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ĮVERTINTOS PABALTIETĖS ATMINKIME IŠTREMTUOSIUS
B. Mockūnienė

Adelaidėje pabaltietės 
moterys veikia jau dvylikti 
metai. Per tą laiką jos turėjo 
progos susitikti ir susipa
žinti ne tik su etninėmis or
ganizacijomis ir jų vadovė
mis, bet ir su australiško
mis. Gal artimiausiai susi
gyventa su National Council 
of Women (N.C.W.) ir In
ternational Council of 
Women (ICW). Pabaltiečių 
Moterų Sąjunga yra narė 
abiejų šių organizacijų.

N.C.W. yra didžiausia 
Australijos Moterų organi
zacija, turinti savo žinioje 
570 moterų organizacijų. Ji 
taip pat turi savo atstovę, A 
kategorijos, prie Jungtinių 
Tautų. Šios organizacijos 
veikla reiškiasi visuomeni
nėj, socialinėj, profesinėse ir 
politinėj plotmėse.

Adelaidės Pabaltiečių 
Moterų Sąjunga yra N.C.W. 
proteguojama ir gerai verti
nama. Iškilus reikalui, ji vi
sada gina pabaltietės ir jų 
reikalus.

Prieš keletą metų Adelai
dės pabaltietės nusiskundė 
N.C.W. susirinkime, kad tū
las profesorius Flinders uni
versitete ypatingai veikliai 
skiepija marksistines idėjas 
savo studentams. Jos moty
vavo, kad savo vaikus lei
džia į universitetą žinių pa
sisemti, įsigyti profesijas, o 
ne užsikrėsti liga, nuo kurios 
tėvai pabėgo.

Šis nusiskundimas buvo 
nuodugniai ištirtas, rasta,

VLIKo 
pirmininkas

Dr. K. Bobehs

Birželio 11 d. atvyksta į 
Australiją VLIK’o pirm. Dr. 
K. Bobelis ir lankysis Ade
laidėje (birželio 12), Mel
bourne (birželio. 19 ir Syd- 
nejuje (birželio 26-27 d.d.). 
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kad kaltinimas pasitvirtino 
ir profesorius buvo įspėtas 
sustabdyti socialistinę veik
lą universitete.

N.C.W. organizacijai ilgą 
laiką vadovavo Adelaidėje 
žinoma visuomenininke 
Margaret Davey. Už nuo
pelnus ji yra Anglijos kara
lienės Elzbietos apdovanota 
žymeniu MBE.

Praėjusiais metais Ms. 
Margaret Davey buvo 
pagrindinis kalbėtojas - pas
kaitininke Adelaidės Išvež
tųjų Minėjime, kurį kasmet 
organizuoja Baltų Taryba, 
Adelaidės Rotušėje.

Šiais metais gegužės vi
duryje ji surengė savo na
muose vaišes, į kurias pak
vietė visas buvusias ir esa
mas Pabaltiečių Moterų Są
jungos pirmininkes, N.C.W. 
ir I.C.W. pirmininkes. Jos 
žodžiais tariant tai esąs dė
kingumo pareiškimas pabal- 
tietėms už nuoširdumą ir 
vaišingumą ir už jų įnašą į 
Ą ’.’stralijos moterų kultūrinį 
ir socialinį gyvenimą.

Lietuves vaišėse atstova
vo: Dr. S. Pacevičienė ir B. 
Mockūnienė, estes - p.p. 
Hoile, Kneebone ir Aab; lat
ves - Scheucher.

Pasigedome ir kitų buvu
sių pirmininkių, kurios dėl 
ligos ar kitų priežasčių ne
galėjo dalyvauti, jų tarpe E. 
Dainienės ir O. Stimburie- 
nės.

Vaišių metu pajuokauta , 
pakalbėta įvairiais klausi
mais, kurie daugumoje su
kosi apie pabaltiečius ir jų 
papročius.

Malonu konstatuoti, kad 
pabaltietės moterys savo 
veikla sugebėjo atkreipti 
dėmesį Australijos moterų 
vadovių ir atsistoti lygiagre
tėj plotmėj su jomis.

Baltų Santalka
BALTIEČIŲ SANTALKOS 

POSĖDIS
Š.m. gegužės 15 d. VLIKo 

patalpose, Washingtone, 
vyko Pasaulinės Baltiečių 
Santalkos posėdis. Dalyvavo 
Pasaulinės Estų Tarybos 
atstovai, vadovaujami pir
mininko L. Savi; Pasaulinės 
Laisvų Latvių Federacijos 
delegacija vadovaujama Dr. 
O. Pavlovskio, ir Vyriausio
jo Lietuvos Išlaisvinimo Ko
miteto atstovai su pirminin
ku Dr. K. Bobeliu. Baltiečių 
Santalkos pirmininkavimas 
keičiasi rotacine tvarka ir 
šiais metais vadovavimas 
jriklauso VLIKui. Posėdžiui 
jirmininkavo Dr. K. Bobe- 
is. Taip pat iš lietuvių daly
vavo Dr. K. Jurgėla, Dr. D. 
Krivickas ir inž. L. Grinius.

Aptarta ir pranešta apie 
paskirų tautybių, veiklos at- 
siekimus. Taipgi aptarta

bendri veiklos planai ir nus
tatytos gairės sąaryšyje su 
šį rudenį numatyta Madrido 
konferencijos trečiąja faze, 
taip pat Pabaltijo valstybių 
laisvės bylos atstovavimas 
kituose tarptautiniuose fo
rumuose. Sutarta peržiūrėti 
ir paremti Vakarų valstybių 
pozityvius pasiūlymus, pa
darytus Madrido konferen
cijoje Žmogaus Teisių gyni
mui sustiprinti. Taip pat su
tarta paremti okupuotų Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos 
gyventojų raštą (1981 m. 
spalio 10 d.), dėl Pabaltijo 
valstybių įtraukimo į laisvą 
nuo atominių ginklų zoną. 
Sutarta liepos mėnesį atžy
mėti Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos de jure pripažinimą, 
kurį JAV joms suteikė 1922 
m. liepos 28 d. Bendrai buvo 
neigiamai pasisakyta prieš 
kai kurių pabaltiečių orga
nizuojamą naują Baltų Lais

vės Lygą - buvo pastebėta, 
kad Jungtinis Baltiečių Ko
mitetas (JBANC) ir pasauli
niu mastu veikianti Baltiečių 
Santalka pilnai atstovauja 
visus pabaltiečius politinėje 
veikloje, turi daugelio me
tų patyrimą ir yra žinomos

Įvykiai
Pereitą savaitę popiežius 

Jonas Paulius II atvyko į 
Angliją oficialiu vizitu, ne
žiūrint vykstančio karo tarp 
Anglijos ir Argentinos dėl 
Falklando salų

*♦*
Karas Falklando salose 

vyksta pilnu tempu. Britai 
jau išsikėlė į pagrindinę sa
lą, užėmė porą uostų ir žy
giuoja Port Stanley krypti
mi, tačiau argentiniečiai tam 
kietai priešinasi, jų yra ke
leriopai daugiau ir geriau 
ginkluoti. Karo veiksmus ir 
judėjimą trukdo blogas 
pietų pusrutulio žiemos i__ j ... i • »•

JAV ir kitų pasaulio valsty
bių vyriausybėms.

Š.m. gegužės 15 d. įvyko 
VLIKo Valdybos posėdis, 
kuriame. buvo aptarta 1982 
m- sąmata, VLIKo atstovo 
kelionė į Australiją ir kiti 
veiklos planai. (ELTA) 

pristigti amunicijos ir ben
zino, kurio pristatymas bri
tams yra labai problematiš
kas. Argentiniečiai pagal 
britų pranešimus jau neteko 
daugiau kaip pusės savo oro 
laivyno. Sovietai įtemptai 
seka įvykių eigą ir pasirengę 
Argentinai padėti, bet 
argentiniečiai vis dar delsia 
paprašyti.

Užsienio demokratinės 
valstybės visomis išgalėmis 
stengiasi konfliktą likviduo
ti, bet abi pusės laikosi kie
tai savo statomų reikalavi
mų.
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Solidarumo keliu
Gal niekas taip plačiai ne

išreklamavo solidarumo 
idėjos pasaulyje, kaip len
kai. Pagarsėjusi sovietinėje 
kontrolėje lenkų Solidarumo 
unija sukrėtė visą sovietinę 
imperiją ir išbudino laisvąjį 
pasaulį daugeliui atveriant 
akis ir parodant, ką komu
nistinė sistema neša ir žada 
pasauliui.

Pas mus irgi solidarumas 
savųjų tarpe nebuvo sveti
mas reikalas. Jau patsai lie
tuvių bendruomenės įkūri
mas buvo tautinio solidaru
mo pradžia išeivių lietuvių 
tarpe. Buvo įvestas bend
ruomenėje solidarumo mo
kestis, kuris turėjo primyg
tinai liudyti ir parodyti, ko
kie esame savo tarpe solida
rūs, bet kas ir kiek šitos idė
jos laikosi. Nuolatiniai savi
tarpio kivirčai ypač viršū
nėse aiškiai parodo, kiek 
mums yra artima ir brangi 
šioji solidarumo idėja.

O tačiau pažvelgus giliau, 
pati solidarumo idėja mums 
turi reikšti daugiau negu bet 
kas kitas, daugiau, nei mūsų 
ambicijos ar bet kokiu keliu 
nusikalti nusistatymai, nes 
čia siejami tautiniai intere
sai, ne vien asmeniški kap
rizai. Solidarumas vardan 
tautos yra mūsų rankose 
galingas ginklas, kuris lemia 
ne vien siauras asmenines 
ambicijas, bet daugiau ir 
visos tautos ateitį. Iškilus 
nuomonių skirtumams nėra 
pagrindo ir pateisinimo nu
moti ranka ir pasitraukti 
laikantis nusistatymo - arba 
aš, arba be manęs. Iš prak
tikos tokie negatyvūs reiš
kiniai dažnai pasitaiko, ir 
taip vienas po kito tai šen tai 
ten atkrinta vien tik dėl to, 
kad tokia ir tokia pažiūra 
yra priešinga mano nusista
tymams arba nesutinka su 
prieš daugelį metų priimta 
nuomone. O tačiau dar yra 
toks tautinis solidarumas, 
kuris turėtų jungti visus 
įvairiausių pažiūrų tautie
čius vienan nedaloman 
branduolin, kur visi nariai 
kad ir skirtingų nusistatymų 
dirba tautai naudingą darbą.

Ne kas kitas, o tautinis 
solidarumas organiškai jun
gia ir čia esančius, ir Lietu
voje pavergtuosius, ir oku
panto ištremtuosius bei 
kalinamus, lygiai ir tuos, 
kurie vienokiais ar kitokiais 
motyvais savanoriškai pasi
traukę ar atkritę. Gal vieną 
dieną ir tokie atsibus ir pa
matys, kad tokių pasitrau
kimas ir siauras užsispyri
mas tebuvo tik jų pačių klai
da. Todėl vardan solidarumo 
ir tokių iš anksto negalima 
smerkti, kaip kad teisingai 
Evangelijoje primygtinai 
pabrėžiama, kad nereikia 
pasėlio ravėti, kad kartais 
neišsirautų ir geras daigas.

<• Štai -ir vėl minime anas 

siaubingas birželio dienas ir 
visus ištremtuosius. Tai irgi 
akivaizdi mūsų solidarumo 
demonstracija ir su tais vi
sais nelaimingaisiais, kurie 
atidavė gyvenimą ne vien 
tironijos žudikiškiems 
užmojams, bet drauge ir 
visai mūsų tautai. Jie ir 
šiandie yra vienas iš tų ga
lingų žiedų tautinėje solida
rumo grandinėje, kuriuos 
minime ne vien kaip nelai
minguosius ir nekaltas au
kas, bet ir kaip didvyrius 
kovoje už tautą. Yra ir dau
giau tokių gyvybinių solida
rumo grandies žiedų, ku
rioje kiekvienas turime ati
duoti savo įnašą vardan 
tautos, nežiūrint, ar tas as
meniškai mums patinka, ar 
ne. Kai buvo nepriklausoma 
ir laisva tauta, mus visus 
jungė draugėn tautos šviesi 
ateitis, jos kūryba ir klestė
jimas. Šiandien tautai lais
vės siekimas ir kova už jos 
išlikimą yra dar labiau kiek
vieną lietuvį įpareigojantis 
postulatas kovojančioje tau
toje būti tuo cemento grū
deliu, kuris tą tautinį bran
duolį stiprintų.

Lenkų solidarumas nu-

Lietuviai Tasmanijoje
HOBARTO PADANGĖJ

Gegužės 9 d. Glenorchy 
salėje įvyko metinis ALB 
Hobarto apylinkės susirin
kimas. Dalyvavo 38 asme
nys. Susirinkimą atidarė 
Apyl. Valdybos pirm. J. 
Paškevičius, pakviesdamas 
pirmininkauti A. Kantvilą ir 
sekretoriauti A. Taškūną. Į 
mandatų komisiją išrinkti R. 
Šiaučiūnas ir V. Mikelaitis. 
Pereito susirinkimo proto
kolą perskaitė A. Kantvilas 
ir priimtas be pataisų.

Apyl. pirm. J. Paškevičius 
savo pranešime pabrėžė, 
kad nežiūrint retėjančių 
gretų Hobarto lietuvių 
veikla nemažėja. Jis išvar
dino visą eilę asmenų, talki
nančių Valdybai. Pernai į 
Hobartą buvo atvykęs Mel
bourne Dainos Sambūris, o 
šiais metais lankėsi Adelai
dės Lituania. Abi chorų gas
trolės buvo ypač sėkmingos. 
Pirmininkas padėkojo R. 
Share - Krutulytei, kuri jau 
antri metai gražiai veda lie
tuvišką mokyklą; ją lanko 10 
mokinių. Vedėjai talkina M. 
Burr - Fromaitė ir R. Tar
vydas. Įvertindamas jos kil
nų darbą apyl. pirmininkas 
įteikė jai dovanų knygą.

Tautinių šokių grupė 
Venta tebeveikia ir garsėja. 
Jai sumaniai vadovauja Al
dona Nunez - Žiginskaitė 
padedant Reginai Share. 
Taip pat pirmininkas kalbė
jo apie sportininkų nesuta
rimus dėl išvykos į sporto 
žaidynes ateinančiais me
tais.

