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KELIĄ JAUNIMUI!
V PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO KONGRESAS

Kaip žinoma vienas di
džiausių įvykių lietuvių išei
vijos visuomenėje yra Pa
saulio Lietuvių Bendruo
menės (PLB) ir Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Sąjungos 
(LJS) rengiami Jaunimo 
Kongresai. Sekantis toks 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongresas įvyks 1983 m. 
vasaros metu. Tai bus 
V-tasis PLJK.

Praeityje jau įvyko keturi 
tokie Kongresai. I-masis 
1966 m. JAV (Čikagoje ir 
Dainavoje). Šiame Kongrese 
dalyvavo apie 400 jaunuolių; 
iš 13 kraštų.

II-sis Kongresas įvyko 
1972 m. Čikagoje, ir arti 
Klevelafido ir Toronto mies
tų. II PLJ Kongrese buvo 
išrinkta PLJS Valdyba, kuri 
užsiima pasaulio lietuvių 
jaunimo veiklos koordinavi
mu.

III Kongresas įvyko 1975 
ir 1976 metais Pietų Ameri
koje (Brazilijoje, Urugvaju
je ir Argentinoje). Kongrese 
buvo diskutuojama bei 
sprendžiama organizaciniai 
klausimai.

IV Kongresas, įvyko 1979 
metais Europoje (Londone 
ir prie Frankfurto). Šiame 
Kongrese buvo svarstoma 
lietuvių išeivijos jaunimo 
veiklos perspektyvos ir 
f iVcljM

V-sis PLJK turi įvykti 
1983 m. liepos mėnesį. 
Kongreso atidarymas bus 
Čikagoje per 11 Pasaulio 
Lietuvių Dienas (PLD). Či
kagoje įvyks PLB Seimas, 
Dainų Šventė, Sporto var
žybos ir eilė kultūrinių ren
ginių.

Liepos 2 d., 1983 m. per 
Kongreso atidarymą įvyks 
Talentų vakaras Čikagoje.

PLJ Kongreso stovykla 
vyks nuo liepos 4 iki 10 d. 
Stovyklos programa bus 
pritaikyta jaunimui nuo 16 
- 35 metų amžiaus pagal 
PLJS statutą.

Po stovyklos (tai yra nuo 
liepos 11-21 d.) Kanadoje, 
netoli Toronto miesto, Trent 
Universitete vyks Studijų 
Dienos. Studijų Dienų daly
viai susidaro iš visų kraštų 
atstovų, PLJS atstovų, taip 
pat atstovai iš akademinės, 
studijų dienų, ir Kongreso 
ruošos komitetų.

Kongreso ’’Politinis Mo
mentas” vyks Kanadoje, 
Otavos mieste. Yra numa
tyti susitikimai su Kanados 
valdžia ir aplankyta kraštų 
ambasados. Iš Otavos ke
liausime į Montrealį, kur 
vyks Kongreso uždarymas, 
spaudos konferencija ir 
Kongreso nutarimai.

Planuojama lietuvių jau
nimui, atvykusiam iš tolimų 
kraštų, kuris nedalyvaus 
Studijų Dienose, ekskursija 
iš stovyklos į Montrealį per 
Klevelandą, Washingtoną, 
New Yorką ir. kitus miestus.

Suruošti šį Kongresą ap
siėmė pirmininkauti Violeta 
Abariūtė iš Detroito. Ruo
šos Komiteto sąstatą sudaro 
šios komisijos bei pakomisi- 
jos: pirmininkės pavaduoto
ja Aldona Petrauskaitė, ko- 
sekretorės - Kristina Vesel- 
kaitė ir Rita Neverauskaitė, 
iždininkas Arvydas Šepetys, 
atidarymo Komisijos pirmi
ninkė Violeta Abariūtė, sto
vyklos techninės ruošos Ko
misijos pirmininkė Rusnė 
Kasputienė, Studijų Dienų 
techninės ruošos Komisijos 
pirmininkė Laima Beržiny- 
tė, uždarymo komisijos pir
mininkė Rasa Lukoševičiū- 
tė, Akademinės programos 
komisijos pirmininkė Gabija 
Petrauskienė, PLJS Valdy
bos atstovas Saulius Čyvas, 
PLB Valdybos atstovas An
tanas Saulaitis, J.S., infor
macijos / spaudos pakomisi- 
jos pirmininkė Zita Kripavi- 
čiūtė.

V PLJK pirmininkė taip 
pat susikvietė prezidiumą, 
kuris susieitų tankiau 
Kongreso reikalais. Šį pre
zidiumą sudaro pirmininkės 
pavaduotoja, iždininkas ir 
kosekretorės.

Kongreso Ruošos Komi
tetas yra turėjęs tris posė
džius Detroite. Jau yra at
likta keletas didelių darbų. 
Taura Underienė jau supro
jektavo Kongreso ženklą 
(Logo) kuris pasimatys ne
užilgo.

Taip pat buvo pertvarky
ta atstovų skaičius. Atstovai 
kraštams paskirstyti šiaip: 
Australijai 10, Argentinai 7, 
Brazilijai 7, Didžiajai Brita
nijai 6, JAV 40, Kanadai 20, 
Kolumbijai 4, Prancūzijai 4, 
Urugvajui 4, Venecuelai 4, 
Vokietijai 10, laisvos (jauni
mui be LJS vienetams) 4. Iš 
viso Kongrese dalyvaus 120 
kraštų atstovai. Visi kraštai 
turi iki spalio $ d. pravesti

VLIKo pirm. Dr. K. Bobelis išlydimas Sydnejaus aero
drome. Nuotraukoje iš k.: M. Sakalauskienė, V. Patašius, 
V. Šliteris, Msnr. P. Butkus, Dr. K. Bobelis (VLIKo 
pirm.), p. Bobelienė ir A. Reisgys.

Nuotrauka P. Sakalausko

Leonas Urbonas Kiniečio sapnas (akrylis)

rinkimus ir įteikti atstovų 
sąrašą PLJS Valdybai.

Taip pat buvo nutarta iš
leisti Atstovų Vadovą. Va
dovo tikslas: pradėt gilesnę 
ruošą atstovų ir dalyvių, kad 
kiekvienas kraštas galėtų 
pasiruošti iš anksto diskusi
joms. Informacija bus 
išsiųsta keturiom dalim. 
Pirmutinė dalis apžvalginė; 
antra - studijų dienų eiga; 
trečioji - temos ir ketvirtoji - 
papildomieji.

Kongreso programa iš
plauks iš pagrindinio tema
tinio siūlo. Tai yra ’’Suprask 
iš KUR kilęs, kad žinotum 
KAS esi, kad žinotum KUR 
eiti, ir KAIP ten patekti!”. 
Numatytos trys pagrindinės 
temos: 1) Tautinis sąmonin
gumas; 2) Tautinis solidaru
mas ir 3) Tautinė išraiška.

Visos komisijos kietai dir
ba, kad Kongresas praeitų 
sklandžiai.

Informacijos pakomisija

ĮVYKIAI
PASITRAUKĖ JAV 

VALSTYBĖS
SEKRETORIUS A. HAIG

Pereitą savaitę netikėtai 
iš turėtų pareigų pasitraukė 
valstybės sekretorius Alex
ander Haig, pareigose išbu
vęs 18 mėnesių. Prezidentas 
Reagan atsistatydinimą pri
ėmė su dideliu kartėliu, nes 
tai buvo vienas iš jo pajė
giausių ministerių užsienio 
politikoje ir jo vietoje 
paskyrė George Schultz, 
kuris prie prez. Nixono buvo 
darbo ministerių ir vėliau fi
nansų ministerių. Spėjama, 
kad naujojo sekretoriaus 
senatas nepatvirtins, nes jis 
niekuo išskirtinu nepasižy
mėjęs ir gal daugiau ekono
mistas, bet ne politikas dip
lomatas.

Buvęs sekretorius A. 
Haig buvo kietas politikas, 

turėjęs savo liniją ir susida
ręs gerą vardą tarptautinėje 
arenoje. Viešai neduota tie
sioginių’ motyvų, kodėl jis 
taip staiga pasitraukė iš šio 
posto, bet spaudos komen
tatoriai sako, kad be jo 
Amerikos užsienio politika 
atsidūrė maišaty. Ypač jam 
daug palankumo rodė pa
vergtų tautų atstovai, nes 
A. Haig turėjo užėmęs kietą 
liniją dėl Sov. Sąjungos ir. 
nenorėdamas prieš Ameriką, 
turėti nusistačiusių arabų 
kraštų norėjęs pažaboti Iz
raelį. *♦*

Skrendant virš Indonezi
jos Anglijos keleiviniam 
lėktuvui patekus į neseniai 
prasiveržiusio ugniakalnio 
išmestus garus ir pelenus, 
staiga sustojo veikti visi ke
turi lėktuvo motorai ir jis 
dideliu greičiu krito žemyn 
ir tik arti žemės pavyko mo
torus vėl įjungti ir nusileisti 
Jakartos aerodrome. Lėk
tuvu skridę apie 250 keleivių 
išgyveno didžiulį sukrėtimą.

* * *
Jau du mėnesius erdvėse 

darbuojasi du sovietų kos
monautai ir birželio 25 d. į 
savo erdvėlaivį priėmė dar 
tris ką tik atvykusius iš že
mės: du rusus ir vieną pran
cūzą, kurie numato erdvėse 
išbūti ištisą savaitę.

Ir Amerika pajudėjo. Bai
giama paruošti naujam 
skrydžiui erdvėlaivį Colum
bia, kuris jau du kartus buvo 
iškilęs į erdves ir laimingai 
atlikęs savo misiją.

♦**
Anglijoje suimti ir nuteis

ti du Kubos piliečiai, sugauti 
bešnipinėjant. Jiems už
krauta septyneri metai ka
lėjimo. Kubos ambasada ne
pripažįsta, kad jie dirbę Ku
bai.
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Vardas ir žmogus
Žmogus neatskiriamas 

nuo vardo. Bent Vakarų 
kultūroje. Vardas taip suau
gęs su asmeniu, kad vardą 
atskirti nuo asmens reikia 
chirurginio peilio, nuo kurio" 
kenčia ir asmuo ir vąrdas. Iš 
kitos pusės pažeidus vardą 
tuo pačiu pažeidžiamas ir 
pats asmuo, nes vardas auga 
drauge su žmogum, ir jo ne
galima nei pamesti, nei išsi
žadėti arba sunaikinti, ka
dangi tuo pačiu sunaikina
mas ir pats žmogus. Ir dėl to 
vardą ir asmenį visados ga
lima jungti lygybės ženklu, 
kaip a=b. Ir jeigu a yra 
reikšmingas, tuo pačiu 
reikšmingas ir b. 0 jeigu a 
lygu nuliui, tai ir b yra nulis.

Tačiau ne visi žmonės šitą 
neginčijamą dėsnį supranta 
ir jo laikosi. Ypač vardų kei
timu pasižymi visų rūšių 
išeiviai, kurie patekę į naują 
kraštą  jaučiasi tarsi pradedą 
naują gyvenimą. Ir iš 
tikrųjų, nusėdę svetimame 
krašte ateiviai laikomi visai 
naujai žmonėmis, kur jų 
praeitis visai negalioja ir tik 
žiūrima, kiek jie pajėgūs ir 
gali būti naudingi. Todėl ir 
ateivių vardai naujame 
krašte yra lygiai tiek pat 
nauji ir svetimi kaip ir patys 
ateiviai.

Betgi kaip vardas yra ne
atskiriamas nuo asmens, ly
giai nuo asmens neatskiria
ma ir tautybė. Šiandie pa
saulyje žmonija yra įkopusi į 
tokią kultūros stadiją, kad 
nėra žmogaus, kuris nepri
klausytų kokiai nors tautai. 
Gali tautos įvairuoti kultū
ringumo laipsniais, bet 
kokia bebūtų tauta, ji turi 
savo originalią savitą kul
tūrą, sau lygios neturinčią, 
nes ji yra originali ir nepa
kartojama. Tik savu laiku 
vokiečių naciai ir šiandie fa
šistinę ideologiją tesią 
sovietiniai komunistai 
vardan vienos tautybės vi
sas kitas savo žinioje esan
čias tautas stengiasi sunai
kinti panaudodami ir dras
tiškas fizines genocidines 
priemones.

Išeivių tarpe irgi atsiran
da siauražiūrių žmonių, ku
rie keisdami vardą drauge 

A.A.
VLADUI KOŽENIAUSKUI

mirus, jo žmonai Veronikai, ilgametei Latrobe Valley 
seniūnei, dukrai bei artimiesiems skausmo valandoje 
nuoširdžią užuojautą reiškia

ALB. Krašto Valdyba

A.A.
ANDRIUI MINIOTUI

netikėtai mirus, tėvus Karolį ir Žanetę Miniotus, brolį 
Audrių, gimines ir artimuosius nuoširdžiai užjaučiame.

ALB Canberros Apylinkės Valdyba

tariamai išsižada ir savos 
tautybės daugiausia prak
tiškais, prisitaikymo prie 

■gyvenamos aplinkos 
sumetimais. Betgi tautybė 
nėra kaip drabužis, kurį gali 
mainyti ir kaitalioti pagal 
norus ir reikalą. Žmogus su 
savo tauta neatskiriamai 
suaugęs ir veltui pastangos 
nusiplauti senosios tautybės 
žymes vardan norimos nau
jos. Pagaliau ir toks perėji
mas praktiškai neįmanomas, 
ypač subrendusiam žmogui. 
Tai nėra tas pats, kaip per
sėsti iš vienos karietos į 
kitą. Į naują kultūrą ir tuo 
pačiu į tautą reikia labai 
daug laiko įaugti, bet pripa
žinimo savais tegali susi
laukti tik jų vaikai arba ge
riausiu atveju vaikų vaikai. 
Kaip aukštai yra Prancūzi
joje iškilę poetas Oskaras L. 
Milašius, profesoriai Jurgis 
Baltrušaitis arba Algirdas 
Greimas, bet jie nėra ir nie
kad nebus pripažinti pran- 

' cūzais, nors jų darbais 
Prancūzija didžiuojasi, bet 
lygiai ir lietuviai jais pagrįs
tai didžiuojasi, nes jie neiš
sižadėjo ir niekur nenuslėpė 
savo tautybės.

Galbūt niekad istorijoje 
tiek lietuvių nebuvo paskli
dusių pasaulyje, kiek mūsų 
laikais. Būdami veržlūs ir 
talentingi daugelis iš mūsiš
kių nuėjo labai toli ir iškilo 
aukštai. Bet kiek iš jų prisi
pažįsta lietuviai, kiti net pa

MIRUSIEJI
A.A. JUOZAS SEREIKA

Birželio 13 d. mirė Lietu
vių Sodybos gyventojas 
Juozas Sereika 76 metų am
žiaus. Mirė sodyboje ramiai 
amžinai užmigęs lovoje.

