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ATVIRI DRAUGAMS
Vis daugiau pasaulyje iš- 

pučiant atominių ginklų pa
vojų labai madoj pasidarė 
taip vadinamos ’’laisvosios 
zonos nuo atominių ginklų”. 
Pastaruoju metu Australijos 
Darbo partija paskelbė savo 
politiką, kad ji sieks ir Aus
traliją įrikiuoti į tokią zoną, 
neįsileidžiant draugingų 
kraštų karo laivų, ginkluotų 
atominiais ginklais į Aus
tralijos uostus, panaikinti 
karines bazes Australijoje ir 
gal net nutraukti visus san
tykius su draugiška Ameri
ka, kuri galinti būti vienin
telė Australijos gynėja, at
simenant, kad pati Australi
ja šiuo metu yra beginklė, 
savo kariuomenės neturi ir 
net neketina ginkluotis. Ki
taip sakant, Australija pasi
tiki kitų gera valia ir savo 
neutralumu, tarsi kokia 
priešui neperžengiama 
siena. Tuo tarpu Australija 
kaip nepaprastai turtingas 
ir svarbiausia tuščias, neap
gyvendintas didžiulis konti
nentas, kai kaimyninėje 
Azijoje yra gyventojų kam
šatis ir jiems reikalinga erd
vė. Ne šiandie, tai rytoj gali 
įvykti antplūdis. Ypač Aus
tralija yra geras taikinys 
sovietinei ekspansijai.

Darbiečių kontroliuo
jamos valstijos, kaip Vikto
rija ir N.S.W. jau pasiskelbė 
į uostus neįsileisiančios 
amerikiečių karo laivų su 
atominiais ginklais. Tuo rei
kalu visai atvirai ir kietai 
įasisakė ilgametis Queens- 
ando premjeras Mr. Joh 
Jjelke-Petersen, išleidęs 
somunikatą, kur skaitome:

’’Darbo partijos kampani
ja įtraukti Australiją į taip 
vadinamą nuo atominių 
ginklų laisvą zoną yra politi
nė gudrybė ir apgaulė. Vien 
tik Sovietų Sąjungai nauda 
iš to gerai organizuoto užsi
mojimo atskirti Australiją 
nuo vakariečių draugų.

Queensland© premjeras' 
pabrėžė, kad australai turė
tų atsiminti, kad. laisvą nuo 
atominių ginklų zoną pir

VLIKo pirm. Dr. K. Bobelis su australais politikais Sydnejuje. Iš k.: Dr. K. 
Bobelis, NSW liberalų ir opozicijos lyderis J. Dowd, p. D. Bobeliene ir NSW 
parlamento narys M. Smith.

mieji pradėjo propaguoti 
sovietai gindami savo ato
minių ginklų persvarą. ’’Tai, 
ką mes matome šiandie, yra 
kulminacinė radikalinė 
schema, pradėta vos išrin
kus R. Reagan Amerikos 
prezidentu, kuris išjudino 
Amerikos administraciją at
statyti apleistą Amerikos 
gynybą”.

Darbiečiai ir jų draugai 
siekia atpalaiduoti Australi
ją nuo gynybos akivaizdoje 
masinio sovietų militarizmo 
ir kolonialinės ekspansijos”.

’’Australijos Darbo Parti
ja siekia atplėšti Australiją 
nuo santarvės su Amerika.

’’Jeigu draugingi kraštai 
negali bendrauti taikos 
metu, kaip galima tikėtis 
bendravimo atsistojus prieš 
karinį pavojų?

Premjeras pabrėžė, kad 
sovietų inspiruota Pasaulio 
Taikos Taryba yra dalis 
tarptautinės kampanijos 
mobilizuoti priedangos

VLIKo pirmininkas
Australijoje

Birželio 11 d. nusileido ir 
to pat mėnesio 25 d. vėl pa
kilo kelionei į namus gana 
retas Australijos lietuvių 
svečias — Vyriausio Lietu
vos Išlaisvinimo Komiteto 
pirmininkas Dr. Kazys Bo
belis su žmona Dalia. Tai per 
trisdešimt metų antrasis 
VLIKo pirmininkas, aplan
kęs Australijos lietuvius. 
Prieš Dr. K. Bobelio vizitą 
Australijoje viešėjo prieš 
gerą dešimtmetį Dr. K.J. 
Valiūnas.

