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DIDYSIS PARADOKSAS

Gal vienas iš pačių di
džiausių šio šimtmečio para
doksų yra Sovietų Sąjungos 
kontroliuojamuose ir komu
nistų valdomuose kraštuose, 
kai po 60 metų (kitur po 40 
ar mažiau) darbininkai su
bruzdo kovoti už savo teises. 
Įsivaizduokite: proletariato 
valdomuose kraštuose, 
kurių rankose ir Idealuose 
darbininkų teisės, jų gerbū
vis ir ateitis, patys darbi
ninkai pradėjo kovą prieš 
priespaudą už savo teises 
išsilaisvinti iš vergijos ir iš
sikovoti nors dalinai tiek, ką 
darbininkai turi kapitalistų 
engiamuose ir buržuazijos 
valdomuose kraštuose.

Šitą kovą už darbininkų 
eises pradėjo Lenkijoje So- 
idarumo unija. Po metų 
eiklos užkietėję komunis- 
ai, ypač siekią politinės ga- 
ios, kaip Sovietų Sąjunga, 
psižiūrėjo, kad panašus 
larbininkų sąjūdis yra ko- 
lunistams pavojingesnis, 
egu išorinė, kaip Amerikos 
alybė. Ir dėl to reikėjo kaip 
ors šitą mirtiną žaizdą išo- 
ieruoti nesukeliant tarp- 
autinio skandalo. Toji išei- 
is rasta: pačių lenkų ranko
ms vardan krašto gerovės 
vesta karinė diktatūra - ka- 
•o padėtis neribotą laiką su- 
penduojant piliečių teises, 
udėjimo ir susižinojimo 
riemones tuo būdu sulikvi- 
iuojant ir pačią Solidarumo 
miją. Tačiau ji nenumarin- 
a. Nors oficialūs jos vadai ir 
rešte, bet praktiškai Soli- 
arumas Lenkijoje nesunai- 
intas, o nuėjo į pogrindį, 
:as yra pavojingiau, negu 
tvira įstatymų ribose veik-

Solidarumo pasėtoji sėkla 
ado atgarsio visoje Sovietų 
ąjungoje ir satelitiniuose 
raštuose. Buvo žinių, kad 
ienur kitur ir pačioje Sov. 
-gos gilumoje susidarė 
arbininkų sąjūdžio židinių, 
et jie budrios slaptosios 
olicijos buvo greit sulikvi- 
uoti, o jų vadovai sukišti į 
oncentracijos stovyklas, 
'irdėjosi panašaus bruzdė- 
mo ir satelitiniuose kraš- 
lose, kaip Čekoslovakijoj, 
umunijoj ir kitur. Pačioj 
ulgarijoj, kuri laikoma pa- 
u ištikimiausiu Sovietų 
ąjungai satelitu, rašoma, 
id įsikūrusi pogrindžio 
isvoji prof, sąjunga, sto- 
nti už darbininkų teises, 
trodo, šitas darbininkijos 
įjūdis nenugalimas ir jis 
^sulaikomai plėsis, nes

Balandžio 3 d. Viktorijos 
Estijoje įvyks generaliniai 
ikimai. Jau dabar spauda 
anašauja būsimą Viktori- 
je darbiečių pergalę. Tai 
itų dar vienas skaudus 
lūgis federalinei liberalų 
riausybei, ypač min. 
rm-kui M. Fraseriui. 

prieš jį negali pavartoti nei 
atominių ginklų, nei tankų 
ar raketų.

Didysis paradoksas yra 
tikrovė, griaunanti dar nuo 
Markso laikų sukurtą mitą, 
kad tik komunistinis sąjūdis 
reiškė darbininkų išlaisvini
mą. Kol šito savo kailiu ne
patyrė laisvųjų kraštų 
darbininkija, dar vis laikosi 
senojo prietaro ir tikėjimo 
komunistų partija. Bet pro- 
pogandos nepaneigiami įvy
kiai jau dabar daugeliui at
veria akis. Žinoma, prie to 
labai stipriai prisideda ir 
kaskart vis didesni ekono
miniai sunkumai pačioje So
vietų Sąjungoje. Iš tiesų 
vien tik propoganda alkanų 
minių nepasotinsi.

ATSIŠAUKIMAI
Į LIETUVIUS 

AFGANISTANE
Laisvų Latvių Pasaulinės 

Federacijos informacijos 
biuras, drauge su afganų 
laisvės kovotojų sąjūdžiu 
Hezbi-islami, paruošė atsi
šaukimus afganų, rusų, lat
vių, estų ir lietuvių kalbo
mis, kurie bus paskleisti Af
ganistane. Atsišaukimo 
tekstas lietuvių kalba: ’’Lie
tuviai! Tarybiniai imperia
listai verčia jus dalyvauti 
Afganų tautos pavergime. 
Atsiminkite: afganai, kaip ir 
lietuviai, latviai bei estai, 
trokšta gyventi laisvi savo 
žemėje. Neprisidėkime prie 
rusų imperialistinės politi
kos - nešaudykite į afganus, 
nenaikinkite jų namų ir lau
kų! Palikit savo ginklus ten, 
iš kur juos galėtų pasiimti 
afganų laisvės kovotojai! 
Taip jūs padėsite išsaugoti 
Afganistano laisvę ir kartu 
priartinsite laisvės dieną 
pavergtoms Pabaltijo vals
tybėms — Lietuvai, Latvijai 
ir Estijai. Afganistanas — 
Afganams! Pabaltijys — Pa- 
baltiečiams! (ELTA)

LIETUVIAI ’’TARPTAU
TINĖS AMNESTIJOS”

PRANEŠIME
Tarptautinės Amnestijos 

(Amnesty International) or
ganizacija išleido savo 
1980-jų metų pranešimą, 
kuriame nemažai vietos ski
riama ir lietuviams. Apra
šomas A. Statkevičiaus, M. 
Jurevičiaus, V. Vaičiūno, A. 
Terlecko, J. Sasnausko, G. 
Iešmanto, P. Pečeliūno, V. 
Skuodžio, G. Navickaitės, O. 
Vitkauskaitės ir G.-J. Sta- 

,nelytės nuteisimas ir įkali
nimas. Minimas ir išeivijos 
spaudoje berods dar nepa
minėtas buvęs ’’sąžinės kali-

Mūsų politinėj veikloj
nys” Lutheras (?) -Lukavi- 
čius, kuris buvo pasodintas į 
psichiatrinę ligo jinę. Paste
bima, kad dauguma nerusų 
kilmės ’’sąžinės kalinių” 
protestavo prieš jų manymu 
vykdomą oficialią rusinimo 
politiką, arba pasisakė už jų 
respublikos atsiskyrimą nuo 
SSRS-os.

Pranešime minima, kad 
1980-ais metais Tarptautinę 
Amnestiją keletą kartų 
puolė Sovietų spauda ir 
radijas. Izviestijos apkaltino 
organizaciją ’’antisovietiniu 
sabotažu” ir tvirtino, kad ją 
išlaiko ’’imperialistų slapto
sios tarnybos”. Laikraštis 
Sovietskaja Rossija kaltino 
Tarptautinę Amnestiją 
’’psichologiniu karu” prieš 
Sovietų Sąjungą. 1981 m. 
lapkričio 12 d. Tarptautinė 
Amnestija paskelbė spaudos 
pranešimą, kuriame ji šiais 
žodžiais atmetė Maskvos 
kaltinimus: ”... Tuo tarpu 
kitos vyriausybės apkaltino, 
kad mus adminstruoja

AUSTRALIJOS
STUDENTAI DOMISI 

DAIL. LEONU URBONU

Jau du studentai Austra
lijoje pasiryžo rašyti uni
versitete apie lietuvį daili
ninką Leoną Urboną, jo kū
rybą ir įnašą. į Australijos 
kultūrinį gyvenimą.

Viena studentė iš Sydney 
Universiteto ruošia darbą 
tema ’’Leonas Urbonas and 
Australian Art 1960-1970”, 
antrasis iš Wagga Technical 
College Art dep., tema ’’Ar
tist of Many Talents”.

KGB... Jos užpuolė mus, kai 
mes paskelbėm smulkme
nišką informaciją apie žmo
gaus teisių pažeidimus jų 
šalyse. Užuot komentavę 
apie tą informaciją ar su
stabdę persekiojimą, jie 
mėgino mus diskredituoti .

(ELTA)

JAUNUOLIŲ TEISMAS
ESTIJOJE

Vakarus pasiekė žinios 
apie devynių estų (vieno su
augusio ir aštuonių jaunuo
lių) teismą, kuris įvyko pra
ėjusių metų gegužės mėnesį. 
Jie buvo kaltinami sovieti
nių vėliavų suplėšymu 1980 
m. spalio mėnesį įvykusių 
demonstracijų metu. Visi 
jaunuoliai buvo Haapsalu 
gimnazijos mokiniai. Jie 
buvo nuteisti nuo vienų iki 
pustrečių metų paprasto re
žimo lageriuose; trims 
bausmė buvo atidėta.

(ELTA)

Čikagoje leidžiamas dien
raštis ’’Draugas” nuo kovo 1 
dienos leidžamas tik penkis 
kartus į savaitę. Pirmadie
niais jis neišleidžiamas. Tai 
daroma taupumo sumeti
mais.

Atsimename, kaip nese
niai sovietų povandeninis 
laivas bešnipinėdamas Šve
dijos pakrantėse įstrigo į 
uolas ir buvo švedų sulai
kytas. Po didesnių ginčų su 
sovietais švedai laivą palei
do, tačiau grįžus sovietai 
laivo kapitoną suėmė ir nu
baudė trims metams griežto 
rėžimo koncentracijos sto
vykloje. 

seniai suėjo 50 metų. Ši su
kaktis buvo entuziastingai 
atžymėta atskirais leidi
niais, eisenom ir kitokiais 
būdais. Sydnejaus tiltas yra 
tapęs viso miesto simboliu ir 
sydnejiškiai pagrįstai juo 
didžiuojasi. Tiltas pradėtas 
statyti dar 1922 metais ir 
atidarytas susisiekimui 1932 
m. kovo 19 d. Jo pastatymas 
kainavęs pasakiškas sumas, 
kurias ir šiandie moka pra
važiuojantieji jų išmokėji
mui ir tilto priežiūrai.

PIRMA AUSTRALIJOS 
LIETUVAITĖ VASARIO

16—TOS GIMNAZIJOJ

Prieš dvejus metus skai- 
tėm spaudoj, kad adelaidiš- 
kis Andrius Binkevičius su 
savo mama išvyko į Vokieti
ją, tęsti mokslo Vasario 
16-tos gimnazijoj.

Šiais metais, sausio mė
nesį visai nesigarsinus iš 
Australijos į Vasario 16-tos 
gimnaziją išvyko pati viena 
Rima Kaladytė.

Rima yra daugeliui žino
mų sportininkų, Antano ir 
Giedrės Kaladžių dukra. Vi
sa Kaladžių šeima, įskaitant 
ir sūnų Povilą, priklauso ir 
aktyviai reiškiasi, Geelongo 
Lietuvių sporto klube. Štai 
ir praeitų metų gale 32-roj 
sporto šventėj Geelonge, 
Vyties klubo spalvas gynė 
Giedrė ir Antanas Kaladės 
stalo tenise, Povilas Kaladė 
tinkliny ir plaukime ir Rima 
Kaladytė stalo tenise, plau
kime ir krepšiny, kuriame 
kartu su kitomis Geelongo 
lietuvaitėmis iškovojo pirmą 
vietą.

Kadangi Kaladžių šeima 
gyvena Yea miestely, kur 
nėra daugiau lietuvių, tai 
Rima galbūt nelankė savait
galio mokyklos, nešoko tau
tinių šokių grupėse, bet vis- 
tiek savo tėvelių pastango
mis puikiai kalba lietuviškai.

Rimai linkime ko sėkmin
giau baigti mokslus, ir pa
siekti užsibrėžto tikslo.

L.B.
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Tikėjimas visur,
» lietuvybė tik pas mus 

n
Prieš akis Velykos — Pri

sikėlimo Šventė. Užmirški
me Australiją, kur Velykos 
gūdžiausiame rudeny ir bent 
mintimis persikelkime į Lie
tuvą, kai pavasaris veržiasi 
visu gaivališkumu.

Šiaurietis žmogus tą gai
vališką gamtinį sriautą iš
gyvena visa savo esybe. Tai 
nėra vien tik gamtinis verž
lumas, kur vaduojasi iš il
gos žiemos apmarinimo su- 
kaystumų, bet ir žmogaus, 
kuris yra integrali gamtos 
dalis nežiūrint jo intelektu
aliniu ir dvasinių proveržių. 
Su pavasario sriautu šiau
rietis žmogus ir fiziškai ir 
dvasiškai savotiškai atgyja, 
nes galbūt žmoguje gamti
niai elementai nepalygina
mai stipresni už dvasinius, 
bet per kartas laiko eigoje 
žmogus išmoko suderinti 
savo fizinius ir dvasinius 
reikalavimus duodamas 
naują išraiškos formą, kuri 
iki šiol gal labiausiai pasitei
sina. Iš čia visos iš tolimo
sios primityvios praeities 
žinomos pavasarinės apei- 

< gos, iš čia ir krikščioniškasis 
A prisikėlimas, iš čia ir žmo- 

■ gaus dvasinis nemirtingu-
* mos.

Tų pačių gamtinių ele-
♦ mentų turi ir tauta. Jau iš 
f istorijos atsekame, kad tau- 
j tos prasiveržia kaip vulka- 
| nai, su laiku sunyksta, kaip

drėgmės negavusios dyku
mos, vienos taip ir numiršta 

A.A.
STASIUI KAVALIAUSKUI 

staiga mirus, nuoširdžiai užjaučiame giliame skausme jo 
žmoną Margaritą, sūnų Antaną, dukras Almą, Elvirą su 
šeimomis ir drauge liūdime.

A. ir A. Nekrašiai

A.A.
STASIUI KAVALIAUSKUI

staiga mirus, mielai Margaritai ir šeimai gilią užuojautą 
reiškia ir kartu liūdi

Stasė Jurevičienė
Jane ir Juozas Kalgovai

A.A.
STASIUI KAVALIAUSKUI 

staiga mirus, didžiam liūdesy likusiai jo šeimai ir ypač 
žmonai Margaritai liūdėdamas reiškiu gilią užuojautą.

Pranas Liubinskas

A.A.
STASIUI KAVALIAUSKUI

staiga mirus, jo žmoną Margaritą ir šeimą skausme giliai 
užjaučia ir kartu liūdi

Paulius ir Elena Birkmaniai

Mylimam vyrui, tėvui ir seneliui
A.A.

STASIUI KAVALIAUSKUI 
mirus, skausme nuoširdžiai užjaučiame jo žmoną 
Margaritą, vaikus ir ypač Sydnejaus savaitgalio mokyklą 
lankančius vaikaičius.

