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LIETUVA NEUŽMIRŠTA
LENKŲ SAVILAIDINIS
LEIDINYS APIE

LIETUVĄ

Vakarus pasiekė pirmas 
lenkų savilaidinio leidinio 
Lithuania numeris, išleistas 
Krokuvoje 1981-mais me
tais. Jo titulinį puslapį puo
šia Vyčio ir Aušros Vartų 
Marijos paveikslai. Leidiny
je pateikiami įvairių autorių 
straipsniai, liudijantys lie
tuvių patriotizmą ir tikėji
mą. Minima, kad planuojami 
ir sekantys numeriai. Dau
giausia informacijos paimta 
iš LKB Kronikos.

Savo įžanginiame žodyje 
leidėjai rašo: ’’Nors lietuviai 
yra mūsų artimiausi kaimy
nai šiaurės vakaruose ir 
nors mus riša su jais istori
niai saitai, o ir tas pats ir to
lygiai karštas tikėjimas, - 
apie dabartinę Lietuvą mes 
žinome mažiau, nei apie ne 
vieną egzotišką kraštą 
esantį už tūkstančių kilo
metrų nuo mūsų. Šitokia 
padėtis aiškiai nėra atsitik
tinė - tai sistemingos politi
kos išdava. Politikos, kuri 
siekia izoliuoti dvi kažkada 
buvusias artimas tautas, 
kurstyti jų abipusį nepasiti
kėjimą tam, kad kiekvieną ir 
iš jų būtų lengviau pavergti

”Iš lietuvių, praradusių 
savo nepriklausomybę, 
atimta ir jų tautiška giesmė, 
jų valstybės herbas - Vytis, 
vėliava ir kiti patriotiniai 
simboliai, kuriuos net pri- 

I minti savam krašte yra sun- 
I kiausias nusikaltimas”, 
I toliau rašo Lithuania leidė-
■ jai. ’’Bet, nepaisant nesiliau- 
Įjančių pavergėjų pastangų, 
I lietuviai neprarado savo ti- 
Įkėjimo, kuris padeda jiems I (kaip ir mums nelaisvės mė
liais) išsaugoti savo tautinę 
Į tapatybę. Lietuviai turi nuo I pat ankstyvos vaikystės Į liudyti tiesą’... Ir daro lietu- I viai tai didvyriškai, su pilnu I ryžtu, stodami į tą atrodytų I beviltišką kovą drąsiai, kaip I biblijinis Dovydas prieš ga- I lingu Galijotą. Sukrečiantys I tų pastangų dokumentai ža- 
Idina nuostabą ir giliausią
■ pagarbą mūsų broliams iš 
■Nemuno šalies”.

(ELTA)

PABALTIJO UŽGROBI
AMAS PAMINĖTAS 

JUNGTINIŲ TAUTŲ
POSĖDYJE

g Pabaltijo kraštų užgrobi- 
|mą ir pabaltiečių laisvės 
■troškimą savo vasario 18 d. 
■Ženevoje pasakytoje kalboje 
■paminėjo Richard Schifter, 

amerikiečių delegacijos pir- 
nininkas Jungtinių Tautų 
Žmogaus Teisių Komisijos 
losėdžiuose. ”Aš kalbėjau 
įpie laisvo apsisprendimo 
eisės pažeidimus Azijoje ir 
’ietų Amerikoje”, pareiškė 
Schifter. "Bet ir Europos 
lontinentas neišliko nepa- 
iestas. Leiskit man paminė

ti tris pavyzdžius. 1940-tais 
metais, pasiremdama Stali
no ir Hitlerio susitarimu, 
Sovietų Sąjunga okupavo 
nepriklausomas Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos valsty
bes. Ji jas laikinai prarado 
1941-mais metais, po Hitle
rio invazijos į Sovietų Są
jungą, bet karui baigiantis 
sovietų kariuomenė vėl 
okupavo tas tris Pabaltijo 
šalis ir nuo to laiko jos trak
tuojamos kaip Sovietų Są
jungos dalis.

Mano šalies pozicija šiuo 
klausimu šiandien ta pati 
kaip 1940-tais metais. Mes 
nepripažįstame neteisėto ir 
ginklu įvykdyto trijų Pabal
tijo valstybių įjungimo į So
vietų Sąjungą... Nežiūrint 
prievartinio daugelio (Pa
baltijo valstybių) gyventojų 
perkėlimo, kurį vykdė So
vietų Sąjunga, šiose šalyse 
tebeliepsnoja tikėjimas 
laisvo apsisprendimo princi
pu... Gausėjantys suėmimai 
tų, kurie viešai pareiškia šį 
įsitikinimą ir įsipareigojimą, 
rodo, kad ši liepsna skaid
resnė kaip bet kada anks
čiau praėjusios kartos bėgy
je.

(ELTA)

’RELIGINĖ LAISVĖ
PASMERKTA MIRČIAI

Tokiu pavadinimu pran
cūzų mėnraštis Catacombes 
(Katakombos) vasario mėn. 
laidoje išspausdino J.G.H. 
Hoffmann’o ilgą straipsnį. 
Priminęs, jog Vakarai yra 
nebylūs apie tai, kas vyksta 
Sovietų aneksuotuose Pa- 
baltijos kraštuose, autorius 
pabrėžia, kad religinės lais
vės paneigimas yra ir liks

KARAS
PIETŲ AMERIKOJE

Karas tarp Anglijos ir 
Argentinos dėl Falkland© 
salų įgyja vis rimtesnių for
mų ir net pavojaus pasauli
nei taikai. Anglų pastangos 
išsikelti į argentiniečių 
užimtas salas buvo nesėk
mingos ir Argentina pasau
lyje įgyja vis daugiau sim- 
patikų. Neseniai Amerikos 
valstybių atstovų konferen
cijoje nubalsuota, kad Ar
gentina teisi užėmusi Falk
lando salas ir remia Argen
tiną. Balsavime dauguma 
balsavo už ir nė viena prieš 
kelioms valstybėms susilai
kius, jų tarpe ir USA.

Nors labai simpatizuoda- 
mos Anglijai Jungtinės 
Amerikos Valstybės atvirai 
deda pastangų abi šalis su
taikinti, kad karas neišsi- 
plėstų, bet turima žinių, kad 
šiuo konfliktu labai suinte
resuota Sovietų Sąjunga, 
kuri intensyviai seka karo 
eigą ir palanki Argentinai. 
Esą, Argentina veda slaptas

Dail. V.K. Jonynas Iliustracija

akstinas atgauti nepriklau
somybę ir tautinį suverenu
mą. Daugelis slaptų ir viešų 
lietuvių, latvių «r estų pa
reiškimų ir protestų buvo 
nukreipti į Jungtines Tau
tas, Tarptautinę Amnestiją, 
Bažnyčių Ekumeninę Tary
bą, Europos Saugumo Kon
ferenciją, JAV Kongresą, 
Vakarų Europos komunisti
nes partijas ir kitas organi
zacijas. Pasirašius Helsinkio 
susitarimą, pareiškimuose 
reikalaujama, kad sovietai 
laikytųsi tarptautinių įsipa
reigojimų ir savos konstitu
cijos nuostatų liečiančių 
žmogaus teises. Autorius 
ypatingai iškelia pabaltiečių 
pasiryžimą ir drąsą kovoje 

derybas su Sov. Sąjunga ir 
tikriausiai sutiks apginkluo
ti Argentiną moderniausio
mis raketomis, kas sudarytų 
anglų laivynui mirtiną 
pavojų. Išaiškėjus JAV aiš
kiai stotų Anglijos pusėn, 
kas sudarytų aiškų pavojų 
pasaulio taikai, nes įsiveltų 
didžiosios galybės.

Per trumpą laiką abi ęu- 
sės patyrusios skaudžių 
nuostolių (paskandintas ar
gentiniečių kreiseris ir ang
lų laivas naikintuvas) abi 
šalys pertraukė karo veiks
mus ir sutinka sėstis prie 
derybų stalo. Abi pusės sta
to savo gana kietas sąlygas, 
ir Jungtinių Tautų gen. sek
retoriui bei jo pagalbinin
kams teks gana sunkus už
davinys abi puses sutaikinti.

Pirmą kartą paleista ofi
ciali informacija, kad ’’tūks
tančiai Vietnamo darbininkų 
gasiųsti darbams į Sovietų 

ąjungą”. Ar tik nebus toks 
pats pasiuntimas, kaip kad 

už religines teises, tarp kit
ko pastebėdamas, kad Lie
tuvoje 1979 m. 520 kunigų iš 
708 pasirašė protestą prieš 
naują sovietinį įstatymą 
apie religijos praktiką. Savo 
straipsnį Hoffmann baigia 
šiais žodžiais: ’’Programa, 
kuri reikalauja mūsų dėme
sio kankinių auka, kalinių 
byla, internuotųjų psichiat
rinėse ligoninėse, moralinis 
ir fizinis kankinimas, perse
kiojamųjų dėl savo religinio 
ar tautinio tikėjimo atspa
rumas - visa tai mus įparei
goja raginti pasaulio opiniją:
1) Kad tautų apsisprendimo 
teisė būtų pripažinta es
tams, latviams ir lietuviams;
2) Kaddabartinis okupacinis 

1941 m. ir 1945-47 m. pabal
tiečių masinių trėmimų for
ma?

Komunikate paneigiama 
vakariečių paskleistos ži
bios, kad apie pusė milijono 
♦vietnamiečių įdarbinti Sibi
re kietoje priežiūroje.

Maskvoje pasmerktas ir 
sušaudytas sovietų žuvinin
kystės ministerio pavaduo
tojas Vladimir RyKov, ap
kaltintas garsiąja sovietinės 
ikros afera, kurie ikrą eks
portavo kaip silkes ir už tai 
gautus pinigus pasisavino. Į 
aferą įtraukti ir teisiami dar 
apie 200 pareigūnų, kuriams 
gresia įvairios bausmės.

Balandžio 25 d. prieš 
metų okupuotą Si:

15 
metų okupuotą Sinajaus 
sritį Izraelis oficialiai perda
vė Egiptui, kaip jam pri
klaususią teritoriją. Izraelio 
žmonės, per tą laiką įkur
dinti okupuotoje teritorijo
je, buvo prievarta iškraus
tyti visas jų sodybas sunai
kinant. 

režimas Estijoj, Latvijoj ir 
Lietuvoje būtų pripažintas 
neteisėtu, kadangi jis neat
stovauja šių kraštų žmo
nėms; 3) Kad sovietų oku
pacinė kariuomenė būtų ati
traukta iš Estijos, Latvijos 
ir Lietuvos; 4) Kad Jungti
nės Tautos užtikrintų Esti
jos, Latvijos ir Lietuvos lai
kinų vyriausybių sudarymą 
ir pasiųstų Jungtinių Tautų 
dalinius į minėtas Pabaltijo 
respublikas; 5) Kad Jungti
nių Tautų priežiūroje būtų 
įvykdyti laisvi rinkimai.

(ELTA)

Komunistinėje Jugoslavi
joje tarp tikinčiųjų ir komu
nistinės vyriausybės įtampa 
trunka visą laiką. Ypač rei
kalus paaštrino pereitais 
metais birželyje įvykęs šv. 
Mergelės apsireiškimas 
trims jaunuoliams Medju- 
gorje vietovėje. Esą, jiems 
Madona pasirodžiusi švytin
ti, auksiniais plaukais, apsi
gaubusi baltu apsiaustu. 
Madona vaikams pasakiusi, 
kad jie turį išlikti tvirti ti
kėjime.

Žinia apie apsireiškimą 
Elačiai pasklido po visą 

raštą. Maldininkai pradėjo 
plaukti į minėtą vietovę 
tūkstantinėmis miniomis. Iš 
pradžios komunistų parei
gūnai tikėjosi, kad įkarštis 
atslūgs. Pradžioje bandyta 
maldininkus sulaikyti už
tvaromis, kontroliuojant 
kiekvieną atvykusį ir gra
sinti represijomis. Nuo to 
santykiai valdžios autoritetų 
su bažnytine vyriausybe dar 
labiau paaštrėjo, nes komu
nistai visa tai aiškina, kaip 
politinį pasipriešinimą esa
mai krašte tvarkai. Sąryšy 
su įvykiu eilė asmenų suim
ta, net pašalinta iš partijos 
eilė pareigūnų, kurie daly
vavo religinėse eisenose ap
reiškimo vietoje.
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Yra kuo didžiuotis
Pereitame MJP. Nr. skai

tėme mūsų bendradarbio 
Elbės aprašymą, kur jis be
sigėrėdamas Melboumo 
Dainos Sambūrio koncertu 
drauge ir didžiavosi esąs 
lietuvis.

Iš tikrųjų mes daug kuo 
turime ir galime didžiuotis. 
Mūsų 700 metų istorija labai 
daug ką pasako, kuo nedaug 
pasaulio tautų gali pasidi
džiuoti. Nekalbant apie at
skiras lietuvių tautos istori
nes asmenybes, tektų prisi
minti visus lietuvių tautos 
praeities žygius ir apskai
čiuoti, ką lietuviai yra davę 
pasauliui ne tik savo tauti
niais žygiais, bet ir atskirais 
asmenimis, kas paliks isto
rijoje neištrinamus pėdsa
kus. O kiek lietuvių kilmės 
žmonių, kurie savo kūryba ir 
atsieisimais moksle, visuo
menėje, net politikoj iškilo 
pasaulinėmis istorinėmis fi
gūromis. Tik reikia kiek ar
čiau susipažinti su lietuvių 
tautos istorija, įsigilinti, kad 
suvoktume, kokios darbš
čios ir kūrybingos tautos 
esame atstovai ir palikuo
nys. Suprantama, nežinant 
arba tik paviršutiniškai su
sipažinus su mūsų tautos is
torija ir jos kultūra, lengva 
numoti ranka, kad mes 
nieko neturime ir neturime 
kuo didžiuotis.

