Tačiau, nepaisant žiauriausių okupanto kėslų, ap
gaule, jėga ir smurtu, pavergtos lietuvių tautos dvasia 
nepalūžusi, o jos tikėjimas į laisvą rytojų tebėra gyvas
tingas;

Mūšų broliams ir sesėms okupuotoje Lietuvoje ne
trūksta nei galios, nei ryžto kovoti ir aukotis dėl savo 
tautos ir pagrindinių žmogaus teisių. Laisvojo pasaulio 
lietuviai didžiuojasi tuo žavinčiu savo tautos atsparumu, 
o pasididžiavimą lydi parama Lietuvos išlaisvinimo pas
tangoms.

Vasario 17-tos proga Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetas ir Tautos Fondas prašo, kviečia ir ragina visus 
lietuvius laisvajame pasaulyje dar stipriau remti ir plėsti 
veiklą Lietuvos laisvinimo kovoje.

Dėkodami už paramą veiksnių darbams, o ypačiai už 
aukas Tautos Fondui, kuris finansuoja VLIKo veiklą ir 
kaupia lėšas Lietuvos Laisvės Ižde - laisvai nepriklauso
mai Lietuvai, VLIKas jungia ir savo nuoširdų
prašymą visiems laisvėje gyvenantiems lietuviams: visa
da su nepalaužiamu ryžtu ir tikra viltimi siekti didžiojo 
tikslo - laisvės ir nepriklausomybės Lietuvai.

Dr. Kazys Bobelis
VLIKo Valdybos pirmininkas

Juozas Giedraitis
Tautos Fondo Valdybos pirmininkas

kuris rinks medžiagą, priva
lo laikytis autentiškų faktų 
ir įvykių bei darbų, kurie 
reikšmingi ir svarbūs, iš
leisdamas bereikalingas 
smulkmenas. Apriboti apra
šymų neįmanoma; be to, re
dakcinė komisija peržiūrės 
ir reikalui esant gautą me
džiagą trumpins ar praplės 
savo nuožiūra.

3. Redakcinės komisijos 
pageidavimai. Redakcinė 
komisija palieka daug vietos 
privačiai iniciatyvai. Būtų 
sunku išskaičiuoti visas de
tales ir apibrėžti eilučių 
skaičių, kiek skirti kiekvie
nam rašytojui, menininkui ir 
t.t.

4. Kriterijaus nustaty
mas. Redakcijos komisija 
negali ir neturi jokios teisės 
nustatyti kas yra rašytojas. 
Kiekvienas, kuris apsiims 
paruošti medžiagą apie savo 
vietovės rašytojus, dailinin
kus, menininkus, veikėjus ir 
kitus mūsų visuomenėje iš
kilesnius asmenis, pats ras 
būdą nuspręsti aprašomo 
akmens intelektualinį ir kū 
ribinį pasireiškimą bei 
vertę mūsų bendruomenėje.

Pageidautina, kad visi 
straipsniai, aprašymai būtų 
paryškinti nuotraukomis. 
Nuotraukų dydis nesvarbu, 

kad jos būtų juoda - balta, 
nes spalvotos praranda ryš
kumą - aiškumą.

Jau gauti keli organizacijų 
jubliejiniai leidiniai, kuriais 
prašoma pasinaudoti. Abe
jotina, ar bus galima šiais 
leidiniais pasinaudoti, nes 
jie apima skirtinga laiko
tarpį.

Kaip jau aplinkraščiuose 
minėta, visą medžiagą pra
šome prisiųsti iki birželio 
30-tos. Būsime dėkingi jei 
medžiagą gausime ankščiau.

ALB Metraščio Redakcinė 
Komisija

Tautinės 
šventės

Iki šiolei Australijos tau
tinės šventės buvo keliamos 
į savaitgalius o drauge ir tos 
šventės paminėjimai, išsky
rus Anzac Day - karių pami
nėjimo dieną, kuri yra ne
kilnojama. Viktorijos imig
racijos ministeris Mr. Jeff 
Kennett žada kelti reikalą 
ne tik valstijos, bet ir fede
ralinės valdžios sluogsniuo- 
se sutvarkyti Australijos 
tautinių švenčių reikalą ir 
kad tos šventės būtų šven
čiamos ir minimos tik tomis 
dienomis, kada jos įvyksta, 
t.y. kad nebūtų kilnojamos.

Teisinga pastaba. Tuo tu
rėtų susidomėti ir Australi
jos lietuviai švenčiant lietu
vių tautines šventes. Šven
tės kilnojimas į tariamai pa
togesnį laiką sumažina pa
čios šventės reikšmę ir jos 
svarbą. Nedaug tų švenčių 
turime ir galime joms reikšti

Kadaise prez. Sadatas iš 
Egipto išvijo visus sovieti
nius specialistus ir buvo nu
traukęs ryšius su Sovietų 
Sąjunga. Po Sadato mirties 
naujasis prezidentas bando 
atstatyti santykius su so
vietais. Įdomu, kiek toli bus 
einama.

Maskvoje pereitą savaitę 
mirė sovietų politbiuro na
rys Michail Suslov 79 metų. 
Jis turėjęs didelę galybę 
Kremliuje ir buvo laikomas 
antruoju po Brežnevo. 
Oficialiai jis buvo laikomas 
sovietų ideologu, buvo kie
tos linijos. Jis numalšino 
Vengrijos sukilimą 1956 
metais ir siūlė tą patį pada
ryti su Lenkija.

***
Genevoje vyksta prelimi

nariniai pasitarimai tarp 
Amerikos ir sovietų ginklų 
apribojimo klausimu. Buvo 
susitikę sovietų Gromyko ir 
amerikiečių A. Haig, kuris

Pandani - Tasmanijos augalas. Nuotrauka Olego Truchano 
Sausio 6 d. suėjo 10 metų, kai betyrinėdamas Tasmani-

ją žuvo Olegas Truchanas. Jis buvo ne tik gamtininkas - 
tyrinėtojas, bet ir fotografas menininkas.

daugiau respekto. Kam 
svarbi tokia šventė, tas vi
sados turės galimybių toje 
šventėje dalyvauti ir savai
tės dieną, o kas tokios pa
garbos nejaučia, tai jos ne
sužadins ir šventės pritai
kymas prie jo paties pato
gumų.

k i a i
kelia Lenkijos klausimą, o 
Gromyko tuo klausimu visai 
nesileidžia į kalbas, nes tai 
esą Lenkijos ir Sov. S-gos 
vidaus reikalas.

Pabėgėliai iš Lenkijos 
tvirtina, kad Lenkijos ūki
nius sunkumus iššaukė pati 

Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjungos Valdyba 
nuoširdžiai sveikina Sydnejaus lietuvių kapelioną ir 
ilgametį spaudos darbuotoją kun. Petrą Butkų, M.B.E., 
šv. Tėvo pakeltą į prelato poaukštį.

Mes ypač džiaugiamės, kad kun. Butkaus šakota 
visuomeninė veikla ir jo kantrus 32 metų pastoracinis 
darbas Australijos lietuvių tarpe susilaukė tiek 
pasaulietinės valdžios, tiek dvasinės vyresnybės 
įvertinimo.

Linkime monsinjorui dar ilgai ir sėkmingai darbuotis 
mūsų tarpe.

Vytautas Patašius
L.B. Spaudos Sąjungos Valdybos pirmininkas

Sov. Sąjunga. Lenkai turėję 
brangiai pirkti žaliavas Va
karuose, o gaminius pigiai 
parduoti sovietams. Lygiai 
rusai labai žemomis kaino
mis pirkdavo lenkų iškasa
mą anglį ir maisto produk
tus.

***
JAV vyriausybė susirūpi

nusi į Kubą atgabentais 
naujausiais MIG—27 karo 
lėktuvais, kurie pajėgūs 
nešti atomines bombas ir 
pasiekti Amerikos miestus 
krašto gilumoje.

*♦»

Aną savaitę 10 amerikie
čių ’ sprausminiu lėktuvu 
apskrido pasaulį per 47 va
landas 39 minutes. Naujas 
rekordas.

♦♦♦
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Kas stoja už tiesą, 
priešinasi melui

Jau daugiau kaip trisde
šimt metų visą žmoniją per
sekioja ateities karo baimė, 
ir taika pasidarė gyvenamo
sios epochos dievas, kuriam 
ryžtamasi aukoti viską: ir 
išteklius, ir garbę, ir princi
pus, net politinę ir karinę 
galią, kad tik nebūtų kieno 
nors įtariama, jog kas gink
luojasi, jau tuo pačiu stato į 
pavojų taiką. Jeigu tokiomis 
nuotaikomis būtų persiėmęs 
visas pasaulis, įskaitant vi
sas karines galybes, ir jeigu 
būtų respektuojami visų 
tautų interesai vadovaujan
tis Žmogaus Teisių Dekla
racija, šiandie tos karo 
grėsmės iš viso nebūtų, vi
sos karinės ir ginklavimosi 
išlaidos būtų nukreiptos tai
kingam gyvenimui ir kūry
bai. Bet tik viena pusė rodo 
geros valios ir nuoširdžiai 
stengiasi tą įtampą mažinti 
net su nuostolingom nuolai
dom, kad tik kai kieno nebū
tų įtariami taikos griovėjais 
ir karo kurstytojais o kiti, 
perėmę į savo rankas visą 
taikos akcijos vadovybę, 
įkinkę plačiausia prasme 
galingą propagandą skelbia 
kitus karo kurstytojais, o 
patys tos taikos vėliavos še
šėlyje kuo skubiausiai gink
luojasi, kad užliūliuotiems 
naiviems taikos šalininkams 
net be karo galėtų diktuoti 
savo valią.

Tokioje taikos gynėjo pu
sėje visoje didybėje šiandie 
stovi Sovietų Sąjunga. Iki 
šiolei vienintėlis Sovietų 
Sąjungai oponentas tėra 
Jungtinės Amerikos Vals
tybės, ir kaip lengvai ameri
konų vadovybę per ištisus 
S0 metų sovietai mulkino ir 
vyniojo ant piršto tuo juos 
nusmukdydami iki antraei
lės galybės ir pastatydami 
gynybos padėtyje. Kadaise 
prez. Kennedy buvo prama- 
tęs sovietų kėslus ir norėjo- 
Ameriką pastatyti ant kojų, 
bet sovietai greitai jį su
tvarkė kad net • .nebuvo 
išaiškintas ir atskleistas 
prezidento žudikas. Lygiai 
panašiomis priemonėmis so
vietai norėjo pašalinti ir 
prez. Reaganą prieš metus, 
o taip pat ir Romos katalikų 
popiežių, kuris daugiau pa
žįsta sovietus, negu bet kas 
kitas, bet Vakarų laimei abu 
pasikėsinimai buvo nesėk
mingi. O vis tiek vakarai iš 
to nepasimokė ir šiandie so
vietai groja tą pačią taikos 
melodiją hipnotizuodami 
Vakarus kartas nuo karto 
sužvangindami ir ginklais 

A.A.
JULIUI DUBAUSKUI

staiga mirus, nuoširdžiai užjaučiame jo žmoną choristę 
Albiną, sūnus Petrą, Stasį, ir visus artimuosius. Skausmo 
valandoje kartu liūdime

’’Dainos” choras

ypač prieš mažesnius ir ar- 
•timesnius kaimynus.

Ir šiandie Vakaruose daž
nai negalima pasakyti tiesos 
žodžio apie sovietus nei at
skiruose kraštuose, nei 
tarptautiniuose forumuose. 
Mažesnieji kraštai labai 
dažnai viešai pasmerkiami 
jeigu juose pasireiškia pasi
priešinimas krašto viduje 
prieš subversyvinę komu
nistų veiklą net tokiems tai
kant sutartinai sankcijas, 
kaip per Jungtinių Tautų 
Organizaciją, bet stebėtina, 
niekur Sovietų Sąjunga ne- 
užkliudoma, tarsi tai būtų 
pati nekaltybė ir pavyzdys, 
visam pasauliui. Be abejo 
tokie Helsinkio susitarimai 
ir po to vykstančios Belgra
do ir Madrido konferencijos 
tėra tik farsas, tuščias tam- 
pymasis, nes gi su sovietais 
niekad neįmanomas garbin
gas susitarimas. Jie papras
tai begėdiškai pasirašo kil
niausius susitarimus, kurių 
ir neketina vykdyti, o net gi 
demonstratyviai rodo, kad 
jie visa tai niekina. Ir ar 
verta su tokiu partneriu to
liau kalbėtis, gaišti laiką ir 
net save žeminti žinant kad 
iš tų kalbų nieko doro ir po
zityvaus nebus laimėta. Ir

Lietuviai Či k a goję
Rašo Jurgis Janušaitis

TELKIAME TRETĮJĮ 
MILIJONĄ

JAV prieš keliolika metų 
energingų entuziastų dėka 
buvo įsteigtas Lietuvių 
Fondas, tikslu sutelkti mili
joną dolerių būsimajai ne- 
pr'ikl. Lietuvai, o palūkano
mis remti mūsų mokslą, me
ną, kultūrą, lituanistinį 
švietimą ir kitus didesnius 
projektus. Kaip patarlė 
sako, bevalgant atsiranda 
apetitas, taip ir Lietuvių 
Fondo valdytojams nutiko.

Po didelių pastangų buvo 
pasiektas pirmas milijonas. 
Nesustota. Ryžtasi siekt 
antrojo. Ėjo darbas spar
čiau. Jau turime du milijonu 
dol. fonde. Kur tau, sekasi 
gerai, reikia judėti toliau. Ir 
štai sėkmingai telkiamos 
sumos trečiajam milijonui.

Lietuvių Fondas Ameri
koje, yra viena iš didžiausių 
tautinio gyvastingumo išlai
kymo finansinė jėgainė. Per 
keliolika metų jau palūka
nomis įvairiems tikslams iš
mokėta arti vieno milijono 
dolerių. Kasmet dabar 
paskirstoma pelno virš 
šimto tūkstančių dolerių. 
Žinoma, LF narių gretose 
tėra arti 5000 lietuvių. Paly- 

nežiūrint to, sovietai nekliu
domai varo savo propagandą 
niekur nesutikdami pasi
priešinimo. Ir kaip sovietai 
neatlyžtamai varo savo melo 
propagandą, Vakarai ir tuo 
pačiu mes turėtume su dar 
didesniu atkaklumu ginti 
tiesą. Netiesa, kad tiesos 
nereikia ginti, bet gi melo 
piktžolės nepalyginamai ag
resyvesnės ir nustelbia arba 
bent pridengia ir galingus 
augalus. Todėl kiekvieno 
doro žmogaus tiesioginė pa
reiga nelikti abejingu tiesai 
arba melui ir nuolat budėti 
drąsiai stojant už tiesą. 
Dažnai ir mūsų pačių vidi
niai rūpesčiai trukdo apsi
dairyti, kas vyksta aplinkui. 
Stojant už tiesą platesniu 
mastu kartais daugiau gali
ma pasitarnauti ir saviems 
reikalams, negu tik veikti 
užsidarus siaurame savam 
rately.