Sydnejaus Liet. Savaitgalio
Mokykla

be pastangų atsigauti, kitos 
atsigavusios vystosi toliau 
tik gal kitokia forma ir kita 
kryptimi.

Tas pats ir su žmonių su
kurtom religijom, ideologi
jom. Iš jų vienos numiršta 
neprigydžiusios savo dievų 
ir idealų, kitos kad ir po 
skaudžiausių krizių stebuk
lingai atsigauna ir vėl prasi
skleidžia stebėtinu patrauk
lumu.

Įvesta Lietuvoje ir šiau
rės kraštuose krikščionybė 
nepajėgė išrauti iš senovės 
įsišaknijusių pažiūrų, o 
greičiau pati prisitaikė. Vi
sai neatsitiktinai kad ir 
Kristaus Gimimas arba jo 
Prisikėlimas priderintas 
prie šiaurietiškų pažiūrų ir 
gal daugiau ar mažiau gam
tinių sąlygų. šiandie, kai se
novės pasaulis praplėtė savo 
ribas ir žemė pasidarė žmo
gaus sampratai apvali ir ap
rėpiama, jau kaitalioti gy
venimą ir pažiūras derinant 
prie turimų aplinkybių, pa
sirodė kad neverta, nes pa- 
sikliaunant žmogaus vaiz
duotės ir intelektualiniu pa
jėgumu įmanoma ir galima 
suderinti įvairiopas, ne tik 
įsitikinimų, bet ir gamtines 
priešingybes. Štai dėl ko ir 
tropiniuose kraštuose kaip 
Australijoj, Kalėdų metu 
galioja snieguotos eglutės, 
apšarmoję Kalėdų seneliai, 
per Velykas iškeliami šiau
rietiški žalumynai, pražysta 

verbų katinėliai... Žmonės 
laukia Prisikėlimo šventės 
panašia forma ir nuotaiką, 
kaip kad ir šiaurėje. Jo tau
kia rimtai, ruošdamiesi, 
rengdami savo' dvasią ir 
sielą tą Prisikėlimą vertai 
pasitikti. Tam gavėnia, pas
iukai, rekolekcijos.

Nemažiau reikalinga tvir
to tikėjimo ir jo stiprinimo ir 
pati lietuvybė. Ji irgi nepra
sikala natūraliai, kaip žolės 
daigeliai iš po sniego, bet 
reikia ir lietuvybę įdiegti, 
auginti ir brandinti, kaip 
kokį trapų augalą nepalan
kiose sąlygose. Ir ką mes 
darome laukdami tautos 
laisvės prisikėlimo? Prak
tiškai nieko. Ir jeigu daro
me, tai greičiausiai ne iš to 
galo. Štai ir Australijoje 
pristatėme lietuviškų tauti
nių namų, klubų, tarsi šilta
daržių ateinančioms kar
toms, pristatėme bibliotekų, 
krauname piniginius fondus 
ateičiai tarsi užmiršę', kad į 
tuos šiltadaržius reikia pri
sodinti atitinkamų žolynų ir 
juos tinkamai prižiūrėti, kad 
jie ne tik prigytų, bet ir 
klestėtų, kad jie gėrėtųsi ir 
džiaugtųsi mūsų sukurtais 
namais, bibliotekom ir fon
dais ir kad mokėtų juos tin
kamai perduoti ateičiai.

Bet šitam žygiui reikia di
delių pastangų, didesnių, 
negu tikėjimo išlaikymas. 
Tikėjimą visados gali rasti ir 
pas kitataučius apaštalus bei 
svetimose šventovėse, bet 
lietuvybės gali pasisemti tik 
savųjų tarpe ir bendraujant 
su savaisiais. Gaila, kad savo 
veikloje koncentruojamės į 
vieną tašką nematydami, 
kad visi vežimo ratai neuž- 
kliūdami riedėtų norima 
kryptimi.

Kaip atskiras individas 
krikščioniškai auklėjamas 
Prisikėlimui, taip ir kiekvie
no lietuvio laukia naujas

MIRUSIEJI
SU STASIU

Staigi ir skaudi žinia išti
ko Sydnejaus lietuvius. Ko
vo 16 dieną, žmona Marga
rita, grįžusi iš darbo į savo 
namus, rado sukritusį ir 
amžinybėn iškeliavusį savo 
vyrą Stasį Kavaliauską. 
Darbe, jis dirbo kaip inži
nierius, Stasys pasijuto blo
gai ir, parvažiavęs namo, 
nėjo pas daktarą, bet grei
čiausiai, tikėjosi, kad viskas 
praeis ir bus gerai. Tačiau, 
likimas yra keistas ir neži
nomas. Ir šiuo atveju, jis su 
savim pasiėmė Stasį.

Gimęs 1923.8.27 mažame 
Dzūkijos miestelyje Leipa
lingyje, jis ten baigęs pradi
nį mokslą, persikėlė į- Kau
ną, mokėsi gimnazijoj ir vė
liau Aukštojoj Technikos 
Mokykloj. Karo audroms 
priartėjus, jis pasitraukia į 
Austriją ir ten trejus jnetus 
studijuoja Grąžo universite
te. Emigracijai prasidėjus, 
jis išvažiuoja į Angliją ir ten 
savo studijų nenutraukia, 
bet baigia Karališkąjį Aukš
tąjį Technikos Institutą, 
gaudamas inžinieriaus 
laipsnį. Pažymėtina, kad 
būdamas labai gabus, jis šį

A.A.
Dr. STASIUI SKAPINSKUI 

mirus, jo žmoną Liudmilą, sūnų Harro, dukterį Dagmar 
su šeima bei jų artimuosius giliai užjaučiame ir kartu 
liūdime

Pranas Šarkis
V. ir B. Vaitkai

A.A.
Dr. STASIUI SKAPINSKUI

staiga mirus, jo žmoną Liudą ir visą šeimą nuoširdžiai 
skausme užjaučia

Ava ir Vaclovas Saudargai

ALB Geelongo Apylinkės pirmininkui
A.A.

Dr. STASIUI SKAPINSKUI
staiga mirus, nuoširdžiai užjaučiame jo žmoną Liudmilą, 
sūnų Harro-Jurginą, dukrą Dagę-Rūtą ir jos vyrą Dr. 
Rimantą Šarkius, gimines artimuosius kartu 
budėdami netekę brangaus mūsų Bendruomenės 
pirmininko.

Geelongo Apylinkės Valdyba
..u , '

A.L.B. Geelongo Apylinkės Valdybos pirmininkui 
A.A.

STASIUI SKAPINSKUI
mirus, jo žmoną Liudą, sūnų Karo, dukrą Dagmarą, 
anūkus Baltiją ir Darių, bei visus kitus artimuosius, 
nuoširdžiai užjaučia.

G.L.S.K. Vytis

tautos prisikėlimas, kuriam 
reikia ir ir patiems rūpes
tingai rengtis ir dar rūpes
tingiau tam ruošti ateinan
čią kartą. Ką iki šiolei esame 
padarę, tai dar ne viskas. 
Reikia, kad mūsų mokyklos 
būtų pilnos mokinių, kad 
mūsų bendruomeniniai na
mai klegėtų jaunimu, kad 
mūsų sukurtosios instituci
jos, kaip mokyklos, bankai, 
organizacijos, fondai trykštų 
jaunųjų dalyvavimu ir jų 
entuziastingu džiaugsmu. 
Tada galėsime teisėtai tarti, 
kad savo tautinę pareigą 
pilnai atlikome.

(v.kj

ATSISVEIKINANT 
KAVALIAUSKU

institutą baigia excelent titu
lu, gaudamas pagyrimo dip
lomą. Įsisteigus Lietuvių 
Inžinierių S-gai, jis buvo

Mielus Bronę ir Petrą Ropes, Bronės mamytei mirus, 
nuoširdžiai užjaučiame ir drauge liūdime.

Stasė Jurevičienė
Jane ir Juozas Kalgovai

vienas iš pirmųjų šios są
jungos narių. Anglijoj, Hali
fax mieste, jis veda Marga
ritą Semianovaitę ir čia su
silaukia savo pirmosios duk
ros Elvyros. Iš Anglijos 
Stasys su savo jauna šeima 
iškeliauja į Pietų Ameriką, 
kur Argentinoje jo yra bro
lis ir tėvai. Čia, padedamas 
savo brolio, jis įsteigia nedi
delį fabriką, dirbdamas ir 
pats konstruktuodamas 
įvairius metalo dalykus, Gy
venimas, atrodo, turėtų būti 
geras, kūrimasis gražus, 
perspektyvos skaidrios. Ta
čiau, įvykusi politinė revo
liucija ir jį pagauna, sunai
kindama ir jo fabriką. Žmo
nai turint N. Zelandijoj se
serį p. Grigaliūnienę, jie, 
palikę neramią Argentiną, 
persikelia į Auckland? 
(N.Z.). Čia irgi įsikuria gra
žiai, augindami jau ir antrą 
dukrą Almą ir sūnų Antaną. 
Tačiau, didesnis ir daug gy
vesnis Australijos lietuvių 
gyvenimas, patraukia

avaliauskų šeimą į Aus
traliją ir persikelia į Sydne- 
jų-

Sydnejuje Stasys greitai 
gauna inžinieriaus darbą 
viename plastikos fabrike. 
Kūrimasis prasideda iš nau
jo, tačiau jis trunka neilgai, 
nes neužilgo nusiperka pui
kų naują namą ir, kaip saky
davo velionis, jau daugiau iš 
jo niekur nevažiuos.

Stasį pažinau iš pat savo 
vaikystės dienų Leipalingy
je. Besimokinant mokykloje, 
jis, būdamas vyresnis ir di
desnis už mane, buvo ir ma
no globėjas. Vėliau abiem 
gyvenant Kaune, jau rečiau 
susitikdavom ir tik po dau
gelio metų Sydnejuje ir vėl

Nukelta į psl. 6
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MIELI TAUTIEČIAI
Praėjo jau 64 m. kai mūsų 

tauta oficialiu ir viešu Aktu 
paskelbė atstatanti nepri
klausomą Lietuvą ir pasiry
žo kovoti ir gyventi dėl tau
tos laisvės. Vasario 16-sios 
Aktas išreiškia istorinės ir 
etnografinės lietuvių tautos 
valią, nes istorinė ir etno
grafinė tauta yra toji pati 
tauta nuo amžių, gyvenanti 
savame krašte. Kiekvienais 
metais susirinkę lietuviai 
mini šį įvykį ir angažuojasi 
gilasniam tautiniam susi

pratimui ir nepriklausomam 
Lietuvos naujam atkūrimui.

Lietuva šiandien yra pa
vergta - kacetais, kalėjimais, 
trėmimais draskoma ir žu
doma. Ten nėra žmogaus ir 
piliečių teisių, kokias mes 
pažįstame Vakarų pasauly
je, ten nėra tautinės, nei re
liginės, nei socialinės, nei 
demokratinės laisvės, ten 
perdėm totalitarinis rėži
mas, žmonių prievartavimas 
ir pavergimas.

Laimingi mes čia, kad ga
lime be baimės, be perse
kiojimų, laisvai susirinkę 
pagerbti to Akto signatarus, 
ir daugybę kitų mūsų tautos 
didvyrių, kurie prisidėjo 
prie jo įgyvendinimo ir da
bar kovoja dėl pažeistos tei
sės atstatymo, neretai 
paaukodami savo sveikatą ir 
gyvybę.

Šia proga sustoję pagerb
kime visus mūsų tautos mi
rusius ir kovojusius už tau
tos laisvę vienos minutės 
susikaupimu... Ačiū.

Brangūs lietuviai, šiame 
minėjime mes norime prisi
minti ir pagerbti ypatingu 
būdu du artimus Vasario 
16-sios dvasiai lietuvius 
patriotus, skirtingu laiku 
gyvenusius, skirtingose ap
linkybėse veikusius, skir
tingais būdais kovojusius už 
Lietuvos laisvę, bet viena 
didele meile mylėjusius tą 
pačią lietuvių tautą. Daug 
dalykų juos skiria, bet viena 
pati svarbiausioji jungtis 
juos riša - tai meilė savai 
tautai.

Pirmajam mūsų didvyriui 
sueina šiais metais 50 m nuo 
jo mirties, antrajam - tik 10 
metų. Pirmasis mirė nepri
klausomos Lietuvos laikais 
ir palaidotas kaip didvyris 
Kauno katedros sienoje, iš
kilmingu ankapiu prideng
tas jo kūnas laukia laisvės 
Lietuvai.

Kitas mūsų minimas did
vyris mirė okupuotoje Lietu
voje, palaidotas ir išniekin
tas slaptai, nežinia kur pa
dėtas jo kūnas. Pirmasis yra 
visiems lietuviams gerai ži
nomas dainius ir pranašas 
Maironis, antrasis - mažai 
kam pažįstamas jaunuolis 
Romas Kalanta.

Kokia didelė skalė yra 
tarp šių dviejų mūsų tautos 
didvyrių laiko ir kultūros 
atžvilgiu, kokie dideli skir
tumai veikloje, charaktery
je, ir pasirinkimo būdai ko
voje už laisvę, bet viena ir 
toji pati atpažįstama meilė 
Lietuvai juos tvirtai jungia 
su Vasario 16-sios Akto 
dvasia. Toji meilė ir leidžia 
mums šiandien juos sugre
tinti akivaizdoje šios didžios 
šventės, juos prisiminti ir 
pagerbti už jų meilę ir pasi
aukojimą Lietuvai.

_ Kenčiančios ir kovojan
čios Lietuvos poetas Mairo
nis Lietuvių Enciklopedijoje 
taip trumpai apibūdinamas: 
"Spaudos draudžiamojo lai
kotarpio didžiausias poetas, 
poezijoje išreiškęs to meto 
tautinius siekimus, ir ta 
poezija visuomenę labiausiai 

veikęs, dėl to vadinamas 
tautinio atgimimo dainiumi, 
o savo poezijos įtaka kitiems 
rašytojams sukūręs lietuvių 
literatūroje vadinamą mai
roninę mokyklą”.

Maironis prašneko visais 
motyvais - patriotiniais, re
liginiais, gamtiniais, asme
niniais ir prabilo visokiomis 
nuotaikomis: elegija, heroi
ka, satyra, visomis vaizdi
nėmis ir garsinėmis formos 
priemonėmis. Neįmanoma 
čia trumpame žodyje jį pil
nai nušviesti kaip poetą, 
kaip rašytoją, mums, šiame 
atsitikime, labiau rūpi iškel
ti Maironio dvasią kaip 
patrioto lietuvio, kovojusio 
už Lietuvos prisikėlimą, 
kaip pirmapradį „Vasario 
16-sios Akto įkvėpėją. Iš 
daugelio jo patriotinių eilė
raščių pasirinkau vieną, ku
ris, man atrodo, tiesioginiai 
įtaigoja Vasario 16-sios Akto 
dvasią. Čia paskaitysiu iš 
Jaunosios Lietuvos, šešto
sios giesmės ’’Jau slavai su
kilo- - -”

Ll ETUVIŠKA ŽIEMA

Australijos Lietuvių Fonde
AUKOS AUSTRALIJOS 
LIETUVIŲ FONDUI

Po $ 100 S. Sinkevičienė 
(S.A.) mirusio vyro Juozo 
atminimui, Jurgis Karpavi
čius N.S.W.