Velionį pagerbti susirinko 
gražus būrelis, įskaitant 
veik visus sodybiečius. Bir
želio 18 d. St. Joachims baž
nyčioje Lidcombe dalyvauta 
gedulingose mišiose, kurias 
atlaikė mons. P. Butkus. Po 
Šv. Mišių karstas, trispalve 
apjuostas, buvo palyd etas .į 
krematoriumą (pagal velio
nio norą) prel. P. Butkus at
liko visas apeigas ir visų da
lyvių buvo gražiai vienbal
siai pagiedota. Lietuvių So
dybos gyventoja p. V. Pet- 

vardes pakeitę, tarsi tuo 
būtų nusiėmę paskutinį tau
tinį drabužį Dar kiti bando 
vaidinti dvigubą vaidmenį 
savo pasiektuose sluogs- 
niuose ar aplinkoje jie "gie
da giesmę to, kieno vežime 
sėdi", o tačiau lietuvių tarpe 
statosi tiesiog superpatrio- 
tais.

Keisčiausia dar, kad mūsų 
išeiviška visuomenė ypač 
spauda kaip tik tokius per
dėtai kelia netgi statant pa
vyzdžiu, ypač Amerikoj. 
Štai yra kelios lietuvaitės 
Holivudo filmų pramonėj. 
Kokios vertės ir šviesumo 
jos yra žvaigždės, ne mums 
čia spręsti, bet iš jų pasi
rinktų vardų niekas neat- 
spės, kad jos lietuvaitės 
arba bent lietuviškos kil
mės. Yra visa eilė panašių 
pavydžių ir kitose srityse.

Ar yra kokia prasmė 
keisti vardus? Gal tie, kurie 
keičia, gal jie turi savų mo
tyvų, bet mums atrodo, kad 
tai bergždžias darbas arba 
paprasčiausiai bėgimas nuo 
savęs. Juk praktiškai nėra 
jokio rimto pagrindo išsiža
dėti savo praeities ir savęs, 
nebent kas nors buvęs pik- 
tadaris, kalėjime sėdėjęs ir 
atvykęs į kitą kraštą nori 
pradėti nesuteptą gyveni
mą. Bet apie tokius čia ne
kalbame. Vardas nėra kaip 
prekei etiketė. Vardą reikia 
ir naujoje aplinkoje išugdy
ti, jį išsikovoti. Bet lygiai tą 
galima atsiekti ir einant 
savo tikruoju vardu. Tad ar 
yra prasmės save žudyti?

(v.k.)

niūnienė atsisveikino šiais 
jautriais žodžiais: ’’Mielas 
Juozai, daugelį metų kartu 
keliavome žemiškuoju keliu. 
Deja, mūsų keliai išsiskyrė 
nors gal tik trumpam laikui. 
Tu iškeliavai ne tam kad vėl 
sugrįžtum bet kad atėjus 
mūsų valandai pasitiktum 
mus kelio pradžioje kuris 
mus ves amžinybėn, ten kur 
tu jau esi. Liūdime netekę 
Tavęs. Dar ilgai matysime 
savo vaizduotėje Tave be- 
vaikštinėjant apie savo gė
lytes kurias Tu taip mylėjai 
ir kurių puokštė palydi tave 
amžinybėn”..

Sugiedoję Tautos Himną 
taip ir atsisveikinome. 
Amžiną Tau atilsį. Ilsėkis 
ramybėje Australijos žemė
je toli nuo tavo numylėtos, 
tėvynės.

Ona Baužienė

A A
KOŠTAS MARČIULIONIS

Birželio 12 d. staiga mirė 
Kostas Marčiulionis. Mirties 
priežastis: kojose venų ir 
arterijų užsiblokavimas. 
Velionis buvo viengungis, 
gimė 1913.3.24 valdininko 
šeimoje, Kaune. Užaugo 
savo vyresnio brolio daili
ninko Aleksandro, dabar 
gyvenančio J.A.V. ir sesutės 
Elenos draugystėje. Baigęs 
’’Saulės” pradžios mokyklą, 
įstojo gimnazijon, o po to 
perėjo amatų mokyklon, bet' 
aukštesnio mokslo nesiekė,

PADĖKA

Dėkojam mieliems draugams, lankiusiems mūsų 
mamytę Eleną Jurkūnienę ligoninėje taip pat išlydėju- 
siems ją į amžiną atsilsį; ačiū už jūsų gėles, mišias ir 
užuojautą.

Ypatingai širdingas ačiū tiems, kurie daug palengvino 
mums su savo praktiška pagalba, prieš ir po jos mirties. 
Nėra žodžių apsakyti, nėra tiek vietos visus.išvardinti, 
brangūs draugai. Tik šiltai spaudžiam jūsų rankas, ir mūs 
širdis ir Dievo palaima bus su jumis visados.

Dėkojam tuo pačiu ir Dainos chorui už giesmes ir 
užuojautą, kartu ir Sūkuriui.

J. ir R. Jurkūnas, Kalbokų, Šepokų 
ir Attard šeimos

netrukus ėmėsi tarnybos 
„Maiste” ir „Paramoj”.

Pašauktas kariuomenėn, 
įsitarnavo jaunesnio puska
rininkio laipsnį, o išėjęs at- 
sargon įstojo į Šiaulių or
ganizaciją. 1941 m. dalyvavo 
sukilime prieš rusus kaip 
partizanas, atliko sunkų už
davinį perplaukdamas Ne
muną su svarbiu pranešimu, 
priešams apšaudant.

Į Australiją atvyko 1949 
metais, apsigyveno Sydne- 
jaus priemiesty Punchbowle 
su sesutės Elenos šeima ir 
a.a. Mamyte, kurią labai 
gerbė ir mylėjo.

Buvo draugiškas ir su vi
sais malonus, dažnai maty
davosi svarbesniuose lietu
viškuose parengimuose. 
Priklausė L.K.V.S. „Ramo
vei”, pasižymėjo pareigin- 
giimu, užtai ramovėnai gau
siai dalyvavo laidotuvėse. 
Pamaldų metu prie karsto 
stovėjo garbės sargyba ir 
prie kapo atsisveikinimo žcr- 
dį tarė„Ramovės” pirm A. 
Skirka. Dar žodį tarė p. Sa
vickienė, Gyvojo Rožančiaus 
būrelio vardu, kuriam velio
nis taip pat priklausė.

Bažnyčioj pamaldas atlai
kė prel. P. Butkus, kuris 
taip pat apžvelgė velionies 
gyvenimą ir išreiškė 
užuojautą skausmo prislėg
tai sesutei Elenai ir jos duk
rai Daivai. Pamaldų metu 
giedojo „Dainos” choro cho
ristai, kurių didelė dalis čia 
susirinko. Palaidotas kartu 
su jo mylima mamyte, tam 
Eačiam kape, Rpokwoode. 

sėkis mielas Kostai ramy
bėje, palydėtas gausaus 
tautiečių būrio, tegu Vieš
pats Tau būna gailestingas.

J.D.

Ketvirtadienį, birželio 17 
d. palaidota Elena Jurkū- 
nienė.Liūdesy paliko vyras 
Jurgis, sūnus ir trys dukros 
su šeimomis.

PALAIDOTAS
J. DAMBRAUSKAS

Birželio 16 d. St. Marys- 
Sriemiesty (NSW) mirė

onas Dambrauskas, palai
dotas birželio 24 d. Mt. 
Druitt kapinėse.

A.A.
EDVARDUI ŠLIAFERTUI 

mirus, jo žmoną Aleksandrą, dukteris Janę, Gražiną^ir 
Nijolę su šeimom ir visus artimuosius dideliame 
nuliūdime nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

Ona Karpavičienė 
Milda ir Vytautas Karpavičiai

ŽINIOS
Net ir Vatikane pasitaiko 

streikų. Neseniai Vatikano 
darbininkai streikavo dvi 
valandas reikalaudami 
aukštesnio atlyginimo.

*•*
Neseniai Kuboje įvyko 

trečiojo pasaulio kraštų 
konferencija, kur buvo pa
reikalauta pasmerkti Angli
ją, kaip agresorių prieš Ar
gentiną. Dalyvavo atstovai 
iš 94 kraštų.

***
Birželio 23 d. Anglijos 

sosto įpėdiniui Charles ir jo 
žmonai Dianai gimė sūnus. 
Visame Britų Common- 
wealthe buvo didelė džiuge
sio šventė.

♦*♦

Anglijoje paskelbta, kad 
Prancūzijos imperatorius 
Napoleonas Bonaparte kuris 
po pralaimėjimo prie Wa
terloo (Belle - Alliance) su
imtas ir ištremtas į šv. Ele
nos salą, miręs ne nuo skil
vio vėžio, kaip kad oficialiai 
buvo skelbiama, bet opera
cijos metu bekeičiant seksą. 
Esą, Napoleonas pastarai
siais metais vis daugiau ir 
daugiau rodęs moteriškumo 
žymių ir jis būtų gyvenimą 
baigęs kaip moteris, jeigu 
operacija būtų pavykusi.

Beveik prieš porą metų 
arabų valstybė frakas pra
dėjo karą su Iranu dėl kai 
kurių ginčijamų provincijų 
ir įsiveržė giliai į Iraną, bet 
pastaruoju metu Irano ka
riuomenė ne tik sulaikė ira
kiečius, bet išstūmė iš užim
tų sričių ir grasina keršyti 
Irakui, kuris pasiūlė nu
traukti karo veiksmus ir 
taikintis.

♦#*

Naujoje Zelandijoje Wel
lington mieste vyksta dvyli
kos valstybių konferencija 
dėl Antarktikos žemyno pa- 
sidalinimo ir jo turtų eks
ploatacijos. Antarktika yra 
pietų ašigaly amžinu sniegu 
padengtas kontinentas, kurį 
pasidalinusios zonomis-di
džiosios valstybės ir čia 
vykdomi įvairūs moksliniai 
tyrinėjimai.
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PENKIASDEŠIMT METŲ AZuto“
Tęsinys BE MAIRONIO

”Kame išganymas” (1895) 
ir ’’Nelaimingos Dangutės 
vestuvės” (1927) tai libretai 
operoms, kuriems muzika 
taip ir liko nesukurta. Pir
masis libretas filosofinio tu
rinio, antrasis tautinio - lie-, 
tuviško. Tėvo verčiama te
kėti už nemylimo kunigaikš
čio Kundroto, Dangutė tam
pa vaidilute, - šventosios 
ugnies saugotoja. Ją pagro
bia kryžiuočiai. Iš nelaisvės 
išvaduojama, bet žyniai ją 
pakaltina buvus kryžiuočių 
sugulove. Tėvo laidotuvių 
metu ji savo noru susidegina 
ant laužo. Libretui sukurta 
dainų liaudies motyvais 
(Augo dukrelė pas senmo- 
čiutę, Ko liūdi sesute šir
dele), raudos, tautiniai lietu
vių vestuviniai papročiai ir 
komiškos dainelės. Libretas 
tikrai geras, kalba gyva, 
liaudiška. Labai gaila, kad 
kompozitorius J. Talat - 
Kelpša, kaip buvo pasinešęs, 
nesukūrė muzikos to turinio 
operai. Nepriklausomais lai
kais būtų buvusi labai popu
liari opera.

Bandė Maironis savo 
Plunksną ir dramos žanre.

arašė trilogiją: ’’KĘSTU
ČIO MIRTIS)) (1921), ’’VY
TAUTAS PAS KRYŽIUO
ČIUS” (1925) ir Vytauto 500 
m. mirties jubiliejui ’’DIDY
SIS VYTAUTAS KARA
LIUS” (1930). Visose trijose 
dramose centrinė asmenybė 
yra Vytautas. Maironis čia 
iškelia Lietuvos istorijoje, jo 
manymu, garbingiausią pe- 
rijodą, bet istorinio kolorito 
jam nepavyko atkurti. Dra
mų herojai kalba maironiš- 
kai, reiškia jo mintis. Intriga 
silpna, vietomis neįtikinanti.

Tarp 1926-30 m. Maironio 
raštai buvo išleisti 5 tomų 
rinktine. Tačiau ir čia ne visi 
jo raštai pateko.

Maironis pranašiausias li
ko lyrikoje. Dominuoja 
jausmas, bet ne vaizduotė ar 
intelektualinis apdūmoji
mas. Jausmas tačiau yra ap
valdytas, kontroliuojamas 
aukštesniųjų dvasios galių, 
todėl sukilnintas. Maironio 
idealai tai tėvynės meilė, 
vienybė, pasitikėjimas Die
vo apvaizda. Maironis vadi
namas tautinio romantizmo 
dainiumi dėl praeities idea
lizavimo, dėl tautinių verty
bių sudvasinimo, bet savo 
retoriniu iškalbingumu, pa
tosu, savo apvaldytu jaus
mingumu ir formos tobulu
mu jis yra artimesnis graikų 
ir romėnų klasicizmui. Gam
tos sudvasinimas ir pomėgis 
ją dainuoti gal tikrai lietu
viškas reiškinys. Juk taip 
neseniai ji tebegarbinta, joje 
dievybių pasireiškimai ma
tyta. Poetiniu požiūriu stip
riausi yra: ’’Užmigo žemė5’, 
"Vasaros naktys”, ’’Nuo Bi
rutės kalno”, ’’Vakaras ant 
Keturių Kantonų ežero”. 
Nuo Birutės kalno. Maironis 
žavingai eilėmis bei posmais 
perduoda lėtą Baltijos jūros 
bangavimą, gi vakarą Ketu
rių Kantonų ežere keturei
liais svajingą laivelio siūba
vimą. Bet ir iš Šveicarijos 
mintimis jis grįžta į Lietuvą: 
"Ten, kur Dubysos mėlyna 
juosta / banguoja plati”. 
Mykolas Biržiška šiaip nu
sako Maironio lyriką: ,vNėra 
čia mistinių gilybių, tik 
sveikos mintys, natūralūs 
jausmai, aiškūs vaizdai; 
lengva forma, skambi gaida.. 
Štai Maironio populiarumo 
paslaptis” (M.B., Lietuvių

' 111 K I : ! 5»♦ i

tautos keliu, II t., Los An
geles,.1953, p. 71). A. 
Vaičiulaitis suglaustai nusa
ko Maironio poezijos didybę: 
’’Taip jis įkūnijo sunkiausią 
reikalavimą - paprastomis 
priemonėmis kurti didelį 
meną, visiems artimą ir su
prantamą” (A.V. įžanginis 
žodis, Maironis, Brooklyn, 
1963, p. 7).