Kiek kartų ir patys paste
bėjome, kiek įtakingų žmo
nių nuvykę į Sov. Sąjungą ir 
ten propagandos apmulkinti 
sugrįžę plačiai giria sovieti
nius atsiekimus ir neįsivaiz
duojamas žmogaus laisves 
tuo talkindami melui. Ar 
daug kas tokiai neteisybei 
pasipriešina? Drąsiai ginda
mas tiesą pasitarnausi ir 
sau, ir gyvenamąja, kraštui.

(v.k J

ginant su visa išeivija, skai
čius mažokas. Daugiausia 
įnašų įnešė vyresniosios 
kartos žmonės, arba įamžin
dami amžinybėn išėjusius 
savo artimuosius. Susilauk
ta ir palikimų.

Kad to viso buvo pasiekta, 
tenka atvirai ir nuoširdžiai 
vertinti Lietuvių Fondo va
dovybę ir tokius vyrus kaip 
Dr. Antanas Razma, Dr. 
Petras Kisielius, Dr. Gede- 
minas Balukas, Dr. Kazys 
Ambrozaitis, Dr. J. Valaitis, 
Dr. Ferd. Kaunas, Stadert 
federal taupymo - skol. 
bendrovės viceprezidentas 
operos solistas Stasys Ba
ras, ir daug kitų. Jie savo 
didėliu taktu, tolerancija, 
ramumu, darbštumu ir 
energija užtikrino šio fondo 
sėkmingą augimą.

Dr. Antanas Razma dau
gelį metų stovėjo LF vado
vybės priešakyje, vadovau
damas valdybai ar tarybai. 
Šiais metais jis, gaila, iš val
dybos pirmininko pareigų 
pasitraukė dėl to, kad jam 
tenka vadovauti milžiniš
kam Pasaulio Lietuvių Die
nų, įvykstančių 1983 metų 
vasarą, visam organizaci
niam darbui, einant II PLD 
rengimo komiteto pareigas. 
Tačiau jis, kiek sąlygos leis, 
pažadėjo visokeriopą para
mą ir LF. Valdybos pirmi
ninko pareigas perėmė taip 
pat energingas, sumanus, 
visuomenės didelį pasitikė
jimą turįs operos solistas 
Stasys Baras, kurį ir Aus
tralijos lietuviai, iš jo vieš
nagės Australijoje, pažįsta. 
Lietuvių Fondo vadovybė 
neatlaidžiai siekia užbaigti ir 
tretįjį milijoną. O tai gali
mybė yra. LF vadovybė
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REMK AUSTRALIJOS
LIETUVIŲ FONDA

Jo tikslas—skatinti, remti ir puoselėti lietuvių tautinę 
kultūra, mokslą, švietimą, meną ir kitas lietuvių 
kultūrines apraiškas.

Fondą .stiprinsime ir ji ugdysime, jei įvairiomis 
progomis jam aukosime, stosime jo nariais ir 
nepamiršime jo surašydami testamentus. Testamentuose 
reikia įrašyti tiksliai angliškąjį Fondo pavadinimą ir 
adresą:

AUSTRALIAN LITHUANIAN FOUNDATION INC.
50 Errol Street,
North Melbourne, Victoria

AX. Fondo Valdyba
d------ .-------- -

Atkasama
Sąryšyje su įvykiais Len

kijoje vėl aikštėn iškyla se
nos sutartys, pasirašytos 
dar ’’trijų didžiųjų” karo 
metu, kaip Teheranas, 
Potsdamas, Jalta ir kitos, 
kurias ir gal jų turinį vaka
riečių politikai greičiausiai 
bus užmiršę, bet tik ne so
vietai, nes tose sutartyse 
praktiškai beveik visi nuta
rimai buvo palankūs sovie- 
;ams arba pačių sovietų pa
diktuoti. Štai kad ir Jaltos 
konferencija, įvykusi 1944 
m. vasario 4-11 d.d. kurioje' 
dalyvavo Rooseveltas, Sta
linas ir Churchillis.. Karui 

ruošia ir specialų apie LF 
veiklą leidinį, kurio pasiro
dymas laukiamas dar šiais 
metais.

Dr. Andrei
Sakharov, kuris dabar gy
vena ištremtas Gorkio 
mieste, 250 km. nuo 
Maskvos, savo draugų pa- 
gelba, atsiuntė laišką Aus
tralijos mokslininkams, 
kurie jį remia ir stengiasi 
jam padėti.
Jis rašo, kad už savo darbus 
jis pats pasiima atsakomybę 
ir nori, kad būtų viešai jam 
teismas. Jis yra labai nusi
vylęs savo kolegomis moks
lininkais iš visos Sov. S-gos, 
su kuriais jis ilgus metus 
kartu dirbo, buvo draugai ir 
dabar jie atsisako jam padė
ti ir jį paremti. Jis jau du 
kartus kreipėsi į prezidentą 
Brežnevą, bet negavo jokio 
atsakymo. Vienas būdas 
pralaužti ”KGB sieną”, yra 
jo užsienio draugams kaip 
nors visokiais būdais pa
siekti Brežnevą ir kitus so
vietų vadus, spaudžiant iš 
visų pusių. Jis prašo, kad 
Australijos ministeris pir
mininkas Mr. Fraser, opozi
cijos vadas Mr. Hayden, Mr. 
Wran ir kiti žymūs australai 
bandytų jam padėti.

Prieš kiek laiko New Yor- 
ko Mokslų Akademija buvo 
suruošusi tarptautinę kon
ferenciją Sacharovui pa
gerbti. Ta proga jis slaptu 
keliu pasiuntė straipsnį, pa
vadintą "Mokslininkų atsa- 
mokybė”. Jame jis išvardina 
žymiausius ’’sąžinės kali
nius”, tarp kurių mini ir lie
tuvius: Viktorą Petkų, Balį 
Gajauską ir estus Juri Kuk- 
ka ir Mart Niklusą.

Jalta
baigiantis Rooseveltas kaip 
tik tokios konferencijos no
rėjo per ją siekdamas Rusiją 
įtraukti į karą prieš Japoni
ją. Stalinas nenorėjo sku
bintis stoti į karą ir stengėsi 
konferenciją uždelsti. Vis tik 
ji įvyko 1944 m. pradžioje, 
kurioje buvo nuspręstas 
Europos likimas, jų tarpe ir 
Lenkijos. Churchillis dar 
bandė Lenkijai iškovoti lais
vus rinkimus, bet Stalinas 
tam griežtai pasipriešino at
virai pareikšdamas, kad 
laisvuose rinkimuose pasta* 
tytoji Lenkijos vyriausybė 
būsianti antisovietinė, • o 
Sov. Sąjunga negalinti to 
•leisti. Tokiu būdu Lenkijos 
likimas jau tuo metu buvo 
nuspręstas, ir nežiūrint pa
čių lenkų pastangų išsilais
vinti, sovietai jaučiasi teisėti 
šeimininkai Rytų Europoje, 
įskaitant ir Lenkiją. Vėliau 
dar Churchillis privačiais 
laiškais bandė Staliną pa
lenkti laikytis susitarimų, 
bet Stalinas, t.y. Sov. Są
junga tvarkėsi vadovauda
masi tik savo išskaičiavi
mais.

Be abejo, šitokią padėtį 
žino ir pačios Lenkijos poli
tikai. Kai dar 1956 m. įvyko 
Lenkijos vyriausybės krizė, 
įvertindamas situaciją net 
tuometinis Lenkijos primas 
kardinolas Višinskis ragino 
žmones balsuoti už Gomul- 
ką. Ir šį kartą pats Solidaru
mo unijos vadas L. Walęsa 
stengėsi pristabdyti karš
tuolius lutus Solidarumo 
unijos vadus, nes Lenkija 
turinti rinktis tarp dviejų 
blogybių: pusiau priklausyti 
Rusijai su satelito statusu, 
ar būti pilnai okupuotai. Je~ 
ruzelskis be abejo pasirinko 
pusiau priklausomybę, nes 
kiekvienu atveju net jeigu 
rusai Lenkiją okupuotų 
S* ‘ [a, niekas iš vakarų neitų 

nkijos ginti, o visi protes
tai pasibaigtų panašiai kaip- 
ir su olimpijados boikotu.

♦ ♦ ♦

Italijoje surastas ir išva
duotas amerikiečių genero
las James Dozier kurį rau
donosios brigados teroristai 
buvo prieš penkias savaites 
pagrobę ir ketinę teisti. Ita
lų policija susekė, kur jis 
buvo slepiamas ir drąsiu 
puolimu išvadavo. To proga 
suimta visa eilė įtariamų as
menų.

***
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KAIP GERAI KAD ESU SKAUTĖ
GILLWELL PARK STOVYKLOS ĮSPŪDŽIAI

Akimirka prabėgo sto
vyklos dienos. -Sėdžiu trau
kinyje, bet stovyklautojų 
veidai bėga kartu su saulės 
nudegintais Australijos lau
kais. Matau veik visus, ku
riuos palikau ”Dainų sto
vykloje”...

Atvykome į Gillwell Park 
skautų stovyklą sausio 2-rą. 
Mes keturios adelaidiškės 
susėdome ant kelmo ir lau
kėme kol teta mus užregis
truos. Daugumos skautų 
veidų buvo lyg kur tai ma
tyti, bet atmintyje išblukę. 
Galvojau, kad vėl reikės pa
žintis atnaujinfcO kaip gi ki
taip? Tuoj priėjo dvi vyres
nės skautės iš Melbourne ir 
nusivedė mus į skaučių 
pastovyklę. Skautės jau 
statėsi palapines, garsiai 
kalbėjo ir kikeno. Netrukus 
susipažinome. Sesė Audra ir 
aš apsigyvenome su ketu
riomis skautėmis iš Mel
bourne. Greitai susidrauga
vome ir dingo nepažįstami 
veidai.

Kiekvienai palapinei rei
kėjo rasti vardą. Mes pasi
vadinome ’’Skruzdėmis”. 
Buvo gyvačių, žolių ir kito
kių vardų. Mūsų pastovyklė 
vadinosi ’’Gamtos” vardu, 
kadangi čia tokios gražios ir 
malonios vietos. Savo pala
pinę papuošėme miško 
augalais ir medžių skujomis.

Nors pirmoji stovyklos 
diena buvo šeštadienis, 
skautų dvasios vadas kun. 
Pr. Dauknys atlaikė mišias. 
Po mišių vėliavų nuleidimas, 
vakarienė ir laužas. Vienuo
liktą valandą visa stovykla 
nutilo. Pirmoji diena nebuvo 
lengva. Mes adelaidiškės, 
išvargintos kelionės, o mel- 
bourniškės stovyklos įsikū
rimo darbais, labai greitai 
paskendome miego karalys
tėje.

Stovyklos programa buvo 
labai įvairi. Ryte mankšta, 
kurią privalėjo pravesti mū
sų vyresnieji broliai. Jie vis 
vėlavo, matyt, negalėjo išsi
miegoti. Taip rytmetinę 
mankštą nevisada sėkmin
gai pavykdavo atlikti. Die
nos metu nebuvo laiko dyki
nėti. .Turėjome daug ir įvai
rių Ūžsįėmimų. Pirmosios 
pagęlbos instrukcijos, kelio
nės ženklai, žemėlapiai, ma
tavimas ir daug kitokių 
skautui reikalingų žinoti da
lykų. Turėjome ir žaidimų, 
už kuriuos kiekviena skiltis 
gaudavo taškus. Likusį laiką 
praleidome maudydamiesi, 
dainuodami ir ilsėdamiesi. 
Manau, kad lankymosi lai
kas visiems geriausiai pati
ko. Mes lankėme brolius, o 
jie mus.

Kiekvieną vakarą kūrėme 
laužą; Prie laužo geriausiai 
pasirodė ’’Piktosios Ponč- 
kos”, tai buvo broliai, nors 
jų vardas skambėjo lyg se
sių. Jie buvo atsivežę gita
ras ir labai gražiai dainavo. 
Kiekvieno laužo pasirodyme 
jie sukurdavo vis naujų 
dainų.

’’Kleckai”, tai vyčiai kan
didatai buvo nebalsingi ir 
nemokėjo ar nenorėjo dai
nuoti. Jie skundėsi, kad savo 
balsus praranda ryte pakel
dami ir vakare nuleisdami 
vėliavas, kurių metu reikė
davo giedoti.

Įdomiausia stovykloje 
buvo ’’Teta Daina”. Jinai 
buvo pasiruošusi išspręsti 
visų problemas. Kiekvie- 
nas/a stovyklautojas/a savo 
vargus surašydavo ir per
duodavo Tetai Dainai, kuri 
prie laužo visiems atsaky
davo. Tai buvo labiausiai

Danutė Baltutytė
laukiami laužo pasirodymai. 
Čia broliai ir sesės linksmoje 
formoje išsikalbėdavo, o vi
siems buvo daug smagaus 
juoko. Brolis Algis (Šimkus) 
kas vakarą prie laužo dai
nuodavo apie visus dienos 
įvykius. Visi atidžiai klausė
mės ar kartais neišgirsime ir 
apie save.

Kiekvienas laužas vis bu
vo kitoks, nes jį pravesdavo 
vis kitas skautas. Laužus 
užbaigdavome daina ’’Atei
na naktis”.

Iškilmingiausi stovyklos 
programos dalykai, tai 
vėliavų pakėlimas ir nulei
dimas. Visi įžygiuodavo uni
formuoti. Kiekvieną skiltis 
vis kitaip įžygiuodavo; vis 
surasdavo naują dainą, ypa
tingai jūros budžiai ir vyčiai. 
Jie tiek dainuodavo, kai va
kare prie laužo tylėdavo.

Vasara...Miškas ir nauji stovyklos draugai. Iš k.: Petras 
Šiurna, Danutė Baltutytė, Loreta Čižauskaitė, Audra 
Milen ir Darius Alekna

AUDRA VIRŠ EUROPOS
Tęsinys 

Ava Saudargienė

Ha, ha, ha, neiškentus su
murmėjau. Jaunas studen
tas sušuko: ’’Tai pasakė Ce
zaris, romėnų imperatorius, 
perėjęs Rubikono upę!”