$ 65 Vyt. Miliauskas Vic. 
(100)

Po $ 50 Z. Prašmutaitė 
Vic. (60), A.H. Vikai S.A. 
(70).

$ 40 Ig. Dapšys S.A. (195).
$ 30 A. Gudelis S.A. (200).
$ 20 J. Normantas - a.a. Z. 

Jonikaitės atminimui.
Po $ 10 A. Morkūnas (70) - 

S.A. B.J. Jonavičiai (100), J. 
Normantas (155) ir J. Mei
liūnas Vic. - a.a. A. Joniko 
prisiminimui.

$ 4 A. Darškus S.A. (14).

Geelongo lietuvių aukos 
Vasario 16 d. proga per mū
sų įgaliotinį A. Obeliūną:

$ 100 Dr. R. Šarkis (110).

VASARIO 16—SIOS IDEALAIS
Dr. A. MAURAGIO ŽODIS VASARIO 16 PROGA

Šitas Maironio eilėraštis 
parašytas 1907 m., taigi 11 
m. prieš Vasario 16-sios Ak
to paskelbimą. Drąsūs ir 
pranašingi žodžiai išsipildė. 
Tuo būdu Maironis savo po
ezija buvo pirmapradis šios 
minties ir darbų skatintojas 
ir įkvėpėjas. Todėl Maironį 
mes galime lengvai įjungti į 
Vasario 16-sios didvyrių ei
les, lygiai kaip ir tuos, kurie 
šiandien kovoja ir miršta už 
Lietuvą, šaukdami — Lais
vės Lietuvai.

Kitas mūsų šios dienos 
minimas didvyris yra Romas 
Kalanta. Nedaug žinių turi
me apie jį, nes jis mirė jau
nas, tik pradėjęs gyventi 
jaunuolis. Žinoma, kad prieš 
10 metų, gegužės 14 d. Kau
ne, Valstybės teatro sodely
je, prie Laisvės Alėjos, stai
ga pasirodė ugnies stulpas, 
iš kurio pasigirdo didelis 
skaudus šauksmas: — Lais
vės Lietuvai. Žmonės greitai 
apsupo liepsnose įsisupusį 
vyrą ir minia užtvenkė Alė
ją, kad milicija greitai at-

$ 50 Dr. S.L. Skapinskai 
(110).

$ 25 A. Obeliūnas (355).
Po $ 20 K. Šimkevičius, B. 

Starinskienė (25), J. Rap- 
kauskas (30).

Po $ 10 K. Starinskas (58), 
Č. Volodka (42), J. Dargvai- 
nis (27), S. Šutas (58), J. 
Gailius (34), V. Aukštiejus 
(35).

Po $ 5 A. Žvirblis (112), P. 
Vaičekauskas (31), J. Kaž- 
dailis (10), E.V. Bindokai 
(10), P.L. Obeliūnai (40).

Po $ 3 E. Meižienė (5), A. 
Jančauskienė (18), O. Šrė- 
deris (44).

$ 4 J. Manikauskas (19).
$ 2 S. Karpalavičius (31).

Newcastle lietuvių aukos 
per įgaliotinį Alf. Bajalį:

Po $ 50 R. Lapinskas (80),

Po 25 s’ Venskus (45),’V. 
Leonavičius (27), Newcastle 

skubėjusi ir likvidavusi įvy
kį, negalėtų nuslėpti baisaus 
fakto. Kilo riaušės. Visą sa
vaitę Kaunas buvo apsup
ties stovyje, desantiniai ka
riuomenės daliniai iššaukti 
numalšinti sukilėlius. Kaip 
Lietuvos Katalikų Kronika 
rašo, tą vasarą, Romo Ka
lant© pavyzdžiu pasekdami, 
panašiu būdu nusižudė 10 
įvairaus amžiaus lietuvių 
patriotų, protestuodami 
prieš žiaurią okupacija ir 
reikalaudami Lietuvai lais
vės.

Romas Kalanta atėjo iš 
nežinios ir heroiškai liepsnų 
apsuptas pakilo kaip šviesus 
žiburys ant tamsaus Lietu
vos dangaus, iš kurio aidu 
tebeskamba šūkis — Laisvės 
Lietuvai, ir skambės šis šū
kis po visą kraštą, kol Lie
tuva taps laisva. Romas Ka
lanta gali būti palyginamas 
su kunigaikščiu Margiu he- 
roiška drąsa, aukojant 
gyvybę už laisvę, jis gali 
būti lyginamas su bet kuriuo 
kankiniu, didvyriu, šven
tuoju, nes jis atidavė viską 
ką turėjo brangiausio savo 
idealui, jis paaukojo savo 
jaunystę ir gyvybę, reika
laudamas Lietuvai laisvės. 
Jis mirė tada, kada gamta 
džiaugėsi ir puošėsi pavasa
riu, kada labiausiai ir stip
riausiai reiškiasi gamtoje 
gyvybinės jėgos ir noras 
gyventi. Jis savo mirtimi 
parodė mums, kad gyveni
mas be laisvės nėra vertas 
gyvenimo ir kad laisvė 
brangesnė už gyvybę. Be 
abejo, tai kelias didvyrių, tai 
šviesa tautai, kovojančiai už 
laisvę.

Tautos, kurioms trūko 
didvyrių, seniai išnyko nuo

Žinelės
Lenkijoje uždaryta žur

nalistų sąjunga, kuriai pri
klausė apie 90 °/o visų spau
dos darbuotojų, ir taip pat 
studentų sąjunga. Žurnalis
tų sąjungos vadovybė, įve
dus karo stovį, pasitraukė į 
pogrindį. Jie yra policijos 
paieškomi kaip ir visi kiti 
ryškesnieji veikėjai.

Apylinkės Valdyba (80).
Po $ 20 A. Ulanas, Dr. G. 

Kišonas, S. Klemenis.
Po $ 15 Dr. A. Ivinskis, P. 

Brūzga.
$ 13 J. Kontrimas.
Po $ 10 J. Česnaitis, V. 

Prazauskas, S. Žukas (15), 
Dr. M. šeškus (40), S. Maci
jauskas (25), A. Bajalis (35), 
V. Kristensen, S. Paulaus
kas, P.S. Kairiai, Alf. Baja
lis (15).

Po $ 5 B. Zakarauskaitė, 
B. Gasparionis (10), K. 
Barštys, B.P. Liūgai (9), G. 
Simokaitis.

Po $ 2 S. Daugėla, M.C. 
Zakarauskas, Z. Zakaraus
kienė, R. Ulanienė.

Valdyba sveikina naujus 
narius: J. Karpavičių, V. 
Leonavičių, R. Lapinską ir 
naujus šimtininkus: Vyt. 
Miliauską, Dr. R. Šarkį, L. 
Skapinskienę, St. Sinkevi
čienę, J. Karpavičių ir B.J. 
Jonavičių.

Ačiū visiems parėmu- 
siems savąjį Fondą.

V. Ališauskas 
AL Fondo iždininkas

Mūsų Pastogės 10 nr. til- 
So svečio iš Melbourne Jono 

uškos straipsnis, kuriame 
autorius kiek kritiškai už
kliudo ir Vasario 16-sios mi
nėjimą. Tuo nebuvo paten
kinti minėjimo rengėjai, 
ypač skaudžiai priėmė tos 
dienos prelegentas Dr. A. 
Mauragis. Kad galėtų skai
tytojas palyginti kritiko pa
darytas išvadas su paskaitos 
mintimis, čia skelbiame Va
sario 16 minėjimo proga 
skaitytą paskaitą ištisai. 
Red.

žemės paviršiaus. Todėl mes 
gerbiame ir didžiuojamės 
savo didvyriais nes žinome, 
kad jų dvasia gyvendami, 
niekada nebūsime vergais ir 
niekada neprarasime lais
vės. Laisvę praranda tik tie, 
kurie nustoja kovoję už ją. 
Atminkime, kad prisitaikė
lių dvasia ir kelias veda ne 
tik į tautų mirtį, bet ir į 
žmoniškumo praradimą. 
Žmoniškumas, arba huma
nizmas, kaip jį mes dabar 
vadiname, yra paremtas 
visų pirma laisvės pradu. 
Žmonės, kurie laisvės atsi
žada, praranda ir žmonišku
mą, tampa tik vegetuotojais, 
kuriems niekas kitas nerūpi, 
kaip jų pačių skilviai.

Čia ir yra mūsų už laisvę 
kovos prasmė. Jei norime 
būti žmonėmis, ^jęĮfime 
kovoti už savo laisvę^ už 
savo tautos laisvę ir už 
kiekvieno žmogaus ir už 
kiekvienos tautos laisvę.

Savo tautos didvyrius 
gerbdami, mūsų poetai, me
nininkai yra sukūrę daug 
gražių meniškų dalykėlių, 
šiandien čia kaip tik ir turė
sime progos meninėje dalyje 
juos pamatyti ir pasidžiaug
ti.

Ačiū.

Patirta, kad Newcastle 
universiteto profesorius Dr. 
Vytautas Doniela balandžio 
pradžioje įvyksta į Graikiją, 
eur Atėnų universitete da- 
yvaus tarptautiniame filo
sofų kongrese. Kongreso 
atidarymo dieną skaitys 
paskaitą apie Hėgelio etiką. 
Apgailestauja, kad Graiki
joje išbuvęs tik 10 dienų tu
rės grįžti į Newcastle įpras
tiniam akademiniam darbui.

***
Jau kelintame iš eilės 

’’Pasaulio Lietuvio” numery 
paduodama daugiau 
informacijos iš Australijos 
lietuvių gyvenimo, tik gaila, 
kad toji informacija yra la
bai vienašališka. Ypač kitų 
kraštų skaitytojui, kuris te
žino apie Australijos lietu
vius tik iš Pasaulio Lietuvio 
informacijos, susidarys įs
pūdis, jog visas lietuviškasis 
gyvenimas Australijoje ba
zuojasi tik Adelaide. Su
prantama, adelaidiškiai 
bendradarbiai, tai daugiausa 
šia ir kalba tik apie veiklą 
Adelaidėje, bet tie patys 
bendradarbiai (o gal ir P.L. 
redakcija) galėtų pabrėžti, 
kad kalbama tik apie Ade
laidės veiklą, o ne visos 
Australijos vardu.

Sausio mėn. Lietuvoje 
siautė stiprūs šalčiai ir snie
go pūgos. Turimomis žinio
mis per šalčius ir pūgas žuvo 
10 žmonių ir apie 500 pagul
dyti ligoninėse nušalusiomis 
galūnėmis.

M- io 1000 o on —i o
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SPORTO VEIKLOS KRYŽKELĖJE
Atvykus į Australiją, 

sporto veiklos pradininkai ir 
organizatoriai kūrė sporto 
klubus pirmoje eilėje tam, 
kad subūrus jaunimą į lietu
viškus vienetus, išlaikius jį 
Bendruomenėje ir puoselė- 
jus jo lietuvišką sąmoningu
mą bei nuolatos priminus 
sąjungos nariams jų lietu
višką kilmę. Neturėdami 
Bendruomenės moralinės ir 
medžiaginės paramos, mūsų 
sportininkai nebūtų pasiekę 
viso to, ką aprašo jų gražią 
ir prasmingą praeitį nušvie
čianti, 1980 metais išleista, 
Australijos lietuvių sporto 
istorija. Sportas, kaipo toks, 
turėjo būti tik priemonė 
šiam tikslui atsiekti.
Kaip visose kitose lietuviš

kose jaunimo organizacijose, 
sambūriuose bei grupėse, 
taip ir sporto klubuose, pir
maisiais mūsų išeivijos me
tais netrūko nei vadovų, nei 
sportininkų. Visur ir visada - 
sportuojant aikštėse, susi
rinkimuose, posėdžiaujant 
bei šiaip bendraujant, vado
vai ir jaunimas kalbėjo tar
pusavyje tik lietuviškai. 
Sporto klubai, pilna to žo
džio prasme, buvo lietuvių 
jaunimo sambūriai.

Lietuvis sovietų gulage
IŠ POGRINDŽIO LAIKRAŠČIO ”VYČIO” LIETUVOJE

Tęsinys
4 Kai H. pavyko įvykdyti 
savo sumanymą, prie jo pri
ėjo Kinderskis ir tarė: ’’Jau
nuolis! Nesitikėjau. Bet 
jeigu tau prireiks kokių pa
tarimų, kreipkis, visad pa
dėsiu”. O ukrainietis Levan- 
do, kuris atsisakė padėti H., 
sakydamas, kad nenorįs pir
ma laiko mirti, suruošė tikrą 
■spektaklį. Kai Henrikas 
kažką aiškino savo barako 

^gyventojams, staiga pro du
ris įvirto Levando su savo 
svita. Užantyje kažką nešė
si. Smarkiai šūkaliodamas 
priėjo prie Henriko, atidžiai 
nužvelgė jį nuo kojų iki gal
vos, apčiupinėjo jo skarma
lus ir palingavęs galva tarė: 
”Į ką Tu panašus? Tu juk 
mūsų batiuška - atamanas, o 
atrodai kaip vaikėzas”. Ir, 
žemai nusilenkęs, padavė H. 
didžiulį ryšulį. H. stovėjo, 
kritiškai žiūrėjo į Levando, 
bet ryšulio neėmė. Tada Le
vando pats išvyniojo ryšulį 
ir išdėstė ant narų. Ten bu
vo plačios kaip sijonas rau
donos kelnės, naujut nauju
tėlis švarkas su kažkokiais 
dirželiais, ukrainietiška 
aukšta kepurė ir juodi auli
niai batai. Ir visa tai Henri
kui. H. piktai pažiūrėjo į Le
vando, ir tarė: ’’Gėdos netu
rit, ką čia sugalvojot, kokią 
baidyklę norit iš manęs pa
daryti. Manim žmonės pati
kėjo, o tu komedijas 
kreti. Kad akyse nematy
čiau tų skudurų.” H. nepa
galvojo, kad tokiu griežtu 
atsakymu įžeis Levando, nes 
pats jautėsi įžeistas. L., ne
sitikėjęs tokio užpuolio, 
susigriebė visus skurudus 
ir, taręs: ”Tu dar pasigailė
si”, su visa svita išdardėjo 
pro duris. Apsirengęs tais 
rūbais, kuriuos siūlė H., 
keršydamas pastarajam, su 
kokiu šimto ukrainiečių bū
riu pradėjo kelti paniką, 
provokuoti muštynes. Per 
Levando vos neįvyko kruvi
nas susirėmimas su lagerio 
vadovybe. Bet H. draugų 
dėka to buvo išvengta.

Mūsti'Pastocė Nr. 12. 1982.3.