A P O K A
(PRISIMINIMAI)

Pašokau iš lovos, nusi
prausiau, apsirengiau ir'-riė- 
belaukdamas grįžtant iš 
turgaus p. Likevičienės iš
bėgau. Vydūno alėjos gale, 
prie zoologijos sodo kampo, 
man ten bestovint atėjo ir 
buvęs mano kaimynas (gyv. 
Vydūno ai. 60 nr.) prof. V. 
Krėvė - Mickevičius su žmo
na, kuris tada ir ten visą 
laiką su ja garsiai kalbėjo ir 
juokavo tik rusiškai. Sėdin- 
įieji autobuse, tai girdėdami 
traukė pečiais, tą pat dariau 
ir aš. O kada tai jis (irgi dzū
kas - alytiškis) su savo 
„Dainavos šalies senų žmo
nių padavimais,” - man buvo 
daugiau, kaip viskas! Šitas 
žmogus mano širdy sužadino 
meilę mylėti tą ąžuolais ir 
pušelėmis, ežerais ir upe
liais, smėliu ir moliu pa
dengtą Lietuvos kampelį, 
kuriame mūsų protėviai 
prakaitu laistydami duoną 
pelnė ir kurį mes paprastai 
tada buvome pratę vadinti 
Dzūkija.

Prie Soboro autobusas 
apsisuko ir prieš Raudonojo 

kryžiaus vaistinę sustojo. 
Tuojau nuskubėjau į Gedi
mino - Donelaičio susikirti
me esančią Vidaus Reikalų 
M-ją ir užbėgau į 2-jį aukštą. 
Ir ištikrųjų, ten kur dar taip 
neseniai buvo Piliečių Ap
saugos Departamento 
direktoriaus p. Navako ka
binetas, dabar gražiu man 
gerai pažįstamu rankraščiu 
užrašyta: „J.A. Žvirblis. 
LTSR milicijos vyr. inspek
torius.” -

r . . -jst:a H W I

3. REIKŠMĖ
LIETUVIŲ TAUTAI

Maironis yra vienas di
džiųjų tautos atgimimo lai
kotarpio asmenybių. Jis yra 
lyg vaidila, savo kanklėmis - 
kūryba žadinęs tautinę lie
tuvių sąmonę. Visa tebegy
venanti vyresnioji karta gy
vai prisimena Maironio įta-

J. Krupavičius

L I P S Ė
Tęsinys

Pasibeldžiau ir įžengiau. 
Ir prieš mano akis atsivėrė 
kambario vidus, kurio sienos 
buvo apkabinėtos visais ko
munistų „šventaisiais”, o. 
tarpe jų ąžuolinėje kėdėje, 
nauja rusų uniforma, apsi- 
sagstęs žvaigždėmis,plaktu- 
kaisir piautuvais, kokius tik 
čia žydelių krautuvėse buvo 
galima pirkti, sėdėjo man 
gerai žinomas draugas 
Žvirblis. „Sveikas gyvas, 
žemaitėli, kaip tu čia pate
kai?” paklausiau.

„Sveikas, sveikas, dzūke
li!..” Kiek paraudęs atsakė. 
„Žinai, Juliau, jeigu būtų 
man kas pasakęs, kad Sobo
ras subyrėjo į dulkes, - bū
čiau taip nenustistebėjęs, 
kaip nusistebėjau rasdamas 
Tave šitoje vietoje!..” sės
damas pratariau. „Nesiste
bėk, Juozai, sėskis! Aš tau 
trumpai papasakosiu!” Ir jis 
taip pradėjo: „Kada tu ap
leidai Kariuomenės Teismą 
tai ten truputį gyvenimas 
pasunkėjo. Tavo laikais 
gautus iš advokatų pinigus 
už bylų nurašinėjimus ir ki
tus patarnavimus visi lygiai 
pasidalindavome, o vėliau 
•jau to nebuvo. Žinai, būnant 
raštų registratoriumi ir 
gaunant tik 5 kategoriją 
(200 litų mėn.) buvo sunkoka 
pragyventi. O darbą baig
davome 2 vai. po pietų - lai
ko buvo užtektinai. Tada aš 
dar sau susiieškojau antrą 
darbą - auto mechaniko, čia 
pat senamiesty, Lukšio gat
vėje. Ir ten patekau tarp 
komunistų. Ten jie mane

- ----r------—_------- — 
ką. daugeliui ji padėjo susi
rasti save. Jau prieš I-jį pa
saulinį karą, karo metu ir 
pirmaisiais nepriklausomo 
gyvenimo metais nei vienas 
lietuviškas parengimas ne- 
išsivertė be Maironio dekla
macijų bei dainų. Anksti 
kompozitoriai Naujalis ir 
Sasnauskas buvo įvilkę į 
muzikalinę formą gražiau
sius bei prasmitigiausius 
Maironio posmus. Būdamas 
tiek metų Kauno kunigų se
minarijos rektoriumi ir dės
tydamas teologijos - filosofi
jos fakultete, išaugino šim
tus tautiškai sąmoningų ku
nigų. Šioje darbo srityje 
Maironio įtaka klierikams 
nebuvo tiesioginė. Jo artu
mas ir jo poeto garsas veikė 
jaunuosius klierikus bei ku
nigus. Šiaip jau pedagogas 
Maironis buvo formalus ir 
šaltas pareigos žmogus. 
Koks didelis šiame bare yra 
suvaidintas Maironio vaid
muo, paryškės tik tada, jei 
prisiminsim, kaip smarkiai 
buvo sulenkėjusi mūsų ku
nigija, kokia lenkinimo ban
ga sklido per bažnyčias.

Didžiausia reikšmė Mai
roniui priskirtina poezijos 
srityje. Senoji mūsų poezija 
su mažom išimtim tautinių, 
ypač politinių aspiracijų at
žvilgiu buvo pasyvi, be ug
nies. Palyginkim kad ir su 
Donelaičiu, Poška, Bara
nausku. Maironis prabyla 
lyg tautos vadas:
— Į darbą, broliai, vyrs į 

vyrą, 
Šarvuoti mokslu atkakliu! 
Paimsim arklą, knygą, lyrą 
Ir eisim Lietuvos keliu!

Novatorius Maironis for
mos srityje. Su juo įsitvirti
na mūsų poezijoje silabinė - 
toninė eilėdara. Sekant len- 

prikalbėjo įsirašyti į jų 
„Spartaką”, nes kitaip grą

žino išmesti iš darbo ir net 
jranešti Kar. Teismui. Mo
kėjau 5 litus mėnesinį mo
kestį ir kentėjau. Vėliau, 
kaip ir pats gal žinai, stip
riau įsigalėjus tautininkams 
gyvenimas negerėjo, bet vis 
daugiau atsirado visuose 
sluoksniuose nepasitenkini
mų ir aš prisiklausęs agita
cijų pasidariau komunistu. 
Dėka draugo Sniečkaus, ku
ris mane skaitė prityrusiu 
teismo srityje ir tapau įkiš
tas į šitą vietą. Bet aš tau, 
Juozai, prisiekiu savo že
maičio vardu, kad aš nieka
dos ir niekam nebuvau ir 
nebūsiu šnipas ir likau tas 
pats širdy, kokį tu mane pa
žinojai prieš keletą metų. Aš 
dirbau ir dirbsiu, neatsi
žvelgiant į pasikeitusias ap
linkybes, savo Žemaitijos 
naudai ir žinoma, kiek galė
siu, - gelbėsiu jus dzūkelius, 
aukštaičius!..-” garsiai nusi
juokė.

„Juliau, ar tau teko būti 
Vilniuje?” — paklausiau. 
„Dar neturėjau laiko,” - at
sakė.

„Žinai, ten ant katedros 
sienos, prie pamatų, nuo ne
atmenamų laikų yra kaltu į 
cementą iškalti šitokie žo
džiai: „Lietuvi, aukštaiti, 
neskriauski žemaitį, bet 
muški gudą, kaip šunį rudą! 
O tu jiems tarnauji!” - tada 
aš garsiai nusijuokiau.

„Žiūrėk, Juozai, aš visiš
kai ir nemanau jiems tar
nauti! Aš tarnauju savo tė
vynei! Aš tau kaip pavyzdį 
priminsiu draugą Sniečkų. 
Jis šitoje padėtyje atsidūru
siai Lietuvai padarė labai 
daug gero. Jis nors ir būda
mas kietas komunistas, bet 
jis mus, lietuvius, pastatė,
lllttHI rKtlftTU

wi{Kž^gmc,|. m;MH Kny 
kus ankstesnieji musų poe
tai, išskyrus K. Donelaitį, 
laikėsi silabinio- eiliavimo - 
vienodu skiemenų skaičiumi 
eilutėse. Maironis gi vieno
du kirčiuotų ir nekirčiuotų 
skiemenų pasiskirstymu ei
lutėse ir pagal tai sukuriant 
pėdas. Eilučių ilgumas, rit
mo bangavimas priklauso 
nuo eilėraščio turinio. Jo 
poezijoje forma yra meniš
kai suaugusi su turiniu. Jis 
yra prašokęs visus savo 
pirmtakus bei amžininkus ir 
vaizdo plastingumu, subty- 
lumu, poetinio žodyno pla
tumu. ^Miškas ūžia, verkia, 
gaudžia” kaikam atrodo 
labai paprastas pasakymas. 
Tačiau kiekvienas šios eilu
tės žodis, jei tik su derama 
priegaide ir balso vibravimu 
tariamas, sukelia girdimąjį 
įspūdį. Žodyje ’’miškas” su 
išryškintai tariamu ”š” 
sukelia miško šlamėjimo įs
pūdį; žodyje ’’gaudžia” su 
tvirtagale priegaide išryš
kintas ”u” atkuria audros įs
pūdį.

Maironio poezijai išpopu
liarėti ypač padėjo kompozi
toriai. Yra per 100 Maironio 
žodžiams kompozicijų, kai 
kurios virtę tiesiog liaudies 
dainomis. ’’Lietuva brangi” 
(J. Naujalio kompozicija) 
yra virtusi šiandien okupuo
toje Lietuvoje tautos himnu. 
Dėl V. Kudirkos himno gali
ma mat nukentėti, o Mairo
nio tai nieko dėta pobūvio 
daina. C. Sasnausko ’’Mari
ja, Marija” ir to paties kom
pozitoriaus ’Apsaugok, 
Aukščiausias, tą mylimą ša
lį" (posmas iš ’’Kur bėga Še
šupė, kur Nemunas teka”) 
yra virtusios bažnytinėmis 
giesmėmis.

Bus daugiau

daug aukščiau ekonominiai 
ir kultūriniai už mūsų bro
liškas kaimynines tautas. 
Mes esame geriau apsirengę 
ir pavalgę. Aš tikras, kad ši
tos Lietuvos istorijos rašy
tojas negalės perdaug juodo 
rašalo išlieti jo darbus apra
šant. (Jau miręs, Jo pasi
darbavimą Lietuvai tvirtina 
ir jau minėta žydų porelė.”)

„Nustok, Juliau, girtis ir 
girti! Aš tik norėčiau tau 
priminti, kad mūsų arkliui 
(aukštaičių emblema) yra 
geležiniai pančiai ant kojų 
prirakinti, o jūsų lokiui (že
maičių emblema) grandinė 
ant kaklo užmauta. Likimas 
tas pats!!! -

„O, Juliau, mudu užsiple
pėjome ir aš visiškai užsi
miršau savo rūpesčius. Ži
nai, kad aš dabar randuosi, 
tarpe dangaus ir žemės! 
Mano žmona ir dukrelė gy
vena savo namuose Kybar
tuose ir aš jų negaliu aplan
kyti, nes jūs padarėte ten 
zonas ir be leidimo neįma
noma įvažiuoti.” —

„Gerai, kad užėjai! Aš, 
rodos, vakar čia raštinėje 
mačiau tavo žmonos Martos 
prašymą, kuriame ji prašo 
tau duot leidimą įvažiuoti į 
Kybartus, nes jai ir dukrelei 
Astridai ten sunku ir liūdna 
be vyro ir tėvo. Žinai tą pra
šymą saugumo milicijos vir
šininkas Adomavičius (buv. 
mūsų prezidento saugotojas 
ir prie jo slaptosios policijos 
v-kas) atmetė.” —

„Tai kiaulė, Juliau! O aš gi 
trejus metus su juo kartu p. 
Prezidentą saugojau iš vie
šosios policijos pusės. Buvo
me tokie geri draugai!..” nu
sistebėjau.

Bus daugiau
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VIETINIS IE INTERNACIONALINIS
FUTBOLAS PER CHANNEL 0/28

CHANNEL 0 AND CHANNEL 28 
MUUKUUURAL TELEVISION

i eNa Iii ir svetur
IŠ HOBARTO

Ištremtųjų ir kankinių 
minėjimas Hobarte jau tra
diciniu būdu suorganizuotas 
HELLP (Help Estonian, 
Latvian and Lithuanian 
People) Draugijos; kurios 
nariais yra visi, kurie raš
tiškai pareiškę, kad nepri
pažįsta sovietų Rusijos oku
pacijos Pabaltijo kraštuose.

Šiais metais tai buvo trijų 
valandų vigilija — demons
tracija su vėliavomis ir pla
katais miesto centriniame 
parke, po to procesija į ka
talikų katedrą, kur įvyko 
ekumeninės pamaldos daly
vaujant Hobarto arkivysku
pui Sir Guildford Young, 
vyskupui H.A. Jerrim ir 
eilei kitų bažnyčios atstovų. 
Arkivyskupas trumpu žo
džiu pasveikino susirinku
sius, paaiškino pamaldų 
prasmę ir tikslą. Įspūdingas 
pamaldas užbaigė turiningu 
pamokslu katedros klebonas 
Kun. G. Jarrett.

Norėčiau klausti gal net 
skausmo ir nevilties kupina 
širdimi, kur jūs, hobartiškiai 
lietuviai, buvote, kai tiek 
daug garbingų ir iškilių Ho
barto visuomenės atstovų 
meldėsi už mūsų tautą ir 
kankinius Sibiro vergų sto
vyklose ir Rusijos kalėji
muose? Kodėl daugelis iš 
mūsų, kurių tarpe nėra nė 
vieno nepaliesto raudonojo 
teroro, neparodėme solida
rumo su mūsų kovojančia 
tauta dėl tėvynės gyvasties, 
dėl kalinio dalios palengvi
nimo?

