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Norintieji vykti į 1983 
metų birželio 25 — liepos 4 
d. Laisvojo Pasaulio Lietu
vių Dienas ir Seimo suva
žiavimą Chicagoje prašomi 
nedelsiant registruotis pas
A. L.B. Krašto Valdybos su
darytą Išvykos Komitetą:

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

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

A. Savickas
Choristų reikalams
4. Alekxandria Avenue, 
Sunshine, Vic. 3020 
Tel. 311-5665 
A. Bajoras 
Bendruomenės reikalams
14 Prospect Street, 
Gleroy, Vic. 3046 
Tel. 306-8595

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

A. Pocius
Skautų reikalams 
65 Wallace Street, 
West Brunswick, 3056 
Tel. 383-4308

SYDNEJUJE

Balys Barkus
80 Links Avė.
Concord, N.S.W. 2137
Tel. 73-3984

Atvyksta VLIKo pirmininkas
Iš Amerikos, telefonu 

ALB Krašto Valdybos pir- 
nininkui pranešama, kad 
ryšium su Birželio minėji
mais į Australiją atvyksta 
tyriausiojo Lietuvos Išlais
vinimo Komiteto pirminin- 
tas Dr. K. Bobelis.

Svečias atskrenda į Mel
burną birželio 11 d. Tikslus 
aikas bus pranešta vėliau.

Dr. K. Bobelis norėtų da- 
rvauti birželio 13 d. Pabal- 
ečių minėjime Adelaidėje, 

išvakarėse, šeštadienio 
akare padaryti VLIKo 
eiklos pranešimą lietuvių 
isuomenei ir atsakyti į pa
busimus.
Panašus pranešimas nu-

Pranešimas 
išvykos reikalais

PERTH

E. Stankevičius
202 Loftus St.
Leederville, W.A. 6006
Tel. 444-0116

ADELAIDE

Č. Zamoiskis
6 Tram St.
Kensington, S.A. 5068
Tel. 332-0136.

Išvykos komiteto iš gautų 
lėktuvų linijų šios dienos že
miausia kaina yra tokia:

Melbournas — Los Angeles 
— Melbournas $ 879.00
Los Angeles — Chicago — 
Los Angeles $ 280.00

Viso $ 1159.00

Sydnejus — Los Angeles — 
Sydnejus $- 799.00
Los Angeles — Chicago — 
Los Angeles $ 280.00 

Viso $ 1079.00

Lėktuvų linijos negaran
tuoja, kad kainos nepasikeis 
iki 1983 birželio mėn. Į da
bartinę kainą įeina 45 dienų 
laikotarpiu laisvas skraidy
mas po U.S.A, su numatyta 
jų lėktuvų linija.

Depositai turi būti įmokė
ti nevėliau kaip 1983 vasario 
28 d. po $ 150.00

Nevykstant, 60 dienų 
prieš, pilnas depositas grą
žinamas. Vėliau atsisakius 
dalis deposito žūsta, nebent 
pats vykstantysis nuo to ap
sidraustų.

A.L.B. Krašto Valdyba 

matomas birželio 19 d-. Mel
bourne, o sekančią dieną 
svečias dalyvaus bendrame 
pabaltiečių minėjime.

Svečias norėjo birželio 7 
d. dalyvauti minėjime Syd- 
nejuje, bet negalėjo gauti tai 
dienai bilieto lėktuvui iš 
Amerikos. Svečias būtinai 
aplankys Sydney lietuvius, 
bet dėl laiko bus susitarta 
pirmininkui atvažiavus į 
Australiją.

Svečio kelione ir susirin
kimais rūpinasi Krašto Val
dyba su Adelaidės, Sydney 
ir Melbourne Apylinkių 
Valdybomis, padedant Tau
tos Fondo atstovybėms. Dr. 
K. Bobelis atvažiuoja su 
žmona.

Priimdami VLIKo pirmi
ninką parodykime Australi-

Ankstyvas pavasaris Lietuvoje

ĮVYKIAI
Tūkstančiai Rytų Vokie

tijos jaunuolių verbuojami 

jos lietuvių įprastą vaišin
gumą ir per susirinkimus 
prideramą santūrumą.

Parodykime svečiui,, kad 
Australijos lietuviai, nors ir 
gyvendami toli nuo didžiųjų 
politinės veiklos centrų, ak
tyviai dalyvauja kovoje dėl 
Lietuvos laisvės, apsijungę į 
tvirtą ir vieningą savo 
bendruomenę.

Dr. K. Bobelis aktyviai 
dalyvauja Amerikos pabal
tiečių veikloje, todėl ir čia 
norėtų susitikti su'Paverg
tųjų Tautų ir Pabaltiečių 
komitetais ir painformuoti 
mus apie jų veiklos metodus 
Šiaurės Amerikoje.

Sudarykite sąlygas sve
čiui susitikti su vyriausybės 
ir parlamento bei spaudos 
atstovais. Prašome lietuviš
kųjų radio valandėlių vado
vus pasikviesti svečią tarti 
žodį radio bangomis.

Prašome Adelaidės, Mel
bourne ir Sydney miestų 
Tautos Fondo atstovybes, 
kartu su Apylinkių Valdy
bomis suruošti svečiams 
bendrus pietus arba priė
mimą.

A.L.B. Krašto Valdyba 

darbams į Sibirą tiesti dujo: 
tiekio į Rusiją ir eventualiai 
į Europą.

*♦*
Pernai pasikėsintojas 

prieš prez. R. Reaganą ne
seniai pripažintas protiniai 
nesveiku ir dėl to negali būti 
teismo smerkiamas.

**♦
Akinių lęšiai, tiesiai įsta

tomi į akis (contact lenses) 
greit bus pigesni už akinius. 
Jų gamyba ir pritaikymas 
trunka tik pora minučių.

♦**
Italijos policija neseniai 

pravedė Neapolio miesto 
valymą nuo kriminalinio 
elemento. Suimta per vieną 
dieną apie 450, užtikta ir 
konfiskuota eilė sandėlių su 
įvairiausiais ginklais ir 
šaudmenimis ir milijardai li
rų pinigais. Tarp suimtųjų 
yra Mafia vadas Pasquale 
Verde.

***
Lietuvoje peržiūrima 

komjaunimo veikla ir jau 
pašalinta apie 20 narių už 
tai, kad tuokėsi bažnyčioje, 
lankė pamaldas ir nesilaikė 
organizacijos ateistinių 
principų.

♦**
Ispanija išvarė du sovietų 

Aerofloto tarnautojus, kurie 
užsiiminėjo šnipinėjimu.

*»*

Prancūzijos teroristai 
pagrobė vieną kairiojo spar
no rašytoją už jo paleidimą 
reikalaudami, kad iš vyriau
sybės būtų atleisti keturi 
komunistai ministerial.

Amerikoje neseniai žaibas 
nutrenkė ganykloje arklį 
’’Sindbad” kuriuo vaidinda
mas kovbojų filmuose jodi
nėjo dabartinis Amerikos 
prezidentas R. Reagan.

♦♦♦
Anglijoje pradėta gaminti 

bateriniai dviračiai, kuriais 
naudotis nereikės specialių 
leidimų. Vyriausybė skatina 
tokius dviračius plačiai nau
doti, per ką bus sutaupoma 
daug energijos.

Gegužės 1 d. Afganistano 
laisvės kovotojai išsprogdi
no vienoje sovietų bazėje 
amunicijos sandėlius. Milži
niški sprogimai sudrebino 
tolimas apylinkes. Spėjama, 
daug buvo ir žuvusių.

Prancūzų gamybos kari
nės raketos ”Exocet” yra 
vienos iš pavojingiausių, nes 
joms iki šiol darnėra prieš- 
ginklio. Kalbama, Argentina 
turi tokių raketų keletą. 
Viena jų paskandino britų 
laivą naikintuvą "Shefield”. 
Raketos vairuojamos radaro 
pagalba ir pačios susiranda 
laikinį. Jų greitis 400 metrų 
per sekundę ir siekia 75 km.

v*
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Neieškokime kaltininkų kitur
Kai gyvenimas vyksta 

darniai ir sutartinai, rodos, 
nieko daugiau ir nereikėtų - 
tik gyvenk ir norėk. Tada 
bet koks darbas ar užsimoji
mas neatrodo persunkus ar 
perdidelis, viskas vystosi 
tarytum patepta. Tačiau iš
kilus ar atsiradus nesutari
mams, nepasitikėjimui, 
kiekvienas darbas krinta iš 
rankų, susidaro viskam kelią 
pastojanti apatija, tarsi 
žemė slystu iš po kojų. Ki
taip sakant, organizuotas 
gyvenimas sustoja, ir ne tik 
kad sustoja, bet netgi griau
na tai, kas jau padaryta, su
kurta.

Anąsyk pagrįstai gėrėjo
mės, kiek daug mūsų at
siekta ir padaryta, kuo pil
nai galime džiaugtis ir di- į 

-džiuotis tiek kiekvienas 
paskirai, tiek ir kaip bend
ruomenė bendrai. O vis dėl 
to pasimaišo nepramatytų 
vėjų, net audrų su grėsme 
viską nušluoti, išardyti vie
nybę ir patiems išsiskirstyti 
vieni kitiems nepadavus 
rankos ir net neatsisukus.

Jeigu iškyla kokia gyve
nime katastrofa nepriklau
somai nuo paties žmogaus, 
kaip kokie gamtos prajovai - 
žemės drebėjimas, audros, 
potvyniai, tai tokie reiški
niai visus tik dar labiau su
glaudina, suartina, sukonso- 
liduoja, nes apsisaugojimo 
bei išlikimo instinktas su
vienija bendram tikslui - iš
likti, jungtinėmis jėgomis 
pasipriešinti nelaimei ir ją 
nugalėti.

Visai kitokia gaunasi situ
acija, kai tokias audras su
kelia patys žmonės. Tarpu
savio nesantaika yra pati 
pikčiausia sėkla, kuri veda 
ne tik prie griovimo, bet net 
pačių savęs susinaikinimo. 
Joks išorinis priešas tiek 
pikto nepadarys, kiek žmo
nės patys sau prisidaro per 
tarpusavio kovas. Ir tai pra
sideda nuo mažų dalykų, 
praktiškai nuo nieko. Už
tenka tik sukelti įtarimų, 
tegu ir pačių nekalčiausių, 
sakysim, saviškis pirko sil
kių ne pas savą, o pas žydą, 
ir nuo čia vystosi įtarimai, 
vedą prie sąmyšio ir vidinės 
revoliucijos, kurios metu di
džiausiu priešu tampa ne 
kas kitas, o kaip tik kadaise 
buvęs saviškis.

Gal kada, audrai praėjus, 
jeigu kas nors bus išlikę, 
ieškos viso to priežasčių - 
kodėl taip įvyko ir dėl ko. 
Žinoma, viskas bus aiškina
ma aukštais ir gudriais ter
minais, nelaimės kaltininku 
bus apšaukti to meto prie
šai, pasėję piktą sėklą ir su
kiršinę, tačiau pačios tikro
sios priežasties nebus su
rasta arba ir suradus niekas 
nenorės prisipažinti. O toji 
priežastis yra jų pačių k v ai 
lumas, kuris kaip kokia
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baisiai užkrečiama liga gais
ru persimeta į visą bend
ruomenę ir siautėja iki susi
naikinimo. Ši liga dar tuo 
baisesnė, kad prieš ją iki 
šiolei dar nėra išrasta jokių 
vaistų. Šitoji tiesa jau buvo 
žinoma nuo pat gilios seno
vės ir kuri tebegalioja iki 
šiandie.

Pas mus irgi šiandie pasi
reiškę šios ligos simptomų, 
kad Algis pirko silkių ne toje 
krautuvėje arba kad Rimas 
pavaišino svečius iš ”neko- 
šemos" sankrovos pirktom 
silkėm. Vietoje tam nepri- 
davus jokios reikšmės arba 
palikus, kad tegu jie ir at
sarga vaišėse prisivalgę ap
nuodytų silkių, imam tuo 
pačiu motyvu persekioti ir 
kaltus, ir nekaltus. Žinoma, 
tuo nieko nelaimima, nes 
laisvoje bendruomenėje 
prievartos nėra ir negali bū
ti. Gal priešas ir sugundė 
Algį pirkti anų silkių, bet kol 
jis nieko nekenkia bendruo
menei ir netgi jai naudingas, 
tai nėra ko gaisro kelti ir jį 
žudyti arba jam rankas ka
poti. Užtenka tom silkėm ir 
gal net geresnėm aprūpinti 
savas krautuves, ir pirkėjai

Tautos Fondo suvažiavimas
Metinis Tautos Fondo na

rių suvažiavimas įvyko š.m. 
gegužės 1 d. Kultūros Židi
nyje, Brooklyne, N.Y. Šis 
įvykis svarbus, kaip proga 
išgirsti vykdomo darbo pra
nešimus, pareikšti nuomo
nes ir išrinkti sekančių metų 
Tautos Fondo Tarybos ir 
revizijos komisijos narius.

Iš pranešimų paaiškėjo, 
kad šiame suvažiavime da
lyvavo 30 atstovų ir 4 sve
čiai, kurie atstovauja 1290 
teisėtų balsų. 1981 metais į 
Tautos Fondą įsijungė apie 
400 naujų narių - aukotojų.

Piniginės apyskaitos pa
rodė, kad 1981 metais Tau
tos Fondą rėmė aukotojai iš 
Kanados - Kan. $ 50,000-, iš 
JAV $ 49.445.09, iš Austra
lijos - $ 9,207.93, iš Didž. 
Britanijos - $ 2,265.00 ir kt. 
Viso 1981 metais gauta $ 
124,836.59. Rėmėjai 
gyvena devyniose vals
tybėse.

Tautos Fondo išlaidos 
1981 metais buvo $ 
91,249.09, kurių $ 74,396.50 
buvo išleista sekantiems 
darbams vykdyti: ELTOS 
paruošimui, spaudai, ekspe
dicijai penkiose kalbose - $ 
60,801.50; Radijo programos 
(Romos ir Vatikano stočių) - 
$ 5,805.00; kitiems reika
lams ir inventoriui - $ 
7,790.00; Tautos Fondo ir 
įgaliotinių adminstracinės 
išlaidos atsiėjo $ 12,796.59. 
Lietuvos Pasiuntinybės 
Washingtone namų remon
tui pagal aukotojų valią bu
vo perduota $ 3,056.00.

Suvažiavimui buvo pa
tiekta septynių metų Tautos 
Fondo apyvartos palyginami 
skaičiai: aukos ir kt. 
pajamos: 1975 - $ 94.825, iš
laidos $ 28.582; 1976 - $ 
58.689, išl. $ 51.803; 1977 - 

be prievartos jas pirks iš sa
viškių.