Svečiai pirmiausia susiti
ko oficialiai su lietuviais 
Adelaidėje, vėliau Melbour
ne ir galiausiai Sydnejuje. 
Apie VLIKo pirmininko su
sitikimus Adelaidėje ir Mel
bourne jau skaitėme. Į Syd- 
nejų Dr. K. Bobelis su ponia 
Dalia pribuvo birželio 21 d. 

kapitalą plečiant savo poli- 
tiką.-

Taip pat premjeras per
spėjo, kad internacionalinės 
frontinės grupės, kontro
liuojamos sovietų, talkina 
prastumti nusiginklavimo 
sąjūdžius Vakaruose.

’'Laisvoji nuo atominių 
ginklų zona” yra vienas iš 
priemonių silpninti Vaka
rus”.

Australija yra Vakarų da
lis ir ji tebėra ir bus komu
nizmo taikiniu kol mes 
džiaugiamės laisva ekono
mija ir konstitucinėmis lais
vėmis.”

’’Mums reikalingi galingi 
sąjungininkai, arba mes bū
sime nurašyti kaip Afganis
tanas, Angola, Tibetas, 
Lietuva ir daugybė 
kitų kadaise laisvų kraštų”.

’’Mes svekiname Queėns.- 
lande Amerikos karo laivus, 
ginkluotus' atominiais gink
lais ir uranijaus kasyklos 
atviros jų išnaudojimui”.

Svečius aerodrome pasitiko 
vietos apylinkės vicepirm. J. 
Karpavičius ir Tautos Fondo 
Atstovybės iždininkas A. 
Kramilius. Tos pat dienos 
vakarienei svečiai pasikvie
tė susipažinimui Tautos 
Fondo Atstovybės pirmi
ninką Msnr. P. Butkų, Pa
vergtų Tautų Komiteto pir
mininką A. Kramilių, Jung
tinių Baltų K-to pir-ką V. 
Patašių, Sydney Apyl. 
pirm-ką Dr. A. Mauragį ir 
seną mokslo bičiulį inž. V. 
Bukevičių. Vakarieniauta 
Sydney Tower restorane, iš 
kur matėsi pilnas Sydnejaus 
miesto vaizdas naktį.

Birželio 22 d. Dr. K. Bag
donavičius svečiams aprodė 
Sydnejų, o vakare dalyvavo 
susitikime su Jungtiniu Bal
tų Komitetu, kur taip pat

Šių namų antrajame aukšte 1918 vasario 16 buvo pa
skelbta atstatoma Lietuvos nepriklausomybė. Čia posėdžiau
davo Lietuvių Taryba. Namai yra priešais Vilniaus univer
siteto didžiuosius vartus, priešais Šv. Jono varpinę. Ka
daise tai buvo Pilies gatvė, dabar ji pavadinta Gorkio gatve. 
Gatvė eina iš katedros aikštės į rotušės aikštę, arba 
Dailės muziejų. Nuotrauka Vytauto Alksninio

dalyvavo NSW parlamento 
narys M. Smith, federalinės 
vyriausybės švietimo minis- 
teris senatorius P. Baume, 
latvių krašto valdybos pirm. 
Dr. F. Ritenis, Syd. apyl. 
pirm. Dr. A. Mauragis, len
kų Solidarumo Australijoje 
pirm. Ch. Wheyman ir eilė 
kitų bendruomenių parei
gūnų. Susirinkimui pirmi
ninkavo A. Kramilius. Dr. 
K. Bobelis susirinkusiems 
padarė platų pranešimą apie 
VLIKą ir lietuvių pastangas 
bei kovas atgauti nepriklau
somybę. Taip pat kalbėjo 
senatorius P. Baume ragin
damas atitinkamomis pro
gomis siųsti rezoliucijas fed. 
parlamentui, kad Lietuvos 
reikalas būtų nuolat prime
namas ir judinamas.

NSW parlamento narys 
M. Smith, dabartinis Pa
vergtų Tautų Komiteto pir
mininkas, papasakojo apie 
savo susidūrimus su komu
nistų kontroliuojamom uni
jom, pasigėrėjo mūsų anti
komunistine veikla ir paža
dėjo ir atejty pilnai remti 
Lietuvos ir kitų pavergtų 
kraštų reikalus.

Birželio 24 d. Dr. K. Bo
belis lydimas A. Kramiliaus 
padarė vizitą NSW opozici
jos lyderiui John Dowd, per 
kurį buvo įteiktas laiškas - 
peticija ministeriui pirmi
ninkui M. Fraser, kur drau
ge buvo išreikšta ir padėka 
už Pabaltijo kraštų de jure 
sovietams pripažinimo at

šaukimą. Mr. J.Dowd pokal
by parodė didelio palanku
mo lietuviams ir išreiškė 
pageidavimą dalyvauti lie
tuvių šventėse ar minėji
muose.