Skaitau spaudoje, kad ir 
kitur panašus abuojumas 
pasireiškęs. Daugelis tau
tiečių palieka demonstraci
jas organizatoriams patys 
nepasirodydami. Nenuosta-

Labai pigios 
kelionės

Į
LIETUVĄ - EUROPĄ - 

AMERIKĄ — AZIJĄ

Teiraukitės mūsų žemų 
kainų vykstant į Maskvą, 
Tel Aviv ir daugybės kitokių 
žemų kainų

Suteikiama palyda su glo- 
ga lankant gimines
Patyrę tarnautojai, galį 
susikalbėti daugybe 
Europos kalbų

Visais kelionių reikalais 
kreiptis
Gateway

Travel
48 The Boulevarde,
STRATHFIELD 2135

Tel. 745 3333 (4 linijos)
Lie. Nr. B.888 
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bu, kad pamiršę tautinę am
biciją, priešo padarytas 
skriaudas, susiriejame dėl 
sportininkų abuojumo. Ka
žin, ar verta mūsų bendruo
menės veikėjams pyktis, 
kad sportininkai vyksta per 
vienokią ar kitokią kelionių 
agentūrą. Nedaug sporti
ninkų matėme demonstraci
jose ar girdėjome minėji
muose. Sportininkai juk 
sako, kad jie nori sportuoti, 
o ne klausytis kitų barnių, 
tai gal geriau tarpusavyje 
nesirieti tiems kitiems dėl 
tų, kurie vis tiek nueis pas 
australus žaisti ir pasilinks
minti (kaip girdėjau vienas 
sportininkas pagrasinęs, jei 
kiti su jo norais nesiskaitys).

Girdėjau jau net nuomo
nių, kad gal verčiau už tuos 
pinigus, kuriuos surinksime 
sportininkų kelionei, kokį 
siuntinį ar kitą į Lietuvą pa
siųsti politinių kalinių šei
moms. Žinau, kad bendruo
menė dažnai daug laiko su
gaišta besiginčijant, tačiau 
dėl to nedalyvauti bendruo
menės gyvenime ir neprisi
dėti prieš bendrų reikalų 
yra perlengvas pasiteisini
mas, kuris problemos neiš
sprendžia.

Norėčiau duoti sportinin
kams pamokymų: daugumas 
jų dirbantieji; jie gali papla- 
nuoti, iš anksto pataupyti ir 
patys apmokėti keliones, 
kam tik jie nori, nepatai
kaudami nei bendruomenės 
vadovams, nei kitoms orga
nizacijoms, tačiau pripažinti 
jiems vienodas pozicijas 
Lietuvos laisvinimo darbe 
irgi nebūčiau linkęs.

Norėčiau užbaigti savo 
mintis iš Hobarto nuomone, 
kad reikia abudu mūsų laik
raščius sujungti į vieną. 
Stebiuosi, kad redaktorius, 
pasigesdamas kontraversi- 
nių pareiškimų laikraštyje ir 
kviesdamas laisvai pasisa
kyti, vis dar vengia praleisti 
mano šią nuomonę dėl laik
raščių sujungimo. Ypač, kad 
aš nesakau, jog reikia štai 
sujungti laikraščius ir baig
ta. Aš jau kelinti metai siū
lau pradėti rimtai galvoti, 
bandyti ir tartis, kalbėtis, 
kad abu laikraščius sujun
gus.

A. Kantvilas
Redakcijos pastaba. Be 

reikalo autorius priekaiš
tauja redaktoriui laikraščių 
sujungimo reikalu. Šis klau
simas prieš eilę metų buvo 
to paties redaktoriaus iškel
tas Mūsų Pastogėje. Po to 
Krašto Valdyba turėjo eilę 
Šasi t ar imu su Australijos 

katalikų Federacijos vado
vais ir susitarta padėtį pa
likti kokia ji yra nesigrie- 
biant jokių prievartinių 
'veiksmų: kol įmanoma leisti 
du laikraščius, tegu jie eina, 
nes visados geriau turėti du, 
negu vieną. Su laiku reikalas 
savaime išsispręs be jokio 
spaudimo abiem pusėm siū
lant klausimo nekelti ir 
skaitytojų neerzinti. Red.

LIET. KNYGA 
MELBOURNE

Lietuviškas ačiū jiems, šie 
Melbourne Lietuvių Biblio
tekos rėmėjai aukojo: $ 20 
A.V. Ročiai. Knygų G. Ka- 
zokienė, B.O. Zumeriai.

Šaltinių Biblioteka ypač 
didžiuojasi Genės Kazokie- 
nės su linkėjimais prisiųstu 
dailininko Prano Domšaičio 
kūrinių atspaudų didelio 
formato liuksusiniu albumu, 
1976 m. išleistu South Afri
can Art Library under the 
auspices of the South Afri
can National Gallery.

Dar vieną Šaltinių 
Bibliotekai knygą padova
nojo K. Paškevičius; tai 
Jono Matulioniu, buvusio fi

Pas Pertho lietuvius
TRĖMIMŲ MINĖJIMAS 

PERTHE

Birželio 13 d. latvių salėje 
Perthe vietos baltiečių ko
mitetas surengė birželio 
trėmimų minėjimą. Dalyva
vo apie 300 žmonių. Trijų 
dvasiškių (lietuviams atsto
vavo kun. T. Tomich, kroa
tas) atkalbėtos maldos, po to 
sekė įvairių atstovų kalbos. 
Į lietuvius prabilo jaunuolis 
Jonas Stankevičius tokiais 
žodžiais:

’’Jums gal bus kiek keis
toka klausytis manęs, kal
bančio apie laikotarpį, kai 
prieš 40 metų Lietuvoje 
prasidėjo nežmoniškas tero- 
tas, kuris siaučia iki šių 
dienų. Manęs tuo laiku dar 
nebuvo pasaulyje, kai ne
kalti žmonės ištisomis šei
momis ginkluotų rusų karių 
buvo gaudomi kaip didžiausi 
nusikaltėliai, grūdami į gy
vulinius vagonus ir nežmo
niškose sąlygose gabenami į 
Sibirą. Daugelis jų nebe
grįžo į numylėtą tėvynę ir 
paliko savo kaulus greta 
savobrolių to paties likimo, 
ištikusių juos dar carų lai
kais.

Aš gimiau ir augau šiame 
krašte, kur net žmogžudžiai 
uždaromi į patogius kalėji
mus kartais ir su T.V. ir at
sėdėjus keletą metų palei
džiami. Mūsų brolių ir sesių 
yra jau po 20-30 metų ken
čiančių, ir jų kančioms galo 
nesimato. Todėl man sunku 
įsivaizduoti, kad dvidešim
tame amžiuje grįžta vidur
amžiai. Didžiausiu nusikal
timu skaitoma meilė savo 
tėvynei ir tikybai.

Iš Lietuvos požemio 
spaudos skaitome, kad jų 
kančios nemažėja ir jie šau
kiasi pasaulio pagalbos, bet 
pasaulis kurčias. Politikai 
užimti savų kraštų reikalais 
ir retas jų viešai prabyla už
tarimo žodį pavergtiesiems. 
Sunku atkreipti pasaulio 
dėmesį į kažkur už tūkstan
čių mylių už geležinės už
dangos esančią trijų milijo

nansų tarėjo 579 psl. istori
nis dienoraštis iš 1941 -1945 
metų laikotarpio vokiečių 
okupacijos Lietuvoje.

Pasitaiko, kad skaitytojai 
ilgai uždelsia ar iš viso ne
grąžina paskolintų knygų, 
bibliotekos pareigūnui pri
mesdami knygų dingimo 
priežastis. Atsižvelgiant į 
tai, spaudos stende ir Šalti
nių Bibliotekoje esantieji 
leidiniai visiems yra priei
nami tik bibliotekos patal
pose esančioje skaitykloje 
šeštadieniais ir sekmadie
niais 1 - 4 vai. p.p. Kitu metu 
- pagal atskirą susitarimą. 
Šaltinių Bibliotekos knygos 
tik tais atvejais bus skolina
mos išsinešimui iš bibliote
kos patalpų, jei biblioteka 
turės jų dublikatus.

J. Mikštas 
Bibliotekos vedėjas

nų tautą, kuri Jungtinių 
Tautų palikta Rusijos ko
munistinių imperialistų sau
valei. Bet perdaug kaltinti 
svetimųjų už nesirūpinimą 
mūsų reikalais negalime, 
nes ir mes patys ne perdaug 
tuo sielojamės. Anglai lieja 
kraują dėl kitame pasaulio 
gale salelių, kur 1800 gy
ventojų kalba angliškai, o 
mes dėl pavergtų ir kanki
namų trijų milijonų brolių ir 
sesių kartais nerandame lai
ko bent protesto demons
tracijoje dalyvauti, parašyti 
protesto laiško parlamenta
rams, valdžios atstovams ar 
spaudai. Juk visa tai yra 
mūsų galioje - bereikia tik 
gero noro. Himną giedodami 
kartojame ’’Vienybė težydi”, 
o ar daug mūsuose tos vie
nybės paliko? Lietuvoje lan
ką bažnyčias yra persekio
jami. Čia mes esame laisvi 
išpažinti savo religiją, bet 
kiek mes palaikome lietu
viškas pamaldas? Jei vieną 
dieną jos nutrūktų,kieno tai 
bus kaltė? Negalėsime kal
tinti svetimtaučio kunigo, 
kuris prie mūsų taikinda- 
masis net lietuviškai moko
si.

Skundžiamės, kad jauni
mas lietuviškai nekalba, bet. 
negalvojame, kas dėl to kal
tas. Atleiskite už mano šias 
pastabas, bet bijau, kad 
laikas nedirba mūsų naudai, 
todėl neleiskime jo veltui. 
Dirbkime, veikime, kelkime 
savo balsą viešumon, jei no
rime, kad būtume išgirsti. 
Padėkime kryžiuojamai 
Lietuvai.”

Jonui Stankevičiui baigus 
kalbėti buvo sugiedotas 
Tautos Himnas ir minėjimas 
užbaigtas gerai treniruoto 
latvių choro koncertu.

S-s
DARIAUS IR GIRĖNO 

MINĖJIMAS

Ramovėnų Valdyba pra
neša, kad liepos 11 d., sek
madienį, 11 vai. St. Francis 
bažnyčioje įvyks pamaldos 

už Steponą Darių, Stasį Gi
rėną ir Vytautą Didįjį. Pa
maldas laikys kun. T. 
Tomich. Tuoj po pamaldų 
Lietuvių Namuose ruošiami 
pietūs. Minėjimas seks tuoj 
po pietų.

Bus ir meninė programa. 
Minėjime tikimasi ir daug 
svečių australų. Paskaitą 
skaitys prof. Dr. Z. Budrikis 
lietuviškai ir angliškai. Ra
movėnų Valdyba kviečia 
visus tautiečius kuo skait- 
lingiau organizuotai su vė
liavomis dalyvauti pamaldo
se, vėliau pietuose ir minė
jime.

Pertho Ramovės Valdyba

PAVERGTŲ TAUTŲ 
SAVAITĖ

The World Freedom 
League Komitetas praneša, 
kad liepos 18 d., sekmadienį, 
3 vai. įvyks Kings Parke pa
vergtų tautų eisena ir deda
mi vainikai prie žuvusių ka
rių paminklo.

Komitetas kviečia visus 
lietuvius gausiai dalyvauti 
su tautine vėliava o moterys 
tautiniais rūbais. Visi ren
kasi prie Queen Victoria pa
minklo 2.30 vai.

PAVERGTŲ TAUTŲ
BALIUS

Pavergtų Tautų Komite
tas praneša, kad liepos 24 d., 
šeštadienį, vakare ruošia
mas pavergtų tautų balius 
su menine programa 8 vai. 
vak. Embassy salėje. Komi
tetas kviečia visus lietuvius 
dalyvauti baliuje. Bilietai $ 
13 asmeniui ir jų galima 
gauti pas B. Steckį arba už
sisakyti telefonu 295 4261.

PAVERGTŲ TAUTŲ
SAVAITGALIS

Komitetas praneša, kad 
liepos 25 d., sekmadienį, 3 
vai. įvyks visų tautybių ir 
įvairių religijų ekumeninės 
pamaldos St. George’s ka
tedroje už žuvusius dėl lais
vės. Komitetas kviečia visus 
lietuvius dalyvauti su vėlia
va ir tautiniais rūbais. Visi 
renkamės prie katedros.

W.F.L. ir C.N.C. atstovas 
B. Steckis

KLUBO ’’TAURO”
VALDYBOJE

Artėjant sporto šventei ir 
Lietuvių Dienoms Melbour
ne, tolimame Perthe sporto- 
jančiam jaunimui tuo reikalu 
tenka susirūpinti. ’’Tauro" 
klubo veiklos pagyvinimui į 
Valdybą kooptuojama Gaila 
Klimaitytė. Jai numatytos 
pareigos: sportuojančių
mergaičių grupę ruošti iš
vykai į Melbourną, rinkti 
nario mokestį ir aukas 
bendram sporto klubo Rei
kalui, artimai veikti su Klu
bo Valdybos pirmininku, 
kuris dėl savo profesijos 
(daktaras) nevisada gali po
sėdyje bei pasitarime daly
vauti.

’’Tauro” Valdyba
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SVARBŪS DOKUMENTAI APIE DARIŲ IR GIRĖNĄ

Neseniai gav&u laišką iš 
Edmund Jasiūno, kuris gy
vena Chikagoje. Jis daug 
yra rašęs straipsnių apie 
Lietuvos aviaciją. Pacituo
siu jo prisiųstą laišką,

’’Didžiai gerb. p. Majore. 
Su atidumu perskaičiau Mū
sų Pastogėje 1981 m. Nr. 28 
S. Pačėsos str. ’’Neužmirš
tami Didvyriai”. Vėliau per
skaičiau Tamstos patikslini
mus (M.P. 1981 m. Nr. 32), 
S. Pačėsos atsakymą į 
Tamstos patikslinimus 
{M.P. 1981 Nr. 35) ir tams
tos galutini atsakimą (M.P. 
1981 Nr. 38). Pilnai pritariu 
tamstos mintims ir argu
mentams. Dar prof. K. Ože
liui gyvam esant, buvęs Vil
niaus Apygardos Teismo 
jrokuroras Jonas Talalas 
aišku kreipėsi į prof. K. 
Iželį prašydamas patvirtin
ti ar paneigti gandus apie 
tariamą ’’Lituanikos pašo- 
vimą ir S. Dariaus ir S. Gi
rėno kūnuose rastas kulkų 
žymes. Prof. K. Oželis tada 
pasiuntė J. Talalui kopiją 
laiško rašyto 1959 m. 2-ro m. 
26 d. ministeriui J. Rajeckui 
Wašingtone. Aš manau kad 
šie dokumentai pilnai iš
sprendžia mįslę (t.-y. panei
gia gandus apie rastas jų 
kūnuose kulkų žymes) ir pa
tvirtina tamstos argumen
taciją. Jei rastumėte tiks
linga, galite šiuos dokumen
tus ar jų ištraukas paskelbti 
’’Mūsų Pastogėje”. Pridedu 
šešias kopijas tų dokumen
tų, paskelbtų 1978 m. Nau
jienų dienraštyje Chicagoje. 
Dokumentų kopijos užvar
dintos (Svarbūs dokumentai 
apie Darių ir Girėną). Raši
nio sutrumpinimui paminė
siu ištraukas prisiųstų do
kumentų. Tuoj po Dariaus ir 
Girėno žuvimo 1933 m. lie
pos 17 d. Soldino miškely 
Vokietijoje; lietuviškoje 
spaudoje (ypač išeivijos) 
buvo spėliojama, kas galėjo 
būti avarijos priežastimi. 
Spaudoje _ buvo pasklidę 
gandai, būk tai mūsų lakū
nus pašovę naciai. Šį žinia 
Lietuvos vyriausybės buvo 
skubiai atšaukta, kaip be 
pagrindo. Daugeliui metų 
praėjus išeivijos spaudoje ir 
vėl pasigirsta tvirtinimai, 
kad Darius ir Girėnas buvę 
pašauti nacių. Keletą 
straipsnių kuriuose apie tai 
yra užsiminta, čia išvardin
sime. Dariaus ir Girėno mir
ties mįslė - Dr. V. Tercijo- 
nas, Vienybė 1959 m. sausio 
9 d. Nr. 2. Darius ir Girėnas 
- nušauti - Juozas L. Giedri- 
mas, Tėviškės Žiburiai 1969 
m; Nr. 18. As pats J.L.G. 
straipsnis perspausdintas 
Argentinos Lietuvių Balse. 
Tau Jaunoji Lietuva - Petras 
Jurgėla, Karys 1974 m. Nr.
7.