Duotas pavyzdys tik pa
rodo, kaip iš nieko vežimai 
priskaldomi. Priešas arba 
tie, kuriems sveika ir iš
tverminga bendruomenė 
yra rakštis akyse, trina iš 
pasitenkinimo rankas ir juo
kiasi, juokiasi iš mūsų kvai
lumo, kaip nė piršto nepri
kišus patys savo rankomis 
save naikinam ir griaunant. 
Atrodo, nepakankamai pa
simokyta iš turėto pavyz
džio prieš dešimtį metų arba 
iš tokių pačių įtarinėjimo 
klaidų, kokiomis operuoja
ma Amerikoje, kur kaišioja
mi vieni kitiems ratuose pa
galiai vardan to paties įsi
vaizduojamo priešo savųjų 
tarpe. Ačiū Dievui, tiek čia, 
tiek ir Amerikoje tie patys 
įtariami ir apkaltinti sukan
dę dantis ir toliau dirba po
zityvų darbą, o tie, kurie tik 
greiti drumsti ir kitus kal
tinti, patys virsta visos 
veiklos stabdžiais.

Iki šiolei dar nenueita taip 
toli, kad būtų tragiška. 
Svarbiausia, nepasiduoti 
panikai ir mūsų priešo 
džiaugsmui - visiems galuti
nai nesukvailioti. Sukeltos 
smulkios bangelės vandenį 
tik nuskaidrina.

(v.k.)

$ 72.798, išl. $ 81.181; 1978 - 
$ 68.951, išl. $ 58.742; 1979 - 
$ 93.596, išl. $ 65.264; 1980 - 
$ 93.054, išl. $ 98.104; 1981 - 
$ 124.837, išl. $ 91.249.

Taip pat Tautos Fondo 
yra ugdomas Laisvės Iždas, 
kurio pagrindinis kapitalas 
yra neliečiamas. Naudojama 
tik už kapitalą gaunamos 
palūkanos. Laisvės Iždas 
telkiamas laisvai Lietuvai.

Suvažiavimas išrinko 
naują 1982-1983 metų Tau
tos Fondo Tarybą iš 15 na
rių. Taip pat buvo priimtas 
nutarimas, kad Taryba susi
tarusi su VLIKo Valdyba 
koptuotų dar vieną narį. Į 
Tarybą buvo išrinkti: J. Au
dėnas, L Banaitienė, J. Bo
belis, A. Firavičius, J. Gie
draitis, L. Grinius, A. Jana- 
čienė, A. Markevičius, M. 
Noreikienė, A. Patamsis, J.

Bausmės
— Vytuk, ar dažnai tėvelis 

tave lupa?
— Labai retai. Aš mažiau

sias iš dešimties brolių. Kol 
ateina mano eilė, tėtė jau 
būna pavargęs.

— Sveikinu. Jau susitaikei 
su žmona. Vakar mačiau abu 
darniai skaldėt malkas.

— Kur tau! Po skyrybų 
mudu dalinomės baldais.

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

Funerals of Distinction
17 RAILWAY PDE.

FAIRFIELD, N.S.W.
Tel. 724 5408 Veikia 24 valandas per parą
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Sydnejaus Apylinkės Valdybos vicepirmininkę Dr. 
Rūtą Kavaliauskaitę ir Dr. Ken Gray, sukūrusius 
šeimą, sveikiname ir linkime šviesaus gyvenimo.

Sydnejaus Apylinkės Valdyba

Nepraraskime tvermės
Į mūsų Bendruomenę 

veržiasi nesantaikos dvasia. 
Kiekvienas iš mūsų gali būti 
išprovokuotas, apšmeižtas, 
apkaltintas ir net teisman 
patrauktas. Siuntinėjamos 
įvairių raštelių bei doku
mentų kopijos, grasinimai, 
įspėjimai, pasisakymai, ir 
tas viskas daroma mūsų pa
čių rankomis. Laikraščiai, 
bijodami atsakomybės ir 
nemalonumų, vengia plačiau 
apie tai parašyti, kas dedasi 
mūsų tarpe. Tokia padėtis 
yra pavojinga, kada prade
dame bijoti patys savęs. 
Nėra abejonės, kad tos in- 
trygos, nepasitikėjimai, kal
tinimai tarnauja tik mūsų 
priešui, netenka abejoti, ir 
šią situaciją sukūrė mūsų 
priešas, norėdamas mus su- 
murkdyti.

Kad apsisaugotume nuo 
įvairių provokacijų bei 
šmeižimų, turime daugiau 
dėmesio kreipti į mūsų Gar
bės Teismą. Deja, mūsų 
priešas gali jais nesinaudoti, 
o kreiptis tiesiog į valstybi
nius teismus, kurie surišti 
su didelėmis išlaidomis. O ir 
teismų mažas orientavima
sis mūsų veiklos reikaluose 
negarantuoja teisingo 
sprendimo. Mūsų pačių gar-

Petrulis, A. Rinkūnas, J. 
Valaitis, A. Vakselis ir C. 
Vilnis.

Naujai išrinkta Taryba 
susirinko savo pirmajam 
posėdžiui ir pasiskirstė pa
reigomis: pirmininkas A. 
Vakselis, vicepirmininkai A. 
Firavičius, J. Giedraitis, L 
Grinius, A. Patamis ir J. 
Valaitis; sekretorė I. Banai
tienė; nariai - J. Audėnas, J. 
Bobelis, A. Janačienė, A. 
'Markevičius, M. Noreikienė, 
J. Petrulis, A. Rinkūnas, C. 
Vilnis.

Taryba sudarė naują Val
dybą iš pirmininko J. Gied
raičio, iždininko V. Kulpos, 
finansų sekretorės A. Kati- 
nienės, J. Pumputienės; na
rių - J. Vytuvienės, A. Stak- 
nienės ir B. Lukoševičienės. 
Finansų ir revizijos komisi
jos ir teisiniai patarėjai pali
ko tie patys. (ELTAI

Vištos amžius

— Sakyk, kaip atspėti, ar 
višta sena, ar ne?

— Iš dantų, pone mokyto
jau.

— Ką? Juk višta neturi 
dantų.

— Bet mes turime!

Prenumeruokite
i ’’Mūsų Pastogę” 

bė neleidžia mums pasirinkti 
tokių teismų, kurie yra už 
mūsų Bendruomenės ribų. 
Visi nesusiprataimai, liečią 
lietuvio garbę, turėtų būti 
išspręsti mūsų pačių tarpe. 
Tie, kurie atsisako savo 
Bendruomenės Garbės 
teismų, tuo pačiu atsisako 
paklusti ir Bendruomenės 
nuostatams. Todėl toks 
Bendruomenės narys gali 
būti pašalintas iš narių tar
po;

Tas klausimas jau buvo 
kartą svarstytas ALB Tary
bos atstovų suvažiavime 
Adeladėje 1974 m. Klausi
mas paliko neišspręstas ir 
dėl to teko kai kam nuken
tėti. Todėl ateinančioje ALB 
Tarybos suvažiavime reikia 
pasirūpinti, kad toks nutari
mas būtų padarytas.

Kaikas gali manyti, kad 
toks nutarimas neturės įta
kos į tuos, kurie bus pasi
ryžę eiti į valstybės teismus. 
Toks nutarimas, ypač paša
linimas iš Bendruomenės, 
gali turėti didelės reikšmės 
valstybiniams teismams, 
nes skundėjas praranda 
Bendruomenės nario orumą, 
kurio teismas reikalauja 
įrodyti, kad esi vertas pa
garbos tos Bendruomenės, 
kuriai priklausai ir dėl ku
rios garbės keli teisme gin
čą.

Taigi norėdami apsisau
goti patys ir apsaugoti 
Bendruomenę nuo suirimo ir 
baimės, esame verčiami to
kia apsaugos priemone pasi- 
rŪpintL A. Mauragis

MIRUSIEJI
A.A.
VLADAS IVAŠKEVIČIUS

Gegužės 1 d. širdies smū
gio ištiktas Melbourne mirė 
Vladas Ivaškevičius, sulau
kęs 74 m. amžiaus. Tai buvo 
reto darbštumo ir nagingu
mo žemaitis, išauginęs du 
sūnus.

Atvykęs su šeima į Aus
traliją įsikūrė Geelonge. 
Pradžioje dirbo fabrike, vė
liau įsigijo vištų ūkį, jį išplė
tė ir ilgus metus vertėsi ne
priklausomai. Čia jis plačiai 
reiškėsi ir lietuvių bendruo
menėje. Būdamas Geelongo 
apyl. valdybos pirmininku 
dar 1950 m. jau pradeda or
ganizuoti bendruomeniniu 
namų įsigijimą ir geelongiš- 
kiai patys pirmieji Australi 
joje tokius namus pasistatė 
ir a.a. Vlado iniciatyva tie 
namai buvo įteisinti. Jo ka
dencijos metu tie namai 
buvo pastatyti ir tuo metu 
vizitavusio vysk. V. Brizgiu 
pašventinti. Vėliau nors jo 
ūkio darbai ir kiek velioni 
atitolino nuo lietuviškos 
veiklos, bet jis vis tiek tais 
namais rūpinosi pirmoj eilėj 
ir visokeriopai juos rėmė, 
taip pat rėmė lietuviškas 
organizacijas ir lietuvišku 
spaudą, buvo nuolatinis Mū
sų Pastogės skaitytojas nuo 
pat išleidimo dienos.

Velionis liūdesy paliko 
žmoną Stasę, sūnus Vasari 
ir Arvydą ir vaikaičius.
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K. Ostrauskas Sydnejaus scenoje
ŠALTKALVIS”
Julius Dambrauskas - 

šaltalkvis
Ona Maksvytienė - 

jo žmona
’’PYPKĖ”

Ona Maksvytienė - pypkė 
Julius Dambrauskas - A 
Paulius Rūtenis - Z 
Veikalų režisierius

PAULIUS RŪTENIS 
Technikinis koordinato

rius Kęstutis Protas 
. Adminstratorius

Juozas Maksvytis
Maksvytienė šaltkalvio 
žmona realistiškai ir stipriai 
išnešė savo partiją. Nors 
scena nebuvo perkrauta 
dekoracijom, betgi pajėgė 
žiūrovą perkelti į beveik au
tentišką ano meto trobą. 
Tačiau keletas detalių reži
savimo atžvilgiu galėjo būti 
ir praleista, kaip šaltkalvio 
nusirenginėjimas. Jis su
menkino sceną estetiškai ir 
ne vietoje sukėlė kai- ku
riems žiūrovams juoko. 
Betgi visumoje veikalas bu
vo brandžiai pastatytas taip, 
kad realistinė ir simbolinė jo 
pusė nenukentėjo.

PYPKĖ, nors ir viena
veiksmė, bet jau ilgesnė' 
drama su gilesnėm metafizi
nėm tendencijom, pareika
lavo didesnio aktorių įžvel
gimo į savo vaidmenis. Ju
lius Dambrauskas, atlikęs A 
vaidmenį vis tik vykusiai 
atkartojo paskutinę savo 
buvusio gyvenimo dieną. 
Jam kaip grįžiusiam po mir-

Gegužės 23 d., sekma
dienį, Sydnejaus Liet. Klube 
buvo Atžalos teatro pasta
tytos dvi Kosto Ostrausko 
mikrodramos. Trumpi vei-, 
kalų apibūdinimai buvo pas
kelbti spaudoje ir progra
mose. Žiūrovai bent iš da

lies žinojo, ko tikėtis iš K. 
Ostraukso psichologinių bei 
filosofinių dramų.

ŠALTKALVIS nežiūrint 
jo trumpumo yra svarus 
veikalas, besiremiąs istori
niais faktais - slaptu caristi- 
nės rusų valdžios įsakymu 
ištrinti Lietuvos Himno žo
džius nuo Dr. Vinco Kudir
kos antkapio.

Julių Dambrauską jau 
esame įpratę matyti komiš
kose rolėse, tačiau šį kartą 
dramatišką šaltkalvio vaid
menį atlikdamas jis pajėgė 
įsijausti į psichologinę situ
aciją ir įtikinančiai perteikė 
bandymus suprasti savo 
veiksmus ir jį kamuojančius 
sąžinės priekaištus. Ona

J. Krupavičius

APOKALIPSĖ
(PRISIMINIMAI)

Jie pasižiūrėjo vienas į 
kitą ir atsiduso. Aš tęsiau: 
„Apie dabartinį jūsų dievą 
— Kari Marksą(1818 - 1883) 
galiu papasakoti štai ką. Gi
mė ir augo Vokietijoje žydų 
šeimoje. Vėliau keitė tikėji
mą. Sakėsi kovojąs už pro
letariatą, bet buvo labai ne
apkenčiamas ypatingai 
valstiečių. Vedė aukštos kil
mės moterį, vardu Jenny 
von Westphalen, kuri buvo 
jo apgaudinėjama ir daug 
kentėjo. Buvo atsitikimų, 
kad jo žmona ir tarnaitė 
(Helene Demuth), kartu 
vaikščiojo nėščios ir gimdė 
jo vaikus. Kiek vėliau (1848) 
už kišimąsi ne į savo reika
lus buvo ištremtas iš Vokie
tijos, Belgijos ir Prancūzijos 
ir apsigyveno Anglijoje. 
Londone pagarsėjo savo 
girtuokliavimu, blogu elge
siu viešose vietose, rodymu 
vokiško patriotiškumo ir 
šmeižimu anglų mokslų ir 
muzikos. Ilgus metus gy
veno kitų šelpiamas ir kitus 
išnaudodamas. Tik arti savo 
gyvenimo galo darydamas 
kokias tai „abejotinas spe
kuliacijas” kiek atsigavo ir 
sulipdė „Kapitalą”, kurį dėl 
nežinomų aplinkybių, nei 
rašyti, nei tvarkyti, nebaigė.

