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PRIEVARTAUJAMI
PABALTIEČIAI?

Pasklidus gandams apie 
pašlijusią sovietų prezidento 
Brežnevo sveikatą, pradėta 
vakarų pasaulio spaudoje 
komentuoti, kas būsiąs jo 
įpėdiniu. Keista, tuose ko
mentaruose kalbama apie 
Staliną, kaip nuožmiausią 
diktatorių ir Stalino šešėlyje 
kalbama apie pasikeitimus 
Rusijoje Kruščiovo ir Brež
nevo laikais. Tačiau ir po 
Stalino Sovietų Sąjungoje 
jokių esminių permainų ne
įvyko: kaip priespauda bu
vo, kaip ir paliko, neišnyko 
slaptosios policijos sauvalia
vimai, nelikviduotos priver
čiamojo darbo stovyklos ir 
gal net jų pristeigta dar 
daugiau. Netgi jau senstant 
Brežnevui atgaivintas 
asmenybės kultas, kur pats 
Brežnevas statomas dievai
čiu kur reikia ir kur nerei
kia.

Prancūzijoje pasklido 
gandas, kad La Talaudiere 
vietovėje, netoli Liono, se
name apleistame kasyklų 
miestelyje 14 metų mergai
tei pasirodžiusi mergelė 
Marija jau net 31 kartą. Su
interesuotų maldininkų 
minios tūkstančiais traukia į 
tą stebuklingą vietą iš visos 
Europos. Įvykis panašus į 
įvykius Liurde, kur 1852 m. 
taip pat pasirodžiusi šv. 
Mergelė 14 metų mergaitei 
Bernadetai, kur per tą laiką 
išsivystė stebuklais plačiau
siai pasaulyje pagarsėjusi 
vieta. Šių laikų Mergelė ap
sireikšdama tai mergaitei 
pasakiusi, kad ji norinti, jog

ĮVYKIAI
vėl būtų grąžinta į bažnyti-
•nes apeigas lotynų kalba, 
kad būtų apsireiškimo vie
toje pastatyta jos garbei ba
zilika.

***
Atrodo, kad Amerikos 

valst. sekretoriui A. Haig 
tarpininkaujant pavyks su
sitart dėl Falkland© salų, 
kurios buvo valdomos anglų 
ir Argentina staigiai jaaj 
okupavo. Vykstant deryr 
boms kalbama, kad Anglija 
sulėtinti įsakiusi savo karo 
laivams, kurie pasiųsti išva
duoti salų.

**♦
Maskvoje suimti septyni 

svetimšaliai, kurie Maskvos 
raudonojoje aikštėje reika
lavo, kad ir Sovietų Sąjungą 
sumažintų ginklavimąsi ir 
ne ginklais, o gėrybėmis 
remtų atsilikusius kraštus.

**»
Iškovojusi nepriklauso

mybę kadaise buvusi Rode- 
zija dabar žinoma kaip Zim
babwe su sostine Salisbury. 
Dabar ir sostinės vardas pa
keistas ir vadinsis Harare. 
Bus keičiami ir kitų vietovių 
vardai, kaip anglų valdymo 
liekana.

♦♦♦
Nežiūrint sovietų bi- 

čiuliavimosi su Indija, Indi
jos vyriausybė viešai pa
reiškė savo nusistatymą Af-’ 
ganistano klausimu, kad ru
sai pasitrauktų iš Afganis
tano ir leistų patiems krašto 
gyventojams savarankiškai 
tvarkytis.

Aną savaitę australų 
spaudoje aštriai buvo pa
liestas pabaltiečių reikalas 
pasklidus kalboms, kad pe
reitais metais iš Sovietų Są
jungos buvę atvykę į Aus
traliją agentai-teisininkai ir 
prievartavę pabaltiečius, 
reikalaudami mirusiųjų 
palikimus pervesti paliku
sioms giminėms Lietuvoje 
su grasinimais, kad jeigu 
nebūsiąs išmokėtas miru
siųjų palikimas, okupuotuo
se kraštuose nukentės jų gi
minės ar artimieji. Pagal 
spaudos prielaidas tokio 
šantažavimo prievartaujami 
pabaltiečiai įmokėję dideles 
sumas Vilniaus Injurkolegi- 
jos teisininkei Valinskienei, 
kuri bandžiusi išvežti apie 
ketvirtį milijono tokiu keliu 
išprievartautų tautiečių 
australiškų dolerių, bet 
aerodrome muitininkų pa
tikrinta ir nelegaliai gabe
nami pinigai buvę sulaikyti. 
Ji išsivežiusi tik apie 60.000 
dol.

Reikalas atsidūrė federa
linės vyriausybės imigraci
jos ministerijoje, iš kur imi- 
Sacijos ministeris Mr. H.I.

acphee išleido tokį komu
nikatą:

’’Ministeris patvirtinęs, 
kad Mr. G.K. Valinskienė 
lankėsi Australijoje pereitų 
metų gruodžio mėn. Jis pa
reiškė, kad Mrs. Valinskienė 
yra teisininkė, tarnaujanti ir 
reprezentuojanti Injurkole- 
giją Lietuvoje. Tai yra Sov. 
S-gos vyriausybės legali or
ganizacija, kuri rūpinasi mi
rusiųjų palikimais.

Du Injurkolegijos vizito* 

Lietuvos atstovybės rūmai Washingtone

riai kalbėjosi su Australijos 
Public Trustees ir advoka
tais Australijoje reikalais, 
kurie juos liečia. Dviejų sa
vaičių laikotarpy jie lankėsi 
Sydnejuje, Canberroje, 
Melbourne ir Adelaidėje. 
Atrodo, kad juos lydėjo ofi
cialus sovietų konsuliarinis 
tarnautojas, atsakingas už 
Injurkolegijos reikalus ir 
pasireiškęs kaip vertėjas.

Mr. Macphee pareiškė, 
kad jis buvo informuotas iš 
emigrantų bendruomenės, 
jog įtariami teisininkai sie
tini su svetima žvalgyba.

Melbourne vienas pabal
tiems kalbėjęs su atsakin
gais pareigūnais apie jų 
veiklą, bet Mr. Macphee pa
reiškė, kad nieko esminio 
neiškelta tuose įtarimuose 
ar nusiskundimuose apie te
rorizavimą ir išreikalavimus 
iš tūkstančių pabaltiečių ir

PLB spaudos vajus
NAUJŲ PRENUMERATŲ 
KONKURSAS - VAJUS

1. Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės Valdyba 
skelbia lietuviškiems 
patriotiniams laikraščiams 
bei žurnalams naujų prenu
meratų rinkimo konkursą - 
vajų Pietų Amerikoje. Kon
kurso mecenatu yra kun. dr. 
Juozas Prunskis, tam tikslui 
paskyręs 1000 dol.

2. Konkursas prasideda 
1982 m. gegužės 1 d. ir bai- 

kitų rytų Europos pabėgė
lių.

Australijos piliečių gąsdi
nimas prievartavimais gi
minių ir draugų Sov. Sąjun
goje, yra labai sunkūs kalti
nimai, pabrėžė Mr. 
Macphee. Jei būtų įrodymų 
apie gąsdipimus ir prievar
tavimus tokiomis aplinky
bėmis, ateityje panašiems 
vizitams įvažiavimo vizos 
būtų ypač atsargiai išduo
damos. Mr. Macphee pabrė
žė, jeigu būtų gauta kokių 
įrodymų apie panašią veiklą, 
reikalas būtų perduotas ati
tinkamiems autoritetams 
ištyrinėti. Ministeris krei
pėsi, kad kiekvienas, turįs 
tokių įrodymų, turi juos pri
statyti. Tuo reikalu bet ko
kia informacija bus laikoma 
paslapty ir garantuotai toks 
informacijų suteikiąs asmuo 
nebus atskleistas.” 

giasi rugsėjo 1 d.
3. Konkurse gali dalyvauti 

visi Pietų Amerikoje gyve
nantys lietuviai.

Terminui pasibaigus, 
konkurso dalyvis gauna iš 
laikraščių ir žurnalų leidėjų 
liudijimą apie jo surinktas 
naujas prenumeratas. Šiuos 
liudijimus jis persiunčia 
savo krašto Lietuvių Bend
ruomenės arba jai atstovau
jančios organizacijos valdy
bai ne vėliau spalio 1 d.

5. Kraštų Valdybos visus 
gautus duomenis pasiunčia 
PLB Valdybai iki lapkričio 1 
d. PLB Valdyba paskelbia 
konkurso laimėtojus ne vė
liau gruodžio 1 d.

6. Konkurse skiriamos 
trys premijos: pirmoji pre
mija - 350 dol., antroji - 250 
dol. ir trečioji -150 dol.

7. Laikraštis ar žurnalas, 
kuriam konkurso metu buvo 
surinkta daugiausiai naujų 
prenumeratų, gauna 250 dol.

Pasaulio Lietuvių
Bendruomenės Valdyba

Washingtone, Amerikoje, 
susirūpinta pagrindinai 
atremontuoti Lietuvos pa
siuntinybės rūmus, kurie po 
daugelio metų atsidūrė ap
gailėtinoje padėtyje. Eks
pertų apskaičiavimu, toks 
remontas kainuotų apie ket
virtį milijono dolerių. Re
monto lėšomis susirūpinusi 
JAV Liet. Bendruomenė ir 
Amerikos Lietuvių Taryba 
—ALT. Remonto darbai jau 
pradėti, bet turima vos apie 
40.000 dolerių. Tikimasi, 
JAV ir kitų kraštų lietuviai 
nepagailės aukų, nes tai yra 
visų lietuvių Lietuvos vals
tybingumo simbolis.
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Geriau pasisakyti atvirai
Be abejo visi būsime pa

stebėję, kaip australas skai
tytojas santykiauja su savo 
spauda. Šalia aktualiausių 
žinių ir informacijos kiek
viename australiškame laik
rašty yra bene aktualiausias 
ir tuo pačiu įdomiausias 
skyrius — Letters to the 
Editor, kas lietuviškai ati
tiktų "Skaitytojų pasisaky
mai" arba tiesiog Laiškai 
Redaktoriui. Tokiuose laiš
kuose arba pasisakymuose 
atsispindi visuomenės nuo
taikos, vietinių ir net užsie
nių įvykių vertinimai, ko
mentarai ir t.t.

Mūsų spaudoje, deja, to 
nesimato. Kiek kartų buvo 
dėta pastangų ir bandyta 
MūsųPastogėje įvesti pasto
vų tokį "Laiškų Redakcijai" 
skyrelį, bet iki šiolei baigda
vosi vis nesėkmingai. Neži
nia, ar pačių skaitytojų ne- 
sidomėjimas aktualiaisiais 
lietuviškais reikalais, ar 
baimė pareikšti savo nuo
monę gali kam nors iš pažįs
tamų nepatikti, tam pastoja 
kelią, o gal iš viso abuoju
mas viskam, jeigu tik nesu 
kito asmeniškai užkliudytas. 
Tiesa, kartas nuo karto iš
kyla ir gyvesnių polemikų, 
galbūt sukeltų net dirbtiniu 
.keliu, bet vėl tokią polemiką 
patys skaitytojai palaiko 
piktom rietenom, o ir patys 
polemizantai įsismaginę 
pereina į puolimą priešingos 
nuomonės atstovų jau as
meniškai, kas priverčia re-

Vyriausybės 
krizė

Pereitą savaitę įvyko 
Australijos federalinėje vy
riausybėje krizė, kai paaiš
kėjo, kad pernai grįždamas 
iš užjūrių sveikatos ministe- 
ris Mr. M. MacKellar įsivežė 
spalvotos televizijos aparatą 
nesumokėjęs muito. Jis tu
rėjo atsistatydinti ir pasi
traukti iš vyriausybės. 
Drauge su juo turėjo pasi
traukti ir prekybos ministe- 
ris Mr. J. Moore, kad šis 
reikalas buvo nutylėtas ir 
laiku neiškeltas. Ministeris 
pirm. Mr. M. Fraser priėmė 
abiejų atsistatymą ir bus 
pertvarkytas visas ministe- 
rių kabinetas. Abu jie yra 
parlamento nariai.

Mr. MacKellar Fraserio 
kabinę anksčiau buvo Imig
racijos ministeriu, vėliau 
pertvarkius kabinetą per
vestas į sveikatos ministe- 
rius. Jis buvo vienas iš jau
nesnių ministeriu ir jo laukė 
Euiki politinė karjera, nes 

uvo vienas iš Fraserio fa
voritų ir net buvo kalbama 
apie galimybę tapti liberalų 
partijos vado pavaduotoju.

Laikinai min. pirm. Mr. 
Fraser sveikatos ministeriu 
gaskyrė senatorių Mr.

aume, o prekybos ministe
riu Mr. Brown; netolimoje 
ateity pramatant pertvar
kyti visą ministeriu kabi
netą. , 

dakciją tokias polemikas ne
laiką nutraukti. Gaila, taip 
būna, nes dažnai opozicijoje 
įžiūrima asmeniškas priešas 
vietoje taikliai argumenta
vus ginant savo nuomonę.