Valdybos ateities plane 
numatoma 1983 mėtau pa
baigoje Australijos lietuvių 
sporto šventė, kuriai jau 
pradėta ruoštis, taip pat at
kreipė dėmesį, kad sporto 
klubas Perkūnas stengtųsi 

, įtraukti daugiau lietuviukų į

skambėjo per visą pasaulį. 
Apie jį žino net ir tie, kurie 
paprastai niekuo nesidomi ir 
nenori žinoti. Lygiai to 
paties solidarumo vardan ir 
mūsų išeivijoje gal pati di
džiausia misija skelbti ir liu
dyti pasauliui, kad tebeeg
zistuoja ir tokia lietuvių 
tauta, kurią okupantas sie
kia sunaikinti ir ištrinti iš 
gyvųjų tarpo. Turime pa
kankamai jėgų per visą 
pasaulį ir tą būtų lengva at
siekti, nes nesame tik pasi
gailėjimo verti pabėgėliai, 
bet per trisdešimt metų jau 
prisiauginome ir stiprių pa
jėgų, ir norint gali būti pa
siekiamos ir pačios aukš
čiausios pasaulio ne vien 
politinės, bet ir meninės bei 
mokslinės viršūnės. Jeigu 
visus kaip galingu diržu ap
jungtų tautinis solidarumas, 
šiandie apie lietuvius tik
riausiai būtų kalbama ne 
vien uždaruose susiėjimuo
se, bet visokiose pasaulinėse 
konferencijose, Jungtinių 
Tautų forumuose ir 1.1. Ži
noma, tik nereikėtų ir tai to 
paties solidarumo vardan 
atstumti vieni kitų, neįtari- 
nėti kad ir skirtingų pažiūrų 
tautiečių, nes solidarumas 
nėra uniforminis sulydymo 
katilas, bet vienybė įvai
rume. (v.k.)

sportininkų eiles.
Kasininkas B. šikšnius 

perskaitė dviejų valdybos 
veiklos metų piniginę apys
kaitą ir pranešė, kad šiuo 
metu yra $ 1200 investuota 
ir $ 400 einamoje banko sąs
kaitoje. Rev. Komisijos var
du A. Kantvilas pranešė, 
kad kasos knygos buvo pa
tikrintos ir piniginė atskai
tomybė vedama labai tvar
kingai. Garbės Teismo var
du M. Vaičiulevičienė pra
nešė, l?ad bendruomenė 
labai gražiai sugyveno ir 
nebuvo jokių kivirčų.

Diskusijose susirinkusieji 
pasidalino nuomonėmis dėl 
sporto išvykos Komiteto 
pasirinkimo kelionių biuro. 
Šiuo klausimu nuomonės 
skyrėsi, bet tuo reikalu jokio 
nutarimo nebuvo padaryta 
paliekant reikalą patiems 
sportininkams.

Sekė apylinkės vykdomų
jų organų rinkimai. Į apylin
kės valdybą išrinkti (tiksliau 
tariant perrinkti) Juozas 
Paškevičius - pirmininkas, 
Stasys Domkus - sekreto
rius ir Bonificas šikšnius - 
kasininkas. Į Revizijos 
Komisiją įeina A. Kantvilas, 
A. Andrikonis, J. Adickas; į 
Garbės Teismą - P. Šiaučiū
nas, M. Vaičiulevičienė, N. 
Kantvilienė. Valdybos pa
galbinį Moterų Komitetą 
sudaro Irena Jurevics-Paš- 
kevičiūtė, K. Domkienė ir H. 
Šikšnienė.

Susirinkimas užtruko dvi 
valandas. Sekė Motinos 
Dienos minėjimas. Paskaitą 
skaitė Regina Share ir sa
vaitgalio mokyklos mokiniai, 
vadovaujant R. Tarvydui 
sudainavo dvi daineles. Mi
nėjimas baigtas visiems su
giedojus Tautos Himną.

Pabaltiečių Sąjungos Ko
mitetas — H.E.L.L.P. trė
mimų minėjimą rengia bir-

Klaipėdos bažnyčia

Šiais metais Australijos 
lietuvių tarpe buvo pravesta 
akcija ir parašų rinkimas 
reiškiant protestą dėl už
grobtos Klaipėdos Taikos 
Karalienės bažnyčios, kurią 
po karo patys lietuviai ti
kintieji savo darbu ir auko
mis pasistatė. Dar 1956 m. 
sovietinės Lietuvos premje
ras Sumauskas išdavė baž
nyčios statybai leidimą, 
Klaipėdos miesto architek
tas aprobavo planą, oficialiai 
buvo skirta medžiagų staty
bai, o tikintieji suaukojo tris 
milijonus rublių ir taip pra
sidėjo visų bendromis jėgo
mis bažnyčios statyba. 1960 
m. toji bažnyčia buvo pasta
tyta su visais įrengimais ir 
gerais vargonais. Tų pačių 
metų rugpiūčio 10 d. turėjo 
įvykti naujos bažnyčiąs-j 
šventinimo iškilmės. Bet tos 
iškilmės neįvyko. Vietinė 
administracija statė vis 
daugiau kliūčių, surado 
priekabių statant vis naujus 
reikalavimus. Kalbama, kad 
net pats Kruščevas, sužino
jęs apie naujai pastatytą 
Klaipėdos bažnyčią, labai 
pasipiktinęs ir uždraudęs 

želio 11 d., penktadienį, 4.30 
vai. p.p. vigilija su plakatais, 
vėliavom ir degančiom žva
kutėm Franklin Square, prie 
centrinio pašto. 7 vai. eisena 
miesto gatvėmis į St. Mary’s 
katedrą. 7.45 vai. pamaldos 
ir kavutė visiems salėje prie 
katedros.

Visi maloniai kviečiami 
gausiai dalyvauti.

J. Paškevičius
* * * ,,x

Amerikietis evangelistas 
pamokslininkas Billy Gra
ham ištisą savaitę vizitavęs 
Sov. Sąjungą, vakariečių 
žurnalistams pareiškė, kad 
Sov. Sąjungoje esą daugiau 
religijos ir tikėjimo laisvės, 
negu jis tikėjęsis. Jis matęs 
tūkstančius laisvai tebevei
kiančių bažnyčių ir galėjęs 
laisvai sakyti pamokslus, 
kaip kad ir Amerikoje. Jo 
teigimu, Sov. Sąjungoje 
bažnyčia esanti laisva, nes ji 
atskirta nuo valstybės. Kaip 
matyti, bolševikai mokėjo 
apstatyti ir Dievo tarną ir jį 
palenkti savo propagandai.

Prez. Reagano pasimaty
mas su Brežnevu galįs įvykti 
jau birželio pabaigoje tartis 
dėl tolimo skridimo raketų. 
Ar sovietai leisis į tokias de
rybas, sunkų atspėti, nes į 
šitą pasiūlymą dar negautas 
iš Maskvos atsakymas. 

tokią bažnyčią. pripažinti. 
Netrukus buvo iškelta kle
bonui L. Povilioniui ir jo vi
karui B. Burneikiui bei trims 
pasauliečiams kriminalinė 
byla pakaltinant juos staty
binių medžiagų vagyste. 
Kaltinamieji nubausti nuo 
trejų iki aštuonerių metų 
kalėjimo. Ir taip naujoji 
bažnyčia buvo konfiskuota ir 
paversta filharmonija nu
griovus bokštą ir sunaikinus 
religines statulas bei pa
veikslus. Vyko tikinčiųjų 
masiniai protestai, bet pro
testuotojai buvo milicijos 
žiauriai išblaškomi, daugu
mas jų sunkvežimiais išve
žami toli už miesto ir palie
kami. Vėliau buvo rašomi 
prašymai su daugiau kaip 
150.000 parašų ir siunčiami į 
Maskvą prašant bažnyčią 
grąžinti (paskutinis bandy
mas buvo 1979 m.).

Solidarizuodami
Klaipėdos ir Lietuvos tikin
tiesiems išeivijos lietuviai 
irgi bando Kremlių paveikti 
per gyvenamųjų kraštų vy
riausybes. Tam renkami pa
rašai per visą pasaulį. Ar ši
toji akcija turės kokių pa
sekmių, sunku atspėti, bet 
vis tiek per visą pasaulį dar 
kartą nuaidės Lietuvos var
das, bus iškelta pavergtų 
lietuvių priespauda ir tikin
čiųjų persekiojimas. Nors 
sovietams ir pavyksta į savo 
propagandinę . tarnybą 
tokius kaip Billy Graham, 
bet patys faktai daugiau pa
sako.

Nuotraukoje taip atrodė 
pastatytoji Klaipėdos kata
likų bažnyčia 1960 m. Dabar 
ji vietinės administracijos 
paversta filharmonija, 
bokštūs nugriautas.

MIRUSIEJI
IŠKELIAVO AMŽINYBĖN

Elsa Padagienė iš Bass 
Hill po ilgos ligos užmerkė 
pavargusias akis Calvary li
goninėje Sekminių dieną 
gegužės 23. Elsa buvo gi
musi Luzikuose, Klaipėdos 
krašte 1902 metais gegužės 
14. Ji ištekėjo už Martyno 
Padago 1928 m. ir susilaukė 
g'ažios šeimos: Gintaro, 

erdos, mirusi 1947, Algio ir 
Marytės (Bučinskienės).

Elsa nors buvo evangeli
ke, bet buvo labai nuoširdi ir 
katalikams. Ji būdama ge
resnės sveikatos lankydavo 
gegužines pamaldas ir kal
bėdavo rožančių.

Labai gražiai palaidota iš 
liuteronų Concordia bažny
čios Yagoonoje gegužės 27 
d. Laidotuvių apeigas atliko 
du vietiniai liuteronų kuni
gai ir svečias, jaunas kuni
gas Jonas Šimboras, kuris 
pravedė lietuvišką apeigų 
dalį.

Ilsėkis Viešpaties ramy
bėje ir globoje, kurios esi 
užsitarnavusi.

* * *
Sydney Morning Herald 

28.5.82 pranešė, kad Wol- 
longonge mirė ten pagarsė
jęs lietuvis B. Šredersas, 
sulaukęs 72 metų. Šredersas 
buvo surinkęs daugybę me- 
no,kūrinių, savo laiku skelbė 
virš milijono dolerių vertės 
ir visa tai paaukojo Wollon- 
gondo miesto Meno Galeri
jai. Tas kambarys, kuriame 
yra šie paveikslai, pavadin
tas SREDERSAS ROOM. 
S.M.H. paminėjo, kad Šre
dersas yra lietuvis.

Kor.
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Po šiais metais vietinėje 
spaudoje iškelto skandalo 
dėl pabaltiečių palikimų, tu
rėtume kiekvienas giliai pa
galvoti, ar esu padaręs savo 
testamentą.

Pagal šio krašto teisinę 
sistemą, kad išvengus liku
siems įpėdiniams bereika
lingų rūpesčių ir išlaidų, 
testamentus turėtų sudaryti 
tiek seni tiek jauni, nes nie
kas nežino savo mirties va
landos.

Mirus be testamento tu
rintiems čia šeimą, padėtis 
tuo geresnė, kad likę jo arti
mieji gali per teismą pa
reikšti savo įpėdinystės tei
ses.

Kitokia padėtis, kai be 
testamento miršta viengun
gis, neturėdamas jokių savo 
giminių čia. Jo turtą perima 
savo globon ’’Public Trus
tee”. Jie tą turtą globoja 20 
metų, jeigu per tą laiką ne
atsiranda įpėdinių, turtas 
pereina į valstybės iždą. 
Pernai Australijoje lankėsi 
Sovietų ' injurkolegijos 
atstovai kaip tik tokio be 
testamento mirusių turto 
ieškodami. Todėl nenorėda
mi, kad jūsų turtu pasinau
dotų tie, kamnereikia, būti
nai kiekvienas nepamirškit 
išreikšti savo paskutinę va
lią testamente.

Testamentuose kiti savo 
turtą ar jo dalį palieka lietu
viškoms organizacijoms ar 
institucijoms. Rašydami or
ganizacijai testamentą prieš 
tai turėtumėt pasiteirauti,

SIBIRO
(Radijo vaizdelis)

Veikia:
Povilas Girinis r tremtinys 
Rožė - jo žmona, 
Violeta - jų duktė, 
Rimas - jų sūnus, 
Sukovas - tremtinių stovyk
los prižiūrėtojas.

Muzika, jai pritilus, vėjo 
staugimas.
POVILAS: (Serga, guli lo
voje). Trečia diena pūga 
siaučia. Vėjas ir sniegas, nei 
lopelio dangaus.
ROŽĖ: Sniego iki langų pri
nešė, o šaltis į kaulus smel
kiasi. Gerai, kad kuro pa
kankamai turime.
Sušaltume į spirgą.
POVILAS: Reikėtų man jau 
keltis. Dvi dienos lovoje ir 
darbe nebuvau. Burbęs vė
lei, kad normos neišpildytos. 
Tos normos lyg ta grandinė 
ant kaklo; varyk, nevaręs 
vistiek trūksta ir gana.
ROŽĖ: Tegu burba! Kaip tu 
gali darban eiti? Iš lovos vos 
pasikeli. Sukrisi sniege ir 
vėjas tuoj užneš, nei žymės 
neliks.
POVILAS: Reikėtų žinią 
duoti. Sakiau šį rytą Rį mui, 
jei pamatys Sukovą, tepasa
ko, kad negaluoju.
ROŽĖ: Nebijok, tuoj pats 
atbėgs pasižiūrėti kur din
gai. Nuo jų nepasislėpsi. 
Kievieną tavo žingsnį seka 
ir žino kur eini.
POVILAS: Šiemet trisde
šimt metų kai Sibire vargs
tame. Jokios prošvaistės; 
atskirti nuo viso pasaulio, 
kaip kalėjime uždaryti.
ROŽĖ: Tur būt ir pragare 
nebus blogiau. Tik gal šil
čiau, o vietoj rusų prižiūrė
tojų velniai smalą maišys.
POVILAS: Nei laiškų ne- 

ar tas vienetas yra regis
truotas, kitaip sakant, ar jis 
turi juridinio asmens sta
tusą, ir ar jie legaliai gali 
turtą paveldėti, antraip tas 
gali sudaryti legalių kliūčių 
jūsų sudaryta testamentą 
patvirtinti.

