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MADRIDO
KONFERENCIJOS EIGA

Kovo 23 d. Europos Sau
gumo ir Bendradarbiavimo 
JAV Kongreso Komisija 
savo posėdyje išklausė pra
nešimus valstybės departa
mento pasekretoriaus poli
tiniams reikalams, Lawren
ce S. Eagleburger ir JAV 
delegacijos pirmininko 
Madrido peržvalgos konfe
rencijoje, ambasadoriaus 
Max M. Kampelmano, apie 
Madrido konferecijos eigą. 
Posėdžiui pirmininkavo 
Atstovų Rūmų narys Dante 
B. Fascell. Posėdyje dalyva-

būti sustabdytos represijos 
Lenkijoje ir kad turi būti 
gerbiami Helsinkio Akto 
principai. Antra, - buvo 
siekiama pakartotinai pa
tvirtinti mūsų pačių įsipa
reigojimus. Anot pasekre
toriaus, Baigiamasis Aktas 
yra ir lieka galiojantis stan
dartas gairėms išspręsti 
problemas, kurios skiria 
Rytų ir Vakarų Europą. Ir 
pagaliau, buvo pareikšta, 
kad įprastinis reikalų tvar
kymas neįmanomas, kai pa
grindiniai Helsinkio Akto
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Adolfas Valeška Mano paukščiai, aliejus

vo: pirmininko pavaduotojas 
senatorius Robert Dole, 
Rūmų nariai - Millicent Fen
wick ir Jonathan B. Bing
ham, Komisijos biuro direk
torius R. Spęncer Oliver ir 
valstybės departamento e.p. 
komisionierius Žmogaus 
Teisių reikalams, Steven 
Palmer.

Pagrindinį pranešimą 
padarė valstybės departa
mento paskeretorius L.S. 
Eagleburger.. Jis priminė, 
kad jau nuo pradžios Madri
do konferencijos darbą sun
kino Sovietų Sąjungos ir 
Rytų Europos valstybių 
veikla priešinga Helsinkio 
Akto dvasiai ir raidai. Šiam 
teigimui paremti jis nurodė į 
inviaziją į Afganistaną, 
žmogaus teisių gynėjų per
sekiojimus, Vakarų radijo 
pranešimų trukdymus, So
vietų akciją prieš Lenkiją, ir 
pagaliau procedūrinius 
trukdymus.

Šių faktų akivaizdoje, va
sario mėn, įvykusioje sesi
joje Vakarų atstovai pirmon 
galvon siekė atstatyti pag
rindinį Helsinkio Aktų, prin
cipų gerbimą kaip pagrindą, 
ant kurio gali būti pastaty
tas Europos saugumas ir 
bendradarbiavimas. Tam 
.tikslui, jie siekė trijų daly
kų. Pirma, buvo ypatingai 
svarbu, kad valstybės, 
kurios palaiko šio akto prin
cipus, griežtai pasmerktų 
tuos, kurie juos laužo. 
NATO užsienių reikalų 
ministerial savo kalbose 
ypač užakcentavo, kad turi 

principai laužomi.
Naujos sesijos, kuri turi 

prasidėti lapkričio 9 d. pa
sisekimas priklausys nuo to 
metu įvykių įvertinimo: ’’Jei 
nebus pagerėjimo Lenkijoj - 
paleidimo politinių kalinių, 
panaikino karo stovio,; tau
tinio susitaikinimo - tada 
nėra vilties pasiekti vispu
siško susitarimo, kurio mes 
visada siekiame”, pabrėžė 
valstybės departamento pa- 
sekretorius.

Ambasadorius Max M.

ALB konferencija ir jaunimo
Studijų

Velykų švenčių proga 
(balandžio 9 ir 10 d.d.) Mel
bourne įvyko ALB Krašto 
Valdybos sušaukta bend
ruomenės padalinių viršūnių 
ir kviestinių organizacijų 
atstovų konferencija, kurio
je aptarti aktualieji bend
ruomenės veiklos reikalai ir 
problemos. Dalyvavo bend-, 
ruomenės apylinkių valdybų’ 
pirmininkai arba jų įgalioti
niai, jaunimo, sporto, skautų 
organizacijų atstovai, Aus
tralijos Lietuvių Fondo bei 
spaudos atstovai bei redak
toriai. Išklausyta ALB 
Krašto Valdybos veiklos 
pranešimai, pranešimai iš 
atskirų vietovių, plačiau pa
kalbėta apie busimąjį Aus
tralijos Lietuvių Metraštį 
ir jo paruošimą, prabėgomis 
praeita švietimo ir mokyklų 
reikalai, Australijos Liet. 
Fondas, pasiruošimai būsi
moms metų pabaigoje Lie
tuvių Dienoms, kiek ilgiau 
sustota apie sportininkų ir 
kitų organizuotą išvyką į 
Pasaulio Lietuvių Dienas ir 
sporto šventę ateinančiais 
metais Čikagoje. Bandyta 
spręsti pastaruoju metu iš- 
aštrėjęs klausimas, kokio

Kampelmanas, 
papildydamas pasekreto
riaus pranešimą, pastebėjęs, 
kad per visą Madrido konfe
rencijos metą jis praleidęs 
apie 150 valandų savo pri
vačiuose pasikalbėjimuose 
su Sovietų delegacijos na
riais, pabrėžė, kad visada 
buvo jaučiama arogancija ir 
visiškas paneigimas žmo
gaus teisių problemos kaip 
’’nevertos rimtų svarsty
mų”. (ELTA)

Dienos
kelionių biuro patarnavi
mais tektų naudotis, susi
laukė aštrių priekaištų dar 
prieš metus sudarytas spor
tininkų išvykos organizaci
nis komitetas, pasirinkęs 
politiškai nepriimtiną kelio
nių biurą. Gaila, ne šios kon
ferencijos galioje daryti ko
kius nors galiojančius nuta
rimus ar sprendimus, tad 
daugelis dalykų atidėti 
spręsti ir nutarti būsimai 

•metų pabaigoje ALB Krašto 
Tarybai pasitenkinant tik 
moralinio pobūdžio sugesti
jom be tiesioginių įpareigo
jimų.

Apie visą šią įdomią ir ga
na reikšmingą konferenciją 
seks platesnis raportas se
kančiame Mūsų Pastogės nr.

Lygiai tuo pačiu metu 
Melbourne vyko ir Australi
jos Lietuvių Jaunimo Są
jungos suorganizuotos Stu
dijų Dienos su išsamiom 
paskaitom ir gyvom disku
sijom. Jos vyko, deja, tuo 
pačiu laiku, nes bendrai su 
veiksnių konferencija prasi
dėjo ir drauge buvo užbaig
tos. Apie jas irgi seks pla-. 
tesnis raportažas. Teko pa
tirti, kad Studijų Dienos 

buvo ypatingai įdomios ir 
savo svarstymais gana gi
lios, tik apgailestautina, kad 
jose buvo gana skysta daly
vių. Dalyvavusių nesiekė 
trisdešimties įskaitant or
ganizatorius ir lektorius. Jų 
dauguma sudarė vietiniai 
melburniškiai, matėsi pora 
iš Sydnejaus ir keletas iš 
Adelaidės. Daugelis bend
ruomenės konferencijos 
dalyvių buvo gyvai suinte
resuoti dalyvauti Studijų 
Dienose, bet tuo pačiu metu 
reikėjo dalyvauti bendruo
menės reikalų svarstymuo
se. Ar ateityje nereikėtų 
pagalvoti, kad tokie reikš
mingi ypač platesnio masto 
parengimai jokiu būdu 
nesutapatinami ir organiza
toriai turėtų ateityje rimtai 
pagalvoti, kad tokių fatali- 
nių parengimų neįvyktų, nes 
iš tiesų kenčia visokeriopai 
abi pusės.

Žinios
Amerikoje Baltiečių Lais

vės Lyga pradėjo leisti biu
letenį angliškai ’Baltic 
Bulletin”. Jame duodama 
daug informacijos apie Pa
baltijo tragišką padėtį, ru
sifikaciją irreliginius bei na
cionalinius persekiojimus. 
Biuletenis gaunamas šiuo 
adresu: The Baltic Bulletin, 
P.O. B. 29657, Los Angeles, 
Calif. 90029, U.S.A.

* * *
Irane suimtas buvęs 

krašto užsienių reikalų mi- 
nisteris, ir apkaltintas or
ganizavęs nuversti Chomei- 
ni vyriausybę ir valdžią pe
rimti į savo rankas. Suimta
sis perduotas Irano revoliu
ciniam teismui.

***
Lenkijoje prasidėjo masi

niai areštai ir teismai kalti
nant suimtuosius prasižen
gimais prieš įvestą karo sto
vio laužymą. Tai daugiausia 
taikoma buv. Solidarumo 
unijos nariams ir vadovams.

Italijoje išleidžiamas pla
taus masto leidinys apie šių 
laikų iškiliuosius pasaulinio 
garso menininkus su jų bio
grafijom ir kai kurių kūrinių 
reprodukcijom. Jų tarpe 
įtrauktas ir Čikagoje gyve
nąs dailininkas Adolfas Va
leška. Jis taip pat įtrauktas 
ir į ypatingai pasižymėjusių 
pasaulyje asmenų įvairiose 
srityse enciklopediją, kuri 
pasirodys anglų, vokiečių ir 
prancūzų kalbomis.

Premija 
J. Jankui

Amerikoje Liet. B-nės 
Kultūros tarybos $ 3000 
premija paskirta rašytojui 
Jurgiui Jankui už novelių 
rinkinį ’’Paparčio žiedas”, 
kuris atiduotas spąudai ir 
netrukus pasirodys atskira 
knyga. Kult. Tarybos kvies
toji vertinimo komisija buvo 
gavusi 8 knygas ir 16 veika
lų rankraščiuose, iš kurių 
komisijos ypatingą dėmes] 
patraikė kaip tik J. Jankaus 
novelių rinkinys rankrašty
je. Jankus jau dar iš nepri
klausomos Lietuvos žinomas 
talentingas rašytojas, išlei
dęs eilę knygų dar Lietuvoje 
ir vėliau išeivijoje, kurių 
daugelis buvo premijuotos.

Prancūzijoje vykstant 
vietinių savivaldybių rinki
mams daugelyje vietų pasi
sakoma prieš socializmą ir 
tuo pačiu prieš dabartinį 
Prancūzijos prezidentą 
Mitterandą. Iš 95 savivaldy
bių daugumas pasisakė 
už degolistus, kurių vadas 
yra Paryžiaus burmistras J. 
Chirac, kandidatavęs į 
prezidentus drauge su Mit- 
terandu.
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Vieną sako, kita daro
Paprastai laikas diktuoja 

sąlygas ir stato vis naujus 
reikalavimus. Tačiau tie 
patys dalykai, kurie per 
šimtmečius turėjo pastovią 
prasmę, atėjus laikui pra
randa savo turėtą reikšmę ir 
tuo pačiu įgauna naują 
reikšmę ir paskirtį. Jų tarpe 
yra ir taika. Dar iki šiandie 
logiškame pasaulyje termi
nas taika vis tebereiškia 
p<er šimtmečius nusistovė

jusią prasmę, kas teikė vi
sais laikais žmonėms vilties 
geresnių laikų ir ramybės, 
kad galėtų ramiai gyventi, 
kurti ir tuo pačiu pagrindu 
grįsti ateitį.

Įsigalėjus pasaulyje So
vietų Sąjungai, ypač po ant
rojo pasaulinio karo, dauge
lis tokių pastovių dalykų ra
dikaliai pasikeitė, įskaitant 
taiką, laisvę, sugyvenimą, 
bendradarbiavimą ir kt. Ir iš 
čia paniški, kokia šių dienų 
gyvenime yra galinga pro
paganda, kuri net ir dvide
šimto amžiaus pabaigos 
protui gali įtaigoti, kad juo
da yra balta, kad vergija yra 
laisvė, kad žudynės bei iš
davystė yra dorybė.

Toli pavyzdžių nereikia 
ieškoti, o tik pažvelgti į šių 
dienų gyvenimą. Jeigu prieš 
karą atsitiktinai pabėgę iš 
Sov. Sąjungos bandė pasi
sakyti apie gyvenimą Sov. 
Sąjungoje, niekas pavie
niams balsams nepridavė 
reikšmės, bet po karo faktai 
apie komunistinėje santvar
koje gyvenimą pasipylė į 
pasaulį sriautu, o tačiau visa 
tai Vakarų pasauliui nedaro 
įspūdžio, nes pasiduodama 
nepaprastai sovietinei pro
pagandai, kuri drauge re
miama atominių ginklų gra
sinimu. Iš čia ir kilo taikos, 
vienašališkai propaguoja
mos taikos, idealas, nes so
vietai gudriai perėmė taikos 
monopolį į savo rankas ir 
statosi vieninteliais taikos 
tikraisiais apaštalais. Taikos 
vardan sovietams "taikingu" 
būdu užleidžiamas vis 
naujos teritorijos, nugink
luojami laivės gynėjai ap
šaukiant juos karo kursty
tojais, ginklavimasis pasi
darė taikos išdavimas ir 1.1. 
Nekalbant apie įvestą

TAUTOS FONDE

Vasario 16 proga Tautos 
Fondui 25 dolerius aukojo 
ALB Canberros Apyl. Val
dyba.

Dr. S. Skapinskui, Gee- 
longo apylinkės pirmininkui 
mirus jį pagerbdama vietoj 
gėlių Tautos Fondui skyrė 
20 doleriu V. Keraitienė iš 
Camberros.

Mieliems aukotojams 
nuoširdžiai dėkojame.

Tautos Fondo Atstovybė
Mūsų Pastogė Nr. 15, 1’982.4.

Sovietų Sąjungoje vergiją, 
kur milijonai vergų stovyk
lose buvo priversti dirbti 
vien tik karo pramonei, kai 
po karo per keturiasdešimt 
metų savo kariniu ir ginklų 
pajėgumu atsistojo kaip pir
maujanti politinė galybė, 
galinti grasinti visam 
pasauliui ir net statyti savo 
sąlygas be mažiausio pasi
priešinimo, nes kiekvienas 
kraštas, įskaitant ir Ameri
ką, būtų ir yra apšaukiamas 
laisvės išdaviku ir taikos 
griovėju. Sovietų Sąjunga 
šiandie nejaučia rimtesnio 
pasipriešinimo jos užma
čioms, ir ji vieną po kito uži
ma tiesioginiai arba priver
čia rikiuotis į jos stalitetus 
atskirus kraštus, net konti
nentus. Jeigu šiandie Indo
kinija ir du trečdaliai Afri
kos jau yra sovietų tiesiogi
nėje kontrolėje, tai kaip tik 
agresyvios propagandos ir 
grasinimų išdava. Subank
rutavusią Ameriką ir jos 
prestižą veltui bando atsta
tyti prez. Reaganas, bet re
zultate sovietinės propa
gandos veikiama ir atomi
niais ginklais grasinama Va
karų Europa jau baigia 
amerikonus išstumti iš 
Europos, bandymas sulai
kyti komunistinį plėtimąsi 
Pietų ir Vidurio Amerikoje 
parahžuoja amerikiečių pas
tangas komunistine propa
ganda apnuodytos minios 
tiek užsienyje, tiek ir pa
čioje Amerikoje. Rodos, 
būtų pačios Amerikos rei

Australijos Lietuvių Fonde
AUKOS AUSTRALIJOS

LIETUVIŲ FONDUI
$ 200 Vida Kabailienė 

(250) NSW - a.a. Sofijos ir 
Antano Mikailų prisimini
mui.