’’Kai turime lenkų popie
žių, viską galima priskirti 
lenkams,” sumurmėjo nebe
jaunas turistas. Vadovas nei 
neužraudo.

Greitu tempu vyko apžiū
rėjimas kitų bazilikų — Di S. 
Giovanni, Di S. Paulo, Di S. 
Maria in Trastevera. Gra
žiausia jų šv. Jono bazilika, o 
įspūdingiausia Scala Santa, 
Šventieji laiptai. Pagal tra
diciją, Piloto rūmų marmoro 
laiptų 28 pakopos, kuriomis 
Kristus buvo atvarytas į 
teismą, imperatorės Hele
nos atgabentos į Romą. Jais 
lipti galima tik klupsčiomis. 
Laiptai tokie statūs, rodos į 
dangų nukoptum jei nuodė
mės neslėgtų. Kelios juodai 
apsirengusios italės ant ke
lių parklupusios kopė aukš
tyn.

Žavi istorinė Roma. Im
ponuoja muziejai, Palazzo, 
'Panteonas, triumfo vartai, 
piazžų fontanai. Sekmadienį 
nuėjau į Forum Romanum ir 
garsų Koliziejų. Daug amžių 
saulė, lietus ir vėjai naikino 
garsųjį cirką kur romėnai 
pramogavo, kur pirmieji 
krikščionys žuvo liūty dras

Stovykloje buvo ir labai 
jaunų skautų - paukštyčių ir 
vilkiukų. Vadovai juos labai 
gerai prižiūrėjo, o geras bū
rys prityrusių skautų visur 
savo patyrimą rodė.

Kiekviena pastovyklė tu
rėjo savo šūkį. Mūsų buvo: 
’’Daina vis skambės, gamta 
vis žydės, o skautės vis bu
dės!”. Stovyklos vadovybė 
savo šūkiu; ’’Mes vadai, 
mums gerai”, primindavo 
savo vyresniškumą. Aš ma
nau, kad jiems tikrai buvo 
gerai. Bet mums irgi neblo
giau.

Teko ir virtuvėje padir
bėti. Tai pats sunkiausias 
darbas. As manau, kad vir
tuvėje dirbti reikėjo skirti 
visus neklaužadas už bau
das. Aš net negaliu suprasti, 
kaip mūsų virėjos galėjo 
pernešti ir kasdieną taip

komi. Viskas praėjo, o jis 
tebestovi apgriuvęs, tuščias, 
kaip ir Palatino, Romos im
peratorių lopšys, miesto 
centras Romulo parinktas. 
Roma- imperatorių lopšys, 
miesto centras -Romulo pa
rinktas. Roma seniai per
žengė mediniu arklu Romulo 
išvestas ribas, kuriose Fo
rum Romanum ir Kolizie
jaus griuvėsiai restauruo
jami.

Didingos praeities šešėly
je studijuoju miesto planą. 
Einu į kairę ieškodama bazi
likos St. Pietro in Vincoli, 
kur saugomi retežiai, kuriais 
Herodas buvo sukaustęs 
apaštalą.

Patenku į plane nepažy
mėtą skersgatvį, leidžiuos 
laiptais. (Ak,kiek daug laiptų 
Romoje!). Sėdu ant žemuti
nės pakopos ir vėl tiriu pla
ną. Prieina turistas. Jis iš 
Vengrijos. Kur St. Pietro in 
Vincoli? Klausia manęs. Su
dedam abiejų planus, tiria
me, leidžiamės dar viena 
pakopa ir čia randame ro
dyklę ”Į St. Pietro in Vin
coli”, nukreiptą į laiptų vir
šų. Aš atsisakau lipti atgal 
šimtą pakopų, bet vengras 
ryžtingai kopia aukštyn.

Jei esi Romoje, turi po
piežių matyti. Vykstu į Va- 
tikąną, iš kur per amžius 

skaniai ir gražiai pagaminti 
mums, tokiai daugybei tokį 
puikų maistą? Joms reikia 
paskirti medalių!

Buvo ir linksmų nutikimų. 
Vieną vakarą, prieš kaukių 
balių, mes sesės negalėjome 
surasti savo uniformų. Jas 
pamatėme kaukių baliuje. 
Jas vilkėjo vyčiai kandida
tai! Baliuje matėme Adam 
Ant, Medį, Krišnas, Punks,' 
mods ir daug kitų charakte
rių bei žmonių.

Viena diena buvo skirta 
ekskursijai. Vykome į Eme
rald ežerą. Tai buvo labai 
smagi ir maloni diena, ku
rios metu dar labiau ir arti
miau susipažinome su kito
mis skiltimis, o ypatingai 
su... broliais. Vykome auto
busu, kuriame skambėjo 
skautiškos dainos ir juokas. 
Pagalvojau, kaip gerai, kad 
esu skautė!

Visą ką išmokome, reikėjo 
ir panaudoti, o proga atsira
do, kai išvykome iškylauti. 
Iškylavome visą dieną. Teko 
panaudoti ženklus, žemėla
pius ir viską, ką buvome iš

mokę, Į stovyklą grįžome 
vos gyvi.

Artėjo savaitgalis, nors 
čia kiekviena diena tokia 
pati. Jau vakare pradėjo 
stovyklon rinktis svečiai. Be 
to, suvažiavo ir daug skautų, 
kurie nestovyklavo. Tai bu
vo linksmiausias vakaras. 
Dainavome, šokome tauti
nius šokius ir čia pasirodė 
kas juos moka, o kas ne.

Artėjo paskutinis laužas. 
Mes adelaidiškės jam jau 
Adelaidėje ruošėmės. Dai
navome lietuviškai, mūsų 
pačių sukurtą dainą. Iš plo
jimų supratome, kad mūsų 
daina visiems labai patiko. 
Gitara mums pritarė sesė 
Loreta.

Po laužo atvykę svečiai 
miegojo barake, kuriame 
miegojo vilkiukai ir paukš
tytės. Visi skautai, šią pas
kutinę naktį nemiegojo. Se
sės ir broliai bandė vieni 
kitus aplankyti, bet vyres
nybė buvo labai budri ir ke- 

sklido į pasaulį krikščioniš
koji kultūra. Perėjus Tevere 
upę randu Leonino sienų 
apsuptus puikius sodus, di
dingą Šv. Petro baziliką, 
muziejus, bibliotekas, ar
chyvus, bažnytinių dignito
rių rezidencijas. Šveicarų 
milicija palaiko Vatikano 
valstybės tvarką.

Šv. Petro bazilika, cirko 
Neroniaus vietoje, pastatyta 
virš apaštalo kapo, kur jis 
Nerono įsakymu buvo nu
kryžiuotas. Kuklus pastatas 
buvo perstatytas iš pagrin
dų. Jo didybę ir grožį sukūrė 
garsiausi menininkai: kupo
las Michelangelo, fasadas 
Maderno, didžiulės aikštės 
kolonados Bemini. Sistino 
kapela ir Michelangelo Pieta 
didingiausi meno paminklai 
Vatikane.

Požemio grotose surandu 
Lietuvos kampelį. Lietuviš
koje kapeloje pasigėrėjimą 
sukelia Mindaugo, Rex Li- 
tuanus krikštas. Kataloge 
jos aprašymo neradome.

Didžiulė šv. Petro aikštė 
saulės įkaitinta. Turistai il
sisi kolonadų pavėsyje. Ba
landžiai ir žvirbliai šokinėja 
prie numestų maisto trupi
nių, taškosi prakiurusio 
vandentekio klane, maudosi 
Berninio ir Maderno fonta
nuose.

Popiežiaus neteko matyti. 
Po pasikėsinimo į jo gyvybę 
ir ilgo gydymosi, ilsisi vasa
ros rezidencijoje Castelgan- 
dolfo.

lėtai skautų teko naktį pra
leisti vėliavų aikštėje. Tai 
buvo ilga naktis!

Sekmadienis. Paskutinė 
stovyklos diena. Norėjosi 
iškrėsti kokią nors išdaigą. 
Nuslinkome prie skautų vy
čių kandidatų palapinės ir 
atrišome virves. Palapinė 
sugriuvo. Laimingos skubė
jome į savo palapinę. O čia 
kas? Nagi, jie mums atsily
gino tuo pačiu!

Paskutinį kartą pakėlėme 
vėliavą. Palapinių inspekci
jos nebuvo. Ir gerai, nes 
mūsų palapinė... sugriuvus. 
Sutvarkėme stovyklos vie
tovę ir susirinkome vėliavos 
aikštėje. Paskutinis atsi
sveikinimas... Kada vėl 
susitiksime?

Ačiū vadovams, vado
vėms, virėjoms ir Melbour
ne skautų tuntui Džiugui, 
kad mus adelaidiškės priė
mėte ir taip gerai prižiūrė
jote!

Ačiū tėveliams, kad leido
te vykti į stovyklą!

Niekad nepamiršiu šios 
vasaros stovyklos; draugys
tės, naujų pažinčių ir lietu
viško jaunimo, nors teko 
girdėti nemažai angliškai 
kalbančių. Kitą kartą pasi
stengsime...

Vis budžiu!

Iš Varšuvos atvažiavo po
nai B, Zofijos tėvai ir tetula, 
geriausi mano brolio bičiu
liai. Nuo pirmos dienos su
artino mus kilmė ir gimtoji 
kalba. Ir kiek tų kalbų! Pri
simenam šviesius Lietuvos 
nepriklausomybės laikus, 
minime gimines, artimuo
sius, pažįstamus ir skaudžią 
rusų okupaciją.

Sulenkėjęs Lietuvos ba-. 
joras p. B. mokslus baigęs 
Petrapily; kur kas jaunesnė 
jo žmona ir jos sesuo, pono 
B. pusbrolio našlė tetula, 
baigė lenkų gimnaziją Kau
ne. Visi puikiai ir noriai kal
bėjo lietuviškai, nors trisde
šimt metų gyvendami Var
šuvoje lietuviškai negirdėjo. 
Tik Zofija gimtojo krašto 
kalbos nežinojo, su manim 
kalbėjo angliškai, su tėvais 
lenkiškai.

’’Mano protėvių dvarai 
buvo tarp Ukmergės, Ute
nos ir Anykščių”, noriai pa
sakojo senas bajoras. ’’Ku
nigaikštis Daugsprungas 13 
a. pastatęs prie Šventosios 
pilį, kurią žmonės praminė 
Vilkmerge, nes buvo pasa
kojama, kad ten gyvenusi 
žynė su vilku. Bet mano se
nelis sakęs, kad pilį pastatęs 
dievaitis Ūkas ir gyvenęs 
joje pasigrobęs gražiausią 
apylinkės mergaitę. Tai ta 
vieta ir buvo praminta Uk
merge.”

Kaip gerai ponas B. prisi
mena senus Lietuvos pada
vimus, pasigėrėjau.

"Viską prisimenu kas se
niau buvę, tik kas dabar 
vyksta, užmirštu.” Užsiko
sėjo p. B. "Naujų sraigtelių 
reikia mano senai galvai. 0 
kur gi jų gausi? Lenkijoj ir 
sraigtelių, ir vinių, ir visko 
trūksta; replės neperkerpa 
vielos, pačios suskyla.”

Bus daugiau

Daug sužinosi 
skaitydamas

Mūsų Pastogę!
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Namie ir svetur
MIELI SVEČIAI 

NEWCASTELYJE

Pereitą savaitę lankėsi 
Newcastelyje inž. Romas 
Ragauskas su žmona Danute 
ir savo sesute iš Lietuvos - 
Danguole, kuri svečiuojasi 
Australijoje jau nuo lapkri
čio mėn. Inž. Romas Ra
gauskas dirbo prie Glenbow 
ir Grahamstown užtvankų 
statybos ir dažnai su savo 
šeima atvykdavo į New
castle, j lietuvių parengi
mus. Šiuo metu gyvena 
Melbourne ir yra labai akty-' 
vus lietuvių sportininkų or
ganizaciniame darbe - šiuo 
metu ALFAS pirmininkas. 
Mieli svečiai savo kelionėje 
iš Melbourne į Brisbaną ir 
atgal, kurios tikslas buvo 
supažindinti viešnią iš Lie
tuvos - Danguolę su Austra
lija ir čia gyvenančiais lietu
viais, porai dienų apsistojo 
Newcastelyje pas Alf. Šer
ną. Romas ir Danutė stebė
josi miesto ir apylinkių pa
žanga, organizuotoje eks
kursijoje buvo pereita per 
BHP plieno liejyklą. Stipri 
kūnuirsiela viešnia iš Lietu
vos mėgo rytais ir vakarais 
paplaukyti vandenyno ban
gose, o sakėsi, kad vandens 
sporto paslaptis išmokusi 
Nemuno vagos srovėje 
Kaune. A.g.

Žydai
Lietuvoje

Labai dažnai buvę Lietu-
vos žydai užpuola ne tik 
paskirus lietuvius, bet ir 
visą lietuvių tautą, kad jie 
visą laiką buvo labai nusi
statę prieš pačius žydus ir 
vokiečių okupacijos laikais 
buvo atsakingi už žydų šau
dymą, kurį, su labai mažo
mis lietuvių išimtimis, vyk
dė patys vokiečiai. Jau kiek 
laiko spaudoje vyksta žodinė 
kova, tarp kai kurių Lietu
vos žydų, dabar gyvenančių 
Izraelyje ir lietuvių, žinan
čių Lietuvos žydų padėtį. J. 
Deltuvis, atsakydamas žydų 
užpuolimams rašo: ’’Žydams 
verslininkams Lietuvoje ne
buvo, kaip jie sako, blogai. 
1940 m., per įmonių nacio
nalizavimą, įmonių, kurių 
kapitalas viršijo 150.000 litų, 
Lietuvoje buvo 1150 ir žy
dams jų priklausė 1058. Iš 
bendros tų įmonių 402 mil. 
litų apyvartos, žydams teko 
367 mil. Jei žydai dideles pi
nigų sumas siuntė į Izraelį, 
tai tas suprantama, tačiau, 
kad šie turtingi žydai labai 
didelėmis sumomis rėmė 
komunistų partiją ir komu
nistinį MOPR’ą, tai tikrai 
nesuprantama. Daug žydų 
dirbo ir valdiškose tarnybo
se. Buvo ministerial, konsu
lai, burmistrai, mokytojai ir 
kiti. Buvo ir karininkų ir 
Vilniaus getho policijos vir
šininkas buvo buvęs Lietu
vos kariuomenės kapitonas 
Jakob Gens. Tačiau, žiūrint 
iš kitos pusės, kai 1940 me
tais vyko pirmieji trėmimai, 
tai likvidacijos planui vado
vavo žydai Dembo, Finkel- 
šteinas ir Komodaitė, o viso 
skyriaus viršininkas buvo 
žydas Todesas. Pirmosios 
okupacijos metu, ne Palec
kis ir Gedvilas parinkdavo 
žymiuosius pareigūnus, bet 
partijos kadrų skyriaus vir
šininkas, kuriuo buvo Chai
mas Aiženas. Lietuviško

BIRUTĖ 
PŪKELEVIČIUTĖ - 

LAUREATĖ

Prieš trisdešimt dvejus 
metus ’’Draugo” dienraščio 
vadovybė įsteigė literatūros 
premiją, skiriamą kasmet už 
geriausią lietuvių kalba, lie
tuvio rašytojo parašytą, ro
maną. Tai buvo anų metų 
didelė paskata mūsų rašyto
jams, tuo pačiu užsianga
žuota turtinti gerais roma
nais ir mūsų literatūrą. 
Įsteigtoji premija kasmet 
susilaukė vis naujų mecena
tų - tūkstantininkų ir kas
met susilaukdavome po ge
rą, premijuotą romaną.