Aš noriu pasidalinti savo 
mintimis su jums visais, ar 
mes teisingai darome duo
dami aukas ar palikdami pa
likimus organizacijoms bei 
institucijoms, kurios be savo 
statuto neturi kito realaus 
pagrindo. Skaitai spaudoje: 
vieni mirusio atminimui au
kojo tokią sumą tokiam fon
dui. Vienas visą savo turtą 
po mirties paliko Amerikos 
Lietuvių Fondui. Aš nieko 
prieš visus fondus neturė
čiau, jei jie galėtų rimtam 
darbui ar reikalui leisti savo 
pagrindinį kapitalą, nesiba- 
zuotų gyventi vien iš nuo' 
kapitalo gaunamais procen
tais. Bet, rodos, visų fondų 
statutai sako, kad pagrindi
nis kapitalas turi būti par
vežtas į būsimą nepriklau
somą Lietuvą, o visą lietu
višką veiklą remti čia iš 
gaunamų procentų. Jūs ži
note, kaip infiliacija ėda jūsų 
visų asmeninį kapitalą, ne
svarbu, kokį procentą jis 
beduotų, t.y. daiktai ne- 
brangsta, tik visą laiką pini
go vertė krinta. Ta pati pa-

Viktoras Baltutis

gauname, nors mums leidžia 
kartą į mėnesį parašyti.
ROŽĖ: Kas, kad leidžia! O 
ar išsiunčia? Paduoti jiems 
tenai; gal jie pinigus už per
siuntimą pasilaiko, o tavo 
laišką numeta. Juk prieš 
dvejus metus, kai gavome 
paskutinį laišką, rašė, kad 
mes neatsakome. Reiškia 
negauna...
POVILAS: Gali būti. Jiems 
viskas galima. Nuteisė dvi
dešimčiai metų. Praėjo tris
dešimt, o aš vis dar čia. 
Kvailas, kad patikėjau 
burlioko kalbai ir padėjęs 
šautuvą, palikau mišką. 
Amnestiją ... skelbė. Sakė 
bausmės jokios nebus. Kai 
tik pasidavėme, tai griebė 
kaip didžiausius žmogžu
džius.
ROŽĖ: Vistiek nebūtumėt 
išsigelbėję. Visi, kurie liko 
miške, žuvo. Išgaudė kaip 
zuikius. Pagavę nesigailėjo. 
Žiauriau už žvėris draskė. 
Baisu net prisiminti. Parti
zanų vadą Vanagą pagavę 
visą dieną daužė, peiliais 
piaustė. Į skiutelius suraižė, 
kad pasakytų kur jų bunke
ris ir kuo vardu, o šis nei žo
džio nepasakė. Net lūpų ne
pravėręs...
POVILAS: Vanagas mūsų 
vadas buvo. Andriejūnas jo 
tikroji pavardė. Drąsus vy
ras. Mirties nebojo. Neišga- 
vo iš jo nieko.
ROŽĖ: Nesuprantu, kaip

Testamentai, aukos ir fondai
dėtis ir su įvairiuose fon
duose sukauptu kapitalu. 
Tuo tarpu šiandien su vi
suose fonduose sukauptu 
kelių milijonų dolerių kapi
talu galėtume daug ką nu
veikti lietuvybei ir Lietuvos 
laisvinimo byloje, o po kokių 
penkerių metų galėsime nu
sipirkti tik gerą namą. Todėl 
mano manymu visi fondai 
turėtų keisti statutą ta 
prasme, kad rimtam reikalui 
atsiradus galėtų naudoti 
visą kapitalą, tada jie bus 
atsiekę savo tikslą. Darbų, 
kurie mums reikalingi, šian
dien yra daug, k.a. mums la
bai trūksta svetimomis kal
bomis istorinės, mokslinės 
literatūros. Mums reikia 
įrodyti pasauliui, kad Lietu
vos valstybė nesibaigė 
Liublino unija, kaip kad 
daugumas tvirtina, kad Lie
tuva ligi paskutinio pasi
dalijimo turėjo savo valdžią, 
kariuomenę ir visas kitas 
valstybines funkcijas. Rimtų 
veikalų apie dabartinę oku
paciją. Apie Lietuvos rusi
nimą, sovietinimą. Kino ar 
T.V. filmų apie Lietuvos 
okupaciją, 1941 m. tautos 
prieš sovietus sukilimą. To
kie darbai mano manymu 
reikalingi mums čia šiandie
ną, jie reikalingi gero plana
vimo ir didesnio lėšų kiekio, 
tuo tarpu mūsų milijonai in
fliacijos žiurkių graužiami 
rūdyja užšaldyti. Turime 
gyventi ne vien ateities per
spektyvomis, bet gyventi ir 
dirbti šiandien, nes be da
barties gali nebūti ir atei
ties.

žmogus žmogų šitaip maitoti 
gali? Gyvuliai ir tie greičiau 
savo auką nugalabina, ne
kankina.
POVILAS: Ne žmonės jie! 
Neapykantos prisigėrę. Ma
žus vaikus be jokio gailesčio, 
kaip erodai išskerdė. Ar pa
saulis žino...?
ROŽĖ: Nerūpi pasauliui 
mūsų vargai. Ot, ir šiandien 
pagalvoju; kurie iš jūsų ge
riau padarė? Pasidavėte, 
nors ir Sibire, bet dar gyvi, 
o likusieji miške, visi kaip 
vienas krito.
POVILAS: Tai nors savoje 
žemėje. Su savaisiais ilsė
čiausi. Dabar plynėse kaps- 
tausi. Be atodūsio, be poil
sio, kaip užplaktas arklys. 
Nors ir klupdamas velkiesi, 
kad tik nepasiliktum nuo 
voros. Liksi, tai tuoj vilkai 
apipuls ir baltų kaulų krū
velė sniege ženklins, kad 
žmogaus būta... Jei ne vil
kai, tai į akmenį sušalsi ir 
paspirs koja nuo kelio.
VIOLETA: Tėte, sakei, kad 
šįmet grįšim į Lietuvą, kai 
baigsis bausmės metai? 
POVILAS: Ak, tie bausmės 
metai? Jiems nei galo, nei 
pradžios nėra. Vienus bai
gei, kitus užkrauna.
ROŽĖ: Gal ir nebeužkrautų 
j ei nepurkštautum? Žiūrėk, 
Vincas Daukša jau dešimt 

:metų kai grįžo, o abu kartu 
atgabeno. Pildė viską, be 
žodžių, be atsako; klusnus 
kaip avinėlis buvo ir leido 
grįžti. Girdėjau, kad savo 
trobas tėviškėje rado...
POVILAS: Matyt, nesu taip 
kirptas, kad lenkčiau spran
dą kiekvienai lazdai. Žmo
gus privalo žmogumi būti, o

Turėdami savo valstybę, 
turėjome visą eilę fondų - 
fondelių kitų net vardai iš
nyko iš istorijos ir iš atmin
ties. Tuo tarpu visuomenės 
aukomis pastatyti paminklai 
ir pastatai, jei jie karo aud
ros nebuvo sugriauti, ir 
šiandien stovi rodydami ne
priklausomos Lietuvos di
dybę.

Visose lietuviškose kolo
nijose yra pastatyti lietu
viški namai - klubai, kurie 
visi turi šiokius tokius biz
nius, atseit uždirba pinigų. 
Tie namai pastatyti išlaikyti 
ir tarnauti lietuvybei ir jei 
mes juos nuoširdžiai remsi-

Žinios
Vidurio Amerikos valsty

bė Nikaragua gauna iš Sov. 
Sąjungos 167 milijonus do
lerių paramos ”be jokių są
lygų”, taip pareiškė Nikara- 
guos prezidentas grįžęs iš 
Maskvos. Nikaraguoje 
vyksta vidaus karas, kur 
dešiniųjų partizanai kovoja 
prieš marksistinę valdžią.

♦**
Lenkijoje prieš pusę metų 

suimtasis Solidarumo vadas 
Lech Valęsa vis dar laiko
mas arešte ir neketinama jo 
paleisti. Pastaruoju metu jo 
arešto vieta pakeista ir jis 
perkeltas į kitą slaptą vietą.

*♦*
Amerikoje veikiąs Lietu

vos Nepriklausomybės Fon-

kraujas irgi ne vanduo. Už
kaista ir nebepakenti prie
spaudos ir paniekinimo. Ma
nai, veršiui lengvas gy
venimas?
ROŽĖ: O kam priešintis jei 
žinai, kad nieko iš to nebus? 
POVILAS: Taigi ir sakau, 
kad nenoriu veršiu būti.
VIOLETA: Dabar tur būt 
Lietuvoje pavasaris?
ROŽĖ: Dar labai ankstyvas. 
Sniegą jau pradėjo leisti.
POVILAS: Ak, tie pavasa
riai! Po žiemos lyg naujai 
atgimsti. Medžiai, žolė ke
liasi, puošiasi. Mėlynos ži
butės pirmosios savo žiede
liais saulę sveikina. Paukš
čiai į senas gūžtas grįžta. 
Niekas jiems kelionepastoja, 
o žmogus, kaip tas šuva, 
pririštas, žingsnio nepa
žengsi. Jie viską mato, viską 
žino. Kartais net pagalvo
jau, kad jie ir tavo mintis iš
skaito, žino ką tu galvoji...
ROŽĖ: Kam dabar be rei
kalo graudiniesi? Pailsėk. 
Visas sukaitęs. Kai karštis 
nukris, tuoj atgausi jėgas.
VIOLETA: Tėte, kai mes 
grįšime į Lietuvą, ar savo 
namuose apsigyvensime? Aš 
iš tavo pasakojimų kiekvie
ną kampelį dabar matau. 
ROŽĖ: Vaikeli, kam kalbėti! 
Kada mes grįšime? Kas mus 
išleis? Nėra jau tų namų. Iš
rovė medžius ir sodybas su 
žeme sulygino.
VIOLETA: Mes naujus pa- 
sistatysime.
POVILAS: Taip, taip... 
naujus...
VIOLETA: Ar Lietuvoje vi
si lietuviškai kalba?
ROŽĖ: Visi, vaikeli, visi...
VIOLETA: Ir rusų nėra 

me aukomis ir palikimais, 
tikrai tie namai galės dau
giau paremti lietuvišką 
veiklą, negu kad fondai. 
Gaila, kad lietuvių namai 
neįtaiso mirusių atminimų 
lentos, kurioje būtų įrašomi 
mirę tautiečiai, tokiu būdu 
jų atminimas paliktų, kol tie 
namai stovės, o ne vienkar
tinis spaudoje paminėjimas.

Duodami aukas ar palik
dami palikimus, nestatyki
me pilių ant smėlio, kada 
mes turime lietuvišką 
turtą, sukurtą lietuviškam 
reikalui iš cemento ir plytų.

Fonduose sudėto kapitalo 
Eerkamoji vertė kasdien 
rinta - namų nejudomojo 

turto vertė auga. Todėl jus 
visus kviečiu tuo reikalu 
rimtai pasvarstyti.

V. Simvytas

das numato greitu laiku iš
leisti Lietuvos diplomatijos 
istoriją, kurią jau baigia ra
šyti diplomatas Dr. Albertas 
Gerutis, gyvenąs Šveicari
joje. To būsimo veikalo iš
traukas skelbia savaitraštis 
Dirva Clevelande, Ameri
koje.

♦**
Amerikoje žinomas daili

ninkas Jurgis Juodis sunkiai 
kaltinamas kaip karo nusi
kaltėlis, nacių bendradarbis 
ir kaltinamas žydų naikini
mu. Dedama pastangų jį iš
gelbėti. Žiną apie jį ir jo 
veiklą bei poreiškius 1940 - 
1942 m. skubiai rašyti: Ny- 
jola S. Grybauskas, Attor
ney and Councellor at Law, 
3631 Fifth Ave. North, St. 
Petersburg, Florida 33713, 
USA.

Lietuvoje?
POVILAS: Yra. Visur jie, 
kaip tie šarančiai. Daug 
žmonių po priespauda laiko. 
Savo kalbą per nevalią 
grūda. Bet ateis ir jiems ga
las. Negali juk milijonus 
vergijoje laikyti. Norėčiau 
sulaukti tos dienos! Kaip 
žiurkės bėgtų jie į savo ur
vus. O mes tada visi: iš visų 
pasaulio šalių: iš Uralo, iš 
Sibiro, Iš archipelagų ir Ka
zachstano į namus, į tė
viškes skubėtume. Niekas 
mūsų nesustabdytų; kaip 
potvynio, kaip ištvinusios 
upės...
ROŽĖ: Ir kam dabar vėlei 
sau širdį plėšai? Ramiai pa
gulėk... Tu Violeta irgi...
VIOLETA: Gerai, mama, aš 
nekalbėsiu daugiau.
POVILAS: Lauke vėjas ir 
speigas, o aš degu. Nedėk 
daugiau malkų...
ROŽĖ: Ne krosnis tave de
gina. Karštis...
VIOLETA: Gal daktarą rei
kėtų pašaukti?
ROŽĖ: Rasi tu daktarą ply
nėse ir tokioje pūgoje? La
gerio felčeris gal ir atva
žiuotų? Tik penketas kilo
metrų. Kai tik Rimas grįš, 
tai tuoj jį ir pasiųsime.
POVILAS: Kas iš tų dakta
rų! Vaistų nėra nei kruope
lės. Pasiklauso trūbele šir
dies ir palinguoja galva. Ge
riau nė nešaukit...
ROŽĖ: Nors nuo darbo pa- 
liuosuotų.
VIOLETA: Jau Rimas grįž
ta. (Įeina Rimas).
RIMAS: Ūnnn... Koks snie
go pustymas. Net akis užli-
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pino. Į tenais gerai buvo. 
Vėjas nešė, o atgal beveik 
popomis.
POVILAS: Ar sakei Suko- 
vui?
RIMAS: Nesutikau. Žval
giausi, klausinėjau, sako iš
vykęs kažkur.
ROŽĖ: Nesirūpink dėl dar
bo. Vos kvapą sugaudo, jam 
darbas rūpi... Žiūrėk savo 
sveikatos!
RIMAS: Lageryje vakar 
streikavo.
POVILAS: Kas streikavo?
RIMAS: Visi miško kirtėjai 
nėjo į darbą. Nei vienas ne
važiavo. Visi iš vieno, sutar
tinai.
POVILAS: O kaip šiandien? 
RIMAS: Sukovas kažką pa
žadėjo, tai išvyko.
ROŽĖ: Geruoju nesibaigs. 
Nieko jie nepagąsdins.
Dirbtų ir gana, nors ramybė 
būtų.
VIOLETA: Bet, mama, jie 
dėl mūsų visų gerovės.
ROŽĖ: Baisi čia gerovė! Su- 
kiš visus už vielų.
RIMAS: Kirtėjai reikalauja 
aštuonių valandų i dieną ir 
geresnio maisto.
ROŽĖ: Iš kur jie gaus to 
maisto? Šiemet derlius vėl 
blogas. Patys plutą griaužia 
(Beldimas į duris)... Pra
šau... (Atidaro duris). Pra
šau vidun. [Įeina Sukovas). 
Paskubėkite, šaltis veržia
si...
SUKOVAS: Koks čia šaltis? 
Nei šerkšno panosėje nesu
krauna. (Tyla) Tai kodėl 
darban neini? Streikuoji?
ROŽĖ: Serga. Jau antra 
diena nepakyla.
RIMAS: Aš šiandien jūsų 
ieškojau, norėjau pranešti, 
kad tėvas negaluoja...
VIOLETA: Daktarą reikia 
pašaukti.
SUKOVAS: Daktaras tiktai 
po poros savaičių į šitą pusę 
pasuks.
VIOLETA: Felčerį pakvie
sime.
SUKOVAS: Menka nauda iš 
jo. Daktaro atleidimo reikia 
nuo darbo. Felčeris neturi 
valios. Geriau keltumeis! ir 
darban.
POVILAS: Kelčiausi, bet 
kad kojos neklauso ir lovos 
palikti...
SUKOVAS: Labai trapūs 
jūs, kaip tie šviežiai išperėti 
viščiukai. Šaltesnė gūstis 
patraukia ir nebėra. Mums 
reikia normą išpildyti. Iš 
centro kasdien teiraujasi, 
kiek sukirsta? Ir ką aš turiu 
sakyti? Serga, visi ligonys, 
streikuoja? Vakar nei paga
lio nesukirto. Per lengvai 
paleidome. Lagerio draus
mės jums reikia. Ant ašuti
nės duonos pabūtumėte...
POVILAS: Tu ir tavo lage
riai. Bereikalo gąsdini. Per 
ilgai aš čia išgyvenau. Dar 
pats kelnių nenešiojai aš jau 
medžius kirtau. Nesirgčiau, 
tai ir eičiau darban.
ROŽĖ: Gi, matai! Raudonas 
kaip vėžys, karščio perimtas 
vos alsuoja.
SUKOVAS: Slogelė ir su
dribo kaip nerauginta tešla 
(Pašiepiančiai). Gal Sibiro 
oras negeras?
RIMAS: Aš lekiu felčerio, 
gal gausiu kokių nors vaistų, 
jei pats atvykti negalėtų.