Tačiau nelietuviška aplin
ka, kurioje mūsų priaugan
čios kartos praleidžia dides
nę dalį savo laiko, privedė 
prie to, kad, su mažomis 
išimtimis, dauguma jaunimo 
kalba angliškai ne tik tarp 
savęs, bet neretai ir namuo
se, savo šeimos tarpe. Ši ne
gerovė yra būdinga ne tik 
sportininkams, bet tas reiš
kinys paplitęs ir kitose mūsų 
jaunimo organizacijose. 
Kaip šią problemą išspręsti, 
ligi šiol niekas efektingų ir 
užtikrintai veikiančių prie
monių nenurodė.

Lietuvių kalbos klubuose 
mažai arba visiškai nenau
dojant, klubus su bendruo
menę riša tik narių lietuviš
ka kilmė, vardai ir pavardės 
bei išviršiniai lietuviškumo 
ženklai, kaip klubo vardas, 
emblema ir vėliava.

Kai kurie klubai dar pajė
gia sudaryti daugumoje lie
tuviškas klubų valdybas ir 
didesnė jų narių dalis yra 
lietuvių vaikai, nors ir ne vi
si su lietuviškom pavardėm 
bei vardais. Mažesniuose 
klubuose, neįstengiant pri
traukti tik tam, kad išlaikius 
klubą gyvą.

Dar buvo tokia juokinga 
situacija. H. su draugais 
Kniazev, rumunų Urviku, 
Ignatjavu apėję visus pos
tus, užėjo į valgyklą. Kaip 
tik buvo pietų metas. Čia H. 
virėjui paaiškino, kad visi 
turi valgyti iš vieno katilo. 
Mat anksčiau buvo atskirai 
verdamas maistas lagerio 
kaliniams ir visokiems 
brigadininkams, meistrams. 
Jam taip bekalbant, priėjo 
du virėjai su padėklais, pri
krautais pačio geriausio 
maisto ir padėjo priešais H. 
Henrikas paklausė: ”Ką, ar 
kokio generolo laukiam at
važiuojant?” Virėjai paaiš
kino, kad tai jam, ir maloniai 
paprašė H. ir jo draugus 
valgyti. H. ir vėl užsiplieskė: 
”Ką jus galvojat, kad nuo 
tos minutės, kai sustojo 
šachtos, mano skrandis pa
sidarė kitoks? Greitai visą 
šitą išverskit į bendrą katilą, 
o man ir šalia stovintiems 
draugams paduokit to, ką 
valgo visi!” Po tokių ir pa
našių įvykių H. dar labai 
ėmė gerbti. Žmonėms patiko 
toks H. paprastumas. Jis 
mokėjo prieiti prie kiekvie
no žmogaus, jam paaiškinti o 
reikalui esant, ir padėti. Už 
tai žmonės kaip vienas stojo 
už Henriką. Trečią protesto 
dieną link barako, kur gyve
no ir dirbo H., kaliniai pa
matė bėgančius 5 kareivius 
ir prižiūrėtoją. Draugai, bu
vo barake su H., patarė jam 
bėgti, bet juk toliau kito 
barako nenubėgsi, pamanė 
H. Dabar viskas priklausys 
nuo jo bendražygių. Karei
viai su prižiūrėtoju greitai 
įvirto pro duris. Prižiūrėto
jas, mojuodamas antran
kiais, šaukė, kur esąs tas 
Jaškūnas. Henrikas ramiai 
atsistojo ir laukė prieinant 
nekviestų svečių. Sutrikdy
tas salto H. elgesio, prižiū
rėtojas pasakė, kad H. areš
tuojamas ir priešintis esą 
beprasmiška. Kai H. nuo 
’’svetelių” skyrė pora žings
nių, barake pasigirdo šur
mulys. Apie 200 žmonių
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Nors ir nebūdami grynai 
lietuviški, tie klubai tikisi 
bendruomenės paramos ir 
dalyvaudami Sporto Sąjun
gos suvažiavimuose turi ly
gų balsą su didesniais, tau
tinę dvasią išlaikiusiais klu
bais. Posėdžiaujant, iškilus 
reikalams, kuriuos spren
džiant visa Sąjunga turi 
tvirtai parodyti savo tautinį 
susipratimą, tų klubų atsto
vai balsuoja grynai medžia
ginės naudos sumetimų ve
dini, pamiršdami savosios 
Benduomenės tikslus ir pas
kirtį išeivijoje.

Bet argi galima tikėtis 
Bendruomenės paramos, jei, 
pavyzdžiui, reprezentacinė
se išvykose už Australijos 
ribų, į lietuvių sportininkų 
rinktinės vadovybę pasiren
kami asmenys nemoką lie
tuvių kalbos? Niekas nepa
tikės, kad lietuvių sporto 
organizacijoje nėra pakan
kamai tinkamų, lietuviškai 
kalbančių vadovų.

Negalima taip pat tikėtis 
paramos iš kitų Australijos 
lietuvių kolonijų, kuomet 
vadovybė yra sudaroma tik 
iš vieno klubo narių. Tokia 
išvykos vadovybė nėra re
prezentacinė ir visas reika
las pavirsta į vieno klubo iš
vyką su kitų klubų pagalba.

Iš to, kas pasakyta, mato
si, kad Australijos lietuvių 
sporto klubai; o tuo pačiu ir 
visa Australijos Lietuvių 
Fizinio Auklėjimo Sąjunga 
atsidūrė kryžkelėje.

Atėjo laikas apsispręsti - 
ar mes veikiame pirmoje ei
lėje tam, kad per sportą su
būrus lietuvišką jaunimą iš
laikyti jį susipratusia Bend
ruomenės dalimi, ar mes 

staiga nušoko nuo narų ir 
žiedu apsupo nekviestuo
sius. Žiedas vis siaurėjo, ir 
svečiai vis arčiau glaudėsi 
vienas kito. Henrikas prisi
mena: ’’Dar niekada neteko 
matyti tokių sutrikusių vei
dų, o prižiūrėtojas kapitonas 
visai pasimetė, išvydęs rūs
čius, pasigailėjimo nežinan
čius lagerininkų veidus. Jis 
netgi išmetė antrankius ir, 
puolęs ant kelių, prašė pasi
gailėjimo. Jis jautė, kad iš 
barako gali būti išneštas su 
neštuvais”. H., pamatęs tokį 
šlykštų vaizdą - karininkas 
ant kelių - liepė savo bend
raminčiams išsiskirstyti, o 
nekviestiesiems nešdinti 
lauk. Tai buvo ne pirmas ir ■ 
ne paskutinis kartas, kol jie 
norėjo susidoroti su Henri
ku. H. draugai liepė jam 
vienam nevaikščioti po la
gerio teritoriją. Bet H. atsi
sakydavo svitos ir visur 
vaikščiodavo vienas, o kar
tais su Kniazevu arba su ru- * 
munu Urviku, kuris būdavo . 
už vertėją. 5 protesto dieną į 
šachtą atvažiavo lagerio 
viršininkas Darevenko su 
Vorkutos miesto partiniais 
valdžios atstovais. Jis atėjo į 
H. baraką ir tai gražiuoju 
prašyti, kad pradėtų dirbti - 
šachtos skęsta, mat, per tas 
dienas niekas neišpumpavo 
vandens. H. nesileido į kal
bas ir tepasakė, kad, jeigu 
nori, po pietų gali pasikal
bėti su pačiais lagerininkais, 
(neįskaitoma) kaltino pasiu
tiškai, o visa vadovybė iš
prakaitavusi aiškino, koks 
svarbus reikalas tuojau pat' 
pradėti darbą.

Bus daugiau 

pirmoje vietoje statome 
sportą, kuris yra tarptauti
nis ir su tautiškumu specifi
niai nieko bendro neturi.

Jei mes tebenorime per 
Sporto Sąjungą ir klubus 
siekti tų tikslų, kokiems jie 
buvo įkurti, mūsų sporto 
vadovai privalo pažadinti 
savyje kažkur, trisdešimties 
išeivijoje praleistų metų 
eigoje užgęsusį tautinį są
moningumą ir, iš naujo per
skaitę Australijos Lietuvių 
Bendruomenės statutą, jie 
turi gerai pagalvoti kas mes 
esame, ko mes siekiame, kas

S. Urnevičius
ALFA S-gos pirmininkas 
1960, 1961, 1962 ir 1968
metais

V. Marcinkevičius 
ALFA S-gos pirmininkas 
1973 ir 1974 metais

A. Skiparis 
Adelaidės LSK Vytis pirmi
ninkas

Adelaidė, 1982 m. kovo 13 d.O'

Adelaidinės pabiros
Po vasaros atostogų sa

vaitgalio mokyklos ir tauti
nių šokių grupė vėlei pradė
jo darbą. Savaitgalio mo
kyklos stengiasi kuo dau
giau sutelkti mokinių, kad 
palaikius mokyklų egzisten
ciją. Ne visi tėvai rūpinasi 
savo vaikų lituanistiniu 
auklėjimu. Jų ir šie keli žo
džiai jau nebepasiekia, nes 
neskaito mūsų spaudos. 
Reikalinga revoliucija! Ko
kia? Kaip?, kad vėlei sugrą
žinus nutolusius atgal į lie
tuvišką gyvenimą!

— *— ■■
Tautiniai šokiai darbą 

pradėjo su pakilia nuotaika, 
nes gale metų įvyks Lietu
vių Dienos Melbourne ir jau 
reikalinga pradėti joms 
ruoštis.

Žilvino dainininkių moky
toja Nemira Stapleton pasi
tarusi su dainininkių tėvais, 
repetuos su dviem grupė
mis: pirmoje dainuos mer
gaitės iki 14 metų, antroje 
vyresnės. Repeticijos jau
nosioms vyks pirmadieniais 
Lietuvių Namuose, o vyres
niosioms - šeštadieniais pa
rapijos salėje.

Tėvai auginą to amžiaus 
mergaites turėtų pasinau
doti šia reta proga ir para
ginti savo dukreles; ne tik 
išlavinti balsą, bet ir gražiai 
lietuviškai dainuoti.

* _ *-----  :U

Blynų balius įvyko vasario 
20 d. parapijos salėje. Prie 
gražiai paruoštų stalų, geros 
muzikos, ne per garsios, virš 
100 tautiečių užgavėjo pasi
sotinę taukuotais blynais ir 
”kugeliu”.

ALB Krašto Valdybos 
pirmininkas A. Pocius su 
ponia lankėsi Adelaidėje va
sario 20-21 d.d. šeštadienio 
popietėje Lietuvių Namuose 
susirinko visų organizacijų 
atstovai, viso apie 40, iš
klausyti pirmininko prane
šimo.

ALB Krašto V-bos pirm, 
savo pranešime daugiausia 
kalbėjo apie politinę veiklą, 
mažai paliesdamas kultūri
nę. Ilgėliau užkliūta aiški
nantis dėl santykių su len
kais, nes kai kurie nusi
skundė, kad mūsų gausus 
dalyvavimas demonstraci

yra mūsų pusėje ir kas eina 
prieš mus. Kitaip sakant, 
kryžkelėje atėjo laikas apsi
spręsti, ar mes su Bendruo
mene, ar ne.

Jei lietuviškus reikalus, 
tinkamą lietuvių reprezen- 
tavimą ir visa kita, kas 
mums turi rūpėti, mes prisi
minsime ir kartosime tik ta
da, kai mums reikia Bend
ruomenės medžiaginės 
paramos, mes pradėsime eiti 
tuo kryžkelės keliu, kuris 
nuves mūsų Sporto Sąjungą 
į visišką nutautėjimą.

J. Jonavičius 
ALFA S-gos pirmininkas 
1963, 1964, 1979 ir 1980 
metais

J. Jaunutis 
Daugiakartis ALSK Vytis 
pirmininkas

jose dėl Lenkijoje įvesto ka
ro stovio, nepakeitė lenkų 
nusistatymo Lietuvos teri
torijos reikalu.

Kalbėta daug ir įvairiai, 
bet šis klausimas taip ir liko 
’’neišspręstas”. Ar įmanoma 
jį išspręsti?

Vasario 16-sios minėjimas 
įvyko vasario 20-21 d.d. 
šeštadienį radijo programo
je paminėta Vasario 16-ji; 
specialiai patriotinė muzika, 
eilėraščiai ir Apylinkės 
V-bos pirm. Č. Zamoiskio 
žodis. Sekmadienį vėliavų 
pakėlimas, pamaldos ir mi
nėjimas Lietuvių Namuose. 
Džiugu, kad tautiečiai visur 
gausiai dalyvavo. Minėjime 
pagrindinį šventės žodį tarė 
ALB Krašto V-bos pirm. A. 
Pocius. Latvis B. Krumins,

Etninių reikalų departa
mento vedėjas, savo sveiki
nime pabėrė ilgoką pluoštą 
Lietuvos istorijos, o lenkų 
atstovas pabrėžė, kad nuo 
amžių mus jungia tamprūs 
ryšiai; buvome partneriai 
garbingos ir didelės kara
lystės. Vienas tautietis ne
iškentė, ir po minėjimo gai
vinantis alaus stiklu, suabe
jojo ar reikėjo nepriklauso
mybės šventėn kviesti 
atstovą tų, prieš kuriuos 
teko dėl tos nepriklausomy
bės kovoti?

Senos žaizdos sunkiai 
gyja!

*_♦
Ramovės įvykusiame su

sirinkime vasario 7 d., iš
rinkta nauja valdyba. Val
dybos priekyje vėlei atsi
stojo darbštus, sumanus ir 
niekada nepavargstantis 
Vytautas Vosylius.

Gražus ramovėnų žestas, 
apdovanoti savo talkininku; 
lietuviškomis knygomis.

Sėkmės ir ištvermės 
darbštiesiems mūsų ramo- 
vėnams!

Paskutinėse ’’pabirose" 
rašant apie ALB (PALMDI 
Moterų Sekciją Ine., tei
gimą, kad tai buvo tiktai in
formacinis susirinkimas, 
tenka atitaisyti, nes Adelai 
dės Lietuvių Žiniose Nr. 3 
buvo skelbiama, kviečiant 
tautiečius atsilankyti į Dis
kusijų Popietę.

Už šią klaidą nuolankia 
atsiprašau!

Vibaltis
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NEPANAUDOJAMAS GINKLAS
A. Zubras

Kai šiandien kalbama apie 
pasaulines karines jėgas, tai 
turima galvoje tik JAV ir 
TSRS, nes tik šios dvi vals
tybės turi milžiniškus arse
nalus atominių bei hidroge
ninių ginklų ir pasauliniu 
mastu suplanuotus gynimosi 
ir puolimo strateginius pla
nus.