Taigi šiais metais, sausio 
1 d. vertinimo komisija, su
sidedanti iš Balio Gaidžiūno, 
Viktoro Mariūno, Vacio Ro- 
čiūno, Dalios Staniškienės ir 
Dr. Danguolės Tamuliony- 
tės, Clevelande, iš devynių 
komisijai atsiųstų romanų 
rankraščių vienbalsiai at
rinko romaną ’’DEVINTAS 
LAPAS”, kurio autorė pasi
rodė esanti rašytoja Birutė 
Pūkelevičiūtė, gyv. Čikago
je-

Ši brandi rašytoja, su 
savo kūryba yra plačiai ži
noma lietuvių visuomenėje. 
Tiesa ji parašė skaičiumi 
nedaug romanų, bet visi 
buvo Draugo premija atžy
mėti. Jos parašyti ir premi
juoti romanai yra : Aštuoni 
lapai, Rugsėjo šeštadienis, 
Naujų metų istorija ir dabar 
ketvirtasis Devintas lapas.

Taip pat premiją laimėjo 
už dramą ’’Aukso žąsis”, pa
gal kurią pačios autorės

Liet. Žurnalistų S-gos Centro Valdyba. Is k.: Vytautas Kasniūnas, Algirdas 
Pužauskas, pirmininkas Jurgis Janušaitis, Petras Petrutis ir Bronius Juodelis

V. BALTUTIS
Patarimai norintiems rašyti į spaudą

feljetonas

Spauda yra veidrodis, ku
riame mums to norint ar ne
norint, atsispindi mūsų visų 

-darbai ir gyvenimas. Visus

Kaniūkų kaimo egzekuto
rius buvo Jakob Prener, ku

ris, kaip pats savo knygoje 
rašo, jis buvo lietuvių išgel
bėtas ir vėliau pasidarė tų 
pačių lietuvių įskundėju ir 
stribu, žydai nemato savo 
jadarytų didžiulių klaidų, 
>et neužmiršta pasitaikiusių 
ietuviškųjų išsišokimų ir 
įai kurių lietuvių, prisidėju
sių prie žydų šaudyme, ku
rių, daugumoje, jau nėra 
gyvųjų tarpe. 

pastangomis buvo pagamin
tas filmas. Gaila, kad šis fil
mas mažokai tebuvo paro
domas lietuviškajai visuo
menei. 0 jis gana įdomus, 
juo galėtų labai domėtis ir 
mūsų mokyklinis jaunimas. 
Rašytoja Rūkelevičiūtė - iš
skirtinas talentas, ji puiki 
aktorė, režisierė, dramų au
torė. Paskutiniaisiais metais 
ją rečiau tematėme lietuviš
kajame gyvenime, tačiau, 
kaip pasirodė, ji buvo labai 
užsiėmusi kūryba, kurią ap
vainikavo laureatės vaini
kas.

Premijos įteikimas įvyks 
ne Čikagoje, bet Clevelande 
kovo 20 d. "Draugo” trisde
šimt pirmojo romano mece
natai, paskyrę 2000 dol. 
premiją, yra Raimonda ir 
Ričardas Kontrimai iš Los 
Angeles, Californijos. Ma
nau, kad šios rašytojos ver
tinga kūryba domisi ir Aus
tralijos lietuviai. 0 domėtis- 
verta.

Ta pačia proga tenka pa
žymėti, kad JAV gyveną 
lietuviai nestokoja įvairių 
premijų už literatūrą, žur
nalistiką, meną, už nuopel
nus ir t.t. Premijas skiria 
Liet.: Fondas per Lietuvių 
Bendruomenę, kun. Dr. 
Juozas Prunskis, Lietuviai 
gydytojai, organizacijos ir 
net pavieniai asmenys.
PAGERBSIME ŽYMŲJĮ

RAŠYTOJĄ
VYTAUTĄ ALANTĄ

Gražu, kai lietuvių orga
nizacijos, pritariant plačiajai 

rašančius į mūsų spaudą, 
vadiname rašeivomis, 
plunksnagraužiais, o labiau 
išprusę prisimuša net iki 
žurnalisto titulo.

Rašto žmonėms visuomet 
rodoma pagarba, o rašei
voms dažnai tenka išklausy
ti kolionių dėl nemokšišku
mo, neapdairumo, aklystės, 
siauro protavimo, neįžval
gumo ir visos kitos nuodė
mės supilamos ant jų galvų, 
nes jie savo rašinėjimais 
kiršina ramią visuomenę, iš
kelia ne tuos darbuotojus, 
kritikuoja nieko neveikian
čius, neaprašo sukakčių ir 
prašomi atsisako rašyti į 
spaudą taip, kaip mes to no
rėtume. Čia ir yra esminis

DĖMESIO LIETUVIŲ KLUBO NARIAMS

Bankstown Compass Centre, Room 12a, 1st floor savo 
laboratoriją atidarė

A. WEGNER
Dantų technikas

Lietuviams klubo nariams nuo vasario 1 iki balandžio 
30 dienos teikiama didelė nuolaida

visuomenei, prisimena savo 
iškiliuosius tėvynainius - ra
šytojus, visuomenės veikė
jus, politikus, meno žmones 
ir kit. kai jie sulaukia bran
daus amžiaus. Tada juk tu
rime progą jiems viešai iš
reikšti dėkingumą už jų at
liktus darbus Lietuvai, sa
vajai tautai ir išeivijos lie
tuviams.

Šių metų gegužės 30 d. 
Čikagoje, Lietuvių Žurna
listų Sąjungos Valdyba kaip 
tik ir ruošia Sąjungos gar
bės nariui, žymiam rašytojui 
ir publicistui Vytautui 
Alantui pagerbimo akade
miją, jo 80 metų amžiaus su
kakties proga. Tai graži ir 
reikšminga sukaktis. Gi ra
šytojas Vytautas Alantas 
mūsų literatūroje ir publi
cistikoje yra įmynęs gilias,' 
išliekančias pėdas, kurios 
byloja apie šio žmogaus 
prasmingą gyvenimą ir kū
rybą metų sąvartoje. Aka
demija ruošiama su gražia 
menine programa, banketu, 
ir jos metu numatomas susi
tikimas su jo nauja poezijos 
knyga, kurią savo lėšomis 
leidžia agronomas Ignas 
Andrašiūnas.

Akademijos ruošimui tal
kina Tautinė Sąjunga ir 
Agronomų Sąjunga. Ta pro
ga Lietuvių žurnalistų Są
jungos Valdyba numato iš
leisti specialų, Vytautui

NuotraukaZ. Degučio 

skirtumas tarp rašto žmonių 
ir rašeivų.

Rašantiems išleista įvai
rių patarimų, pamokymų ir 
nurodymų, kaip reikalinga 
rašyti, kad redaktoriai lauk
tų tavo straipsnių, o skaity
tojai apsvaigę tavo proto 
aštrumu ir nuostabiu visų 
-reikalų supratimu ir įžval
gumu, nuostalgiškai lauktų 
tavo gražbylystės ir protinių 
bangavimų.

Šiandien rašantiems tarp 
visos gausios literatūros, 
kaip reikia rašyti, pamiršta 
•nurodyti, duoti instrukcijų, 
kaip nereikia rašyti, kad iš
vengtum priekaištų, kad 
teisybė visuomet būtų tavo 
.pusėje, kad neįsiveltum į 

Alantui pagerbti, Lietuvio 
Žurnalisto numerį. Taip pat 
LŽS Valdyba numačiusi 
ateityje suruošti Aušros 100 
metų sukakties minėjimą, 
išleisti gerą, išeivijos spaudą 
aptariantį, J. Palukaičio re
daguotą leidinį. Be to, val
dyba deda visas pastangas ir 
labai pageidautų, kad Aus
tralijoje gyveną lietuviai 
spaudos darbuotojai susi
burtų į glaudesnį vienetą ir, 
kiek įmanoma, paremtų CV 
planuojamus darbus.

Jurgis Janušaitis 

bereikalingus ginčus, ku
riuos dažniausiai laimi tie, 
kurie geriau pažįsta redak
torių arba giminiuojasi su 
leidėjais.

O dabar keletas rimtų pa
tarimų, kaip nereikia rašyti. 
Niekuomet nerašyk apie sa
vo šeimą ar gimines. Mes 
visi gerai žinome, kad jie yra 
verti ilgiausių straipsnių ir, 
kad jų pavardės ar net 
nuotraukos būtų atspaus, 
dintos mūsų spaudoje, bet 
redaktorius pats neturėda
mas giminių to nesupranta 
ir pavydi, tokius straipsnius 
sulaikydamas ar net numes- 
damas į krepšį. Bet nereikia 
lengvai pasiduoti ir jei pasi
taiko labai svarbi sukaktis 
ar tiesiog neišvengiamai 
rimta proga, rašyk ir siųsk 
straipsnį, pridėdamas auką, 
nemažiau $ 20.00 ir tada re
daktorius nežinos ką daryti. 
Jei norės straipsnį grąžinti, 
privalės grąžinti ir pinigus, 
o į krepšį irgi negalės mesti, 
nes kol kas neteko girdėti, 
kad kas nors mestų pinigus 
laukan. Jeigu gyvenimas ta
ve išmokė kieto taupumo, 
tai aprašydamas savo gimi
nių sukaktis, parašyk, kad 
Jonas, Petras ar Antanas, 
švęsdamas vardines, suk
vietė daug svečių ir keliant 
tostą, šia iškilia proga, pa
žadėjo mūsų spausdintą žodį 
paremti $ 100 auka. Sukak-1 
tuvininkas, skaitydamas 
straipsnį, nes visi mėgsta 
skaityti apie save, spiaudy- 
sis, bet tylės ir nenorėdamas 
pasirodyti skurdžiumi, 
paminėtą sumą tikriausiai 
pasiųs.

Niekuomet nerašyk rimtų 
ir ilgų straipsnių arba 
straipsnių apie lietuvybę. 
Rimtai pagalvok ir suprasi, 
kad tai yra ne tavo reikalas 
jei tavo draugo vaikai ne
moka lietuviškai ar nelanko 
lietuviškos savaitgalio mo
kyklos. Tai jo bėda. Susiti
kęs pagirk, kad beveik be 
akcento kalba angliškai ir 
pasidžiauk draugo sumanu
mu ir aukšta inteligencija, 
nes tai yra pačios jautriau
sios žmogaus savimeilės 
stygos, kuriomis gali skam
binti kada tik nori ir niekuo
met neturėsi priešų, o būsi 
gerbiamas ir mylimas žmo
gus.

Pasitaikius vedybinei su
kakčiai, žinok, kad dar yra 
žmonių, kurie šias nelaimin
gas sukaktis švenčia. Sten
kis pasisiūlyti sukaktį apra
šyti ir taip užsitikrinsi savo
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IV-sis mokslo ir kūrybos simpoziumas
Mielas Redaktoriau,

Štai laiškučiu susitinkame 
jau Naujuose metuose. Kaip 
greitai ritasi dienos, skubė
damos nusinešti praeitin 
daug išgyvenimų ne tik as
meniniame žmogaus 
gyvenime, bet ir visuomeni
niame, kultūriniame bei po
litiniame. Laikas ir įvykiai 
liečia ir mus, lietuvius. Ten
ka pasidžiaugti, kad praėju
sieji metai lietuvių gyveni
me buvo gyvi, judėta visais 
frontais. Judėjo veiksniai, 
judėjo didesnės ir mažesnės 
lietuvių organizacijos, suda
rydamos gražų tautinio gy
vastingumo vaizdą. Neabe
joju, kad judėjote ir Jūs, 
mieli Australijos lietuviai. 
Kiek suvokiu iš Mūsų Pas
togės ir Tėviškės Aidų pus
lapių - pagal Jūsų sąlygas ir 
žmonių išteklius, atlikote 
savąjai tautai ir išeivijai taip 
pat gana daug.

Paskutinysis praėjusių 
metų įvykis Amerikoje bene 
bus didžiausias ir įspūdin
giausias
KETVIRTASIS MOKSLO 
IR KŪRYBOS

SIMPOZIUMAS, 
įvykęs Čikagoje, lapkričio 
25-29 d.d. Jame iš viso lais
vojo pasaulio suskrido virš 
150 mokslo ir įvairių sričių 
specialistų - žmonių. Vyko 
per tas dienas keliasdešimt 
sesijų, kuriose buvo skaito
ma virš 170 paskaitų. Sim
poziumas apėmė įvairiausias 
mokslo šakas. Paskaitos bu
vo įdomios. Dalyvavo gana 
daug jaunų mokslo žmonių. 
Visi buvo gerai paruošę sa

ATOSTOGOS THAILANDE
Antanas Laukaitis

Naktinis gyvenimas

Dar būdamas Sydney, 
daug girdėjau apie naktinį, 
ypatingai Bangkoko, gyve
nimą, didelį narkotikų cent
rą, merginas iš dešinės ir 
kairės ir kt. Prieš gerą pus
metį, ypatingai plačiai buvo 
rašoma apie australų teis
mą, kur juos sunkiomis 
bausmėmis nuteisė už nar
kotikų prekybą. Atvažiavus 
į tokįmilžinišką miestą, kaip 
gi žmogus gali viską geriau
siai pamatyti? Dalį aprodė 
mano naujau draugas - va
dovas, tačiau jis ir pats vis
ko nežino. Radęs progą, 
užeinu į vieną policijos būs
tinę, parodau savo žurnalis
tinius dokumentus ten bu
vusiam kapitonui ir klausiu, 
gal jis galėtų ką patarti, kaip 
man būtų geriau pamatyti 
ir tamsųjį Bangkoką. Jis, 
kaip ir kiti, nusišypsojo ir 
liepė truputį palaukti. Po 
kiek laiko atveda ir supažin
dina su jaunu vyru, kuris, 
sako, man padės. Tai buvo 
detektyvas, visai nepanašus 
į Australijos didžiuosius de
tektyvus. Sėdam į taksį ir 
važiuojam. Užeinam į gar
siąją Patpong gatvę, vėliau 
ir šalia esančius kvartalus, 
kuriuose yra susispietę 
visas viešas ir neviešas šio 
miesto naktinis gyvenimas. 
Barai, bariukai, naktiniai 
klubai, masažų užeigos ir ki
ta, kaip grybų po lietaus 
Dzūkijoj. Gražuolės, jaunos, 
atrodo vaikai, tiesiog tempia 
mus į vidų. Pro duris matosi 
šokančios merginos, jas 

vus pranešimus. Įvyko ir 
keturi bendri posėdžiai, 7 
įvairios meno, gintaro, 
mokslinių veikalų, žemėla
pių, numizmatikos, archi
tektūros ir kt. parodos.