Betgi gyvenimas vystosi 
su iškylančiais įvairiais nau
jais reikalavimais, idėjom ir 
problemom, ir būtina visa 
tai pasvarstyti, reikalui 
esant oponuoti arba jeigu 
iškeltoji mintis vienokiu ar 
kitokiu keliu laikytina pozi
tyvia, ją paskatinti, palaiky
ti, savo asmenišku žodžiu 
viešai paremti. Tada kiek
vienas netgi galėtų džiaug
tis, kad nesame atbukę, o 
priešingai, jautrūs kiekvie
nam visuomeniniam ar lie
tuviškai kultūriniam reika
lui. Nuolat ir nuolat kad ir 
Mūsų Pastogėje tenka už
tikti gana aktualių straips
nių, pasiūlymų ar nuomonių, 
kurias verkiant reikia 
svarstyti, padiskutuoti. At
sitinka ir netgi dažnai, kad 
redakcija gauna privačių 
pasisakymų telefonais, pri
vačiuose susitikimuose ar 
net asmeniniuose laiškuose, 
kad tas ir tas rašinys buvęs 
ypač geras ir net svarbus 
savo iškelta idėja, arba ki
tais atvejais irgi panašiu ke
liu skaitytojai reiškia re
daktoriui nepasitenkinimo, 
netgi prieinama iki grasini
mų, kad toliau laikraščio ne
skaitysiąs, nes jam tas ir tas 
nepatikęs, ko iš viso neturė
ta buvo skelbti ir t.t.

Iš tokių privačių pasisa
kymų galima pasidaryti 
drąsiai išvadą, kad vis dėlto 
skaitytojai domisi mūsų rei
kalais, moka kai kuo gėrėtis 
arba kitais atvejais protes
tuoti, bet kodėl gi tik priva
čiai ir uždariai? Kodėl savo 
nuomonės nepareikšti viešai

Svečias iš Amerikos
Prieš Velykas su rekolek

cijomis per Australijos lie
tuvių kolonijas pervažiavo 
svečias iš Amerikos kun. 
Kazimieras Pugevičius, ku
ris šalia savo tiesioginio 
tikslo drauge pravedė ir 
tautinę misiją. Tai bene pir- 

Pirmas svečio susitikimas Sydnejuje. Iš k.: Msgr. P. Butkus, kun. K. Pugevi
čius, N.S.W. parlamento narys Mr. Johnson ir N.S.W. Kat. Imigracijos Centro 
direktorius Rev. M. McCarthy

tr atvirai? Kas tylomis pa
reikštą nuomonę girdi ir 
kam ji kaip tokia gali būti 
naudinga? Redaktorius mie
lai panašias nuomones pa
skelbtų, bet gaila, tokiais 
atvejais jo rankos surištos, 
nes jis negali privačiai pa
reikštų nuomonių skelbti, o 
paskelbtos be vardo ir pa
vardės jos praranda savo 
autentiškumą ir gali kitų 
būti priskiriamos redakcijos 
nuomonei. Ir kaip tik dėl to 
joks laikraštis neskelbia 
anoniminių laiškų, nes tokie 
neturi nei atitinkamo auto
riteto, nei atsakomingumo. 
Būna, kad laiškai redakcijai 
pasirašomi tik inicialais ar 
slapyvardžiu, betgi laikraš
čio redaktoriui jo autorius 
yra žinomas ir reikalui esant 
visada gali įrodyti.

Tad norint pagyvinti ir 
suaktualinti visą laikraštį ir 
patys jame dalyvaukime ra
šydami, replikuodami į 
kiekvieną gyvenimo apraiš
ką - pasidžiaugti ir pagirti, 
jeigu yra dėl ko, prieštarau
ti, jeigu nepatinka ar nei
giama. Visados viešai pa
reikšta nuomonė bus vieno
kiu ar kitokiu atveju konk
reti ir pozityvi, negu slaptai 
pasakyta, kas reiškia, kad 
tokia iš viso nepasakyta. 
Slaptumas pateisinimas 
konspiratyviniame darbe, 
kur pasirinktam uždaviniui 
paslaptis yra viso darbo 
pagrindas, betgi kūrybinia
me darbe ir veikloje esminį 
vaidmenį lošia atvirumas, 
bendras ieškojimas, idėjų ar 
nuomonių derinimas ieškant 
pačios tinkamiausios. Spau
doje "Laiškai Redaktoriui" 
skyrius laikomas ne tik ak
tualiausiu, bet ir pačiu kū
rybingiausiu, kur gali daly
vauti kiekvienas skaityto
jas. Dalyvaukime bendrai 
šioje kūryboje!

(v.kj

mas lietuvis kunigas iš už
sienio, kuris susilaukė 
išskirtino dėmesio ir austra
lų tarpe. Apie jį buvo rašyta 
ir pravesti pasikalbėjimai 
australų spaudoje, per radi
ją ir televiziją. Ypač domė
tasi dabartinės okupuotos

Mielą Mūsų Pastogės bendradarbį Juozą Krupavičių ir 
jo žmoną Mortą, mirus jų mylimai ir vienintelei dukrai 

A.A.
ASTRID AI KRUPAVIČIŪTEI — RAPPOLT 

giliame skausme nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.
Mūsų Pastogės Redakcija

Kun. K. Pugevičius
Melbourne

Neapsiriksiu pasakyda
mas, kad Melbourne lietu
viai su nekantrumu ir susi
domėjimu laukė kun. K. Pu- 
gevičiaus atvykimo. Aero
drome ’jį sutiko Melbourne 
lietuvių klebonas kun. P. 
Vaseris ir Melbourne Apy
linkės Valdybos pirmininkas 
R. Šemetas. Gaila, kad ne
susirinko didesnis lietuvių 
būrys šio garbingo svečio 
pasitikti.

Kun. K. Pugevičius bū
damas žymus lietuvybės iš
laikymo veikėjas, religinės 
šalpos bei Lietuvių Bažnyti
nių Kronikų vertėjas ir lei
dėjas yra ypatingai pasižy
mėjęs Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse savo nepaprasta 
energija ir pasiryžimu kelti 
ir skleisti viešumon visas 
nedorybes, žalas, kurios da
romos Lietuvoje komunisti
nės vyriausybės. Tai didelis

Lietuvos padėtimi. Kun. K. 
Pugevičius kalbėjo apie 
priespaudą Lietuvoje, apie 
persekiojimą Bažnyčią. Net 
ir savo pamoksluose jis su
maniai įpynė pavyzdžių iš 
persekiojamų tikinčiųjų 
Lietuvoje tuo žadindamas 
klausytojams solidarumą ne 
tik su tikinčiais, bet ir su vi
sais pavergtais tautiečiais. 
Ypač klausytojai žavėjosi 
svečio gražia lietuvių kalba, 
kuris gimęs ir mokslus ėjęs 
Amerikoje, kalbėjo švariai 
lietuviškai be jokių sveti
mybių priemaišų, nors jau
nystėje, kaip jis pats prisi- 
Eažino, kalbėjęs tik darkyta 

etuvių kalba, kaip kad 
dabar kalba mūsų paaugliai 
ir jaunimas, tačiau jis pats 
savo pastangomis pasiryžo 
išmokti gerai lietuviškai, ir 
to atsiekė.

Australijoje svečias ap
lankė ir pravedė rekolekci
jas Adelaidės, Pertho, Mel
bourne, Hobarto, Canber- 
ros, Sydnejaus ir Brisbanės 
lietuviams. Iš Brisbanės jis 
dar vyko į N. Zelandiją, ir iš 
čia namo.

Kun. K. Pugevičiaus mi
sija Australijoje buvo ypač 
sėkminga. Tikintieji ir 
bendruomenė svečiui tikrai 
dėkingi už jo prasmingą vi
zitą ir pastangas. 

darbas, reikalaujantis daug 
pasiaukojimo bei meilės 
Lietuvai. Neužmirškime, 
kad tos Lietuvos Bažnytinės 
Kronikos yra siuntinėjamos 
žinomų laikraščių redakci
joms, bibliotekoms, žurna
listams bei politikams, kurie 
visuorpet galėtų susidaryti 
bendrą vaizdą, kas šiuo me
tu vyksta Lietuvoje. Pačių 
Kronikų atgabenimas, sure- 
dagavimas, išspausdinimas 
bei vertimas į anglų kalbą 
užima daug brangaus laiko 
ir lėšų, kągi jau bekalbėti 
apie pačius kronikų žinių 
rinkėjus, kurie savo gyvybę 
stato į nuolatinį pavojų, tai 
didvyriai - tylūs darbuotojai 
nereikalaują jokio užmokęs- 
čio, jie tikrieji patriotai.

Kun. K. Pugevičius, reko
lekcijų metu, dažnai minėjo 
ir citavo iš kronikų, kalėji
muose, psichiatrinėse ligo
ninėse bei koncentraciniuo
se lageriuose esančių lietu
vių kalinių siekimus, mintis, 
troškimus... tai žodžiai su
rišti su giliu tikėjimu, pa
siaukojimu ir viltimi. Pa
grindinė rekolekcijų tema ir 
mintis rutuliojosi dvasinės 
bei tautinės kultūros švie
soje, pabrėžtina, kad kun. K. 
Pugevičius gimė ir augo 
Amerikoje, sūnus pirmųjų 
ateivių, kalba gražia, tai
syklinga tarme, dėsto mintį 
suprantamai ir aiškiai.

Australijos Katalikų Fe
deracijos V-ba jam suruošė 
Parapijos Namuose priėmi
mą, kuriame dalyvavo 
Austr. Krašto Valdybos pir
mininkas p. A. Pocius su po
nia ir Melbourne Apylinkės 
Valdybos pirmininkas R. 
Šemetas. Svečias susirinku
sius apšvietė, kas atsiekta 
šalpos Bažnytinių Kronikų 
leidimo reikaluose. Atsaki
nėjo į klausimus, parodė 
skaidrių. Sekančią dieną 
kun. K. Pugevičius turėjo 
pasikalbėjimus su "Sun" ir 
’’The Advocate” korespon
dentais, vėliau p. A. Butkutė 
svečią nuvežė į pasimatymą 
su australų katalikų veikėju 
p. B.A. Santamaria.

Kovo 25 d. Lietuvių Na
muose Pavergtų Tautų or
ganizacija suruošė kun. K. 
Pugevičiaus paskaitą visų 
organizacijų atstovams, 
australams svečiams ir pla
čiai lietuviškai visuomenei. 
Prelegentas kalbėjo angliš
kai ir rodė daug skaidriu; 
pagrindinė tema - Lietuvos 
šiandieninė padėtis ir Baž
nytinių Kronikų paskirtis. 
Kalbėjo lietuviškoje radio 
valandėlėje ir per 3 A.R. ra
dio stotį religiniais klausi
mais, nusviešdamas dabar
tinę Lietuvos bažnyčios 
padėtį.

Antradienį, kovo 30 d. 
kun. K. Pugevičius išskrido į 
Canberrą, šiuo kartu ji 
palydėjo beveik visa Austr. 
Katalikų Federacijos Val
dyba, Tėviškės Aidų redak
torius kun. P. Dauknys, kun. 
P. Vaseris, Melbourne Apy
linkės Valdybos p-kas R 
Šemetas ir didelis būrys 
tautiečių. R.S.
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Vasario 2 d. poetui Ber
nardui Brazdžioniui suėjo 75 
metai. Sakytume, tai jau 
kretantis senukas, besi- 
laikųs už lazdos ir tebegy
venus jau vien tik sena 
garbe. Kai jis 1967 m. su
laukė 60 metų, dėkingi jo 
poezijos mylėtojai (o jo poe
zijų myli visi lietuviai be 
išimties) išleido jo surinktų 
visų poezijų viename dide
liame tome, pavadintų ’’Po
ezijos pilnatis” įtariant, kad 
poetas jau senstelėjęs ir iš jo 
vargu galima toliau tikėtis 
kūrybinių perlų. Vis dėl to 
mūsų džiaugsmui poetas ne 
tik kad nepaseno, ir sulau
kęs 75 metų jis neparodo jo
kių senatvės žymių: jis fiziš
kai judrus, kaip jaunuolis, 
kūrybingas, visados geros 
nuotaikos, kupinas jumoro, 
tarsi laiko kraunama metų 
našta jo visai neslegia. Kali
fornijoje gyvendamas apie 
100 km į pietus nuo Los An
geles jis dalyvauja kiekvie
name Los Angeles lietuvių 
parengime, plačiai važinėja 
po Amerikų ir Kanadų daly
vaudamas literatūros vaka
ruose arba surengdamas 
savo vieno vakarus, kuriuos 
praveda su tokiu artistišku
mu, kad jie pralenkia bet 
kokius teatrus. Tuo įsitiki
nome mes patys, kai jis 
prieš penketų metų lankė 
Australijos lietuvius ir savo 
magišku žodžiu atėmė kvapų 
minioms klausytojų ištisas 
valandas be jokio nuovargio 
išlaikydamas klausytojus 
didelėje įtampoje. Pasta
ruoju metu su savo poezijos 
vakarais sėkmingai lankėsi 
rytinėse Amerikos valstijo
se ir Kanadoje. Tai stebėti
nos ištvermės žmogus tiek 
fiziškai, tiek kūrybinškai.

Šalia savo kūrybos poetas 
nevengia ir kitokių darbų. 
Jis ir šiandie tebevadovauja 
lietuvių išeivijos rašytojų 
Draugijai, netgi organizuo
damas rašytojų suvažiavimų 
Clevelande jau gegužės 
mėn.

Iš tikrųjų Bernardas 
Brazdžionis jau tapo mūsų 
tautoje šios dienos gyva le
genda, kuris deklamuoja;

Bernardas Brazdžionis
75 metų

mas, giedamas, dainuojamas 
Be jo neišsiverčia joks mi
nėjimas, jokie parengimai. 
Jis ir Ūetuvių literatūroje 
įaugo, sayo įtaka prilygstųs 
Maironiui - abu organiškai 
suaugę su tauta, abu tautos 
žadintojai ir jos nuotaikų bei 
dvasios palaikytojai sun
kiausiose valandose ir sute
mose. Ir nors šiandie oku
puotoje Lietuvoje oficialiai 
B. Brazdžionis kaip žmogus 
ir poetas nefigūruoja, tačiau 
tautoje jis gyvas ir jo žodis 
eina iš lūpų į lūpas slaptai, ir 
veikia kaip gyvybės balza
mas kovoje pavargstan- 
tiems.