$ 100 Melb. Katalikių Mo
terų D-ja (150)

$ 10 Pertho Apyl. V-ba 
(50) - a.a. V. Lukošiui vieton 
vainiko.

A a Dr. S. Skapinskui 
Geelonge mirus:

Po $ 50 Geelongo Apylin
kės Valdyba (180), Geelongo 
Lietuvių B-nės Moterų D-ja 
(115), A. Jakubauskas (80), 
Dr. R.D. Šarkis (160) ir 
B.V.H.U. Grufai.

$ 45 A.S. Obeliūnai (400).
Po $ 25 Dr. E.G. Domini- 

kovich, L.E. Knight ir J. 
Sedliorius (27)

Po $ 20 Mr. ir Mrs. K. 
Holz, F.J. Neuchafer, H. 
Wellen, V. Breneizeris, K. 
Starinskas (78), A. Karpavi
čius (25), S.O. Vaškeliai,
E. L. Grufai, V.B. Vaitkai 
(55), O.E. Šrėderiai (64), 
V.G. Ališauskai (270), E.J. 
R. Balčiūnai (150), V .P. Sa- 
lovejai ir K. Šimkevičius 
(40)

$ 15 D.J. Saba
Po $ 10 A. Žvirblis (122), 

Melb. Parapijos choras,
F. M. Andriukoniai (35), V.E. 
Stuikevičiai (30), Geelongo
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kalas tinkamai ginkluotis', 
vis dėl 'to per visą pasaulį 
taikliai organizuotos masi
nės demonstracijos prieš 
apsiginklavimą pastato ir 
Amerikos vyriausybę kryž
kelėje. Tačiau stebėtina, kad 
niekas iš Vakarų net ir gi
lesnių protų ir politikų, ne
atkreipia dėmesio į faktą, 
kad jokių taikos ir nusigink
lavimo demonstracijų neį
vyksta pačioje Sovietų Są
jungoje, nors ir ten pri
spausti gyventojai žino, kad 
vyksta karas Afganistane, 
kad kasdien pasiekia arti
muosius žinios apie žuvu
sius. Jokia kad ir laisvajame 
pasaulyje profesinė sąjunga 
nepareiškė viešo protesto 
bei solidarumo Lenkijos 
darbininkų Solidarumo 
sąjungai, tarsi viskas, ką 
daro ar savavaliauja komu
nistai, yra šventa ir neat
šaukiama tiesa. Stebėtina, 
kad niekas prieš šitą darbi
ninkijos teisių ir balso už
gniaužimą nepareiškė jokio 
protesto, kai patys komu
nistai, išlaikę darbininkijos 
gynėjų ir globėjų monopolį 
per 60 metų pasirodė, kad 
jie darbininkiją išdavė, tai 
vakarų darbininkija, komu
nistinės propagandos apa
kinta, šito nemato ir lenkų 
sukilusiai darbininkijai ne
parodo jokio solidarumo. Už 
komunistų organizuotas nu
siginklavimo ir taikos de
monstracijas, nukreiptas 
prieš amerikonus, išeina į 
gatves milijonai , bet kas 
matė ar girdėjo protesto 
balsus prieš sovietinį apsi
ginklavimą ir bet grasinimą 
pasauliui? (v.k.) 

choro V-ba (25), M. Birietie- 
nė (86), J. Vingrienė (125), 
S.A. Steponavičiai (30), V. 
Paškevičius (30), J.V. Obe
liūnai (30), J. Rapkauskas 
(40), M. Kymantas (74), S. 
Karpalavičius (41), S.G. 
Valaičiai (13), V.A. Bladze- 
vičiai (55), S. Šutas (68), J.V. 
Rekešiai (79), J. Normantas 
(165), A. Mykolaitienė, A. 
Pelenauskienė (15), E. Pele- 
nauskas, V.J. Mačiuliai (22), 
J.B. Jonavičiai (110), C. Vai
cekauskienė (17), A.P. 
Scano, J.M. Lipšiai (20), 
A.O. Gvildžiai (17), P. Šarkis 
(40), Mėta, A.J. Šimkai (25) 
ir J.E. Perlibachai.

$ 6 B.J. Tamošiūnai
Po $ 5 A.R. Skėriai (55), 

A. Miliauskas (6), V.E. Bin- 
dokai (15), B.B. Gašlūnai (6), 
E. Meižienė (10), J. Každai- 
lis (15), V. čerakavičius (24), 
S. Slavickas (38), K. Praš- 
mutas (131), P. Semėnas 
(10), Jančiauskienė (23), P. 
Papreckas (7) ir P.L. Obe
liūnai (45)

$ 3 F. Bandža.
Po $ 2 V. Aukštiejus (37) 

ir J. Buržinskas (4). .
Australijos Lietuvių Fon

do Valdyba nuoširdžiai dė
koja p. L. Skapinskienei ir 
šeimai už sutikimą pager
biant mylimą vyrą-tėvą ir 
žymų Australijos Lietuvių 
B-nės narį, vieton gėlių ir 
vainikų, įamžinant jo vardą

Žurnalistė

Amerikoje neseniai išėjo 
Elizabeth Pond knyga ”Iš 
Jaroslavskio stoties — 
žvilgsnis į Rusiją” (From the 
Haroslavsky Station —- 
Russia Perceived). Jos au
torė, dienraščio The Chris
tian Science Monitor kores
pondentė Maskvoje, yra ne- 
sykį lankiusis Pabaltijo ša
lyse. Ši knyga mums įdomi 
tuo, kad ji skiria ypatingo 
dėmesio Pabaltijui ir ypač 
Lietuvai, pakartotinai 
pabrėžia Pabaltijo valstybių 
skirtingumą ir savitumą. 
Anot autorės, tautinė prob
lema - tai viena iš dviejų ar 
trijų didžiųjų problemų, su 
kuriomis šiandien galinėjasi 
Sovietų Sąjungos valdžia. 
Tai, ką Maskva vadina ”lo- 
kalizmu” ir ’’nacionalistiniais 
nukrypimais”, tebesitęsia ir 
stiprėja.

Elizabeth Pond apžvelgia 
Stalino, Chruščiovo ir Brež
nevo politiką tautybių at
žvilgiu ir prieina išvados, 
kad įtampa tarp Maskvos 
tikslų ir nerusų tautų siekių 
nėra sumažėjusi. Šios politi
kos raidą ji iliustruoja gau
siais pavyzdžiais iš Lietuvos 
istorijos. Ji primena, kad po 
karo praėjo aštuoneri metai, 
kol sovietinei valdžiai paga
liau pavyko numalšinti pasi
priešinimą Lietuvoje. Auto
rė taip pat nurodo į jau 
Brežnevo laikais, 1972-ais ir 
1977-ais metais, Lietuvoje 
įvykusias demonstracijas 
bei lietuvių žmogaus teisių 
gynėjų suėmimus.

Autorė rašo, kad Azijos 
tautoms sovietinė santvarka 
atnešė svetimą valdžią, bet 
drauge pakėlė medžiaginį jų 
gyvenimo lygį. Tačiau lietu
viai, latviai ir estai, prieš jų 
įjungimą į Tarybų Sąjungą, 
gyveno daug geriau už so-

Australijos Lietuvių Fondo 
atminimų knygoje.

Queensland© lietuviai per 
mūsų įgaliotinį J. Ruzgį;

$ 40 A. Rudžius
$ 30 B. Butkus
Po $ 25 A. Ramanauskas 

(30), Ant. Gedvilą ir V. Lo
rencas (27)

$ 10 J. Smilgevičius (20)
Po $ 5 K. Stankūnas (15) 

ir T. Stelmokienė
Po $ 2 B. Pavasaris, kun. 

P. Bačinskas, T. Vasiliaus
kienė, V. Lorencas, K. Ve- 
selis, B. Žygienė, M. Gai- 
vals, L. Bagdonavičienė, 
L.O. Prašmutai (Vic.)

A.a. Onai Veremčiukienei 
Melbourne mirus, vietoj gė
lių:

Po $ 10 J.Z. Pranckūnai 
(175) ir V.G. Ališauskai (280)

Po $ 5 J.O. Bratiškai (28) 
ir M. Medeišienė (10)

Sveikiname naujus 
narius: A. Kudžių, B. Butkų, 
A. Ramanauską, Ant. Ged
vilą ir V. Lorencą.

Valdybos vardu nuošir
džiai dėkoju visiems parė- 
musiems Australijos Lietu
vių Fondo piniginį vajų, 
kuris praturtino mūsų kasą 
$ 13.000. Ačiū visiems Fon
do įgaliotiniams, ypač A. 
Obeliūnui Geelonge ir J. 
Ruzgiui Brisbane, kurie ap
lankė tautiečius net na
muose.

V. Ališauskas 
AL. Fondo iždininkas

apie Lietuvą

ŽINIOS

Jeigu žmogus galėtų tiek 
nušokti proporcingai kaip 
žiogas, tai šešių pėdų vyro 
šuolis siektų 300 metrų.

vietinius piliečius; po įjun
gimo, jų pragyvenimo ir 
švietimo lygis nusmuko be
veik iki rus iškojo. Balltiečių 
savitumo jausmą, pasak 
Pond, palaiko ir jų skirtinga 
kultūra bei praeitis, kaip 
pavydžiui, Lietuvos garbin
ga istorija, ar Estijos atveju 
- pilnutinė integracija į Va
karų Europos kultūrą ir vi
suomenę.

Knygos autorei didelį įs
pūdį padarė Lietuvos Kata
likų Bažnyčios dinamišku
mas. Ji pabrėžia Lietuvos 
katalikų sąjūdžio masinį po
būdį ir mini 1972-jų metų 
pareiškimą religinės laisvės 
klausimu, po kuriuo pasirašė 
17.000 lietuvių bei 148.000 
pasirašytą prašymą grąžinti 
Klaipėdos bažnyčią. ’’Lietu
vos Katalikų bažnyčią”, rašo 
ji, ”be abejo sustiprina ga
lingos lenkų bažnyčios artu
mas ir tai, kad Sv. Petro 
soste sėdi lietuviškai kal
bantis lenkų popiežius. Bet 
Lietuvoje Bažnyčios stipry
bė dar labiau remiasi lietu
vių katalikų atkaklumu - jie 
praktikuoja savo religiją, 
nepaisydami oficialiųjų bar
jerų”.

Elizabeth Pond iškelia 
LKB Kronikos ir kitų lietu
vių pogrindžio leidinių svar
bą. Jie plačiai dokumentuoja 
gyvenimą Lietuvoje ir liudi
ja lietuvių laisvės ryžtą, 
rašo autorė.

(ELTA)

LAIŠKAS PREZIDENTUI 
REAGANUI ’’AMERIKOS 
BALSO” REIKALU

Šiomis dienomis VLIKo 
pirmininkas Dr. K. Bobelis 
pasiuntė JAV prezidentui 
Reaganui pareiškimą prašy
damas jo intervencijos pa
keisti Amerikos Balso tų 
programų turinį kurios nei
giamai pasitarnauja pa
vergtų tautų ir JAV politi
kos reikalams.

(ELTA)

Indonezijoje apie 170 km 
nuo Jakartos (sostinės) pra
siveržė ugniakalnis. žuvo 
apie 15 žmonių ir apie 
100.000 liko be pastogės. 
Ugniakalnis gresia pasiekti 
didesnius apgyvendintus 
plotus.

****
Maskvoje neseniai suimta 

apie 12 disidentų ir iškrėsta 
apie 50 namų ieškant pog
rindžio spaudos arba jos lai- 
dejų. Pastaruoju metu vis 
plačiau reiškiasi slapti sąjū
džiai siekiant laisvų profe
sinių sąjungų.
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LITU ANUOS VIEŠNAGĖ
TASMANIJOJE

B. ST RA ŪKAS

Pasiekus Australijos 
krantus, nemažas lietuvių 
skaičius buvo valdžios įkur
dintas nuošalioje Tasmani
jos saloje. Atlikus darbo 
prievolę, dalis jų pasuko į 
kontinentą, ieškodami pla
tesnių galimybių ir įsikūrė 
Melbourne bei kituose di
desniuose centruose. Bet 
gana žymus jų skaičius ne- 
sirįžo ieškoti naujos aplinkos 
ir pasiliko šioj gražioj saloj 
visam laikui. Beveik visi čia 
gražiai materialiai įsikūrė, 
išaugino ir išmokslino savo 
vaikus.

Didžioji dalis lietuvių 
susibūrė salos sostinėje Ho- 
barte, kame susiorganizavo į 
lietuvių bendruomenės apy
linkę. Nuo pat pirmųjų metų 
ši apylinkė buvo gana veikli 
ir daugeliu atvejų galėjo 
būti pavyzdžiu kitom apy
linkėm. Bet laiko tėkmėje 
daug kas pasikeitė. Vyres
nioji karta žymiai senstelė
jusi ir praretėjusiomis gre
tomis palengva ima prarasti 
energiją-. Dauguma jauni
mo, baigę mokslus ir įsigiję 
profesijas, persikėlė į žemy
no miestus ir ten įsikūrė 
pastoviam gyvenimui. Tad 
jakeisti visuomeninėj veik
oj vyresniąją kartą beveik 
nėra kam. Šiaip taip tebe
veikia sporto klubas ir tau
tinių šokių grupė su stiproka 
vietinių gyventojų parama. 
Dėl neskaitlingos bendruo
menės kultūrinis gyvenimas 
nėra labai aktyvus. Tačiau 
hobartiškiai nėra praradę 
optimizmo. Neturėdami pa
kankamai savų pajėgų, jie 
bando prisivilioti iš žemyno 
kitų apylinkių kultūrinius 
vienetus ir tuo būdu įnešti 
prošvaiščių į gana monoto
nišką vietinį gyvenimą. 
Daugiau kaip prieš metus 
čia lankėsi Melbourne lietu
vių choras. Dabar vėl 
pakvietimą aplankyti ho- 
bartiškius ir jiem padainuoti 
gavo adelaidiškis Lituania 
choras.

Kvietimas mielai buvo 
priimtas ir choristai šiai iš
kilai ir koncertui rūpestin
gai, galima sakyti, su entu
ziazmu ruošėsi. Hobartas 
nuo Adelaidės tolokai ir ke
lionės išlaidos nemažos. Ta
čiau choristai šių kliūčių ne
pabūgo. Iš Adelaidės į Mel- 
bourną didžioji dalis cho
ristų vyko traukiniu. Tą 
)ačią dieną persikraustėme į 
ėktuvą, nunešusį mus į Ho- 
jarto aerodromą. Čia mūsų 
aukė judrusis Hobarto 
)endruomenės pirmininkas

Padder ežeras Tasmanijoje Nuotrauka O. Truchano

ti. Paškevičius ir jo parūpin
tas autobusas. Buvom nu
vežti į miestą, kur mus suti
ko jau iš anksto susirinkę 
svetingi hobartiškiai. Iš 
karto pasijutome saviškių 
tarpe. Pasisvečiavimo trys 
dienos buvo preciziškai su
planuotos ir paskirstytos, 
tad nebuvo kada nuobo
džiauti.