Vargu, ar tikroji tragedi
jos priežastis bus kada nors 
išaiškinta. Galėjo būti įvai
rių priežasčių. Gandų versi
ja dėl lakūnų kūnuose rastų 
kulkų. pažeidimų atpuola ir 
štai dėl ko. Buvęs Vilniaus 
prokuroras Jonas Talalas 
tuo metu gyvenęs Chicagoje 
1959 m. kreipėsi į tuo metu 
dar gyvą prof. K. Oželį, ku
riam kartu su prof. Žilinsku 
1933 m. buvo pavesta Da
riaus ir Girėno kūnų ištyri
mas. Abu profesoriai dar 
Lietuvoje man buvo gerai 
Eažįstami ir su jais teko ne 
artą tuo klausimu kalbėti. 

Prof. J. Žilinskas man as
meniškai niekad netvirtino, 
kad lakūnų kūnuose būtų

Dariaus ir Girėno mįslė

buvusios rastos bent kokios 
smurto žymės.Ar jis mirda
mas paliko kokius užrašus 
nežinau. Kas liečia prof. K. 
Oželį, tai susitikdavom Chi
cagoje, ragindavau jį depo
nuoti savo autentišką pa
reiškimą Lietuvos Atstovy
bėje. Prof. K. Oželis sutiko 
tai padaryti. Aš manau kad 
yra tikslu šiuos dokumentus 
paskelbti spaudoje.

J. Talalo laiškas prof. K. 
Oželiui (ištrauka);

’’Didžiai Gerbiamas pone 
profesoriau, esu pasiryžęs 
surinkti iš mūsų praeities 
laisvojo gyvenimo kai 
kuriuos duomenis bei doku
mentaciją, liudytojų pasisa
kymus svarbesniais klausi
mais. Mūsų tėvynei esant 
okupuotai ir nežinia kada 
dar būsiant laisvai, visi do
kumentai ir medžiaga yra 
okupanto rankose, tad tenka 
bent čia esančiųjų gyvųjų 
pasiklausti. Medžiaga nyks
ta, liudytojai miršta daug 
mums svarbių žinių nusi
nešdami su savim. Konkre
čiai norėjau šį kartą pono 
profesoriaus paklausti Da
riaus ir Girėno kūnų balza- 
mavimo istorijos klausimu. 
Aš pats čia Amerikoje esu 
nuolatinis Dariaus ir Girėno 
žygiui minėti narys ir man 
tas reikalas rūpi. Kaune tuo 
metu buvo gandų, kad jų 
kūnuose buvo rastos kulkų, 
žymės. Kadangi šį reikalą 
iškėlė spaudoje Dr. Tercijo- 
nas savo straipsnyje, tai 
siųsdamas ’’Vienybės” nr. 2-

VLIKo pirmininkas Adelaidėje
Adelaidiškiai buvo 

gerokai nustebinti, sužinoję, 
kad netrukus mus aplankys 
VLIKo pirm. K. Bobelis. 
Paskubomis buvo pasiruošta 
svečią tinkamai sutikti ir jo 
čia buvimą tinkamai išnau
doti. Kartu su pirmininku 
atvyko ir jo žmona.

Svečius aerodrome sutiko 
kun. A. Spurgis, bendruo
menės pirmininkas Č. Za- 
moiskis su žmona, J. Stepa- 
nas ir J. Lapšys. Atvykusie
ji buvo apgyvendinti Katali
kų Centre. Buvo sudarytos 
sąlygos, kad svečiai kuo pla
čiausiai pamatytų Adelaidę, 
susipažintų su adelaidiškiais 
ir su jais pabendrautų.

Sekmadienį buvo suruoš
tas miesto rotušės salėje 
trėmimų minėjimas. Tos 
pačios dienos rytą Šv. Kazi
miero bažnyčioje už tremti
nius buvo laikomos pamal
dos, kurių metu Dr. Bobelis 
skaitė lekciją. Antrą valan
dą svečias su kitais pabal- 
tiečių atstovais padėjo 
vainiką prie žuvusių karių 
paminklo. Po to visi susirin
kome į rotušės salę minėji
mo aktui. Po pagrindinio 
kalbėtojo A. Taškūno, buvo 
sudaryta proga į gausią 
publiką pakalbėti ir Dr. Bo
beliui.

Pirmadienio popietę ade
laidiškiai buvo sukviesti į 
Lietuvių Namus, kur Dr. 
Bobelis padarė platų prane
šimą apie VLIKo veiklą; kas 
yra daroma ir planuojama 
kovoje už Lietuvos laisvę. 
Buvo įdomu iš pirmųjų šal
tinių patirti, kaip VLIKas 
veikia, ką konkretaus yra 
padaręs ir kokios ateities 
perspektyvos. Baigęs pra
nešimą, pirmininkas kvietė 

ištrauką iš š.m. 9 d., aš no
rėjau asmeniškai patirti iš 
Tamstos kaip buvusio mano 
jrofesoriaus, kaip ištikrųjų 
urvo. Kas buvo nustatyta jų 
tunus balzamuojant. Pras- 
inko didelis metų skaičius, 
pasikeitė ir režimas Vokie
tijoje ir manau, kad galėtu
mėt pasakyti tiesą. Tas eitų 
mūsų svarbesnių įvykių do
kumentacijos rinkimo sąs
kaitom Jūsų J. Talalas.

Laiškas K. Oželio minis
teriui J. Rajeckui i

Didžiai Gerbiamas Pone 
Ministeri, laikydamas ne
naudinga veltis į polemiką 
per viešąją spaudą aš kaip 
buvęs medicinos ekspertas 
pasiryžęs painformuoti Jus, 
Pone Ministeri, kad versija 
pašovimo buvo be pagrindo. 
Vyriausybės vardu ministe- 
ris pirmininkas Juozas Tū
belis pavedė anatomijos 
prof. Jurgiui Žilinskui ir 
teismo medicijos prof. Dr. 
Kaziui Oželiui ištirti S. Da
riaus ir S. Girėno kūnus ir 
tyrimo eigoje rastus kūnų 
sužalojimus surašyti ir be
tarpiškai įteikti min. pirmi
ninkui Tūbeliui. Aš skubiai 
iškviestas Kaunan iš Palan
gos, kur atostogavau. Tuoj 
buvo pradėti tyrimai. Kūnai 
jau buvo paveikti vasaras 
temperatūros, reiškėsi odos 
pažaliavimas ir patinimas. 
Tyrimas buvo sunkus. Rei
kėjo įžiūrėti kiekvieną 
smulkų pakenkimą kūnų pa
viršiuje, odoje. Kaulų suža
lojimai buvo patikrinti pa
naudojus Roentgeno spin- 

susirinkusius patiekti klau
simus, liečiančius VLIKo. 
veiklą. Tarp visos eilės įvai
rių klausimų, buvo iškeltas ir 
mūsų viršūnių nesutarimų 
klausimas. Buvo paprašyta 
paaiškinti, kokie principiniai 
skirtumai PLB ir VLIKo 
veikloje ir ar tie skirtumai 
tokie prieštaringi, kad šios 
dvi labai svarbios instituci
jos negali susitarti ir vienin
gai dirbti. Pirmininkas su
minėjo keletą epizodų, kurie 
buvo priežastimi esamos 
trinties ir tarpusavės igno- 

’racijos. Bet esminiai skirtu
mai veikloje nebuvo įtiki
nančiai išryškinti. Iš tiesų 
įtampa tarp VLIKo ir PLB 
Valdybos tęsiasi ne tik šios 
kadencijos metu. Ji buvo 
ryški daug ankščiau. Klau
sytojams susidarė įspūdis, 
kad esamą nesantaiką iš
šaukia daugelis įvairių 
smulkmenų, kurių pirminin
kas atrodo nebuvo linkęs 
atidengti. Greičiausia ir 
ateity mes liksime įsitikinę, 
kad ir VLIKas ir PLB dirba 
mūsų tautai naudingą darbą 
ir su širdperša vis galvosi
me, kada pagaliau jie visi 
susės prie bendro stalo ir šį 
darbą atliks našiau ir kon
struktyviau.

Pasibaigus pranešimui ir 
išsekus pokalbiams, visi 
buvo pakviesti prie kavos 
puoduko ir tolimesniam 
pašnekesiui su svečiu.

Tuoj po susirinkimo vyko 
choro Lituania repeticija, o 
po jos suneštinės vaišės pa
gerbti choristus - varduvi
ninkus: Antanus, Jonus, 
Janinas, Petrus ir kt. Į šį 
pobūvį atsilankė ir Dr. Bo
belis su ponia. Svečias pasi
džiaugė gražiu choro pasi- 

dulius. Buvo rasti įvairūs 
pagal formą ir dydį kūnų su
žalojimai; kaulų lūžusių 
galais pradurtos žaizdos. 
Bet visiškai nebuvo rasta 
žymių, kurios būtų galėju
sios sukelti įtarimą, kad la
kūnai būtų buvę pašauti. 
Tyrimas užtruko 3 dienas. 
Visa tyrimų eiga, visi rasti 
kūnų sužalojimai bei pakiti
mai buvo smulkiai aprašyti; 
sudarytas aktas su mūsų 
abiejų vieninga nuomonę, 
kad kulkomis padarytų su
žalojimo žymių Dariaus ir 
Girėno kūnose nerasta. Ty
rimo aktas buvo betarpiškai 
įteiktas min. pirm. Juozui 
Tūbeliui kaip iš anksčiau 
mums buvo įsakyta. Dariaus 
ir Girėno kūnai buvo per
duoti į gretimai esantį ana- 
tomikumą balzamavimui. 
Man neteko girdėt nei iš 
prof. J. Žilinsko, kuriam bu
vo pavesta kūnų balzamavi- 
mas, nei iš kitų, kad balza
muojant būtų buvę rastos 
kulkų žymės. Taip pat ne
buvau girdėjęs kad Vokieti
jos užsienio reikalų ministe
rija būtų dariusi spaudimą į 
Lietuvos vyriausybę, kad 
negarsintų Dariaus ir 
Girėno kūnų tyrimo duo
menų, dėl galimo kilti kon
flikto su Vokietija. Tyrimai 
paneigė gandus, kad Darius

Kas yra H.E.L.L.P.?

Dar daugelis tautiečių ne
žino ar nėra girdėję, kas yra 
ta H.E.L.L.P. Tai pirmosios 
raidės pilno pavadinimo: 
'Help Estonian, Latvian and 
Lithuanian People. Kai 
kurie tos Draugijos darbai 
mažai liečia lietuvių bend
ruomenę Australijoje, ta
čiau vienas darbas yra tiek 
svarbus, apie kurį visi lietu
viai turi žinoti.

Draugija nuo 1975 metų 
pradžios leidžia anglų kalba 
informacinį spausdint, vadi
namą ’’Baltic News”. Tai 
kuklus ir pradžioje netobu
las leidinėlis, pastaraisiais 
metais uolaus redaktoriaus 
pastangomis tapo veiksmin
gu informacijos šaltiniu, re
spektuojamas australiškos 
visuomenės, organizacijų ir 
bibliotekų.

’’Baltic News” gauna visi, 
kurie nori - parlamentarai, 
universitetų bibliotekos bei 
draugingos organizacijos 
nemokamai. Leidinio išlai
dos yra minimalinės - neiš
leidžiama daugiau, negu rei
kia, tačiau jų susidaro ne
maža: iki 800 - 900 dolerių už 

rodymu rotušės salėje ir 
palinkėjo sėkmės ateinan
čiose Lietuvių Dienose Mel
bourne. Ta pačia proga Dr. 
Bobelis įteikė choro dirigen
tei G. Vasiliauskienei šimtą 
amerikoniškų dolerių cho
ristų kelionės išlaidoms. 
Choristai naujam sponsoriui 
atsilygino sudainavę ’’Valio, 
ilgiausių metų...”

Dr. Bobelis pareiškė esąs 
susižavėjęs tokiu gražiu 
adelaidiškių susitvarkymu ir 
gyva bei darnia visuomenine 
veikla. Išsivežęs kuo malo
niausius įspūdžius. Prižadė
jo daryti visa, kad viršūnių 
santykiai susinormuotų. 
Mano, kad vieši debatai tarp 
VLIKo ir PLB pirmininkų 
esamą įtampą praskaidrintų 
arba ją visai pašalintų. 

ir Girėnas buvę vokiečių pa
šauti. Bet katastrofos prie
žastis neaiški, kas nelaimės 
kaltininkas - audra, lėktuvo 
gedimas ar lakūnų nuovar
gis.” Pasirašė V.D.U. Kaune 
teismo medicinos prof. Dr. 
K. Oželis.
.Laiškas prof. K. Oželiui

"Didžiai Gerbiamas 
Profesoriau,

Ačiū labai už Jūsų laišką 
su informacija, apie S. Da
riaus ir S. Girėno žuvimą. 
Jūsų laiškas tuo reikalu įne
ša daugiau šviesos į mūsų 
lakūnų žuvimo aplinkybes. 
Su Jūsų informacija supa
žindinau ir keletą kitų mūsų 
fjasiuntinybių. Dar kartą 
abai ačiū”.

Pasirašė min. J. Rajeckas
Žuvus lakūnams Kaune 

buvo sudarytos dvi komisi
jos: 1) viena medikų, kuri 
turėjo smulkiai apžiūrėti 
kūnus ir po to juos balza
muoti; kita komisija buvo 
paskirta lėktuvo likučiųir 
motoro apžiūrėjimui, kur 
jokių žymių dėl lėktuvo pa
šovimo nerado. Spaudoje 
paskelbti spėliojimai apie 
transatlantinių lakūnų pa- 
šovimą ir apie jų kūnuose 
rastas kulkų žymes paneigia 
kaipo neatitinką tikrenybei.