Tos pat dienos vakare 
Syd. Liet. Klube Dr. K. Bo
belis susitiko su Sydnejaus 
apylinkės lietuviais, kurių 
susirinko gana apsčiai pasi
klausyti svečio. Susirinkimą 
atidarė apyl. pirm. Dr. A. 
Mauragis ir visą susirinkimo 
eigą sklandžiai pravedė inž. 
V. Bukevičius. Dr. K. Bobe
lis klausytojus supažindino 
su VLIKo veikla ir santy
kius su kitais lietuvių veiks1 
niais pabrėždamas VLIKo 
primatą politinėje veikloje 
pasidžiaugdamas, kad ir kitų 
Lietuvai palankių kraštų 
vyriausybės su VLIKu skai
tosi. Iš tolo atrodą nesutari
mai lietuvių viršūnėse esą 
tik laikino pobūdžio ir jie su 
laiku išsilygins, nes VLIKas 
deda visas pastangas viską 
pozityviai suderinti.

Po Dr. K. Bobelio prane
šimo iš auditorijos atsirado 
keletas formalių klausimų, į 
kuriuos svečias išsamiai at
sakė.

Baigus susirinkimą sve
čiai buvo pakviesti bendrai 
vakarienei, kur buvo drauge 
praleista viena kita valan
dėlė besišnekučiuojant. Va
karienės metu dalyvavo ir. 
lenkų bendruomenės laik-

Nukelta į psl. 2

1



Kas kalbės lietuviškai?
Šiandien žvelgiant į jau

nąją kartą ne juokais pats 
klausimas kelia šiurpą: kas 
po mūsų kalbės lietuviškai, 
kai jaunos vedusios poros 
kad ir iš tų pačių lietuvių sa
vo šeimoje tarpusavy burba 
vietine, ne lietuvių kalba, 
kai paaugliai, vos tik ati
trūkę nuo tautiškai sąmo
ningų tėvų, jau griebiasi ap
linkos kalbos, o paleisti vieni 
žaidimų aikštėse kalba ne 
sava kalba; net ir daugelio 
lietuvių šeimose tėvai su 
vaikais jau santykiauja ne 
lietuvių, bet bendra aplinkos 
kalba. Jaunimas daugumoje 
ne tik nemoka lietuviškai 
rašyti, bet ir skaityti lietu
viškai neskaito (nors šiais 
laikais bet kokia knyga jau
no žmogaus rankose yra di
delė retenybė). Ar ilgai 
truks, kai galutinai vyres
nieji išemigruos į dausas ir 
paliks tik tie, kurie kodais 
vaikystėje girdėję lietuviš
kai, bet praktiškai lietuvių 
kalbos nenaudoję, jos nemo
ka. Ne vieną jaunuolį teko 
nugirsti, kuris lietuviškos 
spaudos darbuotojui dary
damas priekaištų grasinan
čiai pareiškia: "aš lisus pa- i 
mokyčiau, jeigu mokėčiau 
lietuviškai rašyti". Jeigu
jau, vyreli, esi tokių gerų 
norų ir kilnių užsimojimų, 
kas gi kliudo pačiam pra
mokti lietuviškai!
Daugumas vyresnių, kai ka
daise patekom į svetimus 
kraštus ir buvo reikalas, visi 
greit pramoko niekad negir
dėtos kalbos ne tik žodžiu , 
bet ir raštu. Bet stebėtina, 
mūsiškiai kažkodėl savos 
kalbos vengia, gal net gėdi
nasi, nors dar vis jaunųjų 
draugystė artimesnė su sa
vos kilmės draugais, netgi 
didžiuojamasi savo organi
zacijų ar klubų lietuviškais 
vardais, nors ten lietuvišku
mo nė už grašį.