Apsivalę kelionės dulkes, 
tą patį vakarą visi susitiko
me Hobarto Casino. Tai di
džiulis, bokšto pavydalo 
moderniškas pastatas, kur 
vakarais suplūsta miesto vi
suomenė išbandyti savo lai
mės. Mėgėjų pasišvaistyti 
pinigais netrūksta. Su 
sidabrinukais čia nesirodyk. 
Gėda! Patiestas banknotas 
akymirka dingsta ruletės 
stalo išpiovoje tartum pra
garo dugnan. Gautais už jį 
čipsais gali valandėlę ”pasi- 
bovyti”, bet ir jie dažniausia 
gražios ruletės aptarnauto- 
jos negailestingai nušluoja
mi. Ir čia pasitvirtina sena 
taisyklė, kad laimi tik pasi
turintieji, žinoma jei turi 

Po koncerto Lituanijos chorą sveikina Hobarto bur
mistras

pakankamai šalto kraujo ir 
žino kada sustoti. Kelios ’ 
dešimkės per minutes išga
ruoja, kaip kamparas. Ta
čiau pagunda išbandyti savo 
laimę nenumaldoma. Ją 
bandė ir adelaidiškiai. Vieni 
išėjo su savais, kiti be... sa
vų. Bet vistiek verta buvo 
pabandyti.

Šeštadienio rytą lankėme 
įžymesnes miesto vietas. 
Gal įspūdingiausias įvykis 
pasižvalgymas į išsimėčiusį 
Hobartą nuo 1200 m. kalno 
Wellington. Miestas apsup
tas iš visų pusių kalnų ir iš
vagotas jūros įlankų įlankė
lių. Virš miesto tingiai var
tosi debesų kalnai ir ryto 

skystas rūkas. Vaizdas 
nuostabiai gražus.

Pavakary renkamės į 
miesto rotušės salę repetici
jai. Salė erdvi ir savo inter
jeru labai panaši į Adelaidės 
miesto salę. Joje telpa apie 
400 žmonių. Žinodami, kad 
Hobarte lietuvių nėra labai 
daug, su rūpesčiu galvojo
me, kas ją užpildys. Tačiau, 
kai išėjome koncertui į 
sceną, salėje sėdėjo virš 300 
klausytojų. Didžiąją publi
kos dalį sudarė nelietuviai, 
kuriuos Hobarto lietuviai 
kažkokiu būdu sugebėjo čia 
atsivilioti. Pirmoje eilėje 
sėdėjo miesto burmistras su 
ponia ir kiti aukšti australų 
pareigūnai ir svečiai.

Koncerto programa buvo 
gana plati ir įvairi. Joje da
lyvavo ne tik moterų ir miš
rus chorai, bet taip pat so
listas P. Račkauskas, pia
nistė M. Dumčiuvienė ir 
deklamatorius bei progra
mos pranešėjas S. Kubilius. 
Didžioji programos dalis su
daryta iš lietuviškų dainų ir 
chorų iš operų ’’Nabucco” ir

’’Pilėnai” su solistu P. Rač
kausku. M. Dumčiuvienė ne 
tik gražiai talkino chorui ir 
solistui, bet taip pat įsijungė 
į programą, paskambinusi 
Fr. Schubert ’’Impromptu”. 
P. Račkauskas solo padaina
vo R. Vaugham Williams 
’’The Roadside Fire” ir ’’The 
Vagabond”. S. Kubilius pa
deklamavo M. Malakūnienės 
’’Esu žmogus” ir Vygando 
’’Rytas stepėje”. Programa 
užbaigta sujungus visas at
sivežtas jėgas: mišrus cho
ras, solistas ir pianistė 
’’Waltzing Matilda”. Žvilg
terėjus į salę buvo nesunku 
atspėti, kurie publikoj buvo 
australai. Jie visi plačiai 
šypsojosi. Atseit ir etnikai, 
kai nori, išmoksta padorią 
dainą užtraukti. Šypsojomės 
ir mes choristai, nes tai buvo 
paskutinė daina šiame kon
certe.

Į sceną išėjo turbūt la
biausiai visame Hobarte pa
žįstamas ir žinomas lietuvis, 
užimantis aukštą postą vie
tinio universiteto adminis
tracijoj, o taip pat ir šio uni
versiteto lektorius A. Taš- 
■kūnas. Jis šiltais žodžiais 
padėkojo chorui už koncertą 
ir svečiams už atsilankymą. 
Kartu pabrėžė, kad šiuo 
koncertu atžymėta Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimo 
šventė. Klausytojai su
glaustai supažindinti su Lie
tuvos praeitimi ir dabartimi. 
Chorą taip pat pasveikino ir 
padėkojo už puikias dainas 
miesto burmistras, vienkart 
įvertindamas lietuvių įnašą į 
šio krašto kultūrą.

Dail. J. Banks Dubingių ežeras (aliejus)

Sugiedojus Lietuvos 
Himną ir galutinai koncertą 
ir šventę užbaigus, hobar
tiškiai dirigentei, pianistei ir 
solistui įteikė gėlių ir dova
nėlių.

Choras šiame koncerte 
pasirodė, kaip gerai pasi
ruošęs ir subrendęs meninis 
vienetas. Tai nuopelnas ne 
vien choristų, bet ir choro 
vadovės G. Vasiliauskienės, 
o taip pat ir vertingų talki
ninkų: pianistės M. Dum- 
čiuvienės ir solisto P. Rač
kausko.

Iš miesto salės visi buvo
me nugabenti į ukrainiečių 
namus. Čia prie suneštinių 
vaišių kartu su hobartiškiais 
praleidome keletą valandų. 
Pasivaišinome, padaina
vome ir pasidalinome dienos 
įspūdžiais.

Gerai pailsėję po atliktos 
pareigos, sekmadienio rytą 
vaišingųjų globėjų buvom 
nuvežti į patį pietinį salos 
galą, pasižiūrėti ten išlikusių 
pirmųjų tremtinių kolonijos 
likučių - griuvėsių. Beveik 
prieš du šimtų metų per 
šiuos niūriai atrodančius 
mūrus perėjo tūkstančiai 
nelaimingųjų anglų tremti
nių, dauguma jų čia radę sau 
amžino poilsio vietą. Dabar 
ši graži sala yra virtusi tu
rizmo atrakcija. Sekmadie
niais ■ suplūsta minios pra
mogautojų ir poilsiautojų. 
Gidai vedžioja būrius lanky
tojų ir bando atvaizduoti 
anų žiaurių dienų pasmerk
tųjų neįsivaizduojamai sun
kų gyvenimą.

Pasižvalgę, sėdame šim
tamečių ąžuolų pavėsin, kur 
mūsų nepavargstą šei
mininkai jau išsidėstę kupi
nus krepšius su gausia Die
vo dovana. Bet ir čia nėra 
kada lepintis. Vėl viskas su
kraunama į mašinas, nes 
mūsų visų laukia iešminė p. 
Šikšniaus sodyboje — Ho
barte.

Erdvus Šikšnių garažas, 
paverstas sale su turtingu 
baru, jau ūžė tartum bičių 
avilys. Atrodo, kad čia jau 
buvo sugūžėję visi Hobarto 
lietuviai, neužmiršę su savi
mi pasiimti ir besisvečiuo
jančių adelaidiškių. Kepsnių 
kvapai, po ilgos dienos ke
lionių, tiesiog vertė iš klum
pių. Tik valgyk ir gaiviais 
skystinėliais kepsnius paly
dėk kiek sveikata leidžia. 
Atsirado nuotaikos ir nauji 
susidraugavimai. Tikrai pa
sijutome, kad buvome lau
kiami ir kad šeimininkai 

Spaudos bičiuli, 
prisimink ir Mūsų Pastogę 

savo testamente!

mumis nėra nusivylę. 
Skambėjo dainos, kurias 
traukė ne tik choristai, bet 
ir hobartiškiai.

Ir kai sekantį rytą vėl visi 
susirinkome į tą pačią Šikš
nių sodybą, kur laukė auto
busas, žadėjęs mus pavežioti 
po tautinį parką, ir iš ten 
tiesiai nuvežti į aerodromą 
kelionei į namus. Matėsi, 
kaip susijaudinę hobartiš
kiai nenoriai atsisveikino 
savo svečius. Tačiau viskam 
ateina galas. Autobusas pa
judėjo nežinoma kryptimi. 
Prasidėjo sodrus lietus ir 
nesimatė, kad jis bandytų 
sustoti. Vietoj parko , šofe
ris mus nuvežė į didžiulį šo
kolado fabriką Cadbųry. Ja
me dirba virš 700 darbi
ninkų. Tai viena didžiausių 
šios rūšies įmonių visoje 
Australijoje. Suskirstę į 
grupes, vadovės mums 
aprodė visą šią didžiulę įmo
nę. Tiesiog sunku patikėti, 
kad šios saldybės ateina iš 
tokio trukšmingo ’’pragaro”. 
Kai kurie darbininkai dėvi 
ausines, kad galėtų apsau
goti savo klausą nuo sužalo
jimo.

Kai grįžome prisiragavę 
visokių skanėstų, valgykloj 
dalis darbininkų jau valgė 
pietus. Atsidėkodami už su
valgytus saldainius ir už 
draugišką mūsų priėmimą, 
sudainavome porą dainų ir 
apleidome šį šokoladais 
kvepiantį fabriką. Susidarė 
įspūdis, kad čia daug kam 
gyvenimas ir darbas nėra 
jau taip saldus.

Pasiekus aerodromą, čia 
vėl mumis rūpinosi Hobarto 
lietuvių bendruomenės 
pirm. J. Paškevičius. Girdi, 
jus pirmas sutikau, paskuti
nis išleisiu. Tai bent žinosiu, 
kad savo pareigą atlikau, 
kaip mokėjau ir sugebėjau. 
Iš tiesų pirmininkui negalė
tumėm reikšti jokių prie
kaištų. Viskas buvo gražiai 
suplanuota ir pravesta. 
Vertindamas mūsų atsilan
kymą, J. Paškevičius pa
reiškė: ’’Porą mėnesių prieš 
jūsų atsilankymą buvo išju
dinta visa mūsų kolonija. 
Jūs mus pradžiuginote lie- 
tviška daina. Maloniai visi 
pabendravome. Australams 
parodėme, ko lietuviai verti, 
0 dabar vėl kelis mėnesius 
dalinsimės išgyventais įspū
džiais. Visi Hobarto lietuviai 
yra jums dėkingi už šį atsi
lankymą. Gal kada vėl susi
tiksime.”
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Namie ir svetur
BENDRUOMENĖS METI
NIS SUSIRINKIMAS

ADELAIDĖJE
Kai bendruomenės Apy

linkės Valdyba šaukia savo 
narių metini susirinkimą, 
visuomet jam ruošiasi su 
tikru įtempimu. Niekas ne
žino, kiek žmonių į šį susi
rinkimą ateis. Juo labiau 
nelengva pramatyti, kaip 
pasiseks išrinkti ir sudaryti 
naują valdybą sekančiai ka
dencijai. Nors apylinkės 
valdyba renkama dve
jiems metams, bet šį kartą 
kaip tik pravesti ir valdybos 
rinkimai. Tad susirūpinimas 
busimuoju susirinkimu buvo 
visai pagrįstas.

Gerokai prieš susirinkimą 
plito spėliojimai ir kalbos, 
kas galėtų ar sutiktų įeiti į 
busimąją bendruomenės 
valdybą. Iš patirties žinome, 
kaip nelengva surasti 
kandidatų į bet kokią val
dybą.

Bet šį kartą viskas vyko 
visai kitaip, negu buvo spė
liojama. Ir susirinkimas bu
vo skaitlingas, kaip retai 
kada, ir į valdybą kandidatų 
buvo daugiau negu reikėjo, 
ir susirinkimas praėjo 
sklandžiai, populiariai ta
riant, pakilia nuotaika. Iš 
kur atsirado toks susidomė
jimas šiuo susirinkimu, be
lieka vien spėlioti. Bet reikia 
pasidžiaugti, kad jame daly
vavo ir savo parašus 
padėjo 129 bendruomenės 
nariai. Kaip paprastai, ne
trukus dalis jų nubyrėjo, 
radę svarbesnių reikalų, ne
gu bendruomenės susirinki
mas. Bet reikalui esant, vis- 
tiek galės pasibažyti, kad 
susirinkime buvo ir niekas 
šios tiesos negalės nuginčy
ti. Taigi, ir taip mokam savo 
tautines pareigas atlikti ir 
jausti ramią sąžinę.

Susirinkimą atidarė 
bendruomenės pirmininkas 
C. Zamoiskis, pakvietęs į 
susirinkimo prezidiumą pir
mininku P. Bielski, sekreto
rium B. Strauką. Į mandatų 
komisiją išrinkti:. A. Šere- 
lis, L. Gerulaitis, S. Urnevi- 
čius, E. Varnienė ir J. Va- 
bolienė.

.Pereito metinio susirinki
mo protokolą perskaitė A. 
Šerdis.

Apylinkės Valdybos pirm. 
Č. Zamoiskis padarė platų 
valdybos veiklos pranešimą, 
liečiantį pačios bendruome
nės vidujinį gyvenimą, o 
taip pat ir už bendruomenės 
ribų, santykiaujant su kitom 
tautinėm grupėm atliktus 
darbus ir įsipareigojimus. 
Įvairių darbų ir įsipareigoji
mų būta tikrai nemažai. Ta
čiau viskas, kas buvo numa
tyta ir užplanuota, buvo 
stengiamasi padaryti taip, 
kaip sugebėta ir mokėta.

V-bos narys kultūriniams 
ir švietimo reikalams B. 
Mockūnienė taip pat plačiai 
nušvietė mūsų apylinkės 
kultūrini gyvenimą ir lietu
vių kultūrinį įnašą už bend
ruomenės ribų. Šiais metais 
Adelaidės savaitgalio mo
kyklose mokosi 66 mokiniai: 
bendruomenės - 41, šv. Ka
zimiero -18 ir lituanistiniuo
se kursuose 7 mokiniai. Sa
vaitgalio mokyklos gauna 
piniginę valdžios paramą po 
58 dolerius kiekvienam mo
kiniui, kas sudaro iš viso 
3.828.00 dol. Tai didelė pa
rama lietuvybės išlaikymui. 
Mums belieka tik siųsti savo 
vaikus į savaitgalio mo

's kyklas.
Gana geri ir apylinkės fi
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nansai. Iždininkas A. Mike- 
liūnas pranešė: likutis iš 
praėjusių metų - $ 6.229.18. 
Per metus gauta pajamų $ 
7.500.43. Iš viso pajamų tu
rėta $ 13.729.61. Padaryta 
išlaidų - $ 9.402.80. Susirin
kimo dieną apylinkės valdy
ba turėjo savo banko sąs
kaitoje 5.826.81 dol. Į šią su
mą įeina $ 1.500.00"’’Laisvės 
Lietuvai” Fondas.

Kontrolės K-jos pirm. P. 
Launikaitis skaitydamas re
vizijos aktą pabrėžė, kad pi
niginė atskaitomybė veda
ma labai tvarkingai ir jokių 
netikslumų nerasta.