A. Kutka

leidinį. Verčiamasi iš narių, 
skaitytojų bei draugingų or
ganizacijų aukų, kurios 
skelbiamos su nuoširdžia 
padėka. Jei mūsų tautiečiai 
norėtų gauti ’Baltic News”, 
jį skaityti ir skleisti australų 
tarpe ir retkarčiais padėti 
finansiniai, HELLP Draugi
ja ir ’’Baltic News” leidėjai 
būtų dėkingi, nes jie tiki, 
kad dirba naudingą Lietuvos 
laisvinimo darbą. Mūsų or
ganizacijos ir fondai, kurie 
dar nebendradarbiauja, ga
lėtų irgi padėti.

A.K.

KNYGOS
UNIVERSITETUI

Liepos 18 d. Wollongong 
apylinkės Valdybos inicia
tyva buvo padovanota 
Wollongong universiteto 
bibliotekai 15 knygų anglų 
kalba apie Lietuvą, Lietuvos 
istoriją, literatūrą, okupaci
ją bei lietuvių persekiojimą 
pavergtoje tėvynėje. Knygų 
vertė apie $ 200. Visi trys 
apylinkės valdybos nariai — 
A. Paplauskas, M. Gailiūnas 
ir Rūta Mataitienė buvo pri
imti bei pavaišinti universi
teto rektoriaus Dr. K.R. 
McKinnon. Knygų įteikimą 
ir priėmimą filmavo vietos 
televizijos stotis ir rodė 
žinių programoje. Taip pat 
įvykį aprašė ir vietos laik
raštis ’’Illawara Daily 
News”.

Maža Wollongong lietuvių 
kolonija duoda pavyzdį ki
toms didelėms bendruome
nėms. Universiteto rekto
rius pareiškė: ’’Tegu jūsų 
vaikai ir vaikų vaikai žino, iš 
kur ir kodėl jūs čia atkelia- 
vot. Tegu žino tėvų kilmę”.

Ateityje tikimasi univer
siteto bibliotekoje įsteigti 
ištisą skyrių apie Pabaltį.

Matas GailiusB.S.
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Skaitytojai pasisako
DEMOKRATIJA BE 

PRINCIPŲ

Malonu buvo klausytis V. 
Bukevičiaus gerai paruoš
tos Birželinių minėjimo pro
ga istorinės apžvalgos (žiūr. 
Mūsų Pastogė Nr. 23). Deja, 
padarytos išvados, kalbant 
apie Bendruomenės princi
pingumą, tvirtumą, kovo
jant su okupanto įtaka, mū
sų šių dienų nesutarime, yra 
mums nepriimtinos.

Prelegentas žavisi Hel
sinkio Nutarimams Sekti ir 
Tikinčiųjų Teisėms ginti 
Komiteto tvirta dvasia, bet 
mums pataria: ’’Negadinki
me sau nervų tokiais klausi
mais, kaip: važiavimas į 
Lietuvą... eiti ar neiti į lie
tuvio koncertą, kuris yra at
vykęs iš Lietuvos, bendra
darbiauti ar ne su atvyks
tančiais iš Lietuvos ir t.t.”. 
Girdi, bendro atsakymo į 
tuos klausimus nėra. Ar iš 
tikro nėra? Reikia giliau da
lykus pasvarstyti, jie nėra 
tokie paprasti ir nekalti,

Australijos 
Lietuvių 
Fonde

AUKOS AUSTRALIJOS
LIETUVIŲ FONDUI

$ 100 M. Lingienė W.A..
$ 30 Dan- Giedraitytė 

N.S.W.
$ 25 Z. Budrikis W.A. 

(100)
$ 20 Aug. Medžiauskas 

Vic.
$ 15 N.J.Č. Liutikai 

N.S.W. (340) - a.a. Vinco 
Meiliūno atminimui

A.a. Romualdui Balčiūnui 
Melbourne mirus, jo atmini
mui aukojo:

$ 100 J.E. Balčiūnai (260)
$ 20 A.S. Obeliūnai (460)
Po $ 10 - Irena O’Dwyer, 

A. Bajoras (60), P.G. Lazut
kai (45), P. Aukštikalnis 
(25), J. Kvietelaitis (46), E. 
Šeikienė (30), J. Vingrienė 
(235), Alg. Vingrys (30), Da
nutė Dagis (20), K. Prašmu- 
tas (141) ir V .G. Ališauskai 
(300).

Po $ 5 - J.B. Makuliai (40), 
F.M. Sodaičiai (103), J. 
Krikščiūnas (117) ir J. Pet- 
rašiūnas (30).

Latrobe Valley, Moe a.a. 
Vlado Koženiausko laidotu
vių metu, jo atminimui au
kojo:

i i 100 V. Grigonis (555)
i ’o $ 20 - A.E. Eskirtai 

(111) ir K. Šimkūnas (40)
Po $ 10 - V. Bosikis (20), 

A.I. Šabrinskai (30), E. Hil- 
ditch ir J.E. Balčiūnai (270)

Po $ 5 - S. Šabrinskai (25), 
V. Čižauskienė (20), S. Pro- 
sinskienė (15), F.M. Sodai
čiai (108), A.E. Bakaičiai 
(45), J.B. Tamošiūnai (33), J. 
■Vingrienė (240) ir J. Mikštas 
(118)

Sveikinu, Valdybos var
du, naujus šimtininkus: M. 
.Lingienę, Z. Budrikį, F.M. 
Sodaičius ir A.E. Eskirtus. 
Ačiū J. Balčiūnui ir V. Ko- 
ženiauskienei už sutikimą 
įamžinti mirusių vardus 
Fondo atminimų knygoje.

Nuoširdus ačiū visiems 
aukotojams.

V Ališauskas 
AL Fondo iždininkas 

kaip prelegentas juos mums 
Eristato. Mes esame linkę 

iekvieną lietuvį priimti 
kaip savo brolį ar kaip savo 
seserį, kol nežinome jų šir
dies jausmų ir darbų. Betgi 
tie, kurie yra okupanto ko
misarais, deputatais, at
vyksta čia propagandos ar 
kitais kokiais reikalais, jie 
mums yra žinomi kaip ofici
alūs okupanto atstovai, pa
sižymėję savo stropumu, 
falsifikuodami istorinius 
faktus, persekiodami tauti
nes ir religines žmonių tei
ses. Negalima sakyti, kad 
tokiems mes neturėtume 
vieningos nuomonės. Toks 
bendradarbiavimas su bet 
kuo yra nepateisinamas, nes 
didžiai žalingas mūsų laisvės 
kovai, jis dažnai pakerta, 
mūsų pačių jėgas.

Mes turime išmesti iš gal
vos niekuo neparemtą teigi
mą, kad ’’visi dirbame Lie
tuvos labui ir kiekvienas lie
tuvis mums yra bendruo
meninis turtas”. Tiek anais 
bajorijos nutautėjimo lai
kais, tiek Vinco Kudirkos 
metu, tiek ir dabar okupaci
jos perijode turėjome ir tu
rime persidavėlių lietuvių: 
vieni už herbus ir titulus 
parsidavė, kiti už gardesnio 
valgio šaukštą, už karjerą ir 
net gal būt už bilietą į Lie
tuvą. Žinoma, ne tas svarbu, 
kad jie yra kitos politinės 
partijos, kitos ideologijos ir 
kitų principų žmonės, bet 
kad jie yra mūsų tautos ge
nocido vykdytojai, okupanto 
padėjėjai, naikinant tautos 
gyvastingumą. Jie jokiu bū
du negalėtų būti priskiriami 
prie tautos ar bendruo
menės turto.

Gerbiamas prelegentas, 
norėdamas savo tezes pa
remti tvirtesniu argumentu, 
negu tuščiu žodžiu, pasinau
doja demokratinių laisvių

Ir sumainė žiedelius..
Daugelis Sydnejaus lietu

vių gerai pažįsta Dr. Rūtą 
Kavaliauskaitę, buvusio 
mūsų žymaus kultūrininko 
dirigento Kazimiero ir Onos 
Kavaliauskų dukterį. Rūta 
augo vienintelė dukrelė Ka
valiauskų šeimoje, rūpes
tingai auklėjama religinėje 
ir tautinėje dvasioje. Iš ma
žens buvo įpratinta daug 
skaityti ir sekti gyvenimo 
įvykius. Štai keli pavyzdžiai: 
1964 m. New Yorke pasauli
nėje parodoje, kurioje daly
vavo ir lietuviai, buvo pas
kelbtas parodos ženkliuko 
projektas - kaip segtukas 
suveniras. Ji tą konkursą 
laimėjo. 1967 m. ji laimėjo 
sporto ženkliuko konkursą 
Adelaidėje, o 1968 m. ji pa
rašė rimtą straipsnį apie 
Lietuvą ir jos dabartinę 
būklę istoriniam veikalui 
History of the Second World 
War, išleista Purnell Co lei
dyklos.

Nežiūrint intensivių 
medicinos mokslo studijų ir 
darbų Rūta dalyvavo iki pat 
šios dienos chore, o ir šiaip 
tautinėje veikloje ją galima 
buvo visur sutikti: dalyvavo 
kiek laiko Baltų Komitete, o 
šiuo metu yra Katalikų Kul
tūros Draugijos Valdyboje 
vicepirmininkė, tokias pat 
pareigas turi ir Sydnejaus 
Apylinkės Valdyboje. 
Nenuostabu, kad Rūta 
nedaug laiko skyrė romanti
ką!, bet paskutiniuoju metu

teikiama priedanga. Girdi, 
gyvename vakarų pasaulyje 
- demokratinėje santvarko
je, ”kur demokratijos 
pagrindas yra individo lais-
vė ir kiekvienas iš mūsų 
elgsis visais tais klausimais 
taip, kaip jo sąžinė diktuos ir 
niekas nekreips dėmesio nei 
į baltus, nei žalius anonimi
nius laiškus”. Demokratija 
nėra palaida be principų 
žmonių santalka, o kaip tik 
aukštų idealų ir pirncipų su
organizuotas junginys tiems 
aukštiems idealams siekti, 
kur kiekvienas jos narys yra 
verčiamas vykdyti bendro
sios gerovės nuostatus bei 
normas. Tik tvirtas princi
pingumas ir aukšta moralė 
yra demokratijos pagrindas. 
Dalykai, apie kuriuos kalba
me, nėra sprendžiami modus 
vivendi būdu, nes negalime 
dėl jų eiti į kompromisus nei 
su priešu, nei tarp savęs, 
nes jie turi principinės 
reikšmės kovai dėl Lietuvos 
laisvės ir tautos egzistenci
jos.

Prelegentas palietė 
nemalonų mums įvykį iškel
tą The Australian dienraš
tyje balandžio 13 d. ’’Spies 
terrorise migrants”, kur ra
šoma apie sovietų agentų 
grasinimus dėl turto paliki
mo giminėms Lietuvoje. 
Imigracijos ministeris pa
prašė raštiškų įrodymų ir 
pažadėjo imtis griežtų prie
monių. Tokių raštiškų įro
dymų neatsirado dėl mums 
suprantamų priežasčių. Kas 
gali duoti tokius parodymus, 
kurių giminės yra Lietuvoje, 
kas gali garantuoti jų sau
gumą? Niekas. O be to, kol 
Australijoje veikia senas 
Defamation įstatymas, kas 
gali drįsti išeiti į viešumą su 
skundu prieš sovietų 
agentą? Šiose sąlygose nėra 
kito pasirinkimo kaip tylėji
mas. Vyriausybė tai turėtų 
suprasti, turėtume suprasti' 
ir mes patys, kada apie tai 
kalbame.

A. Mauragis

dirbdama kartu su Dr. Ken 
Gray, gerai jį pažinusi, apsi
sprendė už jo ištekėti, ir ge
gužės 15 d. sumainė aukso 
žiedus.

Dr. Ken Gray yra gydy
tojas ir kartu aviacijos ma
joras, Squadron Leader of 
RAAF Richmonde. Dr. Ken 
Gray mažai žinomas pas lie
tuvius, tačiau Rūtos įtakoje 
jis tapo daugelio lietuvių 
geras draugas. Puotos metu 
savo kalboje pareiškė, kad 
jis savo žmonai netrukdys 
dirbti lietuviškoje veikloje ir 
pats, kiek sąlygos leis, įsi
jungs.
Jaunuosius sujungė karo 
kapelionas su visu karišku 
iškilmingumu ir tradicijom. 
Jaunoji vilkėjo baltą vestu
vinę suknelę, o jaunasis ir 
pabroliai karininkų unifor
mas. Puota įvyko gražioje 
Richmondo aviacijos kari
ninkų ramovėje. Rūtos 
draugų apie 20 dalyvavo 
vestuvėse, Pranas Nagys 
atstovavo tėvą - atvedė 
jaunąją prie altoriaus, var
gonams gaudžiant, vargo
navo Dr. Ramutis Zakare
vičius. Puotos metu pirmas 
pasveikino ir žodį tarė Syd
nejaus Apylinkės pirminin
kas Dr. A. Mauragis, ragin
damas jaunuosius įsijungti į 
lietuvišką gyvenimą ir veik
lą. Buvo daug kalbų ir svei
kinimų, jų tarpe draugų 
vardu sveikino Pranas 
Nagys.

Pigiausios kelionės į užjūrius 
į Europą (ir atgal) nuo $ 1180

Į JAV (ir atgal) iš Sydnejaus $ 811
iš Melbourne $ 868

Į Lietuvą ir atgal nuo $ 1380

Keliaukite Jūsų mėgiamais lėktuvais: Qantas, Singa
pore Airlines, Lufthansa, Japan Airlines, KLM, Pan 
American. Sustokite Singapore, Tokijo, Bangkoke, Kuala 
Lumpur.

Į Lietuvą per Frankfurtą, Varšuvą, Tokijo. Vilniuje ga
lima pasilikti tik 6 dienas (5 naktis).

• Parūpinu visus kelionės dokumentus.
• Visas patarnavimas veltui.

Kreipkitės pas ALG. ŽILINSKĄ

CONCORDE INTERNATIONAL TRAVEL
(IATA.AFTA)

541 King Street, MELBOURNE 
(tarp Lietuvių Namų ir Viktoria Market

Telef. 329 6833. Vakarais telef. 583 4258

Patariame keliauti tik per IATA akredituotą kelionių 
biurą.

Rūta (Kavaliauskaitė) ir Ken Gray

Mes tikime kad Rūta su
gebės įtraukti Dr. Ken į 
mūsų lietuvišką būrelį, tokių 
pavyzdžių mes turime ne 
vieną, tai ir yra didysis už
davinys mūsų lietuvaitėm. 
Kadaise mūsų motinos atli
ko didelį tautinį darbą prie 
ratelio mokydamos vaikus 
lietuviškai skaityti, o dabar 
jaunos lietuvaitės turėtų tą 
patį padaryti, atvesdamos 
savo vyrus į lietuvišką dar
bą.