Dar nepriklausomoje Lie
tuvoje buvo praktikuojami 

Bernardas Brazdžionis

GIMTOSIOS ŽEMĖS ILGESYS

Koks gyvas tu, koks didelis ir koks sunkus, 
Gimtosios žemės ilgesy,
Užliejęs saule ir kaitra visus takus, 
Suspaudęs širdį lyg rudens naktis tamsi.

Tu ateini iš pat piliakalnio širdies, 
Iš pačio židinio šventų tėvų namų, - 
Ir nematau aš pro tave kitos žvaigždės, 
Ir nežinau kitų taip žudančių skausmų...

Greičiau nei spindulys radaro danguje,
Gilau nei šachtų suodini urvai, 
Švelniau nei nailono švelniausioji gija, 
Ir įkyriau negu šešėlis visame kely buvai...

Ir be tavęs aš lyg be duonos kasdieninės,
Ir be tavęs - tarytum žemė be lietaus, 
Ir be tavęs - aš lyg be šaukiančios tėvynės 
Ant žemės vieškelio plataus.

Kaip motina gera, tu surenki visus išsklidusius vaikus, 
Ir kaip patėvis piktas tu negrįžtančiam esi, 
Kai sieloj pabundi toks didelis ir toks sunkus, 
Gimtosios žemės ilgesy.

B. Brazdžionis su žmona Aldpna savoje sodyboje. Archi
tekto E. Arbo šaržas

literatūros vakarai, kurie 
klausytojų buvo priimami su 
džiaugsmu ir dėkingumu, 
tačia vieno žmogaus, vieno 
autoriaus literatūros vaka
ras pas mus buvo naujovė, 
kurių įvedė ne kas kitas, o B. 
Brazdžionis. Per tokius va
karus ir patys rašytojai as
meniškai prisistato, kaip' 
gyvi, ne kokios Parnase už- 
sidarusios būtybės.

Per tokius vieno žmogaus 
vakarus ir pats Brazdžionis 
visiems pasidarė ’’savas” 
žmogus, ne efemeriškas pa
vidalas. Taip ir Australijoje 
visi žino ir girdėjo apie B. 
Brazdžionį, bet retas kas jį 
buvo gyvų matęs, o buvo ir 
tokių, kurie net spėliojo, ar 
poetas tebegyvas, arba iš 
kokio šimtmečio.... Bet kai jį 
pamatė scenoje arba benar
dantį tarp žmonių po visų 
iškilmių, kad jis yra toks 
pats, vienas iš mūsiškių. Ir jį 
pamilo, ir jo poetinis žodis 
gal dar pasidarė artimesnis, 
o meniškai perduotas ir pa
veikesnis.

Jeigu taip šiandie būtų 
surengtas Brazdžionio poe
zijos rečitalis Lietuvoje — 
Vilniuje ar Kaune! Greičiau
siai tūkstantinių minių jo 
pasiklausyti ir jo pamatyti 
nesutalpintų nei Vingio par- 

kas Vilniuje, nei Petro Vi
leišio aikštė Kaune. Jo žodis 
pavergtiesiems yra nepaly
ginamai brangesnis ir pras
mingesnis, negu išeiviams, 
tarp kurių jis gyvena. O vie
nok jis vis tiek keliauja per 
pasaulį, beria savo brandų ir 
taiklų žodį į išdžiūvusias lie
tuvių išeivių širdis, kaip 
sodrų lietų, kaip gaivinan
čius lašus.

Australijos lietuviai iki 
šiandie su dėkingumu mini 
jį, ir jeigu jis dar kartų čia 
pasirodytų, jis būtų priimtas 
su dar didesniu džiaugsmu! 
Šios sukakties proga jam 
linkime dar daug šviesių ir 
kūrybingų metų!

V.K.

— _ 
Bernardas Brazdžionis

KAS MIRŠTA?

1. Žmogus

Kas miršta? Ar žmogus? Ne jis. Ne. Ne! 
Jis į gyvenimų, į šviesų žengia.
Ir visa vysta tolimam sapne.
Ir visa gimsta kitoje padangėj.

Kas miršta? Visa. Jo dienų vargai. 
Ir jo našta sunki, ir skausmas didis. 
Palauk, palauk... Ir tu gal neilgai 
Gal ir tave ateis ji ir pagydys.

Ir kitų rytų sveikinsi tenai.
Ir bus tau visos naktys nebebaisios.
Ir skleisies tu it žiedas amžinai
Po Viešpaties skliautais aukštaisiais.

2. Meilė

Kas miršta? Meilė? Ne, ne ji. Ne, ne!
Tik mylimasis, ak, tik mylimoji
Tik pelenų po šalta krūtine 
Saujelė, kur nakties tamsoj žėruoja.

Kas miršta? Visa: žodžiai, pažadai 
Ir priesaikos, ir bučiniai ugningi.
Palauk, palauk... Ir vėlei kaip kadai, 
Jūs būsite jauni, laisvi, laimingi.

O meilė vėl ieškodama širdžių, 
Klajos ten jūsų palikta po žemę 
Ir degins sieloj tūkstančius žvaigždžių, 
Kai visame pasauly, bus sutemę.

3. Laimė

Kas miršta? Laimė? Ne, ne ji. Ne, ne! 
Pasauly niekad ji nebuvo gimus.
Tik rojaus sodas tolimam sapne. 
Tiktai šaltų žvaigždžių žaidimas.

-Kas miršta? Visa: aistros, svaiguliai, 
Garbė, tuštybė, titulai ir lobiai.
Palauk, palauk... Visi tavi keliai 
Tiktai šešėlis liks marškonio drobėj.

O ji? Ji - laimė - vėl minias vilios, 
Ir džiaugsis jų nerandamų suradę. 
Ir daugel dainių laurų spinduliuos 
Dainuos aklam pasauliui jos baladę.
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_ Jgftge&t 1-r.e .. . _Pagerbtas
Msgr. kun. P. Butkus

Balandžio. 18 d. Sydnejaus 
įdėt. ’ Katalikų Kultūros 
Draugija talkinant kitoms 
religinėms organizacijoms 
surengė iškilmes - pagerbi
mo pietus kun. Petrui But
kui jo pakėlimo i monsinjo
rus ir karalienės Elžbietos II 
apdovanojimo MBE medaliu 
proga Lidcombe parapijos 
salėje tuoj po iškilmingų 
pamaldų. Tuo pačiu atšvęsta 
ir paminėta kun. P. Butkaus 
44 metų kunigystės sukak
tis. Po iškilmingų pamaldų, 
kurias atlaikė pats sukaktu
vininkas asistuojant sve
čiams kunigams tautiečiai 
rinkosi j parapijos salę, 
kur jau laukė paruošti vaišių 
stalai. Susirnko apie pustre
čio šimto parapijiečių ir 
kviestinių svečių. Visiems 
atsistojus įėjo ir pats msnr. 
kunigas P. Butkus pirmą 
kartą matomas naujoje pre
lato uniformoje. Kiek pasi
stiprinus prasidėjo iškilmin
gas aktas, kurį pravedė E. 
Lašaitis, apibūdindamas šio 
nekasdieniško subuvimo 
prasmę ir pristatydamas 
patį prelatą. Sveikinimo ak
tą perskaitė S.K.K.D. pirm. 
A. Vinevičius, kuris taip pat 
Serskaitė susirinkusiems ir 

eletą raštu sveikinimų, o jų 
buvo gauta, kaip prelegen
tas tvirtino, gerokai virš 
šimto, žodžiu sveikino p. 
Petniūnienė, J.A. Jūragis ir 
V. Kazokas. Po sveikinimų 
kun. Butkui parapijos ir sa

vaitgalio mokyklos vardu 
buvo įteikta dovana - nauja 
prelato uniforma. Po to tre
jetą dainelių duetu sudaina
vo jau nuo seno pažįstamos 
dainininkės pm. A. Stor
pirštienė ir E. Belkienė, 
akomponuojant B. Kiveriui 
ir sekė paties monsinjoro 
padėkos žodis, kuris kaip vi
sada kalbėjo rinktiniais žo
džiais su didele rimtimi be 
įprasto kun. P. Butkaus ju
moro.

Dar valandėlę kitą svečiai 
nuotaikingai pabendravo ir 
išsiskirstė.

ŽINIOS
Tik neseniai paskelbta, 

kad paslaptingas povande
ninis laivas, plaukiojęs Ang
lijos ir Airijos vandenyse, 
buvęs rusų povandeninis 
atominis laivas. Jį sekė 
Anglijos karo laivai ir lėktu
vai.

♦**
Anglijos užsienių reik, 

ministeris lordas Carrington 
savanoriškai pasitraukė iš 
pareigų dėl argentiniečių 
invazijos į britų Falklando 
salas ir dėl eilės kitų minis
terijoje nesklandumų. Jo 
vietoje paskirtas Fr. Pym.

*♦*

INTERPRETERS - CASUAL
A limited number of positions exist with the Ethnic Affairs Commission 
for casual (on call) Interpreters in the following languages:-
Albanian 
Indonesian 
Lao 
Polish 
Turkish

Balandžio 12 d. Maskvoje 
penkeriems metams darbo 
stovyklos nubaustas Ivanas 
Kovaliovas, apkaltintas Sov. 
Sąjungos šmeižimu ir 
šmeižtus skleidęs užsienyje.

Arabic 
Korean 
Lithuanian 
Thai 
Vietnamese

Calls for casual Interpreters occur both during and outside business 
hours and involve work at Police Stations, in Courts and with other 
institutions.

Fees payable are:
For assignment up to 3 hours $40
For assignment over 3 hours in any one day $67 
These fees are currently under review

Applicants will be required to undertake Interpreter tests prior to 
appointment.
Qualifications: The minimum education qualifications required are: 
N.S.W. Higher School Certificate or equivalent
General: Applicants for all positions should have a concern for the 
needs and problems experienced by non-English speaking members 
of the community, be able to liaise with people from all backgrounds, 
and preferably have a knowledge of Government and community 
provided services.
Applications should be made on Form 59 which are available from the 
Ethnic Affairs Commission - (Phone: 231 7472).
Please ensure that, when completing the application form the full title 
of the position applied for is quoted and the language in which you wish 
to be tested is indicated.
Inquiries: Phone 231 7462 Mr. L. Ginori or 231 7384 Mr. F. Kraus.
Applications should be sent to the Co-ordinator, Community 
Interpreter and Information Service, 1st. Floor, 140 Phillip Street, 
Sydney, 2000, by 30th April 1982.

056571

Po to, kai Tasmanijos 
darbiečių vyriausybė valsti
jos parlamente prarado pa
sitikėjimą, paskelbti nauji 
Tasmanijoje rinkimai, kurie 
įvyks gegužės 15 d.

Hindi
Khmer (Kampuchea) 
Maltese
Tongan

Ir vėl užtiktas neišaiškin
tas povandeninis laivas 
Švedijos teritorialiniuose 
vandenyse, kurį sekė švedų 
karo laivai ir helikopteriai, 
bet paspruko.

Kadangi jau buvo gana 
vėlyvas rudens laikas ir tos 
prausyklos” lango stiklai iš
daužyti ir jis užkaltas lento
mis, tai čia šaltis buvo neap
sakomas. Ir dar man nespė
jus susivokti, kas daryti, - jis 
stipriu smūgiu mane įvertė į 
tą lovį vandens. Aš netekau 
kvapo ir iki jį atgavau jau jis 
man metė į akis šiurkščius 
kalinio drabužius ir mano 
suko į kamuolį...

— Ar negalėčiau gauti 
rankšluostį nusišluostyti! — 
paprašiau.

— Rankšluostį?!.. Gal dar 
užsimanysi mergą! Prašyk 
savo Smetoną, gal jis tau at
neš! Po velnių, vilkis grei
čiau ir netrukdyk manęs-Tai 
Erakeikti sutvėrimai, tik 

albėti, kalbėti!!
Užsimoviau savo naują 

"uniformą” ir vėl skubėda
mas sekiau. Beeinant jis su
sitiko kitą tarnautoją ir jo 
paklausė; į kurią kamerą 
mane patupdyti. Tas paduo
damas jam ryšulį raktų pa
sakė: ’’Kišk laikinai į 3 ar 
vienukę. Žinai, ten tardomų
jų!” — atsakė.