Tačiau nereikia ir toli ieš
koti. Užtenka tik pasidairyti 
pas save, kad ir lietuvių 
išeivijoje arba mūsų pačių 
vietinėje bendruomenėje. 
Štai kad ir Australijoje. At
vykome visi, sakytume nuo
gi, be jokio užnugario, ir te
ko visą lietuvišką gyvenimą 
naujai pradėti, viską suor
ganizuoti praktiškai iš 
nieko. 0 po trisdešimt gerai 
organizuotos veiklos gauti 
rezultatai tiesiog stebina ne 
tik kitus, bet ir mus pačius. 
Juk buvome tik apie dešimt 
tūkstančių, ir tai iš jų didelė 
dalis atkrito, pasklido po vi
są šį neaprėpiamą kraštą, 
kiti paliko tik stebėtojais, 
neprisidėdami nei darbu, nei 
pinigais prie bendros kūry
bos, o tačiau per tą laiką kad 
ir saujelės pasišventusių 
darbuotojų padaryta stebė
tinai daug. Beveik kiekvie
noje didesnėje kolonijoje 
turime savus bendruomeni
nius namus klubų ar kitokia 
forma, turime savo spaudą 
radio valandėles, turime kai 
kur parapijos namus, kad ir 
ne nuosavas, bet pastovias 
bažnyčias ir savus kunigus 

A.A.
MARIJAI LIPŠIENEI

mirus, jos dukras Onutę ir Aldoną, sūnus Julių ir 
Edvardą bei jų šeimas širdingai užjaučiame netekus 
mielos mamytės ir kartu liūdime.

Geelongo Lietuvių Choro Valdyba
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mūsų religiniams reikalams, 
turime savas mokyklas, lei
dyklas, net spaustuves (jei
gu ne pilnai funkcionuojan
čias, tai bent dalinai lietuvių 
priklausomybėje ir kontro
lėje), pagaliau bibliotekas ir 
spaudos kioskus, net senelių 
namus.

Iš kitos pusės stebėtinai 
gerai organizuotus turime 
savus chorus, tautinių šokių 
grupes, sporto klubus, — 
žodžiu, turime beveik viską 
kas būtina tautiniam nepri- 
kausomam, kultūriniam gy
venimui.

Pagaliau veikia gerai or
ganizuotos drausmingos or
ganizacijos su savomis val
dybomis, pilnomis progra
momis, net su savo finan
sais, pagaliau turime savus 
bendrus fondus, kuriais gali 
pasinaudoti reikalui esant 
kiekviena organizacija ar 
grupė, patiekusi savo pro
jektą kurį įgyvendinus po
zityvi nauda gali būti ne tik 
tai organizacijai, bet ir visai 
bendruomenei, sakysim di
desnio masto lietuvių sąs
krydžiai, kaip Australijoje 
Lietuvių Dienos ar Pasaulio 
Lietuvių Dienos, jaunimo 
kongresai, platesnio masto 
išvykos ir 1.1. Kitaip sakant, 
savoje bendruomenėje 
tvarkomės tarsi valstybiniu 
mastu tik be kariuomenės ir 
policijos, viską grįsdami
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Prisimenam ir juos
POLITINIAMS KALI
NIAMS IR JŲ ŠEIMOMS 
PAREMTI AUKOJO

Labdarybės vakaras pra
ėjo su dideliu pasisekimu ir 
plačios visuomenės jautriu 
pritarimu. Visiems prisidė- 
jusiems darbu ir aukomis 
nuoširdus ačiū. Ypač dėkingi 
esame loterijos fantų auko
tojams: Evai Kubbos, 
Leekai Gruzdeff, Jolantai 
Janavičienei, Vidai Kabai- 
lienei, Onai Kavaliauskienei, 
Sofijai Mauragienei, A. Gi- 
niūnui, R. Stašioniui, J. 
Suopiui, 0. Baravykienei, o 
taip pat Žemaitiškos prog
ramos išpildytojams: J. 
Maksvyčiui, prel. Petrui 
Butkui, E. Belkienei, Almiui 
Jūragiui ir kt. Dėkojame už 

^sėkmingą loterijos pravedi- 
mą L. Stašionienei, V. Ra
manauskienei, A. Savickie
nei, Br. Geniui ir kt. Iš lote
rijos surinkta pinigų $ 287.

Labdarybės vakaro proga 
surinkta aukų:

$ 100 A. ir G.M. Kaladė, iš 
Viktorijos; po $ 20 - V. Pata
šius, R. Venclovas, V. Ka- 
bailienė, Jokantas, P. Ropė, 

tautiniu - moraliniu princi
pu. Ir viskas remiasi vien tik 
savanorišku principu: be 
prievartos ir grasinimų mo
kame mokesčius, be atlygi
nimų prisiimame įvairias 
adminstracines pareigas, 
organizuojame įvairius pa
rengimus, kaip baliai, vaka
rai, kultūriniai renginiai, iš 
kurių gautą pelną skiriame 
bendruomenės naudai ir ge
rovei.

Visa tai susumavus gau
nasi stebinantys mūsų tau
tinės veiklos rezultatai. Kiti 
gal pervargę ar išsisėmę 
dažnai rezignuodami nulei
džia rankas: girdi, vis tiek 
mūsų pastangos galutiniame 
rezultate baigsis nuliu ir 
veltui mes čia dar toliau 
spardomos ir draskomės. 
Bet iš tikrųjų reikia tik įsi
žiūrėti ir suvokti, kas jau 
padaryta, ir tas duoda di
džiulių kreditų ne tik tiems, 
kurie to atsiekė, bet ir atei
nantiems, kuriems beliks tik 
gėrėtis ir didžiuotis savo tė
vų ir senelių darbo vaisiais 
ir tik toliau prie to prisidėti 
ir savo pastangomis tęsti. 0 
tai yra nepalyginamai dau
giau, negu pradėt iš nieko.

Nedaug yra tokių etninių 
grupių išeivijoje, tokių 
darbščių ir kūrybingų, tokių 
kompaktiškai vieningų ir 
solidarių. Tokių retųjų tarpe 
yra ir lietuviai. Ir jau vien 
tik dėl to galime pagrįstai 
didžiuotis lietuviais esą.

(vk)
.. 4 -Tktr t

O. D.M.; $ 15 A.S. Maura- 
.giai; po $ 10 - Ž. ir L. Sima- 
nauskai, J. Šuopys, B. Šid
lauskas, J. Grybas, N. But
kienė, A. Jakštas, V. Jaras,
A. V. Jablonskiai, J. Zinkus, 
Juozas Ramanauskas, J. 
Venclovas, H. TeriS, A. 
Adomėnas/ 'A. Giniūnas, 
XYZ, M. ir P. Sakalauskas,
B. ir S. Dambrauskai, kun.
P. Butkus, P. Gorcia ir trys 
pavardės neiškaitomos; po $ 
5 - J. Ramanauskas, R. Sta- 
šionis, Mickienė, V. Naru- 
šienė, J. Dambrauskas, K. 
Stašionis, H. Belkus, Almis, 
A.D. Šutas, J. ir E. Lauri
naičiai, V. Aras, V. Gulbi
nas, Č. Liutikas, Reisgys, L. 
Stašionienė, C. ir P. Protai, 
Šatkauskas, Abromas, Vyt. 
Kardelis, J. Jonušauskas, J. 
ir M. Siručiai, B. Genys ir 
dvi pavardės neišskaitomos; 
po $ 3 - M. Migevičienė ir Gr. 
Daniuškevičius; po $ 2 - Ba- 
ravykienė, Kapočienė, To
mas Šidavičius, Jankauskas, 
A. Vinevičius, X., Savickie
nė, V. Šliogeris, Stirbinskas, 
V.K. ir trys pavardės neiš
skaitomos; po $ 1 - L.Isaaco, 
P. Thes.

Tenka atsiprašyti, kad ne 
visas pavardes galėjome iš-
skaityti, jei būtų klaidų mes 
pataisysime, prašome atsi
liepti.

Iš viso Labdarybės vaka
ro proga gauta $ 902. Dar 
kartą AČIŪ visiems prisi- 
dėjusiems.

Sydnejaus Apylinkės 
Valdyba

Spaudoje
garbė būti lietuviu

Pereitais metais Bostone 
(USA) lietuviškas Minkų 
radijas buvo paskelbęs kon
kursą rašiniui tema ’’Kodėl 
man garbė būti lietuviu?” 
Vieną premijuotų rašinių, 
Perkūno Krukonio, paskelbė 
’’Dirva”, kurį čia ir per
spausdiname. Red.

— Tėte, kodėl mano toks 
keistas vardas ir pavardė? 
Kodėl aš nesivadinu kaip 
-kiti klas'ės vaikai — trum
pai ir aiškiai — John Brown 
ar Richard Johnson ? — 
klausia, parėjęs iš mokyk
los, sūnelis.

Susimąsčiau! Kaip atsa
kyti šiam dešimties metų 
žmogeliui, kad jis suprastų, 
kokia didi garbė būti lietu
viu! Apie ką jam turiu pa
sakoti: apie kažkada buvu
sią galingiausią Europoje 
valstybę — Lietuvą; apie 
nepaprastos dvasios žmo
nes, sugebėjusius per am
žius išsaugoti savą kalbą; 
apie taip trumpą nepriklau
somybės laikotarpį, per ku
rį buvo atstatyta valstybė? 
O gal papasakoti apie į 
Ameriką atvažiavusius lie
tuvius, kurie, patys skurs- 
dami, kūrė parapijas, leido 
leikraščius ir knygas, stei
gė draugijas ir organizaci
jas?-O gal papasakoti apie 
savo tėvus, dirbusius cuk
raus fabrike, bet išleidusius 
mane į mokslą? Bet ar su
pras sūnelis mane?

Prisimenu savo vaikystę, 
prisimenu, kaip skaudu bū
davo vaikų išjuoktam! O, 
kaip tada nekenčiau savo 
pavardės!

Prisimenu ir nusišypsau. 
Dieve, kaip pasikeičiau per 
šituos metus!

— Kada ir kaip pradėjau 
domėtįs savo kilme ? — ban
dau prisiminti. — Tikriau
siai, kai perskaičiau Vandos

Jumoristas dažnai pabrė
žia, , kad turtingiausias pa
saulyje' kraštas yra Sovietų 
Sąjunga: esą, jau 60 metų 
visi tame krašte vagia, ir vis 
dar tebėra ko vogti.

Bet vis tiek gal dar tur
tingesnis kraštas yra Ame
rika: ji šelpia kuone visą pa
saulį pinigais, maistu, savo 
gaminiais, ir vis tiek krašte 
visi gyvena kaip turtuoliai. 
0 kas dedasi Amerikos vi
duje? Štai gerai informuotas 
laikraštis ’’The U.S.A. 
News” paduoda tokius davi
nius:

Amerikoje kasmet pilie
čiai nusuka apie 60 milijardų 
valstybinių mokesčių;

Gydytojai, vaistininkai ir 
sveiki ’’ligoniai” kasmet iš
naudoja valdžios iždą maž
daug už 76 milijardus dole
rių;

Social Security Depart- 
mentas kasmet išmoka virš 
20 milijonų dolerių pensijų 
tiems, kurie jau seniai ilsisi 
po žalia velėna; o kiek išmo
kama pinigų apsimetėliams 
vargšams, gyvanašlėms 
arba pamestoms motinoms 
su vaikais, kurių vyrai gy
vena kitoje pusėje gatvės. 
Gal būt ir dėl to amerikonai 
gana turtingai gyvena.

Sruogienės ’’Lietuvos istori
ją”. Man ją ’’įpiršo” tėvas 
po vieno mūsų ginčo, man 
atsisakius kalbėti lietuviš
kai. Knygą ėmiau nenoro
mis, nesitikėdamas nieko 
įdomaus surasti. Pradėjau 
skaityti irjau nebegalėjau 
padėti, štai kokia yra Lie- 
tuva! Kokia įdomi jos isto
rija. Kokie stiprūs jos žmo
nės! Kiek tautų būtų ga
lėjusios pakelti šitokį kal
bos naikinimą, šimtmečius 
tęsusį pavergimą? — vi" 
klausiau ir klausiau savęs.

Pirmą kartą ėjau gatvi 
pakelta galva, lyg sakyda 
mas, žiūrėkite, aš esu lie 
tuvis, aš esu tos tautos sū 
nūs!

Nuo to laiko ėmiau skai
tyti visa, kas buvo susieta 
su Lietuva. Ir kuo daugiau 
skaičiau, tuo labiau žavė
jusi tuo kraštu. Ypač susi
domėjau literatūra. Staiga 
supratau, kad ne tik didžio
sios tautos gimdo gerus ra
šytojus, bet kad ir lietu
viai, nesigėdydami gali di- 
džiuotis Kristijonu Done
laičiu, Mikalojum-Konstan- 
tinu „Čiurlioniu, Bernardu 
Brazdžioniu, Vincu Myko- 
laičiu-Putinu ... Tai vardai, 
apie kuriuos kada nors kal
bės pasaulis.

Taip tada galvojau, šios 
nuomonės nepakeičiau ne 
dabar.

Per tuos metus gerai iš
mokau lietuvių kalbą, ve
džiau lituevaitę ir dabar 
meilę Lietuvai perduodu sa
vo vaikams. O jie, kaip ir 
aš, viską- pradeda iš pra-. 
džių...

Kaip man paaiškinti sū
nui?— vis nesiliauju gal
vojęs. Na bandysiu taip: — 
Ateik sūnau ir pasakyk: 
kiek vaikų tavo klasėje gali 
kalbėti dviem kalbom? Ty
li. Vadinasi, tik tu. Kiek 
vaikų klasėje žino, kas toks 
buvo kunigaikštis Vytautas 
ar Kęstutis? Ar daug iš jų 
galėtų papssakoti apie šių 
didvyrių žygius? Vadinasi, 
sūnau tu žinai daug dau
giau negu kiti. Tu žinai dvi 
kultūras: vieną — Ameri
kos, o kitą — Lietuvos. Tu 
daug išmoksti, sūnau, ir tuo 
gali didžiuotis. Tu žinai abi 
kultūras dėl to, kad esi lie
tuvis. Ir dėl to tu vadiniesi

- Šarūnu Krukoniu, o ne John 
Brown.