Aleksandras Kelmietis
♦ * ♦

Jau pasirodė Baltic News 
šių metų Nr. 2. Baltic News 
eina jau aštunti metai, lei
džiamas Tasmanijoje' H.E.L. 
L.P. organizacijos. Adresas; 
Baltic News P.O. Box 272, 
Sandy Bay, Tas. 7005.

Toli atsitiksi
Beskaitydamas 

Mūsų Pastogės!

KOVAS KVIEČIA

Visai neužilgo, jau liepos. 
17 d. įvyks tikrai įdomus ir 
smagus balius — Kovo klubo 
metinis balius. Baliaus te
ma: Čikagos gangsterių va
karas. Visus raginame pasi
puošti to meto apranga. Per 
balių bus įteikta dovanėlės 
atitinkamai apsirengusiems. 
Programa bus ypatingai 
įdomi ir melodinga - dainos, 
šokiai ir t.t. Bus traukiamas 
100-jo klubo laimingasis bi
lietas.

Dr. A. Viliūnas įteiks jo 
paaukotas pinigines premi
jas pažangiausiam sporti
ninkui ar sportininkei. Kovo 
Valdyba labai dėkinga Dr. 
A. Viliūnui už didelę paramą 
sportiškam jaunimui.

Iki pasimatymo Kovo 
baliuje.

Kovo Valdyba
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Kaunas — lietuvių krepšinio lopšys
’ Leonas Baltrūnas ; PORTAS^

Nepriklausomos Lietuvos 
laikais visas krašto sportinis 
gyvenimas centralizavosi 
Kauno mieste. Čia buvo 
garsieji Lietuvos Kūno Kul
tūros Rūmai su moderniš
kais pastatais ir įrengimais, 
čia buvo geriausias sporto 
stadionas su futbolo aikštė
mis, lengvosios atletikos bė
gimo takai ir kiti įrengimai 
ir visa eilė teniso aikščių ir, 
vėlesniais laikais, moderniš
ka krepšino halė, kurioje 
galėjo tilpti virš 16.000 žiū
rovų.

Kūno Kultūros Rūmuose 
buvo patalpos ir įstaigos, 
kur tilpo visų sporto šakų 
Sąjungos su jų raštinėmis ir 
tarnautojais. Kaune buvo 
pravedamos beveik visų 
sporto šakų krašto pirme
nybės. Čia buvo žaidžiamos 
visos tarptautinės rungty
nės ir jeigu užsienyje kur 
nors buvo kalbama apie Lie
tuvos sportą, tai buvo turi
ma galvoje rungtynės 
Kaune.

Visi aplinkraščiai sporto 
reikalais ir informacijos pe
riferijoms eidavo iš Kauno. 
Geriausi Lietuvos sporti
ninkai gyveno ir treniravosi 
Kaune ir tik nedidelis skai
čius gerų sportininkų atei
davo iš kitų Lietuvos miestų 
arba vietovių.

Didžiausias Lietuvos 
sportinis parengimas buvo 
1938-tais metais kada iš viso 
Easaulio suvažiavo geriausi 
etuviai sportininkai į I-ją ir 

vienintelę Pasaulio Lietuvių 
Olimpijadą. Šis didysis pa
rengimas irgi įvyko Kaune.

Pirmosios krepšinio 
rungtynėsjyyko Kaune 1922 .<■ 
m. balandžio mėn. 23 d. Šios 
istorinės krepšinio rungty
nės įvyko Kauno Žaliojo 
Kalno Vytauto Parko atvi
roje aikštelėje. Pirmą kaitą

— Skelbimas

ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJŲ GARSINIMAS

Tėvas, Sūnus ir 
Šventoji Dvasia

Šaliato turime atsiminti, kad Jėzus būdamas žmogumi, 
buvo tikras tėvo Adomo vietos užėmėjas, nes pasakyta, 
kad jis buvo sutvertas į ’’Dievo paveikslą”. Suprantama 
kad čia kalbama apie moralini, o ne kūnišką, panašumą. 
Reikia suprasti kad Adomas sugebėjo atskirti teisybę 
nuo neteisybės, kaip tai buvo paskelbta jo Sutvertojo 
įstatyme. Dėl tos priežasties jis buvo laikomas, atsako- 
mingu už savo nusidėjimą.

Jėzus, lygiai kaip ir Adomas pirm jo nusidėjimo, buvo 
Dievo paveikslas — tobula, nenusidėjusi žmoginė esybė. 
Jam reikėjo būti tokiu, nes kitaip esant jis nebūtų galėjęs 
atpirkti Adomą ir jo ainiją nuo mirties. Jis atėjo ant že
mės kaip Dangiškojo Tėvo atstovas; todėl visa, ką jis 
darė ir sakė, buvo tai, ką pats Tėvas būtų daręs ir sakęs 
jei jis asmeniškai būtų buvęs čia ant žemės. Tokiu tat 
stebėtinu būdu įvyko kas Jėzaus pasakyta, kad kurie 
matė jį, matė Tėvą. Tai buvo vienintelis būdas nupuolu
siam žmogui matyti Dievą ir išlikti gyvu.

Šitas šventraščiui atitinkąs supratimas apie Jėzų kaip 
apie Tėvo mylimąį ir viengimusį Sūnų, turėtų padidinti 

’ mūsų įvertinimą ir versti mus duoti jam tinkamos vietos 
mūsų širdyse, kaip antrąjam nuo paties Jehovos. Mes tu
rime gerbti Sūnų taip pat kaip mes gerbiame Tėvą. (Jono 
5:23). Pats Dievas laiko savo Sūnų taip aukštoje pa
garboje, kad yra įsakęs angelams jį garbinti. (Žyd. 1:6,7). 

.Jei mes laikytumėmės nuomonės, kad Jėzus buvo pats 
Dievas, tai pasirodytų lyg kad mūsų Viešpats meldės 
pats į save. Šalę to sutiktume dar ir kitų nesutikimų Jė
zaus žemiškoje tarnyboje.

Bus uaūgiau

Mylį tiesą literatūros gausite veltui. Rašykite:
P. Ba&nskas, 16 Burlington Str., Holland Park, Qld. 4121

nizaciniam Komitetui, kuris ir toliau tęsia išvykos paruo
šiamuosius darbus. Apie šių darbų eigą komitetas’prane-’ 
ša visiems sporto klubams ir ALFAS Valdybai. Pakeisti 
Išvykos Org. Komiteto nutarimus ar suspenduoti Org. 
Komitetą gali tik sporto klubų atstovų suvažiavimas.

ALFAS Valdybos pagrindinis tikslas yra palaikyti 
bendradarbiavimą tarp visų sporto klubų ir patikrinti, 
kad sporto klubų nutarimai yra teisingai vykdomi. 
ALFAS Valdybos paruošti nuostatai ar pakeitimai, turi 
būti patvirtinti visų sporto klubų.

4. Sporto klubų atstovų suvažiavimas labai apgailes
tauja už įvykusius lietuvių spaudoje šmeižtus ir užgau
liojimus paskiriems sporto klubams ir jų darbuotojams, 
mėginant įnešti nesantaiką ir skilimą tarp paskirų sporto 
klubų. Ypatingai pavienių asmenų užgauliojimus, pasi
taikiusius dėl savo asmeniškų biznio sumetimų, kurie 
niekada nieko bendro su sportine veikla neturėjo ir netu
ri.

5. Šis suvažiavimas patvirtina kiekvieno klubo teisę, 
pasirinkti pagal atskirų sporto klubų nutarimus, klubams 
priimtinas kelionių sąlygas, kelionių biurus ir priemones 
vykstant į Pasaulio Lietuvių Sporto Žaidynes.

Romas Ragauskas 
Suvažiavimo pirmininkas

Vincas Ališauskas
Suvažiavimo sekretorius

PASTABA. Mes kreipiamės į laisvojo pasaulio lietuvių 
spaudą, prašydami jos redaktorius sulaikyti ir savo reda
guojamuose laikraščiuose, nedėti privačių asmenų, spor
tininkus ar paskirus sporto klubus ir Išvykos Org. Komi
tetą šmeižiančius straipsnius, kurie tik veda prie suskili
mo ir nesantaikos.

V. Ališauskas
R. Ragauskas

Lietuvoje buvo iškelti medi
niai stulpai su medinėmis 
lentomis ant kurių buvo pri
tvirtinti metaliniai lankai b# 
tinklelių. Pirmą kartą de
šimts jaunuolių išėjo į aikštę 
gademonstruoti kaunie-

iams naujojo žaidimo. Vie
nas iš tų žaidėjų buvo Ste
ponas Darius, kurio inicia
tyva ir buvo suorganizuotos 
šitos rungtynės. Pirmosios 
Pirmosioms rungtynėms 
komandas išstatė Lietuvos 
Fizinio Lavinimo Sąjunga 
(LFLS) ir antrąją komandą 
sudarė pavieniai žaidėjai 
surinkti iš įvairių klubų.

Tuometiniame dvisavaiti
nio žurnalo "Lietuvos Spor
tas” gegužės 1-mos dienos 
numeryje buvo rašoma: 
’’Įvyko pirmosios basketbolo 
rungtynės tarp LFLS ir 
Kauno komandų. Rungtynės 
buvo labai įdomios ir suteikė 
žiūrovams daug malonumo. 
Žaidėjai buvo — S. Garba
čiauskas, L. Juozapaitis, K. 
Bulota, V. Dineika, S. Da
rius. Ypatingai pasižymėjo 
Darius, Garbačiauskas, Di
neika, Juozapaitis ir dar 
baltosios komandos dešiny
sis sparnas Glamba, kuris 
įmušė tris taškus. Turėjo 
žaisti ir moterys, bet nežai
dė dėl tamsos”.

Gal įdomiausia būtų 
mums sužinojus, kad šios 
pirmosios istorinės krepši
nio rungtynės Kaune pasi
baigė rezultatų 8 - 6 LFLS 
komandos naudai.

Drąsiai galime vadinti 
Kauną mūsų krepšinio lop
šiu, nes čia 1936-tais metais, 
Kūno Kultūros Rūmų di
džiojoje krepšinio salėje bu
vo sukviestas geriausias 
Lietuvos krepšininkų elitas 
ir iš jo buvo išrinkta Lietu
vos krepšinio rinktinė, kuri 
turėjo ginti Lietuvos garbę 

III-se. Europos krepšinio 
pirmenybąse Rygoje. Ame
rikos lietuvių Felikso Kriau
čiūno ir Stepo Talzūno prie
žiūroje, tyliai Lietuvos 
krepšinio rinktinė ruošėsi 
šiam dideliam ir tokiam 
svarbiam, Lietuvos krepši
nio ateities, reikalui. Vi
siems mums yra žinoma to
limesnė raida, nes, Lietuvos 
rinktinei laimėjus Europos 
krepšinio meisterio vardą, 
nebuvo lietuvio, kuris neži
notų šio įvykio mūsų sporti
niame gyvenime. Nuo čia ir 
Erasidėjo naujoji banga, 

uri užkrėtė visą Lietuvos 
jaunimą. Visame krašte 
pradėjo augti naujos krepši
nio aikštės, visur pradėjo 
kilti nauji krepšinio stovai ir 
kiekvienas norėjo nuo grei
čiausiai išmokti žaisti krep
šinį. Neabejotina, kad visoje 
Lietuvoje krepšinis pasidarė 
žaidimu Nr. 1.

Šiandien mūsų tėvynėje, 
’kas liečia krepšinį, Kaunas 
vis dar užima pirmaujančią 
poziciją, nes čia yra geriau
sios sąlygos ir čia yra ne tik 
Lietuvos, bet viena iš ge
riausių krepšinio komandų 
visoje Sov. Sąjungoje. Kau
no Žalgirio komanda yra 
viena iš populiariausių 
krepšinio komandų visoje 
Europoje ir jos vardas ir 
žaidėjai yra plačiai žinomi. 
Kauno krepšininkų kolekci
joje - olimpiniai, pasaulio, 
Europos čempionų ir prizi
ninkų medaliai. Pavardės 
kaip Stepas Butautas, Jus
tinas Lagunavičius, Kazys 
Petkevičius, Stasys Ston

Susitarimo keliu
1982 m. birželio mėn. 13 d. Melbourne, įvykusiame 

specialiame Australijos Lietuvių Sporto Klubų Atstovų 
Suvažiavime priimta sękanti

1 REZOLIUCIJA
1. Sporto Klubai ir toliau palaiko tarpusavio glaudų 

bendradarbiavimą, tęsiant tremtyje turimas tautines 
sportines tradicijas.

2. Sporto Klubai pilnai pasitiki Išvykos į Čikagą Orga

kus, Modestas Paulauskas, 
Sergejus Jovaiša, Valdas 
Chomičius ir daug kitų, 
krepšinio mėgėjų yra gerai 
žinomi. Dar 1956-tais metais 
Melbourne olimpiadoje, So
vietų Sąjungos krepšinio 
komandos kapitonu buvo 
Kazys Petkevičius, o jų ko
mandoje dar žaidė Stonkus 
ir Lauritėnas.

Lietuvos krepšinio 60-čiui 
paminėti, Kaune buvo su
rengtas Pabaltijo veteranų 
draugiškos rungtynės, ku
riose Latvijos veteranai nu
galėjo estus - 36:32 ir lietu
vius - 30:23. Be to, buvo 
Bakvi^Sti Leningrado ir 

ulgarijos jaunieji krepši
ninkai, kur Leningrado jau
nieji krepšininkai išėjo lai
mėtojais. Per tarptautinio 
turnyro iškilmingą
atidarymą buvo gražiai pa
gerbti nusipelnę Lietuvos 
krepšininkai ir tik vienas iš 
senųjų Lietuvos krepšinio 
puoselėtojų buvo pagerbtas 
- tai Stasys Šačkus, kuris 
dalyvavo Lietuvos krepšinio 
rinktinėje per Europos 
krepšinio varžybas Rygoje 
1937-tais metais. Deja, 
nebuvo paminėtas nei vie
nas iš senųjų krepšininkų, 
kurie iškovojo du kartus 
Europos krepšinio meisterio 
vardą ir kurie yra buvę kau
niškiai — Arturas Andriulis, 
Leonas Baltrūnas ir Zenonas 
Puzinauskas, kurie buvo 
pagrindiniai Lietuvos žaidė
jai.

Futbolo 
pirmenybės

Vakarų Vokietija ir Aus
trija apkaltintos slaptu susi
tarimu pasaulio futbolo var
žybose. Alžyro futbolo fede
racijos prezidentas A. Sek- 
kal įteikė raštišką protestą 
tarptautiniam futbolo fede
racijos komitetui reikalau
damas diskvalifikuoti šių 
valstybių komandas.