Taip pat Simpoziumo 
metu įvyko PLIA Sąjungos 
ir Lituanistikos instituto su
važiavimai. Paskaitos suva
žiavimai ir paskaitos vyko 
Jaunimo Centre. Tik banke
tas buvo suruoštas Beverley 
Country klube. Simpoziumą 
visas dienas lankė daug 
žmonių, dalyvavo, pagal 
pasirinkimą, paskaitose. Di
džiausią pasisekimą turėjo 
bendrieji posėdžiai ir Sim
poziumai politinėmis, ypač 
okup. Lietuvą liečiančiomis 
temomis. Ketvirtasis Moks
lo ir Kūrybos Simpoziumas 
parodė, kiek lietuviai-išeivi
joje turi aukštuosius moks
lus baigusių, atsakingose 
pareigose ir vadovaujančio
se vietose esančių žmonių. 
Rengėjų teigimu, tokiuose 
simpoziumose galėtų daly
vauti ir iš savo sričių skaity
ti paskaitas arti dviejų 
tūkstančių mokslininkų, 
įvairių specialistų. Simpo
ziumas buvo gerai organi
zuotas, praėjo tvarkingai, 
galiko nepamirštamą įspūdį.

impoziumo visai mokslinei 
programai sumaniai vado
vavo pirmininkas prof. Pra
nas Zunde, griežtiesiems 
mokslams prof. Jonas Bilė- 
nas, medicinos mokslams 
prof. Dr. Rimgaudas Ne- 
mickas ir humanitariniams 
bei socialiniams mokslams 
prof. Ina Užugirienė. Orga
nizaciniam komitetui vado
vavo neišsenkamos energi

Tęsinys 
stebi vyrai, garsi muzika ir 
akiai patrauklios reklamos. 
Gatvėje vyrai tiesiog kabi
nasi ir siūlosi nuvesti į pri
vačias vietas, kuriose jau 
didesni dalykai vyksta. Ir 
vėl visur čia prekyba. Tai 
kepa, tai verda lauke. Keis
ta, tačiau, saulei nusileidus, 
matosi tik jauni žmonės, 
maždaug iki 25-30 metų, nes, 
ypatingai vyresnės moterys, 
šiuo laiku arba sėdi namuo
se, arba gatvėse tik kepa ir 
verda, nes konkuruoti su 
jaunomis, gražiomis mergi
nomis, jos jau negali. Keisti 
vaizdai šiame kvartale. Šalia 
triukšmo, laisvų merginų, 
matai ir vargšus. Moteris su 
vaiku prašo išmaldos, kitas, 
sėdėdamas ant šaligatvio ir 
kojas parietęs po savimi, 
galvą nulenkęs iki žemės, il
sisi ir taip pat prašo išmal
dos. Koks didžiulis skirtu
mas. Vargas su pigiu seksu
aliniu džiaugsmu, randa sau 
vietos čia.

Niekas nežino, kad mano 
partneris yra detektyvas, o 
jis pats to niekam nepasako. 
Užeinam į buvusį australo 
barą. Čia vykdavo narkotikų 
prekyba. Savininkas dabar, 
surakintomis rankomis ir 
kojomis, sėdi baisiame 
Bangkoko kalėjime. Ir dabar 
čia yra nemažas judėjimas. 
Gražios merginos tuoj pat 
prisistato, siūlosi išgert, 
klausia iš kur aš esu. Pasa
kius Australijos, linksmai 
nusišypso ir pasako, kad šį 
kraštą žino ir gali viskuo 
man. padėti. Išgeriam su de
tektyvu po alų, stebim gy

jos ir sumanumo vyras inž. 
Juozas Rimkevičius. Simpo
ziumą ruošė taryba, kuriai 
Sirmininkavo inž. Albertas 

kerelis; JAV LB Krašto 
Valdybos atstovai - Dr. To
mas Remeikis, kun. Dr. 
Viktoras Rimšelis; Litua
nistikos instituto atstovai - 
Titus Antanaitis, Janina į 
Rėklaitienė, Pasaulio Lietu- ' 
vių Gydytojų Sąjungos 
atstovai - Dr. Ged iminas 
Balukas, Dr. Domas Gied
raitis, Pasaulio Lietuvių In
žinierių ir Architektų Są
jungos atstovai - inž. Stasys 
Jokubauskas ir inž. Albertas 
Kerelis.

Be to, kiekviena sesija tu
rėjo savo vadovą. Simpoziu
mo proga išleistas plačios 
apimties leidinys, kuriame 
telpa Simpoziumo progra
ma, paskaitas skaičiusiųjų 
biografijos, nuotraukos ir 
trumpos santraukos paskai
tų. Leidinį redagavo redak
cinis kolektyvas, tačiau 
daugiausia darbo įdėjo or
ganizacinio komiteto pirmi
ninkas inž. Juozas Rimkevi
čius.

Norint plačiau Simpoziu
mą aptarti, tektų parašyti 
net keliolika platesnės 
apimties straipsnių. Deja, 
mielas Redaktoriau, to 
padaryti neįmanoma ir dėl 
MP apimties. Tesuminėjau 
tik keletą pavardžių ir pa
čius faktus. Tik tiek galima 
pridėti, kad Simpoziumą 
reikėtų laikyti vienu iš di
džiųjų praėjusių metų įvy
kių.

Jūsų
Jurgis Janušaitis

vąją merginų prekybą ir po 
valandėlės, keliaujam į kitas 
vietas. Panašiai ir kitur. Vi
sur jaunos merginos, 
triukšmas, užsieniečiai, pre
kyba ir verdantis šio did
miesčio gyvenimas.

Detektyvas mane nusive
žė ir parodė kur yra jau tik
ros nusigyvenusių žmonių 
landynės, kur žmogaus 
vertė, ypatingai užsieniečio, 
gali būti labai pigi. Jis pa
sakė, kad šiose vietose jie 
negali sutikrinti merginų 
sergančių venerinėmis ligo
mis, o jų yra nemažai. Jie 
daro viską, kad kuo mažiau 
būtų įvežama narkotikų. Ir 

jis, tiesiog su pykčiu, pasa
kojo, kaip jų kalėjimuose 
sėdi nemažai užsieniečių, 
kurie padaro šimtus ir tūks
tančius nelaimingų žmonių, 
ypatingai jaunimo. Tokiems 
žmonėms pasigailėjimo 
Thailande nėra ir niekada 
nebus. Jų vieta yra supūti 
kalėjimuose. Besiklausant 
net šiurpas mane nupurtė.

Kaip Bangkoke, taip vė
liau ir garsiajame Pattaye 
kurorte, yra labai daug ma
sažų salionų. Tai sahonai, 
kur gali, kaip kad ir mano 
gyventuose’ liuksusiniuose 
Koteliuose, padaryti tik ma
sažus, o norint ir turėti visus, 
kitus malonumus, tik, žino
ma, už skirtingą kainą.

GAIDŽIŲ PEŠTYNĖS

Apie gaidžių kautynes jau 
buvau girdėjęs anksčiau, bet 
niekada nebuvau jų matęs. 
Sakau sau, jeigu Ispanijoje 
mačiau bulių dvikovas, Aus
tralijos bušuose - skorpijonų 
su nuodingasi vorais, Indijoj 
gyvačių, tai, būnant Thai
lande, reikia pamatyti ir 
gaidžių. Šis ’’sportas” čia yra

Miško veteranas. Nuotrauka O. Truchano

Sausio 18 d. teroristai Pa
ryžiuje nušovė JAV amba
sados diplomatą plkn. Ch. 
Ray. Teroristas nesugautas, 
bet libaniečių revoliucinė 
grupė prisipažįstanti įvyk
džius atentatą, nes esą Li
banui nepatinkanti Ameri
kos politika libaniečių at
žvilgiu.

nelegalus ir panašiai kaip 
Sydnejuje yra ’’Two up” ne
legalus lošimas penais. Kur 
jos vyksta, gali sužinoti tik 
iš kai kuriiįtaksistų, ar taip 
jiems patikimų žmonių. Po 
gana nemažų pastangų, ma
no draugas tailandietis su
žino kur ir kada jos vyksta. 
Važiuojam į gana tolimą už
miestį. Randam tą vietą ir 
pagaliau mus įsileidžia ir į 
vidų.
Seniau šis ’’tautinis sportas” 
buvo legalus, tačiau pradė
jus smarkiai azartiniai lošti 
ir vyriausybei prispaudus 
azartinius lošimus, jis buvo 
uždraustas. Tačiau ir dabar 
pinigai dedami ant kiekvie
no gaidžio, daugiausiai su 
šalia esančiais kitais žiūro
vais. Šie kautynių gaidžiai 
yra specialiai auginami, ge
rai maitinami ir treniruoja
mi, kaip reikia muštis ir pan. 
Tokio ištreniruoto gaiduko 
kaina yra virš 100 dol, tačiau 
už specialius, mokama ir 
daugiau. Treneriai savo gai
džius kartais maitina geriau, 
negu kad jie patys valgo. Jų 
treniravimas irgi yra labai 
įdomus, panaudojant viso
kius metodus, kad nuos pa
darant kuo piktesniais. 
Thailande, ne taip kaip Fili
pinuose, kur mušasi iki už
mušimo, gaidžiams nelei
džiama mirtinai vienas kito 
užmušti. Kova vyksta iki 
15-kos rundų, teisėjams 
nusprendžiant kas laimi.

Kardonais aptvertame 
ringe prasidėjo mužtynės. 
Gaidukai duodasi ir su ko
jom, ir su snapais, net 
plunksnos skraido. Juos 
seka gal apie 40 žmonių, kuo 
toliau, tuo labiau savo gaidį 
radingami. Be individualių 
lažybų, pinigai dedami ar tai 
vienoj, ar tai kitoj gaidžio 
pusėj. Pradžioj buvau ir aš 
truputį laimėjęs, tačiau vė
liau, mano gaidukai buvo 
apdaužyti ir pabaigiau su 
nedideliu pralaimėjimu, 
nors buvo labai įdomu ir dar 
vieną ’’sportą” pamatyti.

* *. *

Aną savaitę Suomija iš
rinko sau prezidentą Mauno 
Koivisto, 59 m. amžiaus.ku
ris prisaikdintas prezidento 
pareigoms sausio 27 d. Nau
jasis prezidentas yra socia
listas, priimtinas ir Suomijai 
ir Sov. Sąjungai, kuri dalinai 
kontroliuoja Suomijos poli
tinį gyvenimą.

Trumpas atostogas pa
baigiau gražiame Siamo 
įlankos kurorte Pattaya. 
Ypatingai gražus buvo čia 
hotelis, išsidėstęs gal ant 
10-ties akrų žemės. Vaka
rais, kai uždegdavo visas 
šviesas, jis atrodydavo lyg 
pasakų miestukas. Iš čia bu
vau nuplaukęs į gražią ko
ralų salą. Prekyba ir čia, ta
čiau aš pabandau greitu lai
vu traukiant, skristi ore su 
balionu. Įdomus skridimas, 
vis galvojant, kad tas balio
nas nenukristų. Šiame ku
rorte yra daug vokiečių, tu
rinčių net keturias puikias 
savo valgyklas ir restora
nus. Su keliais iš jų susipa
žinau, puikūs vyrai, jau eilę 
metų čia gyveną, turį jaunas 

►gražias tailandietes, ant ku
rių vardo yra gauti leidimai 
šiems restoranams, nes 
užsienietis negali turėti savo 
biznio, kur parduodama al
koholis. Kaip vienas iš jų iš
sitarė, jie yra kažinką tai 
padarę Vokietijoj ir į ją 
grįžti negali, todėl gyvena 
čia ir yra patenkinti, nes 
smagesnio ir lengvesnio gy
venimo jie niekur kitur ne
ras.

Nemažai yra čia ir indų, 
kurie yra jau gimę čia, turi 
savo krautuves, siuvyklas ir 
kitus biznius. Jie jau gerokai 
skiriasi nuo vietinių gyven
tojų. Dienomis žmonės čia 
maudosi, ilsisi, nes yra labai 
daug turistų, tačiau vaka
rais gyvenimas verda visur. 
Ir vėl visokiausi barai, res- 
toranai, merginos bando 
pradžiuginti vasarojantį ir 
pinigo turintį turistą. Gyve
nimas verda net iki paryčių, 
nes svečiui niekas nerūpi, o 
kurortine atmosfera naudo
jasi visi.

Taip, praleidęs puikias 
10-tį dienų ir pamatęs visai 
kitą gyvenimą, laimingai 
grįžau į savo kengūrų žemę, 
džiaugdamasis, kad tik va- 
sarot, o ne gyvent man teko 
šioje ’’vyrų karalystės” že
mėje, kur vietiniai gyvento
jai dar yra labai ir labai toli 
atsilikę nuo mūsų vakarie- 
tiško gyvenimo. paWgi
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Krivaičiai
— Čia, ant šito kalno, tu 

pastatysi aukštą pili ir tvir
tą, jaunas kunigaikšti, ku
rios priešai neįveiks per il
gus amžius. Čia, šiuose Pa
nerių šlaituose tu įkursi 
miestą, kurio garsas, kaip to 
geležinio vilko kauksmas, 
nuskambės per visą pasaulį! 
— Taip aiškino kunigaikščiui 
Gediminui sapną Krivių 
Krivaitis Lizdeika.