Toks mano atsakymas sū
nui. O kai jam bus 15, kal
bėsiu kitaip. Bus daug tų 
pašnekėsiu, bent iki tol, kol 
jis galės eiti gatve pakelta 
galva, sakydamas: — Man 
didi garbė būti lietuviu.
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KAI VIRŠŪNĖS SUSIEINA
Velykų laikotarpy, balan

džio 9-10 d.d. Melbourne 
įvyko ALB padalinių bei or
ganizacijų atstovų konfe
rencija pasitarti aktualiais 
bendruomenės reikalais. Ją 
sušaukė ALB Krašto Valdy
ba. Reikia pasidžiaugti, kad 
konferencija visumoje buvo 
gana sėkminga ir pilnai pa
siteisino, nes suvažiavo be
veik iš visų apylinkių pirmi
ninkai ir eilės organizacijų 
reprezentantai - virš 20 as
menų, daugiausia iš Mel
bourne, nes šiuo metu čia 
reziduoja didieji organiza
cijų centrai, kaip ALB 
Krašto Valdyba, sportininkų 
ALFAS Valdyba, skautų 
rajono vadovybė ir kt. Tuo 
pačiu tenka pasigėrėti ir 
bendruomenine drausme bei 
susiklausymu pripažįstant 
bendruomenės autoritetą.

Nesileidžiant į platesnius 
konferencijos aprašymus, 
kas jau buvo daugiau ar ma
žiau minėta mūsų spaudoje, 
tektų gal pasitenkinti kelio
mis pastabomis iškeliant 
būdingesnius bruožus.

Pas mus jau nuo seno pri 
imta nusistovėjusi suvažia
vimų tvarka ir to paties 
šablono laikytasi ir šį kartą. 
Turima minty visokio 
plauko pranešimai. Galbūt ir 
įdomu pasiklausyti, kas 
vyksta kitose vietovėse ir 
gal net labai gražu ir pras
minga pasidalinti savo vieti
niais vargais ir rūpesčiais, 
su kuriais tenka susidurti 
savose kolonijose ar organi
zacijose atsimenant, kad vi
sa lietuvių bendruomenė yra 
kaip pavyzdinga šeima, kur 
vaikų ar brolių rūpesčiai yra 
visos šeimos rūpesčiai, bet 
ar pasiteisina vien tik dėl to 
šaukti tokio masto suvažia
vimą ir daryti didžiules iš
laidas bei gaišti laiką, kad 
išklausius, kas dedasi kitose
vietovėse ar organizacijose? 
Tad visai nenuostabu, kad 
po lokalinių pranešimų be
veik ir nebuvo rimtesnių 
diskusijų, nes suvažiavusieji 
neką gali pagelbėti tiems 
kurie vietoje ko nors nepa
jėgia arba ko nors stokoja. 
Tokiems pranešimams tin
kamiausia vieta yra vietiniai 
susirinkimai, kur galima 
spręsti, patekus į sunkumus 
imtis atitinkamų būdų 
reikalus gerinti, nes prane
šama tiems patiems žmo
nėms jų pačių reikalus ir jie 
čia pat sprendžia. Pagaliau 
tą galima padaryti ir spau
doje, kas ją praturtintų in
formacija ir tuo pačiu pagy
vintų.

Kas kita yra ALB Krašto 
Valdybos pranešimai. Jie 
turi didesnės reikšmės, nes 
liečia visą bendruomenę ir 
konferencijoje suvažiavu
sius. Gal dėl to ir konferen
cijos dalyviai po kiekvieno 
Krašto Valdybos pranešimo 
ir turėjo ką pasakyti arba 
pareikšti savo pastabų. 
Ypač buvo įdomus ALB Kr. 
Valdybos pirmininko prane
šimas, kur buvo plačiau pa
liesti politiniai reikalai ir 
juose bendruomenės daly
vavimas. Iš vidaus reikalų 
daugiau dėmesį patraukė 
metraščio paruošimo ir lei
dimo reikalai (referavo Vik
toras Baltutis, šio metraščio 
redaktorius), Australijos 
Lietuvių Dienų ruošimo eiga 
(pranešė A. Bladzevičius, 
LD Rengimo Komiteto pir
mininkas), sportininkų išvy
kos į Pasaulio Lietuvių 
Sporto Žaidynes susikom
plikavusios problemos (re
feravo p. Ragauskas,. 

ALFAS pirm, ir A. Skiparis, 
Adelaidės Vyčio klubo 
pirm.). Gal aštriausioj for
moj iškilo pastarasis reika
las, ypač jau susikomplikavę 
sportininkų išvykos komite
to ir ALFAS Valdybos ne
sutarimai dėl išvykos komi
teto pasirinkto kelionių biu
ro. Adelaidės Vyčio klubo 
pirm. A. Skiparis net pasiūlė 
konferencijai priimti tokio 
turinio rezoliuciją:

"Australijos Lietuvių
Bendruomenės viršūnių
konferencija kreipiasi į ALB 
narius - ar jie būtų sporti
ninkai, choristai, tautinių 
šokių šokėjai, skautai ar 
privatūs turistai, kad 
niekam nedera vykti į Pa
saulio Lietuvių Dienas nau
dojantis kelionių biuru, ku
ris yra sovietų oro linijos 
Aeroflot agentas, nes šis

Iš ALB viršūnių konferencijos Melbourne Velykų metu. Dalis dalyvių
Nuotrauka V. Baltučio

A P O K A
(PRISIMINIMAI)

Mudu priėjome prie arti
miausio vagono ir aš jai pa
dėjau atstumti duris. Tik jas 
kiek pajudinus iš vidaus 
mušė nosį užkemšantis ir 
akis graužiantis kvapas. Ji 
susirietė ir pradėjo sunkiai 
kosėti, o aš atšokęs kiek at
gal skubėjau gauti švaraus 
oro.

„Matote, matote,” - kosė
dama, kalbėjo: „Ar dar ne
aišku! Atstumkite duris ir 
mudu, kiek palaukę, įlipsi
me. Leiskite kiek išsivėdin- 
ti.”

Įlipome. Ant grindų 
matėsi dėmės juodo suke
pusio kraujo, pluoštai plau
kų, aplink gulėjo gabalai su
plėšytų drabužių ir visa kita, 
kas tik nuo uždaryto gyvo 
žmogaus ilgoje kelionėje gali 
pasilikti. Durys ir sienos ap
taškytos ir pirštais aprašy
tos tokiu pat krauju ir kur 
ne kur paišeliais.

„Šitame kampe užduso 
mūsų mažytė Irenutė.” „Čia 
amžinai uždarė akis mano 
senelis tėvas...” „Viešpatie, 
Dieve, už ką mes kenčia
me?” „Aš pats mačiau, kaip 
čia jie Jonui nulaužė koją.” - 
„Gelbėkit, mes mirštame iš 
bado ir troškulio.” - „Jeigu 
dar turi širdį, pasimelsk už 
mūsų sielas...” Ir taip bega
lo!

„Žinote, kad čia mes be- 
valydamos kartais randame 
žmonių dantų ir užvakar 

agentas, vesdamas savo biz
nį, bendrauja ir palaiko arti
mus ryšius su sovietų val
džios pareigūnais”.

Ši rezoliucija balsavimo 
keliu priimta už ją pasisa
kius 15 dalyvių ir susilaikius 
penkiems. Beje, prieš balsa
vimą ALB pirmininkas da
lyvius perspėjo, kad šioje 
konferencijoje visokie bal
savimai nėra įpareigojantys, 
o daugiau moralinio pobū
džio išreiškiant dalyvių nu- 
.sistatymą.

Praktiškai šis sportininkų 
išvykos reikalas ir paliko 
neišspręstas, viską palikus 
patiems sportininkams susi
tvarkyti.

Žinoma, jeigu konferenci
joje būtų buvę patiekta 
svarstymui pačios aktua
liausios bendruomeninės 
problemos nededant akcen

J. Krupavičius

L I P S Ė
Tęsinys

Ona šitame kampe iššlavė 
pirštą. Tikrą žmogaus pirštą 
ir su nagu, rodos, kad dar 
juda...” „ Kaip žiauru, baisu! 
Sakykit, jūs sakotės čia se
niai dirbate, tai gal girdėjo
te, ką jie daro su tais, kurie 
kelionėje miršta? Iš proto 
išeina, ar suserga? Kiek 
žmonių kemša į vieną tokį 
gyvulinį vagoną?” — „O, 
mielas, kemša, kaip silkes į 
statinę. Iki lieka tiek vietos, 
kad tik galima būtų susi
riesti - atisisėsti. Tada dar 
kartais įkiša kibirą vandens, 
o kartais ir to ne ir užrakina 
duris. Matote, čia langiukai 
užkalti, - tai galite įsivaiz
duoti, koks pasidaro viduje 
jausmas ir oras. Aišku, 
kiekviename vagone atsi
randa mirusių, išėjusių iš 
proto ir sergančių. Tokiems 
jie gale traukinio turi prika
binę tuščių vagonų ir ten 
juos sukiša. Ten jau to
kiems, dienos būva baigtos: 
per trumpą laiką sušąlą į ra
gą ir baigta.” „Ar tada juos, 
kaip nors palaidoje?” — pa
klausiau. „To niekas tikrai 
nežino. Žmonės čia visaip 
kalba. Bet žiūrėk ta, kuri 
dabar tupi prie ugnies, yra 
su savo vyru persiskyrusi ir 
draugauja su vienu „Ivanu”, 
kuris tokius traukinius lydi į 
Sibiriją ir jai pasakoja, kad 
ten, kur juos iškrauna, yra 
labai šalta, kad per visą va
sarą ten žemė atšylanti tik 

to ant paskirų pranešimų, 
pati konferencija tikriausiai 
būtų įgavusį kitokią eigą ir 
reikšmę, bet atrodo, bend
ruomenėje nėra spręstinų 
problemų arba jų vadovai 
nemato. Sakysim, nuolat 
kalbame apie jaunimą, jo at- 
trūkimą nuo bendruomenės, 
nesėkmingos pastangos įgy
vendinti bendruomenėje 
Jaunimo Sąjungą konferen
cijoje nebuvo paliestos, nors 
tikriausiai tuose pačiuose 
namuose vykusiose tuo 
metu Jaunimo Studijų Die
nose gal šis klausimas ir 
buvo užkliudytas, bet apie 
tai niekas negirdėjo. O buvo 
galima, kad ir tas pačias 
problemas svarstant vyktų 
bendri posėdžiai, nes kaip 
vyresnieji reikalingi jauni
mo, taip lygiai ir jaunimas 
reikalingas vyresniųjų tal
kos. Apgailėtinoj padėty 
bendruomenėje stovi litua
nistinio švietimo reikalai. 
Krašto Valdybos narys p. P. 
Baltutis, narys valdyboje 

per lopetą gilumo. Pirmiau
sia ten juos sukiša į lagerius 
ir vėliau išblaško po pūsty- 
nes. Taigi tik pagalvokite, 
kas tokiame kietume kas 
duobes? O miršta šimtai, nes 
traukiniai rieda bepertrau- 
kos, ne tik iš mūs, bet ir iš 
Lenkijos, Latvijos ir Estijos. 
Žinoma tiems vargšams 
saugoti lageriuose, jie turi 
laikyti šimtus sargybinių, 
kurie turi begalę vilkinių 
šunų.. Na ir... Kuo gi kitu 
juos šers, jeigu jie patys 
niekados neturi ko paėsti. Ir 
žinote ką?! Ateikite arčiau, 
kad jos negirdėtų, visa šita 
mūsų nelaimė ir yra tik dau
giausia šitie mūsiškiai ko
munistai, šitie visokį kom
jaunuoliai. Šiti prakeiktieji 
savo raudonuose kampe
liuose sudaro išvežamųjų 
sąrašus ir nusprendžia ką 
išvežti. Jie skandina savo 
brolius ir seseris! Jie važi
nėja naktimis po miestelius 
ir kaimus, gaudo nekaltus 
žmones ir perdavinėja ru
sams. Dieve, Tu mano Die
ve!..” pravirko^ Vėliau kiek 
atsigavusi, nusišluostė aša
ras ir lyg ir su šypsena man 
sako: „O dar būčiau visai 
pamiršusi, ką tas Ivanas dar 
pasakoja: jis sako, kad jie 
toje Sibirijoje irgi žaidžia 
futbolą ir mėgino mėtyti lie
tuviškas galvas, bet sako, 
kad jos esančios per sunkios, 
per daug prisigėrusios kapi
talistinio raugo ir už tai jas 
vartoja, tik sudrumstame 
vandeny vėžiams gaudyti. O 
futbolui „kamuolių” užtek
tinai parūpina pats Krem
lius iš savųjų tarpo ir tam 
importas nėra reikalingas.” 

švietimo reikalams, bendro
mis frazėmis priminė, kad 
neįsivaizduojamas lietuvis 
be lietuvių kalbos, paminėjo 
veikiančias vietovėse sa
vaitgalio mokyklas ir litua
nistinius kursus ir tuo rei
kalas užsibaigė. O kad šiam 
klausimui konferencijoje 
būtų skirtas bent pusdienis 
su geru referatu ir būtų 
pažvelgta į problemą kiek 
giliau, tikriausiai būtų priei
ta kiek pozityvesnių išvadų.

Australijos Lietuvių Fon
das (referavo Fondo pirm. 
Dr. A. Staugaitis) pranešė 
apie Fondo finansinę padėtį, 
apie skiriamas kad ir nedi
deles premijas jaunimo pas
katinimui lituanistinėse mo
kyklose, pasireikšti spau
doje, pasidžiaugė sėkmingu 
Fondo vajum (davė 13000 
dol., kas pakėlė Fondo kapi
talą iki 66.000 dol.), tačiau 
nepasigilinta, kas daryti su 
Fondo pinigais ir kaip juos 
prasmingiau panaudoti. Ke
liasdešimt ar kelių šimtų 
dolerių kyštelėjimas vai
kams kažin ar patį Fondą 
pateisina. O būtų prasminga 
Fondui operuoti didesniais 
užsimojimais nesigailint ir 
praimti pagrindinį kapitalą 
atsimenant, kad kol bend
ruomenė gyva, tol gyvas ir 
neišsenkantis bus ir pats 
Fondas.