Tik pravėrus minimos 
’’vienukes” duris mušė toks 
aštrus dvokiantis kvapas, 
kad man akyse tamsu pasi
darė, bet nebuvo kada ir nu
sičiaudėti, kaip jau buvau 
įstumtas į vidų ir užrakintas 
devyniais raktais. Vienukė 
(vieni vadino kamera, kiti 
celė) buvo labai siauras, il
gas, gana aukštas, vienu be 
Stiklų, tik geležinėmis štan
gomis ir iš lauko pusės len
tomis aklinai užkaltu langu. 
Kairėje pusėje stovėjo lentų

J. Krupavičius
• > i ?' - ••

APOKALIPSĖ
(PRISIMINIMAI) Tęsinys

sukalti narai - lova, kuri bu
vo maždaug mano dviejų 
delnų aukščio, dvylika pla
tumo ir apie keturiasde- 
šimts aštuonių delnų ilgumo. 
Ant jo gulėjo sena, suplyšu
si, nešvari antklodė. Deši
nėje pusėje arti durų stovė
jo didokas, apipuvęs, visa 
kuo aplipęs ir neaprašomai 
dvokiantis medinis kibiras, 
kuriame kalinamasis atlik
davo savo visus asmeniškus 
reikalus. Sienos ir grindys 
atrodė niekados nebuvo va
lomos ir aplipusios visa kuo 
ką tik žmogus gali įsivaiz
duoti. Lubose degė, elektri
nė dulkių ir voratinklių api
pinta, lemputė. Vidury durų 
buvo išplauta keturkampė 
skylė, per kurią laikas nuo 
laiko į vidų žvilgterėdavo 
’’atgimstančios Lietuvos 
kūrėjo žvali akis”.
Kada jau mano nervai tru
putį aprimo, akys priprato 
prie šviesos, - pradėjau savo 
f’butą” smulkiau apžiūrinėti 
ir maždaug štai ką pastebė
jau. Ant durų gabaliuku 
stiklo įbrėžta: ’’Tarpe šitų 
durų man šėtonai sutriuški
no kairės rankos pirštų ga
lus ir nutraukė nagus...” 
Kiek aukščiau: ’’Man rankas 
išnarino”. Ir aukščiausioje 
durų vietoje: ’’Lietuvi, ne
pasitikėk šiandien savo ge
riausiam kaimynui, nei 
draugui, nes dar tu nežinai, 
kokių, laikų sulaukėme.* 
B.A.” Ant sienos virš durų: 
’’Tai yra saldus ir pridera
mas daiktas kentėti ir mirti 
dėl savo krašto. Horace.” 
Ant dešinės sienos: ’’Sudiev, 
tėveli, motinėle... Žygaitis.” 
’’Mūsų kūnus jie čia numa

rins, bet sielas^ atgaivins. 
Lazdijietis”. — "Rašau tau 
savo krauju, niekuomet ne
priimk jų siūlomos druskos. 
P.V. iš Veisėjų”. — ”Už Die
vo žodžio skelbimą čia man 
replėmis nugnybo galą lie
žuvio ir sudaužyto butelio 
stiklais, prisigėrę, braižė 
man ant pečių kryžius. Kun. 
Krūvelis, Ūdrija.” - ”Be- 
reikalo, motynėle, mane au
ginai! K.R. Merkinė.”...

Durų skylėje pasirodė 
akis ir pasigirdo balsas: ”Ar 
tu nustosi kada nors daužy
tis? Ar nori, kad aš sutvar
kyčiau!” ir vėl dingo.

Norms nenoroms turėjau 
sėstis ant tų šlapių, purvinų 
ir dvokiančių narų - lovos. 
Galvai padėti buvo tik viena 
skersai prikalta lenta, prie 
kurios gulėjo vadinama ant
klodė, kuri gal šimtų prieš 
mane buvo vartota, sukietė
jusi, dvokianti ir suplyšusi. 
Užsikloti - prisidengti ji vi
siškai netiko, nes nelinko. 
Tada aš ją pastačiau prie 
lango, kad mane nors trupu
tį apsaugotų nuo šalto ru
dens vėjo ir lietaus.

Taip apsitvarkęs susi
traukiau pačiame kampe į 
kamuolį ir drebėjau. Šalau, 
kaip niekados savo gyveni
me. Neužilgo pajutau, kad 
mano veidas, rankos, kojos 
ir visas likusis kūnas aplipo 
kokiais tai judančiais vaba
lais. Rankomis pradėjau 
gintis: nubraukiau nuo veido 
ir staiga pajutau nosį rie- 
čiantį dvokimą. Ir kuo dau
giau aš juos tryniau, tuo ga
vau storesnį sluoksnį ant 
savo veido riebaluotos ma
sės ir didesnį dvokimą. Tai 

ir buvo neprižiūrimų kalėji
mų parazitas - blakės. 0 jų 
čia buvo milijonai! Kovoti sū ■ 
jomis buvau bejėgis ir jos 
mane kando, kur tik norėjo 
ir kiek tik galėjo. Ir tai tę
sėsi pora dienų iki visa mano 
oda tapo raudona, - viena 
žaizda ir joms buvo daug 
lengviau čiulpti mano kraują 
ir man kentėti.

Mano ’’reikalams” kampe 
pastatytas medinis kibiras 
irgi atgijo, - aplipo visas di
deliais riebiais, elektros 
šviesoje žvilgančiais, tara
konais. Jie graužė be pasi
gailėjimo tą kibirą, mano lo
vą, laipiojo būriais po sienas 
ir mane, bet aš prieš juos 
nieko blogo negaliu pasaky
ti, nes jie manęs nekando. 
Nekando gal tik- todėl, kad 
pakankamai turėjo kito 
maisto ir buvo čia kalėjime 
vargšų kalinių laikomi, kaip 
gyvybę gelbėjanti priemo
nė. 0 apie tai aš tau, mielas 
skaitytojau, dabar ir per
skaitysiu, tai ką čia virš savo 
galvos chemišku paišeliu ra
dau užrašyta: ’’Mielas bend
rų kančių drauge! Aš jaučiu, 
kad tu čia tą pat rasi, ką ir aš 
turėjau. Netriuškink blakių, 
nes būtų tas pat, kad norė
tum mūsų Nemuną arba
tiniu šaukšteliu išsemti. Ge- 
riau taupyk savo jėgas! Ki
tas reikalas yra su tarako
nais. Vėliau juose rasi išsi
gelbėjimą. To gabaliuko 
duonos, kurį tu gausi į 24 
vai., — neužteks tavo gyvy
bei palaikyti. Žinoma, ban
dysi kandžioti šitos antklo
dės kampus, savo guolio 
lentas, čiulpsi drėgmę nuo 
šito lango geležių ,kad nu
marinus vidinį karštį ir kad 
galėtum burnoje apversti 
sutinusį liežuvį...

Tą gaunamą pietų laike 
puodelį vandens tuojau iš
gerk ir puodelį atgal padėk 
ant durų langelio. Priešingai 
kitą dieną jie tau atneš tik

pusę to, nes pagalvos, kad 
turi perdaug. Tą gabaliuką 
duonos, kurį gausi, neišleisk 
iš pirštų, nes žiurkės, pelės 
ir tarakonai suės vienu aki
mirksniu.

Dabar tau, drauguži, tė
viškas patarimas. Nujaus
damas maždaug laiką, kada 
gausi savo duoną - prisigau
dyk, kiek galima daugiau 
nuo kibiro ir grindų, kiek iš 
kur rasi, taraknonų, nusu- 
kink jiems galvas ir dar gali 
išrauti kojas, kad būdų sli- 
desni ir su gabaliuku tos 
duonos!...

Aš suprantu, kad pirmo
mis dienomis, bus tas šlykš
tu, gal ir susirgsi, bet vėliau 
priprasi ir tik čia rasi išsi
gelbėjimą nuo bado. 0 jau 
vėliau valgysi, kaip razin- 
kas, mamytės ragaišy, - su 
galvomis ir kojomis! Šitie, 
šėtojai, mus pripratins prie 
visa ko! Būk laimingesnis už 
mane! advokatas M”. Aly
tiškis. Kada tai gerai paži
nojau.

Per lango lentų plyšius 
pūtė ledinis vėjas. Kiek tik 
galėdamas riečiausi į ka
muolį. Tuo pasinaudodamos 
pelės ir žiurkės laipiojo ant 
manęs, uostė rankas, veidą 
ir knibinėdamos kuteno kojų 
padus. 0 spiečiai uodų sten-
gėsi iš mano drebančio kūno 
išgerti dar tą truputį pasili- 
kusio kraujo...

Pradėjau migdytis, kaip 
staiga už lango sustojo 
sunkvežimis, keiksmai riks
mai ir moterų su vaikais 
verksmai. Po kiek laiko, tas 
visas triukšmas persikėlė į 
koridorių. Čia ir prasidėjo 
rūšiavimas, stumdymas, 
mušimai ir kišimai į kame
ras. Prie pat mano durų, 
matomai parkritusi, viena 
moteris perrėkdama kitus 
šaukė: ”Tu, velnio vaike, 
man nosį sutriuškinai! Žiū-
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Marksizmas nėra tai tik 
olitinė - ekonominė teorija 
r ateities gyvenimo vizija, 
et kartu yra ir ideologinė 
oktrina, pasaulėžiūra, 
laterializmo atsirėmęs ri
ejimas bei religija. Šia 
rasine mėgsta jis vadintis 
ialektiniu materializmu, 
ariamai mokslu pagrįsta fi- 
osofija. Ryškiausiai visa tai 
natytis TSRS gyvenimo 
Taktikoje ir ten spausdina- 
aoje literatūroje.
Vokiečių socialogui - eko- 

lomistui Alfred Weber pri- 
kirtinas socialinės religijos 
erminas. Turime galvoje jo 
lar prieš II-jį Pasaulinį karą 
šleistą veikalą ’’Kultur — 
ieschicte als Kultursoziolo- 
ie” (Kultūros istorija kaip 
ultūrinė sociologija). Mūsų 
eikalui talkina to veikalo 
atroji papildytoji laida, at- 
pausta Muenchene 1950 m. 
L Weberio žodžiai pokari- 
ėje laidoje: ”... kaip II-jo 
’asaulinio karo rezultatas 
tovi du milžiniški jėgos 
variniai — sovietinės Rusi
os ir JAV pavidaluose įsi
gijimas dviejų socialinių 
eligijų, kurios, kiek leidžia- 
i įžvelgiama, ideologiškai 
geistlich) nėra sutaikomos” 
p. 463). Stebina kiek, kad 
L. Weber įžvelgia ir JAV 
iešajame pasireiškime so- 
ialinės religijos požymius. 
!et apie tai vėliau. Sovie- 
uose tai rusiškąjį komuniz- 
aą jau 1937 m. yra gretinęs 
eligijai rusas filosofas N. 
ierdyaev: "Maskviškiame 
arizme ir imperializme 
monių vienybė išlaikoma 
iuvo per religinį tikėjimo 
ieningumą. Ir taip naujas, 

paprastas tikėjimas turėjo 
būti sukurtas masėms ele
mentariniais simboliais. 
Marksismas rusiškoje for
moje buvo visai tinkamas 
tam” (N. Berdyaev, The 
Origin of Russian Kommu- 
nism, London, 1937, p. 144). 
Berdyaev dar pastebi, kad 
rusiškas komunizmas pri
mena žydų laukiamam me- 
sianizmui.Turi jis galvoje, be 
abejo, tą dialektinės raidos 
diktuojamąją komunistinio

’’rojaus” būseną, kuri bū
sianti pasiekta per pereina
mąjį socializmo laikotarpį.

Kas yra religija? Klausi
mas, kuriam vieningo ar 
bent daugumos mintijimo 
autoritetų sutartino atsaky
mo nėra. Ir tai dėl to, kad 
religijų taip daug ir didžiai 
įvairuojančių, ypač žvel
giant istoriniu požiūriu ir 
susiduriant su tų pačių reli
gijų pakitimais. Religiją (lot. 
relegere - įsigilinti, atidžiai 
stebėti) bandoma apibrėžti 
kaip žmogaus ar žmonių 
grupės įsitikinimų ir jausmų 
visuma, siekiant tikrovės ir 
•žmogiškosios egzistencijos 
prasmės, siejant su die
vybe. Šia prasme marksiz
mas ir dialektinis materia
lizmas į religijos sąvoką ne- 
įtęlpa.

Yra religijų ir be Dievo, 
kai tikėjimo esmė įžvelgia
ma tik žmogiškoje elgseno

je. Tai gyvenimo~budb reli
gijos. Toks yra buvęs pirmi
nis
budizmas,confucionizmas, 
taoizmas. Buda tikėjo tačiau 
Easaulio Dvasią, kuri reiš- 

iasi kiekviename žmoguje, 
Laotsė Tao, kas at įtiktų iš
mintį, graikų Logos. Bet čia 
jau metafizika (už patyrimo 
ribų). Buda apie tokius reiš
kinius taip yra pasakęs: 
’’Kas apie tai kalba, nežino; 
kas žino, nekalba” (R.C.

MARKSISTINIS TIKĖJIMAS
A. Zubras

Johnson, A. Religious Out
look for Modern Man, Lon
don, 1964, p. 109). Ir Konfu
cijus taip pat buvęs labai at
sargus. Pagal prof. Rosen- 
kranzą (žodžiai Heidelbergo 
universitete 1947 m. Rytų 
filosofijos kurso paskaitoje) 
mokiniui, paklaususiam dėl 
pomirtinio gyvenimo, Kon
fucijus atsakęs: ’’Gal po 
mirties ir sužinosime”. Dia
lektinis materializmas visus 
panašius klausimus laiko 
metafizika ir su panieka at
meta. ’’Materialistai išaiški
na pasaulį pačiu pasauliu, 
nesitalkindami jokių virš- 
gamtinių , lyg aukščiau pa
saulio egzistuojančių jėgų” 
(F. Konstantinov ir kolek., 
Marksistiskas filosofijas pa- 
mati vertimas į latvių k., Ri- 
,ga, 1964, p. 11). Toliau 
konkrečiai: ’’Materializmas 
atmeta religiją” (Ibd. 14). 
Dialektinio tat materializmo.