Anais metais teko skaityti 
žinutę, kad Romoje, lietuvių 
įkurtoje ir išlaikomoje lietu
vių reikalams mokslo insti
tucijoje - šv. Kazimiero ko
legijoje, kur ruošiami busi
mieji kunigai, lietuvių kalbai 
toje kolegijoje buvo 
pakviestas dėstyti kitatau
tis. Tokioje Amerikoje, kai 
kuriuose jos universitetuose 
yra įvesti lietuvių kalbos 
specialūs kursai, dėsto 
lietuviai profesoriai, o klau
sytojų tarpe vos vienas kitas 
lietuvis studentas. Štai per
nai buvo pasirašyta sutartis 
su Čikagos universitetu at
daryti lietuvių kalbos ka
tedrą. Kol ji bus galutinai 
įruošta ir atidaryta, užtruks 
kiek laiko, bet tam jau dabar 
renkamos aukos, nes kated
ros įsteig mos surištas su 
didelėm ii 'aidam, tegul ir 
pats universitetas iš savo 
pusės gerokai prisideda. Bet 
palieka kausimas - kas bus 
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tos katedros studentai klau
sytojai ir kokios perspekty
vos tokį kursą baigusiems? 
Tai vis klausimai išeinant iš 
šių dienų išeivijoje priau
gančios kartos perspekty
vos, kai toji kalba nebrangi
nama, o jos kratomasi, tie
siog šalinama, kaip koks ne
reikalingas balastas.

Prieš kitus ne tik mes 
patys, bet ir eilė aukštos 
kultūros kitataučių teigia
me, kokia neįkainuojama' 
brangenybė šiandie yra toji' 
lietuvių kalba ne tik savo 
grožiu, bet ir kaip mokslinė 
vertybė, lingvistinė reteny
bė.

Okupuotoje Lietuvoje lie
tuvių kalba okupanto prie
varta stumiama iš gyvenimo 
gi šioje pusėje mes patys 
nežinia dėl ko jos bodimės ir 
jos nevertiname. Kai šeimo
je įsigyjama arba paveldima 
kokia nors neįkainuojama 
brangenybė, tos šeimos 
nariai ją įvertindami tiesiog 
dėl tos brangenybės gyve
na: ją nuolat šveičia, blizgi

Nuotaikos Lietuvoje
MASKVA BIJO VYSKUPO
STEPONAVIČIAUS

PASKELBIMO
KARDINOLU

Iš LKB Kronikos (50 nr., 
1981.XII.8) sužinojome, kad 
pernai Lietuvoje labai bijo- 
tasi, jog Maskvai pavyks 
pravesti tris ’’patikimus” 
vyskupus, tačiau Vatikanas 
atsisakęs juos patvirtinti. 
Šių metų balandžio mėnesį 
Vatikane vėl lankėsi Lietu
vos vyskupų konferencijos 
pirmininkas, vyskupas 
Liudvikas Povilionis, kurio 
vizitas, greičiausia, buvo 
susijęs su naujų vyskupų 
skyrimo klausimu.

Šią temą Romoje italų 
kalba leidžiamas ELTA — 
Press kovo numeryje įdo
miai gvildena biuletenio re
daktorius, prelatas Vincas 
Mincevičius. Anot jo, di
džiausia kliūtis naujų 
vyskupų paskyrimui yra 
vyskupas Julijonas Stepo
navičius, kurį daugelis laiko • 
popiežiaus paskirtu kardi
nolu in pectore”. Toji so
vietų persekiojama ir į pro
vinciją ištremta ypatingos 
reikšmės asmenybė yra ta
pusi ’’šviesos žiburiu” tikin
tiesiems ir netikintiesiems 
lietuviams. Kai net pravos
lavų bažnyčia žavisi vysku
pu Steponavičiumi ir prašo 
jo patarimų, Kremlius ne
paprastai bijo, kad jo viešai 
nepaskelbtų kardinolu”.

Todėl, rašo ELTA — 
Press, vyskupas Povilionis 
atsidūrė ’’tarp kūjo ir prie
kalo”. Pernai spalio mėnesį 
jis jau buvo beveik išspren
dęs savo uždavinį - sugra
žinti į pareigas tremtinius 
vyskupus Steponavičių ir 
Sladkevičių, už tai paski
riant tris Maskvos remia
mus vyskupus - bet pasita
rimai staiga nutrūko ir Po- 
vilioniui teko grįžti į Vilnių 
be konsekravimą patvirti
nančių popiežiaus raštų. 
Kaip aiškina ELTA — 
nei O 

na, saugo, kad nė dulkelė 
neužkristų, ji statoma pačioj 
garbingiausioj vietoj, kad 
kiekvienas matytų, žavėtų
si, o patys savininkai 
pagrįstai didžiuotųsi.