Žemės planetos istorijoje 
pirmą kartą tokia situacija. 
Ir vis tai dėl atomo suskal
dymo išradimo ir jo panau
dojimo ginklavimuisi. Tik 
didieji kraštai su šimtais 
milijonų gyventojų ir milijo
nais kvadratinių kilometrų, 
su milžiniškomis galimybė
mis pakilt? į erdves ir nuoto
lius įveikti, sugebantieji pa
naudoti vandenynų plotus ir 
jų gelmes, operuojantieji 
milijardiniais biudžetais, tik 
tie kraštai gali tokius gink
lus gamintis ir įtikinančiai 
priešą atgrasinti nuo puoli
mo. Tokia, pvyzdžiui, Brita
nija, nors ir turėtų pilnus 
sandėlius hidrogeninių bei 
atominių bombų, nežiūrint 
dar ten esančių 
amerikiečių bazių, tikro 
pavojaus iš TSRS atveju 
pasijaustų bejėgė. Šių dienų 
situacijoje užtektų dviejų 
didžiųjų hidrogeninių bom
bų sunaikinti Britanijos sa
lai. Hirošimoje numestoji 
atominė bomba buvo 20.000 
tonų T.N.T. (trinitrotolue- 
nas) sprogstamosios me
džiagos stiprumo. Sunaikin
ta tapo miesto centro beveik 
4 km diametro plotas^ Iš 
343.000 gyventojų žuvo 
78.150, sužeistų 58.839. 
Daugelis dar liko paveikti 
radioaktyviųjų spindulių. 
Šiandien JAV ir TSRS turi
mos hidrogeninės bombos 
yra net 60.000.000 tonų 
T.N.T. stiprumo, taigi net 
3000 kartų stipresnės už Hi
rošimoje numestą bombą. 
Neutralūs vertintojai šyp
sosi ir iš Prancūzijos pasišo
kimo gamintis branduolinius 
ginklus. Prieš mažuosius jų 
nenaudos, o prieš TSRS ne
bus laiko efektyviam panau
dojimui. Išeis tas pats, kas 
atsitiko H-jo Pasaulinio karo 
metu dėl pasitikėjimo Magi
not fortifikacijos linija. 
Prancūzai geriausiu atveju 
tai tik prestižo reikalas pa
brėžti savo nepriklausomu
mui nuo JAV ir savo specifi
nei padėčiai NATO sąjungo
je, išvengiant amerikiečių 
bazių. Kitas reikalas Kinijo
je. Čia ir teritorija milžiniš
ka ir gyventojų milijardas.

Tik ir didiesiems atominis 
7 hidrogeninis ginklas tėra 
atgrasinamoji priemonė, yra 
parama diplomatijos strate
gijai. Ir JAV ir TSRS vado
vaujantiems sluoksniams 
labai aišku, kad pradėjus 
karą su atominiais ar hidro
geniniais ginklais, laimėtojo 
nebus, o tik griuvėsiai ir la
vonai abiejose pusėse. Ir tai

Lietuviška sodyba kadaise Lietuvoje
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neatsigaunančiai šimtme
čiams. Tik pamišėliai gali 
ryžtis tokiam žingsniui. Ir 
taip didžiųjų apsiginklavi
mas moderniaisiais ginklais, 
išsilaikymas nuolatinėje pa
rengties padėtyje yra prie
monė puolimui išvengti, 
priemonė savo turimoms 
pozicijoms išlaikyti, bet nie
ko daugiau.

Atominių bei termo-bran- 
duolinių ginklų reikalu įdo
mu N. Chruščiovo pažiūra 
jau kaip privataus žmogaus, 
nušalinto iš TSRS valdžios ir 
partijos vadovybės. Iš įkal
bėtų juostelių JAV išleis
tuose jo prisiminimuose 
skaitome: ’’Karas tarp 
TSRS ir JAV beveik tikras 
dalykas baigtųsi abipusiu 
pralaimėjimu. Galima įsi
vaizduoti, kas liktų iš Mas
kvos keletai hidrogeninių 
bombų nukritus. Pamirški
me keletą, įsivaizduokime 
tik vieną. Arba iš Vašingto
no, Iš Niujorko ar Bonos... 
Yra neribotai geriau iš
vengti karo negu jame išlik
ti” (Khrushchev
Remembers, Penguin Books 
Ltd., U.S.A., 1977, Vol. 2, p. 
610).

Naujasis šių dienų baisu
sis ginklas tačiau turi savo 
reikšmę ir labai realią. Ir 
galingasis žino, kad savo už
mačias turi kontroliuoti 
ypač ten, kur jie aiškiai su
sikerta su kito galingojo tie
sioginiais interesais, kad 
negalima nuogąi kėsintis į 
antrojo galingojo gyvybę, 
nes mirties atveju gali atsi
rasti nesiskaitančių su pa
sekmėmis, kad ir vadovau
jantiesiems gali nepavykti 
sukontroliuoti pamišėlių.

Ar galima skristi lėktuvu sergant?
Dažnėjant skridimams 

lėktuvais, pasigirsta klausi
mas: ”Ar galiu skristi sirg
damas?”, "Kaip turiu imti 
vaistus skridimo metu?”

Keturi dalykai nulemia 
daugelio ligonių keliones: 
oro liga, nuo skridimo aukš
čio priklausantis oro spaudi
mas, mažas deguonies kiekis 
didelėse aukštumose ir bai
mė.

Oro liga yra organizmo 
reakcija į nenormalius kūno 
judėjimus. Prieš ją yra daug 
gerai veikiančių vaistų. Dėl 
oro spaudimo skirtumo pa
didėja širdies darbas, širdies 
raumuo gauna permažai de
guonies. Todėl negalima 
skristi lėktuvu sergantiems 
aštriu širdies infarktu (šir
dies raumens dalies staigus 
suparalyžavimas dėl oro 
stokos, dažnai pasibaigiąs 
mirtimi), turintiems dažnus 
’’angina pectoris” priepuo
lius, neišlygintus širdies 
vožtuvus ir kitas rimtas šir
dies ligas. Tačiau po išgydy

Kitas reikalas šių dienų 
bomba mažųjų rankose. Ma
žajam JAV satelitui Izrae
liui atominis ginklas (mano
ma, kad šis jį turi) veiks
mingas arabams atgrasinti. 
Žinoma, kol Libija, Sirija, 
Irakas tokių ginklų neturi. 
Mažieji tačiau nesukeltų pa
saulinio masto katastrofos, o 
tik lokalinę.

Termobranduolinis gink
las III-jo Pasualinio karo ga
limybę yra labai ir labai su
mažinęs, jei iš viso nenustū- 
męs į šalį. Kaip pasenę atro
do dabar kad ir Stalino žo
džiai Jaltos konferencijoje: 
’’Visi mes norime užtikrinti 
taiką bent 50 metų” (W. 
Churchill, The Second 
World War, Vol. VI, p. 310). 
Po karo juk tuoj susikirto ką 
tik buvę sąjungininkai. Pri
siminkime kad ir 1948 m. 
Berlyno blokadą. Tik nei 
Berlyno blokada, nei Korė
jos karas, nei J. Kennedy 
metu Kubos konfliktas ne
įžiebė pasaulinio karo. Nau
jiesiems laikams nusikalėm 
šaltojo karo terminą, kai 
grumiamasi propagandos 
ginklais, subversija priešin
gajame lageryje. Pasauliui 
pasiskirsčius į dvi priešiškas 
stovyklas, taikaus
sugyvenimo nebeliko.

Didžiausia pasaulio ne
laimė tai fanatizmas. Šiais 
laikais vienas ryškiausių jų 
tai rusiškojo .tipo marksiz
mas, besidengiąs tariamai 
moksliniu dialektiniu mate
rializmu. Net tiksliųjų 
mokslų srityje nė vienas 
rimtas mokslininkas negal
voja, kad galima žmogaus 
protui galutinė tiesa. Tuo 
tarpu TSRS'"filosofai” ta

to širdies infarkto netenka 
abejoti apie skridimą lėktu
vu. Tas pats pasakytina ir 
senyvo amžiaus žmonėms 
bei turintiems širdies ritmo 
reguliatorius (Herzschritt- 
macher, pacemaker).

Padidėjęs kraujo spaudi
mas neleidžia skristi tik ta
da, kai jis siekia per 200. 
Mažakraujystė, kai raudo
nųjų kraujo rutuliukų yra 
mažiau kaip trys milijonai, ir 
leukemija taip pat kliudo 
skridimą. Asmenys su ap
valdyta cukraus liga gali 
skristi.

Nėščios moterys, jeigu 
neturi palinkimo į kraujavi
mą, iki penkto mėnesįp gali 
drąsiai skristi. Šeštame ir 
septintame mėnesyje reikia 
atsiklausti gydytojo. Nuo 
aštunto mėnesio nebeskris- 
ti. 14 dienų po gimdymo vėl 
leista skristi motinai ir 
kūdikiui.

Vidiniai akių kraujavimai 
ir gliaukoma, taip pat infek
cinės ligos padaro asmenis

rtai 1. Anastazija Tamošaitienė NAKTIS

riasi įžvelgę sociologijoje 
neginčijamus geležinius 
dėsnius, pagal kuriuos žmo
nių bendruomenė besivys
tanti bei evoliucijonuojanti, 
o su ja ir žmonių ekonominė 
- politinė struktūra. Todėl 

netinkamus skridimui.
Galėjimas skristi priklau

so taip pat ir nuo kitų veiks
nių: lėktuvo konstrukcijos, 
kelionės ilgio, skridimo 
aukščio, nuo oro ir skridimo 
plano (pvz. daug nutūpimų) 
ir maisto rūšies.

Išpučiančių ir per daug 
riebių valgių reikia vengti. 
Cukraus liga sergantieji 
privalo laiku pranešti apie 
savo dietos reikalavimus.

Širdies bei kraujo apyta
kos vaistai, kaip ir kiti, kurie 
imami tam tikru dienos 
metu, turi būti ir toliau taip 
imami. Diabetikai, gaunan
tieji du kartus į dieną insuli
no injekcijas, turi būtinai 
pasitarti su savo gydytoju 
prieš skridimą. Astmatikai 
neturi pamiršti savo vaistų.

Prieš skridimą patariama 
valgyti mažą kiekį lengvai 
virškinamo maisto. Anglia
rūgšties turintieji ir alkoho
liniai gėrimai vengtini. 
Žmonės su silpna pilvo dan
ga turi vartoti bintą. Nevi
siškai sveikiems geriausia 
vieta sėdėti yra lėktuvo vi
duryje. Svarbu, kad lėktuvo 
palydovė būtų painformuota 
apie ligą ir jos galimas kom
plikacijas; ji gali atitinkamai 
prižiūrėti ligonį.

("Kosmos”, Heft 3/1981)
Vertėj. Str.

(T.Ž.)

Daug sužinosi 
skaitydamas 
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tik Maskva viena teeinanti 
su pergalės iškelta vėliava ir 
tikruoju keliu vadovaujanti 
"pasaulio pažangai". Jų uni
versitetuose politinėse ka
tedrose skelbiama:
"Išsivysčiusių kapitalistinių 
šalių komunistų partijos ke
lia svarbiausią uždavinį nu
versti kapitalistinę santvar
ką socialinės revoliucijos 
būdu ir įvesti viena ar kita 
forma proletariato dikta
tūrą” (Mokslinis komuniz
mas, Vilnius, 1973, p. 160). 
Kodėl mes turim tikėti, kad 
proletariatas yra išrinktasis 
visuomenės sluoksnis, o ne 
pav. filosofai, mokslininkai, 
poetai? Siektina teisingesnė, 
humaniškesnė santvarka. 
Taip. Bet ar per milijonus 
lavonų, kaip kad praktikuoja 
TSRS? Buvo pasaulyje ver
gija, feodalizmas. Visa tai 
dingo be Maskvos pagalbos. 
Kodėl mums reikėtų siekti 
diktatūros kad ir proletaria
to? Kai tik diktatūra, tai 
žmonės praranda teisę 
kontroliuoti valdžią. Kiek
vienoje vienos partijos dik
tatūroje atviras kelias iškilti 
asmeniui diktatoriui. Žinom, 
kur nuvedė Vokietiją dikta
torius Hitleris. Taip neseniai 
ir TSRS turėjo diktatorių 
Staliną, kuris į gyvenimo 
pabaigą iki pamišimo visus 
įtarinėjo, nuolat pavojų ma
tė iš JAV pusės. Toks žmo
gus, turėdamas savo ranko
se baisiuosius ginklus, leng
vai gali sukelti pasaulinio 
masto katastrofą. Jei dikta
tūros visad žmonijai buvo 
pavojingos, tai tuo labiau 
dabar, turint rankose baisųjį 
ginklą.

Prieš karą užėmę Čekos-
lovakiją vokiečiai naciai bu
vo pasigrobę aukso už kelis 
šimtus milijonų dolerių. Vo
kietijai kapituliavus tas 
auksas buvo surastas ir lai
komas karo sąjungininkų 
kontrolėje Anglijoje. Nese
niai visas tas auksas buvo
pervestas dabartinei Čekos- 
lo v aki jai. j .
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Namie ir svetur
LIETUVIAI PIETŲ

AMERIKOJE

Pietų Amerikos Lietuvių 
Bendruomenių Kraštų pir
mininkų suvažiavimo, įvy
kusio 1982 metais vasario 
15-15 dienomis Lituanikos 
stovykloje Sao Paulo, Brazi
lijoje, nutarimai:

1. Sekantį P. Amerikos 
Lietuvių Kongresą šaukti 
1984 metais liepos pabaigoje 
Venezueloje Šv. Kazimiero 
500 metų sukakties proga.

2. Ateinantį P. Amerikos 
LB pirmininkų suvažiavimą 
šaukti 1983 metais Chica- 
goje Pasaulio Lietuvių Die
nų metu;

3. Sveikina pirmąjį P. 
Amerikos Lietuvių Jaunimo 
Suvažiavimą už jo politinę 
rezoliuciją, ginant žmogaus 
teises pavergtoje Lietuvoje;

4. Sveikina PLB Valdybos 
iniciatyvą leisti Lietuvos 
pogrindžio spaudą;

5. Džiaugiasi JAV ir Ka
nados LB rodoma iniciatyva 
sugyvinti lietuviškų parapi
jų veiklą ir skatina savo 
kraštų lietuvius dvasiškius 
bei pasauliečius aktyviau 
rūpintis lietuviškų parapijų 
išlaikymu.