Kas toks buvo Lizdeika?
0, mes žinome, kad jis 

buvo vyriausias aisčių reli
gijos kunigas, keliaujantis 
su lietuvių kunigaikščio Ge
dimino kariuomene, mato
mai iš šios sapno aiškinimo 
legendos. Ar jis buvo pra
našas, žynys, burtininkas, 
astrologas ar adeptas senos 
arijų-aisčių religijos, plačiai 
išdėstytos vedantinėje lite
ratūroje, istorikų laikomoj 
seniausia pasaulyje. 
Rig-Veda svarbiausia ir gal
būt seniausia vedantinės li
teratūros dalis, kurią santū
riausieji indiologai ir sans
krito kalbos mokslininkai 
priskiria esant parašytą 
tarp dviejų ir trijų tūkstan
čių metų prieš Kristų. Ve
dantinė filosofija, 20.000 
prieš Kristų senumo, yra 
tapatinama su Hermes- 
Trismegistus ir Pythagoras 
filosofijomis. Vienoje iške
liamas žalčio garbinimas, ki
toje - ugnies.

Senovės arijai, vėliau va
dinami aisčiai, kuriems pri
klausė visos lietuviams gi
miningos gentys, ugnį laikė 
šventa ir dievo Perkūno 
garbei ramovėse neleido jai 
užgesti. Ji buvo saugoma 
vaidilučių, visam amžiui 
dievams tarnauti pasišven
tusių merginų.

Patarimai 
norintiems....

Atkelta iš psl. 5 

dalyvavimą vaišėse, o ko 
gero dar viešai būsi pagir
tas, kad moki gražiai rašyti 
ir turi beveik savo asmeniš
ką stilių, kas yra labai svar
bu, nes, ypatingai, redakto
riai tokį stilių labai vertina.

Venk pakasynų, nes jose 
našlės ir našliai dairosi ieš
kodami, kad parašytų 
nekrologą. O kaip žinote, 
apie mirusius rašoma gerai 
arba nieko. Taigi gali pasi
taikyti, kad negalėsi nieko 
parašyti ir pakliūsi į bėdą, o 
šermenyse gali dalyvauti ir 
nerašydamas nekrologo.

Stenkis nerašyti apie me
ninius parengimus, nes tai 
pačios pavojirgiausios te
mos. Prisimink, kad visi 
laukia tiktai teigiamo įverti
nimo, o patsai neiškęsi ne
leptelėjęs keleto disonansų, 
norėdamas pasirodyti išma
nėliu, meno kritiku, plačios 
ir gilios erudicijos žmogumi. 
Bandysi sumalti į dulkes 
meno žmones, kurie rytais ir 
vakarais, nieko kito neturė
dami veikti, ruošėsi, vargo, 
kentėjo, važinėjo tūkstan
čius kilometrų, dėjo milži
niškas pastangas, atsižadėjo 
net televizijos iki pasiruošė 
šiam parengimui. Tik buka
protis, žlabanas, tamsybių 
gaivalas, neskiriąs spalvų, 
garso ir paskutinis idijotas 
gali neigiamai ar kritiškai 
atsiliepti apie tokį parengi
mą, kuris jei nebūtų lietuvių 
kalboje, tikrai būtų rodomas 
per televiziją, Sydnejaus 
operos rūmų didžiojoje sa
lėje ar Adelaidės Festival 
patalpose, šeštadienio vaka-
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Nors mūsų dievų panteo
nas buvo gana didelis, kone 
kaip graikų Olympas, tačia -i 
mūsų dievai buvo daug kuk
lesni ir nepasižymėjo nei 
perdaug aistringomis meilės 
istorijomis nei didesniu 
kraujo praliejimu. Išskiriant 
vyresnius Perkūną, Pykuolį 
ir Patrimpą, buvo daug že
mesnių moteriškų ir vyriškų 
dievų, skirtų globoti įvairias 
gamtos dalis ir jų reiškinius, 

•ievinami buvo saulė, mė
nulis ir vaivorykštė, vadina
ma Vaivos ar Daivos juosta. 
Išskyrus Perkūną, Saulę ir 
Mėnulį visi kiti dievai buvo 
nematomi ir negirdimi - 
dvasiniai. Perkūnas vienas 
palaikė artimesnius ryšius, 
žaibais ir griausmu, tuo lyg 
išreikšdamas dievų valią. 
Negalima sakyti, kad Per
kūnas, Pykuolis ir Patrim- 
gas nebūtų turėję išraiškos.

'aip saulė ir mėnulis turėjo 
žmogiškus veidus, taip tų 
trijų dievų iš medžio išdro
žinėtos galvos buvo paka
bintos ant švento ąžuolo ka
mieno šventykloje, po ku
riuo dažniausia stovėdavo ir 
šventosios ugnies aukuras 
vaidilučių saugomas. Pats 
vyriausias mūsų dievų pan
teone buvo Praamžius — 
vienas, visagalis, begalinis ir 
amžinas Dievas — Tėvas.

Vaidilutė galėjo savo gy
venimą pavesti vienam die
vui ar deivei, kaip pav. Per
kūnui, ar Mildai — meilės, ar 
Žeminei — žemės ir derliaus 
deivei. Krivių paskirtis buvo 
Praamžiui, viršijant įsipa
reigojimus žemesniesiems 
dievams.

Kriviai daugiausia gyveno 
šventyklose vaidilučių glo
bojami. Arba jie vaikščio
davo po žmones, nes daugu
moje jie buvo žolininkai - 
gydytojai, skaitydavo žmo
nių likimą iš žvaigždžių ir 

re. Taigi, tylėk, o jei jau la
bai niežti, tai rašyk į kito 
krašto laikraštį, kaip Kana
dos ar Amerikos.

Lengviausia rašyti apie 
literatūros, tai yra žodžio 
meistrus. Čia labai daug 
vietos ir platumos, kur gali 
Earodyti visa savo išmonę.

iteratūrinėse kritikose 
paprastai pirmiausia reika
linga suminėti visi teigiami, 
pozityvūs, geri bruožai: 
įmantrus stilius, žodingu
mas net Vaižgantą pralen
kiantis, sakinių sklandumas, 
minties genialumas, intrigos 
aštrumas ir gali net pasiūly
ti, kad šis veikalas — kūri
nys privalo būti išverstas į 
visas pasaulio kalbas ir ži
noma vertas Nobelio premi- 

•jos. Atpylęs visas pagyras, 
atsuk plunksną ir rėžk, nes 
esi kritikas ir privalai netik 
liaupsinti, bet ir iškelti klai
das, parodyti visą men
kystę. Naudok ko daugiau 
tarptautinių žodžių, kaip: 
diletantas, grafomanas, 
analfabetas, impotentas ir 
kitus, kad ir nieko bendro su 
literatūra neturinčius išsi
reiškimus bei žodžius. Čia 
aiškiai parodysi, kad susi- 
gaudai tarptautinių žodžių 
makalynėje.

Poezijos iš viso negalima 
kritikuoti, ypatingai prade
dančiųjų. Reikia prisiminti, 
kad poezijos knygų vistiek 
niekas neskaito ir nežinos 
apie ką pats čia mali. Be to ir 
poezija dabar jau netokia, 
kaip ankščiau. Šiandien ei
lėraščiai nebe tie: be rimo, 
be ritmo, palaidų žodžių 

kitokių gamtos reiškinių, 
aiškindavo sapnus ir grei
čiausia buvo savotiški magi- 
kai, galėję užburti nuo ne
laimių ar niekadėjų, kaip 
pelių ir kitokių kenkėjų. Čia, 
aišku, ateidavo žaltys, gar
bingai užlaikomas tų namų 
šeimynos, kaip laimės nešė- 
{’as ir namų saugotojas. Gal- 

>ūt kriviai buvo ir jogai, nes 
galėdavo valandų valandas 
nekrutėdami išsėdėti ar iš
stovėti medituodami. Medi
tacija greičiausia ir buvo jų 
ryšis su dievais ir malda į 
Praamžių. Kriviai buvo as
ketai: jie daug pasnikaudavo 
net badavo ir galbūt todėl 
jie būdavo labai seni, kaiku- 
rie net nežinodavo savo am
žiaus.

Aisčiai giliai tikėjo pomir
tiniu gyvenimu ir atgimimu 
(reinkarnacija). Jie tikėjo 
doro žmogaus dvasios nuėji
mu į Dausas. ’’Dyaus” — 
erdvė sanskrito kalboje irgi 
yra moteriškos giminės ir 
minima Veda literatūroje. 
Visų religijų dangus — Nir
vana ar kaip bevadintum 
randami erdvėje, tačiau 
mūsų Dausos — Dyaus yra 
senesnė už jas visas.

Pragaro mūsų tikėjimas 
neturėjo. Už bausmę žmo
gus galėjo atgimti gyvuliu, 
augalu ar net akmeniu, bet 
čia greičiausia yra tik pasa
kos. o ne doktrina.

J. Slavėnas

IŠDIDUS ŠILAS

Šilelio pakrašty ant neaukštos kalvelės 
Nuo senų, senų, neatmenamų laikų, 
Plačiai rumblėtas savo šakas iškėlęs 
Rymojo ąžuolas, kaip senelis prie mažų vaikų. 
Jo storas milžino liemuo ir tvirtos šakos 
Užstojo vėjus ir audras galingas, 
Sulaikė pūgas ir pusnis, 
Jo prieglobsty maži medeliai glaudėsi laimingi. 
Beržai baltaliemeniai, alksniai ir liepelės, 
Šerkšniai, ievos ir visoki krūmeliai 
Ramiai čia augo, šakas žaliąsias klėtė. 
Bujojo, stiprėjo ir saulutės šilima džiaugės. 
Bet kai jie suaugo, jautėsi tvirti 
Ir ąžuolo globa atrodė jiems nereikalinga, 
Jie savo jėgas norėjo išbandyti 
Ir su gamtos prajovais patys grumtis.
— Tas ąžuolas, — kuždėjos jie pradžioj, 
Vėliau ir garsiai jie kalbėjo — 
Tik kliudo mums, jis saulę net užstoja, 
Kai ji ryte pro horizontą žvelgia. 
Kaip būt gražu, jei jo čionai nebūtų, —• 
Laukai, miškai, atviri plotai 
Rytais prieš mus čia atsivertų. 
Saulutės pirštai padangėje liepsnotų...

drabstymas. Klausantis net 
nežinai ką jis kalba, ar šlapia 
ar sausa. Abejotina, ar jie 
patys supranta, apie ką 
čiulba.

Baigiant, noriu priminti 
patį svarbiausią rašančio 
privilegiją: save iškelti. 
Apie save geriausia rašyti į 
laikraščius, kurie leidžiami 
kituose kraštuose, nes re
daktorius tavęs nepažįsta. 
Palindęs po slapyvarde, gali 
save gražiai aprašyti, pasi
džiaugti savo atliktais ar 
planuotais atlikti darbais; 
įdėti savo nuotrauką, dar 
Lietuvoje darytą, iškelti pa
siaukojimą ir niekas tau ne
prikaišios. O jei kada lanky
sies tame krašte, būsi pri
imtas su pagarba ir visi ste
bėsis tavo sugebėjimais, ta
lentu, pasišventimu bend
ruomenės labui. Ko gero po- 
mirties stosi į šventųjų ir 
tautos didvyrių paskelbimo 
eilę.

Tai maždaug ir būtų vis
kas ko nereikia rašyti į mūsų 
spaudą.

Mirtis aisčiams nebuvo 
baisi. Tai reiškė tik žmo
gaus, jau dvasios forma, pe
rėjimą į Anapus. Buvo tiki
ma, kad ten žmogus gyvens 
kaip žemėje ir todėl buvo 
deginami drauge su kūnu ir 
jo mylimi daiktai, kaip kario 
žirgas, kalavijas, sakalai ir 
net rūbai.

Buvo kriviai-vaidilos, ku
rie dainuodavo žmonėms 
apie praeitį, apie narsius 
karžygius ir jų darbus. Per 
vaidilas iš lūpų į lūpas tesėsi 
genčių istorija, tesėsi tauto
saka, tesėsi ir augo.

Šiandien norėtųsi, kad kas 
nuimtų bent 20 metų nuo 
pečių; eičiau į tuos senuosius 
universitetus studijuoti 
sanskrito kalbos ir tose se
nose Vedose ieškoti savo 
genties šaknų.

Norėtųsi per ilgų amžių 
skliautus pasiekti Krivių 
Krivaitį Lizdeiką ir jam pa
sakyti, kad priešų ir laiko 
sugriautos pilies išlikusiame 
bokšte ne Gedimino vėliava 
plėvesuoja ir mes šaukiame 
pasauliui apie skriaudą: 
šaukiame lyg tas sapno ge
ležinis vilkas, šaukiame lais- 
v®s’ O. Areimaitė

Amerikoje jau seniai pa
gaminta ir veikia tokia ma
šina, kuri perdirba kukurū
zus į grūdus ryžių formos, 
kurie ypatingai maistingi ir 
turi apie 10 kartų daugiau 
vitaminų, negu gliaudėti ry
žiai ir jų gamyba yra 75% 
pigesnė už ryžių produkciją. 
Šie naujoviški ’’ryžiai” eks
portuojami į kraštus, kur 
jaučiamas aštrus ryžių trū
kumas.

Bus daugiau

Jau yra gauta iš Ameri
kos, LKvS ”Ramovės” 
Centro Valdybos, išleista 
Dr. Antano Rukšos parašyta 
knyga - ’’KOVOS DĖL LIE
TUVOS NEPRIKLAUSO
MYBĖS” II-ras tomas. Čia 
aprašomi lietuvių - lenkų 
santykiai, Lietuvos kariuo
menės atkūrimas ir kovų su 
lenkais pradžia. Knyga labai 
vertinga ir įdomi istoriniu - 
tautiniu požiūriu ir turėtų 
būti perskaityta kiekvieno 
lietuvio. Ji turėtų būti pras
minga dovana minėjimų ir 

švenčių progomis.
Netrukus išeis to paties 

autoriaus ir m-čias tomas, 
kuriame bus aprašoma ko
vos dėl Vilniaus ir Vilniaus 
krašto. Ši knyga bus labai 
vertinga ir įdomi tuo, kad 
bus parodoma 32 kautynių 
schemos, žemėlapiai ir ne
suklastota, nors mums kaip 
lietuviams, ir skaudi istorinė 
ir praeitis su kaimynais len
kais.