Tokia brangenybė yra 
mūsų paveldėta lietuvių 
kalba. Taip, kiekvienam lie
tuviui dideliam ar mažam ji 
ir turėtų tokia būti, ir kiek
vienas jos žodis turėtų būti 
vertinamas daugiau kaip 
auksinė moneta, bet mes 
nerūpestingai nustumiame į 
šalį, tas auksines monetas 
barstome arba maišome su 
šiukšlėmis, kol galutinai vi
sai iššluojame. Tai kas tada 
kalbės lietuviškai? 0 juk 
tautai kalba yra drauge ir 
jos gyvybė. Iš praktiško 
taško žiūrėdami dažnai 
klausiame, kas ateityje nau
dosis mūsų sukauptais kul
tūriniais ir medžiaginiais 
turtais, tačiau tokio klau
simo iš viso nekiltų, jeigu 
mes vertintume savo kalbą, 
kaip toj šeimoj paveldėtą 
neįkainuojamą brangenybę, 
Jcur mūsų atveju yra dau
giau nei brangenybė — ji 
yra mūsų gyvybė.

(v.k.)

Press, Vatikanas staiga 
permatė Maskvos kombina
ciją: bematant pašventinti 
naujuosius vyskupus, o tik 
po to ’’derėtis” dėl galimo 
ištremtųjų vyskupų grąžini
mo į pareigas. Vatikanas 
nenorėjęs Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios pastatyti į reži
minės hierarchijos kontro
liuojamų rusų stačiatikių 
padėtį. Pasak ELTA — 
Press, didžioji Lietuvos ku-. 
nigų ir pasauliečių dauguma 
sutaria, kad geriau pasilikti 
be vyskupų, negu susilaukti 
tokių, kurie būtų tik valsty
bės pareigūnai.

(ELTA)

LIETUVOS IDEOLOGAI 
NEPATENKINTI

ATEISTINE
PROPAGANDA

Okupuotos Lietuvos 
spaudoje, šalia puolamųjų 
’’ideologinės kontraofenzy- 
vos” straipsnių, pasirodo vis 
daugiau nusiskundimų ate
istinės propagandos lygiu. 
Apie tai rūpesčio kupinu to
nu Literatūroje ir Mene 
(1982.IV.17) rašo Gintaras 
Jatkonis (’’Akistatoje su re
ligija - pastabos apie ateisti
nę kultūrą”). Jo nuomone, 
ateistinė žurnalistika nepa
tenkinamo lygio, o ateistinės 
publicistikos iš viso nėra. 
Per penkmetį išleista 70 
publicistikos knygų, bet 
jose, ’’deja, nerandame ate
izmo temų”. Jatkonis pasi
genda tokios ateistinės figū
ros, kokia buvo Jonas Ra
gauskas, novelės ateistine 
tematika, kokias rašė Petras 
Cvirka ir Antanas Vienuolis, 
’’nekalbant apie stambesnių 
žanrų kūrinius”.

Autorius ragina pagilinti 
ir sumoderninti ateistinę 
propagandą. Prabėgomis 
užsimindamas apie ’’sąžinės 
kalinius”, bet jų nevardin
damas, jis teigia, kad ”ne 
vietinės reikšmės ’’švento
sios’, ir net ne ekstremistai,

PADĖKA

Mūsų mylimam vyrui ir tėvui a.a. Edvardui Šliafertui 
mirus, nuoširdžiai dėkojame prel. P. Butkui už šv. Mišias, 
rožančiaus maldas ir laidotuvių apeigas. Visiems mūsų 
draugams ir pažįstamiems gausiai atsilankiusiems į šv. 
Mišias, rožančių ir palydėjusiems į amžino poilsio vietą ir 
mus užjautusiems didžiajame skausme žodžiu ar raštu ir 
apsilankusius į namus, taip pat dėkojame už gėles ir 
mirusiojo pagerbimą aukomis lietuviškoms organizaci
joms, ir aukotojams už šv. Mišių auką.

Ypatingai dėkojame mūsų brangiems kaimynams p.p. 
Zinkams, Mauragiams ir Griškaičiams už mums išreikštą 
tokį nuoširdingumą ir pagalbą mūsų nelaimėje, už apra
šymą laikraštyje ir atsisveikinimo žodžius kapinėse.

Nuoširdžiai ačiū visiems.

Aleksandra Šliafertienė ir dukterys 
Janina, Gražina ir Nijolė su šeimomis

VLIKo...
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raščio redaktorius Mr. 
Dunin-Karwicki su dukra 
Jolanta. Redaktorius dau
gelį kartų tiek viešuose 
tarptautiniuose susitiki
muose, tiek ir savo reda
guojamame laikrašty parodė 
didelio palankumo lietu
viams ir jų aspiracijoms. Ta 
proga Dr. K. Bobelis VLIKo 
vardu p. Dunin-Karwickiui 
padėkojo ir atminimui įteikė 
specialią plaketę. Dar tą patį 
vakarą svečias turėjo posėdį 
su Tautos Fondo Atstovybe 
Australijai ir jau sekančią 
dieną eilės vietos tautiečių 
palydėtas išskrido namų link 
dar ketindamas keliom die
nom sustoti Pacifiko salose 
atsipūsti.