•L

yra materialistinis buities 
bei visatos supratimas su 
dialektiniu kitimo bei vysty
mosi aiškinimu. Gyvybė ir 
sąmonė labai organizuotos 
materijos funkcija ar pasi
reiškimas. Trumpai: mate
rija yra amžina, iš jos ir per 
ją visa kita. Tai jau tikėji
mas, nors ir visai žemiškas. 
Kad idėjos (sąmonės feno
menas) reiškiasi dialektiš
kai, tai visi galvojantieji su 
tuo sutinka. Bet ar tokie pat 

Australijos Dienos iškilmėse ALB Krašto Valdybos pirm. 
A. Pocius (kairėje) pokalbyje su Australijos min. pir-ku 
Mr. Fraser ir Mrs. Fraser.

dėsniai sutinkami tąsiojoj 
medžiagoj? Savaime iš jos 
dialektiškai niekas nekyla,'b' 
yra ji tik priemonė judėji
mui ir energijai. Įdomu šiuo 
klausimu ateisto egzisten
cialisto J.P. Sartre filosofa
vimas: ”... nemanau esąs 
maaau metafizikas atmes
damas Dievo egzistenciją 

.negu buvo Leibniz,ją pripa
žindamas” (J. Sartre, Mate- 
rialismus und Revolution, 
Zuerich, 1950, p. 11-12). Ide
alistiniai filosofai, metafizi
kais vadinami (gr. meta-a- 
napus, physika-gamtinis da
lykas), materiją kildina iš

Nukelta į psl. 6

Apokalipsė
Atkelta iš psl. 4

ėk, kaip kraujas bėga! Ir už 
ą? Sakyk už ką? Kad tau 
lažam sprando nenusukau, 
žpakalį valiau! Taip dabar 
tsilygini? Viešpatie, Tu 
aano, Viešpatie, prie ko 
iriėjome?...’ - ’’Laikyk bur- 
lą, karve, jeigu nenori, kad 
lar kartą ją uždaryčiau...” 
tsiliepė vyriškas balsas, 
alia jos, kokio tai nelaimin- 
o senelio dejavimai: ’’Tai 
niaukėme laikų. Už ką jie 
aus čia kankina? Kur veža? 
Jž ką laužo senus kaulus. 
Jet numirti neleidžia savo 
ampelyje...”
Po pusvalandžio, ar gal 

iek ilgiau, užraktų skam- 
lėjimai ir dejavimai kiek 
ptilo. Tuo pasinaudodami 
ėl atgijo kraują geriantieji 
abalai, o su jais ir mus šau
dantieji „broliai”: ”Dėme- 
io, dėmesio! Iššauktų pa- 
ardžių asmenys turi šku
liai pasiruošti transportui! 
’askubėti, nes sunkvežimiai 
au laukia!” Tada prasidėjo 
atrakinėjimas kamerų ir 
“lūkimas pavardžių.

„Galvelis, - Ūdrija” - 
tambus ūkininkas. Pažįstu. 
V. Navikas, - Duselninkai.” 
kininkų S-gos skyriaus 
irmininkas. Pažįstu. „Na- 
ickas, - Simnas” vargoni- 
inkas, Pažįstu. „Juozas 
larniauskas, - Krokelau- 
is,” kūrėjas-savanoris, 
viejų Vyties Kryžių kava- 
Jrius. Karo invalidas, - vie- 
i medinė koja. Pažįstu. 
Jonas Bražinskas, - Lazdi- 
i," kartu lankėme Alytaus 
mnaziją.
Ir taip pažįstamų ir nepa
statau pavardžių suskai- 
au arti septyniasdešimtį, 
ida kitame koridoriaus ga- 
vėlpasigirdo balsai „Šian- 
en užteks, nes gausime tik 

vieną vagoną!” „Teisybę sa
kai” - pasigirdo kito balsas: 
„Simnas, Marijampolė. Vil
kaviškis, Kaunas ir Vilnius 
dar žada smarkiai prisidėti 
prie to pačio traukinio. Po 
kiek laiko nutilo nelaimin
gųjų dejavimai, šauksmai ir 
stumdymai ir ištuštėjo kori
doriai. Mano kameroje už
geso šviesa. Reiškia naktis 
praėjo. Noriu čia pastebėti, 
kad tais laikais sėdint „at
gimstančios” Lietuvos kalė
jimuose tamsus laiko tarpas 
buvo skaitoma diena ir švie
sus naktimi, nes užkalti len
tomis langai dienos metu 
mažai šviesos įleido į vidų, o 
visą naktį degė šviesa. Ir 
kas dar stebėtina, kad visas 
judėjimas, kaip atvežimai ir 
išvežimai, tardymai ir kan
kinimai vykdavo tik nakties 
metu. Toks jų elgimasis ne
pasakomai veikė sėdinčio 
nervus.

Duryse atsidarė skylė ir 
vėl įkišo kumščio didumo 
gabaliuką juodos senos duo
nos ir vidutinio dydžio 
nešvarumais aplipusį, kada 
tai buvusį emaliuotą puodelį 
gelsvo skysčio, kurį mes čia 
paprastai vadinome - van
deniu. Įspėjęs, kad kada bus 
pilnas mano kibiras, jam 
pranešti, vėl pranyko. Dėl to 
kibiro turiu pasakyti tiek, 
kad jis man darė mažiausiai 
nemalonumų. Jeigu aš ten 
būčiau sėdėjęs ir dvidešimt 
metų, - jis pilnas niekados 
nebūtų buvęs. Čia, kalėjime, 
gyvenimas sukasi amžinu 
ratu: kas lieka nuo kalina
mojo, tai tarakonai, pelės, 
žiurkės ir kiti jo draugai 
tuojau sunaudoja.

Šviesai užsidegus išgirdau 
koridoriuje šaukiant mano 
pavardę, pasiruošti tardy
mui. Tardymo kambarėly 
sėdintieji du jauni vyrukai 
šaukė ant manęs, koliojo 
tikrais lietuviškais žodžiais 
ir klausimai buvo vis tie pa

tys: kodėl nenoriu tarnauti 
naujai Lietuvai, kodėl išbė
gau iš Vilniaus, ko čia ieškau 
Alytuje, kapuose, ant tilto? 
Kokius popiergalius plėšiau 
prie savo motocildo ir dar 
pridėjo naują klausimą: kiek 
sukišau, betarnaudomas ka- 
ERalistams, į kalėjimus ne- 

altiį brolių komunistų? Į 
tuos visus klausimus daviau 
trumpus, teisingus atsaky
mus ir dar sakiau, kad pa
sibaigus mano atostogų lai
kui, gal grįšiu į Vilnių ir to
liau tarnausiu. Jiems pavar
gus mane bekoliojant, vie
nas iš jų_ atsiduso ir sukrio
kė: „Pažiūrėsime vėliau! 
Pranyk į savo būdą!”

Aš jiems nusilenkiau ir 
nuskubėjau į savo kamerą. 
Kur tuojau kampely susirie
čiau, norėdamas truputį už
merkti akis ir sušilti, nes 
jaučiau kad neužilgo vėl 
prasidės čia atvežimai, išve
žimai, mušimai, koliojimai ir 
verksmai ir visa tai, taip 
man gerai pažįstama lietu
viška kalba...

Kaip aš tuo laiku neišėjau 
iš proto, - nežinau. Tik žinau 
tiek, kad jau be sienų pagel- 
bos vaikščioti neturėjau jė
gų, kad mano pulsas mušė 
nedaugiau 20 kartų į minutę, 
kad burnoje liežuvis tapo 
sausas - sutino Ir aš po savo 
oda lengvai galėjau skai
čiuoti savo kietus kaulus...

Slinko ketvirtoji savaitė. 
Man jau buvo visvien. Mel
džiausi tik į savo Aušros 
Vartų Dievo Motiną ir pra
šiau, kad ji padarytų ste
buklą ir leistų greičiau 
iššaukti mano pavardę 
transportui ir padarytų 
kančioms galą. Bet Ji ir čia 
manęs neužmiršo ir parodė 
stebuklą!...

Vieną rytą, tik užgesus 
šviesai, atbėgo prie durų 
uždusęs prižiūrėtojas ir su
riko: „Krupavičiau, telefo
nas! Vilnius, Skubėk!.."

„Juozai, ar tai tu?” — ra
gely pasigirdo rusų kalba.

„Taip aš, Alioša,” atsa
kiau.

„Sakyk, ko iš tavęs nori 
tie lietuviški idijotai? Žinai, 
aš vakar gavau iš Alytaus 
raštą rinkti apie tave žinias 
ir sužinojau, kad esi patup
dytas. Jie nori žinoti keletai 
šimtų tu čia Vilniuje nusukai 
sprandus. Matomai nori 
tave sunaikinti, - kelia bylą. 
Iš jų šiandien visko galima 
tikėtis! Žiūrėk, mano bran
gus drauge - nenusimink! Aš 
tavęs neapleisiu! Gen. Že
maitis - Baltutis šiandien 
po pietų grįžta iš Kauno ir aš 
jį prikalbėsiu pasirašyti pa
leidimą! Na... pakentėk dar 
vieną dieną ilgiau! Bet būk 
tikras, Juozai, arba aš...” nu
trūko balsas trūbelėje, atsi
rado cypimas ir aš dabar ne
atsimenu, kaip ji man iškrito 
iš rankos.

Grįžęs į savo tamsią, 
drėgną ir dvokiančią kamerą 
kritau ant purvinų grindų ir 
meldžiausi. Meldžiausi be 
ir meldžiausi. Meldžiausi ne 
žodžiais, ne lūpomis, bet vi
sa savo iškankinta kruvina 
širdimi. Dėkojau mūsų Mo
tinai, kuri amžiais gyvena 
Aušros Vartuose ir mūs ne
pamiršta... Ir kada pakėliau 
nuo grindų savo ašarotas 
akis, tai visa aplinkuma at
rodė, kaip tai pasikeitusi: ir 
tarakonai nebelipo ant mano 
veido gerti sūrių ašarų ir 
pelytės sėdėdamos prie ma
no kojų, tik valėsi savo ūse
lius ir atrodė, kad „sudiev!” 
belinkėjo...

* * ♦
Mielas skaitytojau! Pasi

džiauk valandėlę su manimi! 
Laikinai užmirškime tų 
tūkstančių ir tūkstančių ne
kaltų mūsų brolių ašaromis 
plautų kalėjimų, ir aš tau 
papasakosiu gabaliuką mūsų 
istorijos faktų. Vis turbūt 

žinome, kad mūsų tėvynė, 
beveik visų Europoje vyku
sių kivirčų būdavo centre: 
jos veidą mindžiojo kryžiuo
čiai, napoleonai, kaizeriai, 
carai.

Pirmame pasauliniame 
kare, kas tik galėjo gelbėjosi- 
bėgdami į Rusijos gilumą. 
Ten susibūrė, stengėsi 
palaikyti lietuvybę ir net 
Voronežo mieste turėjo 
įkūrę vertą lietuviško vardo 
gimnaziją. Ta gimnazija da
vė Lietuvai keliolika garsių 
vyrų, iš kurių čia gal tik 
verta paminėti du. Vienas 
buvo mano pusbrolis (iš mo
tinos pusės) Dr. Juozas Lei- 
monas (miręs Čikagoje), ku
ris buvo didelis lietuvis 
patriotas, amžinas „Pavasa
rininkų” ir "Ateitininkų” 
pirmininkas ir laikas nuo 
laiko dienraščio „Rytas” re
daktorius. O antras baigęs 
su juo kartu tąpat gimnaziją 
buvo Vladas Leonavičius, 
kuris, kaip ir daugelis kitų, 
po karo nemalonėjo grįžti j 
savo tėvynę, bet įstojo į 
Stalino NKVD tarnybą ir už 
segebėj’imą „valyti” Rusiją 
nuo „piktžolių” pasiekė ge
nerolo laipsnį ir jau save pa
sivadino gen. Vladu Žemai
čiu - Baltučiu. Jo tėvas Lie
tuvoje buvo Vyr. Kar. štabe 
sargu - kurjeriu dienos me
tu, vakarais Valst. Teatre 
pardavinėdavo programas it• 
nurodinėdavo vietas. O kas 
svarbiausia, tai kad dar jis 
buvo ir mūsų prezidento 
nuolatinis iškilmių vežikas. 
Kam dar teko dalyvauti Pa
rodos aikštėje iškilmėse, tai 
dar gali prisiminti sėdintį 
aukštoje sėdynėje prieš 
prezidentą, juodai apsiren
gusį, aukšta skrybėle, ilgais 
stambiais baltais ūsais senį.

Bus Daugiau
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dvasios, gi materialistai 
dvasią iš materijos. Reikia 
sutikti su J.P. Sartre, kad 
abiejais atvejais čia metefi- 
zika. Tiesa, materialistus 
lyg ir paremtų faktas, kad 
dvasia bei sąmonė žmoguje 
subujoja su amžiumi, su
menkėja senatvėje ir ligoje, 
visai dingsta su mirtimi. Ta
čiau visiškai aišku, kad psi
chiniai reiškiniai nevyksta 
'pagal tuos pačius dėsnius 
kaip tąsiosios materijos fizi
niai reiškiniai. Žmogaus am
žius, ligos yra biologiniai fe
nomenai, taip pat labai skir
tingai besireišltią nuo tąsio
sios materijos^

Grįžkime konkrečiau prie 
A. Weberio įžvelgtos socia
linės religijos TSRS kasdie
nybėje. Visoje ideologinėje 
literatūroje ir universite
tuose didalektinis materia
lizmas vienintelė teisinga 
filosofija. Proletariatas yra 
žmonijai palaimą atnešan- 
čioji klasė, komunistinė 
bendruomenė aukščiausia 
žmonijos progreso pakopa, 
Maskvos pasišovimas apaš
talauti komunizmo įgyven
dinimui visame pasaulyje, 
tuo būdu atnešant laimę vi
sai žmonijai. Pastaroji labai 
ryški misijos idėjai, būdin
gai daugeliui religinių sąjū
džių. Griežtas savinimasis 
teisingos marksizmo inter
pretacijos, nepaklusniuosius 
apšaukiant paklydėliais, net 
išdavikais. Griežta herar- 
chinė santvarka viduje: ko
munistų partijos nariai, 
partijos suvažiavimas, cent
rinis komitetas ir politbiu- 
ras, generalinis sekretorius. 
Pradėjome iš apačios nuo 
komunistų partijos narių, 
bet gyvenimo direktyvos ir 
nutarimai eina iš viršaus. 
Visokie rinkimai, kongresai 
tai tik fasadui. Atrodo, kad 
tą visą ir galėjo A. Weber 
turėti galvoje, sukurdamas 
socialinės religijos terminą. 
Kiek kitaip su N. Berdyaev 
religiniu pakaitalu bei suro
gatu. Ortodoksų bažnyčiaca- 
ristinėje Rusijoje buvo caro 
patvaldystės stipriausia at
rama: pripažino jį bažnyčios 
ir visų tikinčiųjų galva, dog
mų raidė buvo nustelbusi 
esmę, pamaldos cerkvėse 
užgožtos ritualu bei cere
monijomis. Su revoliucija 
metai po metų cerkvė buvo 

• nustumta į šoną, jaunąjai 
kartai pakišta tapo visuotiną 
išganymą žadanti komuniz
mo doktrina. Taip pat dog
matinė, nekvestionuojama, 
su Markso, Lenino, savo 
metu Stalino ikonomis, su 
raudonaisiais kampeliais, su 
partijos istorija vietoj 
šventraščio, su naujųjų laikų 
švenčių apeigomis ir cere
monialu. Leninas iškeltas į 
pranašų papėdę, panašiai 
kaip pas musulmonus Maho- 
medas. Ką gi sako dienomis 
eilės žmonių, slenkančių 
Maskvoje pro jo mauzolejų 
bei karstą? Stiklu dengtas 
sarkofalgas su kasmet kos
metiškai atnaujinama Lėni- 

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS
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no mumija. Visa tai juk tik
rai religinis surogatas.