Tas visas jo „Kapitalas” 
perpildytas tuščiomis svajo
nėmis ir idėjomis’ kaip pa
gerinti ekonominį - ūkinį 
gyvenimą, bet kadangi jis 
nebuvo geras ekonomistas, 
o tik politinis ekonomistas ir 
jam daugiau rūpėjo politika, 
• tai to kūrinio vertė liko ne- 
perdidžiausia. Jo logikos

Tęsinys

pagrindas remiasi daugu
moje perdėjimais, prielai
dom ir spėliojimais. Aš tą 
„Kapitalą” ir jo gyvenimą, 
kitų verčiamas, esu išstudi
javęs ir visuomet gaunu 
vieną ir tą pačią išvadą: jis 
mėgo mylėtis, bet ne su mo
terimis. Jis mėgo pūstidū- 
mus kitiems į akis, bet ven
gė pats juos uostyti. Todėl ir 
visur jo „išvaduotas” prole
tariatas kenčia badą, pries
paudą, nelygybę ir perse
kiojimus. Kad tą pasiekus - 
jis pirmiausia stengiasi 
žmogų paversti gyvuliu, - 
atimti iš jo visa, kas civili
zuotam žmogui būtiniausia - 
religiją. Už tai jie jus ir 
siunčia daužyti kryžius, 
švilpti bažnyčiose ir kunigus 
apmėtyti kiaušiniais. Esate 
paskutinėse gimnazijos kla
sėse, negi nesekate spaudos, 
ar negirdite žmonių kalbų, 
apie tuos penkmečius ir 
penkmečius, pažadus ir pa
žadus, o darbo žmogus, kaip 
kentė badą, taip ir kenčia, 
kaip buvo vergo vietoje, taip 
ir liko. Jūs, jaunieji, esate 
mūsų tėvynės ateities kūrė
jai ir jeigu jūs tapsite gyvu
liais beplatindami šitą be
dievybę, pardavinęsite savo 
brolius, tai kas ateityje no
rės jus vadinti lietuviais? Ar 
tam jūsų tėvai, jumis rūpi
nosi? Jūs tampate „vėžys” 
ant mūsų lietuviško kūno! 
Šitas, kurį jūs taip negailes
tingai akmenimis daužote 
yra kantrus. Jis žino, kad 
kada jūs persisotinsite pro- 
pogandomis, - vėl grįšite 
prie Jo! Aš tikras jūs dar 
grįšite!..” 

ties perteikti įvykių, išve
dusių jį iš šio pasaulio, pri
derėjo ramus, flegmatiškas 
laikymasis. Paulius Rūtenis 
vaidmenyje Z jam kontras
tavo: buvo agresyvus, nir
šus, realistiškas iki panagių. 
Geriausiai jam pavyko 
paskutinė scena, kai jis ne
rado pypkėje ieškomo dei
manto, simbolizuojančio 
mūsų iliuzorines viltis - ’’Juk 
tai kita!... juk tai kita pyp
kė!” Tačiau pąts pypkės bal
sas, rėperzentuojantis me
tafizinę tikrovę, girdimas 
bet nematomas, buvo, deja 
blankus. Girdėjome labai la
konišką kaimynės šnekučia
vimą be jokių likiminių niu

Įteikus Msnr. P. Butkui MBE ordeną balandžio 29 d. Iš k. • 
Msnr. P. Butkus, NSW gubernatorius Sir. James 
Rowland, V. Patašius ir A. Vinevičius
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Jie pasižiūrėjo vienas į ki
tą, tada į mane ir kiek pa
raudę abu kartu sakė: „Mes 
daugiau, taip nedarysime! 
Suplėšysime popiergalį ant 
kurio užsirašėme jūsų nu
merį ir važiuosime namo. 
Tegul jie pasikaria!..”

Ir tam liudininkas buvo 
dar viena ranka prie kry
žiaus prikibęs, vėjelio supa
mas, mūsų kelių amžinasis 
saugotojas...

Su jais skirdamasis pa
galvojau, gal ir mano du 
jaunesnieji broliai, taip el
giasi. O gal mano tėvai gal
voja, kad ir aš esu toks? Ne! 
Kaip ten bebūtų - turiu juos 
dar šiandien pamatyti, pa
guosti...

Ir taip begalvodamas pa
sukau savo motociklą Prienų 
link. Neužilgo įlindau į pa
garsėjusį Punios šilą, kurio 
pušų ir eglių sakų kvapas ir 
ramybė priminė dangų že
mėje, tik tie beširdžiai žmo
nės, verčiami gyvuliais, 
mirguliavo mano akyse... Ir 
kur gi taip greit galėjo iš 
mūsų širdžių dingti: „Netu
rėk kitų dievų, tiktai mane 
vieną; netark savo Viešpa
ties vardo bereikalo; sek
madienį švęsk; gerbk savo 
tėvą ir motiną; nežudyk; 
nepaleistuvauk; nevok; 
nekalbėk ne tiesos; negeisk 
savo artimo moteries ir ne
geisk nė vieno daikto, kuris 
yra tavo artimo! — Tik ši
tuose žodžiuose glūdi pa
saulio civilizacija - sugy
venimas! Ir kodėl mes tą už
mirštame?

Balbieriškio miestelio 
grindinio akmenys mane 
grąžino į tikrovę. Kadangi 
čia jau baigiasi plentas ir į 
visas puses prasideda tik 
purvini rudens vieškeliai, tai. 
aš savo motociklą nuspren
džiau palikti, čia pat, pas 
Eažįstamus ir likusius 4 ki- 

įmetrus iki Ūdrijos eiti 

ansų. Onos Maksvytienės* 
balso tembras, kaip mes jį 
girdėjome ’’Šaltkalvyje”, 
kažkodėl ’’Pypkėje” prarado 
visas spalvas tapo lėkštas, 
skubantis, eilinis. Rodos, 
tiek mažai tereikėtų: tik su
lėtinti, tik svariau žodžius 
ištarti, o tai jau suteiktų vi
sam pastatymui daugiau 
svorio ir metafizinio atspal
vio.

Nežiūrint šių pastabų abu 
veikalai buvo įdomūs ir 
gerai atlikti. Turėjome pro
gos priartėti prie lietuviškų 
autorių, atskleidžiandžių 
.savo mąstyseną ir tuo pačiu 
priartinančius mus prie jų 
kūrybos.

Genovaitė Kazokienė 

pėsčiomis.
Kaip tik buvo šeštadienio 

vakaro sutemos, kada aš 
įžengiau į mano širdžiai taip 
pažįstamą ir mylimą šitą lie
tuvišką bažnytkaimį. Kairė
je pusėje nuo bažnyčios, pa
rapijos salėje žviegė laukinė 
muzika. Prisiartinęs paste
bėjau ten pilną salę supra
kaitavusių bešokančių jaunų 
žmonių. Viename gale, kur 
kada tai stovėjo altorius ir 
būdavo laikomos šv. Mišios, 
dabar buvo raudonais kas
pinais papuošti Markso, Le
nino ir Stalino dideli pa
veikslai. Iš tolo dvokė nami
ne degtine ir prakaitu. At
sargiai, prisidengdamas 
veidą, kad nebūčiau paste
bėtas, praslinkau ir atsidū
riau prie savo namų slenks
čio. Įžengęs vidun radau tė- 

•vą, motiną ir abu broliu sė
dint aplink stalą ir beval
gant vakarienę. Mane 
pastebėję šoko visi į vidurį 
kambario ir griebė sveikinti, 
jučiuoti ir spausti prie savo 
(rūtinių. Viešpatavo tyla, 
turioje tik girdėjosi penkių 
sulipusių į vieną kamuolį 
širdžių plakimas ir kokia tai 
dieviška susijungimo jėga. 
Vėliau besišluostydami aša
rotus veidus susėdome už 
stalo.

’’Sūneli, tai tu?!.. — Broli, 
kaip čia atsiradai?... — Vieš
patie, Viešpatie, po tiek me
tų! Taip netikėtai!!! — ir taip 
begalo skausmas ir džiaugs
mas kartu maišėsi ir gimdė 
tą, ką mūsų poetai vadina 
savųjų meilė.

Pavalgėme. Tėvas be 
pertraukos kimšo savo pyp
kę ir drebančia apatine lūpa 
ją čiulpė. Motina sukryžia
vusi rankas lingavo galva ir 
dejavo. Broliai prislinkę ar
čiau manęs patylomis 
šnabždėjo: „Nesakyk tik tė
vui, jau mes rengiamės būti 
partizanai!.. Visa apylinkė

MELB. LIET. KNYGA

Žymus mūsų kultūrinin
kas - veteranas Liudas Bar- 
kus, kartas nuo karto, kaip 
geroji lietuviško žodžio dva
sia, kukliai įslinkdamas į 
Melbourne lietuviškos kny
gos kultūrinę šventovę vis 
ne tuščiomis rankomis, 
Australijos Lietuvių Fondo 
Šaltinių Biblioteką aprūpino 
mūsų klasikų A. Biliūno ir V. 
Krėvės pilnais raštų komp
lektais ir kit. knygomis. Čia 
randasi jo kruopščiai su
rinkti žurnalo Margučio ir 
savaitraščio T. Aidų kelioli
kos metų komplektai, ati
duoti įrišimui kietais virše
liais. Taip pat jo atliktas ne
įkainuojamai didelis biblio
grafinis darbas yra biblio
tekoje: surinktos ir įrištos 
Aidų, T. Aidų svarbesnių 
straipsnių rodyklės, Lietu
vos bylą liečiančios spaudos 
iškarpos ir kitkas.

Na, štai, vėl vienas geras 
mūsų tautinės ir kultūrinės 
veiklos mecenatas, Viktoras 
Pleškūnas, Australijos Lie
tuvių Fondą parėmęs stam
bia suma, anksčiau jau 
davęs T. Aidų komplektų 
įrišimui $ 100, dabar vėl pri
sidėjo to darbo užbaigimui $ 
92.

Antanas Boveinis nemo
kamai . atiliko darbą, meis
triškai pagamindamas dau
gėjančioms knygų kartote
koms dėžutę. K. Klupšas 
paaukojo $ 10 skolinamųjų 
knygų skyriui praplėsti.

Be šių mūsų geradarių 
Melbourno Lietuvių Biblio
teka galėtų tik vegetuoti, 
visų užmiršta, susidėvėju- 
sias knygas kišant į archyvą, 
todėl jiems vertai priklauso 
garbė ir nuoširdus lietuviš
kas ačiū.

J. Mikštas 
bibliotekos vedėjas

sukruto... Nulupsime jiems 
odas!”

Staiga jauniausias brolis, 
Antanas, pašoko ir prisi
glaudęs prie lango ausį pa
mojo ranka: „Nut i Ikit!.. 
Atrodo, kad aš girdėjau už 
lango, kas tai subraškėjo!
Ar tik neklauso...”

Tėvas nusikosėjo ir pypke 
rodydamas į čia pat miegan
tį mūsų šeimos šunelį, vy
resniam broliui, Stasiui, sa
ko: „Išleisk laukan šunelį ir 
jis tuojau pasakys, ar kas 
nors slankioja apie langus, 
ar ne.” Stasys tą padarė. 
Mes sėdintieji viduje aiškiai 
girdėjome piktą šunelio loji
mą ir kieno tai bėgimą...

Tada tėvas ir sako: „Ma
tote!.. Jie bijosi tų vadinamų 
partizanų, kaip velniai kry
žiaus. Visus įtaria, gaudo, 
persekioja ir kiša į šitą Aly
taus kalėjimą. O iš ten jau 
žmoneliai dingsta be žinios. 
•Brangus Juozeli, gelbėkis! 
Gelbėkis, vardan savo žmo
nos, dukrelės, savo jaunos 
gyvybės... Niekam čia nepa
sirodyk! Staseli, Antanėli, - 
nuvesk Juozulį į kluoną ir 
įkiškite ten į šieną. Šiene 
bus tau šilta ir saugu. O, 
Juozeli, dar ką! Mūsų šune
lis aukso vertas. Pasiimk jį 
su savimi, prisirišk prie ko
jos ar rankos. Jis ką nors 
pajutęs pasidarys neramus, 
- tave patrauks ir pribusi. O 
judu,” kreipėsi į brolius „dar 
išlupkite užpakaly kluono iš 
pamato pora akmenų ir pa
darykite skylę, kad pavojui 
esant Juozas galėtų išlįsti į 
laukus.

Bus daugiau
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Laiškai Redakcijai
Gerb. Redaktoriau,

Neseniai praėjo Motinos 
Diena, kurią atitinkamai at- 
šventėm tiek oficialiai, tiek 
ir privačiai.

Lietuvių bendruomenė 
motinos pagerbimui skiria 
pirmąjį gegužės sekmadienį, 
gi Australijojoje tam skiria
mas antrasis gegužės sek
madienis. Išeitų, kad mes 
turime dvi Motinos Dienas - 
viena lietuvei motinai, kita 
australei. Paviršutiniškai 
žiūrint viskas būtų gerai, 
bet dalykai kiek komplikuo
jasi ypač mišriose šeimose. 
Sakysim, senelė lietuvė ir 
jos duktė, bet dukters vaikai 
vedę ar ištekėję už australų
ir jų vaikai jau australiukai. pakars! Mano atsakymas 
Itaikydamasi lietuviško buvo: Adelaidės sportinin-
papročio senelė Motinos 
Diena laiko pirmąjį gegužės 
sekmadienį ir ji tikisi susi
laukti marčių, žentų ir vai
kaičių. Tam ji būna pasiruo
šusi. Bet tą sekmadienį nie
kas pas ją nepasirodo ir ji 
nusimena. Gi kitą sekma
dienį senelės margaspalvė 
šeimyna renkasi su dovano
mis jos pasveikinti, bet atėję 
nieko namie neranda ir grįž
ta namo burnodami, kad se
nelė galėjusi bent per moti
nos dieną namie pabuvoti.

Tikiu, gal ne vienam tain 
panašiai atsitiko. Ir vis tik 
mes kartojame tą pačią klai
dą metai į metus. Juk Moti
nos Diena nėra lietuviška 
tautinė šventė, o tarptauti
nė, ir kaip tik dėl to turėtu
me prisilaikyti gyvenamojo

Todėl siūlau ne dvigubin
ti, ne komplikuoti Motinos 
Dieną, bet ją suprastinti ir 
pastoviai nukelti į antrąjį 
gegužės sekmadienį, kaip 
kad yra šiame krašte.

Vyt. Bernotas

NEKLAIDINKIME
TAUTIEČIŲ 

”M.P.” Nr. 19 "Drįstu pa
sisakyti” buvęs Organizaci

nį nio Komiteto pirmininkas A. 
Laukaitis keliose vietose 
prasilenkia su faktais.

31-moje Sporto Šventėje 
Sydnejaus "kovo” valdybai 
buvo pavesta sudaryti Išvy
kos į Žaidynes Čikagoje 1983 
metais Organizacinį Komi
tetą , o taip pat ir to Komi
teto vadovas, kurio pareigos 
teko. A. Laukaičiui. Kartu 
buvo paruoštos ir tos išvy
kos taisyklės, kurių parag
rafas Nr. 2 sako: kad per 
visą savo darbo laiką Orga
nizacinis Komitetas palaiko 
artinaus ryšius su ALFAS 
Valdyba ir tariasi su ja įvai
riais reikalais..., o dabar pa-, 
žvelgime ir pasiskaitykime 
ką rašo ALFAS valdyba at
šaukdama rinktinių išvyką į 
Žaidynes Čikagoje 1983 me
tais: "Išvykos į PLSŽ Čika
goje, Australijos komitetas 
jau beveik metai ignoruoja 
ALFAS valdybą. Komitetas • 
nesitarė su ALFAS valdyba 
prieš pasirinkdamas Palan
gos kelionių biurą, nei dėl 
Easekmių tokio žingsnio į 

etuviškos sporto veiklos 
ateitį Australijoje.”