Baigiant reikia pripažinti, 
kad ir tokioje formoje praė
jusi bendruomenės viršūnių 
konferencija laikytina pozi
tyviu įnašu į mūsų gyveni
mą, nes kad ir prabėgom 
daug kas paliesta, užsimin
ta, kas privers susimąstyti 
ir visus joje dalyvavusius. 
Lygiai ji gali būti kaip gera 
pamoka ’ tokių konferencijų 
ateities organizatoriams, 
kad vis dėl to konferencijai 
reikia ir iš anksto pramatyti 
jos turinį, o nepasitenkinti 
vien tik tuo, kas iš to išeis.

V.K.

Man, tik neseniai išlindu
siam iš panašaus pragaro, 
tie pasakojimai irgi neatro-' 
dė persaldūs, todėl jai padė
kojęs už sugaištą laiką, nu
sišluosčiau savo ašaromis 
pasruvusias akis, kad geriau 
matyčiau, kur žengti, - pa
sukau tiesiog į Alytaus sau
gumo milicijos įstaigą.

Ten jau radau manęs be
laukiantį kuprota nosimi, 
mums visiems žinomos kil
mės „draugą”, kurio pirmas 
žodis buvo: „Kur valkiojiesi 
pusę dienos, gal jau vėl pra
dedi šnipinėti?”

„Kol kas, ne! Tolimas ke
lias ir esu persilpnas skubiai 
eiti.” - atsakiau.

„Aš matau! Atrodai gero
kai pasilsėjęs...” - nusikva
tojo. „Žiūrėk, aš pačiam 
duodu 6 vai. laiko grįžti į 
Vilnių ir ten užsiregistruoti į 
darbą, iš kur esi pasiliuosa- 
vęs. Supranti lietuviškai - 6 
valandas! Nė vienos minutės 
daugiau! Aš patikrinsiu! Čia 
pasirašyk! Dabar žygiuok į 
milicijos nuovadą ir jie tau 
atiduos motociklą. O dar mi
nutę! Jeigu neužsiregis
truosi Vilniuje nustatytu 
laiku, tai būsi įtrauktas į pa
ieškomųjų - kriminalistų są
rašus ir tada daugiau juokų- 
nebus krečiama. Gali pra
nykti!”

Bus daugiau

Daug sužinosi 
skaitydamas 

Mūsų Pastogę!
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Namie ir svetur Jaunosios atstovės
LANKĖME KAPUS

Atsižvelgiant į Savaitga
lio mokyklos pageidavimus 
Motinos Diena šiais metais 
buvo ruošta gegužės 2 d. ir 
išvakarėse aplankytos kapi
nės ir maldose prisimintos 
mirusios motinos.

Kapų lankymas pakarto
tas ir gegužės 9 d. tuoj po 
pamaldų. Čia prel. P. Butkus 
prisiminė čia palaidotas mo
tinas. Pastebėta, kad ant kai 
kurių motinų kapų nesimatė 
net mažos gėlytės motinos 
dieną. Viena motina mirda
ma paliko dešimt vaikų. 
Graudu, sakė prelatas, kai 
prie kapo suklup 10 vaiku
čių. Kur jie yra šiandien? 
Nepamirštos buvo motinos 
ir Lietuvoje mirusios ir dar 
gyvos, kurios laukia bent 
žodelio iš savo sūnų ar duk
terų vakaruose.

Prel. P. Butkus taip pat 
kreipėsi į parapijiečius pa
dėti perdažyti dail. Jonyno 
suprojektuotą kapų pa
minklą. Dail. Jonynas prašo 
paminklo nuotraukos ir, aiš
ku, norėtume, kad šis pa
minklas gražiau atrodytų.

Galį paaukoti keletą va
landų prie šio paminklo at
naujinimo paskambinkite 
prel. P. Butkui tel. 560 8989.

Štutgarto vokalinis
ANSAMBLIS SYDNEJUJ

Aplankę kitus Australijos 
miestus paskutinį koncertą 
davė šis pagarsėjęs vokiečių 
choras Sydnejaus publikai 
balandžio 15 d. Vokiečių 
Concordie Klubo auditorijo
je. Kaip jau anksčiau buvo 
rašyta Ansambliui vado
vauja lietuviams gerai 
pažįstamas prof. Dr. Her
man Josef Dahmen, kuris 
karo metu buvo Lietuvoje, 
kaip kultūrinių reikalų vir
šininkas. Jau vien tik žvilg
terėjus į jo veidą gaunasi 
vaizdas, kad tai turi būti 
labai malonus žmogus. Iš
tiktųjų tai įsitikino eilučių 
korespondentas sutikęs šį 
iškilų vokietį po koncerto.

Stuttgarto Ansamblis at
liko virš 20 dainų, daugiau
sia rašytų 15-16-tame šimt
metyje. Tai vokiečių liaudies 
.dainos. Padainavo taip pat 
prancūziškai, itališkai ir lat
viškai. Choras susideda iš 36 
choristų, iš kurių dirigentas 
gali padaryti chorą su or
kestru nenaudojant jokių 
instrumentų. Jokio instru
mento ir nenaudojo. Diri- 
Sntas padavinėjo toną tik 

mertono pagalba.
Iš lietuvių koncerte daly

vavo A. Kramilius, Daiva 
Stadalninkaitė ir prel. P. 
Butkus. Pasibaigus koncer
tui Dainos choro pirm. A. 
Kramilius pasveikino An
samblį ir ypatingai jo diri
gentą prof. Dahmen vokie
čių ir anglų kalbomis, o cho
ristė Daiva Stadalninkaitė 
nuo Dainos choro ir lietuvių 
įteikė didelę gėlių puokštę ir 
knygą su įrašu Folklore in 
Australia. *

Tenka pastebėti, kad vo
kiečiai šį iš taip toli atvykusį 
Ansamblį sutiko labai šaltai. 
Pasibaigus koncertui buvo 
sukviesti į atskirą kambarį 
gas įkalbėt i, bet prie absolu- 

iai tuščių stalų. Ansamblio 
choristai labai džiaugėsi lie
tuvių padarytu žestu ir gar
siai komentavo Litauer 
nicht wie die Deutche , lie
tuviai tai ne vokiečiai, ir kiti 
palankūs lietuviams komen
tarai.

Prof. Dahmen šiuo metu 
yra Stuttgarto regijono ir 
Šveicarijos Lietuvių - Vo
kiečių Draugijos pirminin
kas.

Paklausius kiek moka lie
tuviškai, profesorius su 
šypsena atsakė: ’’Tik į 
dugną”, ką jis sugrįžęs namo 
priažadėjo padaryti už lie
tuvių sveikatą.

kor.

Jau antra savaitė į Con
cord Repatriation ligoninę 
paguldytas tyrimams And
rius Simanavičius iš Con- 
cordo.

♦ * *
Sydnejaus lietuvių kape

lioną Msgr. kun. P. Butkų, 
pakėlimo į monsinjorus pro
ga plačiau paminėjo Syd
nejaus katalikų savaitraštis 
’’The Catholic Weekly” ba
landžio 25 d. laidoje. 

. Straipsny iškeliama Msgr. 
K. Butkaus biografiniai 
bruožai ir suminima jo vi
suomeninė veikla tarp lietu
vių tiek tėvynėje, tiek ir 
Australijoje.Straipsnis ilius
truotas Msgr. P. Butkaus 
nuotrauka.

♦ * *
Gegužės 27 d. sueina ra

šytojui, poetui, aktoriui ir 
solistui Stasiui Santvarui 80 
metų. Tai labai plati asme
nybė, įmynusi lietuvių kul
tūroje gilių pėdsakų daugy
bėje sričių. Plačiau apie jį 
kita proga.

Adelaidinės pabiros
Jei vyresnieji jaunimo 

nesuorganizuoja, tai jauni
mas pats susiburia. Velykų 
metu Melbourne vyko 
jaunimo ruošiamos Studijų 
Dienos. Tai buvo gera proga 
mūsų jaunimui suvažiuoti ir 
išsikalbėti visais jiems ir 
mums rūpimais reikalais. 
Gaila, bet iš Adelaidės nu
vyko tiktai vienas, iš Syd
nejaus du. Iš Melbourno ke
liolika, didesnę dalį sudarė 
vyresnieji.

Iš nepatikimų šaltinių te
ko patirti, kad Viktorijoje 
esančiuose kalnuose, Gram
pians stovyklavo Adelaidės, 
Melbourno ir Sydnejaus 
jaunimas, viso apie 80 as
menų.

Kažkas išsitarė, kad Stu
dijų Dienos privalėjo tenai 
įvykti, bet nebe jaunas jau
nimo atstovas pareiškė, kad

Jaunosios lietuvaitės, reprezentavusios Canberros lietuvių bendruomenę 
DIE A Canberros festivalio metu kovo mėn. Iš kairės Belinda Howe, 10 metų, 
Skaistė Mauragytė 5 m., ir Daina Mauragytė 11 m.

PERTH
Pertho apylinkės valdyba 

laikosi tik ant garbės žodžio: 
pirmininkas E. Stankevičius 
išvyko ilgesnių atostogų į 
užjūrius ir jį pavaduoja p. V. 
Kasputis, kai iš valdybos 
pasitraukė V_. ir J. Meliaus- 
kai. Lietuvių Namų val
dybos pirmininko pareigas, 
E. Stankevičiui išvykus, lai
kinai perėmė p. V. Skrolys.

*___ *
Perthę AĮįūsų Pastogės 

bendradarbis p. Juozas 
Krupavičius neseniai at
šventė 76 metų sukaktį. 
Sveikiname p. J. Krupavičių 
linkėdami giedresnių dienų. 
Neseniai p.p. J. ir V. Krupa
vičius ištiko skaudus smū
gis: Melbourne mirė jų vie
nintelė dukra Astrida Rap- 
polt.

jei būtų tenai ruošiama, tai 
jaunimas susirinktų kitur.

*_♦
Adelaidėje svarbiausi po

velykiniai įvykiai - vestuvės. 
Balandžio 17 ištekėjo Noela 
Opulskytė, o balandžio 24 
Ramunė Varnaitė.

Noela Opulskytė priklau
so sporto klubui, o Ramunė 
Varnaitė šoko tautinius šo
kius, taip pat mokydama 
mūsų mažuosius, dalyvauja 
scenos pastatymuose ir kt.

Abiem porom linkime 
šviesių ir laimingų metų!

*_
Adelaidės ramovėnai yra 

veikliausia organizacija. Jie 
suruošę vieną parengimą 
tuoj organizuoja kitą. Ba
landžio 25 d. Lietuvių Na

muose įvyko Dr. A. Rukšos 
knygos: ’’Kovos dėl Lietu
vos nepriklausomybės” pri
statymas. Šią knygą (antrą 
tomą) išleido LKVS Ramo
vės centro valdyba, talki
ninkaujant Kario redakcijai.

Apie Dr. A. Rukšą pakal
bėjo Ramovės pirm. V. Vo
sylius, o apie knygą Br. 
Straukas. Nors ši popietė 
buvo skirta pristatyti šiai 
knygai, apie ją mažai teko 
išgirsti.

Meninėje dalyje J. Neve- 
rauskas paskaitė eilėraštį ir 
dvi ištraukas iš išleistos 
knygos, o choras Lituania 
gražiai padainavo tris dai
nas.

*_ *
Daugelis skaitome mūsų 

savaitraščius, bet nepaste
bime svarbių skelbimų ir 
pranešimų. Adelaidės apy
linkės valdyba sušaukė or
ganizacijų atstovų susirin
kimą pasitarti dėl kun. A. 
Spurgio artėjančio 50 metų 
kunigystės jubiliejaus ir 
metraščio reikalais.

Stebėtina, kad kai kurie 
atstovai pareiškė, kad jokių 
•aplinkraščių apie metraščio 
medžiagos sutelkimą nepas
tebėję mūsų spaudoje, o kiti 
j)uvo įsitikinę, kad visą me
džiagą surinks ir paruoš re
dakcinė komisija.

Atrodo, kad šiais visais 
klausimais išsiaiškinta ir ti
kimasi, kad metraščiui me
džiaga apie Adelaidę bus 
laiku paruošta.

*_ *
Adelaidės Lietuvių Kata

likių Moterų D-jos šiupinys, 
visų laukiamas metinis pa
rengimas, įvyko gegužės 1 
parapijos salėje. Atsilankė 
apie 120 tautiečių, kurie ne
pabūgo šalto vakaro ir 
įstengė atitrūkti nuo ’’ke
turkampės dėžutės”.

Programą paruošė Vy
tautas Opulskis. Šiupinys 
įvairus ir įdomus, tik kai ku
riems nepatiko ’’pajūrio" 
scena ir politiniai atspalviai, 
bet visa tai buvo perduota 
linksmoje nuotaikoje mūsų 
teatro aktorių.

*_♦
Yra žmonių, kurie ir miš

ke nemato medžių.

Vibaltis

Vakarų Vokietijoje vyks
tant tarptautinėms plauki 
mo varžyboms keturi čekų 
plaukikai, jų tarpe viena 
moteris, pasitraukė iš gru
pės ir pabėgo į Vakarus.

Taip pat keturi rytų vo
kiečiai irgi perbėgo į Vak. 
Vokietiją. Vienas jų per
plaukė upę, kiti iškastu tu
neliu.

*♦*

Jūros žvaigždė gali pra
rasti vieną atsaką arba koji 
ir jos vietoje atauga kita, 
arba iš nupiautos kojos išsi
vysto pilnai nauja jūros 
žvaigždė. Paprastai jūros 
žvaigždės yra penkiakaiu 
pės, bet pasitaiko rūšių kur 
tų spindulių skaičius gali 
siekti iki 40.

oumaio»HDawmu28
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Nauja skautininke
BRANGINDAMA SAVO GARBŲ...

Gegužės 3 dienos vakare, 
gražus būrys (18) Sydnejaus 
skautininkų-kių, sukviesti 
Sydnejaus Skautų Židinio, 
suskrido į Lietuvių Klubą, 
Bankstowne, į sesės Aldo
nos Jablonskienės, ilgame
tės Sydnejaus skaučių vei
kėjos, šįvakar duodamą 
skautininkės įžodį.

Pritemdytoje salėje ratu 
išsirikiuoja broliai ir sesės. 
Įžodį praveda v.s. Jonas 
Zinkus: "Skautininkų įžodis 
dažnai vyksta miške, vakaro 
metu, žėruojantį laužą ratu 
apstojus skautininkams, 
virš jų galvų šviečiant nak
ties žvaigždėms... Skauty- w 
bės ugnį ir nakties žvaigždes " 
tesimbolizuos mūsų uždeg
tos žvakutės!..”