Iš visų čia patiektų davi
nių matyti, kad bendruome
nės apylinkės valdyba buvo 
labai veikli ir savo pareigas 
atliko pasigėrėtinai gerai. 
Valdybos apyskaita susirin
kimo buvo patvirtinta.

Jau penkeri metai, kaip 
Adelaidės lietuviai turi savo 
radio transliacijas. Radio 
•transliacijos vadovybė yra 
apylinkės valdybos žinioje ir 
kontrolėje. Radio laidų va
dovas V. Baltutis susirinki
mui pranešė, kad pagal TV 
ir Radio Tribunolo reikala
vimus, bendruomenė turi 
išrinkti savo komitetą, kuris 
bus atsakingas už radio 
transliacijas. Į šį komitetą 
buvo išrinkti: V. Baltutis, S. 
Gusčia, I. Davis, J. Jonavi- 
čius, B. Rainys, P. Pusdešris 
ir A. Zamoiskis. Komitetas 
renkamas vieneriems me
tams ir toliau lieka apyl. 
valdybos žinioje.

Adelaidinės
Sensta ne tik jauni, bet ir 

seni. Vasario 15 d. 60 metų 
sulaukė aktorius Bronius 
Rainys. Jo amžiaus sukaktis 
paminėta per radiją, kur ak
torius B. Rainys yra pagrin
dinis pranešėjas.

Sekmadienį, vasario 28 d. 
Lietuvių Namuose buvo su
ruošti akt. B. Rainiui pa
gerbti pietūs. Pietuose da
lyvavo Adelaidės apyl. v-bos 
pirm. Č. Zamoiskis su ponia, 
Vaidilos teatro aktoriai ir 
visi lietuviškos radijo prog
ramos darbuotojai. Sveiki
nimų gauta ir iš Sydnejaus.

♦_ ♦
Kovo 1 d. mūsų klebonas. 

Albinas Spurgis šventė savo 
vardines. Nors pokylio ne
ruošė, bet susirinko gražus 
būrys parapijiečių ir Ade
laidės apyl. v-bos pirm. Č. 
Zamoiskis, jo pagerbti. Pa
sakyta gražių žodžių, linkint 
sveikatos, ištvermės ir dar 
daug gražių valandų.

Šiandien adelaidiškiai sa
vo pokalbius kreipia į aktu
alią problemą; t.y. mūsų vy
resniųjų prieglaudą - sody
bą. Vieni teigia, kad šis rei
kalas yra gerokai pavėluotas 
kiti, kad tai yra vaikų reika
las pasirūpinti senatvėje sa
vo tėvais, treti, kad tai mūsų 
visų pareiga, yra ir tokių, 
kurie visai nekvaršina sau 
galvos. Jie sako, tegul daro 
taip, kaip jiems geriau išei
na...

*_♦
Rekolekcijos Adelaidėje 

vyko kovo 12-14 d.d. Jas 
pravedė kun. K. Pugevičius 
iš JAV. Jos buvo ne tik reli-' 
ginio, bet ir tautinio atsiga
vimo ir atsinaujinimo - re
kolekcijos.

Kandidatais į Apylinkės 
Valdybą pristatyti aštuoni 
asmenys. Valdybon išrinkti: 
A. Mikeliūnas, Č. Zamoiskis, 
A. Skiparis, V. Vosylius ir B. 
Sabeckis.

Per pastaruosius kelerius 
metus ' įvyko pastebimas 
adelaidiškių -susigyvenimas 
ir suartėjimas, ko ankščiau 
pasigedome.

Kun. A. Spurgis susirin
kime pareiškė ir pasidžiau
gė, kad katalikų bendruo
menė ir tautinė bendruome
nė tautiniam punkte galvoja 
vienodai ir siekia tokių pat 
tikslų. Esame visi lietuviai 
broliai ir seserys. Gal ši 
pažiūra turėjo poveikio, kad 
bendruomenės susirinkimas 
buvo toks skaitlingas.

Jau kelinti metai prakti
kuojamas paprotys per 
bendruomenės susirinkimą 
kviesti įvairių organizacijų 
vadovybes padaryti apie 
savo veiklą trumpą apžval
gą. Įvedus šį naują darbo
tvarkės punktą, Apylinkės 
Valdybos pirm. Č. Zamoiskis 
taip jį pristatė: bendruome
nė yra viena šeima. Tad vie
ną kartą per metus visi 
susirenkam į vieną vietą, 
pasikalbam apie mums ak
tualius reikalus ir parodo
me, ką per tuos pačius me
tus esame padarę.

Trumpus pranešimus apie 
savo veiklą padarė šios ins
titucijos ir organizacijos: 
Adelaidės Lietuvių S-ga, 
P.A. Lietuvių Moterų D-ja, 
LKVS Ramovė, Sporto Klu-

pabiros.
Rekolekcijų metu vedė

jas pateikė daug žinių - min
čių iš Lietuvos, ypatingai 
pogrindžio veiklos.

Kovo 13 d. girdėjome per 
lietuvišką radijo programą 
pokalbį su kun. K. Pugevi- 
čiumi o iš jo išleistos kny
gos ’’Nelaisvėje gimęs kūdi
kis” paskaitė akt. B. Rainys. 
Šioje knygoje yra surinktos 
kalinių, buvusių Kazachsta
no koncentracijos stovyklo
je, mintys ir eilės Vasario 16 
proga.

Sekmadienį rekolekcijų 
užbaigimas. Po pamaldų sa
lėje vyko vaišės, kurių metu 
kun. K. Pugevičius parodė 
skaidrių apie Lietuvos poli
tinius kalinius.

*_♦
Kiek teko nugirsti iš Li- 

tuania choristų, gastrolės į 
Hobartą šimtaprocentiniai 
pavyko. Buvo gražiai sudai
nuota, aplankytos įdomes
nės vietos, pasibičiuliauta su 
Hobarto lietuviais ir jų 
draugais.

Ne vienas adelaidiškis dar, 
ir šiandien pasninkauja, 
bandydamas nusikratyti 
Hobarto lietuvių vaišių pri
dėtais svarais.

Kas antri metai Adelaidė
je vyksta Festivalis, kurin 
suplaukia įvairūs meninin
kai iš viso pasaulio. Festiva
lyje dalyvavo ir mūsų tauti
nių šokių grupė, sušokdama 
viename koncerte tris 
šokius.

Valstybinėje bibliotekoje 
buvo išstatyti etninių grupių 
tautiniai rūbai ir muzikos 
instrumentai. Prie lietuvai
tės, tautiniais rūbais, buvo 
padėtos kanklės, o šeštadie
nį dvi lietuvaitės: A. Baltu
tytė ir L. Jablonskytė gra

bas ’’Vyfis”, choras 
Lituania, Baltų Tarybos 
atstovas, Šaulių Būrys, tau
tos Fondo atstovas ir tauti
nių šokių grupė ’’Žilvinas”. 
Būtų buvę malonu išgirsti 
taip pat ir apie kitas organi
zacijas, kaip Lietuvių Kata
likių Moterų D-ją, Parapijos 
Tarybą, moksleivius ateiti
ninkus, Caritas ir kt. Juk vi
sos jos į savo parengimus 
kviečia visus Adelaidės lie
tuvius ir džiaugiasi, kai jie 
atsilanko. Niekas nereika
lauja pilnos atskaitomybės, 
o tik paprastos trumpos in
formacijos. Visiem įdomu, 
kaip šios organizacijos vei

ALB MELBOURNO
APYLINKĖS SUSIRINKIMAS

Kovo 21 Lietuvių Na
muose įvyko metinis ALB 
Melbourno apylinkės susi
rinkimas, kuriame dalyvavo 
63 nariai. Susirinkimą 
atidarė Apyl. Valdybos pir
mininkas R. Šemetas, 
kviesdamas A. Bladzevičių 
susirinkimo pirmininku ir B. 
Šaulytę sekretore.

Išklausę (ir patvirtinę) 
praeito susirinkimo proto
kolą, sekėme pranešimus, 
kuriuose atsispindėjo 
valdybos veikla - atlikti dar
bai ir skaitlinės. Iš pirmi
ninko R. Šemeto pranešimo 
susidarėme vaizdą, kad val
dyba dirbo išsijuosusi: daug 
posėdžių (berods 16), daug 
įvairių renginių - kultūrinių, 
šventinių, pramoginių, poli
tinių ir kt. Valdybos veiklos 
baras platus, o darbo pulsas 
nuolat gyvai jaučiamas.

Iždininko A. Bajoro pra
nešimu, metinės veiklos fi
nansinė apyvarta siekia apie 
26.000 dolerių. Pajamų ir 
išlaidų balansas su 1.400 dol. 
perteklium, kurį, patogumo 
dėliai, pavadinsime ’’pelnu”. 
Paaiškėjo, jog egzistuoja 
dar ir speciali 700 dol. ’’Kri
vūlės” sąskaita. Dėl jos 
gerokai pasiginčyta ’’kam 
būtent toji sąsakaita pri
klauso ir kokiam tikslui ji 
panaudotina?”. Prieita vie
ningos nuomonės, jos sąs
kaita disponuoja apyl. val- 

žiai paskambino keletą liau
dies dainelių.

*_ ♦
ALB Adelaidės apylinkės 

susirinkimas įvyko kovo 21 
d. Susirinkiman sugūžėjo 
beveik rekordinis skaičius 
tautiečių. Gera reklama per 
radiją, spaudą ir klebono žo
dis iš sakyklos pasiekė ir 

'aptingusius, ir taip susirinko 
140 turinčių teisę balsuoti.

Susirinkimas užtruko ly
giai keturias valandas. Gal 
reikėjo trumpinti kai ku
riuos pranešimus, nes kai 
kurie buvo perkrauti ’’bele
tristika”.

Išrinkta nauja apylinkės 
valdyba, kuri pasiskirstė 
pareigomis: Česlovas Za
moiskis - pirmininkas ir 
švietimo reikalams, Vytau
tas Vosylius - vicepirminin
kas ir kultūros reikalams, 
Antanas Skiparis - sekreto
rius, Antanas Mikeliūnas - 
iždininkas ir Bruno Sabeckis 
- jaunimo reikalams.

Susirinkimui sėkmingai 
pirmininkavo Petras Biels
kis, sekretoriavo Bronius 
Straukas.

*_*
Protingi pasimoko iš 

kvailių klaidų, kvailiai iš 
savo.

/■•••* Vibaltis • • 

kia ir kaip joms sekasi, kiek 
mūsų parapijoj gimė ar mi
rė, kiek susituokė ir t.t. Kai 
šeima susėda aplink stalą 
apsvarstyti savo problemų 
ir pokalbio metu vienas ar 
keli jos nariai prasėdės lūpų 
neatvėrę, vargu ar kas pati
kės, kad tai darni šeima.

Tokie pranešimai turėtų 
būti trumpi, dvi tris minu
tes, kad neužimtų daug lai
ko. O to laiko vis neturim.
Vis skubam, daug ką nu
stumdami į šalį, daugelį da
lykų atliekam tik apgraibom 
arba atidedame geresniem 
laikam, kurie niekada
neateis. B. Straukas

dyba, nors pinigus sudėjo 
paskiri asmenys ”polit-kul- 
tūriniams” reikalams.

Kontrolės komisijos aktą 
skaitė A. Baltrukonienė, 
pažymėdama, jog finansinė 
atskaitomybė tiksli ir tvar
kingai vedama. Garbės 
teismo pranešimas (jo nebu
vo) apeitas tik užuomina: 
’’bylų nebuvo, tad nėra ko ir 
garsintis”, vadinasi, esame 
taiki ir darbšti bendruome
nė. Žodžiu, valdybos veikla 
dėmesingai išklausyta ir 
vienbalsiai patvirtinta.

Einamieji reikalai arba 
’’Klausimai ir sumanymai” - 
tai punktas, kuriame visada 
apsčiai vietos laisvai pakal
bėti ir pasiginčyti. Žinia, 
kalbėtojų sąrašas čia būtų 
gana ilgas, o ’’klausimų bei 
sumanymų” - dar žymiai il
gesnis. Tenka apsiriboti tik 
pačiom esminėm pastabom. 
Atrodo, kad viena iš mūsų 
bendravimo formų - tai labai 
tiesmukas ir impulsyvus no
ras kalbėti susirinkimuose! 
Gerai, kai kalbėtojas daly
kiškas ir žino, ką jis nori 
pasakyti. Blogiau tada, kai 
daug kalbama, bet nieko 
aiškaus nepasakoma. Pažer
ta minčių, kurios arba visai 
neaktualios, arba tik labai 
bendro pobūdžio. Jų auto
riai, be nuostolio sau ir ki
tiems, galėtų rašyti į laik
raščius ir ten jas nuosekliai 
gvildenti. Polemikos, saky
čiau, irgi nereikia bijoti, nes 
be jos nieko neįrodysi! Pasi
sakyta dėl Vasario 16-tos 
priėmimų parlamentarams 
ruošos ir kokybės. (Kažkas 
pastebėjo, kad čia ’’gaišina
mas laikas ir pinigai!”) A. 
Butkutė pasisakė, jog parla
mentarai yra darę pastabų, 
kad priėmimuose mažai jau
nimo, ypač jaunų vyrų! 
Stipriai pabrėžtas (Lietuvių 
Namų patalpose) švaros pa
laikymo reikalas. Pasisakyta 
dėl menių grindinio (kilimų 
ir parketo) bei patalpų išde- 
koravimo, kur atsispindėtų 
tautinė simbolika ir pan. 
Tame įvairių pasisakymų 
chaose galėjai visko prisi
klausyti ir išeiti iš susirinki
mo su skaudančia galva. 0 
gal kas nors - tikriausiai val
dyba! - turės iš tų pasisaky
mų atrinkti tai, kas svarbu, 
realu ir neatidėliotina, o jau 
po to -’ imtis darbo ir pa
versti juos tikrove...

J.Juška

..Paryžiuje vagis įsilaužė i 
svetimą butą ir atrado pas
lėptą lavoną, apie kurį pats 
pranešė policijai. Policija 
nustatė, kad rastas žmogus 
jau buvo negyvas apie kele
tą savaičių.

♦♦♦
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Lietuvis sovietų gulage
IŠ POGRINDŽIO LAIKRAŠČIO ’’VYČIO” LIETUVOJE

Tęsinys .

Rugpjūčio 1956.8.3 - mane 
ir dar 19 vyrų: 13 iš griežto 
rež. ir 6 iš bendro išvežė į 
17-tą lagerį, kur dirbo komi
sija. (neįskaitoma) paleido, o 
likusiems sumažino bausmes 
(neįskaitoma) 10 metų.

8.4 - pasiunčiau du skun
dus - vieną komisijai į 7-tą 
lagerį, kitą - Mordovijos 
prokurorui.

Rugsėjo 1956.9.9 - į mūsų 
lagerį atvyko bendramintis 
Kniazevas Achmedas.

8.10 - įvyko pabėgimas, 
jame dalyvavo ir trys lietu
viai.