Mielas Redaktoriau,
Ir į Čikagą sugrįžo malo

nus pavasaris. Jau nužydėjo 
sodai ir alyvos palangėse. 
Tikrai gražu. 0 temperetūra, 
kaikada šūktelėja net iki 85 
laipsnių F. Be abejo, toks 
malonus pavasaris pradeda 
vilioti žmones ir į gamtą. 
Atrodytų, kad pavasariui 
skubant į vasarą turėtų su
lėtėti ir kultūrinis gyveni
mas. Džiugu, to nėra. Prie
šingai, gegužis turtingas 
įvairiausiais ir labai gerais 
kultūriniais renginiais. Tad 
šia proga apie vieną, antrą iš 
jų šnektelėsime.
GRANDINĖLĖ

ČIKAGOJE

Clevelande ilgus metus 
veikusi ’’Grandinėlė”, be 
abejo, pažįsta ir Australijos 
lietuviai. Ji prieš keletą 
metų gastroliavo Australi
jos lietuvių kolonijose, duo
dama šaunių koncertų. Tai 
išskirtinas ansamblis, dau
giau panašėjęs net į baletą, 
nors pagrinde vyravo lietu
vių tautiniai šokiai. Menu, 
kada po Grandinėlės kon
certų Australijoje
tenykščiai spaudos bendra
darbiai net padarė priekaiš
tų, kad, girdi, Grandinėlė 
šoka ne autentiškus lietuvių 
tautinius šokius, kad drabu
žiai taip pat ne autentiški. 
Nežiūrint tokių nuomonių, 
šis ansamblis Amerikoje

ROŽĖ: Tu vaikeli, ką tik 
grįžai ir vėlei lėksi per tokią 
Pūgą?
RIMAS: Į tenai lengva. Vė
jas neša, tik atgal kiek sun
kiau (Išeina).
SUKOVAS: Koks čia vėjas? 
Kai sibirinis nuo Uralo pa
pučia, ta<ja laikykis. Žiūrėk, 
kad rytbj pribūtum. Per
daug esame atsilikę; žadėjo
me virš plano sukirsti.
POVILAS: Rytoj aš gal jau 
šventam Petrui malkas kir
siu, tenai nors normų nėra. 
SUKOVAS: Šiandien tegul 
pliauškia liežuviu, rytoj kir
viu atpils. Nėra ko gulėti kai 
darbas laukia (Išeina).
ROŽĖ: Jam kad tik normą 
atkirstų, o sveikata nesvar
bu. Ar tu sveikas ar ligonis, 
vistiek varyk.
POVILAS: Čiulpia kraują 
kaip dėlės. Vienas kris. Ma
ža ko; kitas jo vieton. Plati 
tėvynė, žmonių milijonai... 
Degina lyg ugnis... Nedėkite 
daugiau malkų...
VIOLETA: Tėte, Rimas 
vaistų perveš ir tau bus ge
riau.
ROŽĖ: Violeta, nubėk pas 
Zarembas. Čia netoli. Jie 
aviečių šakelių turi, išvirsiu 
arbatos.
VIOLETA: Gerai, mama. Aš 
tuoj...
POVILAS: Oi, kaip kaiti
na... Dega viskas, viskas...
VIOLETA: Tėte, vaistų at
nešiu ir karštis dings. (Išei
na).
ROŽĖ: Šaltą rankšluoštį ant 
kaktos uždėsiu, gal atvė
sins?
POVILAS: Vėjas ir tas 
karštas... Neša ugnį plynė
mis... kodėl neša..?

(Girdisi vėjo švilpimas, 
vėliau muzika)

Rašo Jurgis Janušaitis

buvo vienintelis, kuris susi
laukdavo didelio dėmesio iš 
publikos ir net svetimtaučiai 
gėrėdavosi jos koncertais.

Sugrįžusi iš Australijos 
Grandinėlė pritilo, net išsi
skirstė. Buvo pradėta ma
nyti, ar kada nors dar šio 
sunkaus darbo besiims 
Grandinėlės nepavargstan
tis vadovas Liudas Sagys.

Po ilgesnės pertraukos 
štai Grandinėlė vėl scenoje. 
Nudžiugome. Gegužės 8 d. 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Sąjungos ryšių centras, Či
kagoje, Marijos aukštesnio- 
je mokykloje suruošė Gran
dinėlės šaunų koncertą. 
Visą pelną skyrė Lituanisti
kos seminarams ruošti. Ma
rijos erdvią salę perpildė 
žiūrovai. Grandinėlė atvyko 
visai su nauju, kitokio žanro, 
tautinių šokių koncertu, pa
vadintu ’’Nuo Sudaužtinio 
iki Kupolinio”. Koncertas 
pradėtas senoviniais šokiais. 
Antroje dalyje - šokių stili
zacijos ir jų kūrybos pradžia 
- tautiniai šokiai, šokti jau 
nepriklausomoje Lietuvoje, 
choreografijos M. Baronai
tės, B. Vokietaitytės, A. 
Rūgytės, B. Juškevičiūtės, 
E. Lapaitės-Ambrazevi- 
čienės, K. Marijošienės, paį
vairinti J. Lingio kompozici
jomis.

Trečioje dalyje - Lietuviš
kas šokis - sceninio meno

*«««***
Muzikai pamažu tylant, 

girdisi varpų skambėjimas.

'POVILAS: (Kliedi). Motin, 
ar girdi? Varpai skamba...

ROŽĖ: Kokie varpai? Vėjas 
stūgauja ir palangėse švil
pauja. Ramiai gulėk, ra
miai...
POVILAS: Klausyk... klau
syk... mūsų bažnytėlės var
pai. Toli... toli. Vakariniai 
varpai... Viešpaties Angelą 
skambina... Šaukia žemelė, 
šaukia... Smėlio kalnelyje po 
vinkšnomis... po pavėsiu... 
ROŽĖ: (Verkšlenančiai) Po- 
vilėli, tu kliedi, tu čia kartu 
su mumis. Ne varpai skam
ba. Nėra jokių varpų, Po- 
vilėli, iš kur jie... Ramiai, o 
šitaip... ilsėkis.
POVILAS: Šaukia varpai... 
šaukia ir kviečia atgalios... 
Nenoriu po sniego pusnimi 
gulėti. Kodėl Sibiro vėjas' 
toks karštas?...j
ROŽĖ: Aš tau rankšluostį 
pakeisiu. Atsivėsinsi ir bus 
lengviau. Kur Violeta ir Ri
mas? 0, Viešpatie, per tokią 
pūgą ir šaltį.
POVILAS: Kur tu, motin? 
Klausykis! Dainuoja kaip 
kadaise mes miškuose... 
Miškuose prie vakaro ug
nies...
ROŽĖ: Niekas nedainuoja, 
Povilėli, niekas.
POVILAS: Ta pati daina. 
Graudi ir gaili...
ROŽĖ: Ramiai gulėk, ra
miai. Gal karštis nuslūgs 
(Įeina Violeta). Ar gavai 
aviečių?
VIOLETA: Paskutines ša
keles atidavė. Zarambienė 
sakėsi atbėgsianti, kai tik 
ruošą baigs.
ROŽĖ: Geri jie žmonės. 

kūrinys. Tai daugumoje J. 
Lingio, L. Sagio, E. Morkū
nienės, J. Gudavičiaus cho
reografijos šokiams Kepuri
nė, Rokiškio kadrilis, Sadu
tė, Rezginėlė. Dovanų šokis, 
Suktinis. Pažymėtina, kad 
daugelis mums nuolatos 
matytų tautinių šokių Gran
dinėlės buvo pašokti visai 
kitaip, dvelkė spalvingumu, 
kita nuotaika, judėsiu įvai
rumu ir išpildymu. Tenka 
pasidžiaugti Grandinėlės 
žvaliu jaunimu, kuris šokius 
atliko ypatingu grakštumu, 
jaunatvišku entuziazmu. 
Koncertas baigtas Kupoli
niu, visai nematytu, nauju 
šokiu.

Koncerto eigoje skaidrėse 
atspindėjo Lietuvos gamtos 
vaizdai, dalinai besideriną 
su solistės Aldonos Švedie
nės dainuojamomis liaudies 
dainomis. Buvo malonu pa
sigėrėti berniukų kvarteto 
ir mergaičių trijo keliomis 
dainomis. Orkestrui vado
vavo Rita Kliorienė.

Grandinėlė Čikagoje ir "šį 
kartą buvo entuziastingai 
sutikta. Koncertas paliko 
malonų įspūdį. Liudas Sagys 
dar kartą pasirodė kaip ne
pakeičiamas tautinių šokių 
ansamblio .vadovas ir tauti
nių šokių gilus žinovas bei 
gabus jų interpretatorius. 
Sėkmės Grandinėlei. 0 gal ir 
vėl kada ji nusileis svetin
goje Australijoje. Tikrai 
vertėtų.

VAKARAS SU POETU
STASIU SANTVARŲ
Gegužės 27 d. mūsų įžy

musis poetas, rašytojas, ak-

Vargšai ukrainiečiai, kaip ir 
mes iš savo lizdo išmesti. 
Užkaitink vandens, Violeta. 
POVILAS: Ar Sukovas atė
jo? Pasakykite, kad rytoj 
grįšiu... Prikirsiu tiek me
džių, kad visas normas išpil
dysiu...
ROŽĖ: Ne Sukovas. Violeta 
grįžo ir aviečių šakelių at-, 
nešė. Arbatos padarysiu.
POVILAS: Klausykitės!
Klausykitės! Artėja, atei
na... pas mus ateina... 
VIOLETA: Mama, aš bijau. 
Tėtė taip kalba...
ROŽĖ: Jis kliedi, vaikeli. 
Karštis jį kankina. Aviečių 
arbata jam padės.
POVILAS: Nenoriu po snie
go pusnimi... Šalta ir Sibiro 
vėjas... Parvežkite į mūsų 
miestelio kapelius... Ten po 
vinkšnomis, ten guli mano 
seneliai, tėvai... Aš jiems 
papasakosiu, kokia šalta ir 
sunki žiema... Visi kartu įl- 
sėsimės, visi... (Įeina Rimas) 
RIMAS: Felčerį radau, bet 
jis negali atvykti. Sėdi lage
ryje prie mirštančio. Jokių 
vaistų neturi. 0 vėjas dar 
labiau siaučia, vos atropo
jau...
ROŽĖ: Tegul. Kaip Dievas 
duos. Kliedi, kalba apie tė
viškę, apie kapus.
VIOLETA: Jau aviečių ar
bata užvirė.
ROŽĖ: Nebežinau aš pati ką 
darau. Lyg ne savo ranko
mis.
VIOLETA: (Graudžiu balsu) 
Mamyte, sakyk, kad tėvelis 
nemirs... sakyk, mamyte.
ROŽĖ: Nemirs, vaikeli, ne
mirs...
RIMAS: Felčeris sakė, kad 
daktaras gal savaitę ankš
čiau mūsų pusėn pasuks ir 
vaistų atveš.
ROŽĖ: Violeta vaikeli, žiū- 

torius, solistas kultūrininkas 
Stasys Santvaras Švenčia 
savo amžiaus 80 metų su
kaktį.

Gegužės viduryje viešėjo 
Čikagoje, gegužės 16 d. da
lyvavo Maironio 50 metų 
mirties ir 120 metų gimimo 
sukakčių minėjime ir skaitė 
apie Maironį paskaitą.

Ta proga Korp! Neo-Li- 
thuania, gegužės 14 d. Lie
tuvių tautiniuose namuose 
suruošė jam pagerbti vaka
rą, į kurį atsilankė daugiau
sia tautinės minties gražus 
būrys svečių.
Garbingąjį sukaktuvininką 

pasveikino ALT S-gos Val
dybos pirmininkas inž. Vac
lovas Mažeika, Korp! Neo- 
Lithuania vyr. valdybos pir
mininkas žurnalistas Anta
nas Juodvalkis, ilgesnį žodį 
tarė poetas Kazys Bradū- 
nas, Lietuvių Žurnalistų Są
jungos pirmininkas Jurgis 
Janušaitis, Lietuvių tautinių 
namų ir Čikagos tautininkų 
vardu kalbėjo inž. Jonas 
Jurkūnas, gražių prisimini
mų papasakojo prof. Mečys 
Mackevičius, Korp! Neo-Li- 
thuania Čikagos padalinio 
vardu sveikino Linas Regis.

Visi kalbėtojai sukaktuvi
ninkui poetui Stasiui Sant
varų! išreiškė geriausius 
linkėjimus, prisiminė jo 
gražų, garbingą gyvenimo 
kelią, didelį įnašą į neprikl. 
Lietuvos ir išeivijos kultūri
nį gyvenimą ir jo vertingą, 
išliekančią kūrybą. Pakelti 
šampano tostai ir sugiedota 
jam Ilgiausių metų. Poetas 
Stasys Santvaras jautriu 
žodžiu padėkojo vakaro ren
gėjams, kalbėtojams ir pas
kaitė savo kūrybos naujų ei
lėraščių pluoštą. Vakarui 
sumaniai vadovavo Dr. Leo
nas Kriaučeliūnas, pasigė
rėdamas sukaktuvininko 
našiais darbais, nuotaikinga 
jumoru pristatydamas kal
bėtojus paįvairino ir šio ma
lonaus vakaro dalyvių nuo
taikas.