Pirmąją žvakutę uždega 
Židinio tėvūnas, v.s. Vytau
tas Kišonas, o nuo jos - visi 
įžodyje dalyvaują broliai ir 
sesės, sustatydami jas 
tankiu rateliu ant tautiniais 
raštais papuošto stalo.

Tėvūnas įveda įžodį duo- 
dančiąją, trumpu žodžiu pri
statydamas 
skautininkams-kėms. Prie 
tautinės vėliavos skamba 
kilnūs skautininkų įžodžio

ŠVEICARŲ DIENRAŠTIS 
APIE SUSLOVO

VAIDMENĮ LIETUVOJE

Šveicarų dienraštis Der 
Bund (1982.ii.4) išspausdino 
savo skaitytojo komentarus 
apie Suslovo genocidinį 
vaidmenį Lietuvoje. Ko
mentatorius teigia, jog Sus
lovo žiaurumai papiktino net 
Lietuvos komunistus, kurie 
priešinosi jo metodams ir 
nekartą reikalavo iš Mask
vos atšaukti Suslovą. 
•1946-tais metais jis buvo at
šauktas, bet jo elgesys Lie
tuvoje nepakenkė jo karje
rai - Suslovas iškilo iki vy
riausio Sovietų Sąjungos 
ideologo.

(ELTA)

Vargai su spauda
Australijos Lietuvių 

Draugijos 10 metų pastan
gos gauti lietuviškų laikraš
čių (1929 -1939 metais).

1949 m. atvykęs į Sydney 
radau ’’Australijos Lietuvių 
Draugijos” biblioteką, ku
rioje be knygų buvo išlikę ir 
šiek tiek periodinės spaudos 
iš Lietuvos. Tarp vadina
mųjų ’’senųjų lietuvių” 
radau daug malonių žmonių, 
didelių Lietuvos patriotų ir 
geros atminties pasakotojų 
apie šiame krašte patirtus 
didelius vargus ir menkus 
džiaugsmus. Kai kurie iš jų 
tada jau buvo šiame krašte 
išgyvenę beveik 30 metų. 
Susidomėjau jų praeities 
veikla, skaičiau jų draugijos 
išlikusias bylas. Mano dė
mesį atkreipė jų 10 metų 
pastangos gauti lietuviškų 
laikraščių. Skaitydamas ir 
vartydamas bylas,
prisirašiau pastabų ir iš
traukų, tad dabar turėda
mas daugiau laiko, pasiry
žau parašyti Mūsų Pastogei 
apie Austr. Liet. Draug. 
spaudos vargus. Žinau, kad 
mano patiekti sausi chrono
logiški faktai daugumai bus 
neįdomūs, kai kam net juo-

t *. *. . T « i 

žodžiai, tariami sesės Aldo
nos: "Brangindama savo 
garbę aš pasižadu...” Tėvū
nas jai užriša žalią skauti
ninkės kaklaraištį. Naujoji 
skautininke uždega žvakutę, 
ją įstatydama į degančiųjų 
tarpą, simbolizuojančią jos 
įstojimą į skautininkų-kių 
šeimą. Dabar skautininko- 
kės įžodį kartoja visas skau
tininkų ratas. Po to - trumpi 
sveikinimo žodžiai, rankos 
paspaudimas...

Pašnekesį praveda v.s. 
Dr. A. Mauragis, tema — 
Skautininkas ir jo pareigos.

Po pašnekesio, vakaronės 
metu, diskutuojami kai ku
rie skautams rūpimi klausi
mai: s. Marina Cox referuoja 
apie laukiamą skautininkų 
pagalbą tunte, v.s. fil. Balys 
Barkus - skautų "Aušros” 
stovyklavietę... Ir vėliau, 
sesių skautininkių paruoštos 
kavutės metu, dar buvo da
linamasi sueigos įspūdžiais 
bei tariamasi įvairiais klau
simais - buvę Skautų Vyčių 
Geležinio Vilko vieneto bro
liai aptarė savo reikalus, ža
dėdami neužilgo vėl susitik
ti, kiti - ruošti vakarones 
žiemos metu ir t.t.

B.Ž.

kingi. Galbūt vienas kitas 
perskaitęs susimąstys ir 
mėgins įspėti spaudos ne
sėkmių priežastis. Aš rašau, 
nes manau, kad kartą užra
šyti faktai turi išlikti bend
rai lietuvių emigracijos isto
rijai, plačiai pasklindanti 
spauda tam geriausiai pasi
tarnauja. Lietuviškoji išei
vija Australijoje iki 1948 m. 
buvo negausi ir ta pati išsi
sklaidžiusi dideliame 
Sydney miesto plote, tik keli 
žinomi lietuviai gyveno už 
Sydney miesto ribų.

Austr. Liet. Draug. 
įsteigta 1929.10.27 Jono Ve- 
drinaičio (John Wedrien) 
bute Arncliffe įvykusiame 
iniciatorių susirinkime.

Jau pirmame, 1929.ii.20 
draugijos valdybos posėdy
je, protolo Nr. 1, nutarta už- 
Erenumeruoti iš Lietuvos: 

įietuvos Aidą ir Lietuvos 
Žinias.

1930.1.15 valdybos posė
dyje, protok. Nr. 3, nutarta 
iš ŪSĄ užsiprenumeruoti 
Keleivį ir tai pavesta atlikti 

'draugijos pirmininkui J.
Vedrinaičiui, kuris visada 
pasirašydavo John Wedrien. 
Protokoluose jo pavardė •

Leidžia Australijos Rajono Sp; 
siųsti: v.s. B. Žalys, 9 Lloyd Av<

Australijos Rajone
* Iš Melbourne gautomis 
žiniomis ten jau baigiama 
sudaryti naujoji LSS Aus
tralijos Rajono vadija. Nau
jasis rajono vadas, s. Albi
nas Pocius yra pakvietęs 
eilę skautininkų, kurių dalis 
jau yra davusi sutikimą pa
imti vienokias ar kitokias 
pareigas. Kitų pareigūnų 
sutikimas bei jų patvirtini
mas tikimasi bus neužilgo 
gautas. LS Brolijos rajono 
vadeiva yra skiriamas j.s. 
Dr. Rimantas Šarkis, LS 
Seserijos vadeive - v.s. Da
nutė Čižauskienė, ASS Aus
tralijos rajono įgaliotiniu 
kviečiamas ps. fil. Algis Ži
linskas.

užrašyta ir Vedrinas ir Ved- 
rinskas.

1930.12.3 valdybos posė
džio protokole Nr. 7 užrašy
ta, kad užprenumeruoti 
laikraščiai iš Amerikos ir 
Lietuvos negauti, tad juos 
’’išieškoti ant sekančių 1931 
metų”. Keista, kad metų 
1)radžioje užprenumeruoti 
aikraščiai metų pabaigoje 
negauti ir iš laikraščių re
dakcijų jokios informacijos 
negauta. 1931.1.21 vald. po
sėdžio protok. Nr. 8 užpro
tokoluota: ’’užsakyti Lietu
vos Žinias ant 1931 m.” 
1931.2.25 protok. Nr. 9 už
protokoluota: ’’Užprenume
ruoti Lietuvos Žinias ir tam • 
tikslui pasiųsti vieną anglų 
svarą. Prašom p. iždininką 
Skėrį išmokėti sumą pirki
mui anglų svaro p. V. Vedri- 
nui.” 1931.7.24 narių susi
rink. protok. Nr. 10 skaito
me: ’’užprenumeravimui
Lietuvos Žinių išsiųsti 26 ši
lingus pavesta p. pirminin
kui.” Iš protokolų atrodo, 
kad dabar Lietuvos Žinių 
reikalas buvo gerai sutvar
kytas ir beliko laukti išsiilg
to laikraščio. Sekantis narių 
susirinkimas įvyko* ’’tik už 
vienuolikos mėn. - 1932.6.4 
protok. Nr. ii ir jame užra
šyta: ”P.J. Vedrinas apsiė
mė 'išaiškinti apie visus 
trūkstančius pinigus, katrie

Pilna rajono vadijos sudė
tis bus paskelbta neužilgo.

* V.s.fil. prel. Petrui Butkui 
balandžio 30 d. N.S.W. gu
bernatorius, savo rezidenci
joje, įteikė Britų Imperijos 
(MBE) Ordiną. Sveikiname!

* Gautomis žiniomis iš Mel
bourne, ten, širdies prie-

Skautyb<
1975 m. liepos 30 d. 

įsteigta Lietuviškos Skau- 
tybės Fondas. Jis yra Lietu- . 
vių Skautų Sąjungos padali- ' 
nys lėšų talkimui. Sutelktos 
lėšos investuojama, o iš pa
lūkanų remiama skautiška 
veikla. 1980 m. pabaigoj ka
pitalas siekė $ 60.000. Nori
ma kaip galint’ greičiau pa
siekti $ 100.000 sumą. Šiam 
tikslui atsiekti renkamos 
aukos ir 1981 m. pabaigoj 
surengta pasaulinio masto 
loterija. Jos bilietai buvo 
platinami Adelaidėj pereitų 
metų pabaigoj ir šių metų 
pradžioje. Buvo gauta išpla
tinimui 500 bilietų. Išplatin
ta - 240. Loterijos traukimas 
įvyko 1982.4.4 Bostone, 
USA.

Labai džiugu paskelbti, 
kad pirmą premiją - ’’Colour 
television” laimėjo adelai- 
diškis p. P. Stimburys, Nr. 
3254, Gawler River, S. Aus
tralia.

II premiją - "portable 
radio” Nr. 8851, p. F. Čep- 
kauskas, Brockton, MA. III

išsiųsti Lietuvos Aidui
1.2.9 svarai, Amerikos Ke
leiviui - 16 šil. ir Lietuvos 
Žiniom - 1.6.0. svarų, viso
3.4.9 svarų.” Reiškia vėl vi
sos pastangos buvo nuėju
sios niekais. Sekančiuose 
protokoluose apie tai nieko 
nebeminima. Tik 1932.U.4 
protokol. Nr. 16, pirmame 
dienotvarkės punkte užra
šyta: ”1933 m. išsirašyti 
laikraščiai, būtent Trimitą - 
vieną iš Lietuvos ir kitą iš 
Amerikos. Susirinkimas pa
vedė laikraščius išrašyti 
valdybai ir pinigus paimti iš 
kasos”. Ar tie šiame proto
kole minėti laikraščiai tikrai 
buvo užprenumeruoti, ne
žinia. Už 8 mėnesių, 
1933.6.24 metiniame 
susirinkimo protok. Nr. 21 
užrašyta: ’’Lietuvos Žinias 
užprenumeruoti pavesta su- 
lyg valdybos nuožiūra. A. 
.Baužė pranešė sumanymą 
apie atsisakymą nuo dien
raščių dėl brangumo, bet 
prisiturėti prie savaitinio 
laikraščio”. Ketverius metus 
nuo šio užrašymo A.L.D.
[jrotokoluose lietuviškieji 
aikraščiai nebeminimi. Tik 

1937.4.7 pas A. Skėrį Arn
cliffe įvykusiame visuotina
me A.L.D. susirinkime, ku-

-

savaitinį laikraštį Trimitą.” 
Rodos, kad nuo 1937 m. 
Draugija Užsienio Lietu
viams Remti Kaune leido 
kas dvi savaites Pasaulio 
Lietuvį. Keli šio laikraščio 
egzemploriai buvo dykai 
siunčiami ir Australijos Lie
tuvių Draugijai.

1938.5.21 metiniame susi
rinkime, pas p. Marcinkevi
čienę Arncliffe, protok. Nr. 
51 prie klausimų ir sumany
mų užrašyta: "Nariai suma
nė išrašyti lietuvišką laik
raštį.” 1939.5.27 visuotinio 
susirinkimo protok. Nr. 
53a., penktame punkte ra
šoma: ’’Nutarta išrašyti iš 
Lietuvos vieną savaitinį 
■laikraštį." Tai yra paskutinė 
užuomina apie lietuviškus 
laikraščius Australijos Lie
tuvių Draugijos protokoluo
se.

Kokios buvo šių spaudos 
nesėkmių priežastys ir ’’se
nieji” Australijos lietuviai 
nežinojo, bet jie manė, kad 
lietuviškoji spauda "nurašė” 
savo svetimuose kraštuose 
laimės ieškančius išeivius.

J. Rsg.
■ Miku Pasineri Nr: 19 19R2.R 17.. .w>ol R
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PATRIOTIZMAS

Šis žodis, lietuviškoje 
veikloje čia, Australijoje, 
Jungtinėse Amerikos Vals
tybėse, arba kur nors kitur, 
kur yra susibūrusios lietu
viškos bendruomenės, vis 
dažniau girdimas bei naudo
jamas spaudoje ir paskaito
se. Kas gi yra patriotizmas? 
Atsakymas, tur būt, visiems 
būtų aiškus - tai žmogaus 
meilė, pasiaukojimas, vie
nybės troškimas savųjų tar
pe, kur net gyvybės klausi
mas nėra svarbus esant tė
vynei pavojuje.