Ir taip, atsėdėjęs 14 m. H. 
grįžo į laisvę. Tačiau iki Lie
tuvos dar buvo toli. Iš lage
rio jis važiavo taipo į Sibirą, 
į(neįsk.) Mongolijos TSRS, į 
nedidelį Sukaro kaimelį (ne- 
įsk.) raj., kur ištremtos gy
veno jo motina su šeima. Ir 
tik apie 1963 -1964 metus H. 
su šeima grįžo į Lietuvą. 
Apsistojo Panevėžyje. Bet 
vėl bėda, Vilnius H. nelei
džia prisiregistruoti Lietu
voje. 8.7 mėn. negauna dar
bo. Tada jis vėl sėda į trau
kinį ir važiuoja į Maskvą. 
Maskva leido prisiregis
truoti. Su darbu Lietuvoje 
irgi buvo nelengva. Jam ne
leido dirbti netgi meistru ar 
brigadininku. Nedrįso pati
kėti net menkiausio vado
vaujančio posto. O kai Jona
vos 34-tai proftechninei mo
kyklai reikėjo santechnikos 
specialybės meistro dirbti 
su jaunimu, Jonavos saugu
mas skubiausia tarė lemia
mą ”ne”. Visus tuos laisvės 
metus H. buvo kontroliuoja
mas vietinio saugumo. Nu
matydamas įtemptą tarp
tautinę padėtį ir keldamas 
visų tautų nacionalinį klau
simą suorganizuoja tarptau
tinę organizaciją, kuri šian
dien vadinasi ’’Vremanoj 
edinyj frort za mir i na- 
cionalnoja spazenija narodo 
SSSR”. Ir taip 1976.12.22 
J.H. areštuojamas.

Arešte ir kratose dalyva
vo Vilniaus saugumo orga
nai padedant Jonavos sau
gumui. Areštavo ryte Jona
vos kariniam komisariate, 
kur H. keitė karinį bilietą. 
Namo jo nevežė, o nuvežė į 
Skarulių kaimą, 3 km. nuo 
Jonavos, į H. dirbtuvėlę, kur 
jis tapė paveikslus, užsiimi
nėjo skulptūros darbais. Ir 
ten darė kratą, iki 3 vai. 
nakties. Krata buvo pada
ryta ir pas J.H. motiną Emi
liją. Kokias 2 savaites 
prieš H. areštą nelegali kra
ta buvo padaryta Jonavoje 
rūsyje pas H. seserį Janę 
Kuodienę. Imitavo įsilauži
mą: išdraskyti popieriai, 
kartoniniai knygų viršeliai 
perplėšti pusiau. Tuo pat 
metu H. dirbtuvėlėje irgi 
niekam nežinant buvo imi
tuotas įsilaužimas. Namuose 
krata vyko nuo 11 vai. ryto 
iki 20.00. Sugumiečiai išsi
nešdino tik apie 21.00 vai. 
Grįžusi iš mokyklos duktė 
(tada ji mokėsi 11 kl.) apie 
15.00 rado namuose didžiulę 
betvarkę. Ieškomi doku
mentai jau buvo surasti. Ją 
paliko kambaryje, motiną 
nusivedė į rūsį, kur irgi darė 
kratą. Paėmė apie 1000 įvai
riausių dokumentų: tai buvo 
"Manifestas”, ’’Kreipimasis į 
Ck”, ’’Kreipimasis į jauni
mą”, ’’Kreipimais į tautas”, 
"Straipsniai apie religiją" ir 
kt. Visi dokumentai rašyti 
rusų kalba ir jau paruošti 
platinimui - buvo supakuoti.

Kadangi tai buvo nedidelės 
foto nuotraukos - perfoto
grafuoti dokumentai, sau
gumiečiai konfiskavo visą H. 
foto aparatūrą.

Kratos protokole buvo 
įrašyta: ’’Antitarybinių do
kumentų ir literatūros kon
fiskacija”. Antitarybinių 
knygų nerasta. Visą laiką iki 
teismo H. buvo kalintas Vil
niaus saugume.
1977.11.24-26 d. H. teismas. 
Nors teisė Jonavoje, niekas 
iš H. šeimos ir giminių apie 
tai nežinojo. Išgirdo tik tre
čią dieną. Kai šeima paklau
sė Vilniaus saugumo, kodėl 
nebuvo pranešta, kagėbistai 
atsakė, kad tokius klausi
mus tvarko advokatas, o 
J.H. advokato atsisakė, to
dėl apie įvykius, procesą 
niekas ir nepranešė. Taip, 
H. atsisakė advokato, kuris

Adelaidėje Vasario 16 proga ALB Krašto Val
dybos pirm A. Pocius (vidury) su apyl. pirmininku Č. 
Zamoiskiu (kairėje) ir radio valandėlės vedėju bei Mūsų 
Pastoges bendradarbiu Viktoru Baltučiu

A P O K A
(PRISIMINIMAI)

Taip tie mūsų geradariai 
ir sutirpo, o su jais ir lietu
vybės augimas mūsų kam
pely susilpnėjo. Jų vadas 
kar. P. Gužas buvo pakeltas 
į ’’amžinus kapitonus” ir pri
skirtas prie kariuomenės 
teismo. Čia mudu ir susi
draugavome. Aš jame radau 
karščiausią lietuvį, kokį tik 
gyvenime teko sutikti. Jis 
negalėjo be ašarų akyse kal
bėti apie valdančiųjų daro
mas klaidas, mūsų mažumų 
įsigalėjimus, mūsų perdidelį 
ir kartais nereikalingą kai 
kam vaišingumą. Vėliau įsi
tikinęs, kad kariuomenėje jo 
karjera baigta, iš jos pasi
traukė ir tapo Kaune žinomu 
advokatu. O man kaip tuo 
tarpu renkančiam Kariuo
menės Teismo istorijai me
džiagą padovanojo atmini
mui savo ’’Geležinio Vilko” 
uniformine kepurę, kuri dar 
keletą metų kabojusi mano 
kambaryje stebino ją 
matančius. Iš tiesų ar nebū
tų buvęs mūsų kariuomenei 
tais laikais teisngiausias 
kelias?

Medinis tiltas, ant kurio 
buvo nušautas karininkas 
Juozapavičius jau seniai su
kūrentas ir pakeistas ce
mentiniu. Kar. Juozapavi
čiaus žuvimo vietoje buvusi 

tarybinės sistemos sąlygo
mis jis negali pilnavertiš
kai ginti politinių bylų. Jei
gu jis sutiks ginti H. pažiū
ras, atsisės pats. Be to, 
esant advokatui, H. netektų 
teisme kalbėti ir ginti savo 
teises. Dėl to teisiamasis 
advokato atsisakė. Teismas 
pagal J.H. norą vyko ne lie
tuvių, bet rusų kalba, nors 
tam ir labai prieštaravo tei
sėjai. H. norėjo, kad visą 
teismo procesą ne tik rašy
tų, bet ir suprastų čia esan
tys rusai. Ypač jo apsauga. 
H. saugojo 8 automatais 
ginkluoti kareiviai ir vienas 
karininkas. Jis mokėjo tik 
rusiškai. Be to, šia kalba ra
šyti visi H. dokumentai ir 
jam buvo net lengviau kal
bėti rusų kalba.

Po salės, kur vyko teis
mas, langais iš lauko pusės 
stovėjo kareiviai su auto
matais ir šunimis. H. teisė 
Aukščiausias teismas. Salė
je buvo žmonių, visi kviesti
niai komunistai. Teismo 
proceso metu. H. visą laiką 
kalbėjo, atsigręžęs į salę.

J. Krupavičius

LIPSĖ
Tęsinys

varinė lentelė nuplėšta ir tik 
belikę varžtų galai, ant ku
rių dabar pritvirtinta skiau
tė popieriaus su įrašu — 
’’Proletarai visų šalių, vie
nykitės. Lietuvi, nusikratyk 
buožių vergiją” ir kitokios 
nesąmonės, paskui kurias 
sekė badas, skurdas, paver
gimas, kankinimai, išveži
mai, ašaros...

Kapinėse kar. Juozapavi
čiaus kapą ženklinąs kryžius 
išverstas ir sudaužytas. Ka
pas apaugęs žolėmis. O dar 
taip gerai prisimenu, kaip 
besimokindamas čia gimna
zijoje ir būdamas skautas 
kiekvieną pavasarį
vadovaujant savo vadui S. 
Slavėnui ateidavome gražiai 
rikiuotėje ir apravėdavome 
nuo kapo piktžoles, takelius 
apibarstydavome geltonu 
smėliu. Tada nueidavome į 
Nemuno pakrantę ir ten 
prisirinkę savo kepuraites 
akmenėlių grįždavome vėl 
prie jo kapo kryžiaus, išdės- 
tydavome Vyčio ženklą, šo
nuose Gedimino stulpus, o 
ant paties kapo iš rausvų 
akmenėlių išrašydavome 
žodžius — Gyvenk per am
žius mūsų širdyse. Tuo lan
kančių kapus žmonių širdis 
suminkštindavome ir patys 
didžiavomės padarę gerą 

Teisėjas padarė jam pasta
bą, kad turi būti atsigręžęs į 
teismą. H. pasakė: ’’Jūsų 
sėdi 5, o salėje apie 100. Tai 
kur dauguma?” Teisiamasis 
atsistojo šonu, ir, kalbėda
mas su teismu, galvą pasuk
davo į jo pusę, o kai kalbė
davo į salę, galvą pakreip
davo į salėje sėdinčių žmo
nių pusę. Nors H. atsisaky
damas advokato ir gavo 
teisę ginti save, bet teisėjas 
su prokuroru visą laiką 
trukdė jam laisvai kalbėti. 
Kai išėjo į kovą dirbant 
milicijoje. H. trumpai paaiš
kino ką jis matė ten dirbda
mas. Kai prokurotas bandė 
neigti kalbamus žiaurumus 
tuometiniame kalėjime, su
šukdamas: ’’Meluoji”, J. ta
rė: Paimkim iš salės porą 
žmonių, sėskim į mašiną, aš 
jus nuvesiu prie Panevėžio 
kalėjimo sienų ir pirštu pa
rodysiu, kur guli nukankintų 
žmonių kaulai. Aš kovojau 
prieš terorą, o kiti tokie kaip 
Jūs ir galbūt Jūs pats tuo 
metu sėdėjot ten aukštai ir 
dėjot, sankcijas nekaltų 
žmonių sušaudymui.” Salėje 
buvo kapų tyla, tik vienu ki
tur pasigirsdavo nepasiten
kinimo šūksniai prokuroro 
adresu. H. bylos nenagrinė
jo. O kai liudininkas Juozas 
Survila paprašė teismo per
skaityti nors vieną antitary
binį sakinį iš konfistuotų H. 
dokumentų, prokuroras 
paėmė ’’Manifestą”, perver
tė 9 jo lapus, nieko neradęs, 
metė ant stalo, griebė kitą 
dokumentą, bet nieko tinka
mo pacituoti nerado. Salėje 
pasigirdo juokas, tada iš
prakaitavęs pareigūnas at
sistojo ir pranešė: ’’Teismo 
tribūnos neišnaudosim anti
tarybinių idėjų skelbimui”. 
Taigi, H. kaltino antitary- 
biškumu, o iš 1000 konfis
kuotų dokumentų negali 
perskaityti ir vieno antita
rybinio sakinio.

H. daug kalbėjo apie Sibi
rą, apie tai, kaip grįžus ne
leido dirbti Lietuvoje, kaip 
visur buvo pereskiojamas.

darbą. O mes turėdavome 
daryti tik gerus darbus, nes 
buvome prisiekę tarnauti 
Dievui, Tėvynei ir Artimui. 
Be to, mūsų skautų pareiga 
buvo padėti vaduoti pa
vergtą Vilnių. Metų metais 
tam tikslui gatvėse rinkda
vome pinigus. Nuo to laiko 
jau praėjo daug metų, bet 
širdyje aš palikau skautu: 
negeriantis svaigalų, nerū
kantis, padedantis silpnie
siems ir visa širdimi mylin
tis tėvynę, už kurią teko tiek 
daug iškentėti.

Iš daugelio langų girdėjosi 
rusiška muzika, o prie kai 
kurių krautuvių durų plevė
savo raudoni skudurai. Vi
sur gatvėse slankioja neš
variomis milinėmis apsnūdę 
rusai. Viena tik, kas dar pri
minė senąjį Adytų, tai kitoje 
Nemuno pusėje per dvide
šimt metų saulės ir lietaus 
išbaltinta krūvelė kaulų - 
kaulai to nelaimingo arklio, 
kuris kada tai nešė kar. 
Juozapavičių į kautynes už 
Lietuvos nepriklausomybę.

Mane nukrėtė šiurpas, ir 
apsisukęs skubėjau kiek tik 
kojos leido prie savo moto
ciklo. Priėjęs radau ant sė
dynės prisegtą raštelį: ’’Lie
tuvi, neskubėk dengti savo 
stogų skiedrom — tuojau 
dengsime komunistų odom”. 
Perskaitęs nusišypsojau ir 
susivyniojęs norėjau kišti į 
kišenę, bet mano politinis 
patyrimas širdy rėkė — su
plėšyk! Taip ir padariau. 
Tada sėdęs užvedžiau moto
rą ir galvojau aplankyti čia 

Bet daugiausia dėmesio 
skyrė tarptautinei padėčiai, 
kalbėjo apie tai, kad akla 
TSRS KP politika tikrai gali 
privesti visą žmoniją prie 
termobranduolinės 
katastrofos. J. juto, kad salė 
jį palaiko. Kartais pasigirs
davo ir trumpi pavieniai 
plojimai.

Paskutinė teismo diena. Ir. 
štai skaitomas nuosprendis. 
Pagal TSR BK 68 str. H. nu
teistas 10 metų ypatingojo 
režimolagerio, ir 5 metus iš
trėmimo. Salėje tyla. Galbūt 
teisėjas galvojo, kad pasi- 
girsią pritarimo plojimai, 
bet žmonės tylėjo ir šį kartą 
tyla reiškė nepritarimą. 
Henrikas gavo paskutinį žo
dį: ’’Jūs daug kalbate apie 
Čilę, apie huntos terorą, o 
kas darosi pas mus? Jūs čia 
paskirti teisti mane - gerai, 
kad jūs leistumėt. Juk tei
siate ne Jūs, o saugumas. 
Šis nuosprendis buvo para
šytas seniai, kur kas seniau, 
negu įvyko šis spektaklis. 
Kaltinate, kad esu ’’liaudies 
priešas”, tad tegu liaudis ir 
teisia mane. Surenkit atvirą 
teismą, ir jeigu liaudis pasa
kys, kad tikrai esu jos prie
šas, pilnai sutiksiu su jos 
sprendimu. Kaip galima 
teisti žmogų už įsitikini
mus?” ’’Kokie čia įsitikini
mai?” - tuoj įsikišo teisėjas. 
’’Tai koks pagal Jus įsitiki
nęs žmogus”, - tarė H. - ’’Al
koholikas, kuris įsitikinęs 
geria degtinę, o gal žmogžu
dys, kuris iš įsitikinimo už-’ 
dobė žmogų?.. Protestuoda
mas prieš neteisingą nuos
prendį, aš iš šios salės savo 
kojom neišeisiu”. Prie nu
teistojo puolė kareiviai, jis 
juos atstūmė. Tada jie už
laužė H. rankas, uždėjo ant
rankius ir nešte išnešė iš sa
lės, įstūmė į mašiną, kuri 
tuojau pasuko Vilniaus link. 
H. paklausė ten sėdinčių 
saugumiečių, kam reikėjo 
surengti tokį vaidinimą, ko
dėl neskaitė nė vieno doku-
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pat Ūdrijoje gyvenančius ir 
taip seniai nematytus tėvus, 
bet tik_ įsukus į Marijampo
lės — Ūdrijos vieškelį iš ten 
esančios žydų sinagogos 
kiemo iššoko trys civiliai ir 
vienas buv. lietuviškoj uni
formoj vyras ir pastojo man 
kelią. Vienas iš jų tuojau iš
plėšė iš manęs motociklo 
rankenas, o uniformuotasis 
tuo tarpu išsitraukęs revol
verį ir atsukęs į mane sušu
ko: ’’Tai kur jau nešiesi, 
drauguži? Gal paskui savo 
garbingą vadą į žalias pie
vas?”