Jūrų rykliai (sharks) 
plaukia nesustodami dieną 
naktį per visą savo gyveni
mą, nes jie neturi savo vidu
je oro pūslės kaip kitos žu
vys, dėl ko jie negali sustoti 
ir pailsėti.

Balandžio 20 d. iš Lietu
vos Romoje lankėsi vysk. L. 
Povilionis. Jis matėsi su po
piežium ir sekančią dieną 
popiežiaus buvo pakviestas 
vakarienės.

* * *

rėk spintelėje žvakės. 
VIOLETA: Mama, kam 
žvakės reikia, dar šviesu? 
ROŽĖ: Pažiūrėk, vaikeli. 
RIMAS: Tėveliui negerai... 
ROŽĖ: (Uždega žvakę). Te
gul dega. Tegul, iki abu už
ges...

(Girdisi vėjo staugimas, 
pamažu jam tylant, muzika)
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INFORMACIJA

Dalyvaukime Lietuvių Dienose
Didžiajam Australijos lie

tuvių įvykiui Melbourne pa
siruošimas vyksta labai 
•tvarkingai: entuziazmo ne
trūksta. Visos organizacijos 
darniai dirba. Posėdyje su 
Krašto Valdybos pirmininku 
Albinu Pocium aptarta LD 
atidarymas, kuris bus įdo
mus ir iškilmingas, į kurį 
bus pakviestas Australijos 
gubernatorius ir žada at
vykti P. Bendruomenės pir
mininkas Vytautas Kaman- 
tas.

Melbourne jaunimo teat
ralai stropiai repetuoja. 
Adelaidės jaunimas prane
šė, kad dalyvaus pasirody
me. Visos kitos vietovės 
prašomos nedelsiant atsa
kyti vadovui Algiui Karazi
jai apie pavienius pasirody
mus. Jaunimo talentų vaka
rui priimami januoliai tik 
nuo 16 metų amžiaus.

Tautosakos ir literatūros 
vakarą organizuoja Dr. K. 
Brazaitienė. Tokio vakaro, 
berods, dar nėra buvę, tai 
bus įdomi naujiena ir tiki
mės, kad sutrauks daug 
publikos.

Visiems parengimams bi
lietai jau atspausdinti.

Bendruomenės atstovų 
’suvažiavimas vyks nuo 
gruodžio 28 iki 31 d. Lietu

'i. ',') j 7* '--‘y ■ r;

J. Krupavičius

APOKALIPSĖ
(PRISIMINIMAI)

Palinkėję* saldaus miego 
ir padarę, ką senas tėvas 
pamokino išsiskirstėme 
miegoti. Šiene įsiknisęs dar 
galvojau, kad gerai padariau 
nepapasakojęs jiems savo 
pergyvenimų, nes tik būčiau 
daugiau tuo padaręs skaus
mo ir ašarų. Stebėjausi jų 
gerumu ir jaučiau, kaip vis 
arčiau ir arčiau po manimi 
lindo ir glaudėsi šunelio šil
tas kūnas ir kiek vėliau jis ir 
aš užmigome.

Kaip ilgai tas miegas tę
sėsi - nežinau. Tik prisime
nu, kad staiga pajutau, kaip 
kas tai traukia mano dešnę 
ranką ir netoli manęs urzgia. 
Pravėręs akis pastebėjau, 
kad per kluono sienų ir sto
go plyšius į vidų veržiasi lie
žuviai šviesų. Nuo Alytaus 
pusės vieškeliu artinosi du 
automobiliai. Pasijutau vėl 
esąs pavojuje. Tas neseniai 
iš kalėjimo išleistas vagis, 
girtuoklis vadinamas milici
ninkas bus mane iš šnipinė- 
jęs ir pardavęs. Kadangi 
man duotas tas šešių valan
dų laikas jau buvo seniai 
praėjęs, - tai turėjau kiek tik 
galėdamas saugotis vėl ne
pakliūti į jų rankas.

Taip begalvodamas apsia
viau batus, užsitraukiau ant 
ausų kepurę ir laukiu. Netoli 
mūsų automobiliai sustojo. 
Aš per paruoštą pamate 
skylę išstūmiau šunelį, kuris 
garsiai lodamas nubėgo at
važiavusių pasitikti. Po kiek 
laiko pasigirdo beldimasis į 
gyvenamo namo duris. Tuo 

vių Namuose. Registracija 
posėdžiams gruodžio 28 d. 
ryte.

Taip pat Lietuvių Na
muose įvyks LK Federacijos 
suvažiavimas gruodžio 27 d.

Kariai ir šauliai turės savo 
suvažiavimus. Ir vieni ir kiti 
turėtų pasiteirauti ir pasi
kalbėti su LD Rengimo Ko
miteto pirmininku Albertu 
Bladzevičium dėl patalpų ir 
laiko. _

Gruodžio 31 d. Austr. 
Lietuvių Fondo suvažiavi
mas 10-12 vai. jaunimo kam
baryje, Lietuvių Namuose.

Meno * parodos atidary
mas, kuria rūpinasi skulpto
rius Didelis, įvyks po oficia-

Kur apsistosime?
Diplomat Motor Inn - 12 
Acland St., St. KBda (03) 
534-0422. Tarifas: vienam $ 
26, dvigubas $ 31. Kamba
riai su virtuve (iki 4 asmenų) 
$ 48, (iki 5 asmenų) $ 53. Už 
vaiką žemiau 12 metų ekstra 
2 dol.

Specialus susitarimas pa
darytas su ’’Diplomat” savi
ninku - kainos liks pastovios 
Kalėdų laikotarpyje.

Tęsinys

pat metu kieme pradėjo kas 
tai vaikščioti ir lietuviškai 
kalbėti: „Ar tik nebus atva
žiavęs tas jo smetonininkas 
sūnus žmones kurstyti. O 
gal jau ir čia renkasi tie pra
keikti partizanai, kad juos 
sykį kur Perkūnas išdaužy
tų. Turime gerai visur išieš
koti - iškratyti.!’’

Kadangi kieme vis 
panašūs pokalbiai ir žingsniai 
artinosi arčiau manęs, tai aš 
nieko geresnio nesitikėda
mas, nuslinkau nuo šieno 
žemyn ir per paruoštą pa
mate skylę išlindau. Tada 
pasinaudodamas tamsa per
bėgau per kelią tiesiog į mo
kyklos sodelį. Ten besi- 
slapsdydamas pastebėjau, 
kad parapijos salėje šokiai 
jau eina prie galo ir visa gir
tų, dainuojančių rusiškas 
dainas komjaunuolių minia 
traukia pažiūrėti sustojusių 
automobilių, - mūsų link. 
Mačiau, kaip mano senelis 
tėvas „vos-vos” pajėgė atra
kinti kluono duris ir į vidų 
įleido tą girtą minią apsišar
vavusią lektarnomis - manęs 
ieškoti.

Kadangi mano per arti
mas čia buvimas atrodė per 
pavojingas, tai aš prisideng
damas šventoriaus tvoromis 
nuslinkau ir vėliau nubėgau 
į prie Ūdrijos miškelio gy
venančio mūsų valsčiaus 
laiškanešio namelio ir jį pri- 
sibudinau.

„Dėde, Markevičiau, ne
nusigąsk! Gal dar prisimeni, 
- aš esu Krupavičiaus sūnus, 

lauš Lietuvių Dienų atida
rymo Dallas Brooks salėje, 
4.30 vai. Įėjimas į meno pa 
rodą ir LD oficialų atidary
mą Dallas Brooks salėje au
komis.

Įėjimas į Dainų šventę, 
kuri irgi bus Dallas Brooks 
salėje 8 dol. asmeniui. Pen
sininkams ir moksleiviams 
apačioje (stalls) ir pirmame 
aukšte (lounge) 6 dol. Vietos 

numeruotos. Tik mokslei
viams ir studentams antra
me aukšte (gallery) 3 dol. 
Vietos nenumeruotos.

Laikas dirba mūsų nenau
dai, siaurėja eilės dalyvių, 
kurie kadaise užpildė sales, 
auditorijas ir bažnyčias.

Papildoma informacija: a) 
arti Albert Park sporto sta
diono, b) arti pajūrio, c) 
plaukimo baseinas, visuose 
kambariuose spalvuota TV, 
d) 5 kilometrai nuo centro.

Lygon Lodge Moterį - 210 
Lygon St., Carlton (03) 
347-7033. Tarifas: vienam $ 
34 - $ 42, dvigubas (Twin) $ 
39 - $ 43, 3 asmenys $ 48, 4 

žinote tas iš Kauno!” pra
šiausi.

„Juozuli, mano brangus, 
Juozuli! Kaip gi aš tavęs 
neatsiminsiu - pažinčiau 
tave tarpe tūkstančių! Sa
kyk, kaip gi čia dabar vi

durnakty atsiradai? Dieve 
Aukščiausias, kas čia darosi, 
kas darosi?!” - dejavo atida
rydamas duris.

„Dėde, aš turiu didelį 
prašymą. Būk toks geras 
užsimesk ant pečių paltą ir 
nueik pas mano tėvus. Pa
sakyk, kad aš esu pasprukęs 
ir toliau bėgu. Atsisveikink 
juos nuo manęs ir nuramink. 
Progai pasitaikius parašy
siu!”

Mano gerasis senelis 
Markevičius pamažu nulin
gavo triukšmaujančių gir
tuoklių link ir pradingo 
tamsumoje. Aš atsisėdau 
ant prie durų esančio suo
liuko ir žiūrėjau išplėstomis 
akimis į tą tamsą...

Už kiek laiko tamsos ga
baliukas į tą pusę, kur turėjo 
stovėti mano tėvyškė, kur 
gyveno mano seneliai tėvai 
ir broliai, staiga nušvito! Ir 
per trumpą laiką nušvietė 
visą padangę liepsnos liežu
viai, kibirkštys, virš kurių 
raitėsi, kaip nepermaldau
jamas žmogaus likimas, ka
muoliai tirštų juodų dūmų. 
Degė kluonas, kuriame aš 
dar taip neseniai ilsėjausi, 
gyvenamas namas ir tvar
tas. Viskas ėjo dūmais, ką 
tik mano senas tėvas savo 
pūslėtomis rankomis savo 
senatvei buvo susitaupęs - 
įsikūręs...

Kaip man tai matant, 
mielas skaitytojau, tada šir
dis nesustojo iš skausmo - 
nežinau. Tik prisimenu tiek, 
kad grįžęs dėdė Markevičius

Jeigu parodysime daugiau 
dėmesio ir stengsimės kuo 
daugiau suvažiuoti į Lietu
vių Dienas Melbourne, toji 
spraga bus užpildyta ir ne
žymi.

Melbourne yra gerų, pa
togių motelių ir hotelių ap
sistoti, arti centro, palan
kiomis kainomis. Užsisakyti 
vietą apsistoti Lietuvių Die
noms galima per LD Rengti 
Komiteto narį Juozą Vaitie
kūną, tel. (03) 699 4674 / 
509 8731 arba raštu, 56A 
Napier St., South Melbour
ne, Vic. 3205, įmokant 10% 
depozito.

Vėliausia užsisakymo data 
dėl ’’Diplomat” motelio spa
lio 31 d.

Skelbiame apsistojimo 
vietų sąrašą ir kainas.

Alisa Baltrukonienė

asmenys $ 47. Kambariai 
nuo 1-5 asmenų $ 65, kam
bariai nuo 1-6 asmenų $ 70.

Papildoma informacija: a) 
kambariai su virtuve $ 2 
ekstra, b) visi kambariai su 
spalvuota TV. Nėra baseino, 
c) 1 kilometras nuo miesto 
centro.

Marco Polo Inn - Cnr. 
Harker St. ir Flemington 
Rd., North Melbourne (03) 
328-1642. Tarifas: vienam $ 
39 - $ 44, dviem / Twin $ 44 - 
$ 49, 3 asmenys $ 54, 4 as
menys $ 59. Kambariai 1-5 
asmenims $ 76. Yra baseinas 
ir T.V.

Travel Inn Motei - Cnr. 
Grattan ir Drummond St. 
Carlton (03) 347-7922. Tari
fas: viengubas $ 37 - $ 39, 
dvigubas / Twin $ 40 - $ 42,3

rado mane nuo suoliuko nu
virtusi į purvyną. Jo, man 
nepamirštama ranka, prie 
mano smilkinių spaudė šal
tame vandeny sušlapiną 
rankšluostį ir mane atgai
vino.

Juozuli, vaikeli, sutikau 
tėvą ir jam viską papasako
jau. Jis prašė tau pasakyti, - 
saugokis ir bėk, kur kojos 
neša, gelbėkis! Tėvas tik 
džiaugiasi, kad liko visi gyvi 
ir sveiki. Namų nesigaili, 
nes ’au visvien viskas buvo 

•nfiskuota. Tėvas sakė, 
Kad jie tavęs šiene beieško
dami pirmiausiai uždegė 
kluoną, o vėliau nuo to ir...”

Ir man širdy pasidarė kiek 
ramiau, nes aš pastebėjau, 
kad ne vienas verkiu, - 
verkė ir prieš mane besto
vintis žilagalvis senelis.: 
„Atsimenu dar vis, Juozeli, 
kaip tu mūsų Pranukui į 
Ameriką rašei tokius gra
žius laiškus, kaip tu kiekvie
ną, čia, pasveikinai. Kiek
vienam davei patarimų! O 
Dieve, mano gelbėkis! Mes 
melsimės už tave.”

Ir taip baigėsi mano tėvų 
aplankymas ir su jais visais 
paskutinis pasimatymas. 
Atsisveikinęs amžiams savo 
brangią Ūdriją, galvojau su
sirasti artimiausią kelią į 
Balbieriškį ir iš ten bėgti, 
bėgti... Tam padaryti aš pa
sirinkau Ūdrijos miškelį, nes 
ant kelių dar girdėjosi dai
nos grįžtančių namo kom
jaunuolių.

Pamiškėje priėjau, kada 
tai man priklausantį ūkelį 
(12 ha), kuris dabar jau buvo 
nusavintas ir paskirtas apy
linkės žinomam komunistui, 
batsiuviui. Kada tai už mano 
metų ir metų santaupas nu
pirkau, kad tėvai turėtų, kur 

asmenims $ 44 - $ 46,2 kam
bariai šeimai 1-5 asmenys $ 
60. Yra baseinas ir T.V.