Dėl JAV tai šio straipsnio 
pradžioje cituotame A. We
ber veikale skaitome, kad 
ten esanti ”... religija laisvės 
ir lygių galimybių” (p. 469). 
Kodėl autorius tai pavadina 
religija? Tai tikriausiai to
dėl, kad gyvenimiškas prag
matinis reikalas ir ten yra 
virtęs lyg doktrina. JAV su 
nepriklausomybės 
išsikovojimu (nepriklauso
mybės ir terminas iš ten ki
lęs - nepriklausomybė nuo 
Didžiosios Britanijos, nuo 
karūnos) nepajudinamas yra 
tikėjimas pilietinėmis lais
vėmis. Valdžiai pažaboti 
toks skrupulingas jos galių 
suskirtymas - įstatymų lei
džiamoji, vykdomoji ir teis
minė. Pagaliau viena kitą 
dar kontroliuoja. Pati val
džia iš žmonių valios. Vado
vaujančiuose sluogsniuose 
beveik dogma yra laisvos 
iniciatyvos principas ir tikė
jimas praturtėti. Medžiagi
niai žmogaus pasisekimai, 
aiškintasi dar labai neseniai, 
esant jį Dievo malonėje. 
JAV demokratija laikyta ir

Naujoji Adelaidės Apyl. Valdyba iš k.: B. Sabeckis - jaunimo reikalams, V. 
Vosylius - vicepirm. ir kultūros reik., A. Mikeliūnas - iždininkas, Č. Zamoiskis - 
pirmininkas ir A. Skiparis - sekretorius. į Nuotrauka V. Vosyliaus

Dėmesys kalbai

Ilgiau pabuvus tarp sveti- blankus, nevaizdingas ir iš 
mųjų jau reikia būti bud-i tiesų tuščias žodelis. Kiti, 
riarn kalbant lietuviškai, n kartais į vieną sakinį pri

krauna net keletą tokių 
’’yra”, kas parodo, kad toks 
visai nejautrus savo kalbai. 
Štai mažas pavyzdėlis: 
’’Rugsėjo 8 (yra) rengiamas 
minėjimas. Tai (yra) pras
minga šventė, kuri (yra) gi
liai įaugusi į lietuvio sąmo
nę”. Išleiskite tuos skliaus
teliuose žodelius ir gausis 
sklandus, tą patį pasakąs 
sakinys. Arba: ’^Birutė

Neužtenka to, kad tik būtum 
pokalbyje suprastas nepai
sant kaip išsireiški. Norint 
pakenčiamai lietuviškai kal
bėti, visados reikia sąmo
ningai ir save kontroliuoti, 
kad neįsiveltų svetimybių, 
ypač kalbant su vaikais, ku- 
riernS' viskas labai greit 
įstringa ir vėliau sunku tas 
klaidas pašalinti. Pastebėta, 
kad net ir savaitgalio mo
kyklose ir lituanistiniuose 
kursuose patys lietuvių kal
bos mokytojai neišvengia 
svetimybių 
rašydami.

Sustokime 
’’yra”. Būna 
būtinas, bet 
visai nereikalingas ir kalbai 
tik apsunkinimas, nes tai 

tebelaikoma paveikslu pa
saulyje. Iš čia ir misionieriš
kas pasišovimas. Geras pa
vyzdys MacArthur pasise
kęs pakeitimas Japonijos 
veido. Tos kilmės, greičiau
siai, bus buvęs ir F.D. 
Roosevelt bei jo patarėjų 
sutikimas pasidalinti pasaulį 
su TSRS. Mintis, kad greta 
gali egzistuoti du ’’tikėjimai” 
nulėmė Korėjos ir Vietnamo 
pusiau padalinimus.

Tikėjimas politikoje yra 
stiprybė, nes juo krašto vi
duje sukuriama ideologija 
bei vertybės ir apjungiami 
žmonės. Iš kitos pusės yra ir 
silpnybė, nes tikinčiuosius 
apakina. Tarptautinėje 
f Jotinėje JAV tikėjimas 
aisve, lygiomis galimybė

mis, laisva konkurencija ne
mažai ir talkina. Tam prita
ria visų kraštų turtingieji, 
didelė dalis buržuazijos ir 
šiaip žmonių. Marksizmo ti
kėjimu remiasi visų kraštų 
komunistų partijos. Dauge
lis jųjų dar neseniai Mask
voje matė savąją Meką, nors 
paskutiniu metu daug ir nu
sigręžia. Stambiausias at- 
kritis tai kinuose.
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prie žodelio 
vietų, kur jis 

labai dažnai jis

kalbėdami ar

Žinovai tvirtina, kad 
paukščiai neturi nei uoslės, 
nei skonio. Kai visi kiti 
paukščiai gerdami pasisemia 
snape vandens ir galvas 
aukštyn atmetę nuryja, gi 
tik balandžiai geria vandenį 
čiulpdami.

Veda V. Augustinavičius

ŠACHMATAI
LIETUVIAI
C.C. 6—9

MANLY

Antras iš eilės lietuvių 
šachmatų klubo pralaimėji
mas tarpklubinėse varžybo
se. Priešininkų sąstate žaidė 
du Australijos reprezenta
cinės komandos žaidėjai, 
kurių laimėti taškai beveik 
ir pražudė mūsų viltis lai
mėti. Manly šachmatų klu
bas yra vienintelis NSW 
valstijoje, kuris gauna fi
nansinės paramos iš miesto 
savivaldybės. Vietiniai gy
ventojai ir turistai kiekvieną 
savaitgalį aplanko šachmatų 
aikštę, kurioje vyksta 
simultaniniai ir parodomieji 
šachmatų žaidimai. Simul- 
taniniuose žaidimuose mies
to savivaldybė skiria premi-

(yra)) jau 18 metų, (yra) pa
sižymėjusi sportininkė, jau 
(yra) ištekėjusi, jos vyras 
(yra) rašytojas, net (yra) iš
leidęs keletą knygų, bet 
(yra) neturtingas, nes jo 
knygos (yra) neišpirktos... ’

Paminėti tik keli pavyz
džiai. Tie žodžiai spaudoje 
užima daug vietos ir visai be 
reikalo. Per metus tokie ne
reikalingi žodeliai mūsų 
laikraščiuose užpildytų ke
liasdešimt balastu užpildytų 
puslapių.

Daugiau apie kalbą kita 
.proga.

Balandžio 20 d. Ispanija ir 
Anglija pradėjo derybas dėl 
Gibraltaro tvirtovės, kuri 
yra anglų žinioje ir kontro
lėje.

Bangladeše kariuomenė 
įvykdė perversmą ir pašali
no teisėtą vyriausybę. 
Krašte laikinai įvestas karo 
stovis.

Lenkijos vyriausybė už
darė žurnalistų sąjungą, ku
riai priklausė 10.000 narių.

ALGIMANTAS ANDREI
KA parašė' pareiškimą 
Brežnevui ir atsisakė tary
binės pilietybės. 

jas, tuomi dažnai iš vietinių 
ir turistų tarpo susidaro ei
lės norinčių išmėginti savo 
laimę prieš čempionus. Šių 
žaidimų pravedimą jau pen- 
keri metai tvarko amerikie
tis A. Davis, kuriam algą 
moka miesto savivaldybė.

Nenuostabu, kad į šį ištai
gingą klubą susispietė ge
riausi Sydnejaus australų 
šachmatininkai.

Sekančios mūsų klubo 
varžybos įvyks balandžio 28 
d., trečiadieni, Lietuvių 
Klube, Bankstowne.

TURNYRAS
INDONEZIJOJE

Dvidešimt šeši šachmati
ninkai, jų tarpe aštuoniolika 
didmeisterių, dalyvavo isto
riniame turnyre, kurį globo
jo Indonezijos prezidento 
žmona Madam Tien kartu 
padovanodama pereinamąją 
taurę, igraviruotą jos vardu.

Asmeniniai įteikdama 
minėtą taurę turnyro laimė
tojui amerikiečių didmeiste- 
riui S. Browne Madam 
Socharto pranešė, kad šis 
turnyras bus ruošiamas kas 
antri metai.

Sydnejaus lietuviai šach
matininkai pamena S. 
Browne, kuris savo jaunys
tėje gyveno Sydnejuje ir 
dažnai dalyvaudavo turny
ruose, ir vėliau išvyko į 
Ameriką. Nežinia kokiais 
sumetimais Rusijos
šachmatininkai nedalyvavo 
turnyre Indonezijoje,

APLANKYKITE

Buvęs šachmatininkas, 
visuomenininkas ir savano
ris Juozas Kapočius yra ap
gyvendinąs slaugos ir prie
žiūros namuose Sydnejaus 
priemiestyje Campbeltown.

Kviečiu visus šachmati
ninkus ir Sydnejaus lietu
vius aplankyti šį garbingą 
mūsų tautietį. Kiekvieno jū
sų apsilankymas suteiks jam 
daug džiaugsmo ir pra
skaidrins jo vienišą ir mono
tonišką gyvenimą.

Adresas: Juozas Kapo
čius, Rusian Old P. Home, 30 
Smith Str. Campbeltown, 
2560, N.S.W. Tel. (046) 
25 1907.

KLUBO
REPREZENTACIJA

Sydnejaus lietuvių šach
matų klubą metiniuose tur
nyruose reprezentuos ketu
rios komandos skirtingose 
grupėse.

”A” klasės grupėje V. Pa
tašiaus vadovaujamas vie
netas, beveik visi lietuviai: 
Dr. I. Venclovas, prof. A. 
Kabaila ir J. Dambrauskas.

”B” grupės komandoje 
žais V. Liūgą, A. Giniūnas ir 
V. Augustinavičius.

Kitos dvi komandos įre
gistruotos į Western Sub. 
turnyrą, kuriame varžybu 
vadovas yra lietuvis V. Au
gustinavičius.

Turėti bendrų garbingu 
žygių praeityje ir bendra 
valią dabartyje, būti drau 
gėj atlikus didelių dalykų ir 
norėti dar jų atlikti — štai 
esminė sąlyga tautai.

E. Renan
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Velykų švenčių metu, kai 
Australijos preliminarinės 
vyrų ir jaunių krepšinio 
rinktinės buvo susirinkę 
Geelonge, išvykos paren
kamoji tinklinio rinktinė 
turėjo savo žaidėjų treni
ruotes Sydnejuje. Be septy
nių Sydnejaus Kovo rinkti- 
lės žaidėjų, iš Melbourne 
buvo atvykę Š. Žiedas, J. 
Mašanauskas ir V. Žilinskas, 
iš Adelaidės A. Laurinaitis 
ir A. Sankauskas. Be šių 
žaidėjų, preliminarinėje vy
rų rinktinėje yra: W. Stan- 
wix ir P. Stanwix, abu iš 
Hobarto, A. Daniškevičius ir 
R. Vitkūnas iš Adelaidės. 
Jie į Sydnejų nebuvo atvy
kę.

Komandos žaidimo stan
dartas yra žymiai pagerėjęs, 
tačiau pagrindinis pas žai
dėjus trūkumas yra jų ne
stiprus kondicinis pasiruoši
mas. Komandos treneris J. 
Belkus tai matydamas yra 
įvedęs įvairių treniruočių ir 
individualinių fizinio pajė
gumo pratimų, kurie bus 
pasiųsti kiekvienam rinkti
nės žaidėjui, kad jie patys 
vieni namuose galėtų treni
ruotis. Treneris tiki, kad jau 
sekančios bendros treniruo
tės metu, kuri yra numato
ma biržeĖo mėn., šie trūku
mai bus dalinai pašalinti.

Gaila, kad tinklinis Aus
tralijoje dar nėra toks popu
liarus ir stiprus, kaip Krep
šinis, ir todėl savaitgaliais ar 
didžiųjų švenčių metu, nėra 
tiek daug tinklinio karni-

Skelbimas
ŠVENTO RASTO TYRINĖTOJŲ GARSINIMAS

Tėvas, Sūnus ir 
Šventoji Dvasia

Tai nereiškia, kad Dievas pakeitė savo nutarimą, kad 
"nuodėmės alga yra mirtis”. Dieviškoji išmintis irgi sulo
šė svarbią rolę santykyje su mūsų Kūrėjo apsiėjimu su 
savo žmoginiais sutvėrimais. Dievas matė kad žmogus 
turės labai daug naudos iš pilno susipažinimo su nuodėme 
ir su visomis jos pragaištingomis sėkmėmis.