Mums gyvenant išeivijoje 
ir sprendžiant bendruome
nėje įvairius svarbius lietu
viškumo klausimus, su žo
džiu ’’Patriotizmas” netie
sioginiai dažnai tenka susi
durti. Dirbant visuomeninį 
darbą, tenka susitikti su 
iyairiu žmonių nuomonėmis, 
pažiūromis, įsitikinimais, 
kas yra visai natūralu, nes 
glaudus bendradarbiavimas 
ir nuomonių patikslinimas 
gali turėti tik gerų vaisių vi
siems. Mes turime gerbti 

žmonių įsitikinimus.
Paskutiniu laiku, mūsų 

lietuviškoje spaudoje, pasi
rodė įvairių asmenų ir net 
organizacijų nesusipratimų - 
ginčų, nepasitenkinimų ir 
net grasinimų. Ar mes jau 
taip nutolom nuo mūsų pa
grindinio, vienintelio tikslo 
gyventi ir dirbti vieningai? 
Ar iškelti užmetimai gali 
nusverti pačius svarbiausius 
mūsų tėvynės išvadavimo 
klausimus? Jeigu atsako- 
mingi asmenys tą žodį 
’’Patriotizmas” statytų virš 
viso ko, manytumėm, kad 
visokie nesusipratimai bei 
ginčai būtų lengviau iš
sprendžiami. Kiekvienas 
pareigingas žmogus turėtų 
būti ambicingas, pasiryžęs 
užbrėžto tikslo pasiekti, ži
noma tokiu atveju, jis susi
tinka su kritika, kuri jam 
pritaria arba jo darbus pa
neigia. Mes turime turėti 
sveika kritiką, kuri be jokių 
asmeninių ir pašalinių mo
tyvų galėtų iškeltus svar
bius darbus bei nutarimus 
kritikuoti ir. svarbiausia 
rasti išeitį. Nebaigti ginčai 
yra mums labai kenksmingi, 
palieka įvairiausių abejonių 
tolimesniame visuomeni
niame gyvenime, nesuarti
na, bet atitolina mus vieną 
nuo kito, padaro mūsų išei
vijos darbe tam tikrų gilių 
spragų, kurias ateityje bus 
vis sunkiau atitaisyti. Ar

Automatiškai
Feljetonas *. ,f J 

kinti, kad aš nieko automa
tiško joje nematau. Minutėlę 
patylėjusi, atkirto:

— Žlabas esi, už tai nieko

Tuoj po jungtuvių, vargo
nams dūduojant linksmą se
renadą, žengiant viduriniu 
bažnyčios taku, ką tik man 
meilę prisiekusi žmona, ty
liai kuždėjo ausin:

— Darysim viską automa
tiškai...

— Kaip tai automatiškai? 
— Nustebau nesupratęs 
žmonos šnabždesio ir raudo
nis išpylė veidą. Jinai dar 
norėjo ką tai paaiškinti, bet 
aš spūsterėjau jos ranką:

— Vėliau, dabar laikyki
mės rimtai, nes visi’ stebi 
mus. Bandyk šypsotis ir ro
dyk laimingą miną, nes juk 
vedėmės iš meilės, o ne iš 
reikalo.

Kadangi visa istorija su
kasi tiktai apie vieną žodį: 
’’automatiškai”, tai reikalin
gas šioks toks įvadas. Mano 
žmona žodį ’’automatiškai” 
išmoko ankstyvoje vaikys
tėje. Jai šis žodis atrodė 
labai iškilus ir nekasdieniš
kas ir jis toks išliko iki šių 
dienų. Norėdama tuoj po 
jungtuvių man pasakyti ką 
nors gražaus ir kreipėsi šiuo 
žodeliu.

Po vestuvių bandžiau iš
aiškinti žodžio ’’automatiš
kai” reikšmę. Kaip besi
stengiau įtikinėti, net pa
vyzdžiais, žodynais; viskas 
veltui. Žmona užpyko, išva
dino mane automatišku bu
kapročiu, bedvasiu užsispy
rėliu, bet nenusileido.

Už poros mėnesių nusi
pirkome namą, kuriame ne
buvo jokių baldų, išskyrus 
krosnį ir seną šaldytuvą. 
Tiesa, po dviejų dienų atve
žė plačią lovą, kurią, pagal 
mano žmonos pasakymą, 
automatiškai pastatėme 
miegamajame.

Kartą apžiūrėjusi krosnį, 
žmona nusprendė, kad ji yra 
automatiška. Bandžiau aiš-

mūsų lietuviška
bendruomenė gali toleruoti 
tokius kenksmingus įvykius, 
kurie išeivijoje teatneša la
bai liūdną vaizdą bei nepasi
tikėjimą vienas kitu?

Galėtumėme tvirtai 
pasisakyti, kad nėra nieko, 
ko mes negalėtumėme at
siekti, susitarti - trūksta tik 
gero noro, pasitikėjimo, ži
nant kad vienybėje yra stip
rybė. Ar mums jos trūksta? 
Galbūt; ar materializmas 
mus taip paveikė, jog mūsų 
tautiniai reikalai liko nuoša
liai, ar mes pradedame 
lengvai užmiršti kas darosi 
Lietuvoje?

Ar nuolatiniai suėmimai, 
ištrėmimai, persekiojimai 
Lietuvoje mums aiškiai pa
rodo ko okupantas siekia iš 
mūsų tautos? Paskutinės 
Bažnytinių Kronikų žinios 
nelinksmos, jos mūsų širdy
se kelia nerimo bei neap
sakomo gailesčio, tuo labiau, 
kad padėti jiems labai sun
ku.

Sudrumsti, sukiršinti, 
paskleisti įvairius gandus, 
galbūt nėra sunku, bet ati
taisyti klaidas yra daug 
sunkiau, tad mūsų pagrindi
nis išeivijoje uždavinys tu
rėti sveiką, budrią patrio
tišką bendruomenę, kuri 
būtų atkakli visokiems ne
palankiems vėjams.

R. Šemetas

V. Baltutis

nematai! 0, štai, pažiūrėk, 
atsukus ”knobę” pakiši deg
tuką ir automatiškai užside
gą, — su nugalėtojos šypse- 
ni paaiškino žmona.

Po šio įvykio laikiau liežu- 
ųuž dantų. Daiktą po daik- 
toįsigydami, pamažu apsta
tėm namus. Kiek teko sar- 
rretos ir nemalonumų nury- 
tįkai žmona nenusileisdama 
jkinėjo pardavėjus, juk visi 

jos perkami namų rakandai 
yra automatiški. Tylėjau, 
nes gerai žinojau, kad nei 
perkūno trenksmas jos ki
taip neįtikins. Atvežus 
naują stalą, žmona jį pastatė 
viduryje kambario:

— Tai geras stalas, — 
glostė jo viršų ir džiaugėsi, 
— galima jį automatiškai 
sumažinti arba padidinti. 
Paširdžius lyg kas būtų 
karšta geležimi užkaitinę. 
Nebeiškenčiau, nes seilės ir 
žodžiai nebetilpo burnoje:

— Pasakyk, kas čia yra 
automatiško. Stalas, kaip 
stalas...

— Štai va, — žmona paė
mė už stalo kampų, timpte
lėjo ir stalo viduryje atsi
vėrė tuščias tarpas, kurį už
kišo, apačioje gulinčia plačia 
lenta. Stalas pusmetriu pa
ilgėjo:

— Tai ką?! Automatiškas, 
arne ? — išdidžiai įrėmus 
ranką į putnų klubą, iššau
kiančiai žvelgė žmona. — 
Tyli. Reiškia sutinki?

Nors priešinausi visa šir
dimi, bet tylėjau, nes ne
radau žodžio.

Viduryje karštos vasaros 
sugedo šaldytuvas. Atšilo 
mano alus ir kiti ten esantys 
menkniekiai. Žmona šokinė
jo ir liepė tuoj, greitai'

Kapitalistinės 
soclenktynės

Kalbu aš atvirai, be išsisukinėjimų, be melo — 
mes, kai susėdame linksmai prie vaišių stalo, 
vis pripažįstam, kad gyvenimas čia — rožėm klotas. 
Čia teisės (konstitucinės) juk garantuotos.
Kiek laisvių visokių: minties, apsisprendimo, 
spaudos bei žodžio, elgesio, pirkimo...

Štai atidarė draugas savąjį garažą. 
Du automobilius jis turi, didelį ir mažą. 
Tai aš tik pagalvojau: „Neužtenka vieno!”, 
kaip antras (importuotas) puošia mano kiemą. 
Bičiulio šauni valtis, pusbrolio — laivelis. 
Nors man vanduo (net prūdo) šiurpą baisų kelia, 
prie ežero, ar upės — baimė plėšia kaktą, 
įsigijau būrinę jūron plaukti jachtą.

Neblogas mano namas (girtis aš nenoriu), 
bet matau ten už kampo dar gražesnis stovi. 
Tai vėl dairausi sklypo, vėl renkuosi plytas 

' (vis pagal tą taisyklę, niekur nerašytą, 
kad: jei kaimyno naujas, tavo — vien pašiūrė). 
Žmogus čia laisvas, jis laisvai ir elgtis turi! 
Kalbu aš atvirai, be išsisukinėjimų, be melo — 
— Ir taip tad pasaką jums pasekiau be galo.

Julija

skambinti mechanikui, kad 
jis atvykęs jį automatiškai 
pataisytų:

Aš keičiau politiką ir nuo
laidžių tonu, plačia šypsena 
veide norėjau galutinai išsi
aiškinti:

— Klausyk, brangioji, čia 
jau nukalbėjai. Kaip gali 
mechanikas automatiškai 
atvykti ir automatiškai su
taisyti šaldytuvą?

Minutė nejaukios tylos. 
Žmona, matyt, to ir telaukė, 
kadangi jau kelintas mėnuo 
tylėjau; neprikaišiojau jos 
automatiškiems išsireiški
mams:

— Žinai, mylimasis, ką aš 
tau pasakysiu, — pamažu, 
beveik skiemenuodama 
kiekvieną žodį ir piktais ži
burėliais akyse, iš lėto pra
dėjo: —- Jau virš metų gyve
name kartu. Prisiekėme au
tomatiškai vienas kitą 
mylėti ir gerbti; neužgaulio
ti, neieškoti priekabų ir be- 
reikalo nesierzinti . Aš šitos 
priesaikos automatiškai lai
kausi ir to paties automatiš
kai tikiuosi iš tavęs.

Ir taip automatiškai užda
rė man burną.

Nors perkračiau savo są
monę ir pasąmonę, ieškoda
mas atsako, bet neradau 
minties, nei sakinio, kuriuo 
galėčiau atsakyti, nepažeis
damas savo ir žmonos, vasa
ros karštyje pairusios nuo
taikos. Grėbiausi atšilusio 
alaus ir automatiškai ati
daręs butelį supyliau. Virš 
valandos trukusioje žodžių 
tiradoje, žmona išskaičiavo 
visas mano būtas ir nebūtas 
nuodėmes, silpnybes ir 
ydas, nepamiršdama iškelti 
savo pasiaukojimo, pasi
šventimo, susilaikymo, 
kantrybės, nuolaidumo ir 
kitų, beveik šventosios au
reolę siekiančių dorybių, už
baigdama pokalbį išvadino 
mane žiauriu be širdies ir 
jausmų automatu.

Laikas lyg tas žydo kuinas 
nevaromas skubėjo. Prabė
go karšta vasara ir sausas 
ruduo. Pirmieji drėgnos žie
mos lietaus lašai suvilgė že
mę, o sulaistyta pažaliavo 
žolė, tarp kurios kuokštais 
automatiškai išsimušė gel- 
tonžiedžiai dobiliukai. Vieną 
šlapią popietę žmona prasi

tarė, kad laukianti prieaug
lio. Norėjau paklausti, nuo 
kada ir kaip čia taip viskas 
automatiškai įvyko, bet rei
kalas buvo rimtas, nes tai 
lietė automatiškai mus abu.

Pagaliau atėjo diena. Ga
vęs žinią, nupirkau gėlių ir 
saldainių dėžutę ir nuvykau 
pasižiūrėti savo giminės 
pirmosios atžalos, o taip pat 
automatiškai aplankyti 
žmonos.

Žmona gulėjo baltoje lo
voje iki smakro užsiklojusi 
duknomis. Baltai apsirengu
sios merginos siuvo iš vieno 
galo į kitą, nekalbėdamos, 
net rodos ir nepastebėda
mos manęs. Su gėlėmis ir 
dėžute saldainių automatiš
kai prisiartinau prie žmonos 
lovos:

— Tai kaip jauties? — ne
drąsiai automatiškai pa
klausiau.

— 0 kaip tu, manai, aš 
turiu jaustis? — klausimu j 
klausimą automatiškai atsa
kė žmona.

— Nežinau, nesu nei karto 
gimdęs.

— Matei sūnų? Į tave nu
sidavęs.

— Nemačiau, Tikiuosi, 
kad automatiškai, bent 
mano charakterį paveldės. 0 
kaip gimdymas? Viskas įvy
ko automatiškai...

— Klausyk, ko dabarties 
įsikalei šį kvailą žodį ’’auto
matiškai”. Kas gi gimdo au
tomatiškai?! — šypsodamasi 
nuolankia ir gera šypsena 
tauškėjo žmona.

— Ačiū, brangioji, — net 
nežinodamas už ką dėkoju, 
už atžalą ar žodį. Žmonai su 
sūnumi grįžus į namus au
to... dingo visi ’’automatai”.

Egipte mirties bausme 
nuteisti penki pernai nužu
dyto prezidento žudikai. 
Teismo sprendimas įvykdy
tas: du sušaudyti ir trys pa
karti.

♦**
Lenkijos valdžia paleido 

apie 1000 Solidarumo akty
vių asmenų įvedus krašte 
karo stovį. Tačiau Solida
rumo vadas vis dar laikomas 
arešte.
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Kovo
VYRŲ KREPŠINIS

Kovo vyrų krepšininkai, 
žaisdami savo turnyre, jau 
yra laimėję ketverias rung
tynes. Gana lengvai laimėji
mą jie atsiekė prieš Rams 
94:31. Šiose rungtynėse ma
tėsi gražus komandos susi- 
žaidimas ir greiti M. Šepoko 
ir E. Kasperaičio praėjimai, 
pralaužė visišką priešininkų 
gynybą, atnešdami kovie- 
čiams taškų. Rungtynės bu
vo lengvai laimėtos, jose A. 
Svaldenis ir P. Kapočius la
bai gražiai kovojo prie krep
šio lentų nuiminėjant svie
dinius. Taškai: P. Kapočius 
ir M. Šepokas po 20, R. Šli- 
teris 14, E. Kasperaitis 12, 
P. Gustafson 10, A. Svalde
nis 8, Z. Karkowski 6 ir P. 
Andriejūnas 4.