Knygą galima, gauti vi
suose ’'Ramovės” skyriuose. 
Sydnejuje - Ramovės švieti
mo ir kultūros vadovą V. 
Kondrecką, Lietuvių Klubo 
Bibliotekoje ir sekmadie
niais Spaudos Kioske prie 
Lidcombės bažnyčios. •

Ir medžių norai išsipildė: 
Ir vieną rytą kirtėjai 
Nukirto ąžuolą, supjaustę išgabeno, 
O ir medžiai mažai jo liūdėjo. 
Nors laiko nemažai praėjo, 
Nieks, rodos, ir nepakitėjo — 
Medeliai džiūgavo linksmi — 
Kokie laimingi jie visi.

Bet štai rytai plačiai juoduoja 
Ir horizonte jau žaibuoja, 
Audra atslenka visu plotu 
Ir medžiams daros nejauku. 
Gūsniai pirmi sudrumsčia tylą 
Ir horizonte kyla, kyla, 
Ir maišosi aukštai, aukštai 
Su vėju lietaus debesiai. 
Po valandėlės neilgos 
Visa jėga audra — lietus pasriūva, 
Blaško viršūnes ir šakas 
Ir medžiai viens po kito griūva.

Praėjo viesulas, gamta aptilo 
Vėl saulė šviečia aukštumoj, 
Jau nebėra išdidaus šilo — 
Neatsispyrė jis audroj.

Krepšinis
Atkelta iš psl. 7

Vieraitis iš Adelaidės, R. 
Leknius, E. Ragauskas, S. 
Ragauskas iš Melbourne, B. 
Stanwix iš Hobarto, M. 
Wallis iš Sydnejaus. Reser- 
vas: A. Milvydas, M. Šepo- 
kas, W. Stanwix. Rinktinės 
treneris S. Šutas iš Geelon- 
go-

LIETUVIŲ RINKTINĖ - 
GEELONGO RINKTINĖ 

39:56 (17:26)

Mūsų vyrai krepšininkai 
šias rungtynes sužaidė atsi
palaidavę ir be to jau buvo 
pastebimas fizinis nuovar
gis. Lietuviams daugiausiai 
taškų pelnė E. Kardas 22.

Veteranų varžybose ge
riausiai pasirodė Melbourne 
’’Varpo” krepšininkai, 2. 
Sydnejus, 3 Geelongas.

Krepšinio pirmenybes 
labai sumaniai pravedė Al-

^dona Kardas.
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32-ji Sporto Šventė Robertas Sidabras

Krepšinis
Gruodžio 27 puikiame 

Geelongo Corio Leisuretime 
stadijone įvyko sportininkų 
paradas, šventės atidary
mas ir visos krepšinio bei 
tinklinio varžybos, kuriose 
nestokojo gražių rungtynių, 
staigmenų, pergalės 
džiaugsmo, pralaimėjusių 
nusivylymo bei labai atkak
lių kovų. Džiugu, kad tas 
vyko tikroje sportinėje nuo
taikoje ir, tikriausiai, tiek 
laimėtojams, tiek ir pralai
mėtojams, o taip pat ir su- 
žaidusiems lygiom paliks at
mintyje dar Ugą laikotarpį, 
kaip viena iš draugiškiausių 
Sporto Švenčių Australijos 
lietuvių sporto gyvenime...

GEELONGO ’’VYTIS” - 
ADELAIDĖS ’’VYTIS” 

57:39 (28:17)

Po atidarymo ceremonijų 
krepšinio aikštėje pirmiau
siai pasirodė ’’amžini prie
šai”, kurie praeityje pade
monstruodavo gana įtemptų 
rungtynių. Deja, to negali
ma pasakyti apie šias rung
tynes, nes Adelaidė į Gee- 
longą atvyko ne visai pilnos 
sudėties, tiek vyrų, tiek ir 
moterų grupėse.

Šia proga norėtųsi tarti 
keletą žodžių dėl krepšinio 
teisėjavimo Australijoje. 
Pietų Australijoje galioja 
net keturių rūšių taisyklės 
įvairių grupių pirmenybėse. 
Jau pačiose pirmose rung
tynėse Geelonge pamatėme, 
kad Victorijoje žaidžiama 
dar kitomis taisyklėmis va- 
vovaujantis. Čia nesinori 
priekaištauti teisėjams, nes 
jie visose rungtynėse buvo 
pastovūs. Po mažiausio pra
sižengimo, sekdavo teisėjo 
švilpukas, ir nežiūrint, kad 
buvo žaidžiama labai 
sutrumpintu laiku, beveik 
visos komandos per rungtu- 
nes vidutiniškai užsipelny
davo po 20 baudų.

Skelbimas
ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJŲ GARSINIMAS

Tėvas, Sūnus ir 
Šventoji Dvasia

"Nes vienas yra Dievas, vienas taip pat Tarpininkas 
tarp Dievo ir žmonių, Žmogus Kristus Jėzus; jis pats save 
davė atpirkimą už visus, — liudijimą savu laiku.” — I Ti
motiejui 2:5, 6.

KIEKVIENAS žmogus gimsta turėdamas palinkimą 
garbinti aukštesnę už save galybę — Aukščiausią Esybę. 
Norėdama patenkinti tokį garbinimo troškimą, žmonija 
sugalvojo sau įvairių nesubrendusių ir klaidinančių nuo
monių apie savo dievaičius. Kaikurie, o kartais net visos 
tautos, bandė prašalinti nuomonę apie Dievą ir apsieiti be 
religijos, bet anksčiau ar vėliau ir vėl sugrįžo prie garbi
nimo kokios nors aukštesnės galybės. Kiti gi, norėdami 
pasinaudoti visais savo dievaičių palaiminimais, pasidarė 
sau daugybę dievų. Senovės atėniečiai buvo net padirb
dinę sau statulą (dievaitį — stabą) prie kurio buvo para
šas "Nežinomam Dievui”. — Ap. Dar. 17:23.

Tikrasis Biblijos Dievas buvo "nežinomas Dievas” di
džiumai visuose amžiuose, net iki šiai dienai. Dar ir šiame 
pasaulio istorijos laikotarpy galingos jėgos stengiasi nu
stumti šalin Biblijos Dievą ir jo vieton pastatyti garbini
mą pagoniško dievaičio. Todėl pasirodo reikalas išnagri
nėti šventraščio liudijimą apie krikščionijos Dievą, kad 
mes, kurie stengiamės garbinti tikrąjį Dievą, galėtumėm 
tai daryti suprantamai — ’’dvasioje ir tiesoje.” — Jono 
4:23, 24; Jer. 9:24; Jono 17:3; Neėm. 8:8, 12.

Bus Daugiau

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

Grįžtant prie pirmųjų 
rungtynių, reikia pripažinti, 
kad Geelongo vyrai sužaidė 
žymiai pranašiau ir rungty
nes laimėjo įtikinančiai. 
Daugiausiai taškų laimėto
jams pelnė: E. Kardas 14, P. 
Šutas 13, A. Wiasak 10, o 
pralaimėtojams P. Urnevi
čius 12, A. Vieraitis 9.

MELBOURNO "VARPAS" 
- HOBARTO "PERKŪ
NAS” 40:33 (19:12)

Melburniškiai siekė re
vanšo už pralaimėjimą pe
reitoje šventėje. Tą jie at
siekė pirmame kėlinyje ir 7 
taškų persvara išsilaikė iki 
rungtynių pabaigos. ’’Var
pui daugiausiai taškų pel
nė: R. Leknius 10, A. Milvy
das 8, S. Balnionis 8, o ’’Per
kūnui” P. Rooke 11, D. 
Stanwix 10.

Krepšinio žaidynės sporto šventėje
Nuotrauka R. Sidabro

HOBARTO "PERKŪNAS” 
- SYDNEJAUS "KOVAS” 

35:32 (20:17)

Rungtynėse, kuriose 
nestokojo daug žadančio 
krepšinio prieauglio, sėkmė 
lydėjo perkūniečius.

ADELAIDĖS ’’VYTIS” - 
CANBERROS ’’VILKAS" 

43:28 (20:10)

P. Urnevičius ir A, Vie
raitis pelnė po 15 taškų, kas 
užtikrino pergalę Adelaidei.

GEELONGO ’’VYTIS” - 
MELBOURNO "VARPAS” 

55:51 (27:25)

Tai buvo viencs iš įdo
miausių bei gražiausių 
rungtynių 32-troje šventėje, 
ir nugalėtojas paaiškėjo tik 
paskutinėje minutėje. Šį 

pergalė užtikrino Geelongui 
nugalėtojų titulą šeštus me
tus iš eilės, o varpiečių žai
dimas taip pat paliko labai 
gerą įspūdį, tad sekančioje 
šventėje gali tikėtis nugalė
tojų titulo. Abi komandos 
pademonstravo taiklius mė
tymus. Geelongiškiams 
daugiausiai taškų pelnė: E. 
Kardas 16, A. Wiasak 14, D. 
Šutas 10, o pralaimėtojams 
A. Milvydas 12, R. Leknius 
10.

SYDNEJAUS "KOVAS” - 
CANBERROS ’’VILKAS” 

59:37 (28:10)

Nugalėtojams taikliai taš
kus medžiojo M. Šepokas 
pelnęs 20.

GEELONGO "VYTIS” - 
CANBERROS ’’VILKAS” 

75:32 (31:18)

Šventės rengėjai pergalę 
pasiekė be didesnių pastan
gų, ir daugiausiai taškų pel
nė P. Šutas 24, A. Wiasak 
21, D. Šutas 16. E. Kardas 
šiose rungtynėse nežaidė ir 
taupė jėgas vėlesnėms 
rungtynėms prieš Hobartą.

HOBARTO "PERKŪNAS” 
- ADELAIDĖS ’’VYTIS” 

50:23 (14:10)

"Kur trumpa - ten trūks
ta”, kaip sako liaudies prie
žodis, nes jau pačiose pir
mose sekundėse adelaidiskis 
A. Reivytis susižeidė akį ir 
gydytojas uždraudė jam

žaisti tos dienos pirmenybė
se. R. Baškus į rungtynes 
atvyko tiesiog iš plaukimo 
baseino kur jam pavyko ap
ginti pereitoje šventėje iš
kovotą nugalėtojo titulą 
plaukiant nugara.

Pradžioje "kovota kaip už 
tėvynę” ir po 10 min. 
rezultatas buvo 4:4, ir per- 
kūniečiai jau buvo surinkę 8 
komandines baudas, tačiau 
vytiečiai šios persvaros ne
išnaudojo, bet atvirkščiai 
iniciatyvą užleido varžo
vams. B. Stanwix turėjo už
davinį atidžiai prižiūrėti P. 
Urnevičių, kas jam dalinai 
pavyko, nes Petras šiose 
rungtynėse nors ir buvo re
zultatyviausias Adelaidės 
komandoje, tačiau pelnė vos 
9 taškus, o varžovų gretose 
neuždengiamai sužaidė P. 
Rooke, pelnę 21 tašką iš ku
rių 19 antrame kėlinyje.

MELBOURNAS -
CANBERRA 61:26 (23:12)

Saulius Balnionis ’’Var
pui” pelnė 18 taškų, o jo 
brolis Andrius 12.

ADELAIDĖ - SYDNEJUS 
40:40 (18:20)

Gal tai nebuvo vienos iš 
gražiausių 32-ros Sporto 
Šventės rungtynių, bet kas 
liečia kovingumą, tai buvo 
vienos iš atkakliausių, tad ir 
rezultatas galėjo pa
tenkinti visus, nes vaikinai 
atidavė visą ištvermę gin
dami savų klubų spalvas. 
Adelaidiškiams ir šis fezul- 
tatas buvo labai sunkiai pa
siekiamas, nes rungtynėse iš 
ryto susižeidė A. Reivytis, o 
šiose rungtynėse pirmo kė
linio 5-je minutėje dėl 
šiurkščios pražangos teisėjai 
iš aikštės išprašė A. Vierai- 
tį. Teisėjams priekaištauti 
nesinorrį, nes jie buvo gana 
pastovūs per visas Šventės 
krepšinio rungtynes, ir pa
našiais atvejais iš aikštės iš- 
ęrašė ir kitų klubų žaidėjus, 

ačiau jausdamas pareigą 
užtarti A. VieraitĮ, kurio 
krepšinio karjera man yra 
gerai žinoma nuo pirmųjų 
žingsnių su kamuoliu, galiu 
užtvirtinti, kad tai buvo pir
mas toks atvejis Algio gy
venime ir už panašią pra
žangą Adelaidėje nebūtų 
buvę net paprasčiausio per
spėjimo.

Dabar grįžtant prie šių 
labai įtemptų rungtynių ei
gos, tai A. Vieraičiui aplei
dus aikštę, rezultatas buvo 
10:9 koviečių naudai, o kėlinį 
jie užbaigė 2 taškų persvara. 
Po pertraukos vytiečiai į 
aikštę atėjo pilni pasiryžimo 
ir po poros minučių pirmavo 
24:20, tačiau per 11 min. ne
sugebėjo pelnyti nė vieno 
taško, ir koviečiai pirmavo 
30:24. Paskutinės 5 minutės 
žiūrovams kainavo daug 
nervų, nes I minutė prieš 
rungtynių pabaigą Adelaidė 
pirmavo 39:38, bet R. Nava
kas prametė 3 baudas. Sekė 
koviečių prasiveržimas, 
taiklus metimas ir 4 sekun
dės iki rungtynių pabaigos 
Sydnejus pirmauja 40:39. 
Seka paskutinė vytiečių 
ataka, metimas į varžovų 
krepšį ir teisėjų švilpukas 
registuoja pražangą ir kartu 
rungtynių pabaigą. J. Kal
nins meta 3 baudas iš kurių 
realizuoją tik vieną - rezul
tatas lygiom 40:40. Adelai

dei daugiausiai taškų pelnė 
R. Baškus 14, P. Urnevičius 
12, o Sydnejui M. Wallis 15, 
M. Šepokas 9.

GEELONGAS -
HOBARTAS 42:30 (20:17)

Perkūniečiai rimčiau pa
sipriešino tik pirmame kėli
nyje, tačiau dėl vytiečių „ 
pergalės jokių abejonių ne
buvo. Geelongui tą užtikrino 
E. Kardo taiklūs 18 taškų, o 
pralaimėtojams daugiausiai 
taškų pelnė B. Stanwix 13.

MELBOURNAS -
SYDNEJUS 53:44 (30:15)

Varpiečių pranašumas iš
ryškėjo jau rungtynių pra
džioje, bet koviečių gretose 
labai taikliai taškus ’’me
džiojo” M. Šepokas, pelnęs 
net 24, o laimėtojams dau
giausiai taškų pelnė S. Vait
kus 12, S. Balnionis 8, S.-Ra
gauskas 8.