’’Klystate, mano mieli. 
Važiuoju į Ūdriją aplankyti 
savo tėvų. O be to esu atos
togose ir noriu vienur kitur 
pavažiuoti” — atsakiau.

’’Nepūsk dūmų į akis. O ko 
ten šnipinėja! prie to chuli
gano kapo kapinėse? Ką 
veikei ant tilto? Galų gale 
gal pasakysi, kas buvo para
šyta ant to popiergalio, kurį 
suplėšei prie savo motocik
lo? Nemanyk, paukšteli, mes 
tave sekame nuo pat ryto. 
Na, dabar marš su mumis”.

Vienas pačiupo mano 
motociklą, kiti du paėmė 
mane už rankų, o unifor
muotasis dar stipriau atrė
mė revolverį į pečius ir taip 
per miestelį atsivarė į sau
gumo milicijos patalpas. Čia 
mane^gerai apčiupinėjo, iš
kratė kišenes, batus, kepurę 
ir net plaukus, stumdė ir vis 
koliojo. Vėliau prasidėjo’ 
tardymas. Pasisodino tarp
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Laiškai Redakcijai
ATSAKYMAS

p. B. STANKŪNAVIČIUI
Pažindamas p. B. Stankū- 

navičių dar iš skautavimo 
laikų kaipo gabų ir lietuviš
kai nusiteikusį veikėją, ne
galiu tikėti, kad neaiškūs 
priekaištai Varpo klubui 
buvo padaryti per spaudą su 
intencija iš provokuoti or
ganizaciją, kurios tikslas yra 
išlaikyti lietuvybę Australi
joje per sportą.

Varpo klubo pirmas pasi
kalbėjimas su p. B. Stankū- 
navičium kelionės į Ameriką 
reikalais įvyko lapkričio 
mėn. per buvusią klubo 
pirmininkę p. B. Adomavi; 
čienę. B. Stankūnavičius pa
žadėjo geriausias sąlygas, 
jei mes vyksime pasinaudo
dami jo kelionių firma, nors 
ir tuo laiku jau buvo išvykos 
rengimo komiteto paskirtas 
oficialus kelionės atstovas.

Geelongo sporto šventės 
pirmininkų susirinkime pro
testas buvo pareikštas Ade
laidės prieš paskirtą kelio
nės atstovą, kuriai labai 
stipriai pritarė ALFAS ir 
Melbourne Sporto Klubas 
Varpas.

Nutarimas buvo, kad 
Melbournas ir Adelaidė pa
sirinks per ką važiuos ir 
praneš įšvykos komitetui iki 
sausio pabaigos.

Grįžusi į Melbourną ir pa- 
sitariusi su valdyba buvusi 
pirmininkė paskambino p. B. 
Stankūnavičiui ir paprašė 
pristatyti raštu siūlomas 
kainas ir kitas paslaugas. 
Atsakymas telefonu buvo, 
kad nesvarbu ką kiti siūlys, 
p. B. Stankūnavičius duos 
geresnes sąlygas. Pirminin
kė vistiėk prašė, kad raštu 
būtų pristatytas siūlymas, 
nes turėjom pranešti, per ką 
mes važiuojam rengimo 
komitetui iki sausio pabai
gos. Taip pat buvo paminėta 
Varpo klubo susirinkimo 
data ir kad tuo laiku Varpo 
klubo nariai nutars per 
kurią firmą važiuos.

Negavus jokios žinios iš p. 
B. Stankūnavičiaus sausio 
pabaigoje vėl buvo paskam
binta ir priminta, kad nėra 
gauta raštiško pasiūlymo ir 
dar kartą pranešta apie 
ateinantį Varpo klubo susi
rinkimą.

Dvi savaites prieš Varpo 
klubo metinį susirinkimą 
Varpo klubo vardu paskam
binau p. B. Stankūnavičiui. 
Pranešiau kad esu pakvies
tas dienos susirinkimo pir
mininku ir prašiau atstovo 
dalyvauti susirinkime, kuris 
galėtų pranešti susirinkimui 
jo firmos sąlygas. Atsaky
mas buvo, kad dėl susida
riusių aplinkybių atstovo 
susirinkime negalės prista
tyti ir prašė pakeisti susi
rinkimo datą. Buvo pasaky

STAR MEMORIAL CO.
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Oftc & Showroom at ~ WoA‘: 649 6301 *9-5451 ~

dTraTnnvtG UllIUsvC* TQ 

Rookwood Comotoiy. LIETUVIAI, ĮSIDĖMĖKITE!

Office and Works: 
20-22 RAILWAY STREET 
LIDCOMBE, N.S.W., 2141

Paminklų ant kapinių bendrovė 
STAR MEMORIAL CO. siūlo lietu
viams specialia kaina paminklus ant 
jūsų artimųjų kapo. Bendrovė su
tinka ir siūlo nuo kiekvieno pamink
lo kainM? °/o skirti Mūsų Pasto
gei.

Užsakydami šioje bendrovėje pa
minklą savo artimiesiems neužmirš
kite priminti, kad užsakote vado
vaudamiesi jų skelbimu Mūsų Pas
togėje.

Paminklams pavyzdžių lietuviškais motyvais reikalauki
te šioje įstaigoje

ta, kad tai yra neįmanoma. 
Paprašyta pristatyti visos 
kainas ir sąlygas raštu.

Negavus jokio atsakymo 
susitikta su p. B. Stankūna- 
vičium Vasario 16 d. išvaka
rėse Lietuvių Namuose. Bu
vusi pirmininkė dar kartą 
patvirtino, kad susirinkimo 
datos pakeitimas neįmano
mas ir paprašė Varpo klubui 
pristatyti raštu kainas ir są
lygas, nes sprendimas bus 
daromas atsižvelgiant į pri
statytą laišką.

Buvo gautas laiškas adre
suotas man kaipo Varpo 
klubo dienos susirinkimo 
pirmininkui. Tuo laiku dar 
nebuvau Varpo Klubo Val
dybos narys. Laiškas gautas 
trim dienom prieš susirinki
mą. Laiške nebuvo ’’atsipra
šymo” kad negalės firmos 
atstovauti susirinkime, taip 
pat nebuvo jokių konkrečių 
pasiūlymų.

Varpo klubo susirinkime, 
kuriame dalyvavo 56 asme
nys, perskaitytas laiškas, 

Apokalipsė
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dviejų įtartino veido civilių, 
kurie be paliovos pūtė man 
cigarečių dūmus į akis ir vėl 
tie patys klausimai: kodėl 
nenorįs tarnauti atgimstan
čiai, nusikračiusiai geležinį 
kapitalistų jungą Lietuvai, 
kodėl tarnavai išsigimė
liams? Ką čia Alytuje vei
kiąs ir taip be galo. Į visą tai 
jie gavo gana apgalvotus at
sakymus. Jų nelaimė buvo 
ta, kad mane tardantis (at
rodė žydelis) lietuviškoje 
rašyboje buvo gana silpnas, 
o šajįa sėdėjusieji visiškai 
beraščiai. Jie spintoje turėjo 
mano manymu apie pusę 
šimto specialių apklausinė
jimui blankų ir maždaug nuo 
12 vai. dienos iki 11 vai. 
nakties jos visos buvo suga
dintos ir sukištos į šalia stalo 
stovėjusias dėžes.

Pavargo jie, pavargau ir 
aš. Aš dar sykį jiems primi
niau, kad būtų daug geriau, 
jeigu jie negaišinę laiko, ku
ris taip reikalingas atku
riant ’’nualintą Lietuvą”, o 
paskambintų Ūdrijos milici
jai ir įsitikintų apie mano 
tėvus. Be to aš gi dar skai- 
tausi atostogose ir joms pa
sibaigus gal grįšiu į Vilnių ir 
toliau tarnausiu.

’’Uždaryk snukį! Nemo
kink!” — tardantis suriko ir 
kreipėsi į vieną šalia sėdin
čiųjų — paskambink, tegu 
atvažiuoja.

Tas išėjo į kitą kambarį 
ir už kiek laiko grįžo su pora 
buv. lietuviškos policijos 
uniformomis apsirengusiais 
(be jokių ženklų) vyrukais 

gautas iš p. B. Stankūnavi
čiaus. Apsvarsčius p. B. 
Stankūnavičiaus firmos 
pasiūlymą susirinkimas bal
sų dauguma nusprendė va
žiuoti per organizacinio ir 
vykdomojo komiteto pasi
rinktą kelionės firmą.

Organizacinis ir vykdo
masis komitetas yra legaliai 
išrinktas visų Australijos 
lietuvių sporto klubų pirmi
ninkų ir patvirtintas ALFO 
1980 m. Adelaidėje sporto 
šventės metu.

Sekančią dieną po susi
rinkimo paskambino p. B. 
Stankūnavičius, kuriam 
praneštas Varpo klubo narių 
nutarimas.

Varpo klubas rimtai sten
gėsi gauti iš p. B. Stankū
navičiaus konkrečių pasiū
lymų bet, deja, nepasisekė.

Ateityje iškilus progai 
pasinaudoti kelionių biurais 
vėl suteiksime progos p. B. 
Stankūnavičiaus kelionių 
firmai duoti savo pasiūly
mus.

Viktoras Adomavičius 
Varpo klubo pirmininkas

su revolveriais rankose ir 
jiems mane perdavė.

Šitie išsivedė mane į gat
vę ir su dideliu atsargumu 
įkišo į čia pat prie durų sto
vintį automobilį.

— Kur dabar vežate? — 
paklausiau.

— O nenusimink, draugu
ži, vežame į gerą viešbutį, 
pas tavo draugus. Ten galėsi 
po visų savo darbelių ramiai 
pasilsėti... — nusijuokė.

Po trumpo važiavimo au
tomobilis sustojo ir aš per jo 
lango plyšelį perskaičiau 
stipriai elektros lempute 
apšviestą iškabą: ’’Alytaus 
arešto namai”.

Alytaus arešto namai bu
vo milžiniškas keturių aukš
tų, raudonų plytų pastatas 
(buv. caro laikų kareivinės), 
kurio visi langai dabar buvo 
aklinai užkalti ir aplink jį 
apvesta devynios eilės spyg
liuotų vielų.

Šiurpas sukratė tik 
pamačius ir man dar nespė
jus susivokti jau pasijutau 
bestovįs ilgame korodoriuje.

— Dar vieną ’’šventąjį” 
atgabenote! — iškišęs galvą 
iš durų ant kurių buvo užra
šyta: ’’Priėmimų kambarys” 
užsimiegojęs tarnautojas 
paklausė.

— O čia dar gera ’’žuvis” - 
riebi.Matyti dar neblogai 
prisisiurbusi kraujo...”

Tada tas budintis tarnau
tojas visiškai išlindo iškam- 
bario. Priėjęs prie manęs 
nutraukė nuo galvos kepurę 
ir metęs ją ant grindų su
riko:

Lietuvis sovietų gulage
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mento. Kažinkoks saugumo 
viršininkas pasakė: ’’Jeigu 
teisėjas būtų perskaitęs 
nors vieną sakinį iš doku
mentų, tai pats būtų atsidū
ręs tavo vietoje.” Po teismo 
H. rašė laiškus į Maskvos 
CK, bet nė vieno jų iš Vil
niaus saugumas nepraleido. 
1977.12.19 H. išvežė į Mor
dovijos lagerį. Kameros 
vaizdas buvo baisus. Pro 
sienas sunkėsi vanduo, kuris 
vėliau virsdavo ledu. Buvo 
šalta, labai dažnai darydavo 
kratas. Jam vis konfiskuo
davo parašytus dokumen
tus, bet H. nenustojo rašęs. 
Ir tokiu savo atkaklumu H. 
išsikovojo sau teisę rašyti- 
(laisvai), tik su sąlyga, kad 
tie raštai neišeitų už lagerio 
sienų. H. prašė jį suvesti su 
Maskva, bet pastangos buvo 
veltui. 1979.7.8 reikalavimu 
dėl bylos peržiūrėjimo jis 
atvežamas į Vilnių. Galbūt 
tikimasi kokių nors permai-

— Sudėk visa ką tik turi 
kišenėje į kepurę! Nieko ne
nuslėpk! Supranti? —

Ką tik turėjau - sumečiau. 
Tada jis padarė man ženklą 
sekti jį į kitą galą korido
riaus. Ten nuėjus jis mane 
įstūmė į mažą drėgną kam
barį, kurio pasieniuose sto
vėjo loviai pripilti kokio tai 
įtariamo rusvo vandens. Tai 
man rodydamas suriko:

Tuojau nusirenk ir gerai 
nusiprausk! Nebijok susi
šlapinti, nes nekasdien to 
malonumo turėsi!!!

(Bus daugiau)

ūsų KALBA
■ L

Kitu kalbų įtakoje mes 
pamažu prarandame tikrąjį 
savosios kalbos jausmą. 
Kaskart vis daugiau brau
nasi į mūsų kalbą svetimy
bių, kurias įsileidžiame ne
jučiomis į savąją ir naudo
jame kaip savuosius išsi
reiškimus. Paimkime keletą 
pavyzdžių iš praktikos, ką 
labai dažnai panaudojame 
raštu ir žodžiu. Sakysime 
linksnių sumaišymas. Sveti
mose kalbose nėra skirtumo 
tarp teigiamo ir neigiamo 
papildinio: Talka davė man 
paskolą ir Talka nedavė man 
paskolą. Lietuviškai taip 
nesakoma, o turi būti: Talka 
man davė paskolą, bet Talka 
man nedavė paskolos. Gra

nų H. pažiūrose, bet šioms 
viltims nepasiteisinus, 
rugpjūtyje H. grąžinamas į 
Mordoviją. 1979 m. rudenį 
šeimai priklauso pasimaty
mas su H., bet jis neįvyko 
tuo pretekstu, kad Henriko 
raštuose rasta per daug an
titarybinių minčių. Išgirdęs, 
kad atimamas asmeninis pa
simatymas, H. parašė ra
portą, atsisakė eiti į darbą, 
ir 10 dienų paskelbė bado 
streiką, užsidarydamas kar
ceryje, tai buvo gruodžio 
mėn. Po 10 d. karcerio pa
reikalauja administracijos 
leisti asmeninį pasimatymą. 
Administracija nesutinka. 
Jis vėl sėda į karcerį 13-kai 
dienų. Mordovijos lagerio 
vadovybė pradėjo grasinti 
uždaru kalėjimu, bet pama
čiusi, kad tai nedaro H. 
laukto įspūdžio, paliko jį ra
mybėje.