Vakarų Vokietijos ko
manda po pirmo įvarčio į 
austrų vartus vienuoliktoje 
minutėje prarado pastangas 
pagerinti rezultatą. Žaidėjai 
abiejų komandų visokiau
siais būdais išnaudojo berei
kalingai žaidimo laiką ir lau
kė paskutinio teisėjo švilpu
ko, nes šis rezultatas deri
nosi abiejų komandų tikslui 
patekti į finalus.

Vakarų Vokietijos ko
mandai įmušus dar vieną į- 
vartį į austrų vartus, įvyktų 
reikšmingas rezultatas.

Austrai iškristų iš finali
nių varžybų ir jų vietą 
užimtų Alžyras. Šių rungty
nių žiūrovai pasipiktinę be 
pertraukos šūkavo. Susita
rimas!! Susitarimas!!

Pasipelnė daržovių krau
tuvių savininkai, visi pami- 
dorai buvo išparduoti per 
keletą minučių, kuriais žiū
rovai „atakavo” viešbutį 
kuriame buvo apgyvendinti 
Vakarų Vokietijos žaidėjai. 
Netgi ir vokiečiai pasibaigus 
rungtynėms pradėjo deginti 
savo valstybės vėliavas 
sporto stadione.

Alžyro protestas tapo at
mestas, bet šis skandalas 
atnešė daug kartėlio ne vien 
tik alžyriečių, bet ir visų 
žiūrovų tarpe, kartu užde
damas dėmę šiose sensacin
gose pasaulio futbolo rung
tynėse dėl pasaulinio titulo 
ir taurės.
DVYLIKA KOMANDŲ

FINALUOSE

Lenkai pirmą puslaikį su
žaidę be įvarčių antrame su
rado tikrą formą ir atskaitė 
peruviečiams 5-1.

Honduras nelaimingiausia 
mažutė valstybė, žaisdama 
prieš Jugoslaviją, pralai
mėjo 1-0 santykiu, kai rezul
tatas galėjo būti net kelių 
įvarčių skirtumu jų. naudai.

Šiaurinėje Airijoje krau
tuvės pritrūko tautinių vė
liavėlių ir futbolo suvenyrų. 
Viskas buvo išparduota per 
kelias valandas. Pirmą kartą 
istorijoje ši valstybė pateko 
į finalus, nugalėjusi varžybų 
šeimininkus ispanus 1-0.

Sporto stadionuose vyks
ta įtemptos kovos, kai mili
jonai mėgėjų prigulę prie 
televizijos kartais praranda 
nervus. Šeimininkai skun
džiasi, kad futbolo varžybų 
žiūrovai - turistai daugumo
je anglai pridarė daug nuos
tolių sporto stadionuose ir 
viešbučiuose.

Į finalus pateko šios val
stybės: Argentina, Brazilija, 
Prancūzija, Italija, V. Vo
kietija, Austria, Lenkija, 
Rusija, Šiaurinė Airija, Bel
gija, Ispanija ir Anglija.

V. Augustinavičius
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Inform
MELBOURNO LIETUVIŲ 
KLUBO NARIŲ 
DĖMESIUI

Artinasi metinis ML. 
Klubo narių susirinkimas, 
kuris įvyks šeštadienį, rug- 
'sėjo 25 d. Šiais metais bai
giasi kadencija keturių 
Klubo Tarybos narių. Kan
didatų pasiūlymai į Klubo 
Tarybą priimami iki rugpiū- 
čio 1 d. Pasiūlymas turi būti 
su siūlomo kandidato sutiki
mu ir dviejų Klubo narių 
parašais patvirtintas.

Klubo nariai, norį meti
niame susirinkime iškelti ir 
svarstyti kokius nors Klubo 
klausimus, liečiančius 
Tarybą, privalo iki rugpjūčio 
15 d. raštu paduoti savo pa
siūlymus sekretorei, pasira
šytus pasiūlytojo ir bent 
vieno Klubo nario - rėmėjo. 
Tik tada pasiūlymas bus 
įrašytas į metinio susirinki
mo darbotvarkę.

Baigiantis finansiniams 
metams, primename nepa
miršti susimokėti nario mo
kestį ir įsigyti 83-čių metų 
įspaudą į turimą klubo 
ženkliuką. Mokestį priima ir 
išduoda įspaudą Klubo iždi
ninkas Juozas Šniras ir baro 
vedėjas Juozas Krikščiūnas. 
Tik susimokėję nariai turi 
teisę balsuoti.

Taip pat noriu paminėti, 
kad šiais metais, gruodžio 11 
d. sueina 25 metai nuo Klubo 
įkūrimo Melbourne.

Pradėtas remontas viršu
tinių patalpų, tikimės bus 
užbaigtas Lietuvių
Dienoms. Taip pat bus įtai
sytas antras baras Jubilieji-

a c i j a
PAVERGTŲ TAUTŲ 

KOMITETO 
PRANEŠIMAS

Šių metų Pavergtų Tautų 
savaitė bus atžymėta 

MOTORKADA
Liepos 10 d. 10 vai. ryto 

renkasi visų tautybių auto
mobiliai, sunkvežimiai, ati
tinkamai dekoruoti į Went
worth Park, Wattle Str. 
Glebe.

Išvykstama į Sydnejaus 
gatves 11 vai. ryto. Lietu
viai ir kiti kviečiami pasiga
minti lietuviškos muzikos 
kasečių ir jas griežti važiuo
jant per miestą. Demons
tracija baigsis prie sovietų 
konsulato. Lai nelieka nei 
vieno lietuvio namuose šią 
dieną. Pakelkime balsą už 
Lietuvą, ne tik savųjų tarpe, 
bet ir tarp svetimų.

A. Kramilius 
Pavergtų Tautų Kom. pirm.

N.S.W.
PASIŽYMĖJUSI

LIETUVAITĖ

Technologijos Instituto 
Sydnejuje studentė Audro
nė Šliterytė studijuodama 
Computing Sciences už pa
sižymėjimą studijose laimė
jo pirmą vietą ir ’’Datec 
Prize fos Systems Analysis 
for 1981”. Premijos dydis 
200 dolerių. Šių metų gegu
žės 17 d. A. Šliterytei buvo 
iškilmingai įteikta premija ir 
atminimui pažymėjimas. Iš 
190 studentų ji išskirta pir
moji.

Sveikiname iškilią lietu
vaitę!

SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBE *
* 16-18 East Terrace Bankstown Tel. 7081414*

Liepos 10 d., šešt., 7.30 vai.
SUOMIŲ VAKARAS

-K Programoje suomių choras
Nariai ir jų svečiai kviečiami dalyvauti 
Įėjimas laisvas

Liepos 17 d., šešt., 7.30 vai.
KOVO SPORTO BALIUS 

Programoje: Čikaga - ’’Roaring 20’s” 
Įėjimas $ 4 asmeniui,

$ 3 pensininkams ir moksleiviams 
Bilietai užsakomi klube

Narių dėmesiui:
Jau laikas užsimokėti nario mokestį 
1982-83 metams. Tas galima padaryti 
klubo valandomis.

nėję salėje ir bus padaryti 
papuošimai lietuviškais 
motyvais Klubo bare ir 
koridoriuje.

Laukiame visų narių gyvo 
susidomėjimo Klubo reika
lais.

Alisa Baltrukonienė 
MLK Tarybos sekr.

ŽVEJŲ SUSIRINKIMAS

Liepos 25 d. Sydnejaus 
Liet. Klube 3 vai. p.p. šau
kiamas Sydnejaus Lietuvių 
Žvejų Klubo metinis susi
rinkimas.

Darbotvarkėje numatoma 
metinė klubo apyskaita ir 
naujos valdybos rinkimai.

Visi žvejai ir prijaučian
tieji maloniai kviečiami 
susirinkime dalyvauti.

Valdyba

ROMUVOS
PREZIDIUMAS

Šiuo pranešama, kad Lie
tuvių Akademinės Korpora
cijos Romuva konventas iš
rinko 1982-82 metų kadenci
jai sekančio sąstato prezi
diumą: senjoras- fil! Algir
das Klimas, 26 Laver St., 
Kew, 3101. Tel. 861 6161; 
vice-senjoras sp! Gediminas 
Statkus, 12 Grieve St., 
North Balwyn, 3104. Tel. 
857 8502; scriba- fil! Jonas 
Stankūnavičius, 53 Jells 
Rd., Wheelers Hill, 3150. 
Tel. 561 5529.

PRANEŠIMAS

Dariaus ir Girėno minė
jimą rengia Sydnejaus Šau
lių Kuopos Valdyba liepos 18 
dieną, tokia tvarka:

a) 11.30 vai. pamaldos 
Lidcombe St. Joachims baž
nyčioje. Šauliai-lės renkasi 
parapijos salėje 11.20 vai. 
eisenai į bažnyčią pamal
doms. Organizacijos kvie
čiamos dalyvauti su vėliavo
mis.

b) 3 vai. Bankstowne, 
Lietuvių Klubo salėje iškil
mingas minėjimas su prelato 
P. Butkaus invokacija, p. A. 
Jūragio paskaita ir menine 
dalimi.

Minėjimui pasibaigus bus 
loterijos traukimas, o vėliau 
kukli vakarienė. Galima už
siregistruoti pas šaulių kuo
pos Valdybos narius.

Kiekvieno tautiečio pa
reiga atvykti į minėjimą ir 
pagerbti tragiškai žuvusius

Atlanto nugalėtojus Darių ir 
Girėną, kurie savo gyvybę 
aukojo jaunąjai Lietuvai. 
Įėjimas laisvas.

Sydnejaus Šaulių Kuopos ■ 
Valdyba

Prenumeruojate
“Mūsų Pastogę”

VIETOJ M 
GfiJŲ

Pagerbdami a.a. E. Šlia- 
fertą vietoj gėlių skautų 
Aušros Tuntui B. ir L. Žaliai 
paaukojo 10 dolerių.

Melbourno skautai ir skautės kviečia visus į linksmą 
DŽIUGO tunto

tradicinį balių
penktadienį, liepos 16 d., 7 v.v. Melbourne Lietuvių, 
Namuose.

Bilietai 10 dol. gaunami pas Jūratę Šimkienę tel.
578 4319

Dalyvaukite visi iš arti ir toli - nesigailėsite!
Džiugo Tuntas

SYDNEJAUS SPORTO KLUBAS KOVAS 
maloniai kviečia visus atvykti į

metinį Kovo balių
ČIKAGOS GANGSTERIŲ VAKARĄ

liepos 17 d. 7 v.v. Sydnejaus Lietuvių Klube (East Terrace, Bankstown).
Bus turtinga loterija, smagi kapela, įdomi programa — dainos ir šokiai — ir 

100 Klubo loterijos traukimas: kelionė į Fiji.
Prašome visus apsirengti vakaro temos stilium.
Stalus ir bilietus užsisakyti Lietuvių Klube tel. 708 1414. Bilietų kaina: $ 4 

suaugusiems ir jaunimui virš 16 metų; $ 2 moksleiviams.
Kovo Valdyba

Dėmesio!
Išnuomuojamaš gyvena

mas namas Bankstowne prie 
Lietuvių Klubo. Dėl sąlygų 
kreiptis į-Syd. Lietuvių Klu- 
bą tel. 708 1414.

PATIKSLINIMAS

Mūsų Pastogės Nr. 23 
straipsnyje „Kodėl ne sil
kės” praleista nepastebėta 
korektūros klaida. Vietoje 
”Ar Australijos vyriausybei 
užklausimas” turėjo būti 
”Ar Australijės vyriausybės 
užklausimas.”

Suinteresuotus maloniai 
atsiprašome. Red.

AUTOBUSU Į SYDNEY IR 
ATGAL

Liepos 10 d., šeštadienį, 
NSW Pavergtų Tautų Ko
mitetas organizuoja motor- 
kadą Sydnejuje.

Iš Newcastelio išvyksta 
autobusas tokia tvarka: 6.30 
vai. paima keleivius Toronte 
prie Policijos būstinės; 6.40 
vai. autobuso stotis prieš 
Sulfate fabriką Boolaroo; 
7.10 vai. Broadmeadow, prie 
Premier Hotel. Nuo čia pai
ma keleivius ant Pacific 
Highway Adamstown,
Adamstown Heights, 
Charlstown, Gates Head, 
Belmont North, Belmont ir 
Swansee.

10,30 vai. atvykstama į 
Sydney, Wentworth Park, ir 

’prisijungiama prie motor- 
kados.

Autobusas iš Sydnejaus 
grįžta tuo pačiu keliu ir ke- 
liaiviai galės išlipti kur kam 
patogiau.

6 vai. grįžtama į Toronto.
Bus sustojama pakeliui 

užkandžiams ir pietums.
Gera proga turėti gražų 

šeštadienį pasigrožėti pui
kiais vaizdais pakeliui ir su
sipažinti su Sydnejaus 
miestu.

Kelionės kaina - tik $ 5 į 
abu galus asmeniui.

Norį važiuoti, prašomi už
sisakyti vietas skambinant 
tel. 63 1653 iki liepos 7 d.

Liepos 17-18 d.d. Lietuvių Klubo Bankstowne mažojoj 
salėj įvyks

DANUTĖS KARPAVIČIENĖS

KERAMIKOS PARODA

Visi maloniai kviečiami apsilankyti.
Parodą rengia Genovaitė Kazokienė

Ififisu Pa$ugė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

Sydnejaus Lituanistiniai Kursai
rengia

Maironio minėjimą
liepos 11 dieną, sekmadienį, 3 vai. p.p. Liet uvių Klube 
Bankstowne.

Tikimės gausaus atsilankymo

PATIKSLINIMAS

Pereitame Mūsų Pastogės 
•nr. dėl techniškų kliūčių ne- 
. pilnai atspausdintos rašinių 
. antraštės ir autorių vardai. 
. Pažymėtina, kad straipsnio 
1 autorė apie Slavą Žiemelytę 
yra Genovaitė Kazokienė. 
Suinteresuotus maloniai at

Published 
by the Lithuanian Community 

Publishing Society Ltd. 
P.O. Box 550 

Bankstown, N.S.W. 2200 
Redaktorius V. Kazokas 
Redakcijos Patariamoji Komi
sija: V. Bukevičius, A. Dudai- 
tis, I. Jonaitis, A. Reisgys, V. 
Patašius.
Redakcijos adresas: 13 Percy 
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PRENUMERATA:
Australijoje metams 
Užsienyje paprastu paštu 
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$20
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$35
$50

siprašome. Red.

P.O. Box 550
Bankstown. N.S.W. 2200 
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Redakcija rašinius taiso ir 
skelbia savo nuožiūra. Už skel
bimų turinį neatsakoma.
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