Po to dar pabrėžė: "Nese
niai PLSŽČ Australijos ko
mitetas oficialiai nutraukė 
santykius su Adelaidės lie
tuvių sporto klubu Vyčiu, ir 
tuo pačiu jau nereprezen
tuoja visų Australijos lietu
viškų sporto vienetų, norin
čių dalyvauti PLSŽ Čikagoje 
1983 metais”.

Organizacinio komiteto 
pareiškimas, kad nebuvo at
sakyta į mūsų klubui rašytą 
laišką kvepia tik priežasčių 
Mūsų Pastogė Nr. 21, 1982.5.31, psl. 4

ieškojimu. Tuo pačiu tonu 
kalbant norėčiau paklaust A. 
Laukaičio: kaip į jo rankas 
pateko du mūsų klubo val
dybos rašyti laiškai nei jo 
vadovaujamam komitetui, 
nei jam asmeniškai? Tie 
laiškai buvo rašyti prieš Ka
lėdas ir viename iš jų buvo 
labai aiškiai užakcentuota, 
kad Adelaidės lietuviai 
sportininkai jokiu atveju 
nesutinka keliauti į žaidynes 
Čikagoje per Palangos ke
lionių biurą. Jis visiems 
Geelonge laisvai skelbė tų 
laiškų turinį, o man net pa
grasino: jei Adelaidės spor
tininkai nedalyvaus Žaidy
nėse Čikagoje, tai jie mane

kai Žaidynėse Čikagoje da
lyvaus, bet ar Sydnejaus 
sportininkus ten matysime, 
tai aš labai abejoju...

Kai išvykos organizacinis 
komitetas nutraukė ryšius 
su Adelaidės "Vyčio” klubu, 
komiteto veiklą sekėme 
spaudoje. Ir štai, paskuti
niame ”M.P.” numeryje 
prieš Velykas randame 
skelbimą, kad švenčių metu 
mūsų vyrų krepšinio rinkti
nė dalyvaus australų ruo
šiamame turnyre Geelonge, 
o jaunių rinktinės Melbour
ne, bet neparašyta kada ir 
kokiu laiku ir kur tos rung
tynės, bus pravedamos. Dėl 
visko paskambinom telefonu 
Geelongo- "Vyčio” klubo pir
mininku S. Šutui, kuris

SPAUDOJE
nauda tik tai sovietams

Britų ’’The Times” Mask
vos korespondentas M. Bi- 
nyon, savo straipsnyje 
’’Falklando salos: kaip Brež
nevas laimi, nieko nedary
damas”, sako:

— Falklando salų krizė 
yra vienas tų pasauly kon
fliktų, kur rusai, patys ma
žiausiai įsiveldami, daugiau
sia laimi. Nesvarbu, kaip 
viskas baigsis, bet šiuo metu 
Maskvos pozicija Lotynų 
Amerikoje vis stiprėja ir so
vietų propaganda įgauna 
naują pobūdį. Tačiau dides
nis konfliktd išsiplėtimas', 
sovietų interesams gali būti 
[tavojingas. Dėl to Kremlius 
aikėsi iki šiol ramiai, bet su 

nemažu susirūpinimu sekė 
įvykių eigą.

Rusai iš pradžių, kaip ir 
daugelis kitų, buvo nuste- 
.binti šio pasenusio ginčo pa
sekmėm. Kai kurie jų užsie
nio ministerijos pareigūnai 
net nežinojo, kur tos Falk
lando salos. 0 sovietinė 
spauda, pranešdama apie 
krizės vystymąsi, atsargiai 
reiškė savo nusistatymą.

Dabar staiga tonas pasi
keitė. Argentina vaizduoja
ma D. Britanijos agresijos 
auka, o britų kariuomenės 
veiksmai prilyginami NATO 
kariniam pasiruošimui, kal
bama apie D. Britanijos 
troškimą atstatyti dingusią 
imperiją. Teigiama, jog bri
tai neieško kompromisų, ir 
skelbiama, kad argentinie- 
čiai nori rasti diplomatinę 
išeitį. Tačiau, būdami Ar
gentinos pusėje rusai nenori 
prisiimti kokių nors įsipa
reigojimų.

PoUtbiuro kandidatas. 
Boris Ponomariov, neseniai 
pasimatė su Argentinos ko
munistų partijos lyderiu. Ta 
proga .jis .pasmerkė karinę 

uiuuis auLeme pumas uuor- 
macijas ir dar perspėjo, kad 
tiek vyrų, o taip pat ir visos 
jaunių runtynės įvyks Gee
longe. Tad mano patarimas 
organizaciniam komitetui 
yra mažiau dėmesio kreipti į 
kuldūnus, o daugiau į orga
nizacinį darbą...

Dabar bandysiu suglaus
tai atsakyti į A. Laukaičio 
užmetimus, tik nežinau ko
dėl, nes dabar jis mūsų 
sporto organizacijoje jokių 
pareigų neturi.

1. Organizacinis Komite
tas ir jo vadovas yra atleisti 
iš pareigų už ignoravimą ir 
nesiskaitymą su ALFAS 
valdyba.

2. ALFAS valdyba neat
šaukė išvykos, ką sako to 
rašto paragrafas Nr. 3.

3. ALFAS ValdybosStatu- 
tas, paragrafas 3 (c) sako: 
’’Iškilus tarpklubiniam gin
čui ALFA S-gos Valdybos 
sprendimas yra galutinis.’ 
Klubas nepatenkintas tuo

Srendimu, gali apeliuoti į 
ubų atstovų suvažiavimą.
4. A. Laukaičio nuomonė 

yra, kad daugumas klubų 
nepritaria ALFAS Valdybos 
veiklai dėl jo atstatydinimo 
iš išvykos vadovo pareigų, 
ieško ir prašo kitų klubų pa- 
gelbos atstatydinti dabarti
nę ALFAS Valdybą.

Čia A. Laukaitis klysta, 
nes kaip Velykų švenčių 
proga Melbourne įvyko 
daugumos Australijos lietu
viškų organizacijų atstovų 
suvažiavimas, kur taip pat 
dalyvavo ir Krašto Valdyba, 
tai jie visi vienbalsiai pritarė 
ALFAS Valdybos ir Adelai

akciją, bet iki šiol dar nė 
vienas sovietų lyderių nėra 
kėlęs reikalo eiti išvien su 
generolu Galtieri.

Sovietai paneigė gandus, 
kad jie teikia bet kokią ma
terialinę ar karinę paramą 
Argentinai. Privačiuose pa
sikalbėjimuose, jų aukštieji 
pareigūnai laikėsi bešališ
kai. ....

Kodėl gi sovietai susilai
ko? Šiuo metu Argentina 
Trečiajame pasaulyje yra 
svarbiausias Sov. Sąjungos 
prekybos partneris. Argen- 

•' tina buvo viena iš tų nedau
gelio valstybių, kurios atsi
sakė 1980 m. taikyti sovie
tams sankcijas, kai jie oku
pavo Afganistaną. Šiais me
tais Sov. Sąjunga iš Argen
tinos įsivežė apie 5 mil. tonų 
kviečių, kukurūzų ir sojos 
pupelių. Jautienos importas 
taip pat lygiai svarbus, ypač 
po paskutiniųjų trejų metų 
blogo derliaus.

Tačiau dėkingumas neturi 
reikšmės sovietų užsienio 
politikai. Rusai, nenori būti 
įvelti dėl kelių priežasčių. 
Pirma, jiems gana Lenkijos 
ir Afganistano. Jie nenori 
didinti įtempimo su Reagano 
administracija, tikėdamiesi 
susitarti svarbiais ginklų 
kontrolės klausimais. Mask
va jau ir taip rizikavo Cent
rinėj Amerikoj.

Antra, aišku, kad toje taip 
staigiai atsiradusioje Ar
gentinos — Sov. Sąjungos 
draugystėje, nėra gilesnio 
nuoširdumo. Sovietai nenu
mato jokių ideologinių lai
mėjimų, remiant gen. Gal
tieri, kuris praeityje pasi
reiškė kaip aršus komuniz
mo priešas. Jie taip pat nėra 
tikri, kad dabartinė chunta 
pergyens šią krizę. Sovietų . _ 5
parama daugiau išreiškiama . Maskva galbūt nesijaudina

dės "Vyčio" klubo laikyse
nai.

Šis mūsų viršūnių suva
žiavimas priėmė tokio turi
nio rezoliuciją: "Australijos 
Lietuvių Bendruomenės 
viršūnių konferecija krei
piasi į ALB narius - ar jie 
būtų sportininkai, choristai, 
skautai, tautinių šokių šokė
jai 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 
agentas, vesdamas savo biz- 
nj, bendrauja ir palaiko ar
timus ryšius su sovietų val
džios pareigūnais”.

5. Buvęs Išvykos Org. 
Komiteto pirm, dar pridėjo,- 
kad ir toliau veiks ignoruo
damas Bendruomenės vado
vų rezoliuciją.

Baigdamas ’’Drįstu pasi
sakyti, A. Laukaitis ape
liuoja į Australijos lietuvius 
ignoruoti ’’žalius lapelius”, 
kur nieko antilietuviško bei 
antibendruomeniškumo 
nesimato...

Robertas Sidabras
MELBOURNO RADIJO

PUSVALANDIS

Jau eilė metų kaip klau
somės Melbourne lietuvių 
radijo pusvalandžio, kurio 
programos bei jų atlikėjų 
šiam darbui pasiruošimas 
laipsniškai tobulėjo. Beveik 
visada programos paruošia
mos labai kruopščiai, paren
kant aktualias ir prasmingas 
temas, paįvairinant jas pui
kiais dainos bei muzikos 

per tokias valstybes kaip 
Kuba, kuri yra patrauklesnė 
Argentinos kairiesiems.

Trečia, ir taip sovietų in
teresams yra daug naudos, 
Maskvai nieko nežadant ir 
nedarant. Pranašavimai, jog 
JAV anksčiau ar vėliau tu
rės atsisakyti neutralumo, 
jau pasitvirtino. Patikimu
mas sovietais Lotynų Ame
rikoje pakilo, o Vašingtono 
santykiai su savo pietų kai
mynais pablogėjo.

Plačiau imant, konfliktas 
įvyko tuo laiku, kai rusai 
pradėjo įrodinėti skeptiš
kam pasauliui savo ’’taikos 
Politiką”. Vienas aukštas 

asso komentatorius pa
reiškė, jog britų politika, 
remiama amerikiečių, yra 
’’imperialistų politikos iš jė
gos pozicijos manifestacija”. 
Ir tai, jis pabrėžė ironiškai, 
yra tikroji Vakarų kalba 
apie taiką ir pagarba kitų 
tautų nepriklausomybei.

Falklando krizė gali įtai
goti europiečius, ypač viso
kius taikos sąjūdžius, kad 
NATO noras apsiginkluoti 
naujais ginklais, tuo sustip
rinti savo pozicijas derybo
se, grindžiamas tuo pačiu 
požiūriu.

Tassas rašė: ’’Šiandieną 
kiekvienas įtempimas, ne
svarbu, kur jis vyktų, gali 
būti priežastim viso pasaulio 
tarptautinių santykių 
pablogėjimo”. Nors JAV 
padėjo daug pastangų drau
gystei su Lotynų Amerika 
išlaikyti, jos pasirodė nepa
sirengusios vykdyti bendros 
gynybos susitarimų pasiža
dėjimo, — pavyzdys, apie 
kurį rusai norėtų, kad Va
karų Europa pagalvotų.

Vis dėlto, šioje krizėje so
vietams yra tikrų pavojų.

įtarpais.
Pasitaiko tačiau kartais ir 

kuriozų. Sykį, beveik pusę 
pusvalandžio buvo aiškina
ma apie kiniečių kultūrą. 
Kitą kartą, ilgoką laiko tar
pą, apie lietuviškus reikalus 
buvo kalbama angliškai.

Jaunimo ruošiamo radijo 
jusvalandžio metu, poroje 
jrogramų, buvo dainuojama 
atviškai: tuo esą buvę nori

ma palyginti šių kalbų gimi
ningumą, beto gi, šios dienos 
meliodijai bubnu pritaręs 
vienas lietuvis jaunuolis.

Maloniai šio pusvalandžio 
klausytojus nuteikė gegužės 
17 d. minint Romo Kalantos 
tragiško žuvimo dešimtmetį. 
Programos turinys buvo 
labai prasmingas, o jos atli
kėjai: Loreta Čižauskaitė ir 
jaunuolis (jo vardo nenugir
dau) Vaitiekūnas puikia 
lietuvių kalba džiugino radi
jo klausytojus. Džiugu kad 
išeivijoje yra jaunuolių ver
tinančių ir vykdančių Ka
lantos testamentą ne tik žo
džiais bet ir darbais.

Radijo klausytojas

PATIKSLINIMAS

p. R. Sidabro aprašyme 
apie paskutinę sporto šven
tę Geelong, kuris tilpo MP 
1982 metų šeštam numery
je, įsibrovė korektūros klai
da, būtent, kad Canberros 
moterų laimėjimas prieš 
Adelaidės moteris žaidžiant 
krepšinį nebuvo užskaity
tas, nes už Canberrą žaidė 
daug svetimtaučių.

Turėjo būti, kad šis lai
mėjimas užskaitytas, nes 
Canberra buvo gavus 
ALFAS ir sporto klubų at
stovų sutikimą dalyvauti 
sporto šventėje su svetim
tautėmis.

A. Liubinas 
ALFAS sekretorius

dėl grūdų pristatymo nu
traukimo: Argentinai reikia 
pinigų, ir jeigu Galtieri būtų 
pašalintas, ta prekyta eitų 
toliau. Sovietai nenori susi
tarimo, kuris leistų JAV 
įkelti koją į Falklando salas. 
Jie labai nerimavo, kai Bai
gas pasiūlė trijų kraštų ad
ministraciją, bijodami, kad 
amerikiečiai nepasiliktų ten 
visam laikui, o tai jiems at
rodytų globalinės JAV kari
nės jėgos pratęsimas.

Čia sovietai įžiūri NATO, 
arba mažiausiai svarbiųjų 
jos narių, žygį išplėsti savo 
operacijų lauką už Europos 
ribų. Jie ką tik pamatė Vid. 
Rytuose, taikai palaikyti su
darytą, daugelio tautų kari
nę pajėgą. Jie instinktyviai 
jaučiia aktyviam NATO 
vaidmeny visišką jų šalies 
apsupimą.

Žinoma, yra karinė nauda 
sekti NATO kariuomenės 
judėjimą, ir sovietų žvalgy
bos laivai ir satelitai turi 
daug darbo. Tačiau, jeigu 
britai argentiniečiams pri
darys daug žalos, tai sovie
tams bus sunku išlikti abe
jingiems Trečiojo pasaulio 
solidarumo šauksmams, ir 
tada tas senasis ginčas gali 
tapti Maskvai tikru galvo
sūkiu.