1980 m. kovo 1 d. visą H. 
lagerį perkelia į Uralą. Čia 
sąlygos palyginti ne pačios 
blogiausios. Darbas nesun
kus, normų kaip ir nėra. 
Maistas, palyginus su Mor- 
davijos lagerio maistu, ska
nesnis ir švaresnis. Nors H. 
nusiteikęs optimistiškai, 
sveikata nesiskundžia, jo 
akys yra silpnos, skrandžio 
rūgštintumas nulinis, paga
liau pradeda streikuoti šir
dis. Lageryje turėjo kelis 
širdies priepuolius. Dantų 
techniko lageris neturi, net
gi vaistų dantims čia negali
ma gauti.

Po teismo su saugumo ka
pitonu Daugėlų buvo kalba
ma apie H. nuosprendį. Ka
pitonas pasakė, kad, jei būtų 
jo valia, Henriko lauktų tik 
sušaudymas.

matiškai tas vadinama nei
ginio kilmininku. Neiginys 
visados lietuvių kalboje rei
kalauja kilmininko: visi 
gavo po saldainį, bet Algis 
negavo saldainio; mylime 
draugus, bet nekenčiame 
priešu.

Tas pats yra ir su taip va
dinamu siekimo kilmininku. 
Jeigu ko nors siekiama, tiki
masi, laukiama, viliamasi ar 
norima, bei linkima, tai lie
tuvių kalboje laukiamasis 
objektas išreiškiamas kilmi
ninko linksniu: linkime svei
katos, linksmų švenčių, lau
kiame svečių, tikimasi gero 
derliaus, gerų darbo rezul
tatų ir t.t.

Vėl didelė painiava su da
tomis. Angliškai pirma sa
koma diena, po to mėnuo ir 
metai, gi lietuviškai priešin
gai: pirma metai, ir po to 
seka mėnuo ir diena: 1982 
m. kovo 10 d., balandžio 5, 
vasario 16 ir t.t. Taip pat 
lietuviškų mėnesių ir savai
tės dienų vardai rašomi ma- 
žąja raide, ne kaip angliškai 
ar. vokiškai viskas didžiosio
mis: sausis, kovas, birželis, 
gruodis, sekmadienis, ant 
radienis, penktadienis. Išei
vių kalboje tos svetimybės 
taip jau įsipilietinusios, kad 
kalbėdami to nejaučiame. 
Net tautines šventes dažnai 
išreiškiame nelietuviškai 
16 vasario, 8 rugsėjo, 25 
gruodžio, kas yra grubi klai
da ir tas skaudžiai rėžia 
jautresnę ausį.
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Pasirengimai 
išvykai 

į Čikagą
kad viskas čia, kaip ir visoj 
Viktorijoj D. Penktadienį 
yra labai ’’sausa”. Pabuvę 
kiek laiko Lietuvių Namuose 
ir susitarę dėl būsimų pasi
tarimų, spaudžiame su savo 
Gražuole į Geelongą. Dar 
pusvalandis ir mes jau ’’Vy
ties” pirmininko St. Šuto 
puikioje rezidencijoje. Svei
kinamės su juo, su jo malo
nia žmona, o čia jau jaunieji 
sportininkai kone visą namą 
užėmę. Gauname visas 
šventės žaidynių informaci
jas ir spaudžiame į savąjį 
butą, kurį mums užleido jo 
šeimininkė Angelė. Čia jau 
randame dar vieną gyven
toją, tai adelaidiškį E. Tapa- 
rauską, kuris yra vyrų ko
mandos menedžeris. Pradžia 
tikrai puiki, oras, ne kaip 
Sydnejuje, gražus ir tikrai 
velykinis. Po pietų praside
da pirmosios krepšinio 
rungtynės, kuriose žaidžia 
mūsų vyrai. Visos pirmeny
bės vyksta dviejuose krep
šinio stadionuose taip, kad 
mūsų ’’bosaitė” Angelė turi 
vargo mus pervežti iš vienos 
miesto pusės į kitą. Tačiau ji 
šypsosi ir su malonumu tai 
daro.

SU SPORTININKAIS 
GEELONGE

Velykų švenčių metu 
Australijos preliminarinės 
Išvykos i Čikagą jaunių ir 
vyrų krepšinio komandos, 
buvo suvažiavę į Geelongą, 
kur dalyvavo ten vykusiose 
Viktorijos krepšinio varžy
bose. Neturint jaunių var
žybų, mūsų jauniai dalyvavo 
”C” klasės vyrų pirmenybė
se, kai lietuvių rinktinė žai- 

i dė aukščiausioje ”A” kla- 
; sėje. Rinktinėse žaidė Gee- 

longo, Melbourne, Adelaidės 
ir Sydnejaus žaidėjai, į Gee
longą atvykę lėktuvais ar 
automobiliais ir tuo parodę 
didelį susidomėjimą būsima 

■ išvyka, nes Išvykos Org. 
Komitetui neturint pinigų, 
visas išlaidas apsimokėjo 
patys žaidėjai.

Kartu su dviem Sydne
jaus jauniais, skrendame ir 
mes su komiteto iždininku 
D. Atkinson. Kelionė į Mel- 
bourną tęsiasi vos vieną va
landą. Žmogus net apšilt ge
rai negali, nes Sydnejaus 
priešvelykinis oras buvo 
gana šaltokas ir lietingas. 
Tačiau Melbourne mūsų jau 
laukia ALFAS pirm. R. Ra- 

I gauskas ir mūsų būsima šei
mininkė Geelonge A. Bun- 
gardaitė. Važiuojam į Lietu
vių Namus, kur vyksta 
bendruomenės atstovų su
važiavimas. Namai pilni 
žmonių, tačiau, girdžiu kelių 
pažįstamų nusiskundimų,

JAUNIŲ VARŽYBOS

LIETUVIAI - LAKERS 
52:11

Šių rungtynių priešininkai 
mūsų jauniams buvo gana 
silpni ir jie labai lengvai 
rungtynes laimėjo. Taškus 
pelnė: Wallis 17, Svaldenis 

Skelbimas

ŠVENTO RASTO TYRINĖTOJŲ GARSINIMAS

Tėvas, Sūnus ir 
Šventoji Dvasia

JEHOVOS POBŪDŽIO YPATYBĖS
Neturint viso dieviško plano pažinimo gali kilti klau

simas, kodėl Dievas nepanaudojo savo galybės greites
niam sustabdymui žmonijos kentėjimų, nes Šventajame 
Rašte pasakyta, kad jis yra meilingas taip pat kaip ir ga
lingas. Bet mes turime atsiminti kad Dievas yra teisus ir 
išmintingas tiek pat kiek jis yra galingas ir meilingas. Vi
sa ką jis daro turi pilnai sutikti su visomis jo charakterio 
ypatybėmis. — Psal. 89:14.

Jei Dievas būtų buvęs tik meilingas ir gailestingas jis 
juk nebūtų pasmerkęs mir ti mūsų pirmutinių gimdy
tojų , nežiūrint to kad jis buvo jiems pasakęs, kad nusi
dėję jie turės mirti. Vienas Dievo įstatymo pagrindinis 
nuosprendis yra toks, kad ’’nuodėmės alga yra mirtis”. 
(Rom. 6:23) Todėl jo teisybė reikalavo kad mūsų pirmieji 
gimdytojai sumokėtų bausmę už savo nusidėjimą. Kai 
kas gali pasakyti, kad Dievo planas prikėlimui mirusiųjų 
pašalina jo teisybę, reikalaujančią mirties bausmės pra
sižengėliams prieš jo įstatymą.

Bet čia ir vėl pasirodo Dievo išmintis ir meilė. Jei būtų 
buvus panaudota vien tik teisybė, tai nebūtų buvę pasi
rūpinta pašalinti pradinę mirties bausmę; bet dieviškoji 
išmintis ir meilė surado būdą kaip Dievas gali pasilikti 
teisingas ir vistiek pavartoti savo galybę sugrąžinimui 
mirusiųjų į gyvenimą. Tai jis padarys per Kristų, pasau
lio Išganytoją. Pirmasis Kristaus atpirkimo darbas, pagal 
Šventąjį Raštą, yra pats ’’atpirkimas”, — suteikimas ly
giai sveriančios kainos. Dieviškoji meilė patiekė atpirki
mą, nes šventraštyje pasakyta, kad ’’Dievas taip mylėjo 
pasaulį, kad davė savo viengimusį Sūnų, kad kiekvienas, 
kurs į jį tiki, nežūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą.” — 
Jono 3:16; Žydams 2:9.

Bus Daugiau

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

12, Kasperaitis 8, Sadauskas 
6, Atkinson 4, Pečiulis ir 
Brenner po 2, Adomavičius 
1.

LIETUVIAI - BLACKS 
25:48

Prieš šią Melbourne vieną 
iš geriausių šios klasės ko
mandų mūsų jauniai sužaidė 
labai gražiai, tačiau vyrų 
ūgis ir fizinis atsparumas 
nulėmė rungtynių eigą, nors 
buvo ypatingai gražu stebėti 
lietuvius jaunius taip gražiai 
aikštėje kovojančius. Taš
kai: M. Wallis 7, A. Svalde
nis 6, D. Sadauskas ir G. At
kinson po 4, P. Adomavičius 
ir E. Kasperaitis po 2.

LIETUVIAI -
MELBOURNE CHEKERS 

48:35

Tai buvo vienos iš gra
žiausių mūsų jaunių rungty
nių. Turėdami sau apylygų 
priešą, jie parodė savo ko
mandos įgautą susižaidimą 
ir puikius praėjimus, pasi
baigiančius krepšių meti
mais. Su kiekvienomis 
rungtynėmis, suvažiavę iš 
paskirų miestų mūsų jau
niai, vis įgaudavo daugiau 
pasitikėjimo savimi, tuo pa
rodydami ir savo geresnį 
žaidimą. Tas viskas, kaip 
pasakė jaunių treneris Pet
ras Andriejūnas, aiškiai 
rodo, kad tokios išvykos ir 
bendras dalyvavimas jose, 
komandoms yra ne tik rei
kalingas, bet ir būtinas ir tik 
per bendrą žaidimą, koman
da gali pasidaryti gera ir su
sižaidusi, kas taip svarbu 
mūsų išvykoje į Čikagą.

Taškus pelnė: M. Wallis 
20, P. Sadauskas 10, A. 
Svaldenis 8, G. Atkinson 6, 
E. Kasperaitis 4, A. Pečiulis, 
M. Brenner, L. Janonis ir P. 
Adomavičius 0.

PUSFINALIAI

LIETUVIAI - C.B.A. 25:39

Atsiekę pirmuosius gra
žius laimėjimus, mūsų jau
niai pateko į pusfinalius. Čia 
jie susitiko su Viktorijos šios 
klasės nugalėtojais vyrų 
klasėje. Žinant Viktorijos 
valstijos aukštą krepšinio 
lygį, nebuvo daug vilčių, kad 
mūsų jauniai galėtų laimėti, 
nes priešininkų komandoje 
vyrai turėjo daug didesnį 
ūgį ir buvo fiziniai daug pa
jėgesni. Tačiau rungtynių 
kova nebuvo taip lengva, ir 
mūsų jauniai, parodę tikrai 
labai gražų tarpusavio susi
žaidimą ir kovą iki paskuti
nės žaidimo minutės, turėjo 
nusileisti šiems vyrų čem
pionams. Taškai: M. Wallis 
8, A. Svaldenis 6, G. Atkin
son ir P. Obeliūnas po 4, E. 
Kasperaitis 3, D. Sadauskas, 
P. Adomavičius, A. Pečiulis, 
M. Brenner ir L. Janonis 
žaidė, bet taškų nelaimėjo.

VYRŲ VARPŽYBOS

Preliminarinė vyrų krep
šinio rinktinė, kuri Čikagoje 
ir Amerikoje atstovaus 
Australijos lietuvius, Gee- 
longo varžybose žaidė aukš
čiausioje ”A” klasėje ir pa
sirodė ypatingai gerai. Iki 
finalinių varžybų jie nepra
laimėjo nei vienų rungtynių, 
parodydami savo žaidime 
labia gražų komandinį lygį ir 
puikų susižaidimą. Iki finali
nių varžybų Australijos lie
tuviai, šiuo vardu jie šiose 
varžybose vadinos, laimėjo 
prieš: Pivot City 46:34. Taš
kai: E. Kardas 14, A. Wia- 
sak 8, A. Vieraitis ir E. 
Gvildys po 6, M. Šepokas ir 
D. Šutas po 4, P. Urnevičius

ir E. Ragauskas po 2. Rung
tynėse prieš A.M.P. lietu
viai laimėjo 44:24. Taškai: 
M. Šepokas 9, E. Kardas 8, 
A. Wiasak 7, E. Ragauskas 
6, P. Šutas 4, E. Gvildys ir
D. Šutas po 3, P. Urnevičius 
ir A. Vieraitis po 2.

Lietuviai - Tigers 45:21. 
Taškai: E. Kardas 11, E. 
Ragauskas 10, D. Šutas ir A. 
Vieraitis po 8, M. Šepokas 6, 
P. Urnevičius 2.

Vyrų turnyro pusfinalyje 
lietuviai laimėjo prieš 
Cherokeers 68:32. Šiose 
rungtynėse mūsų vyrai pa
rodė tikrai puikų susižaidi
mą ir rungtynių eiga buvo 
ypatingai graži nuo pirmos 
iki paskutinės žaidynių mi
nutės. Taškai: E. Kardas 29,
E. Ragauskas 12, P. Urnevi
čius 10, D. Šutas 6, E. Gvil
dys 4, M. Šepokas 3, A. Vie
raitis ir A. Wiasak po 2.

Žaidynių baigmėje Aus
tralijos lietuvių vyrų ko
manda susitiko su Melbour
ne čempionais West Gate 
komanda. Žaidimo įtempi
mas matosi jau iš pačių pir
mųjų minučių. Australai yra 
ypatingai veržlūs, greiti, ir 
jų net trys žaidėjai yra daug 
aukštesni už lietuvių aukš
tuosius žaidėjus. Pirmojo 
puslaikio pradžioje ir iki vi
durio nesimato nei vienojko- 
mandoje didesnės persva
ros, tačiau vienu metu lietu
viai išvysto puikų susižaidi
mą ir veda septyniais taš
kais savo naudai. Tačiau ne
ilgai. Greitieji australai su 
savo didžiaisiais puolikais 
rezultatą lygina ir toks žai
dimas tęsiasi iki rungtynių 
pabaigos, tikrai nežinant 
kam teks pergalė. Melbour
ne komandai žaidžiant ir 
Melbourne teisėjams teisė
jaujant, aiškiai matėsi ir 
jautėsi, kad daug sprendimų 
rungtynėse aiškiai buvo pa
daryta lietuvių nenaudai ir, 
nors australai žaidė labai 
agresyviai ir jų dengime 
buvo galima rasti ypatingai 
daug baudų, tačiau tas bau
das daugumoje, vis gaudavo 
lietuviai ir prieš rungtynių 
pabaigą, net keturi mūsų 
žaidėjai dėl baudų turėjo 
apleisti žaidimo aikštę, kas 
leido australams šias rung
tynes baigti laimėjimu. Pa
čios rungtynės visą laiką 
buvo tikrai labai gražios, iš 
abiejų pusių parodant puikų 
žaidimą, gražius metimus ir 
ypatingai greitą žaidimo 
tempą. Taškus pelnė: D. 
Šutas 15, A. Wiasak 13, E. 
Kardas 9, E. Ragauskas 8, 
A. Vieraitis 6, E. Gvildys 5, 
P. Urnevičius 3 ir M. Šepo
kas 1.