6. Kreipiasi į Lietuvos 
Diplomatijos Šefą min. St. 
Lozoraitį, Sr. ir prašo jo rū
pintis Lietuvos diplomatinės 
tarnybos tęstinumo reikalu;

7. Prašo PLB Valdybą fi
nansuoti Sibire kentėjusios 
Dalios Grinkevičiūtės isto
rijos ’’Ledo Pragaras” 
(Infierno de Hielo) išleidimą 
ispanų kalba;

8. Steigia Pietų Amerikos 
Lietuvių Informacijos Cent
rą Caracas, Venezueloje. Jo 
tikslas yra telkti informaci
nę, kultūrinę medžiagą apie 
Lietuvą ir ja keistis su viso
mis P. Amerikos kraštų 
Lietuvių Bendruomenėmis 
ar jas atstovaujančiomis or
ganizacijomis. Šis Centras 
artimai bendradarbiaus su 
Lietuvių Informacijos Cent
ru New Yorke. P. Amerikos 
Liet. Informacijos Centro 
organizacimu rūpinasi Ve- 
nezuelos LB Krašto Valdyba

Vaclovas Kleiza - PLB 
pirmininko pavaduotojas, 
Julius Mičiudas - ALOST — 
(Argentinos) pirmininkas, 
Jonas Tatarūnas — BL 
B-nės. Valdybos pirmininkas 
kun. Jonas Giedrys - Urug
vajaus L. Kultūros Draug. 
p-kas, Dr. Vytautas Damb- 
rava - Venezuelos L. bend
ruomenės pirmininkas

GEELONGO LIETUVIŲ 
GYVENIMO VEIDRODIS

Po ilgo, sudėtingo ir var
ginančio darbo, Antanas 
Skėrys užbaigė rašyti ir ro
tatorium atspausdino 295 
puslapių Geelongo Lietuvių 
Bendruomenės Kroniką nuo 
1948 iki 1978 metų. Šioje 
Geelongo lietuvių istorinėje 
knygoje autorius suregis
travo svarbesnius įvykius, 
kurie įvyko organizacijų gy
venime per pirmuosius 30 
kūrimosi metų. Paliestas net 
pavienių asmenų gyvenimas 
- mirimai, gimimai, vedybos, 
Australijoj pasiektas išsi
mokslinimas, bei pasiseki
mai prekyboje ir t.t.

Skaitydamas šią knygą - 
kroniką, pamatai lyg veid
rodyje, prabėgantį Geelongo 
lietuvių gyvenimą su jo ge
romis ir blogomis pusėmis 
Tai darbas tiesaus ir kieto 
būdo pasišventėlio, kurs ilgą 
laiką dirbdamas bendruo
meninį darbą, džiaugėsi jos 
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pasisekimais ir sielojosi jos 
rūpesčiais.

Baigdamas šią kroniką, 
autorius rašo: ’’Šioje kroni
koje stengiausi suregistruo
ti visus pirmųjų trisdešim
ties metų svarbesnius Gee
longo lietuvių bendruome
nėje įvykusius faktus, pami
nėdamas joje net septynis 
šimtus asmenų. Kiti gal 
priekaištaus, kam joje mini
mi ir neigiami reiškiniai? 
Kam atveriamos beužgy- 
jančios žaizdos? Tačiau ne
minint jų, kronika būtų ša
liška, neteisinga, neataliktų 
savo paskirties ir neturėtų 
istorinės vertės".

Gale knygos nurodyti šal
tiniai, kuriais buvo pasinau
dota. Be to, platus turinys, 
įgalinantis labai greitai 
susirasti žinių apie bet ku
rios organizacijos veiklą bet 
kuriais metais.

Užbaigęs šį milžinišką 
darbą, autorius padovanojo 
pirmąją knygą - kroniką 
Geelongo Apylinkės Valdy
bai, kitaip tariant, Geelongo 
lietuviams, už ką nuoširdžiai 
Jam dėkojame.

S. Skapinskas

Patikslinimas
”M.P.” Nr. 11 straipsne

lyje ’’Užgavėnių Vakaras” 
korespondentas pateikia 
klaidingą informaciją apie 
Sydney Lietuvių Klubą, ku- 

i riame sakoma, cituoju: 
1 ’’Nors įėjimas buvo tik $ 3 iš 
• ko viskas eina patalpų nuo

mai”. Tai yra gryna neteisy
bė. Tokiu atveju įdomu iš 
kokių pajamų Moterų D-ja 
padarė $ 1300 gryno pelno.

Noriu painformuoti, visas 
' organizacijas ir lietuvišką 
visuomenę apie klubo patal
pų naudojimosi sąlygas:

Jie nuoširdžiai 
remia

Mūsų Pastogę
MŪSŲ PASTOGEI” 

AUKOJO
NSW $ 

USA $ 7.63
VIC$ 6 

NSW $ 20 
SA$ 5 

NSW $ 10 
VIC $ 10 

TASS 5 
QLD$ 5 
NSW $ 60 

VIC $ 10 
QLD $ 10 
NSW $ 1 
NSW $40 
NSW $ 10 
NSW $ 10 
NSW $ 10 

$50 
NSW $ 5

VIC $ 10 
ACT $ 10 
ACT $ 10 

NSW $ 5 
VIC $ 10 
VIC$ 5 
VIC $ 10

5A. Griškauskas
B. Dirmantas 
E. Karblane 
V. Rimka 
T. Kašauskas
J. Alkevičius
K. J. Lynikas 
J. Krutulis
J. Zablockis
K. G. (Grig)
J. šeštokas
A. Kudžius 
H. Janulis 
Jz. Ramanauskas
B. Šidlauskas
O. Kuprienė 
S. Sagatys 
Sydnejaus ’’Ramovė’ 
A.V. Jablonskis 
A. Obeliūnas
K. Kučinskienė 
J. Stakišaitis 
M. Petronis 
Genė Baltutytė 
J. Jasiulaitis
P. Sakalauskas 
Soc. Moterų D-ja Melb^$ 50 
P. Morkūnas 
Dr. V.R. Billson 
V. Miliauskas
L. Bučelis 
O. Aleknienė 
E. Eskirtas

VIC$ 5
VIC $ 10
VIC $ 10
VIC $ 10
VIC $ 10
Vic$ 5

Mieliems 
nuoširdus ačiū.

aukotojams

Mūsų Pastogės Leidėjas 
ir Administracija

Britanija
Ilgus metus gražiai ir vie

ningai veikę Britanijos lie
tuviai išgyvena krizę, kai 
savotiškas elementas ėmė 
skleisti gandus, jog Londono 
Liet. Namai ir Lietuvių So
dyba kontroliuojami raudo
nųjų agentų, esą net Lietu
vių Sodyboje įsikūręs rau
donasis kampelis. Visa sub- 
versyvinė akcija nukreipta 
kaip tik prieš Britanijos 
Lietuvių Sąjungos veikėjus 
ir Liet. Namų bei Sodybos 
adminstraciją. Lietuvių tar
pe skleidžiami piktybiniai 
lapeliai, juodiną lietuvius 
veikėjus ir skleidžia nesuta
rimą lietuvių tarpe.

* * *
Užsienio spauda skelbia, 

kad ir Lietuvoje pasireiškia 
aštrus maisto trūkumas, 
ypač mėsiškų ir pieniškų 
produktų. Šito nenutylėjo ir 
pats kom. partijos sekreto
rius P. Griškevičius. Visame 
krašte varoma plati propa
ganda apie duonos taupymą.

♦ ♦ ♦

“1. Minėjimai, susirinki
mai, kultūriniai parengimai, 
kur nėra imamas įėjimo mo
kestis, patalpos gaunamos 
veltui.

2. Kaij parengimas ren
giamas pelno tikslu ir už įė
jimą iš klubo nario ar svečio 
reikalaujamas mokestis, sa
lės nuomos kaina $ 150. Už 
tą kainą klubas parūpina ir 
platina bilietus, rūpinasi 
skelbimais, priima stalų už
sakymus iš būsimų svečių. 
Moka klubo kapelai nuo 8-12 
v.v. (Jei rengėjai nori kad 
kapela grotų ilgesnį laiką - 
už viršlaikį moka rengėjai).

3. Jei rengėjams Įdubo 
kapela nereikalinga, salės 
nuomos mokestis $ 60.

Pastebėta, kad daugumas 
organizacijų užsirašę datas į 
ALB Apylinkės V-bos pa
rengimų kalendorių, visiškai 
užmiršta užsisakyti patalpas 
klube. Klubas visų parengi
mų kalendorių planuoja 2 
mėnesiais pirmyn. Todėl 
norėdami gauti sau tinka
mai datai patalpas, nevėliau 
2 mėnesius prieš parengimo 
datą prašome užsisakyti pa
talpas klube. Tai bus didelė 
pagalba klubo valdybai ir 
administracijai ir bus ma
žiau nepatenkintų ir turėsi
me mažiau nesusipratimų.

Kas liečia stalų arba vietų 
užsakymą iš anksto, geriau
sia palikti klubo administra
cijai, kuri iš praktikos žino, 
kaip svečius ir stalus su
tvarkyti.

Parengimai, ruošiami be 
bilietų, jokių stalų užsaky
mų nepriimti, nes būna at
vejų, kad rezervuoti stalai 
tušti, o kiti svečiai neturi 
vietos atsisėsti. Parengimų 
rengėjai prašomi susirišti 
bent savaitę prieš parengi
mą su klubo parengimų va
dovais p. K. Protu ir p. A. 
Dudaičiu ar klubo vedėja p. 
E. Birkmaniene susitarti dėl 
visų smulkmenų, k.a. gar
siakalbių, šviesos ir daug ki
tų dalykų, nuo kurių pri
klauso parengimo sėkmin
gumas. Visi norime, kad pa
rengimai praeitų tvarkingai 
ir linksmoje nuotaikoje; koo 
peruotai koordinuodami 
kartu galime to atsiekti.

Dėl visokių nesusipratimų

Išvyka į Lietuvą 1982 I
Keliaukite su pasitikėjimu, jei keliaujate Palangos I 

turais. Per daugiau kaip 10 metų mes atsiekėm pasitifcė- I 
jim- > ir patyrimo, įsigijom gerą vardą. Kodėl nesidėti su ’ 
mumis ir šiais metais?

IŠVYKOJE j
* 10 naktų Vilniuje * rūpestinga palydos globa * Apsi- ’ 

pirkimas Singapore |
Išvykstame iš Sydnejaus arba iš Melbourne birželio 20 I 

d. ir grįžtama liepos 9 d. išvykos kaina $ 2835. Informaci- I 
niai leidiniai jau gaunami dabar. .

Atminkite: Palanga Tours duoda pilnutinį kelionių ap- I 
tarnavimą.

Jeigu keliausite į Ameriką, Europą, Aziją ar kur nors 
kitur grupėmis ar atskirai, jums teks turėti reikalo tik su 
vienu ir mūsų kelionių ekspertų. Jie išrūpina vizas, 
draudimą, kelionių čekius ir atpalaiduos jus nuo visų 
rūpesčių

Palanga Tours teikia geriausias lengvatas keliaujant 
lėktuvais.

, Palanga
-^i) Toars

AUSTRALIA

Atkreipkite dėmesį į naują Palangos adresą Adelaidėje |

Atsisveikinant...
Atkelta iš psl. 2

susitikau savo vaikystės 
dienų draugą Stasį. Tai buvo 
įspūdingas momentas, suar
tinęs ir surišęs ne tik mane 
su juo, bet ir mūsų šeimas.

Stasys, būdamas lėto 
dzūkiško charakterio, nesi
stengė iškilti į kokią 
aukštesnę mūsų lietuviškąją 
poziciją. Visuomet ramus, 
kuklus, jis dalyvaudavo mū
sų bendruomeniniame gy
venime. Buvo didelis spau
dos mėgėjas, neapleisdavo 
lietuviškų parengimų, ku
riuose daugeliu atvejų jo 
gyvenimo draugė Margarita 
savo jausminga deklamacija 
žavėdavo tautiečius. Jis 
džiaugėsi mūsų bendrais 
lietuviškais laimėjimais, at- 
siekimais, bet ne vieną kartą 
su manimi išsišnekėdavo ir 
pergyvendavo, mūsų nesu
tarimus. Savo nagingomis 
rankomis jis išpuošė sa
vuosius namus ir, atėjus į 
juos iš jų dvelkė tikra lietu
viška dvasia. Kartu su žmo
na jis puikiai lietuviškai 
išaugino visus savo tris vai
kus, kai jaunasis Antanas, 
sekdamas savo tėvo pėdo
mis, studijuoja inžineriją.

Mėgo velionį visi ir turbūt 
savo gyvenime jis nėra tu
rėjęs priešų, nes pačiam bū
nant geram ir kiti visi jam 
atrodė geri. Tačiau savo šir
dyje jis turėjo kartėlį, kurį

bei smulkios netvarkos, 
svečiai daro pastabas ne pa
rengimų rengėjams, bet 
klubo valdybai ir adminis
tracijai.

Tokiomis virš minėtomis 
sąlygomis salę klube turėjo 
ir Moterų D-ja savo Užga
vėnių Blynų Baliui. Tik jokiu 
būdu klubas nepaėmė visus 
už bilietus surinktus pinigus 
salės nuomai.

V. Simniškis 
Klubo Valdybos 

pirmininkas

SYDNEY: 280 Pitt St., I 
tel. 264 2008 I

MELBOURNE: 118 Queen. ■ 
St., tel. 678 525

BRISBANE: 1st Floor, Citi
corp Building 217 George St.

tel. 2213177 •
ADELAIDE: 167 Rundle St. I 

tel. 223 7544 I 
PERTH: 6th Floor, AMP . 
Building 140 St. George Tee. I 

tel. 3217371 •

aš anksčiau norėjau iškelti, 
bet jis manęs prašė to neda
ryti. Tai buvo Sydnejaus in
žinierių sąjungos tuometi
nės valdybos pirmininkas, 
kuris jo nepripažino ir ne
priėmė į inžinierių sąjungą. 
Keista, kada kitų ir Europos 
lietuvių Sąjungos net stei
gėjas jis buvo, kai Argenti
noj ir čia jis dirbo kaip inži
nierius, o mūsų pačių žmo
nės, baigusio diplomuoto in
žinieriaus nepripažino. Ir čia 
buvo jo parodytas kuklu
mas, nenorint eiti į tolimes
nius ginčus.

Kovo 19 dieną lietuvių 
bažnyčioje Lidcombe, daly
vaujant dideliam skaičiui jo 
artimųjų draugų ir giminių, 
atvykusių iš Melbourne, N. 
Zelandijos ir kitų vietovių, 
paskutines gedulingas pa
maldas atlaikė kun. P. Man 
tūzas. Pamoksle jis taip pat 
atsisveikino su velioniu. 
Lietuviškieji kapai taip pat 
prisipildė gausiu žmonių 

•skaičiumi. Atlikus religines 
apeigas, draugų ir artimųjų 
vardu atsisveikinau aš, bu
vęs mūsų gražiosios Dzūki
jos jaunesnis Stasio drau
gas. Tai buvo skaudus ir 
jaudinantis momentas. Šei
ma neteko vyro, tėvo ir se
nelio, kai aš netekau savo 
vaikystės dienų draugo. 0 jų 
taip mažai yra čia.

Dar kartą tariu tau, mie
las Stasy, paskutinį kartą 
sudie. Tegul būna lengva 
Tau ta svetingoji Australi
jos žemė, kuri Tave priėmė 
Tavo paskutiniam ir amži- 

• nam poilsiui. Mano užpilta 
saujelė tavo gimtinės smė- 
lio, simboliškai padengė 
tavo taip mylimos Lietuvos 
žeme. Lietuvos, kurią tu 
taip mylėjai ir niekuomet 
nepamiršai. Ir tavo pasku
tinis atsisveikinimas čia 
buvo baigtas Lietuvos him
nu. Ilsėkis ramybėje, Stasy, 
kai tavo šeima, tavo drau- 
tai, prieteliai ir daugumas 

ydnejaus lietuvių dar ilgai, 
ilgai tavęs nepamirš.