(E.L.)

Amerikoje leidžiamo 
Skautų Aido šių metų Nr. 4 
(balandžio mėn.) ištisai pri
rašytas sydnejiškio Antano 
Skirkos pasakojimais iš 
paukščių gyvenimo (Iš mano 
draugų paukščių gyvenimo).
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IR TAIP PRASIDĖJO...
ŽVILGSNIS IŠ NETOLIMOS PERSPEKTYVOS

Pasiekęs 1939.VIH.23 d. 
Ribbentropo - Molotovo su
sitarimo pasirašymo, Hitle
ris apsisprendė karui su 
Lenkija. Ar tuo metu jis nu
jautė, kad su tuo įsiliepsnos 
II-sis Pasaulinis karas, sun
ku pasakyti. Tuo klausimu 
rimtai dokumentuotos me
džiagos iki šiol nėra.

Paktas tarp dviejų ideolo
ginių priešų, t.y. komunisti
nės TSRS ir nacionalsocia
listinės Vokietijos, iki šiai 
dienai lieka mįslė ir įvairiai 
aiškinamas. Iš viso toks 
staigus ir preversminis po
sūkis tegalimas buvo tik 
tarp dviejų diktatorių, ku
riems nei viešasis žmonių 
nusiteikimas, nei jų pačių 
partijos pareigūnų
nuomonė nieko nereiškė. Ži
noma, ištikimų ir klusnių 
valios vykdytojų reikėjo. 
Susitarimo turinys išliko 
gerai išlaikyta paslaptis. Jo
kių užuominų nebuvo nei 
susitariusiųjų kraštų spa’ - 
doje nei kitur. Paaiškėjo tik 

kai vokiečiams su
mušus lenkų karinį pasi
priešinimą, pasidalinta su 
TSRS sumuštos Lenkijos 
valdytomis žemėmis.

Tiesa, TSRS dar 1938 m. 
kovo 18 d., tuoj po Austrijos 
inkorporacijos į Reichą, 
buvo pasiūliusi prancūzams 
ir anglams konferenciją ap
tarti karinei sąjungai prieš 
Vokietiją. Pritarimo Maskva 
nesusilaukė. Po metų 
1939.IV.16 d. tokios inicia
tyvos ėmėsi Londonas ir 
Paryžius, ir derybos vyko 
Maskvoje iki liepos pabai
gos. Tas jau buvo po Muen- 
cheno pakto pasirašymo 
(1938.IX.29 d.), kuriuo
sankcionuota Čekoslovaki
jos apkarpymas. TSRS į 
Muencheno pasitarimus ne
buvo kviesta. Jautėsi ji, ži
noma, apeita. Pasitarimai 
tat Maskvoje tarp prancūzų, 
anglų ir sovietų negalėjo 
būti labai nuoširdūs. Politi
koje, ypač karo grėsmės at
veju, jausmai tačiau papras
tai nustumiami į šalį, o lemia 
grynai reali tikrovė, prag
matinis momentas. Taip, at
rodo, turėjo būti ir Mask
voje lemtingaisiais metais. 
Taip ir buvo. Nesusitarta 
dėl raudonosios armijos įve
dimo netiesioginės agresijos 
metu į TSRS ir Vokietijos 
skiriamuosius kraštus. Tuo 
reikalu ypač supratingi pa
sirodė anglai kad ir iš poka
rio perspektyvos šie W. 
Churchillio žodžiai: ’’Lenki
ja, Rumunija, Suomija ir 
trys Pabaltijo valstybės ne
žinojo, ko jie bijojo labiau - 
ar vokiečių agresijos, ar ru
sų pagelbos” (W. Churchill, 
The Second World War, Vol. 
1, Sydney, 1948, p. 283-4). 
Toje situacijoje pasišovė 
vokiečiai, pasiūlydami 
Maskvai nepuolimo sutartį, 
kas ir pasiekta, Kremliui 
nušalinus žydų kilmės už
sienio reikalams komisarą 
Litvinov ą, Ribbentropo - 
Molotovo pakto vardu. Su 
nuolaidomis Maskvai, Vo
kietija bent formaliai užsi
tikrino neutralumą rytuose. 
Tas Hitleriui buvo labai 
svarbu prieš savo generali
nio štabo karininkus. Jų mat 
galvose aktualus buvo A. 
Schlieffeno (1833-1913), karo 
strategijos teoretiko, pla
nas: Vokietija gali laimėti 
Europoje tik neįsiveldama į 
dviejų frontų, t.y. Rytų ir 
Vakarų karą. Kremliui gi 
patogu išlikti nuošalėje ir 
stebėti gaisrą Vakaruose.

A. Zubras

Vėlesniems sprendimams 
laiko vis dar bus. Stalinas, 
be abejo, žinojo ir savo vi
daus silpnumus. Jo dar taip 
neseniai vykdyti vadina
mieji ’’valymai” - "trockinin- 
kų” nusikratymai karininki- 
joje ir pačioje komunistų 
partijoje buvo įvarę siaubo, 
o ypač vadovaujančiuose 
sluoksniuose. Tie iš Hitlerio 
malonės laimėti metai leido 
Stalinui bent dalinai konso
liduoti savo padėtį, bet taip 
pat užsukti ginklavimosi 
mašinų ratą.

W. Churchill savo II-jo 
Pasaulinio karo aprašymuo
se (It. p. 285) apgailestauja, 
kad nepavyko susitarti su 
Kremliumi. Jo manymu to
kia sąjunga galėjo sulaikyti 
Hitlerį nuo aiškiai žinomo 
dviejų frontų karo.

Vokietija užpuolė Lenkiją 
1939.IX.1 d. D. Britanija, 
Prancūzija, Australija, Ka
nada, Naujoji Zelandija ir 
Pietų Afrika rugsėjo 3 d. 
paskelbė karą Vokietijai. 
Taip ir prasidėjo.

Lietuvos vyriausybė gali
mo karo atveju 1939.XII.29 
d. nutarė likti neutrali, ir 
nepaprastoje seimo sesijoje 
1939.1.25 d. šis nutarimas 
buvo patvirtintas ir virto įs
tatymu. Karui su Lenkija 
prasidėjus, prezidento A. 
Smetonos vardu rugsėjo 1 d. 
data įstatymas buvo pas
kelbtas galiojančiu. Tiesa, 
Vokietijos vyriausybė dėjo 
pastangų, kad Lietuva savo 
padėtį pakeistų, kad eitų at
siimti Vilniaus. Rugsėjo 21 
d. Ribbentropas kvietė kuo 

i. skubiausiai atvykti Lietuvos 
užsienio reikalų ministerį J.

Moterų
Lietuvių Moterų Klubų 

Federacija, atsižvelgdama į 
VLIKo ir ALTos spaudoje 
paskelbtas gaires palaikant 
ryšius su okupuotos Lietu
vos gyventojais, pripažįsta, 
kad tie ryšiai turėtų plėstis 
tik su pavergtais žmonėmis, 
bet ne su okupanto vietinin
kais. Kartu pabrėžia, kad 
naudojantis Tėviškės dr-jos 
kvietimais ir privilegijomis 
vykstant į pavergtą tėvynę, 
paniekinami 1966 ir 1974 
metų lietuvių veiksnių kon
ferencijų principai, kurie 
perspėja, kad palaikant ry
šius su pavergtos Lietuvos 
gyventojais reikia būti ap
dairiems, nesileisti į drau
gystes su okupanto patikė
tiniais, kad jie nepanaudotų 
tų susitikimų sovietų propo- 
gandai, siekiančiai pakenkti 
lietuvių tautos pastangom 
išsivaduoti iš okupacijos ir 
atgauti savo nepriklauso
mybę.

LMKF primena, kad nu- 
vykusiems į pavergtą Lie
tuvą per KGB agentūrą — 
Tėviškės dr-ją tenka atsi
durti tos draugijos agentų 
globon, leistis būti mulkina- 
miem, paklusti ir nepriešta
rauti KGB propogandai. 
Lietuvos okupantas Tėviš
kės dr-jos lūpomis skelbia 
pasauliui, kad užsienio 
lietuviai, atsilankę į savo 
gimtąjį Kraštą,viskuo suža
vėti, džiaugiasi dabartine 
Lietuvos pažanga, kuri atsi
rado Sovietų Sąjungos dėka.

Ar neskaudu pavergtam 
'lietuviui, kovojančiam pog
rindyje, okupanto persekio
jamam, kad lietuviai atvykę 

Urbšį. Kai šis Kaune vokie
čių pasiuntiniui pabėžė, kad 
ir nuvykęs pas Ribbentropą, 
jis tegalės pakartoti Lietu
vos užimtą neutralumo po
ziciją, kvietimas tapo at
šauktas. Dar ir todėl, kad 
Lietuva įsileido lenkų su
muštus'karius ir jiems su
teikė kaip neutrali valstybė 
azilio teisę. Sąryšy su tuo 
rugsėjo 28 d. buvo pasirašy
tas slaptas priedinis proto
kolas, papildąs pirminį Rib
bentropo - Molotovo paktą. 
Tuo priediniu protokolu 
Lietuva (dar be Suvalkijos) 
buvo perleista TSRS intere
sų sferon. Vėliau ir Suvalki
jos dalis buvo perleista 
RSRS už 31 milijoną vokiškų 
markių.

Tarptautinės teisės po
žiūriu Lietuva tat II-jo Pa
saulinio karo metu buvo ne
utrali valstybė, panašiai 
kaip Šveicarija ir Skandina
vijos kraštai. Kitas jau rei
kalas kaimynų susitarimas 
už jos nugaros ir sekusios 
okupacijos. Klausimas, ar 
Lietuvos vyriausybė išmin
tingai padarė paskelbdama 
neutralitetą? Pirmosios 
TSRS okupacijos nebūtu
mėm patyrę, bet vokiečiams 
1941 m birželio 22 d. pradė
jus žygį į TSRS, būtumėm 
virtę jų sąjungininkais, ir li
kimas būtų tas pats, kas ir 
šiandien. Žmonių aukų tai 
būtų buvę labai daug.

Atsirėmusi Ribbentropo - 
Molotovo pakto ir jo papil
dymų, TSRS 1939 m. lapkri
čio 30 d. pradėjo karą su 
Suomija. Gi 1940 m. birželio 

.15 d. raudonoji armija, ulti
matumo keliu, peržengė

balsas
iš laisvų kraštų,smagiai pra
leidžia laiką su Tėviškės 
dr-jos viršininkais, naudoja
si jų privilegijomis, leidžiasi 
į kalbas su ’’Gimtojo Krašto” 
korespondentais, kurie tuos 
pokalbius panaudoja mūsų 
išeivijos kompromitacijai?

Kai LMKF 1980, 1981 
metais savo pareiškimais 
spaudoje pasisakė prieš Tė
viškės dr-jos organizuoja-* 
mas ekskursijas į pavergtą 
Lietuvą, keli veikėjai į tai 
reagavo kritiškais straips
niais, tokiu būdu paskatin
dami jaunimą keliauti į pa
vergtą Lietuvą su Tėviškės 
dr-jos ekskursijomis ir dar 
daugiau, jie spaudoje pasi
stengė paraginti mūsų 
jaunimą vykti į Tėviškės 
dr-jos organizuojamus litua
nistikos kursus Vilniuje. 
Okupanto pagrindinis tinks- 
las yra infiltruoti laisvojo 
pasaulio žmogų. Tam jie 
naudoja įvairiausias prie
mones. Jeigu sovietai su- 
mulkino ir sukompromitavo 
tokį teologą kaip Billy 
Graham, tai turime susirū
pinti, kokiame pavojuje at
siduria mūsų dar trapus 
jaunimas, patekęs į Tėviš
kės dr-jos globą.

Šia proga LMKF sveikina 
ir užgiria Australijos Lietu
vių Bendruomenę už pada
rytą drąsų lemiančios reikš
mės turintį nutarimą dėl 
bendravimo su okupanto 
siunčiamais agentais kelti 
nesantaiką Australijos lie
tuvių tarpe.

Lietuvių Moterų Klubų 
, u . Federacija (LMKF)

Vytautas Ignas Suvalkija, 1981

Lietuvos sieną ir per kelias 
dienas užėmė visą teritoriją. 
Lietuvos vyriausybės kabi
netas nesutiko pasipriešinti, 
nors prezidentas ir siūlė. Čia 
tai jau tikrai negerai. Atsi
spirti, žinoma, negalėjome, 
bet bent simbolinio pasi
priešinimo reikėjo. Birželio 
15 d. prezidentas su krašto 
apsaugos ministeriu K. 
Musteikiu pėsti perėjo Vo
kietijos sieną. Iš ten per 
Šveicariją pasiekė JAV. 
Nuo tos dienos reikėtų lai
kyti Lietuvos-vyriausybę ir 
suvereninę Lietuvą nustojus 
egzistavus. Keista tik, kad 
A. Smetona parašė įgalioji
mą, jam nesant krašte, pre
zidento pareigas eiti minis- 
teriui pirmininkui A. Mer
kiui. Taip paskutiniojoje 
konstitucijoje buvo numa
tyta. Grįžęs iš pasitarimų 
Maskvoje A. Merkys buvo 
visai pasimetęs. Juo ar jo iš
mintimi pasitikėti A. Sme
tona mažiausiai turėjo pag
rindo. Tai žingsnis beviltiš
koje, situacijoje. Bet kodėl 
tada rašyti įgaliojimą ir su
menkinti savo pasitraukimo 
reikšmę?

Skaitykime kad A. Mer
kys, nors ir TSRS pasiunti
nio įsakymu, teisėtai naują 
vyriausybę pavedė sudaryti 
J. Paleckiui. Tik jo vyriau
sybės paskelbtas liaudies 
seimo rinkimo įstatymas jau 
nekonstitucinis. Lietuvos 
suvereninė valstybė tarp
tautinės teisės požiūriu ga
lutinai pasibaigė 1940.VIII.3 
d., kai Maskvoje vadinamoji 
Aukščiausioji Taryba Lietu
vos respubliką įjungė į 
TSRS. Naujųjų laikų istori
joje tai pirmas toks įvykis, 
kad nepriklausomas kraštas 
pats ’’savo noru” prašosi pa- 
laidojamas.Nuo tos dienos 
niekas nebegali kalbėti Lie
tuvos valstybės vardu, iš
skyrus pasiuntinius ten, kur 
Lietuva tebepripažįstama 

Toli atsiliksi 
neskaitydamas 
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de jure. Vyriausias Lietuvos 
Laisvinimo komitetas yra 
tik išeivijoje organizacija 
Lietuvos laisvinimo kovai. 
Jis turi būti sudaromas iš 
žmonių, kurie supranta poli
tiką ir kuriems rūpi kilmės 
kraštas. Juokingas jo da
bartinis sudarymas iš taria
mų Lietuvos partijų atsto
vų. Jie yra visi JAV pilie
čiai, demokratų ar respubli
konų partijų nariai bei rė
mėjai. Tariamasis atstova
vimas Lietuvos seniesiems 
socialdemokratams, krikš
čionims demokratams, tau
tininkams ar frontininkams 
yra gryna pretenzija. Jie ta
riasi atstovaują lietuvių 
tautai krašte, o 90 procentų 
ten ir senųjų lietuviškų par
tijų vardo nebežino. Tuo aš 
jokiu būdu nepaneigiu išei
vijoje VLIKo reikšmės, tik 
pasisakau prieš jo dabartinę 
struktūrą, atsirėmusią par
tijų, kurių tik prisiminimai 
belikę ir išeivijoje ir kny
gose.