Visoms vyrų rungtynėms 
labai gražiai vadovavo vyrų 
komandos treneris St. Šu
tas, padedant komandos 
menedžeriui E. Taparaus- 
kui.

PADĖKA GEELONGO
LIETUVIAMS

Šios mažos Geelongo lie
tuvių kolonijos gyventojai 
dar kartą parodė savo tikrą 
lietuvišką širdį, priimdami ir 
globodami Velykų švenčių 
metu sportininkus ir kitus 
svečius, atvykusius iš Syd
nejaus, Adelaidės, Melbour
ne ir kitur.

Velykų sekmadienį, daly
vaujant pamaldose, kurias 
laikė gražų pamokslą, 
p'asveikindamas ir visus 
sportininkus, pasakė kun. P. 

Dauknys, buvo malonu ma
tyti ir nemažą skaičių visų 
sportininkų. Kievieną dieną, 
rungtynėms pasibaigus, 
geelongiškiai surengdavo 
puikius B-B-Q. (iešminrų) va
karus, kuriuose svečiai ir 
sportininkai atsigaudavo po 
įtemptų rungtynių. Varžybų 
metu su paskirais klubų va
dovais ir pačiais sportinin
kais, buvo aptarta techniški 
kelionės į Ameriką ir Pas. 
Liet. Sporto Šventę reikalai. 
Čia Išvykos vadovas pain
formavo apie paskutinius 
Amerikos ir mūsų pačių pa
siruošimus. Visi sportininkai 
yra ypatingai entuziastiški 
ir jau dabar rengiasi šiai iš
vykai, kuri tikrai įvyks ir 
Australijos lietuviai sporti
ninkai tikrai reprezentuos 
šio krašto lietuvius Ameri
koje, Kanadoje ir Pas. Liet. 
Šventėje Čikagoje.

Išvykos Org. Komitetas 
nuoširdžiai dėkoja visiems 
Geelongo lietuviams taip 
gražiai ir rūpestingai globo
jusiems ir prižiūrėjusiems 
mūsų sportininkus. Tačiau 
didžiausia padėka priklauso 
vyrų komandos treneriui 
Stasiui Šutui ir jo puikiai 
žmonai, įdėjusiems tiek 
daug darbo ir rūpesčio. 
Sportiškas ačiū L. Bungar- 
dui, jo žmonai, Angelei Bun- 
gardaitei, E. Brennan su 
žmona Volodkų šeimai ir vi
siems kitiems už visa tai, ką 
jūs padarėte mūsų sportiš
kam jaunimui.

Didelis sporto rėmėjas A. 
Obeliūnas, suprasdamas fi
nansinius komiteto trūku
mus nors dar didžioji išvy
kos loterija ir nepasirodė 
(laukiamas oficialus leidi
mas), išvykos vadovui pada
vė 100 dol., pasakydamas 
’’Daug sėkmės jums sporti
ninkai ir, jeigu aš laimėsiu 
kelionę į Čikagą, tai pasima
tysime lėktuve”. Ačiū A. 
Obeliūnui už avansinius lo
terijos pinigus ir tuo pačiu 
daug laimės loterijoje.

Ant. L-tis

Aliaskoj pagrindinė susi
siekimo priemonė yra lėktu
vas. Lėktuvais pristatoma 
viskas. Daktarai lanko ligo
nius lėktuvais, moterys lėk
tuvais vyksta pas kirpėją, 
žvejai ir medžiotojai į savo 
užsiėmimų vietas.

Pietų Meksikoje prasi
veržė vulkanas padaręs 
milžiniškų nuostolių aplin
koje: apie 30 žuvusių, ir 
šimtai tūkstančių paliko be 
pastogės ir nuosavybių. Juo 
pavojingesnė padėtis, kad 
drauge su vulkano prasiver
žimu pasipylė ir nuodingos 
dujos, kurios gresia plates
nėms apylinkėms.

•y
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1982 metų birželio 25 - lie
pos 4 d. Laisvojo Pasaulio 
Lietuvių Dienos ir Seimo 
suvažiavimas Chicagoj.

A.L.B. KRAŠTO VALDY
BOS SUDARYTAS
IŠVYKOS KOMITETAS:

J. Tamošiūnas - A.L.B. 
Krašto Valdyba
17 First Avenue, 
Kew East, 3102 
Tel. 859-6291

B. Prašmutaitė - Jaunimo 
Reikalams
7. MacGregor Street,
E. Malvern. Vic. 3145
Tel. 211-3775

A. Savickas - choristų reika
lams
4 Alexandria Avenue, 
Sunshine, Vic. 3020 
Tel. 311-5665

A. Bajoras - bendruomenės 
reikalams
14 Prospect Street, 
Glenroy, Vic. 3046 
Tel. 306-8595

R. Ragauskas - sportininkų 
reikalams
15 Tenham Avenue, 
Cheltenham, Vic. 3192 
Tel. 93 6574

A. Pocius - skautų reika
lams
65 Wallace Street, 
West Brunswick, Vic. 3056 
Tel. 383-4308 

Atskirų A.L.B. Apylinkių 
Valdybos prašomos paskirti
savo įgaliotinius šios išvykos 
reikalams, per kuriuos bus 
palaikomas bendras ryšys 
su komitetu.

A.L.B. Krašto Valdyba

Patirta, kad Sydnejaus
Lietuvių Klubo tarnautojas 
Jonas Lizdenis prieš kiek 
laiko yra pasitraukęs iš tu
rėtų pareigų sveikatos 
sumetimais.

----------------- --------- p
MELBOURNO DAINOS SAMBŪRIS 

maloniai kviečia visus į

DAINOS IR ŠOKIŲ PYNĘ
’’RUDENS MELODIJOS”

balandžio 25 d., sekmadienį, 2.30 vai. Lietuvių Namuose, North Melbourne 
Dainos Sambūris, solistai ir tautinių šokių grupė GINTARAS

Kviečiame visus, Nesigailėsite dalyvavę!

Dainos Sambūrio Valdyba

m a c i j a
SVEČIAI IŠ AMERIKOS

Turimomis žiniomis nu
matomi tokie svečiai meni
ninkai iš Amerikos: solistė 
S. Žemelytė, kurią kviečia 
ALB Krašto Valdyba. Jos 
koncertai įvyks: birželio 20 
d. Sydnejuje, birželio 26 d. 
Adelaidėje ir liepos 4 d. 
Melbourne. Rugpiūčio mėn. 
Australijoje koncertuos jau 
seniai pagarsėjęs Kanados 
mergaičių choras Aidas. Šis 
choras atvyksta savo inicia
tyva. Galiausiai metų pabai
goje į Australijos Lietuvių 
Dienas atvyks ansamblis 
Spindulys iš Los Angeles 
vadovaujamas p. Razutie- 
nės. Jis įsirikiuos į bendrus
Lietuvių Dienų parengimus. 
Atskiri ansamblio koncertai 
greičiausiai bus suorgani
zuoti atskirose vietovėse. 
Spindulio atvyka ir jų gas
trolėmis rūpinsis ALB 
Krašto Valdyba.

Taip pat numatoma ir pa
vienių oficialių svečių iš 
Amerikos metų eigoje arba 
metų gale Lietuvių Dienose,

Carito ir Dainos choro 
vakaras

Įvyksta balandžio 24 d., šeštadienį, Syd. Lietuvių Klube, pradžia 7.30 vai. 
Programoje Sydnejaus ’’Dainos” choras diriguojant B. Kiveriui ir Birutei 
Aleknaitei. Maloniai kviečiame visus iš arti ir toli į šį mūsų tradicinį vakarą.

Rengėjai

VLIK’as primena

GAIRĖS SANTYKIAMS
SU OKUPUOTOS

LIETUVOS
GYVENTOJAIS

Australijos Pabaltiečių 
Taryba ir Latvijos konsulato 
nareierūnai gavo iš Australi-

116-18 East Terrace Bankstown Tel. 7081414
Balandžio 24 d., šešt., 7 vai.

CARITAS — DAINOS METINIS
BALIUS

Programoje ’’Dainos” choras.
Įėjimas $ 4 asmeniui, $ 2 mokslei

viams ir pensininkams.

Balandžio 26 d., pirm.
ANZAC DIENOS ŠVENTĖ 

Klubas atidarytas nuo 2 vai.

Balandžio 25 d., sekm., 2.30 vai.
TURGUS

Daug prizų. Ateikite ir pabandykite 
savo laimę. Nesigailėsit.

Austinių kilimų iš Lenkijos 
PARODA naujoje salėje, 
penkt. balandžio 23 d. 6-10 vai. 
šešt. balandžio 24 d. 2-10 vai. 
sekm. balandžio 25 d. 12.30-10 vai.

Visi eksponatai'pardavimui. Įėjimas 
laisvas.

jų tarpe VLIKo atstovas o 
gal net pats pirmininkas, 
PLB Valdybos atstovas, 
prof. Dr. J. Valaitis - Ame
rikos Lietuvių Tarybos vi
cepirmininkas ir kiti. Apie 
visų svečių atvykimą duo
dant tikslias datas ir jų lan
kymosi pobūdį skaitytojai 
bus laiku painformuoti.

jos vyriausybės užklausimą 
dėl santykiavimo su meni
ninkais ir dainininkais at-
vykstančiais iš okupuotos 
Estijos, Latvijos ir Lietu
vos.

Ryšium su tuo, tenka pri
minti principus, kurie buvo

SUŽEISTAS
KUN. P. MARTŪZAS

Auto nelaimėje netoli 
Moss Vale, skaudžiai nu
kentėjo kun. Povilas Martū- 
zas. Į priešingą pusę važiuo
jąs sunkvežimis užėmęs visą 
kelią nustūmė kun. Povilo 
automobilį nuo kelio, kuris

Vyriausiojo Lietuvos Išlais
vinimo Komiteto, Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės, 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
bei Lietuvos Laisvės Komi
teto sutarti, informacijos 
tikslais dalyvaujant ir 
Lietuvos Diplomatinės tar
nybos atstovams, 1966 m. 
sausio 22-23 d.d. Clevelande, 
Ohio, ir 1974 m. spalio 26-27 
d.d. White Plains, New 
Yorke.

Visi Lietuvos laisvinimo 
veikloje vadovaujantieji 
veiksniai sutarė, kad ’’kiek 
įmanoma okupacinio režimo 
varžtų ribose laisvojo pa
saulio lietuviams yra tiks
linga puoselėti ir plėsti ry
šius su pavergtoje Lietuvoje 
gyvenančiais tautiečiais 
išeivijos tautiniam
tapatumui su savo tauta iš
laikyti ir solidarumui su ja 
ugdyti. Tuos ryšius mezgant 
ir palaikant, išeivijos lietu
viams tenka vadovautis 
savo sveika nuovoka, sąži
nės jautrumu ir tautiniu są
moningumu, vengiant bet 

atsitrenkė į medį. Kun. 
Martūzui lūžę kairė ranka ir 
krūtinės kaulas. Greitosios 
pagalbos paguldytas Bowral 
igoninėje ir prieš Velykas 
Snfieldo parapijos klebonas, 
curioje kun. P. Martūzas vi
karauja, pervežė,kun. Povilą 

į St. Johns of God ligoninę 
Burwoode. Kun. Povilas 
sveiksta ir tikisi greitai 
grįžti prie savo pareigų.

kurių veiksmų, kurie galėtų 
pakenkti Lietuvos valstybi
niam tęstinumui ar lietuvių 
tautos pastangoms išlikti ir 
išsivaduoti iš okupacijos. 
(White Plains Koferencijos 
Išvadų Komisija. 1974)”.

’’Išlaikyti, remti ir stip- 
.rinti Vyriausią Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetą, tę
siantį tautos valią dirbti ir 
kovoti už nepriklausomybės 
atstatymą. (1974 m. punktas 
B-2)”.

Kiek anksčiau (1966 m.) 
pasiektas susitarimas skel
bia:

’’TAUTINĖ DRAUSMĖ 
REIKALAUJA, kad tol, kol 
Sovietų Rusija laikys Lietu
vą okupuotą ir paverstą So
vietų Sąjungos dalimi, lais
vieji lietuviai santykiuose su 
okupuotos Lietuvos gyven
tojais ribotųsi bendravimu 
tik privačioj asmeninėj plot
mėj’.

’’Vertinama kiekviena 
laisvės kovos iniciatyva, ta
čiau siekiama, kad ji būtų 
suderinta su Lietuvos 
laisvinimo veiksnių politika 
ir taktika. (1966 m. punktas 
4.)”.

Vyriausias Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas

Daug sužinosi 
skaitydamas 

Mūsų Pastogę!

ANGLIJOS -
ARGENTINOS 

KONFLIKTAS
Pasaulyje naują politinę 

krizę sukėlė kovo pabaigoje 
staigus argentiniečių ka
riuomenės užėmimas Falk- 
lando salų Pietų Amerikos 
pietiniame iškyšuly, kurias 
jau 150 metų valdė Didž. 
Britanija. Anglija tai laiko 
agresija ir karo provokavi
mu be ultimatumo ir tuoj 
pasiuntė į Pietų Ameriką 
specialios paskirties karo 
laivyną, kuris pasieks pas
kirties vietą po keliolikos 
dienų, nors anglų povande- 
ninai laivai jau pasiekę 
Falklahdo salas bet dar ne- 
{iradėję jokios akcijos. Ang
ai pasiryžę salas atsiimti

jėga nežiūrint, jeigu iš to 
kiltų karas tarp Anglijos ir 
Argentinos. Viešoji opinija 
pasmerkusi Argentiną lygiai 
ir Saugumo Taryba Jungti
nėse Tautose ir kviečia ati
traukti savo karines jėgas ir 
konfliktą spręsti prie dery
bų stalo. Svarbią rolę čia lo
šia JAV. Valst. serkretorius 
A. Haig buvo nuvykęs į 
Anglija tartis dėl padėties. 

EXHIBITION OF POLISH HAND - WOVEN 
LOOM TAPESTRIES:

KILIMS, SUMAKS, GOBELINS ALSO
EMBROIDERIES

SYDNEY LITHUANIAN CLUB
Friday 23th April 6-10 pm., Saturday 24th April 2-10 pm., 
Sunday 25th April 2-10 pm.

All Exhibits are for sale.

Anglija atrodo, nėra pasiry
žusi karui su Argentina, 
nors šalininkų turi ir pačioje 
Pietų Amerikoje. Čili netgi 
sutinka leisti naudotis savo 
teritorija ir bazėmis anglų 
laivams ir lėktuvams. Pati 
Argentina rodo ženklų, kad 
ir ji sutinkanti derėtis. Ste
bėtina, kad šiame konflikte 
atvirai nesikiša ir tyli So
vietų Sąjunga.
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