Ant. Laukaitis
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Reikalai mūsų požiūriu
LAIŠKAS REDAKCIJAI

Gerb. Redaktoriau,
Perskaitę A. Skipario 

pasisakymą sportiniais rei
kalais ”Mūsų Pastogėje”, 
norėtume, kaip tuo metu 
buvusi ir dabar esantis ’’Ko
vo” pirmininkai ir Geelonge 
abu atstovavę ’’Kovą” 
atstovų suvažiavime atsa
kyti į priekaištus A. Laukai
čiui ir svetimtaučiams, 
sportuojantiems ir
esantiems sporto klubų val
dybose.

A Skipario pasakymas, 
kad A. Laukaitis pranešė, 
jog Sydnejaus Sp. Kl. ’’Ko
vas” naudosis tik ’’Palanga” 
agentūros (mums atrodo, 
kad turėtų būti kelionių biu
ro) patarnavimais, yra ne
teisingas. Posėdžio metu, 
aptariant būsimą išvyką, 
buvome paklausti, ar klubas 
vyktų į Čikagą su Australi
jos lietuviais sportininkais, 
jei daugumos atstovų nuta
rimu ’’Palanga” būtų nepri
imtina? Mes, kaip ”Kovo” 
atstovai, posėdžiautoj us pa
informavome, pateikdami ir 
savo priežastis, kodėl tas 
mums yra nepriimtina ir pa
reiškėme, kad tuo atveju 
"Kovas” važiuotų kaip 
atskiras vienetas, o ne su iš
vykos komitetu. Tas nuta
rimas padarytas, kai gautas 
teigiamas atsakymas, kad 
galime dalyvauti Čikagos 
šventėje, kaip atskiras klu
bas. Apie tai A. Laukaitis, 
gavęs raštą iš Čikagos va
dovų, painformavo tik Gee
longe. Todėl mūsų nuomone, 
jeigu dabar Adelaidės ’’Vy
tis”, nesutinka su kitais sep
tyniais mūsų sporto klubais 
ir tuo pačiu su Išvykos Ko
mitetu, tai jie turi arba pri
sitaikinti prie daugumos, 
arba važiuoti atskirai, kaip 
kad mes norėjome daryti. 
Kelionė per du biurus ir 
skirtingais pasiruošimais, 
yra tiesiog nepriimtina. Ta
čiau apie tai tegul sprendžia 
Išvykos Komitetas.

Labai keistas yra A. Ski- 
Eario pasakymas, kad lėšų 

endras telkimas yra nu
traukiamas. Jau prasidėjo 
bendras komandų treniravi
mas ir dalyvavimas paskiro
se pirmenybėse. Išvykos 
Komiteto pareiga būtų nors 
kiek šiems sportininkams 
padėti. 0 kur gi visos kitos 
išlaidos, iš kur reikia pirkti 
dovanas, sportininkų prie
žiūra Amerikoj ir visus kitus 
reikalus, kurie reikalauja 
daug pinigų. Išvykos Komi
tetas jau pradėjo piniginį 
vajų ir, su būsima loterija, 
jie gaus pinigų, kurie bus 
irgi padalinti tik tiems pa
tiems sportininkams. Iš vis, 
jeigu kalbėti apie finansus, 
tai Sydnejaus ’’Kovas” yra 
daugiausiai nuskriaustas, 
lygiai taip pat kaip ir praei
tą kartą. Išvykos Komitetas, 
kaip tada, taip ir dabar, yra 
iš Sydnejaus ir jie, daugiau
siai, pinigus renka iš tų pa
čių žmonių, kurie juos duotų 
ir ’’Kovui”. Ir, jeigu mes bū
tume vieni, kaip kad daro 
Adelaidės ’’Vytis”, tai finan
sinių problemų mums tikrai 
nebūtų. Tačiau mes, neatsi- 
skiriame nuo visų ir visas 
Išvykos Komiteto surinktas 
pajamas Sydnejuje, dalina
mės su visais.

Kas dėl Išvykos Org. Ko
mitete esančių dviejų aus
tralų, tai priekaištai yra tik
rai nesportiški ir nereikalin
gi. Keista, kad Adelaidė, kol 
D. Atkinson gyveno tenai ir 
priklausė jų klubui, buvo 
valdybos - viftMysgfeinkas, 
už jį žaidė, šio
klubo krepšinin^g^jmrėjo 
tą pačią pavardę, bei kalbėjo 
angliškai, niekada nekėlė jo 
lietuviškumo ir jį tik kėlė į 
padanges. Ar A. Skiparis 
gali tik tiek pasakyti apie šį 
puikų žmogų, kuris su mu
mis dirba jau 20-tį metų? Be 
to A. Skiparis, kaip ir visi 
kiti sporto vadovai, žino; 
kad svetimtautis-tė, sukūrę 

mišrią šeimą su lietuviu, yra 
pilnateisiai ir be jokių išim
čių, sporto klubų nariai, galį 
atstovauti lietuvius visur. 
Tas, be jokių problemų, bu
vo padaryta paskutiniosios 
išvykos metu.

A. Skipario pasakymas, 
kad kur nėra pakankamo 
skaičiaus lietuviško jauni
mo, būtų geriau visai ne
steigti lietuvių sporto klubų, 
yra irgi nepateisinamas. 
Geras pavyzdys įvyko Gee
longe, kai jų atstovas pa- 
{įrašė suvažiavimo dalyvius 
eisti vienam svetimtaučiui 
žaidėjui žaisti sporto šven
tėse. Jis paaiškino, kad šis 
žaidėjas jau eilę metų žai
džia už lietuvius jaunius ir 
jeigu jam bus neleista žaisti, 
tai jie negalės sekančioje 

, sporto šventėje žaisti, nes 
nėra žaidėjų. Kilo klausimas 
ar atstovai atmetą prašymą 
ir, tuo padarydami, jie 
nuskriaudžia penkis jaunuo
lius lietuvius, ar, leidus šiam 
svetimtaučiui žaisti, penki 
lietuviai jaunuoliai galės 
kartu su kitais lietuviais 
žaisti ir tarpusavy bendra
darbiauti. Reikalas buvo 
pastatytas balsavimui ir 
tuos Geelongo jaunuolius 
mes matysime Melbourne 
sporto šventėje.

Baigiant, norime pasaky
ti, kad visi esame lietuviai, 
norį kuo ilgiau išlaikyti lie
tuviškas tradicijas čia. Ta
čiau, jau praėjo virš 30 metų 
nuo mūsų atvykimo į Aus
traliją, gi su tuo ir daug kas 
pasikeitė. Todėl, ypatingai 
Adelaidė, žinoma ir mes visi, 
turime derintis prie naujų 
aplinkybių ir tą mūsų lietu
viškumą ir visas tradicijas' 
bandyti išlaikyti jau gal ki
tomis priemonėmis, kaip 
kad buvo anksčiau.

Nita Wallis ir Jurgis Kar- 
gavičius r ’’Kovo” Atstovai 

reelongo suvažiavime.

f PORTALU

Kovo
Kovo jauniai iki 18-kos 

metų daro savo žaidime la
bai didelę pažangą. Jie daly
vauja savo klasės rudens 
krepšinio pirmenybėse ir 
yra pirmaujanti komanda, 
neturinti iki šiol pralaimėji
mo. Rungtynėse prieš 
Hnk-Sports jauniai nesuti
ko didesnio pasipriešinimo 
ir, būdami ūgiu daug dides
ni, lengvai nugalėjo resulta- 
tu 91:29. Daugiausiai taškų 
įmetė E. Kasperaitis 29.

Kitose rungtynėse jauniai 
taip pat lengvai nugalėjo 
Alstars 70:16. Daugiausiai 
taškų pelnė A. Svaldenis 20.

Jauniai berniukai iki 
16-kos metų, taip pat neat
silieka nuo savo vyresniųjų 
draugų ir rungtynėse prieš 
Alstars, nors ir sutikę di
desnį pasipriešinimą, rung
tynes pelnytai laimėjo 36:29. 
Daugiausiai įmetė D. Siutz.

Kovietės mergaitės iki 16 
metų pradėjo žaisti pirme
nybėse. Po kelių treniruočių 
jos turėjo ir pirmąsias rung
tynes. Nors pradžia ir buvo 
nekokia ir jaunosios kovie
tės pralaimėjo prieš Mt. St. 
Josephs komandą 29:4. Vi
sus taškus įmetė D. Wallis. 
Nors mūsų jaunoms mer
gaitėms krepšinio krikštas 
ir buvo ne koks, tačiau tai 
buvo gražus pirmasis žings
nis į tolimesnes pergales, 
ypatingai kai šią jauną mer
gaičių komandą pradėjo tre
niruoti Snaigė Gustafson 
buvusi iškiliausia Kovo 
krepšininkė ir N.S.W. rink
tinės žaidėja.

Kovietės merginos savo 
Širmąsias rungtynes prieš 

lessengers pralaimėjo 
29:18, J. Šepokaitei įmetus 6 
taškus.

klube
Žaisdamos prieš latves 

mūsų merginos parodė jau 
daug gražesnį ir geresnį su- 
sižaidimą ir laimėjo 39:30. J. 
Šepokaitė įmetė 10.

Koviečiai vyrai, žaisdami 
prieš latvių komandą, pir
majame puslaikyje, per savo 
padarytas klaidas, leido 
priešininkams atsiplėšti 
10-čia taškų, kurių vėliau jau 
nepajėgė išlyginti, nors žai
dimas visą laiką buvo apyly
gis. Daugiausiai įmete P. 
Kapočius 19.

Rungtynėse prieš Rams 
koviečiai jau žaidė ypatingai 
gerai ir laimėjo 84:39. Dau
giausiai įmetė R. Šliteris 20.

KOVAS KVIEČIA

Sydnejaus sporto klubas 
’’Kovas” kviečia visus 
jaunus berniukus ir mergai
tes įsijungti į koviečių krep
šininkų eiles. Jaunius ber
niukus sutiko treniruoti bu
vęs garsiosios Paratel ir 
N.S.W. rinktinių, taip pat ir 
Australijos lietuvių rinkti
nių žaidėjas P. Gustafson, 
kai jo žmona Snaigė Gustaf
son, buvusi taip pat N.S.W. 
ir Australijos lietuvių rink
tinių žaidėja, sutiko treni
ruoti jaunes mergaites.

Kovas tikrai gali’ džiaug
tis, kad šie abu įžymūs 
krepšininkai pradėjo dirbti 
su mūsų jaunimu, nes tikrai 
turbūt visoje valstijoje nėra 
geresnių trenerių, kaip 
Snaigė ir Phil.

Dėl smulkesnių informa
cijų prašome kreiptis į Rikį 
Šliterį, krepšinio sekcijos 
vadovą, Vytautą Buroką, 
jaunių sportininkų organi
zatorių, arba į bet kurį val
dybos narį. Rikis

Skelbimas
ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJŲ GARSINIMAS

Tėvas, Sūnus ir 
Šventoji Dvasia

Vardas Jehova reiškią pats per save esąs, arba Amži
nasis (Dr. James Strong) Biblijoje tas vardas taikomas 
išimtinai Sutvertojui, didžiajai Pirmai Priežasčiai. ’’Nuo 
amžių ir per amžius tu esi Dievas” yra tai vienas Švento
sios Dvasios įkvėptojo rašytojo pareiškimas, parodantis 
kad Jehova nėra sutverta esybė, bet pats visų dalykų 
Sutvertojas. (Psa. 90:2) Vardas Jehova niekad nėra pri
taikomas Jėzui.

Jehova yra Senojo Testamento žodis, kurį nenaudojo 
Naujojo Testamento rašytojai turbūt dėlto, kad jie manė 
jog tasai vardas yra per šventas vartoti kitų kalbų verti
muose, arba gal dėlto, kad jie negalėjo rasti graikų kal
boje tinkamo žodžio to vardo išreiškimu. Bet tai nereiš
kia, kad Jehova yra tik žydų tautos Dievas, kaip kai kurie 
nori mus įtikinti. Jis yra vienintelis tikrasis Dievas, visa
tos Kūrėjas, ir tai, tas, kuriame visi gyvi sutvėrimai gy
vena ir juda ir yra. — Ap. Darbai 17:24-28.

Mūsų paprastuose Senojo Testamento vertimuose 
dažnai vartojama žodis Viešpats išvertimui žodžio Jeho
va. Pavyzdžiui, angliškame, taip vadinamame King Ja
mes vertime, taip išverstasis žodis Viešpats yr^sustaty- 
tas dižiosiomis raidėmis, ir dėlto yra labai lengva surasti 
tą žodį. Tyrinėdami mes randame kad Senąjame Testa
mente tas žodis vartojams labai tankiai, bet yra taikomas 
išimtinai Ivėrėjui, ne kitiems dievams, nežiūrint ar jie 
būtų geri ar blogi.

Bus Daugiau
Mylį tiesą literatūros gausite veltui. Rašykite:

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

STAIGMENOS
METINIAME KLUBO

TURNYRE
Metiniame klubo turnyre 

ilgamečiu! čempionui V. Pa
tašiui beveik nebėra vilties 
laimėti turnyro pirmos vie
tos ir titulo, iš šešių sužaistų 
partijų prarado du taškus, 
vieną partiją pralaimėjęs ir 
dvi sužaidęs lygiomis. Liko 
žaisti keturi ratai. Pagal pa
jėgumą turnyro dalyviai su
skirstyti į keturias grupes. 
Kiekvienos grhpės laimėto
jas bus apdovanotas.

BENDRAS PABALTIEČIŲ 
ŠACHMATŲ ŽURNALAS

Lietuvių šachmatų klubo 
iniciatyva įgyvendintas su
manymas išleisti vienkartinį 
šachmatų žurnalą kuriame 
tilps estų, latvių ir lietuvių 
šachmatininkų veikla NSW 
valstijoje per paskutinius 
dvidešimt penkerius metus. 
Pagrindinis tikslas surinkti 
visą medžiagą ir pilnai į am
žinti Pabaltiečių Taurės 
varžybų eigą. Visas susida
riusias spausdinimo išlaidas 

dalinsis šių trijų tautybių 
šachmatų klubai. Leidinys 
numatomas išleisti šių metų 
pabaigoje. Lietuvių skyriui 
medžiagą renka V. Augusti- 
navičius. Šachmatininkai ir 
Sydnejaus fotografai prašo
mi peržiūrėti savo albumus 
ir jei rastų nuotraukų iš pir
mųjų metų dar besikuriant 
Sydnejuje, šachmatų veiklos 
nuotraukų, perleisti jas mi
nėtam ruošiamam leidiniui.