Cabana Court Motel - 46 
Park St. Kilda, (03) 534-0771 
Tarifas: viengubas $ 30, 
dvigubas / Twin $ 33, 3 as
menims $ 38. Nėra baseino. 
Yra virtuvėlės ir T.V.

PIGESNI KOTELIAI

Carlton Hotel - 197 Bourke 
St., Melbourne (03) 63-2963. 
Tarifas: viengubas $ 12, 
dvigubas $ 18. Nėra televi
zijos.

City Lodge - 235 King St., 
Melbourne (03) 67-6679. Ta
rifas: viengubas $ 8, dvigu
bas $ 12. Nėra T.V.

Great Southern Private 
Hotel - 16 Spencer St., Mel
bourne (03) 62-3989. Tarifas: 
viengubas $ 8, dvigubas $ 
11. Nėra T.V.

Miami Private Hotel - 13 
Hawke St., West Melbourne 
(03) 329-8499. Tarifas: vien
gubas $ 10 (su pusryčiais), 
dvigubas $' 16 (su pusry
čiais). T.V. nėra.

Middle Park Hotel - 102 
Canberbury Rd., Middle 
Park (03) 690-4446. Tarifas: 
viengubas $ 12, dvigubas $ 
20. T.V. nėra.

Park Squire Motor Inn (03) 
329-6077, 94 Flemington 
Rd., Parkville. Tarifas: 
viengubas $ 25, dvigubas $ 
29. Yra T.V. Nėra baseino.

Ten Forty Mota Lodge (03) 
379-7000, 1040 Mt. Alexan
der Rd., Essendon. Tarifas: 
viengubas $ 29.75, dvigubas 
$ 30.75. Yra T.V. Nėra ba
seino.

BUTAI

The George Powlett (03) 
41-6408,30 Powlett St., East 
Melbourne. Tarifas: dviem 
165 dol. savaitei su T.V. Nė
ra baseino.

karves pasiganyti. Sustojau 
ir man tai matant ir galvo
jant, taip pasidarė visko 
gaila, gaila... Tik dabar pri
simenu, kad tada priėjau 
prie kluono šiaudinio stogo, 
išsiėmiau iš kišenės degtu
kus ir vieną uždegęs jau no
rėjau... Bet nematoma man 
ranka, griebė mane, užge
sino degtuką ir širdy tarė: 
„Ar ir tu jau pradedi mane 
užmiršti?!... Ar Aš mažiau 
kentėjau?!. Ar Aš nemoki
nau tavęs mylėti savo arti
mą, kaip pats save?”

Susigėdau pats savęs ir 
atsitraukiau. Miškely visiš
kai pasidarė tamsu. Ir man 
atrodė, kad aš norėdamas 
sau sutrumpinti kelią, - pra
ilginau, nes ėjau, ėjau ir vis 
atsidūriau beveik toje pat 
vietoje. Tik besilaikydamas 
griežtai į dešnę, kiek vėliau 
pastebėjau tolumoje žiburio 
švieselę. Arčiau priėjęs per 
mažytį stiklo langelį, viduje 
pastebėjau, aplink stalą ap
sėdusius kelis vyrus. Prie 
durų esančių egUų snaudė 
pririšti keli arkliai. Galvoju, 
kas čia galėtų būti? Bet galų 
gale nerasdamas kitos išei
ties pasibeldžiau. Viduje pa
sigirdo judėjimas, lyg ir 
griebimasis už lazdų ir du
rys atsidarė.

Bus daugiau
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Namie ir svetur
SVEČIAI

NEWCASTELYJE

Iš Adelaidės važiuodami 
su karavanu ir beatostogau
dami porai dienų buvo 
sustoję pas Alf. ir Donata 
Bajalius New Lambton, 
Vladas ir Emilija Petrėnai.

Čia būdami aplankė taip 
E at Meškaustų šeimą Mait- 

mde, Paulauskų šeimą Be- 
resfielde, Antosę Grigaliū
nienę Adamstovne ir Dr. M. 
šeškų buvusi tuo metu li
goninėje.

Vladas ir Emilija Petrėnai 
su jauna šeima iki 1957 m. 
gyveno Newcastelyje ir bu
vo daugumai pažįstami nes 
nuolat dalyvavo bendruo
menės veikloje. Vladas tuo 
metu net 2 metus pirminin
kavo Apylinkės Valdybai. 
Po eilės metų nesimatymo 
jų atsilankymas čia visiems 
jo draugams sudarė daug 
džiaugsmo.

Svečiai grįžta į Adelaidę 
ir pakeliui numato sustoti 
Sydnejuje, kur gyvena jiį 
sūnus Jurgiukas. ^..š.

SYDNEY
IŠĖJO Į PENSIJĄ

Ilgus metus pastoviai dir
bęs pašto departamente 
Redferne Henrikas Meiliū
nas gegužės 13 išėjo į pen
siją. Henrikas Meiliūnas bu
vo aktyvus sportininkas ir 
savo laiku pirmininkavo 
Sydnejaus sporto klubui 
Kovui. Henrikas ir šio am
žiaus sulaukęs yra pakanka
mai judrus ir sveikas.

H. Meiliūno darbininkai, 
dauguma pietų amerikiečiai, 
buvo suruošę jam išleistu
ves Muzikantų klube. Išleis
tuvėse iš lietuvių dalyvavo 
Henriko bendradarbis pašte 
Antanas Laukaitis ir Henri-

Ved* V. Augustinavičius

SYDNEJAUS ŠACHMA
TININKAI AUSTRALŲ 

TURNYRUOSE

Kiekvienais metais gegu
žės pradžioje Sydnejuje 
vyksta tarpklubinės koman
dų varžybos kurioms teikia
ma daug reikšmės šachma
tininkų įvertinimo nustaty
me kartu turnyrą laimėju
siam klubui teikiamos dova
nos.

Lietuvių klubą reprezen
tuoja keturios komandos. J. 
Karpavičiui ir VI. Šneideriui 
išvykus kelionėms po pa

STAR MEMORIAL CO.
AU CLASSES OF STOKEWOIK, INSCnFTIONS ANO ((NOVATIONS

Oft- A Sl-w—n o. 649 "O’ ,9-MS' - Offle. and Wo<k.:

StratWtoM Entrance te 20-22 RAILWAY STREET
Rookwood Cemetery. LIETUVIAI, ĮSIDĖMĖKITE! LIDOOMBE, N.S.W., 2141

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

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

Paminklams pavyzdžių lietuviškais motyvais reikalauki-

ko vyriausia dukra Lėtutė 
Kramilienė su vyru. Malonu 
buvo matyti, kad Henriką, 
kaip viršininką labai šiltai 
įvertino po juo dirbę darbi
ninkai. Linkime Henrikui 
džiaugtis gražia sveikata ir 
užtarnautu laisvo piliečio 
poilsiu bei dienomis.

iš- 
A.

Prel. P. Butkus buvo 
vykęs į Adelaidę į kun. 
Spurgio 50 metų kunigystės 
jubiliejinę šventę. Sugrįžo į 
Sydnejų per Adelaidės Cal
vary ligoninę. Pakeliui į 
Adelaidės aerodromą ne
draugiškas automobilis atsi
mušė į kun. A. Spurgio au
tomobilį ir žinoma visi trys 
sunkiai nukentėjo. Dau
giausiai atrodo prelatas 
Petras, į kurio šoną atsi
trenkė kitas automobilis.

PRANEŠIMAS

Pasibaigus saulėtoms 
atostogoms, vėl grįžtame 
prie savo mielų tautinių 
rankdarbių. Mieloms po
nioms, mergaitėms ir jauni
mui pranešame, kad kiek
vieną mėnesį , kas trečią 
sekmadienį, 2 vai. po pietų 
Lietuvių Klube, Banks- 
towne vyksta lietuvių tau
todailės rankdarbių popietė, 
kur bus galima išmokti ir 
susipažinti juostų audimo, 
siuvinėjimo, varstymo ir 
nėrimo žvejų tinklelio, kili
mėlių kaišymo ir audimo, 
medžio drožinėjimo, lėlyčių 
puošimo tautiniais rūbeliais 
ir kitų tautodailės rankdar
bių.

Visad yra mieliau savo 
pasigamintais papuošalais 
puoštis ir didžiuotis. Tad 
jaunimui, kuris visada ieško 
originalumo, yra gera proga 
išmokti ir sau pasigaminti 
lietuvių tautodailės motyvų 

šaulį jų vietoje teko panau
doti mūsų komandose sve
timtaučius. Aną savaitę iš
vyko A. Giniūnas, kuris iš
bus kelionėje tris mėnesius. 
Klubo laimei iš provincijos 
sugrįžo Dr. H. Lukše. Sėk
mingai įsijungė į V. Pata
šiaus ”A” grupės vienetą ir 
jau spėjo laimėti klubui du 
taškus iš dviejų sužaistų 
partijų.

PIRMIEJI ŽAIDIMŲ 
REZULTATAI

”A” grupės reprezentaci
nė komanda pirmajame rate 

papuošalus (ar tai tiktų bu
tui ar apsirengimui puošti). 
Jei panaudojus visus mūsų 
tautodailės motyvus, tai ga
lima išpuošti gyvenamą butą 
- namą vien tautiniais orna
mentais iš lauko ir vidaus. 
Šiuo originalumu išsiskirtu- 
mėte šio krašto daugiakul- 
tūrinėje bendruomenėje.

Ypač jaunos mamos ir vi
sas jaunimas yra mielai 
kviečiamas ir laukiamas 
tautodailės rankdarbių po
pietėse.

Organizatorės: E. Birk- 
manienė ir M. Reisgienė

LAIŠKAI REDAKCIJAI
Gerb. Redaktoriau,

Mūsų Pastogės Nr. 19 
p. A. Laukaičio straipsnyje 
’’Drįstu pasisakyti” penkta
me punkte duoti kelionių 
daviniai yra klaidinantys.

Nenorėčiau tikėti, kad 
sportininkų išvykos vadovas 
tai būtų padaręs iš blogos 
valios. Negi jis nesektų 
spaudos ir "Tėviškės Aidų” 
įdėtų pranešimų, padarytų 
ALB KV Išvykos Komiteto į 
1983 m. Pasaulio Lietuvių 
Dienas Čikagoje? Nejaugi jo 
gautos žinios iš įvykusio 
ALB pirmininkų suvažiavi
mo Melbourne Išvykos Ko
miteto padarytas praneši
mas buvo jam klaidingai pa
tiektas?

1) ALB KV Išvykos Ko
miteto šiuo metu gauta ke
lionės žemiausia kaina: Syd
ney- Chicago - Sydney yra $ 
1079.00. Į šią kainą įeina 45 
dienų laikotarpy laisvas va
žinėjimas po U.S. teritoriją 
(ko p. A. Laukaitis nepažy
mėjo savo straipsnyje) su 
nurodyta lėktuvų linija.

2/ Skelbdamas M.P. Nr. 
19 sportininkų išvykos kainą 

pralaimėjo 4:1 prieš Manly 
australų klubą.

Antrame rate tuo pačiu 
santykiu nugalėjo žydų Ha- 
koah klubą. Pirmose žaidy
nėse nedalyvavo ilgametis 
klubo pirmininkas antros 
lentos reprezentantas Dr. L 
Venclovas, nes dar nebuvo 
grįžęs iš atostogų.

”B” klasės komandoje žai
džia daugumoje lietuviai: V. 
Liūgą, J. Dambrauskas, V. 
Augustinavičius ir S. Rim
kus.

Iš dviejų rungtynių du 
laimėjimai. Laimėta prieš 
Manly 3-2 ir prieš North 
Rocks 4-1.

”B” antroji žaidžia vakarų 
distrikto turnyre ir po pen
kių žaidimo ratų mūsų vyrai 
yra antroje vietoje. Pasku
tinėse varžybose laimėta 
prieš vokiečių - austrų ko
mandą 3Vz - IV2. Ir šiais me-

PADĖKA

Už įdėtą darbą Sydnejaus 
lietuvių sporto klubo Kovo 
Bar-b-que gegužinės paren
gime gegužės 1 d., Kovo 
Valdyba nuoširdžiai dėkoja 
visiems talkininkams, ypač 
p.p. Sidarams. Jūsų įdėtas 
darbas palengvino Rengi
mo Komiteto darbą.

Kovo Valdyba

Po sėkmingo Atžalos te
atro spektaklio gegužės 23 
d. Syd. Lietuvių Klube at- 
žaliečiai turėjo savo tradici
nę vakarienę su kviestiniais 
svečiais. Atžalą sveikino

(Sydney - Chicago - Sydney 
$ 950 sumą) nepridėjo važi
nėjant Amerikoje ir Čika
goje per 60 dienų $ 400, kas 
buvo pažymėta sporto klu
bams išdalintuose praneši
muose. Tas bendroje sumoje 
sudaro $ 1350.

Patarčiau ir prašyčiau 
ateityje p. A. Laukaitį prieš 
duodant pranešimus spau
dai, pasitikrinti, ar jie yra 
teisingi, ne vienpusiški, kad 
nebūtų klaidinama Austra
lijos Lietuvių Bendruomenė 
paties sportininkų Išvykos 
Vadovo.

Ateityje, kad nesikartotų 
daugiau klaidų, su malonu
mu visas detales jums su
teiksiu.

J. Tamošiūnas
ALB Krašto Valdybos vi

cepirmininkas ir Išvykos
Vadovas

Gerb. Redaktoriau, 
ATMERKIME AKIS

Esu neutralus bendruo
menės narys, nepriklausau 
jokiai politinei organizacijai, 
tad jaučiu, kad galiu nepri
klausomai išreikšti savo 
nuomonę mūsų bendruome
nės reikalais.

Nepaprastai liūdna matyti 
vykstantį šiuo metu susi
skaldymą. Kaip greitai 
mėgstame smerkti vienas 
kitą apkaltindami priešo 
agentais, nužemindami as
menis, kurie bendruomenėj 
nenuilstamai darbuojasi, 
kurie kelia okupanto mums 
daromas skriaudas australų 

tais vokiečiams talkininkau
ja mūsų klubo narys J. Jen- 
čius.

Ketvirtoji "C” grupėje 
įpusėjus varžyboms mūsų 
klubo vienetas pirmauja ir 
turi galimybę laimėti turny
rą. Vienose varžybose prieš 
Rooty Hill visi komandos 
žaidėjai laimėjo savo parti
jas. Bendras rezultatas 5-0 
mūsų naudai. Tai labai retas 
įvykis šachmatų žaidime.

Jurgis Janavičius, Sydne
jaus apyl. pirm. Dr. A. Mau- 
ragis, dėkojo kolegoms ak
toriams P. Rūtenis ir J. 
Dambrauskas. Nežinia kodėl 
šioje iškilmingoje vakarie
nėje nesimatė ilgamečio At
žalos vadovo Stasio Skoru- 
lio, nors spektaklyje buvo.