Žinojimui įsigyti yra keturi būdai: būtent, per nuojau
tą, informaciją, patėmyjimą ir prityrimą. Nujautinis ži
nojimas priklauso tik vienam Dievui. Mūsų pirmutiniai 
gimdytojai gavo žinojimą pareiškimu apie tai kokios bus 
nuodėmės sėkmės, bet to neužtenka. Jei norėta su
teikti jiems žinojimą patėmyjimu, tai kiti sutvėrimai kur 
nors visatoje būtų turėję prityrimų su blogu. Todėl Die
vas, vaduodamas savo išminčia leido blogą tarp žmonių, 
kad patsai žmogus prityrimais susipažintų su pavojingo
mis sėkmėmis ir kad tuo pačiu kitos esybės patėmyjimu 
gautų naudingų pamokų.

Leidimas pasaulyje blogo buvo kitas Dievo beribės iš
minties parodymas. Jis galėjo sutverti užtenkamai žmo
nių visos žemės pripildymui ir tuo būdu apgyvendinti 
mūsų planetą be vaisinimo veikmės. Taip esant kiekvie
nas žmogus būtų patekęs asmeniškam ištyrimui gyveni
mui. Tokiose aplinkybėse, jei būtų norėta atpirkti nuo 
mirties nusidėjėlius, tai būtų reikėję patiekti kiekvienam 
asmenišką Atpirkėją. Matydami gi esamąjį Dievo 
patvarkymą, kuriame Adomas yra atsakomingoji visos 
žmonijos galva, mes ir vėl matome jo išmintį. Esamuoju 
patvarkymu nuodėmė užtraukė pasmerkimą ant visų, 
dėlto kad iš pat pradžios žmonės gimė netobuli, ir tuo pa
čiu pasidarė galima atpirkti visus vieno Atpirkėjo mir
timi. — Rom. 5:12.

Bus Daugiau
Mylį tiesą literatūros gausite veltui. Rašykite:

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

Pasirengimai 
išvykai

į Čikagą
valų, kaip kad krepšinio. 
Todėl ir ši vyrų tinklinio 
rinktinė negali dalyvauti ir 
bendrai žaisti, kaip krepši
ninkai, o turi pasitenkinti tik 
bendromis treniruotėmis, 
kas ir buvo padaryta Velykų 
švenčių nietu. Be treniruo
čių, vyrai tinklininkai turėjo 
ir tarpusavio keturių žaidėjų 
turnyrus. Šį turnyrą laimėjo 
’’Mėlynųjų” komanda, kurią 
sudarė: L. Hurba, A. Noble, 
E. Karpavičius, visi Sydne
jaus ir J. Mašanauskas - 
Melbourne. Viso šio turnyro 
patys geriausi žaidėjai buvo: 
J. Erzikov, J. Mašanauskas, 
E. Karpavičius, A. Zduoba.

Treniruočių ir tarpusavio 
varžybų metu visi žaidėjai 
parodė didelio noro ir rū
pestingumo, sužaisdami 
labai gerai. Tačiau iš visų 

Vis tik pavyko nutverti laimikį! Sydnejaus Liet. Žvejų 
Klubo žvejys Adomas Laukaitis žūklės metu

žaidėjų didžiausią pažangą 
1 padarė J. Mašanauskas iš 
Melb. ir R. Mickus iš Sydne
jaus. Lygiai taip nuo pasku
tiniosios sporto šventės 
Geelonge, melburniškis Š. 
Žiedas yra padaręs labai di
delę pažangą ir aiškiai ma
tosi jo žaidimo vadovavimas 
aukštėje. Adelaidiškis A. 
Sankauskas, kuris ilgesnį 
laiką nėra turėjęs pilnų tre
niruočių, Sydnejuje nesu
stojo treniravęsis, tuo pada
rydamas taip pat didelę pa
žangą. Kai jis vėliau įgaus 
stipresnį kondicinį pasiruo
šimą, tai jo žaidimas prilygs 
ir prie visų kitų komandos 
žaidėjų.

Šis tinklininkų suvažiavi
mas Sydnejuje buvo labai 
naudingas tiek visai koman
dai, tiek ir individualiniams 
žaidėjams. Gaila tik, kad dėl 

>kusižeidimų treniruotėse 
aktyviai negalėjo dalyvauti 
A. Braželis ir M. Landrigan. 
Jiems linkiu greit atsigauti 
ir vėl aktyviai žaisti.

Išvykos Org. Komiteto 
vardu nuoširdžiai dėkoju D.

Dar apie varžybas Geelonge
Velykų švenčių metu 

Geelonge įvyko labai skait
lingos komandų skaičium 
žaidynės, kur ”A” klasės 
pirmybėse dalyvavo Aus
tralijos lietuvių vyrų krep
šinio rinktinės, o ”B” klasėje 
prieš vyrus žaidė mūsų ber
niukų prieauglis.

VYRŲ RINKTINĖ - 
A.M.P. 44:24. Kaip rezulta
tas rodo, pirmąsias rungty
nes lietuviai laimėjo be di
desnio pasipriešinimo.

LIETUVIAI - NORLANE 
TIGERS 45:21 (15:21). Gy
venime teko matyti daug 
permainingų rungtynių, bet 
tokių, kaip mūsų rinktinė 
sužaidė šiose rungtynėse 
teko stebėti pirmą kartą. 
Varžovai antrame kėlinyje 
pelnė vos vieną tašką, po to 
kai pirmą kėlinį užbaigė 5 
taškų persvaroje. Dar gali
ma pridėti, kad šiose rung
tynėse nežaidė nei P. šii
tas, nei A. Wiasak.

LIETUVIAI - PIVOT 
CITY 46:34 (20:14). Ir šiose 
rungtynėse lietuviai sužaidė 
geriau tik antrame kėlinyje. 
Taigi savo grupėje mūsiškiai 
nepatyrė pralaimėjimo, 
užėmė pirmą vietą ir tuo 
pačiu teisę žaisti finaluose.

LIETUVIAI - CHERO
KEES 68:32 (24:20). Pusfi
nalio rungtynėse po apyly
gio pasirodymo pirmame

Gakui ir G. Saukai (Official) 
už jų įdėtą darbą treniruo
čių: ir tarpusavio varžybų 
metu, kas padarė visas šias 
treniruotes labai sėkmingas. 
Taip pat nuoširdus sportiš
kas ačiū priklauso ir visiems 
tiems sydnejiškiams lietu
viams, kurie priėmė ir glo
bojo mūsų svečius iš kitų 
miestų.

Aš tikiu, kad sekančioje 
bendroje treniruotėje birže
lio mėn. visi šios prelimina
rinės vyrų tinklinio rinkti
nės žaidėjai galės dalyvauti, 
nes tik bendras darbas, 
bendros treniruotės ir ko
mandinis mūsų susižaidi- 
mas, įgalina šią rinktinę pil
nai paruošti, kad vėliau, nu
vykus į Ameriką, Kanadą ir 
Pas. Liet. Sporto Šventę Či
kagoje, mes galėtume būti 

■geri Australijos lietuvių 
sportininkų reprezentantai.

J. Belkus 
Tinklinio rinkt, treneris

SPORTAS PERTHE

Pertho lietuvių sporto 
klubas Tauras turi užregis
travęs tris krepšinio ko
mandas: dvi vyrų ir vieną 
mergaičių. Tauras įsisteigė 
[irieš trejus metus ir per tą 
aiką padarė didelę pažangą 

sporte ir stipriai išvystė sa
vo veiklą. Klube veikia šios 
sekcijos: golfo, šachmatų ir 
biliardo. Krepšinio žaidėjų 
antrąją komandą sudaro 
trys veteranai dar iš Storm” 
klubo - Leo Hustas, Ernes
tas Klimaitis, Frank Wal
ker, ir trys jaunieji - Tomas 

kėlinyje, po pertraukos ne
paprastai taikliai iš viduti
nių nuotolių mėtė E. Kardas 
ir pelnė net 29 taškus. 
Bendrai paėmus mūsų vyrai 
krepšininkai sužaidė puikiai, 
tad tikėtasi tik pergalės fi
nale.

LIETUVIAI
WESTGATE 60:76 (26:34). 
Rungtynių pradžioje pir
mauta 14:8, o po 6 minučių 
dar pirmavome 19:15, bet 
per sekančias 5 min. pelnė
me 7 taškus, o varžovai net 
19. Po pertraukos lietuviai 
pradėjo rezultatą švelninti 
ir kėliniui įpusėjus varžovai 
pirmavo jau tik dviem 
(44:42) taškais, tačiau mū
siškių gretose jau buvo 
pastebimas nuovargis. Tai 
buvo gera pamoka, kad rim
tesnių rungtynių laimėjimas 
vadovaujantis tik 5-6 žaidė
jais yra pasenęs krepšinis, 
tuo tarpu kaip lietuvių spal
vas ginti į Geelongą buvo 
susirinkęs visas Australijos 
lietuvių vyrų krepšinio 
pagrindas: Petras Urnevi- 
čius, Algis Vieraitis iš Ade
laidės, Edas Ragauskas iš 
Melbourne, Mikas Šepokas 
iš Sydnejaus, o taip pat ir 
vietiniai geelongiškiai Eddie 
Kardas, Alex Wiasak, Do
vydas Šutas ir Edis Gvildys. 
Paminėtinas jauniausias 
rinktinės krepšininkas M. 
Šepokas, kuris pasirodė ga
na gerai ir ateityje suvaidins 
svarbų vaidmenį atjaunėju- 

Francas, Tony Allan ir Pau
lius Klimaitis. Ši komanda 
po eilės laimėjimų pateko į 
finalus čia pralaimėjo aus
tralų komandai Northern 
District 24:39. Nežiūrint te 
šios komandos 16 metų žai
dėjas Paulius Klimaitis pri
pažintas geriausiu žaidėju 
devintoj divizijoj ir apdova
notas aukso medaliu. Ko
mandos treneris E. Klimai
tis.

Golfo seckiją sudaro dau
gumoje krepšinio žaidėjų 
tėvai. Sekcija turi apie 20 
aktyvių narių, jų tarpe 1 
australas, 1 italas, 2 latviai 
ir kiti lietuviai. Sekcijos va
dovas per Velykas savo so
dyboje surengė visiems gol- 
fininkams iešminę. Iškilie
siems žaidėjams iešminės 
metu įteiktos trofejos. Dau
giausia jų gavo moterys.

Tauro Valdyba

šioje mūsų vyrų krepšinio 
rinktinėje. Rinktinę trene- 
ravo ir labai rūpestingai bei 
vaišingai prižiūrėjo Stasys 
Šutas bei jo žmonelė Tricia 
ir Geelongo sportininkų rė
mėjai.

JAUNIŲ PERGALĖS IR 
NESĖKMĖS

LIETUVIAI - ACES 20:0, 
kaip iš rezultato matosi mū
sų jauniai berniukai pirmą
sias runtynes laimėjo be ko
vos, bet po to teko žaisti 
prieš fiziniai žymiai stipres
nius varžovus.

LIETUVIAI - BLACKS 
25:48 (10:19). Mūsų berniu
kai žemiau 12 metų amžiaus, 
kurios rinktinės pagrindą 
sudaro Sydnejaus krepšinio 
prieauglis, pademonstravo 
brandų žaidimą, pagrįstą 
šlifuotu kamuolio valdymu, 
taikliom pasuotėm, o pasku
tinėse 10 min. parodė, kad 
mūsų jaunimas nestokoja ir 
kovingumo.

LIETUVIAI - MELB. 
CHECKERS 48:35 (22:17. 
Šias rungtynes gerai sužai
dė ir taikliai taškus medžiojo 
M. Wallis, kurio sąskaitoje 
-20.

LIETUVIAI - LAKERS 
52:11 (23:4). Tai buvo lyg ir 
treneruočių rungtynės, tad 
tikėjomės pamatyti ir kitų 
klubų rinktinių žaidėjus, nes 
priešingu atveju jaunimas 
praranda ūpą ir pasitikėjimą 
savo žaidimo pajėgumu...

LIETUVIAI - C.B.A. 
25:39. Pusfinalyje sužaista 
gerai prieš pajėgius varžo
vus. Į Geelongą buvo suva
žiavę šie jaunių rinktinės 
žaidėjai: M. Wallis, A. Sval- 
denis, E. Kasperaitis, G. 
Atkinson - visi iš Sydnejaus, 
P. Adomavičius, D. Sadaus
kas - iš Melbourne, A. Pe
čiulis, L. Janonis iš Adelai
dės, M. Brenner iš Geelon
go. Mūsų talentingo krepši
nio prieauglio rinktinės tre
neris Petras Andriejūnas iš 
Sydnejaus. pg_

***
• Rytų Vokietijoje oficialiai 

išleistas įsakymas šaudyti į 
bėgančius per sieną į Vak. 
Berlyną ar Vak. Vokietiją.

Mūsų Pastogė J^r. 1^,J9§2.4.26, psl. 7
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SYD. LIET. KLUBO 
BIBLIOTEKOJE

Mūsų Pastogės pereitų 
metų 45 Nr. buvo plačiau 
pristatyta ir teigiamai įver
tinta knyga ’The First 
Guidebook to Prison and 
Concentration Camps of 
Soviet Union” (Pirmas 
vadovas po Sovietų Rusijos 
kalėjimus ir koncentracijos 
stovyklas). Šiuo metu šioji 
knyga jau gaunama Syd. 
Lietuvių Klubo Bibliotekoje. 
Gautas egzempliorių skai
čius gana ribotas, tad suin
teresuotieji paskubėkite. 
Knygoje taip pat minima ir 
okupuotoje Lietuvoje esan
čios kone, stovyklos ir kalė
jimai, skirti politiniams ka
liniams, bei psichiatrinės li
goninės disidentams.