Tuo pačiu kreipiuos į 
visus Australijoje gyvenan
čius šachmatininkus ir šach
matų mėgėjus prašydamas 
perleisti apmokamai lietu
vių kalba šachmatų knygų, 
kurios bus patalpintos Syd
nejaus lietuvių bibliotekoje.

Knygas siųsti nurodant 
kainą šiuo adresu: V. Au- 
gustinavičius, 10 Lorna 
Avenue, North Ryde, 2113. 
NSW.

ST. GEORGE -
LIETUVIAI 14 Vz — lOVz

Pirmosios šių metų var
žybos, kur dalyvauja keturi 
Sydnejaus geriausi šachma
tų klubai. Nežiūrint, kad lie

tuvių vienetas praėjusiais 
metais neturėjo šachmati
ninkų su aukštais įvertini
mais, vienok įrodėme verti 
būti tarp didžiųjų, keliais 
taškais praradę turnyro pir
mą vietą. Beveik ištisa baig
minių varžybų eiga paskelb
ta šachmatų žurnale, nepa
gailėta pagyros lietuvių klu
bui.
Šį kartą pralaimėjome net 
keturių taškų skirtumu. 
Silpniausiai sužaidė žaidėjai 
žemutinėse lentose. Žaidi
mai vyko australų klube. Iš
vykoje dalyvavo mūsų klubo 
dvidešimt penki šachmati
ninkai. Sekančios varžybos 
jrieš Manly C.C. įvyks ba- 
andžio 1 d., ketvirtadienį, 

NSW šachmatų klube 275 
3itt St., City. Pradžia žai

dimų 7.30 punktualiai.

Nors ir pasklidusi po pa
saulį, ypač Europą, čigonų 
tauta pasirodo esanti ne tik 
vieninga, bet net turi savo 
vadovaujančius organus. 
Štai neseniai šiais metais 
mirė čigonų prezidentas 
Vaida Vojevod, sulaukęs 63 
metų. Jis ir jo pagalbininkai 

I ypač dėjo pastangų išvesti 
čigonus iš sovietų kontro
liuojamų kraštų, kur jie ne- 

i pageidaujami ir laikomi an- 
tisocialiu elementu.**♦
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Informacija
NAUJA ADELAIDĖS

APYLINKĖS VALDYBA
Kovo 21 d. įvykusiame 

Adelaidės apylinkės visuo
tiniame susirinkime tarp ki
tų darbų išrinkta ir nauja 
Apylinkės Valdyba šios su
dėties: A. Mikeliūnas, C. 
Zamoiskis, V. Vosylius, P. 
Sadeckis ir A. Skiparis. 
Kandidatais paliko: J. Ven
cius, J. Jaruševičius ir G. 
Straukienė. Pareigomis val
dybos nariai pasiskirstys 
artimiausiu laiku.

VOKIEČIŲ VOKALINIS 
ANSAMBLIS SYDNEJUJ

Balandžio mėn. atvyksta 
į Australija gastrolių Stutt- 
garto vokalinis ansamblis ir 
Sydnejuje koncertuos ba
landžio 15 d. 8 v.v. Town 
Hall. Ansambliui vadovauja 
ir diriguoja prof. Dr. Her
mann J. Dahmen, kuris pe
reito karo metu Lietuvoje ir 
Baltgudijoje buvo kultūri
niams reikalams viršininkas, 
parodęs didelio palankumo 
lietuviams. Jis ir dabar Vak. 
Vokietijoje yra Lietuvių — 
Vokiečių Draugijos pirmi
ninkas, įsteigė Baltų Kultū
ros Dienas Vokietijoje ir 
Šveicarijoje.

Bilietai į minėtą koncertą: 
$ 5 ir pensininkams bei vai
kams $ 2.50.

NAUJA AUSTRALIJOS 
(PASAULIO! LIETUVIŲ 
INŽINIERIŲ IR ARCHI

TEKTŲ SĄJUNGOS MEL- 
BOURNO SKYRIAUS 
VALDYBA

Kovo 12 d. Lietuvių Na
muose naujai išrinktoji sky
riaus valdyba pasiskirstė 
pareigomis: Petras Bimba - 
pirmininkas, tel. 878 4334; 
Erna Duonis - iždininkė, tel. 
306 0365 ir Napoleonas Vol- 
kas - sekretorius, tel. 
553 0017.

Ta proga, skyriaus valdy
ba kreipiasi į visus buvusius 
narius, kurie dėl įvairių 
priežasčių nutraukė kontak
tą su Sąjunga, o taip pat ir į 
asmenis, kurie iki šiol nėra 
buvę nariais, bet norėtų 
įstoti į Sąjungą, rašyti šiuo 
adresu: 4 Stonehaven Cres
cent, Moorabbin, Vic., 3189.

Skyriaus Valdyba

Jaunimo Sąjungos
STUDIJŲ DIENOS

Per Velykas Melbourne Lietuvių Namuose (50 Errol 
St., North Melbourne)

DARBOTVARKĖ

Balandžio 9 d., penkt., 10 vai. ryto:
Danutė Baltutienė — Lietuvybės išlaikymas

Australijoje. Ar yra vilties? (paskaita)
Henrikas Antanaitis ir Birutė Prašmutaitė: Jaunimo 

kongresai ir Jaunimo Sąjunga Australijoje (paskaita).
Balandžio 10 d., šešt., 10 vai. ryto:

Alena Karazijienė — Lietuviška šeima svetimose
įtakose (paskaita)

Jūratė Tender — Dvikalbiškumas ir lietuviškos
mokyklos (paskaita)

Kviečiame visus, ypatingai vidurinę kartą ir jaunimą 
dalyvauti iš visos Australijos.

Rengėjai: A.L.J. S-gos Valdyba
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PRANEŠIMAS
Pranešama, kad Geelon- 

go Lietuvių Sorto klubo Vy
čio metinis susirinkimas 
įvyks balandžio 18 d., 4 vai. 
Geelongo Lietuvių Namuose 
tokia darbotvarke: 1. Susi
rinkimo atidarymas. 2. Pre
zidiumo kvietimas. 3. Man
datų komisijos rinkimai. 4. 
Darbotvarkės papildymas. 
5. Praėjusio susirinkimo 
protokolo skaitymas. 6. 
Pranešimai: pirmininko, iž
dininko, Revizijos komisijos.
7. Protokolo ir pranešimų 
diskusijos ir patvirtinimas.
8. Naujos valdybos rinkimai.
9. Klausimai ir sumanymai.
10. Susirinkimo uždarymas.

Kviečiame visus sporti
ninkus, rėmėjus bei visus 
kitus Geelongo lietuvius 
skaitlingai dalyvauti.

G.L.S.K. Vytis Valdyba 
ĮSTEIGTA AUSTRALIJOS

ŠAULIŲ RINKTINĖ 
1982 m. kovo 14 d. Mel

bourne įvyko esančių Aus
tralijoje šaulių dalinių pir
mininkų suvažiavimas, kurį 
pradėjo Sydnejaus Šaulių 
Kuopos pirmininkas Stasys 
Pačėsa ir plačiai nušvietė 
apie reikalingumą įsteigti 
Šaulių Rinktinę Australijo
je. Susirinkimas priėjo vie
nodos nuomonės ir vykdy
damas Lietuvos Šaulių Są
jungos Tremtyje pirmininko 
p. K. Milkovaičio pageidavi
mą, nutarė įsteigti Šaulių 
Rinktinę Australijoje.

RINKTINĖS PIRMININKO 
RINKIMAI

Rinktinės pirmininku 
vienbalsiai išrinktas Šaulių 
žvaigždės Ordeno kavalie
rius šaulys Stasys Pačėsa, 
Sydney. Būstinė: 7/31 
Valentine Str.,. Yagoona, 
NSW 2199.

Rinktinės Valdyba: Rink
tinės vicepirmininku išrink
tas Melbourne šaulių kuopos 
Valdybos narys E. Žiogas, 
R. Valdybos nariu — Pertho 
Šaulių būrio pirmininkas A. 
Klimaitis ir R. Valdybos 
kandidatu Adelaidės šaulių 
būrio pirmininkas B. Kryža- 
nauskas.

Baigiant susirinkimą pa
sikalbėta įvairiais šaulių or
ganizaciją liečiančiais rei
kalais. J.S.P.

116-18 East Terrace Bankstown Tel. 7081414 I
2 SYDNEY LIETUVIŲ KLUBES
K Balandžio 3 d., 7.30 valk.,
R ŠOKIŲ VAKARAS
* Įėjimas laisvas
$ Balandžio 9 d. - Didysis Penktadienis 

Klubas uždaras.

Balandžio 10 d., šešt.,
m Klubas atidarytas normaliai, bet šokių 
R nebus.

Balandžio 11 d., Velykų Diena, 7.30 vai.
ŠOKIŲ VAKARAS 

Įėjimas laisvas.

Balandžio 12 d., Velykų Pirmadienis
2 vai. Klubas atsidaro.

3 vai. MARGUČIŲ POPIETĖ 
Margučių dažymo ir ridinėjimo kon
kursas. Daug įvairių prizų. Atsiveskite 
vaikus ir labai maloniai praleiskite po
pietę įsijungę į šią velykinę tradiciją. 
Kiaušiniai ir dažymo reimenys bus pa
rūpinti.

Pareiškimas
Su apgailestavimu turiu 

pranešti, kad nuo balandžio 
12 d. psitraukiu iš Pavergtų 
Tautų Komiteto N.S.W. pir
mininko pareigų ir lietuvių 
delegato šioje taryboje. Pa
sitraukimas iš šių svarbių 
pareigų turi turėti 
svarbių priežasčių, kurias 
privalo žinoti ir plačioji lie
tuvių bendruomenė.

Pirmiausia tai pasigedau 
moralinės paramos iš lietu
vių visuomenės ir jos vado
vybės. Pasitraukti turėjau, 
iš tikrųjų, tuoj po Simo Ku
dirkos apsilankymo Austra
lijoje. Simo atvykimu pra
dėjau rūpintis aš iš asmeni
nės pusės, nes lankėme 
kartu tą pačią Griškabūdžio 
mokyklą. Šis reikalas vėliau 
buvo perimtas bendruome
nės organų. Simo Kudirkos 
sutikimo pietuose buvo 
kviesti kitų tautybių Pa
vergtų Tautų Komiteto na

R ,If
Maloniai kviečiame visus atsilankyti į tradicinį Melbourne Lietuvių Klubo 

ruošiamą

MARGUČIŲ BALIŲ
U • <r

šeštadienį, balandžio 17 d. Lietuvių Namuose, 7 vai.
Gros geras orkestras, bus šilta vakarienė, margučių premijavimas ir 

daugiau.
Įėjimas 10 dol., nariams 8 dol.
Stalus užsisakyti iš anksto pas klubo iždininką J. Šnirą, tel. 306 7095

ATITAISYMAS

Mūsų Pastogės nr. 10 ma
no padėkoje padaryta klai
da, už kurią noriu atsiprašy
ti p. P. Proto, i

SOC. GL. MOTERŲ D-JOS 
MELBOURNE VALDYBA

1982 m. vasario 28 d. Mel
bourne Socialinės Globos 
Moterų Draugijos metinia
me susirinkime išrinktoji 
valdyba pasiskirstė parei
gomis: pirmininkė J. Žal- 
kauskienė, sekretorė B. Bi- 
tienė, iždininkė V. Morkū
nienė, ligonių ko-ordinatorė 
E. Šeikienė, ligonių lanky
toja R. Rakūnienė, parengi
mams ruošti V. Bladzevičie- 
nė ir E. Korsakaitė. Kandi
datės: V. Kružienė, J. Bar- 
kienė. Revizijos komisija: Z. 
Stankūnevičienė, B. Maku- 
lienė, J. Rekešienė.

Visais Draugijos reikalais 
kreiptis į pirmininkę p. J. 
Žalkauskienę, 16 Nandina 
St., Forest Hill, 3132, Tel. 
874 5250. 

riai, bet lietuvis šio komiteto 
pirm. A. Kramilius ten ne
buvo reikalingas. Organi
zuotose demonstracijose iš 
lietuvių dalyvaudavo apie 20 
lietuvių, sakyčiau mano as
meninių draugų. Nepaste
bėjau spaudoje, kad Apylin
kės Valdyba, būtų raginusi 
visuomenę dalyvauti de
monstracijoje.

Paskutiniai kaltinimai, yra 
labai rimti ir biaurūs, žodžiu 
ir raštu. Štai citacija iš vieno 
skundo, kad aš dalyvavau 
’’pobūvyje, kur buvo Sovie
tų konsulas su visa eile so
vietų pasiuntinybės tarnau
tojų”. Kai kurių lietuvių 
įtaigoti kitų tautybių P.T. 
Komiteto nariai, taip pat yra 
labai susirūpinę, kad jų pir
mininkas lankosi panašiuose 
pobūviuose. Šiuo pareiškiu, 
kad aš nedalyvavau jokiame 
pobūvyje, kuriame buvo So-

p. P. Protas kalbėjo bu
vusios gen. P. Plechavičiaus 
įkurtos Vietinės Rinktinės 
vardu, kuriai p. P. Protas ir 
mano vyras priklausė Lie
tuvoje.

Taip pat dėkoju draugams' 
aukojusiems vyro pagerbi
mui Mūsų Pastogei. Ačiū.

Albina Dubauskienė

mOsK Pastogė
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Published
by the Lithuanian Community 
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Redakcijos Patariamoji Komi
sija: V. Bukevičius, A. Dudai- 
tis, I. Jonaitis, A. Reisgys, V. 
Patašius.
Redakcijos adresas: 13 Percy 
St. Bankstown, N.S.W. 2200 
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VIETOJ M

Pagerbdami a.a. Stasį 
Kavaliauską vietoj gėlių 10 
dolerių Mūsų Pastogei skyrė 
M. ir G. Umbražiūnai. Ačiū.

Negalėdami dalyvauti a.a. 
Stasio Kavaliausko laidotu
vėse, jį pagerbdami $ 20 au
ką skiriam Sydnejaus Mote
rų Draugijai. M. ir A. Reis- 
giai.

vietų konsulas ar jo tarnau
tojai.

Dėkoju Mūsų Pastogei ir 
Tėviškėms Aidams,bei vi
siems kitiems, kurie suprato 
mano sunkų darbą ir jį 
rėmė.

Antanas Kramilius

PATIKSLINIMAS

Per skubėjimą išleidau 
dvi svarbias pavardes, ap
rašydamas kun. K. Pugevi- 
čiaus atvykimą į Australiją. 
Tai Antanas Vinevičius, Ka
talikų Federacijos įgaliotinis 
ir p. Skuodienė. Jie buvo at
vykę į aerodromą svečio pa
sitikti.

A. Kramilius

PRENUMERATA:
Australijoje metams $20 
Užsienyje paprastu paštu $24 
Oro paštu i R Zelandiją $35 
Oro paštu kitur $ 50
Atskiro nr. kaina 50 centų

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

Printed by Rotor Press Ltd.
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