Andromedos žvaigždynas 
yra tolimiausias nuo žemės 
dangaus kūnas, matomas 
nuoga akimi. Šviesa, keliau
janti nuo Andromedos, ir 
skriedama 300.000 km per 
sekundę, gali žemę pasiekti 
tik po dviejų milijonų metų.
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SYDNEY LIETUVIŲ
SODYBA

Aną savaitę draugijos 
valdyba oficialiai perėmė 
architekto p. S. Malnic ir 
statybininkų p.p. Alb. Kut- 
kos ir V. Mickevičiaus naujai 
pastatytus penkius butus. 
Tai paskutinieji butai - pas
tatai d-jos užbrėžto tikslo.

Ta proga statybininkai iš 
kėlė puikias užbaigtuvių 
vaišes seklyčioje, kurias pa
ruošė sodybietės. Dalyvavo 
sodybiečiai ir keletas svečių. 
Džiaugėmės užbaigtais dar
bais (statybos). Dabar tik 
lieka visą aikštę sutvarkyti.

Kaip anksčiau buvo minė
ta sodyba visa laiką atvira 
svečiams apsilankyti.

S.L.M.S.G.D. Valdyba

ŠEŠTINIŲ ŠVENTĖ 
SYDNEY LIETUVIŲ 

SODYBOJE

Gegužės 20 dieną per 
šeštinių šventę prel. P. 
Buikus, MBE, atlaikė šv. 
Mišias sodybos seklyčioje.

Sodybon atvykus radome 
puikiai paruoštą seklyčią su 
gražiai papuoštu altorium. 
Tai buvo sodybiečių pastan
gos. Susirinko nemažas bū
relis jų tarpe negaliu pra
leisti mūsų mielų, iš Wol
longong kaimynų p.p. Jonu
šų ir p.p. Juozaičių. Sody- 
hietė M. Žemaitienė pianinu 
palydėjo giesmes,kurias 
dalyviai su nuoširdumu atli
ko.

Po šv. Mišių sėdomės prie 
bendro stalo, prie sodybie- 
čiu paruoštų puikių užkan
džiu su kavute. Gražiai pa
bendravome, 
pasikalbėjome. Ta proga so- 
dybietė p. V. Petniūnienė 
savo pasveikinimą paskaitė 
mons. P. Butkui ir kur visi 
dalyviai įvertindami jo nuo
pelnus tinkamai pagerbė. 
Teko patirti, kad sodybiečiai 
gegužės mėn. kasdien 
susirenka ražančiaus.

Kavutę užbaigus, vieni iš
siskirstė, kiti po sodybą pa
vaikščiojo, oras buvo labai 
gražus taip, kad sodybos 
gyventojų pasodintos gėlės 
puikiai atrodė, ir visur žavu.

Ačiū monsigniorui už ga
limybę taip gražiai atšvęsti 
šeštinių šventę, ačiū sody- 
biečiams už visas paslaugas 
prie šventės pasisekimo ir 
ačiū visiems dalyviams kad 
atsilankė.

ROMO KALANTOS
MINĖJIMAS

ADELAIDĖJE
Adelaidės lietuvių veik

liausia organizacija Ramo- 
vėnai, gegužės 16 suruošė 
Romo Kalantos dešimties 
metų mirties minėjimą. Šį 
kartą ramovėnai įtraukė 
mūsų jaunimą, kuris ir su
ruošė šį jaudinančios mirties 
minėjimą. Pasirodo, kad 
jaunimui davus konkrečius 
uždavinius - darbus, jis mie
lai juos atlieka.

Minėjimas pradėtas ge
gužės 15, jaunimo radijo 
programoje, kurios inspira
torius yra Jaunimo Sąjun
gos atstovas Adelaidėje Jo
nas Mockūnas.

Sekmadieni buvo pakeltos 
vėliavos Lietuvių Namų so
delyje ir prie Šv. Kazimiero 
bažnyčios. Keturios organi
zacijos dalyvavo pamaldose 
su vėliavomis: ramovėnai, 
i'aunieji ateitininkai, katali
kės moterys ir skautai. Kle- 
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bonas kun. A. Spurgis savo 
pamoksle kalbėjo apie di
džiausią žmogaus auką ir 
meilę t.y., apie gyvybės pa
aukojimą savo draugų ar 
krašto gerovei.

Antrą valandą po pietų 
Lietuvių Namuose įvyko 
oficialus minėjimas, kurį 
pradėjo ramovėnų vadas 
Vytautas Vosylius, sukalbė
damas kun. A. Spurgio pa
ruoštą invokaciją. Skau- 
tai-tės s. E. Bulienės vado
vaujami ’’išryškino” gyveni
mo prasmės klausimą, o apie 
Romo Kalantos paskutines 
valandas ir mirtį, ištraukas 
iš Jono Rūtenio ir V. Alanto 
kūrybos' paskaitė Audra 
Milen, Linas Pocius ir Sie
tynas Kubilius.

Žilvino Eglutės, vadovau
jamos Nemiros Stapleton, 
gražiai padainavo dvi dainas 
ir vieną giesmę. Kadangi 
Eglutės buvo nepilnoje su
dėtyje, tad ir jų balseliai 
kiek silpniau nuskambėjo. 
Reikėtų naudotis mikrofo
nais, nes subtilesnių dainų 
žodžių kartais iš viso negali
ma išgirsti.

Įdomiai ir gražiai, žingsnis 
po žingsnio, buvo perduota 
prieš dešimt metų Romo 
Kalantos mirties tragedija ir 
pasekmės po jos. Pasikeis
dami ištraukas iš. V. Alanto

Adelaidinės
— Adelaidės jaunimas 

"pajūdėjo”, — taip neseniai 
išsireiškė didžiausias Ade
laidės lietuviškos veiklos 
pesimistas. Jono Mockūno 
vadovaujami Adelaidės jau
nuoliai: Viktoras ir Andrius 
Vitkūnai, Robertas Sabec- 
kis, Povilas Dunda, Rober
tas Vitkūnas, Bruno Sabec- 
kis ir Irena Sabeckienė su
ruošė radijo programą ir 
kiek teko nugirsti, žada kas 
mėnesi vieną programą per- 
rimti i savo rankas.

Radijo programos "skrip- 
tą” paruošia pats jaunimas, 
kartais net įjungdamas ir 
savo sukurtas dainas. Šį 
jaunimo ’’žingsnį” adelaidiš- 
kiai su pakilia nuotaika suti
ko ir jau plaukia aukos, ra
ginančios radijo programų 
neatsisakyti ir toliau jas 
tęsti.

Gegužės 17 iš Romos, per 
Melbourną, Adelaidėn at
vyko mūsų klebono ’’virši
ninkas”, Marijonų kongre
gacijos vicegenerolas kun. 
D. Petraitis MIC. Kun. D. 
Petraitis gimęs Amerikoje, 
trečios kartos išeivijos lie
tuvis, supranta lietuviškai ir- 
lenkiškai, laisvai kalba ita
liškai ir sakosi, kad ilgėliau 
pabuvęs lietuvių tarpe, 
greitai kalbėtų ir lietuviškai. 
Adelaidėje žada paviešėti 
dvi savaites.

♦_ *
Pagaliau! Adelaidėje Mo

tinos Diena paminėta 
’’bendrai”. Pamaldos Šv. 
Kazimiero bažnyčioje, kurių 
metu savaitgalio mokyklos 
mokiniai skaitė lekcijas, at
nešė auką ir giedojo. Po pie
tų {vyko Motinos Dienos mi
nėjimas Lietuvių Namuose.

*_ *
Adelaidės lietuvių radijo 

vadovybė per Adelaidės 
Lietuvių Žinias kreipėsi i vi- 
,sus lietuviškos programos 
klausytojus, kviesdamas at- 
•sakytiį kelis klausimus. Re-
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’’Romas Kalanta” knygos 
skaitė: Jonas Mockūnas, 
Regina Pranckūnaitė ir Po
vilas Dunda.

Pabaigai Sietynas Kubi
lius, su giliu įsijautimu, per
davė vieno Lietuvoje kunigo 
pasakyto pamokslo ištrauką. 
Gražu, įdomu ir įspūdinga.

Minėjimas užbaigiamas, 
padedant vainiką prie žuvu- 
siems už laisvę paminklo.

Ačiū ramovėnams už gra
žiai ir prasmingai pravestą 
minėjimą, kurį jiems globo
jant suruošė Adelaidės jau
nimas.

V. Baltutis

pabiros
zultatai: grąžintos 65 anke
tos, kurias peržiūrėjus, pa
aiškėjo, kad lietuviškų radi
jo programų klausosi 143 
asmenys. Pageidavimai: 
daugiau muzikos, humoro, 
žinių iš pasaulio ir lietuvių, 
gyvenimo; mažiau: choro 
dainų, ilgų pasikalbėjimų ir 
reportažų. Vienas savo at
sakyme pasiskundė, kad 
jisai visai neklauso radijo 
laidų, nes jose yra perdaug 
persunkto patriotizmo, ku
ris kiekvieną šeštadienį jam 
jau įgrįso. Pridėjo $ 10 auką 
programų paruošimo išlai
doms padengti!

Manoma, kad įskaitant ir 
šį ’’nesiklausantį”, Adelai
dėje lietuviškos radijo prog
ramos klausosi apie 350 lie
tuvių.

*_ ♦
Gegužės 1 susirinkę Žilvi

no ansamblio vadovybė ir 
tautinių šokių šokėjų tėvai, 
išklausė vadovų pranešimų: 
Bruno Sabeckio ir Nemiros 
Stapleton ir tėvų komiteto 
pirmininkės Liucijos Snars- 
kienės bei iždininko Romo 
Jablonskio, išrinko naują 
tėvų komitetą: pirm. L. 
Snarskienė, sekr. E. Kaliba- 
tas, ižd. R. Jablonskis, na
riai: O. Bone, I. Milen, A. 
Gudelienė ir E. Baltutienė. 
Garbės sekretorė Salė Vasi
liauskienė.

♦ _*
Ilgametis Žilvino an

samblio vadovas, adminis
tratorius, orchestro lyderis 
Vytautas Vencius vadova
vęs Žilvinui virš dešimt 
metų ’’pasiėmė” atostogų. 
Vytauto Venciaus pastan
gomis Adelaidės tautinių 
šokių grupė išaugo į darnų 
ansamblį ir pasidarė viena iš 
populiariausių šokių grupių 
ne tik imigrantų, bet ir aus
tralų tarpe.

Tikimės, kad Vytautas 
Vencius ’’pailsėjęs” vėlei 
grįš į jo paties taip pamėgtą 
darbą. Dabartiniu metu Vy
tautas Vencius yra Folklo-

Pas Newcastle lietuvius
POPIETĖ SU MOTINOMIS

Motinos Dienos proga 
Apylinkės Valdyba surengė 
gražų šeimų suvažiavimą 
sekmadienį, gegužės 2 d. 
State Bank salėje, Civic.

Atsilankiusioms moti
noms įteiktos gėlės. Buvo 
išklausyta gerai paruošta 
Roko Lapinsko paskaita, 
paįvairinta ištraukomis iš 
mūsų tautosakos, liaudies 
dainų ir poetų kūrybos mei
lei motinoms išreikšti. Pas
kaitininkas ypač sistematin- 
gai šioje paskaitoje dėstė 
motinų pareigas ir įnašą į 
šeimos gerbūvį, į tautos gy
vasties ir pačios gimtosios 
lietuvių kalbos išlaikymą. 
Zina Zakarauskienė paskai
tė Alfonso Maldonio kūry
bos iš ciklo ’’Motina Mano”.

Prie gražiai padengtų 
stalų su pyragaičiais ir ka
vute turėta jauld popietė.

SUGRĮŽO IŠ LIGONINIŲ

Gegužės pradžioje savaitę 
praleidęs po mažos operaci
jos Walsend ligoninėje su
grįžo į namus Alf. Šernas. 
Dr. Motiejus šeškus apie 
dvi savaites gegužės vidu
ryje išgulėjo Royal Nele li
goninėje su širdies negala
vimais. Abu dėkingi visiems 
juos aplankiusiems ligoni
nėse. Alf. Šernas ypač 
dėkoja ponioms, atsiuntu- 
sioms lėkštutę tortų iš Mo
tinos Dienos minėjimo, tuo 
parodžiusioms savo tikrą 
motinišką širdį.
IŠVYKO Į U.S.A.

Jaunoji 13 metų plaukikė 
Tabitha Andriūnaitė Aus- 

ric Society of S.A. Exe
cutive Committee narys.

*_♦
Mokyklų atostogų metu 

Adelaidės jaunesnieji skau- 
tai-tės, vadovaujami s. E. 
Bulienės ir s. J. Mockūno, 
išvyko į ’’rudens” stovyklą. 
Stovyklaus gražioje Mt. 
Crawford apylinkėje, eglių - 
pušų miške, apie 70 km. nuo 
Adelaidės. Nors numatyta 
stovyklauti tiktai tris die
nas, bet nusamdytame au
tobuse vos tilpo virtuvės ir 
stovyklos rakandai. Stovyk- 
lon išvyko 22 skautai-tės. 
Šaltame ir drėgname ore 
linkime malonios ir šiltos 
skautiško laužo liepsnos.

♦ _*
Ir tiesiausio medžio šak

nys yra kreivos.

Vibaltis 

tralijos rinktinės sąstate iš
vyko trims savaitėms daly
vauti plaukimo varžybose 
prieš USA jaunių rinktinę. 
Varžybos vyks Honolulu, 
Los Angeles ir Salino (Cali
fornia). Prieš išvykstant dar 
savaitę Tabitha praleido be- 
sitreniruodama Chandler 
Aquatic Centre. Brisbane. 
Šiuo metu Tabitha priklauso 
Hunter plaukimo klubui, 
Junction. Newcastelyje gy
vena jos tėvai ir seneliai. 
Vasario mėn. jaunoji plauki
kė dalyvavo Australijos 
rungtinėse Brisbane ir lai
mėjo 3 aukso medalius. Jos 
treneris Eric Arnold daug 
tikisi iš Tabithos, o newkas- 
teliečiai linki sėkmingų die
nų jai USA kelionėje.