♦♦♦

Sydnejuje teko nugirsti 
nusiskundimų, kad neturime 
lietuvių advokatų, pas ku
riuos sava kalba ypač vy
resnieji galėtų sutvarkyti 
asmeninius reikalus, kaip 
turto pervedimus, testa
mentus arba pasitarti kito
kiais legaliais reikalais. >Įš 
tikrųjų šiandie jau tokių lie
tuvių advokatų yra iš jau
nųjų, gaila tik, kad įstaty
mas draudžia advokatams 
viešai skelbtis, kaip biznie
riams ar amatininkams. Pa
tarnaudami tautiečiams pa
minėsime adv. Ričardą Sa
dauską, kuris dirba savo įs
taigoje 34 Hunter St., City, 
7 aukštas, tel. 233 3622. Jis 
kalba gražiai lietuviškai ir 
pasirengęs tautiečiams pa
tarnauti.

S
Keli Anglijos žurnalistai, 

neseniai lankęsi sovietinėje 
Gruzijoje, iškelia ten vy- 
riaujančias nuotaikas, kad 
pagal skleidžiamą sovietinę 
propagandą Rusija reikalin- 
Sa darbininkų, ne išsimoks- 

nusio ’’elito”. To laikyda
masis Gruzijos švietimo mi- 
nisteris išleidęs atsišaukimą 
’’eiti dirbti, ne studijuoti”. 
Ypač propaguojami amatai, 
kurių mokyklose pakeltas 
mokslo lygis ir padidintos 
stipendijos. Rygoje jau 
trečdalis viso jaunimo lanko 
amatų mokyklas. Pasta
ruoju metu Sovietų Sąjungo, 
je esą ypač suvaržytas 
įstojimas į universitetus ar 
tolygias aukštąsias mokyk-

YPATINGOS REIKŠMĖS 
KNYGA

Šiais metais išėjo nauja 
lietuviška knyga — LIETU
VIŲ KALBOS SINONIMŲ 
ŽODYNĖLIS, kurį sudarė 
Danutė Bindokienė, išleido 
Kristijono Donelaičio litua
nistinė mokykla Chicagoje.

Šios knygos naudingumas 
mokiniams, o nemažiau ir 
suaugusiems, yra didelis. 
Mūsų, išeivių, lietuvių kal
bos žodingumas yra labai 
mažas, todėl sunku pajusti 
kalbos grožį ir jos turtingu
mą. Jaunimas neskaito lie
tuviškų knygų vien tik dėl 
to, kad negali jų suprasti dėl 
žodžių trūkumo, negali pa
justi nei turinio, nei kalbos 
gražumo. Tad reikia tik 
sveikinti ir džiaugtis, kad 
leidėjai išleido tokią knygą, 
kuri daug palengvins moky-
Mūsų Pastogė Nr. 16, 1982.4.26, psl. 8

"Europos Lietuvis” pra
neša, kad gyvenusi Londone 
dingo Australijos lietuvaitė 
Laima Zarembaitė. Ji iš 
savo buto pereitų metų lap
kričio mėn. išėjusi tik ’’de
šimčiai minučių” ir daugiau 
negrįžusi.

Laima Sydnejaus univer
sitete baigusi odontologiją ir 
sėkmingai darbavosi kaip 
dantų gydytoja, vėliau iš
vyko į Angliją ir čia paliko. 
Jos likimu skaudžiai susi
rūpinusi jos motina, gyve
nanti Bankstowne. Pastan
gos ją surasti iki šiol nedavė 
jokių vaisių.

Atrodė, kad po turėtų gas
trolių Sydnejaus teatras 
ATŽALA ilsisi, bet pasi
rodo, jie tyliai užsidarę dir
ba, sparčiai ruošiasi naujam 
spektakliui, kuris jau pra- 
matomas gegužės 23 d., 
sekmadienį, Syd. Lietuvių 
Klube. Matysime Kosto Os
trausko tame pačiame 
jastatyme du trumpus vei
kalus: ’’Šaltkalvis” ir ”Pyp- 
<ė”. Abu režisuoja Paulius 

1 Rūtenis.

SYD.- LIETUVIŲ SPORTO KLUBAS KOVAS 
gegužės 1 d. p.p. Sidarų sodyboje, 131 Woodville Rd., 
Villawood, 4 vai. p.p. ruošia

vakarušką “
su muzika, gėralais ir barbeque. Bus nuotaikingas ir 
atmintinas vakaras. Kviečiami visi iš arti ir toli padaly
vauti su jaunimu

tojams ir ypač tėvams, mo
kinant vaikus lietuvių kal
bos.

Be grynai sinoniminio žo
dynėlio, knygoje yra skyre
lis apie kalbos praktiškus 
patarimus, pavyzdžiui išaiš
kinta kokie žodžiai vartotini, 
kokie ne, tas gali daug pa
dėti pradedantiems rašinėti 
į laikraščius. Knygos gale 
yra dažniau vartojamų žo
džių trumptas žodynėlis su 
paaiškinimais, kas ypač 
patogu mažai mokantiems 
lietuvių kalbos.

Knyga išleista kietais vir
šeliais, gražiai apipavidalin
ta, 285 psl., tiražas 1000 
egz., kaina $ 10 gaunama 
šiuo adresu: Julius Širka, 
10256 So. Bell, Chicago, BĮ., 
60642. U.S.A.

NETEKOME DARBŠČIOS 
BITELĖS

Prieš Velykas iš Melbour
ne į JAV, Los Angeles, iš
vyko Ramutė Jonė Juškaitė. 
Ten gyvena jos sesuo Aldo
na, ištekėjusi už Roberto 
Žirgulio. Pati Ramutė taip 
pat susižiedavusi su JAV 
lietuviu, kuris aukštesniam 
moksliniam laipsniui studi
juoja Los Angeles.

Ramutė yra baigusi
Footscray technologijos 
institute urbanistikos studi
jas ir RMIT — Melbourne 
technologijos institute įsigi
jusi knygininkės diplomą. 
Visą laiką aktyviai dalyvavo 
tarp lietuvių skautų, daina
vo įvairiuose lietuvių cho- _  _ _____
ruošė, jaunimo kvartete, ėjo Derybas atnaujinti pasiūlė 
sekretorės pareigas Mel- ' pati Sov. S-ga. 
bourno apylinkės valdyboje, ***

SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBE
116-18 East Terrace Bankstown Tel. 7081414

Gegužės 1 d., šešt., 7.30 vai.
’’LATIN AMERICAN” VAKARAS 

PRIE ŽVAKUČIŲ 
Laimingų stalų prizai traukiami kas 
valandą; Būsite pavaišinti vynu. 
Įėjimas laisvas.

Gegužės 8 d., šešt., 7.30 vai.
ŠOKIŲ VAKARAS PRIE ŽVAKUČIŲ 
Laimingi durų prizai;
Būsite pavaišinti vynu. 
Įėjimas laisvas.

Gegužės 15 d., šešt., 7.30 vai.
RUDENS LAPŲ VAKARAS 

Programoje EURASIANS, talentinga 
akrobatų ir dainininkų grupė 
Įėjimas $ 2 asmeniui.

Gegužės 23 d., sekm., 3 vai. 
’’ATŽALOS” TEATRO SPEKTAKLIS 
Detalės vėliau.

Įsidėmėkite: gegužės 23 
d,', sekmadienį, Syd. Lietu
vių Klube ATŽALOS spek-

NORIME SU JUMIS
PABUVOTI

Gegužės 16 d. 2.30 vai. 50 
Errol St. North Melbourne, 
Lietuvių Klubo Namuose 
ruošiama KULTŪRINĖ 
POPIETĖ. Čia susitiksime

Sporto Klubas KOVAS 

talkino A.L. Fondo šaltinių 
bibliotekai, sukataloguojant 
knygas. Australijos lietuvių 
bendruomenė su ja neteko 
labai malonios ir tikrai 
darbščios bitelės.
. Jono ir Vandos Juškų šei

ma yra ne eilinė. Jonas ir 
įvairių chorų dirigentas, ir 
spaudos bendradarbis. Pats 
nuolat skaitąs ir besigilinąs 
įvairiomis pasaulio proble
momis. Dirba Melbourne 
auto mašinų registracijos 
įstaigoje. Didžiausias šeimos 
džiaugsmas tai trijų dukterų 
ir sūnaus išmokslinimas. Dvi 
dukros nutekėjusios už lie
tuvių, trečioji Ramutė, 
atrodo, pakeliui. Sūnus inž. 
Vytautas nuvažiavo į Lietu
vą ir ten vedė. Jo žmona 
Velykoms jau atvyko į Syd- 
nejų. Ne vienas širdyje 
jaučia didžią pagarbą Juškų 
šeimai. Melburniškis

Anglijoje išrasta ir gami
namos naujos automobi
liams padangos, kurios tiek 
patvarios, kad bus keičia
mos tik išvažinėjus 150.000 
mylių (250.000 km.).

Portugalija išprašė 12 
sovietinio bloko diplomatų, 
kurių poreiškiai ir veikla 
nesiderino su jų diplomati
nėm misijom.

Kinija nesutinka derėtis 
su Sov. Sąjunga dėl santy
kių pagerinimo, kol sovietai 
nepasitrauks iš Afganistano 
ir nesumažins savo karinių 
pajėgų, kuriomis Sov. Są
junga vis grasina Kinijai. 

mielus draugus ir pasižiūrė
sime įvairios programos. 
Stengsimės visiems įtikti. 
Taigi, programoje numatyta 
jaunų ir vyresnių pasirody
mai. Vieni ‘ deklamuos, kiti 
padainuos ir aktualių felje
tonų paskaitys. Bus ir jau 
seniai negirdėta, bet labai 
pasiilgta poetė M. Malakū- 
nienė. Kai kurie primins ir 
jaunas ir senas dienas, ir ei
lėmis apibūdins gyvenimą 
.okupuotoje Lietuvoje. 
Lauksime jūsų visų su pa
garba ir meile. Mes dirbsime 
viską iš širdies.

ALB Melbouro Apylinkės 
Valdyba

KOVO ”100 KLUBO” 
REZULTATAI

19 traukimas: I - Nr. 9 V. 
Bitinas, II - Nr. 5. J. Karpa
vičius, III - Nr. 79 V. Barila 
ir IV - Nr. 64 E. Karpavičius.

20 traukimas: I - Nr. 78 J.. 
Miknius, H - Nr. 4 P. Du
bauskas, IH - Nr. 89 Č. Liu
tikas ir IV - Nr. 82 L. Hurba.

21 traukimas: I - Nr. 6 R. 
Crook, H - Nr. 38 S. Gustaf
son, III - Nr. 58 B. Sidarienė 
ir IV - Nr. 32 R. Mitchell.

Nors Šveicarijoje yra visa 
eilė Jungtinių Tautų įstaigų 
ir čia vyksta daugumoje 
įvairūs tarptautiniai susiti
kimai, tačiau Šveicarija ne
priklauso Jungtinėms Tau
toms. Pastaruoju metu įsto
jimo klausimas iškeltas ir 
reikalas perkeltas į Šveica
rijos parlamentą spręsti, ar 
Šveicarija įstos į Jungtines 
Tautas.

Daug sužinosi 
t skaitydamas 
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DAR VIENA VĖŽIO
AUKA

Mokytoja Astrida Krupa 
vičiūtė-Rappolt pakirsta vė
žio mirė balandžio 9 d., Di
dįjį Penktadienį, Melbourne. 
Tai vienintelė Mortos iri 
Juozo Krupavičių, duktė, tė
vų senatvėje paguoda, gi
musi 1937 m. Kaune. Mo
kintis pradėjo Vokietijoje ir 
gimnaziją baigė Vakaru 
Australijoje, Nothame, o 
mokytojų seminarui 
Perthe. Ilgą laiką dirbo kaip 
mokytoja Perthe ir vėliau 
Melbourne. Astrida buvo 
nuoširdi lietuvaitė, mylėjo 
savo gimtąjį kraštą ir tikė 
josi dar kada nors aplankyti 
Skaitė Mūsų Pastogę'ir-di 
džiavosi savo kilme.

PENSININKŲ KLUBO 
NARIŲ ŽINIAI

Susirinkimas įvyks gegu
žės 6 d. 2 vai. Liet. Klube 
Bankstowne. Kam įdomu 
rankdarbiai, k.t. mezgimas! 
arba siuvinėjimas, prašome 
atvykti vieną valandą anks-l 
čiau (t.y. 1 vai.).

Valdyba

Sydnejuje žinomas staty
bininkas Albinas Kutka, 
australų unijų pripažintas 
kaip ’’master builder”, pas 
taruoju metu sunkiai susir
go ir paguldytas ligoninėn 
sunkiai operacijai. Ligonis 
šiuo metu sparčiai taisosi ir 
tikisi greitu laiku grįžti į sa 
vo namus Bankstowne. Al
binas Kutka vietos lietu
viams žinomas kaip dosnus 
rėmėjas lietuviškų reikalu 
Jis drauge su Vytautu Mic
kevičium pastatė Syd. Liet. 
Mot. S. Globos Draugijos 
įkurtą Lietuvių Sodybą. Ša 
lia to Alb. Kutka yra Mūsą 
Pastogės ištikimas skaity
tojas ir rėmėjas. Linkime 
sveikatos.

PRENUMERATA:
Australijoje metams 
Užsienyje paprastu paštu 
Oro paštu i N. Zelandiją 
Oro paštu kitur,
Atskiro nr. kaina 50 centu

Redakcija rašinius taiso 
skelbia savo nuožiūra. Už si 
bimų turini neatsakoma.

Priatod te Rotor P«*
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