Latvių Jaunimo Dienos 
buvo sėkmingai suorgani
zuotos ir su dideliu pasiseki
mu pravestos gegužės mėn. 
Sydnejuje. Tai jau dvide
šimtosios tokios jaunimo 
dienos, rengiamos Australi
joje vis kitoje kolonijoje. Gal 
dėl to ir latvių jaunimas 
Australijoje aktyviau reiš
kiasi tautinėje latvių veiklo
je. Ar neturėtų ko nors ta 
kryptimi pagalvoti ir lietu
viai? Taip pat latviai Aus
tralijoje pradėjo rengti ir 
savo metines kultūros 
dienas daug anksčiau, negu 
mes pradėjome savo Aus
tralijos Lietuvių Dienas. 
Naudinga daug ko pasimo
kyti ir iš kaimynų.

spaudoje. To darbo negalėtų 
ir gal nesugebėtų atlikti tie, 
kurie kelia triukšmą.

Laikas susiprasti ir pa
galvoti, kokį didelį pasitar- 
navimą tokie skaldytojai 
daro sovietams, kurie to ir 
tesiekia. Galbūt, tokie kurs
tytojai ir yra sovietų agen
tai, paleidę įvairiausius gan
dus, skaldo saujelę mūsų 
tautiečių. Ar negalėjo taip 
atsitikti ir su ta paveldėtojų 
ieškotoja? Kur yra tie varg
šai žmonės, atidavę savo 
santaupas? Kur jie, kad nė 
vienas neatsišaukia, nors 
paslaptis j’iems garantuota? 
Gal tokių iš viso nebuvo? 0 
gal ir vėl pačių sovietų su
keltos intrygos? Dabar jie 
gali juoktis, sukėlę mūsų 
bendruomenėje skandalą? 
Ką pagalvos Australijos 
valdžios pareigūnai?

Mieli tautiečiai, atmerki
me akis, kol nevėlu! Mes ga
lime ir turime vienytis ir 
bendrom jėgom kovoti prieš 
bendrą priešą.

L.J.

Gerb. Redaktoriau,
Ryšium su A. Laukai

čio, išvykos Organizacinio 
Komiteto pirmininko ir va
dovo pasisakymu (žiūr. M.P. 
Nr. 19, p. 7) noriu taip pat 
pasisakyti.

A. Laukaitis, atsisakyda
mas vykdyti ALFAS nuta
rimą, pastatė save virš 
ALFAS - vyriausio sporto 
klubų organo Australijoje. 
Jis atsisakė atkreipti dėmesį 
į priimtą bendruomenės re
zoliuciją, priimtą b-nės vir
šūnių balandžio 10 d. Mel
bourne, kurioje išreikštos 
gairės pasirenkant kelionių 
biurą, kuriuo ALB atstovai 
nenorėtų naudotis. Tokiu 
būdu A. Laukaitis pastato 
save ir jo sudarytą Išvykos 
Komitetą aukščiau Austra
lijos Lietuvių Bendruome
nės.

Priimdamas tai dėmesin 
reiškiu p. A. Laukaičiui ir jo 
Komitetui nepasitikėjimą ir 
viešai prašau ALB Krašto 
Valdybą bei ALFA priversti 
A. Laukaitį veikti pagal 
bendruomenės principus ir 
gaires arba paduoti patį va
dovą ir jo sudarytą Komite
tą į Bendruomenės Garbės 
Teismą už veiklą, nesideri
nančią su Bendruomenės ir 
ALFAS nuostatais ir gairė
mis.

A. Žilinskas, Melbourne
Mūsų Pastogė nr. 22,1982.6.7, psl. 6
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Leonas Baltrūnas

Nugalime ir prancūzus
ČIURLIONIO ANSAMBLIO SPORTINĖ VEIKLA VOKIETIJOJE

įW./PORTALE
PRISIMINIMAI

Antrajam pasauliniam 
karui pasibaigus, Vokietijo
je atsidūrę lietuviai pradėjo 
organizuotis ir keltis į vadi
namuosius D.P. lagerius. 
Tokie emigrantų lageriai at
sirado amerikiečių, anglų ir 
prancūzų okupuotose zono
se. Netrukus pradėjo reikš
tis įvairūs tautiniai - kultū
riniai parengimai ir jų tarpe 
sportinė veikla užėmė vieną 
iš vadovaujamų pozicijų. 
Kiekvienam didesniame la
geryje atsirado tautiniai 
sporto klubai, kurie pradėjo 
įvairių sporto šakų varžy
bas, kaip lagerių, taip ir 
okupuotų zonų mastu.

Nereikėjo ilgai laukti, kol 
po visą Vakarų Vokietiją 
pradėjo keliauti įvairūs cho
rai ir ansambliai ir, tikriau
siai nebuvo nei vieno dides
nio lagerio, kur nebūtų su- 
koncertais atsilankęs ’’Čiur
lionio” Ansamblis, kuris, 
vadovaujamas muziko Al
fonso Mikulskio, buvo dau
giausiai iškilęs ir plačiausiai 
žinomas, kaip lietuvių, taip 
vokiečių, amerikiečių, anglų 
ir prancūzų tarpe. Daugu
mas lietuvių žinojo apie 
"Čiurlionio” ansamblio 
aukštą meninį lygį, bet ne
daug kas žinojo, kad čiurlio- 
niečiai gyveno prancūzų zo
noje, mažame miestelyje 
Dettingen prie Uracho, kur 
aukštoje kalno viršūnėje, iš 
tolo galima buvo matyti 
gražią pilaitę, kurią prancū
zų gubernatorius ir I-mosios 
prancūzų armijos generolas 
buvo perleideę .’IČiurlioųio” 
ansambliui. Čia, vyšnių, 
obuolių, kriaušių ir įvairių 
riešutų medžių apsupta, tū
nojo graži pilaitė. Šią vieto
vę vadino - Koenigshoehe” - 
karaliaus aukštuma. Čia gy
veno, dirbo ir rimtai ruošėsi 
koncertams apie 60 jaunų 
čiurlioniečių, kurie laisvu 

Skelbimas

ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJŲ GARSINIMAS

Tėvas, Sūnus ir 
Šventoji Dvasia

JĖZUS

Turėdami mintyje šitą Logos titulą mes matome, kad 
jis labai gražiai tinka viengimusiam Dievo Sūnui. Biblija 
skelbia kad tas Logos, Dievo Sūnus, visados buvo ir bus 
Jehovos veikėjas. Nevien visų sutvertų dalykų sutvėri
me, bet taip pat ir pašaukime ir prirengime bažnyčios 
šiame amžiuje ir didžiąjame atsteigimo darbe, kuris bus 
vykdomas tūkstantmetiniame amžiuje. Visuose tuose 
Dievo darbuose tas mylimasis Dievo Sūnus daro savo 
Tėvo valią ir bendrai veikia su juo. Tūkstantmetiniame 
amžiuje jis skelbs visoms tautoms ramybę ir jie nusikals 
iš savo kalavijų žagrių ir iš savo jiečių pjautuvų. — Mikė- 
jo 4:1-4; Psalmė 46:10.

Kalbėdamas apie tą garbingą nutarimų įvykdimą že
mėje būsimuose amžiuose, Dievo Sūnui vadovaujant, 
Apaštalas Povilas sako: ’’Jis turi karaliauti, iki nepadės 
visų neprietelių po savo kojomis. Paskučiausioji neprie- 
telė bus sunaikinta mirtis. Nes visa jis (Jehova) yra pa
vergęs po jo (Jėzaus) kojomis. Kada gi sako: Visa jam 
(Jėzui) pavergta, tai, be abejo, išskyrus tą (Jehova), kur
sai visa yra jam (Jėzui) pavergęs. O kai visa bus jam pa
vergta, tuomet ir pats Sūnus pasiduos tam (Jehovai), 
kurs visa yra jam pavergęs, kad Dievas (Jehova) būtų 
viskas visame.” — 1 Kor. 15:25-28.

Bus Daugiau

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

laiku sportuodavo ir drau
giškomis rungtynėmis paį
vairindavo savo gyvenimą. 
Visi ansambliečiai buvo su
skilę į dvi grupes, iš kurių 
viena atstovaudavo Kaunui, 
kita Vilniui. Tokiu būdu, 
tarpusavyje daugiausiai 
vykdavo futbolo, tinklinio ir 
stalo teniso varžybos tarp 
Kauno ir Vilniaus komandų. 
Pasirodo, kad ansamblyje 
buvo nemažai vilniečių, ku
rie, arba dar iš seniau, arba 
tik po Vilniaus išlaisvinimo 
gyveno Vilniuje. Kiti visi 
atstovavo Kaunui. Aršiau
sios būdavo futbolo rungty
nės, kurių vilniečiai niekaip 
negalėdavo laimėti, bet už
tai „tinklinyje kauniečiai 
dažniausiai turėdavo nusi
leisti.

1947-tais metais prancū
zų zonos UNRA vadovybė 
numatė pravesti visos zonos 
išvietintųjų (DP) sporto žai
dynes. Tuo laiku, Freiburge 

Čiurlionio Ansamblio sportininkai prancūzų zonos lengvosios atletikos D.P. 
varžybose Dettingene (baltose uniformose)

Kovo Klube

gana daug lietuvių lankė 
Meno Akademiją ir Konser
vatoriją ir jie buvo sudarę 
lietuvių sporto klubą. Tue- 
bingeno universitete studi
javo nemažai lietuvių,iš ku
rių mūsų sportiniame gy
venime daugiausiai buvo 
žinomi Liuką Petrauskas ir 
Kostas Bagdonavičius, kurių 
iniciatyva stipriai reiškėsi 
lietuviai sportininkai. Reut- 
lingeno mieste buvo įsikūrę 
mūsų politinis centras ir čia 
gyveno daug lietuvių, kurie, 
taip pat, stipriai reiškėsi 
sportiniame gyvenime. Tarp 
šių trijų vietovių ir ’’Čiurlio
nio” ansamblio dažnai vyk
davo draugiškos krepšinio, 
tinklinio, stalo teniso ir net 
plaukimo varžybos.

Prancūzų zonos išvietin
tųjų sporto varžybos buvo 
pavadintos DP Sport Cham
pionships in French Zone of 
Occupation for 1947 ir vėliau 
- 1948. Šiose varžybose ga

KREPŠININKAI LAIMI

Koviečiai vyrai, žaisdami 
International Cup pirmeny
bėse, paskutines rungtynes 
turėjo su žydų Maccabi ko
manda ir laimėjo 58:41. Lai
mėjimas buvo atsiektas jau 
pirmose 10-je minučių, per 
kurias koviečiai prasiveržė 
iki 16:4. Tai buvo graži pra
džia, po kurios žydų koman
da jau negalėjo taškų santy
kio išlyginti. Pirmąjį puslai- 
kį koviečiai žaidė savo grei
tu puolimu ir darė labai ge
rus sviedinių nuiminėjimus, 
kad jiems leido pabaigti 
puslaikį 30:16. Antrajame 
puslaikyje Maccabi koman
da pakeitė savo žaidimo 
taktiką, pradėjo agresyvų 
žaidimą ir, likus penkioms 
žaidimo minutėms jie atsi
griebė iki 38:30. Tačiau pra
džioje šiek tiek pasimetę 
koviečiai atsigavo ir rung
tynes baigė gražiu ir pelny
tu laimėjimu. Aikštėje ge
riausias žaidėjas buvo M. 
Šepokas, padarydamas 28 
taškus. Paskutiniu laiku jis 
yra padaręs labai didelę pa
žangą ir jo ilgi metimai, kaip 
ir puikūs praėjimai ir tikslūs 
artimi metimai, yra labai 
geri ir daro aikštėje jį labai 
pavojingu žaidėju. Kitų 
įmesti taškai: R. Šliteris 10, 
P.Kapočius 7, G. Atkinson 6, 
R. Gulbinas 5, A. Svaldenis 
2 ir D. Atkinson 0. 

lėjo dalyvauti visų tautybių 
išvietinti asmenys gyvenan
tieji prancūzų okupuotoje 
zonoje. Programoje buvo 
pravestos varžybos: futbole, 
tenise (vyrai ir moterys), 1. 
atletikoje (vyrai ir moterys), 
plaukime, krepšinyje, tink
linyje (vyrai ir moterys).

Čiurlionio ansamblio 
sportininkai dalyvavo leng
voje atletikoje, vyrų krepši
nyje ir vyrų ir moterų tink
linyje.

Lengvoje atletikoje ge
riausiai pasirodė vilnietis 
Gediminas Karazija, kuris 
gražiais šuoliais lengvai nu
galėjo visus kitus dalyvius.

Vyrų krepšinyje čiurlio- 
niečiai tapo prancūzų zonos 
meisteriais nugalėdami 
visus kitus varžybų daly
vius. Jų komandoje žaidė: 
Leonas Baltrūnas (treneris 
ir kapitonas), V. Savrima- 
vičius, G. Karazija, V. 
Aukštuolis, J. Johansonas,

VYRAI - ALSTARS II 
35:33

Laimėjimas prieš šitą 
stiprią australų komandą 
atsiektas pirmąjį puslaikį, 
kada visa komanda parodė 
gražų tarpusavio susižaidi- 
mą. Iki paskutiniųjų pirmojo 
puslaikio minučių, žaidimas 
aikštėje buvo apylygis ir tik 
per paskutines tris minutes 
koviečiai padarė kelis gra
žius praėjimus ir puslaikį 
baigė 22:14 savo naudai.

Antrojo puslaikio 15-ka 
minučių australai daro 
viską, kad tik taškų santykį 
išlygintų. Ir tas jiems pasi
seka, padarant po 29. Nuo to 
momento kova vyksta abie
jose pusėse. Krepšys seka 
krepšį ir, dar likus žaisti 15 
sekundžių, santykis yra po 
33. Tačiau P. Andriejūno 
puikus prasiveržimas su ka
muoliu ir jo tikslus perdavi
mas M. Šepokui, kuris pas
kutinėje sekundėje daro 
metimą ir, su teisėjo švilpu
ku, sviedinys įkrenta į prie
šininkų krepšį, atnešdamas 
koviečiams taip sunkų lai
mėjimą. Šiose rungtynėse 
visi koviečiai parodė puikų 
komandinį žaidimą, kovojo 
už kiekvieną sviedinį ir žai
dėjų dengimas iš abiejų pu
sių buvo labai kietas, kas ir 
rungtynių rezultatą padarė 
nedidelį. Taškai: M. Šepokas' 

V. Giedraitis, A. Milvydas, 
A. Kavaliūnas, K. Kazėnas, 
V. Jeršovas.

Vyrų tinklinyje čiuriio- 
niečiai turėjo pasitenkinti 
trečia vieta. Pirmąją vietą 
laimėjo Freiburgo lietuviai 
ir antrąją - Ebenweilerio 
YMCA. Čiurlionio tinklinin- 
kų pirmąjį šešetuką sudarė: 
L. Baltrūnas, V. Savaitis, G. 
Karazija, J. Savrimavičius, 
V. Aukštuolis ir K. Marcin
kevičius.