Sekančiose rungtynėse 
koviečiai laimėjo prieš Al- 
stars i komandą 46:23. Prieš 
porą metų koviečiai niekad 
negalėjo atsiekti laimėjimo 
prieš šią komandą. Atrodo, 
kad dabartinės koviečių ko
mandos jaunas amžius' 
duoda labai didelį pliusą ko
mandos laimėjimams. Pir
mieji komandos penki žai
dėjai yra žemiau 20-ties me
tų amžiaus. Laimėjimas jau 
buvo atsiektas pirmąjį pus- 
laikį, daugiausiai per puikų 
M. Šepoko žaidimą ir gerus 
jo metimus. A. Svaldenis ir 
E. Kasperaitis, jauniausi 
šios komandos žaidėjai, daro 
labai didelę pažangą ir su 
kiekviena savaite vis įgyja 
didesnį pasitikėjimą, žai
džiant vyrų komandoje. Me
tų gale jie tikrai bus labai 
geri vyrų komandos repre
zentantai. Taškai: M. Šepo
kas 18, E. Kasperaitis S, P. 
Kapočius 7, R. Šliteris 6, A. 
Svaldenis 4 ir P. Gustafson
3.

Po gražių 4-rių laimėjimų 
koviečiai turėjo ir tikrai ne
laimingą pralaimėjimą. Pir
masis puslaikis buvo labai 
gražus ir kovingas, kovie- 
čiams jį pralaimint tik vienu 
tašku 25:26. Tačiau antrame 
puslaikyje australai atidarė 
žaidimą ir, rasdami koviečių 

Skelbimas
ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJŲ GARSINIMAS

Tėvas, Sūnus ir 
Šventoji Dvasia

Išrinkime ir prirengime bažnyčios, kurie ateityje 
bendradarbiaus su Jėzumi jo karalystėje, žuvusios žmo
nijos atsteigime, dar aiškiau pasirodys dieviškoji išmin
tis. Kaip išmintingi šitie nupuolusios padermės atstovai 
turi būti, išrinkti, ir prirengti mokinti ir laiminti tos pa
čios padermės žmones jiems tarpininkaujant būsimoje 
gadybėje.

Jų kvalifikacijos ištyrimas taip pat yra.šmintingas: jie 
turi mylėti Dievą aukščiausia meile, savo gi artimą, taip 
nesaumylingai, kad jie jau linksmai naudoja savo gyvy
bes jiems tarnaudami, nežiūrint į tai, kad jų tarnavimas 
netobulas; nes tuo būdu jie tegalės būti išaukštinti ir pa
sieks garbingą ateities tarnavimą, kuriuo bus aktualiai 
suteiktas visai žmonijai gyvenimas. Tą patį dalyką Apaš
talas Povilas vadina krikštu už numirusius. — Kor. 15:29.

Taip, kurie dabar seka Jėzaus pėdomis, tie karaliaus su 
juo tūkstantmetinėje karalystėje. Tos karalystės tikslas 
yra atsteigimas visos žmonijos į prarastąjį žemišką rojų. 
Per tą tūkstantį metų Kristus ir jo bažnyčia eis tarpinin
ko pareigas mokindami ir laimindami pasaulį; ir pagaliau 
sugrąžins žmones į vienybę su savo Kūrėju. — Apr. 20:4; 
Ap. Darb. 3:20, 21; Ap. Darb. 15:16, 17.

Bus daugiau
Mylį tiesą literatūros gausite veltui. Rašykite:

P. Ba&ukas, 16 Burlington Str., Holland Park, Qld. 4121

klube
komandoj silpnų vietų jų 
gynime, rungtynes baigė 
laimėjimu. Kovas — Aces 
50:64. Taškai: M. Šepokas
17, E. Kasperaitis 16, R. Šli
teris 8, P. Kapočius 5 ir A. 
Svaldenis 4.

Bendrai paėmus Kovo 
vyrų komanda su kiekvie
nomis rungtynėmis daro la
bai didelę pažangą, tiek pa
čiame žaidime, tiek ir paski
ruose metimuose ir jeigu jie 
dar daugiau pasistengs, tai 
Melbourne varžybose jie 
turi labai daug galimybių.

IKI 18-KOS METŲ

Koviečiai jauniai triuški
nančiai nugalėjo Bankstown 
Sports 74:14. Jie šioje ko
mandoje neturėjo sau prie
šininkų. Taškai: G. Atkinson
18, E. Kasperaitis 16, A. 
Svaldenis 15, A. Protas 8, T. 
Kolbakas 6, D. Siutz ir R. 
Vaišutis po 4, R. Gaidžionis 
3, R. Gaidžionis 0.

Kitose rungtynėse jauniai 
taip pat atsiekė gana lengvą 
laimėjimą prieš Locust, re
zultatu 67:13. Taškai: G. 
Atkinson, E. Kasperaitis ir 
R. Gaidžionis po 12, A. Sval
denis 14, D. Siutz 8, A. Pro
tas 7, R. Vaišutis ir T. Kol
bakas po 2, R. Gaidžionis 0.

Šiose pirmenybėse kovie
čiai jauniai iki 18-kos metų 
dar nėra pralaimėję nė vie
nų rungtynių. Savo laimėji
mus jie beveik kiekvienose 
rungtynėse atsiekia daugiau 
negu 50-ties taškų skirtumu, 
kas rodo jų pranašumą. At
rodo, kad jie bus nenugalėti 
šių varžybų čempionai. Iš 
visos komandos būtų gana 
sunku atskirti iškilesniuo
sius žaidėjus, kadangi visa 
komanda rodo labai gerą 
komandinį susižaidimą ir in
dividualūs daugiau žaidimo 
praktikos turį žaidėjai, kaip 
A. Svaldenis, E. Kasperaitis 
ir G. Atkinson, duoda žaidi
mo pagrindus, kai visi kiti 
žaidėjai labai gražiai derina
si ir matosi komandos žaidi
mo darnumas.

JAUNIAI IKI 16-KOS

metų atsiekė gražų laimė
jimą prieš Messengers 
42:26. Taškai: D. Siutz 18, 
R. Gaidžionis 14, M. Burokas 
6, R. Červin ir R. Stašionis 
po 2.

Prieš Alstars komandą 
mūsų jauniai, po gražios ir 
įtemptos kovos turėjo nusi
leisti rezultatu 48:51. Taš
kai: D. Siutz 24, R. Gaidžio
nis, M. Burokas ir R. Červin 
po 8, R. Stašionis 0.

Gana sunkias rungtynes 
koviečiai laimėjo prieš Ro
ckets 23:21. Taškai: D. Siutz 
15, R. Gaidžionis 6, M. Bu
rokas 2, R. Červin, R. Sta
šionis ir A. Kalėda 0.

Iki 16-ka metų jauniai iki 
šiol yra pralaimėję tik dve
jas rungtynes. Daugiau pa
tyrimo turį D. Siutz ir R. 
Gaidžionis, remiantis entu
ziastingai M. Buroku ir R. 
Červin, komandai duoda 
žaidimo pagrindą, nors visi 
kiti šios komandos žaidėjai 
rodo labai didelę pažangą ir, 
įdėjus daugiau darbo, jie bus 
lygūs su visa komanda.

Drįstu pasisakyti
Gerb. p. Redaktoriau,

ALFAS Valdyba išsiunti
nėjo raštus visiems Austra
lijos lietuvių sporto klu
bams, Išvykos Org. Komite
tui ir Jūsų redaguojamam 
laikraščiui ’’Mūsų Pastogei”. 
Jie pranešė savo nutarimą, 
nesiųsti Australijos lietuvių 
reprezentacinių sporto 
rinktinių į Pas. Liet. Sporto 
Šventę, ’ įvykstančią 1983 
metais, panaikinti mano va
dovaujamą Išvykos Org. 
Komitetą ir sustabdyti visą 
mūsų darbą.

Išvykos Org. Komitetas, 
apsvarstęs šį raštą, plačiau 
paaiškino ir pranešė sporto 
klubams, bei pačiai ALFAS 
Valdybai, apie savo darbą ir 
padarytus mūsų komiteto 
nutarimus. Dalis jų yra ži
notina ir mūsų visuomenei:

1. Pagal Australijos Lie
tuvių Sportininkų Išvykos į 
J.A. V-bes statutą, priimtą 
visų klubų atstovų 1980 m. 
Adelaidėje, nuo kadencijos 
pradžios iki pabaigos 1983 
m., Išvykos Org. Komitetas 
už visą savo veiklą yra tie
sioginiai atsakingas tik me
tiniam visų klubų atstovų 
suvažiavimui, kuriam jis 
duoda savo darbo eigos pra
nešimus. Visus, Išvykos 
Org. Komiteto padarytus 
nutarimus ir sprendimus, 
gali pakeisti tik visuotinis 
klubų atstovų susirinkimas.

2. ALFAS neturėjo ir ne
turi jokios teisės nuspręsti 
ir nesiųsti mūsų sporto 
rinktinių į Čikagą, uždaryti 
Išvykos Org. Komitetą ir 
sustabdyti visą jų darbą. Tą 
visa gali padaryti tik visuo
tinis atstovų suvažiavimas 
ir, jeigu jis tai padarys, Iš
vykos Org. Komitetas tuoj 
pat pabaigs savo darbą.

3. Kadangi ALFAS Val
dyba ir, ypatingai jos pirmi
ninkas, nesilaiko ALFAS 
statuto ir nereprezentuoja 
daugumos mūsų sportininkų 
ir 7- ių, vieningai galvojan
čių sporto klubų, o, įsivėlę į 
politinę painiavą, kokios per 
visus mūsų gyvavimo 33 
metus niekada nėra buvę, 
remia tik vienašališkai nusi
stačiusią vienintelę Adelai
dės ’’Vyčio” valdybą, Išvy

JPOPTAM
BERNIUKAI IKI 14-KOS

veda visą žaidimą geru 
komandiniu susižaidimu, kas 
jiems duoda pirmavimą šios 
klasės varžybose, atsiekus 
eilę gražių laimėjimų. Daug 
darbo su šiais berniukais 
įdeda komandos treneris P. 
Gustafson, kuris su savo 
ypatingais trenerio gabu
mais, per trumpą laiką šią 
berniukų komandą suce
mentavo ir ji šiandien jau 
rodo didelį pranašumą prieš 
kitas šio amžiaus komandas, 
žaidžiančias šiame turnyre. 
Paskutines rungtynes jau
niai laimėjo prieš Alstars 
28:17. Taškai: P. Šumskas 
12, E. Vaičiurgis 8, A. La- 
šaitis ir S. Ankus po 4, P. 
Gustafson, E. Gudaitis, D. 
Staitis, P. Vaičiurgis ir R. 
Gudaitis 0.

Rikis

kos Org. Komitetas pareiš
kia NEPASITIKĖJIMĄ šia 
ALFAS Valdyba ir ypatin
gai jos pirmininku. Mes pra
šome tą patį padaryti ir ki
tus mūsų sporto klubus, rei
kalaujant jų atsistatydini
mo, Melbourne ’’Varpui”, 
kaip būsimam sporto šven
tės rengėjui, sušaukiant vi
suotinį atstovų susirinkimą 
ir išrenkant naują ALFAS 
Valdybą.

4. Išvykos Org. Komite
tas, iki bus padarytas visų 
sporto klubų atstovų spren
dimas ir toliau tęsia, kartu 
su rinktinių treneriais, savo 
išvykos pasiruošimų darbus.

5. Sportininkų išvykos 
kainos, neskaitant visų kitų 
gautų sportininkams priedų, 
yra: į Los Angeles ir atgal - 
$ 800.00, į Čikagą ir atgal - $ 
950.00, o ne kaip buvo pasa
kyta bendruomenės viršū
nių suvažiavime, kad sporti
ninkų kaina į Čikagą yra $ 
1350.00, ir jų važiuojama su 
kitu biuru - 1079.00. Dėl ke
lionės po Ameriką ir Kana
dą, Išvykos Org. Komitetas 
dar tariasi su Amerikos oro 
bendrove, kurios vienintelės 
lėktuvai skrenda į visas 
sportininkams reikalingas 
vietoves ir Kanadą.

Išvykos Org. Komitetas 
prašo Australijos lietuvius 
nesileisti būti klaidinamiems 
nei paskirų asmenų, norin
čių sportininkams pakenkti, 
nei siuntinėjamų "žaliųjų la
pelių”, ateinančių iš Mel
bourne, skleidžiama nešva
ria propaganda prieš Išvy
kos Org. Komitetą ir sve
timtaučius, mišrių šeimų 
žmones. Mes nuoširdžiai 
dirbame savo sunkų darbą ir 
stengiamės busimąją 
sportininkų išvyką į Kana
dą, Ameriką ir Pas. Liet. 
Dienas padaryti kuo geres
nę ir pigesnę, kad mūsų 
sportuojantis jaunimas ir 
vėl galėtų taip gražiai re
prezentuoti Australijos lie
tuvius sportininkus.

A. Laukaitis
Išvykos vadovas ir Išvy

kos Organizacinio Komiteto 
Pirmininkas

Mūsų Pastogė

TINKLINIS

Kovo moterys, laimėju
sios Bankstowno priešsezo- 
nines pirmenybes, pradėjo 
žaisti Sydney Metropolitan 
varžybose. Pirmosios jų 
rungtynės buvo prieš Pen
rith. Pirmieji keturi žaidimo 
setai buvo kovojama taškas 
už tašką ir pirmajai ko
mandai padariusiai klaidą, 
buvo tikras pralaimėjimas. 
Penktasis ir paskutinis setas 
buvo labai karštas ir įtemp
tas. Pradžioje keletu taškų 
vedant priešininkėms, ko- 
vietės pagaliau rezultatą iš
lygina ir padaro po 13. 
Įtempimas gaunasi dar di
desnis, tačiau du labai geri 
Ritos Kasperaitytės paser- 
vuoti sviediniai, pelnė taš
kus ir kovietės atsiekia taip 
sunkų ir gražų laimėjimą. 
Setų santykis: Kovas: 12:15, 
15:12, 11:15, 15:11 ir 15:13.