HOBARTAS -
CANBERRA 44:40 (20:22)

Perkūniečiai šias rungty
nes pradėjo pilni pasitikėji
mo, tačiau canberiečiai su
žaidė labai kovingai ir Ho
bartą nuo pralaimėjimo iš
gelbėjo B. Stanwix, kuris 
nugalėtojams pelnė net 15 
taškų.

MELBOURNAS -
ADELAIDĖ 66:53 (40:30)

Kaip tradicija šios ko
mandos dažnai pademons
truoja gražų krepšinį. Var
piečių pranašumas išryškėjo 
pirmame kėlinyje, nes ade- 
laidiškiai prametė net 8 
baudas. Antrame kėlinyje 
žaidimas išsilygino ir galuti
nis rezultatas patenkino abi 
komandas. Laimėtojams 
daugiausiai taškų pelnė R. 
Leknius 12, E. Ragauskas 
11, S. Ragauskas 10, o pra
laimėtojams —- P. Urnevi
čius 13, A. Vieraitis 11, R. 
Baškus 10.

GEELONGAS -
SYDNEJUS 39:35 (21:23)

Paskutinėse 32-tros 
Šventės vyrų krepšinio 
rungtynėse koviečiai buvo 
labai arti staigmenos, nes 
geelongiškiai per šias rung
tynes prametė net 12 baudų. 
Laimėtojams daugiausiai 
taškų pelnė E. Kardas 15, o 
pralaimėtojams M. Šepokas 
18.

Tad galutina vyrų krepši
nio pirmenybių lentelė 
tokia: 1. Geelongas - 10 taš
kų, 2. Melbournas - 8, 3. Ho- 
bartas - 6, 4. Sydnejus - 3, 5. 
Adelaidė - 3, Canberra. - 0.

Geriausias - pavyzdin
giausias vyrų krepšininkas 
pripažintas Petras Urnevi
čius iš Adelaidės, tad jam 
atiteko 32-tros Sporto 
Šventės Henriko Šalkausko 
medalis. Petras 21 metų 
amžiaus, kūno kultūros 
instituto studentas, pasto
viai sužaidė visose rungty
nėse ir šį garbingą medalį 
užsitarnavo pelnytai.

Vyrų krepšinio treneriai 
išrinko rinktinę šio sąstato: 
E. Kardas, A. Wiasak, P. 
Šutas, E. Gvildys iš Gee
longo, P. Urnevičius, A.

Nukelta į psl. 6
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DAINOS CHORO 
PRANEŠIMAS

REIKŠMINGAS
PERSISTENGIMAS

Australijos Dienos proga 
Sydnejuje per 2 EA specia
lią radio stotį etniniams rei
kalams, kada buvo skirta 18 
valandų anglų kalba norint 
supažindinti pačius austra
lus su etninių grupių praei
timi išskirtinas buvo ukrai
niečių pranešimas, kai buvo 
kalbama apie pavergtą Uk
rainą ir apie sadistiškus ir 
tironiškus Sovietų Sąjungos 
metodus prieš pačius ukrai
niečius. 2 EA radio stoties 
vedėja Frederika Wester
man dėl to baisiai susijaudi
no, nes dėl tos ukrainiečių 
transliacijos sovietų re
prezentantai Australijoje 
galį baisiai įsižeisti ir užsi
gauti, ypač kad tas įvyko 
kaip tik Australijos Dienos 
proga. Kaip Sydney 
Morning Herald sausio 27 
dienos laidoje aštuntoje 
skiltyje rašo, toji vedėja ke
tinanti imtis kietų priemo
nių prieš tą pranešėją.

Čia paduota beveik pažo
džiui pranešimas iš minėtos 
"S.M.H.” sausio 27 dienos 
laidos. Kaip matome atsa
kingos vietos pareigūnai bi
josi praleisti tiesos apie 
tokią Sovietų Sąjungą, kuri 
jau daugiau kaip 60 metų 
terorizuoja ne tik ukrainie
čius, bet ir visas kitas pa
vergtas tautas, jėga įtrauk
tas! sovietinę imperiją. Gal 
dėl to šiandie Sovietų Są
ranga atvirai grasina pasau
liui, nes nežinia kokiais mo
tyvais remdamiesi laisvojo 
pasaulio atsakingų vietų pa
reigūnai bijosi ištarti tiesos 
apie sovietus.

Nežinia, kokių priemonių 
radio 2 EA vadovybė imsis 
prieš aną ukrainiečių prane
šėją, bet mes visi neturėtu
me leisti, kad nuo sovietų 
nukentėję žmonės ir čia 
laisvame krašte būtų perse
kiojami už tiesą.

Kuvait (Arabijoje) teis
mai išaiškino, kad arabas 
galįs mušti žmoną kada tik 
nori, bet neturimos sužaloti.

,S**ie
Daugiausih ‘savižudybių 

įvyksta Danijoje. Vien tik 
pereitais metais nusižudė 
1800 asmenų.

Prieita išvados, kad atvi-

Vasario 16-ji
SYDNEJUJE

Lietuvos Nepriklausomy
bės paskelbimo minėjimas 
Sydnejuje rengiamas vasa
rio 14 d., sekmadienį, tokia 
tvarka:

1. Iškilmingos pamaldos 
Lidcombe bažnyčioje daly
vaujant Dainos chorui ir or
ganizacijoms su vėliavomis.

2. Oficialusis minėjimas 3 
vai. Syd. Lietuvių Klube:

, invokacija - kun. P. Butkus, 
dienai skirtas žodis - Dr. A. 
Mauragis. Meninėje dalyje 
Paulius Rūtenis ir Algirdas 
Dudaitis.

Tą dieną bus renkamos 
aukos Lituanistikos Kated
rai paremti. Lituanistikos 
katedra Čikagos universite
te yra milžiniškas Lietuvių

... ; MūsųiPastogė Nr. 5,1982.2.8, psl. 8

Dainos choro reguliarios 
repeticijos prasidės vasario 
12 d, penktadieni, 7.30 vai. 
vak. Lietuvių Klube Banks- 
towne.

Kviečiami visi choristai, o 
taip pat ir nauji įstoti į 
Dainos chorą.

Dainos choro Valdyba

SAVA TELEVIZIJA

S.L.M.S.G. D-ja su visu 
spartumu ruošiasi tradici
niam blynų baliui, kuris 
įvyks 20.2.1982 Sydnejaus 
Lietuvių Klube, Bankstown.

Sparčiai ruošiamasi ba
liaus programai, kurioje at
sispindės sydnejiškių nuo
taikos, ambicijos ir komen
tarai — televizijos (0-28) pa
vidale.

Baliaus vakarienė: įvairių 
įvairiausi blynai.

Turtinga loterija ir kitos 
staigmenos. Ateisit — pa
matysit.

BLYNAI! BLYNAI! BLYNAI! BLYNAI!

vasario 20 d., šeštadienį, 7 vai. Lietuvių Namuose 
Melbourne Dainos Sambūrio

Užgavėnių blynų vakaras
Nuotaikinga muzika, turtinga loterija ir daug gardžių 
blynų.

Bilietus užsisakyti pas V. ŽIOGĄ savaitės bėgyje tel.
458 1102, o savaitgaliais klube tel. 328 1560

Kviečiame ir laukiame visų.

Melbourne Dainos Sambūrio 
Valdyba

ras žaizdas geriausia tepti 
medum, kad neįvyktų už
krėtimų ir nepatektų bakte
rijų.

Gegužės pabaigoje popie
žius lankysis Anglijoje, o 
rugpiūčio mėn. numato at
vykti į Lenkiją.

Vasario 16-sios minėjimai
Bendruomenės atsiekimas *tės—Bieri. 
išeivijoje atsimenant, kaip 
lituanistiniai mokslai pačioje 
okupuotoje Lietuvoje oku
panto smukdomi.

Visi apylinkės ir iš toliau 
tautiečiai kviečiami minėji
me kuo gausiau dalyvauti.

ALB Sydney Apylinkės 
Valdyba

VASARIO 16—JI 
CANBERROJE

Vasario 16-sios minėjimas 
Canberroje įvyks vasario 21 
d., sekmadienį, šia tvarka:

1. 11.30 pamaldos St. 
Marys, Braddon - kun. P. 
Martuzas.

2. Po pamaldų visi renkasi 
į Lietuvių Klubą, kur minė
jimas prasidės 1 vai. Pas
kaita p. Daivos Labuty-

16-18 East Terrace Bankstown Tel. 7081414, |

Vasario 13 d., šešt., 7.30 vai.
ŠOKIŲ VAKARAS 

Įėjimas laisvas.

Vasario 20 d., šešt., 7.30 vai.
BLYNŲ BALIUS

Įdomi programa. Įėjimas $ 3 asmeniui.

Vasario 14 d., sekm., 3 vai.
NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖS 

MINĖJIMAS

Vasario 28 d., sekm., 2.30 vai. 
TURGUS

Daug turtingų prizų. Kviečiame pra
leisti įdomią popietę ir kartu pabandyti 
savo laimę.

SYDNEY RAMOVĖNAMS DAINOS CHORO
PIKNIKAS

Pranešame, kad LKVS 
’’Ramovės” Sydney Sky
riaus Valdyba, vasario 28 d. 
(sekmadienį) 3 vai. Sydney 
Lietuvių Klube šaukia vi
suotinį - metinį narių susi
rinkimą šia darbotvarke: 1. 
Susirinkimo atidarymas. 2. 
Prezidiumo rinkimas. 3.

Stiprūs yra tyla ir liūde
sys, bet kantrus kentėjimas 
stipriausias.

ATSIPRAŠOME

Gauta nusiskundimų, kad 
kai kurių šventiniai sveiki
nimai nepateko į pereitų 
metų kalėdinį M.P. nr. Dėl 
didelio persikrovimo darbu 
galėjo taip ir atsitikti, už ką 
suinteresuotų maloniai atsi
prašome. • Red.

Minėjimą užbaigus tuoj 
E at šaukiamas ALB Can- 

erros Apylinkės Visuotinis 
susirinkimas. Bus renkama 
valdyba ateinančių dvesjų 
metų kadencijai.

Canberros lietuviai kvie
čiami minėjime ir susirinki
me kuo skaitlingiausiai da
lyvauti.

ALB Canberros Apyl.
Valdyba

MELBOURNE
PRANEŠIMAS

Pranešame visiems Mel
bourne lietuviams, kad šį
met . Nepriklausomybės 
Šventė bus paminėta sekan
čiai.

Penktadienis - vasario 12
; ■ V. H P T', r* ‘ ’ 

Mandatų komisijos rinki
mas. 4. Pereito metinio su- 
surinkimo protokolo skaity
mas ir priėmimas. 5. Valdy
bos pranešimai: a) pirminin- >- 
ko, b) iždininko, c) revizijos 
komisijos. 6. Diskusijos dėl 
pranešimų ir jų tvirtinimas. 
7. Naujos Skyriaus Valdy
bos ir Revizijos Komisijos 
rinkimai. 8. Einamieji reika-b 
lai, klausimai ir sumanymai, e 
9. Susirinkimo uždarymas.

Nariams susirinkime da
lyvavimas būtinas. Nurody
tu laiku nesusirinkus reikia
mam narių skaičiui, už pusės 
valandos šaukiamas susirin
kimas bet kokiam narių 
skaičiui susirinkus.

Skyriaus Valdyba

NEWCASTLE
Kurs kiekvieną žingsnį il

gai apgalvoja, tas praeina 
gyvenimą ant vienos kojos.

Kiniečių patarlė

d. Lietuvių Namuose priė
mimas parlamentarams ir 
kviestiniams svečiams. Įėji
mas su pakvietimais.

Sekmadienis - vasario 14 
d. iškilmingos pamaldos St. 
John’s bažnyčioje 12 vai. 
Organizacijos prašomos 
dalyvauti su vėliavomis. Su
sirenka kieme.

2.30 vai po pietų — Iškil
mingas minėjimas Lie. Na
muose. Paskaitą skaitys Dr. 
J. Kunca. Po to įdomi me
ninė dalis.

Maloniai kviečiame visus 
tautiečius pagerbti mūsų 
tėvynę savo gausiu dalyva
vimu šv. Mišiose ir minėjime 
po pietų.

Tegul laisvės švyturys 
veda mus į greitesnį mūsų 
tėvynės išlaisvinimą iš griū
vančios komunistinės impe
rijos.

A.L J3. Melbourne 
Apyl. Valdyba

musu Pattoge
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Daug kas nusigando juodų 
debesų ir lietaus, bet tie ku
rie atsilankė į Cabarita Par
ką sausio 31 d. rado ten pa
kankamai drąsių choristų ir 
svečių. Čirškėjo kepsniai, 
kvepėjo svogūnai.

Pranas Žitkauskas net iš 
Gosfordo atvažiavo su dova
nomis, atveždamas didžiulę 
žuvį ir butelį šampano. Buvo 
pasveikintas naujai popie
žiaus pakeltas į prelatus 
kun. Petras Butkus.

Sveikiname mūsų mielą 
monsinjorą Petrą!

Kor.

Lietuvos Nepriklausomy
bės paskelbimo minėjimas 
Newcastelyje, kurį rengia 
Apylinkės Valdyba, įvyksta 
šeštadienį, vasario 13 d., St. 
Peters salėje, Dixon St., 
Hamilton, šia tvarka:

Svečių susirinkimui salė 
atidaroma 7.30 vai.

8 vai. pirm. Dr. M. šeškus 
atidaro minėjimą ir sugie- 
damas Tautos Himnas.

’’Trio 4- 1" dainų pynė. 
Deklamacijos. Seka pobūvis 
su šokiais. Groja mums ži
nomas šokių orkestras 
"Shandilla”. Turtinga lote
rija.

Rengėjai patiekia kavą ir 
pyragaičius nemokamai. 
Veiks karštų dešrelių bufe
tas. Gėrimus svečiai prašo
mi atsinešti. Svečiai prašomi 
praturtinti loteriją savo as
meniškomis dovanomis.

Jau gauti pakvietimai į šį 
minėjimą ir valdyba kviečia 
visus su savo šeimomis ir 
draugais skaitlingai daly
vauti. Patirta, kad tikimasi 
svečių iš latvių, estų, ukrai
niečių ir kroatų bendruome
nių.

Įėjimas - $ 5. Mokslei
viams ir pensininkams $ 2.50

PRENUMERATA:
$20
$24
$36
$50Oro paštu kitur 

Atskiro nr. kaina 50 centų

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

Printed by Rotor Press Ltd.
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