Didžiausią pasisekimą 
šiose prancūzų zonos sporti
nėse varžybose išsikovojo 
’’Čiurlionio” mergaitės tink- 
lininkės,' kurios ne tik savo 
gražiu žaidimu ir puikiu ka
muolio valdymu, bet ir 
drausmingumu ir gera 
išvaizda sužavėjo žiūrovus, 
kurių tarpe matėsi didelis 
skaičius prancūzų karių ir 
UNRA vadovybės. Štai tos 
’’Čiurlionio” ansamblio 
lakštingalos: A. Čelnaitė 
(kapitonė), V. Juodvalkytė, 
A. Butkutė, A. Pociūtė, L. 
Vilcinaitė ir J. Liutkutė. 
Laimėjusios visas rungtynes 
čiurlionietės tapo prancūzų 
zonos tinklinio meisterės

Bus daugiau

11, P. Kapočius 6, R. Šlite
ris, G. Atkinson, E. Kaspe- 
raitis ir A. Svaldenis po*4, P. 
Andriejūnas 2. R guteris

JAUNIAI Į MELBOURNE

Australijos lietuvių jau
nių krepšininkų prelimina
rinė išvykos į Čikagą rinkti
nė, vadovaujama trenerio 
Petro Andriejūno, karalie
nės gimimo dienos ilgojo sa
vaitgalio metu susirenka 
Melbourne. Čia vyks visos 
Australijos geriausių jaunių 
komandų krepšinio varžy
bos, pavadintos ’’The Mel
bourne Junior Classic”. Iš
vykos į Ameriką_krepšinio 
preliminarinės (Training 
Squad) komandos jau kuris 
laikas kaip treniruojasi ir 
labai rimtai ruošiasi būsimai 
išvykai. Jauniai, kurių ko
manda yra ypatingai gera, 
Melbourne susitiks su pa
čiomis geriausiomis jaunių 
komandomis ir turės progos 
kartu žaisti ir treniruotis.

Jaunių preliminarinę 
rinktinę Melbourne sudaro: 
Paulius Adomavičius Melb., 
Gary Atkinson Syd., Mark 
Brener Geel., Robertas Gai- 
džionis Syd., Edis Kasperai- 
tis Syd., Antanas Protas 
Syd., D. Sadauskas Melb., 
Audrius Svaldenis Syd., 
Darin Stanwix Hob., 
Michael Wallis Syd.

Treneris ir vadovas Pet
ras Andriejūnas-Pogirskis 
Sydney.

KOVO 100 KLUBO
REZULTATAI

22 traukimas
I- Nr. 77 L. Cox, II - Nr. 49

I. Reisonas, III - Nr. 34 A. 
Laukaitis ir IV - Nr. 74 J. 
Penkaitis.

23 traukimas
I - Nr. 7 Z. Belkutė, II - 

Nr. 91 T. Dambrauskas, III - 
Nr. 27 V. Kazokas ir IV - Nr. 
611. Venclovas.
.................................... ■ — f- 1 į’ .' ? IV.
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Informacija
SHELL FOLKLORINIS 

FESTIVALIS
Jau dešimti metai Sydne- 

jaus Operoje vyksta Shell 
kompanijos įkurti ir organi
zuojami tarptautiniai folklo
riniai festivaliai, kurie kas
met praeina su didžiausiu 
pasisekimu. Šįmet įvyksta 
jau dešimtasis toks festiva
lis birželio 6-14 dienomis. 
Šįmet šis festivalis kiek 
'praplėstas, nes įvyks net 
šeši spektakliai įvairių tau
tybių ir įvairių grupių.

Kiekviename festrvalyje 
nuo pat pradžios dalyvavo ir 
lietuviai, tačiau pastoviau
sias šioje tarptautinėje are
noje lietuvių reprezentantas 
yra Sydnejaus tautinių šo
kių grupė GINTARAS, va
dovaujamas Kajaus Kazoko, 
išstatomas tarp rinktinių 
grupių pirmaeilėse progra
mose, Ir šįmet Gintaras da
lyvaus atidaromajame kon
certe, birželio 12 d., šešta
dienį 2 vai. po pietų Operos 
rūmų koncerto salėje.

Bilietai į spektaklius Kon
certų salėje: $ 9.80 asme
niui; pensininkams, studen
tams ir vaikams - $ 5.80.

Į spektaklius recording 
salėje: $ 5.50 ir $ 4.50.

Bilietai gaunami jau dabar 
Operos kasoje. Lietuviai 
kviečiami gausiai dalyvauti. 
Tinkamiausia proga susipa
žinti su kitų tautų kultūro
mis per jų dainas, muziką, 
šokius ir drauge palyginti

SYDNEY APYL.
PRANEŠIMAS

PRANEŠAME, kad ■ 
VLIKo pirmininkas Dr. Ka
zys Bobelis lankysis Sydne- 
juje birželio 26-27 dienomis.

Ta proga šaukiamas apy
linkės susirinkimas birželio 
27 d., sekmadienį, 4 vai. 
Sydnejaus Lietuvių Klube. 
Svečias Dr. K. Bobelis pa
darys pranešimą apie 
VLIKo veiklą ir atsakys į 
klausimus.

Maloniai kviečiame visus 
vietos ir gretimų apylinkių 
tautiečius gausiai dalyvauti 
ir pasidomėti mūsų vyriau
sio politinio organo veikla.

Sydnejaus Apyl. Valdyba

SYDNEJAUS RAMOVĖ- 
NAMS IR VISUOMENEI

Pranešame, kad birželio 
12 d., šeštadienį, 12 vai. 
rengiamas minėjimas - de
monstracija išvežimų trage
dijai paminėti Sydney Mar
tin Place. Estų, latvių ir lie
tuvių atsargos karių organi
zacijų vardu bus padedami 
vainikai prie nežinomo ka
reivio paminklo.

Prašome visus ramovėnus 
ir visuomenę kuo skaitlin
giausiai dalyvauti. Ypač 
laukiamos ponios ir panelės 
tautiniais drabužiais.

Sydnejaus Ramovės 
Valdyba

* 16-18 East Terrace Bankstown Tel. 7081414J
Birželio 20 d., sekm., 4 vai. J
Viešnios iš Kanados solistės J

SLAVOS ŽIEMELYTĖS >
KONCERTAS >

Įėjimas $ 5 asmeniui, 
$ 3 moksleiviams ir pensininkams.

'Birželio 26 d., šešt., 6 vai. u
JONINĖS J

Šiam vakarui pritaikyta programa, į
kurią išpildys ’’Sūkurio” jaunimas. J
Po to seks šokių vakaras. <
Įėjimas laisvas. 4

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

mus, šokių nebus.
Klubas atidaras normaliai.

ųr Birželio 19 d., šešt., 7.30 vai.
T ŠOKIŲ VAKARAS PRIE ŽVAKUČIŲ 

Laimingi durų prizai;
£ Būsite pavaišinti vynu;
j* Įėjimas laisvas.

VINCO JOMANTO 
: PARODA

Gegužės mėn. įvyko žino
mo lietuvio skulptoriaus 
Vinco Jomanto skulptūrų 
paroda RMI’s Storey Hall 
Galerijoje, Melbourne. Mel
bourne spaudoje meno kri
tikai Vincą Jomantą įvertino 
labai palankiai pabrėždami jį 
kaip vieną žymiausių skulp
torių Australijoje. Kaip ži
noma, Vinco Jomanto kūri
niais puošiasi visa eilė Aus

tralijos oficialių įstaigų šiame 
krašte ir užsienyje.

Vinco Jomanto skulptūros 
yra rūpestinai išbaigtos, 
abstrakčios formos bet 
kupinos gilios minties ir 
įspūdingos išraiškos.

PADĖKA
Besilankant ACT ir NSW, nuoširdžiai dėkojame už 

globą ir vaišes: p.p. Bėveiniams, A.M.J.J. Petrėnams; už 
parodymą Warragamba Dam ir kitų įdomesnių vietų.

Ačiū p.p. Levickams, Bajaliams. Meškauskams.
Aplankėme Dr. M. šeškų ligoninėje, linkime jam greit 

pasveikti. Taip pat ačiū p.p. Jablonskiams ir Pridham 
Adelaidėje už priežiūrą namų ir paukštelių Adelaidėje.

Grįžome į Adelaidę labai laimingai. Ačiū visiems -
E. ir V. Petrėnai

KERAMIKOS PARODA

Birželio 6 d. Bonython 
Meno Galerijoje, Adelaidėje 
(88 Jerningham St.) atida
roma žinomos sydnejiškės 
menininkės Jolantos Jana
vičienės keramikos darbų

paroda, kuri truks iki birže
lio 30 d. Drauge su J. Jana
vičienės keramika savo ta
pybos ir piešinių išstatys 
Barbara Zerbini. Tautiečiai 
maloniai kviečiami arčiau 
susipažinti su mūsų tautie
tės kūryba.

saviškius su kitomis tauty
bėmis.

PRANEŠIMAS
MELBOURNO

LIETUVIAMS

Pranešame, kad birželio 
19 d., šeštadienį, 7 vai. įvyks 
Vyriausio Lietuvos Išlaisvi
nimo Komiteto pirmininko 
Dr. K. Bobelio viešas prane
šimas, kur pirmininkas kal
bės apie VLIKo veiklą, iš
laisvinimo darbus ir atsakys 
į ųaklausimus.

Melbourne ir gretimų ko
lonijų tautiečiai kviečiami 
gausiai atsilankyti, išgirsti 
apie mus liečiančią politinę 
veiklą ir susipažinti su pačiu 
pirmininku.

Melbourne Apylinkės 
Valdyba

Solistės Slavos Žiemelytės 
koncertai

SYDNEY: birželio 20 d., sekmadienį, 4 vai. Šyd. Liet. Klube
ADELAIDE: birželio 26 d., šeštadienį, 7 vai. Liet. Namuose 
MELBOURNE: liepos 4 d., sekmadienį, 4 vai. Lietuvių

Namuose

ALB Krašto Valdyba

Gegužės 29 d. auto nelai
mėje buvo skaudžiai sužeis
tas žinomas veikėjas visuo
menininkas Balys Barkus. 
Nelaimėje B. Barkaus skau
džiai sukrėsta galva, jis iš
buvo porą dienų be sąmo
nės, sulaužyti keli šonkau
liai, tačiau padėtis nėra tra
giška. Tikimės B. Barkus vėl 
atsistos ant kojų. To jam ir 
linkime.

♦ ♦♦

Adelaidiškis M. Varanec- 
kas gegužės mėn. atšventė 
84 gimtadienį. Ta proga lin
kime jam gražiausių metų.

Trėmimų minėjimai

Daug sužinosi 
skaitydamas 

Mūsų Pastogę!

’’MŪSŲ PASTOGEI” 
AUKOJO:

5.00

2.00
5.00
1.00

CANBERRA

Apylinkės Valdyba 
praneša, kad Trėmimų Mi
nėjimas įvyks birželio 13 d., 
sekmadienį, kartu su kitais 
pabaltiečiais.

Už tremtinius ir nukan
kintus šv. Mišias atnašaus 
J.E. arkivyskupas E.B. 
Clancy ir prel. P. Butkus St. 
Christopher’s katedroje 
Manukoje 12.30 pp. Giedos 
Sydnejaus liet, choras.

Po to iškilmingas minėji
mas 3.00 pp Lietuvių Klube. 
Numatoma dalyvaus vieti
niai miesto ir parlamento 
atstovai.

Visi prašomi šiame svar
biame Trėmimų Minėjime 
dalyvauti.

PRANEŠIMAS
MELBOURNO

LIETUVIAMS

Skaudžius mūsų tautai, 
Lietuvos okupacijos ir masi
nių trėmimų įvykius minėsi
me visi Viktorijos pabaltie- 
čiai bendrai birželio 20 d., 
sekmadienį, 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.

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 
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

J. Norvilas WA$ 
Steve Kavaliauskas

NSW $ 
J.Jasiūnas NSW $ 
Ą. Kriščiūnas SA $ 
M.G. Umbražiūnai

NSW $ 10.00 
ACTS 5.00 
Tas $ 10.00 
Vic$ 5.00 
Vic $ 20.00 
Qld $ 5.00 
SA $ 5.00 

ACT $ 10.00
NSW $ 20.00 
NSW $ 5.00 
NSW $ 4.00 

WAS 5.00 
NSW $ 50.00

P. Darius 
VI. Mikelaitis 
Alb. Žvirblis 
K. Šimkus 
J. Feder 
T. Kašauskas 
B. Sumila 
E. Svirklienė 
V. Deikus 
S. Paulauskas 
A. Meliauskas 
P. Liubinskas
S. Ketarauskas USA $ 6.25 

Mieliems aukotojams ta
riame nuoširdų Ačiū.

Mūsų Pastogės” 
Adminstracija

Mūsų Pastogė Nr. 22,1982.6.7,

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 •

mo$u Pattogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

Published 
by the Lithuanian Community 

Publishing Society Ltd. 
P.O. Box 550 

Bankstown. N.S.W.. 2200
Redakt ■Hus V. Kazokas 
'Redakcijos Patariamoji Komi
sija: V Bukevičius, A. Dudai- 
tis, I. Jonaitis, A. Reizgys, V. 
Patašius.
Redakcijos adresas: 13 Percy 
St. Bankstown, N.S.W. 2200 

‘Tel. 709 8395 
Administracijos adresas:
P.O. Box 550

• Bankstown, N.S.W. 2200
i Administracijos tel. 649 9062

Prenumerata:
Australijoje metams $ 20
Užsienyje paprastu paštu $ 24 
Oro paštu į N. Zelandiją S35 
Oro paštu kitur $ 50
Atskiro nr. kaina 50 centų

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

Printed by Rotor Press

8


	1982-06-07-MUSU-PASTOGE_0001
	1982-06-07-MUSU-PASTOGE_0002
	1982-06-07-MUSU-PASTOGE_0003
	1982-06-07-MUSU-PASTOGE_0004
	1982-06-07-MUSU-PASTOGE_0005
	1982-06-07-MUSU-PASTOGE_0006
	1982-06-07-MUSU-PASTOGE_0007
	1982-06-07-MUSU-PASTOGE_0008