Merginų tinklinio koman
da yra padariusi labai didelę 
pažangą ir tai savo darbo ir 
trenerio G. Saukos ’’Official” 
pastangomis. Šios rungty
nės buvo laimėtos ir todėl, 
kad kovietės ne tik žaidime, 
bet savo dvasiniame užsi
spyrime, nenorėjo parodyti, 
kad jos pralaimi, kas įrodo, 
kad nepralaimima iki tada, 
kada paskutinis žaidimo 
punktas yra sužaistas. Gal iš 
mūsų kovingų merginų 
galėtų pasimokinti ir vyrai 
tinklininkai. Žaidimo 
žvaigždės buvo visa koman
da, tačiau ypatingai pami
nėti reikėtų R. Kasperaitytę 
už jos gražius smūgiavimus 
ir L. Belkienę ir C. Noble už 
puikų žaidimą aikštės gale. 
R. Gakienė kaskart daro vis 
didesnę žaidimo pažangą ir 
ypatingai ji imponuoja pa
imdama sunkius
priešininkių smūgiavimo 
kamuolius. Visa komanda 
parodė didelį norą laimėti ir, 
žinoma, joms daug padėjo 
triukšminga rėmėjų publika, 
suteikdama tiek fizinių, tiek 
ir moralinių jėgų.

Vyrai, sugrįžus jų koman
dos treneriui J. Belkui, pa
sirodė aikštėje daugiau ko
mandiniai susižaidę, savimi 
pasitikį. Rungtynėse prieš 
South Sydney koviečiai lai
mėjo 15:11, 14:16, 15:7 ir 
15:13. Ketvirtame sete 
priešininkai vedė 9:1 savo 
naudai ir vėliau 13:6. Atrodė 

! šis setas jau bus tikrai pra
laimėtas. Tačiau ir vyrai su
siėmė ir laimėjo setą ir 
rungtynes, nors - komanda 
turi visą laiką kovoti įtemp
tai ir neatsileisti, kada turi
ma didesnė persvara. A. 
Noble ir J. Erzikov žaidė 
ypatingai gerai. R. Mickus, 
įgaudamas vis daugiau pasi
tikėjimo , rodo didelę 
pažangą ir labai greitu laiku 
jis bus vienas iš pačio pir
mojo šešetuko. Jo daromi 
kirtimai yra ypatingai geri 
ir neatmušami. Vienas iš to
kių mirtinų smūgių buvo ir 
paskutinio taško laimėjimas, 
atnešęs ir visų rungtynių 
pergalę. M. Landrigan, nors 
rungtynėse ir nežaidžia visą 
laiką, žaidžia gerai, ypatin
gai kai pasitaiko proga da
ryti taškus. Šiuo metu Kovo 
vyrų komanda yra trečioje 
šių gerųjų komandų pirme
nybių vietoje, žaidžiančių 
N.S.W. valstijos lygos pir
menybėse.

Tinklas
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Informacija
SVARBU IR LIETUVIAMS PRANEŠIMAS

* SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBE į

Daugiakultūriniams rei
kalams Institutas Australi
joje ir ’’Film Australia” 
Bendrovė ruošia didelę seri
ją televizijai, pavadintą 
The Migrant Experience”, 

apimanti 200 metų senumo 
Australijos imigracijos isto
riją.

Norima susisiekti su as
menimis, turinčiais savos 
gamybos namų reikalams 
gamintų filmų arba turinčių 
dideli rinkinį fotografijų iš 
savo ateiviškos praeities 
besikuriant Australijoje ir 
kurie sutiktų bendradar
biauti bei paskolinti mėne
siui savų filmų, kurie būtų 
panaudoti minėtai serijai.

Asmenys, susidomėję šiuo 
projektu ir sutinką koope
ruoti, maloniai prašomi 
susisiekti su Mrs. Patricia 
LUuede arba Tom Zubrycki 
Sydnejuje tel. (02) 467 0111 
arba rašyti: The Series Pro
ducer "The Migrant Expe
rience” Film Australia P.O. 
Box 46, Lindfield, N.S.W. 
2070.

Sydnejaus Liet. Moterų 
Soc. Globos Draugija prane
ša, kad Šeštinių šventės 
dieną - gegužės 20 d., 
ketvirtadienį, 11 vai. Lietu
vių Sodyboje Engadine bus 
laikomos lietuviškos pamal
dos, kurias maloniai sutiko 
atlaikyti Msr. P. Butkus. 
Tautiečiai, galį atitrūkti iš 
darbo, o ypač pensininkai 
maloniai kviečiami pamal
dose dalyvauti.

Amerikoje, Cleveland© 
mieste (Ohio) gegužės 22-23 
d.d. įvyksta Lietuvių Rašy
tojų Draugijos išeivijoje iš
kilmingas suvažiavimas. Ša
lia draugijos organizacinių 
reikalų bus surengta Mairo
nio 50 metų mirties sukak
ties minėjimas, literatūros 
vakaras ir banketas. Tiki
masi suvažiuos daugumas 
išeivijoje gyvenančių rašy
tojų. Suvažiavimą organi
zuoja Rašytojų Draugijos 
Valdyba, vadovaujama poe
to B. Brazdžionio.

PRANEŠIMAS

J16-18 East Terrace Bankstown Tel. 7081414*
£ ŠOKIŲ VAKARAS PRIE ŽVAKUČIŲ 
ų- Laimingi durų prizai;
T Būsite pavaišinti vynu;
"J Įėjimas laisvas.

Gegužės 23 d., sekm., 3 vai.
< "ATŽALOS” TEATRO SPEKTAKLIS
i Kosto Ostrausko dvi trumpos dramos?
X "ŠALTKALVIS” ir "PYPKĖ”
X Įėjimas $ 5 asmeniui, $ 3 moksleiviams 

ir pensininkams.

TAUTOS FONDE

Gegužės 29 d., šešt., 7 vai. 
VIŠČIUKŲ IR ŠAMPANO

VAKARAS 
Programoje: talentinga Gražinos 
Zigaitytės-Hurba vedama dainininkų 
grupė: RHYTHM INC.
Įėjimas $ 6 asmeniui įskaitant maistą ir 
šampaną. Bilietai turi būti užsakyti iki 

^gegužės 27 d.

PAŠTO ŽENKLŲ 
KONKURSAS

Australijos Pašto Depar
tamentas skelbia konkursą 
pradžios mokyklos moki
niams patiekti projektus 

kalėdiniams pašto 
ženklams.

Konkurso tema: Ką man 
reiškia Kalėdos.

Konkursui projektus pa
rengti ir įteikti vietinei paš
to įstaigai iki birželio 30 die
nos. Iš čia specialūs parei
gūnai atrinks konkursui tin
kamiausius ir persiųs pašto 
ženklų vertinimo komisijai 
Melbourne. Laimėjusieji 
konkursą bus paskelbti tau
tinės pašto ženklų savaitės 
metu, kuri prasidės rugsėjo 
27 d.

Konkursas skelbiamas tik 
vaikams trims amžiaus gru
pės kategorijoms: iki 7 me
tų, 7-9 metų ir 10-12 metų. 
Kiekvienai grupei premi
joms skirta 1300 dolerių. 
Laimėtojai gaus po 50 dole
rių ir po asmenišką gražiai 
įgraviruotą plaketę.

Lietuvių vaikai irgi kvie
čiami dalyvauti šiame kon
kurse ir pašto ženklų kūry
boje.

PRANEŠIMAS

Gegužės 30 d. (sekmadie
nį) tuoj po pamaldų 1-mą 
valandą Lidcombe parapijos 
salėje

įvyks Sydney Dariaus ir 
Girėno Šaulių Kuopos narių 
visuotinis susirinkimas šia 
darbotvarke: 1. Susirinkimo 
atidarymas. 2. Prezidiumo 
kvietimas. 3. Mandatų 
Komisijos sudarymas. 4. Š. 
k. pirmininko pranešimas. 5. 
Kasininko pranešimas. 6. 
Revizijos Komisijos prane- 

. Šimas. 7. Diskusijos del pra
nešimų. 8. Pajamų - išlaidų 
apyskaitos tvirtinimas. 9. 
Valdomųjų organų rinkimai:, 
šaulių kuopos pirmininko, š. 
kuopos valdybos ir Revizijos 
Komisijos. 10. Klausimai ir 
sumanymai. 11. Susirinkimo 
uždarymas.

Visi šauliai-lės turi jausti 
pareigą susirinkime būtinai 
dalyvauti.

Šaulių Kuopos Valdyba

Pereitame M.P. Nr. buvo 
paskelbta, kad Adelaidės 
sporto klubo Vyčio narių su
sirinkimas įvyks birželio 9 
d., bet data pakeista, ir su
sirinkimas numatomas 
anksčiau: gegužės 30 d., 
sekmadienį, 2 vai. p.p. Ade
laidės Lietuvių Namuose.

Išvežtųjų minėjimas šie
met lietuvių bendruomenėje 
įvyks įprasta tvarka, sek
madieni, birželio 6 d., pra
dedant pamaldomis St. Jo
achims bažnyčioje, giedant 
Dainos chorui. Organizacijos 
pageidaujamos dalyvauti su 
vėliavomis, perištomis juo
dais kaspinais.

Po pamaldų, vietos para
pijos salėje Lidcombe, bus 
minėjimo antra dalis su pas
kaita ir menine programa. 
Minėjimo metu bus renka
mos aukos Tautos Fondui - 
Lietuvos laisvės reikalams.

Sydnejaus ir apylinkių 
lietuviai kviečiami kartu 
bendrai maldai ir susikaupi
mui, prisimenant žiaurias 
birželio teroro dienas 1941 
metais.

TRĖMIMŲ MINĖJIMAS

Birželio 13 d., sekmadienį, 4 ved. p.p. N.S.W. Jungtinis 
Baltų Komitetas rengia trėmimų minėjimą — koncertą, 
kuris įvyks Latvių Namuose, 32 Parnell St., Strathfield.

Paskaitai skaityti pakviestas Michael Hodgman, M.P., 
federalinis ministeris Australijos Sostinės Teritorijai, di
delis pabaltiečių draugas.

Koncertinėje dalyje pasirodys lietuvių, latvių ir estų 
meninės pajėgos, jų tarpe choras „Daina”, vadovaujamas 
p. Br. Kiverio.

Jungtinis Baltų Komitetas kviečia visus’ lietuvius 
skaitlingai dalyvauti šios skaudžios sukakties minėjime ir 
prisiminti savo žuvusius brolius, Sibiro tremtinius, ir 
savo pavergtą tėvynę.

V. Patašius
N.S.W. Jungtinio Baltų Komiteto pirmininkas

ADELAIDĖ

MELBOURNO SPORTO KLUBAS VARPAS ruošia

metinį balių
šeštadienį, birželio 5 d., 7.30 vai. Lietuvių Namuose 
North Melbourne.

Karšta vakarienė - pasirinkimas iš keturių patiekalų.
Vertinga loterija. Linksma muzika.

Įėjimas $ 10, jauniams ir pensininkams $ 7.
Dėl bilietų kreiptis į p. Mucenieką sekmadieniais Liet.

Klube arba privačiai tel. 690 3028
o

‘Pereitų metų pabaigoje 
Australijos gyventojų skai
čius prašoko 15 milijonų.

Minint Vasario 16-ją Ade
laidėje Lietuvos laisvės rei
kalams per Tautos Fondo 
įgaliotinį J. Stepaną ir Vik
toriją Vitkūnienę surinkta $ 
290.00. Nuoširdus ačiū Ade
laidės ir apylinkių lietu
viams.

Tautos Fondo Atstovybė 
Australijoje

Gyventi - tai nuolat gimti. 
Būtų perdaug jau paprasta 
gauti atbaigtą sielą.

PARDUODAMAS 
didėlis mūrinis trijų miega
mųjų namas su didžiuliu že
mės sklypu Gold Coast pak
rašty prie jūros Queens- 
lande netoli Surfers Para
dise. Gal lietuviai, suintere
suoti pakeisti klimatą, susi
domėtų šiuo geromis sąly
gomis prieinamu pirkiniu. 
Kreiptis: Mrs. R. Didžiulie
nė, 15 Toorak Ave., Gold 
Coast, Queensland, tel. 
354 968. Savininkai suinte
resuoti keltis į Sydnejų ar
čiau lietuvių.

ŽVEJŲ IR GINTARO 
BALIUS

Pagal Sydnejaus lietuvių 
parengimų kalendorių 1982 
m. Žvejų Klubo ir tautinių 
šokių grupės Gintaro balius 
buvo numatytas spalio 2 d., 
bet dėl susidarusių aplinky
bių nukeliamas savaite vė
liau į spalio 9 d. toje pačioje 
vietoje, t.y. Sydnejaus Lie
tuvių Klube. Maloniai pra
šome šį pakeitimą įsidėmėti.

VISAIP
Stebėtina, kad toks gerai 

informuotas lietuvių savait
raštis "Europos Lietuvis”, 
leidžiamas Londone, nuolat 
ir nuolat kartoja tą pačią 
klaidą: rašant apie lietuvių 
gyvenimą Australijoje arba 
cituojant ar presispausdi- 
nant atskirus rašinius žymi
ma, kad informacija imta iš 
’’Tėviškės Pastogės”, kokios 
Australijoje iš viso nėra. 
Atrodo, ’’Europos Lietuvio” 
viena mato, o kita skaito.♦ • ♦
LIETUVAITĖ — 

DIPL. INŽINIERĖ

Balandžio 16 d. lietuvaitė 
Rosanna Kava-Kavaliaus- 
kaitė, studijavusi N.S.W. 
Universiteto chemijos fa
kultete jį sėkmingai baigė ir

Sydnejaus Lietuvių Teatras ’’ATŽALA”
gegužės 23 d., sekmadienį, 3 vai. Lietuvių Klube Bankstowne 

stato
ri

KOSTO OSTRAUSKO 
dvi mikrodramas

’’Šaltkalvis” ir ’’Pypkė”
Režisierius Paulius Rūtenis.

Bilietai prie įėjimo:
$ 5 suaugusiems, $ 3 pensininkams ir moksleiviams 

Salėje vietos nenumeruotos.

įgijo Master of Engineering 
(M.E.) diplomą. Jinai jau 
kelinti metai dirba universi
teto chemijos tyrimų labo
ratorijoje C.S.R. Sveikina
me naują magistrę linkėda
mi geriausios sėkmės.

PADĖKA

Balandžio 18 d. sporto 
Klubas Varpas suruošė sėk
mingus pietus Lietuvių Na
muose. Klubas dėkoja p. 
Vytautui Kelly-Žukauskui 
už 50 dolerių auką ir šaulių 
organizacijai už paramą. 
Varpo Valdyba labai dėkoja 
talkininkams už įdėtą darbą 
ruošiant pietus.

Varpo Klubo Valdyba
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