NEWCASTELIO
DISKUSIJŲ KLUBE

Pirmasis šiais metais su
sirinkimas įvyko kovo 27 d. 
Evaldo ir Viktorijos Kris- 
tensenų namuose. Čia pas
kaitą tema ’’Lietuvos Kuni
gaikščiai Radvilos” skaitė 
Alf. Šernas. Antrame susi
rinkime, įvykusiame gegu
žės 16 d. Alf. Šerno namuo
se, Dr. Gerutis Kišonas pa
sirodė su paskaita ’’Mirtis”. 
Abiejų paskaitų santraukos 
yra pakeliui į ’’Mūsų Pasto
gę,. Pavėlavimas įvyksta 
dėl korespondento prarasto 
laiko ligoninėje bei sveikatai 
taisyti namuose.
Paskutiniame susirinkime 

išspręstas ir valdybos nau
jiems metams Mausimas. 
Klubo pirmininku išrinktas 
Stasys Žukas, tačiau neat
sirado kandidatų sekreto
riaus - kasininko pareigoms. 
St. Žukas pareiškė, kad ne
atsiradus artimoje ateityje 
trūkstančio kandidato, jam 
teks paimti ir sekretoriaus - 
kasininko ’’portfelį”. Susi
rinkimas pakvietė Alf. Šer
ną ir šiais metais parengti 
paskaitų santraukas ir ko
mentarus apie diskusijų eigą 
ir pasiųsti ’’Mūsų Pastogei”. 
Šiame susirinkime taip pat 
.nutarta surengti šiais 
metais viešą susirinkimą 
pakviečiant visus Newcas- 
telio lietuvius. Paskaitos 
prelegente pakviesta Žibutė 
Kišonienė, kuri maloniai su
tiko paruošti paskaitą spiri
tualizmo klausimais. Numa
toma šiam susirinkimui vie
ta - State Bank rūmų salė, 
Hunter st., Civic.

Sekantis susirinkimas 
įvyks birželio 27 d. Dr. Ge
ručio ir Žibutės Kišonų rezi
dencijoje, _New Lambton 
Heights,, paskaitą skaitys 
Zina Zakarauskienė.

Alf. Šernas
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Leonas Baltrūnas

Lietuvių pergalė prieš vokiečius 1944 m.
LIETUVIAI' KREPŠININKAI - 1944 m. VOKIETIJOS

'KREPŠINIO MEISTERIS

(Prisiminimai)
Paskutiniaisiais Antrojo 

pasaulinio karo metais, 
tūkstančiai lietuvių išsi
sklaidė po visą plačiąją Vo
kietiją ir nekantraudami 
laukė karo pabaigos, kad vėl 
galėtų grįžti į laisvąją Lie
tuvą. Vieni buvo priversti 
ieškoti pragyvenimo dirbant 
įvairiausiose įmonėse ar įs
taigose, kiti buvo gavę leidi
mus studijuoti įvairiuose 
universitetuose, dar treti - 
susikombinavę visokiausius 
pažymėjimus - laimingai laų 
kė neaiškaus rytojaus ir ke
liavo nuo vienos ’’Hilfstel- 
les” į kitą. Nemažas skaičius 
tautiečių buvo sustoję Ber
lyne, kur dažnas užsukdavo į 
Lietuvių Draugiją susižinoti 
apie dingusius draugus, pa
žįstamus ir gimines. Ir man 
pavyko gauti leidimą studi
juoti Berlyno universitete, 
kuris mane paliuosavo nuo 
darbo ir kitokių įpareigoji
mų. Vakarais nuvažiuoda
vau į Berlyno olimpinį stadi- 
joną, kur didžiulėje salėje 
vykdavo mankštos ir krep
šinio treniruotės. Pasisekė 
man sutikti vieną vokietį, 
kuris buvo Berlyno S.G.O.P. 
krepšinio treneris ir žaidė
jas ir su kuriuo susiraši
nėjau dar iš Kauno draugiš
kų rungtynių Lietuvoje rei
kalu. Išsikalbėjus paaiškėjo, 
kad ir karo metu, visoje Vo
kietijoje vyko krepšinio pir
menybės ir jo klubui nepap

Skelbimas

ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJŲ GARSINIMAS

Tėvas, Sūnus ir 
Šventoji Dvasia

Šitie tekstai parodo, kad Jėzus buvo tiesioginis Tėvo 
sutvėrimas, ir todėl teisingai vadinamas jo "viengimusiu 
Sūnumi”. Apaštalas taip pat sako mums, kad Jėzus daly
vavo su savo Tėvu visuose tvėrimo darbuose. Jo pasaky
ta: ’’Nes per jį sutverta visa danguje ir žemėje, matomi ir 
nematomi dalykai, ar tai sostai, ar viešpatystės, ar kuni
gaikštystės, ar valdžios; visa sutverta per jį ir jam”. — 
Kol. 1:16; Žyd. 1:2; Jono. 1:3; Efez. 3:9.

Kitas interesingas aprašymas, kalbant apie tą patį 
dalyką, randasi pirmame skyriuje Jono Evangelijos. Čia 
kalbama apie Jėzų jo pirmžmoginiame stovyje kaip apie 
Dievo ’’Žodį”. Keturioliktoje eilutėje pasakyta, kad ’’Tas 
žodis buvo padarytas kūnu ir gyveno tarp mūsų”. Čia pa
vadintas ’’Žodis” yra išverstas iš graikų žodžio Logos. 
Senovės karaliai, kuomet kalbėdavo į žmones, paprastai 
sėdėdavo už grotų, kurių priešakyje stovėdavo jų atsto
vas, kurs paskelbdavo žmonėms karaliaus pranešimą. 
Tas atstovas buvo vadinamas logos arba karaliaus žodis 
ar kalbėtojas.

Bus Daugiau

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

rastai sunku buvo sudaryti 
komandą, nes dauguma jo 
žaidėjų buvo pašaukti karo 
tarnybon. Pasisiūliau jam 
padėti sudaryti pajėgią ko
mandą iš lietuvių žaidėjų. 
Gavus pritarimą iš jo vado
vybės, pradėjau rankioti po 
visą Berlyną lietuvius žai
dėjus, kas man visai nesun
kiai pasisekė. Dar nepraėjus 
savaitei, už Berlyno S.G.O. 
P. jau žaidė Vokietijos 
krepšinio pirmenybėse ir 
įvairiuose turnyruose šie 
mums žinomi lietuviai 
krepšininkai: Baltrūnas,
Bagdonas, Mackevičius, Šo- 
dė, Butvilas, Supronas, Ba- 
kūnas, Zunde, Dargis, 
Grebliauskas, Jucevičius, 
Abramavičius, Čeikauskas, 
Sitavičius ir Paransevičius. 
Kai kurie iš jų, dar anksčiau 
žaidė už Berlyno Telefunken 
komandą.

Berlyno vieninteliame lie
tuviškame laikraštėlyje 
’’Lietuviai” 1944 m. gruodžio 
mėn. 1-mos dienos numeryje 
skaitome sporto skyriuje: 
’’Neatsižvelgiant į tai, kad 
visa Vokietija yra įsijungusi 
į totalinį karą, sportinis 
gyvenimas eina toliau savo 
keliu. Kiekvieną vakarą, 
kiekvieną sekmadienį sporto 
stadionuose pravedamos 
įvairios sporto varžybos, 
kur jaunimas ir dirbančioji 
visuomenė, per mankštas ir 
žaidimus, randa sau poilsį. 
Įdomu pabrėžti, kad ir mūsų 
sportininkai, būdami išeivi

joje, baigę darbą, neužsida
ro kambariuose, bet įsijungę 
į įvairius sporto klubus, ne
užmiršta pamėgtų sporto 
šakų. Neperseniausiai Vie
noje gyvenantieji lietuviai - 
krepšininkai įrodė savo pra
našumą. Neatsilieka ir Ber
lyno lietuviai - krepšininkai 
ir jau kelintą savaitę kaip 
’’skina laurus”, laimėdami 
vienas rungtynes po kitų.”

1944 m. gruodžio pradžio
je Berlyne įvyko keturių 
tautybių tarptautinis krep
šinio turnyras, kuriame da
lyvavo prancūzų, olandų, 
belgų ir lietuvių krepšinin
kai. Lietuviai nepralaimėję 
nei vienų rungtynių tapo šio 
turnyro nugalėtojais. Berly
no krepšinio federacijos pir
mininkas įteikė lietuviams 
nugalėtojų diplomus ir pa
reiškė, kad lietuvių žaidimas 
buvęs techniškai švariausias 
ir kad visi turnyro dalyviai 
galėję daug gero pasimokyti 
iš lietuvių žaidimo. Lietuvių 
krepšinio komandą sudarė: 
Baltrūnas (21 tašk.), Sitavi
čius (21 tšk.), Paransevičius 
(19), Dargis (8), Butvilą (6), 
Grebliauskas (6), Zunde (4), 
Supronas (2), Jucevičius (2).

Berlyno S.G.O.P. krepšinio 
komanda (baltais marškinė
liais. Pradedant trečiu iš 
kairės: Sipavičius, Baltrū
nas, Paransevičius, Šodė, 
Supronas, Butvilą.

Praneši
CANBERRA

NAUJA
SPORTO VALDYBA

Canberros Sporto Klubo 
’’Vilko” metiniame susirin
kime gegužės 14 d. buvo iš
rinkta nauja sporto valdyba: 
pirmininkė p-lė Rasa Gru
žauskas, vicepirmininkas N. 
Pilka, sekretorius - iždinin
kas P. Gružauskas tel. 062 - 
956186, nariai V. Žilinskas ir 
J. Šliogeris. Visą korespon
denciją siųsti sekretoriui 5 
Pelsart Str. Red Hill A.C.T. 
2603.

Liepos 24 d. žiemos Spor
to Šventę ruošiama Canber
ros ’’Vilko”. Visi norį daly
vauti p’rašome registruotis 
Sas p. R. Daukų, namų tel.

62 - 581667, darbo 062 - 
453183 arba siųsti 11 Samp
son Clse Melba A.C.T. 2615. 
Šventė įvyks Perisher 
Valley pradžia 9 vai. iš ryto.

Vilko klubo sekretorius 
P. Gružauskas 

Mūsų komandos rezultatai: 
su olandais - 24:13, (14:5), su 
prancūzais - 26:19 (9:16), su 
belgais - 39:4 (24:0).

Vokietijos 1944 m. krep
šinio pirmenybėse, kaip jau 

.minėjau, žaidėme Berlyno S. 
G.O.P. vardu ir nepralaimė
ję nei vienų rungtynių pa
tekome į finalą, kuris buvo 
žaidžiamas Berlyno Olimpi
niame stadione. Šios finali
nės rungtynės dėl 1944 m. 
Vokietijos meisterio vardo 
but'o žaidžiamos prieš Dan
cigo policijos mokyklos ko
mandą, kuriai vadovavo 
Kauno vokietis, buvęs L.F. 
L.S krepšininkas Šodė. Sta
dionas pilnas žiūrovų, kurių 
dauguma kariai ir vokiečių 
policininkai, nes Berlyno S. 
G.O.P. oficialiai buvo Berly
no policijos tnokyklos ko
manda, nors nei vienas iš 
mūsų policijoje netarnavo
me, bet labai naudingai 
pasinaudojome policijos mo
kyklos pažymėjimais, ku
riuos mums sukombinavo 
sporto klubo administracija.1 
Dar prieš rungtynių pradžią 
jautėmės labai neramiai, nes 
bijojome, kad neišaiškintų, 
kad nesame tos mokyklos 
nariai.

Prasidėjus rungtynėms, 
pasijutome lyg Kaune krep
šinio halėje laike Europos 
krepšinio pirmenybių, nes 
dauguma žiūrovų moraliniai 
mus palaikė. Labai įtempto
je kovoje laimime šias fina
lines rungtynes ir tampame 
1944 m. Vokietijos krepšinio 
meisteriu. Nors ir vadino- 
mės S.G.O.P., bet per ištisas 
rungtynes žaidė vien lietu
viai ir du atsarginiai vokie
čiai net negavo progos įšilti. 
Giliai širdyje visi labai 
džiaugėmės, nes baigminėje 
kalboje Berlyno policijos 
vadas sveikindamas mus net 
nežinojo kad esame lietuviai 
ir, kad visai nepriklausome 
jo policijos mokyklai.

Praslinkus keliom 
dienom, prasidėjo labai di
deli Berlyno bombardavimai 
ir vienas po kito, visi krep
šininkai išsinešdinome iš 
Berlyno, ieškodami sauges
nės vietos.

mai
ADELAIDĖS LSK VYTIS 
IŠVYKA Į PASAULIO 
LIETUVIŲ DIENAS

Remiantis ALFA S-gos 
balandžio 28 d. aplinkraščiu 
sporto klubams (žiūr. M. 
Pastogės n. 17-18 ir T. Aidų 
Nr. 18) bei H Pasaulio Lie
tuvių Sporto Žaidynių Or
ganizacinio Komiteto kvie
timu, pranešame, kad Ade
laidės LSK Vytis organizuo
ja išvyką į Pasaulio Lietuvių 
Dienas ir Sporto Žaidynes, 
kurios įvyks 1983 m. birželio 
24 - liepos 4 d.d., Čikagoje.

Kviečiame kartu jungtis 
visus sporto klubus, norin
čius keliauti ir dalyvauti 
žaidynėse realistinio dydžio 
grupės sąstate, paskirus 
sportininkus, pageidaujan
čius dalyvauti vyrų ir mote
rų individualinėse varžybo
se Čikagoje: plaukime, šau
dyme, lengvoje atletikoje, 
šachmatuose ir golfe, bei 
Pavienius turistus. Visiems 

us duodama vienoda, papi-

Varpo klube
TURNYRO ČEMPIONAI

Varpo tinklininkų koman
da per ketverius metus turi 
įsigijusi gerą vardą Mel
bourne tinklininkų tarpe ir 
kviečiama dalyvauti turny
ruose. Balandžio 24-25 d.d. 
dalyvavo turnyre, kurį su
organizavo Heidelbergo 
klubas. Šis klubas yra vie
nas iš pajėgiausių visoj Vik
torijoj. Priimdami kvietimą 
Varpo tinklininkai galvojo 
tik įgyti daugiau patyrimo 
bei draugiškų ryšių su kito
mis komandomis. Bet vis 
tiek tikėjosi ir šį tą atsiekti. 
Pastagos nenuėjo veltui. 
Mūsų tinklininkai grįžo 
namo su turnyro čempionų 
titulu ir laimėta taure.

Turnyre dalyvavo septy
nios komandos, žaidžiant 
prieš tradięinius priešinin
kus Naughton ir Gas Var
pas laimėjo 2-1 ir 3-0. Dvi 
komandas iš aukštesnių 
divizijų - Kew ir N.S.W. su
mušė 2-1 ir 3-0. Taip pat lai
mėta ir prieš Melton 3-0. 
Žaisdami prieš Moreland te
ko pralaimėti 1-2. Bet vis tik 
Varpas pasiekė finalus ir čia 
po kietų rungtynių prieš 
Naughtons tapo turnyro lai
mėtojais.

Varpo komandą sudarė 
Šarūnas Žiedas, Vygis Ži
linskas, Andrius Baltrūnas, 
Jonas Sakalauskas, Jonas 
Mašanauskas, Algis Karazi
ja ir Petras Kruzas. Ypatin
gai reikia paminėti koman
dos trenerį David Crook, 
suvienijęs visą komandą. Iš
skirti vieną žaidėją geresnį 
už kitą neįmanoma, - visi 
pasirodė geriau, negu bet 
kada.

Varpiečiai ne tik gerai 
žaidė, bet ir tvarkingiausiai 
pasirodė, dėvėdami žalius ir 
geltonus treningus, parū-. 
pintus Balio Stankūnavi- 
čiaus. Malonu buvo girdėti 
žiūrovus šaukiančius ”už 
Lietuvą, Varpas, už Lietu
vą!”

Nors tai yra Varpo pirmas 
didelis atsiekimas, bet tiki
mės ne paskutinis.

A. Lynikas

Daug sužinosi 
skaitydamas 

Mūsų Pastogę!

ginta kelionės' kaina.
Išvykstama iš, Melbourno 

1983 m. birželio 22 d., grįž
tama - liepos 25 d.

Kelionės kaina: Melbour- 
nas — Los Angeles ir atgal 
$ 879.00.

45 dienų kelionė bet kur 
po Ameriką iš Los Angeles 
ir atgal $ 280.00. Pilna ke
lionės kaina $ 1159.00.

Dėl sąlygų registracijos ir 
kitos informacijos kreiptis į 
A. Skiparis 142 Edward St. 
Clarence Gardens, 5039, tel. 
297 7579.
R. Sidabras 17 Lucas St., 
Woodville South, 5011, tel. 
45 6311.
P. Andrijaitis 6 Eastry St., 
Norwood, 5067, tel. 42 1074.

A.L.S.K. Vytis

Mūsų Pastogė Nr. 21,. 1982.5,31, psi. 7

7



Informacija
ALB METRAŠČIO

REIKALAI
Balandžio 9-10 d.d. Mel

bourne vykusioje ALB 
Krašto Valdybos sušauktoje 
konferencijoje buvo apta
riami ir ALB metraščio rei
kalai.

Kaip jau ankščiau skelbta, 
vis^ metraščio medžiagą 
Erasome prisiųsti redakcinei 

omisijai iki birželio 30 d.
Konferencijoje pagei

dauta: visą metraščio me
džiagą apylinkėse surenka 
apylinkės valdybos,seniūni
jose - seniūnai ir persiunčia 
redakcinei komisijai. Ta 
pačia proga apylinkės val
dybos ir seniūnai galės visą 
surinktą medžiagą peržiū
rėti ir, jei ras reikalinga, 
padaryti pastabas, kas liečia 
medžiagos autentiškumą ir 
objektyvumą. Redakcinė 
komisija negali būti atsa
kinga už medžiagos turinio 
autentiškumą.

Dar kartą primename, 
kad ruošiant metraščiui me
džiagą, reikalinga laikytis 
sveikos ir logiškos nuovo
kos, stengiantis visus įvy
kius, faktus ir veiklą, kiek 
įmanoma, objektyviau apra
šyti.

Šiuo metu neįmanoma 
nustatyti kiekvienam veik
los skyriui eilučių skaičių ir 
jokie suvaržymai netaikomi. 
Redakcinė komisija gavusi 
medžiagą savo nuožiūra ją 
trumpins ar papildys.

Pranešime, kad Australi
jos lietuvių skautų veiklos 
skyrių metraštyje sutiko 
redaguoti v.s. B. Žalys, todėl 
visą skautų veiklą liečiančią 
medžiagą prašome siųsti 
tiesiog: B. Žaliui, 9 Lloyd 
Ave., Yagoona, N.S.W. 2199

Kadangi liko tiktai kelios 
savaitės, kviečiame visus, 
ruošiančius metraščiui me
džiagą, pasistengti ją pri
siųsti numatytu laiku, nes 
pratęsimų ar užvilkinimų 
stengsimės vengti.

ALB Metraščio Redakcinė 
Komisija

Trėmimų minėjimai
PRANEŠIMAS 

MELBOURNO
LIETUVIAMS

Skaudžius mūsų tautai, 
Lietuvos okupacijos ir masi
nių trėmimų įvykius minėsi
me visi Viktorijos pabaįtie- 
čiai bendrai birželio 20 d., 
sekmadieni, šia tvarka:

12 vai. pamaldos šv. Jono 
bažnyčioje, East Melbourne. 
Visos organizacijos daly
vauja organizuotai su vėlia
vomis. Skautai uniformuoti. 
Jaunimas ir ponios tauti
niais rūbais.

TRĖMIMŲ MINĖJIMAS

Birželio 13 d., sekmadienį, 4 vai. 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
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MAIRONIO MINĖJIMAS
Šiais metais sueina 50 

metų nuo lietuvių tautos 
dainiaus Maironio mirties ir 
120 metų nuo jo gimimo. Vi
so pasaulio lietuviai ruošiasi 
paminėti šito tautos žadin
tojo ir lietuviškosios poezi
jos klasiko sukaktį.

Sydnejuje Maironio mi
nėjimą ruošia Lituanistiniai 
Kursai. Malonu pastebėti, 
kad programoje dalyvauja 
beveik visi buvę ir esantieji 
Lituanistinių Kursų moki
niai. Mūsų žinomas aktorius 
ir režisorius Paulius Rūtenis 
malonia sutiko paruošti me
ninę minėjimo dalį. p. V. 
Juška skaitys referatą apie 
Maironį ir jau ankščiau gir
dėtos nuometuotos moterys 
padainuos senoviškas lietu
vių liaudies dainas.

Mūsų garsusis meninin
kas V. Meškėnas, scenos pa
puošimui, paišo Maironio 
portretą.

SYD. APYLINKĖS
VALDYBOJE

Apylinkės Valdybos vice
pirmininkė Dr. Rūta Kava
liauskaitė ištekėjo už Dr. K. 
Gray, dabar abu išvykę po- 
vestuvinėn kelionėn.

Valdybos narys kultūri
niams reikalams Jurgis 
Karpavičius išvyko atostogų 
į užsienį ir žada lankytis ir 
Lietuvoje.

Valdybos sekretorius Al
binas Giniūnas išvyko ilges
niam laikui į Europą, sve
čiuosis Lietuvoje ir ketina 
grįžti tik rugsėjo mėn.

Valdybos papildymui 
pakviestas kandidatas Bro
nius Dambrauskas ir jam 
pavestos sekretoriaus pa
reigos.

Artimiausias Apylinkės 
Valdybos uždavinys gerai 
suorganizuoti viešnios iš 
Kanados solistės Slavos 
Žiemelytės koncertą, kuris 
Sydnejuje numatomas bir
želio 20 d., sekmadienį, 4-

Po pamaldų pietūs Lietu
vių Namuose.

Minėjimo aktas Lietuvių 
Namų koncertų salėje 2.30 
vai.

Kalbės vyriausybės at
stovai ir VLIKo pirmininkas 
Dr. Kazys Bobelis kuris 
specialiai atvyksta iš Ame
rikos.

Meninėje dalyje pasirodys 
estų, latvių ir lietuvių cho
rai.

Mūsų gausingas dalyva
vimas pamaldose ir minėji
me, tebūnie lyg protesto

116-18 East Terrace Bankstown Tel. 7081414*
C Birželio 5 d., šešt., 7.30 vai.
J ŠOKIŲ VAKARAS PRIE ŽVAKUČIŲ 
£ Laimingi durų prizai;
"K Būsite pavaišinti vynu;

Įėjimas laisvas.

Birželio 12 d., šešt.
Prisimenant tragiškus Birželio trėmi- 

X mus, šokių nebus.
T Klubas atidaras normaliai.

Birželio 19 d., šešt., 7.30 vai.
ŠOKIŲ VAKARAS PRIE ŽVAKUČIŲ
Laimingi durų prizai;
Būsite pavaišinti vynu;
Įėjimas laisvas.

Birželio 20 d., sekm., 4 vai.
Viešnios iš Kanados solistės
SLAVOS ŽIEMELYTĖS

KONCERTAS
Įėjimas $ 5 asmeniui,

$ 3 moksleiviams ir pensininkams.'

vai. p.p. Sydnejaus Lietuvių 
Klube. Tikimės visi vietiniai 
ir apylinkių tautiečiai pasi
naudos proga išgirsti viešnią 
ir pasigėrėti jos dainomis.

Kanadoje leidžiamas liet, 
katalikių mėnesinis žurnalas 
’’Moteris” š.m. sausio nr. 
paskelbė apžvalginį straips
nį apie Australijoje gyve
nančias spaudos darbuotojas 
moteris pristatant jų apie 14 
su trumpais aprašymais ir 
nuotraukom.

APIE
Los Angeles mieste, Calif, 

metų pradžioje didelis 
vietos lietuvių veikėjas ir 
žurnalo ’’Lietuvių Dienų” 
leidėjas Antanas Skirius at
šventė savo 70 metų sukak
tį. Jam buvo surengtas di
delio masto pagerbimas ir 
visas sausio mėn. Lietuvių 
Dienų numeris skirtas šiai 
sukakčiai paminėti.

pareiškimas prieš okupanto 
kriminalinius nusikaltimus.

Prieš minėjimą ir po jo 
galėsite įsigyti Pabaltiečių 
Tarybos išleistą ir prof. E. 
Dunsdorfs parašytą knygos 
’’Baltic Dilemma” antrąją 
dalį. Taip pat bus renkamos 
aukos Tautos Fondui ir 
Bendruomenės Solidarumo 
mokestis. Į minėjimą įėjimas 
veltui.

Australijos Pabaltiečių 
Taryba

BIRŽELIO TRĖMIMŲ 
MINĖJIMAS

Birželio 6 d. paminėsime 
Birželio trėmimų aukas 1941 
metais, kur tūkstančiai ne
kaltų lietuvių tautos žmonių, 
sugrūsti į prekinius ir gyvu
linius vagonus buvo bolševi
kinio okupanto išsiųsti dide
lėms kančioms ir lėtai mir
čiai-į Sibiro taigas.

Šv. Mišias už šiuos tautos 
kankinius atlaikys prel. P. 
Butkus 11.30 vai. Lidcombe 
gedant Dainos chorui, vad.

. Kiveriui. Organizacijos 
kviečiamos su vėliavomis. 
Po pamaldų parapijos salėje 
vyks minėjimas. Paskaitą 
skaito inž. Vyt. Bukevičiuš, 
savo kūrybos skaitys poetas 
Juozas Alinis Jūragis. Ser 
deklamacijomis pasirodys 
aktoriai Paulius Rūtenis, 
Danutė Karpavičienė. 
Danutė Ankienė ir Onutė 
Maksvytienė. Prieš
pamaldas bus renkamos au
kos Tautos Fondui.

Tautos Fondo Atstovybė 
Australijoje
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PADĖKA
Dėkoju visiems, kurie lankė mane ligoninėje ir namuo

se linkėdami pasveikti, padėjusiems darbu ir teikusiems 
kitokią pagalbą.

Mano didelė padėka p. J. Mickienei, padėjusiai susikal
bėti su gydytojais. Ačiū p. V. Dulinskui, nuvežiusiam 
mane į ligoninę ir visur man pagelbėjusiam. Dėkui p.p. 
R.J. Robertams, atlikusiems namų darbus, prel. kun. P. 
Butkui, mane aplankiusiam ligoninėje (gaila, negalėjau 
kalbėti), G.V. Lašaičiams, pagelbėjusiems mano reika
luose, Syd. Liet. Moterų Draugijai už lankymą.

Ačiū p.p. D.K. Ankams, Skuodams, P. Ridikui, Jurkū
nams už visokią pagalbą ir linkėjimus pasveikti.

Dar kartą ačiū visiems, visiems.
Alfonsas Jantauskas

MUS
Birželio 5 d. ilgesnių atos

togų į Europą išvyksta gee- 
longiškis Juozas Gailius su 
žmona. Žada aplankyti žmo
nos ■ gimines Vokietijoje ir 
taip pat pasisvečiuoti Lietu
voje. Juozas Gailius yra 
uolus Mūsų Pastogės bend
radarbis - jos platintojas ir 
administracijos talkininkas, 
atliekąs visus su Mūsų Pas
toge susijusius finansinius 
reikalus, tam skirdamas 
daug savo laiko ir už įdėtas 
pastangas nereikalaudamas 
jokio atlyginimo. Laimingų 
atostogų p.p. Gailiams!♦ * *

Pereitų metų pabaigoje 
Adelaidėn persikėlusi Elė 
Zaborskytė gegužės 1 d. su
situokė su Edvardu Naujo
ku, neseniai per Vokietiją 
emigravęs iš Lietuvos. Syd
nejuje Elė dainavo Dainos 
chore, šoko tautinius šokius 
Gintaro grupėje. Ji taip pat 
dainuoja Adelaidės Litua- 
nios chore. Linkime saulėto 
gyvenimo.

ATITAISYMAS

Mūsų Pastogės Nr. 13 
pristatant Jaunimo premijos 
laimėtoją Eugenijų Stanke
vičių paskelbta netikslumų.

Pastoge
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Straipsnyje paminėta apie 
organizuotą bendruomenės 
narių piniginę pagalbą E. 
Stankevičiaus motinai jos 
vyrui mirus. Tuo reikalu sa
kinys turėjo skambėti taip: 
’’Pirmaisiais p. M. Stankevi
čienės našlavimo metais 
bendruomenė buvo apsidė- 
jusi ’’mokesčiais” padėti p. 
M. Stankevičienei”. Toli
mesni žodžiai ”... mokėti už 
įskolintus namus” turėjo 
būti išleisti, nes p. M. Stan
kevičienės tvirtinimu namai 
buvo išmokėti tris mėnesius 
prieš jos vyro mirtį.

V. Kasputis 
Pertho Apyl. Valdybos 

pirmininkas 
(laikinai einąs pareigas)

PADĖKA

Sydnejaus liet, tautinių 
šokių grupė GINTARAS 
reiškia nuoširdžią padėką p. 
Salomėjai Zablockienei už 
grupei skirtą paramą - $ 15. 
Ačiū mielai p. S. Zablockie
nei už palankumą ir paramą, 
kurią giliai įvertiname. Mū
sų grupė kad ir negausi, bet 
stengiamės lietuvius tinka
mai reprezentuoti tarptau
tiniuose pasirodymuose.

Gintaro Vadovybė

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

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

Printed by Rotor Press
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