DAIL. LEONO URBONO

kūrinių paroda
Atidaroma liepos 24-25 d.d. ARO Sodyboje (Allambie- 

Rd., Mittagong).
Parodoje išstatomi naujausi dailininko darbai. Kūrinių 

kainos lietuviams pagal susitarimą.
Paroda bus atdara savaitgaliais ir truks iki rugpiūčio 

22 d.
Norį parodą pamatyti šiokiadieniais skambinti tel. 

(048) 785 181 ir susitarti.

14-ji V. Krėvės 
premija

Keturioliktoji Vinco Krė
vės literatūrinė premija, 

siekiantys kankinių laurų, 
turėtų būti pagrindiniai nū
dienos ateistinių raštų taiki
niai”. Jatkonis pritaria ”ne- 
principingų” komjaunuolių 
nubaudimui ’’Jei komjau
nuolis nusileidžia būsimos 
uošvės ar motinos reikala
vimui 'imti šliūbą’... Kaip 
rašo sąjunginė komjaunimo 
spauda, pernai mūsų 
respublikoje už aktyvų da
lyvavimą religinėse apei
gose 5b komjaunimo bilietu 
atsisveikino devyniolika 
jaunų neprincipingų 
žmonių”. Autorius siūlo 
įsteigti ateizmo spec-kursą 
žurnalistikos specialybės 
studentams, kasmetinį Žur
nalistų Sąjungos skelbiamą 
geriausio publicistinio kūri
nio ateistine tema konkursą, 
ir kt.

(ELTA)

Mūsų Pastogės bendra
darbio užklaustas, ar at
siekęs su šiuo apsilankymu 
ko norėjęs ir kokį įspūdį jam 
padarę šio krašto lietuviai, 
Dr. K. Bobelis pareiškė, kad 
jo vizito į Australiją misija 
visu 100°/o pavykusi, ir jis 
džiaugiasi Australijos lietu
vių gražia veikla. Jį netgi 
stebino, kad tokia nedidelė 
palyginamai bendruomenė, 
o tiek daug atsiekusi ir pasi
darbavusi lietuviams ir Lie
tuvai. Anot Dr. K. Bobelio, 
Erieš 30 metų Australijai 

ietuva ir lietuviai buvo ne- 
girdėti dalykai, o šiandie 

ietuva beveik kiekvienam 
žinoma. Pirmininkas visiems 
palinkėjo geriausios sėkmės 
pažadėdamas vėl pasirodyti 
Australijoje ir metų pabai
goje dalyvauti Australijos 
Lietuvių Dienose.

skiriama kas antri metai už 
grožinės literatūros kūrinį, 
išleistą išeivijoje, bus įteikta 
metų pabaigoje. Premiją 
skiria Lietuvių Akademinis 
Sambūris Montrealyje, Ka
nadoje. Iki šiol šią premiją 
yra laimėję: Jonas Aistis, 
Jonas Mekas, Algimantas 
Mackus, Kostas Ostrauskas, 
Vincas Ramonas, Marius 
Katiliškis, Antanas Vaičiu
laitis, Liūne Sutema, Juozas 
Kralikauskas, Eduardas 
Cinzas, Tomas Venclova ir 
Henrikas Nagys.

Leidyklos arba patys au
toriai prašomi atsiųsti bent 
po vieną egzempliorių 1980 • 
1981 metais išleistų grožinės 
literatūros veikalų šiuo 
adresu: H. Nagys, 700—B 
Champagneur Ave., Mont
real — Outremont, Que. 
Canada H2V 3P8. Neatsiųs
tos knygos nebus svarsto
mos.

Dabartinę Liet. Akad. 
Sambūrio valdybą sudaro: 
J. Kibirkštis - pirm., H. Na
gys - vicepirm., A. Ottienė • 
sekr., J. Niedvarienė - ižd. ir 
A. Kličius - narys.
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PENKIASDEŠIMT METŲ AZubMS
Tęsinys BE MAIRONIO

Lygiai kaip Lietuvos isto
rija, taip ir Maironis neiš
vengė sovietizacijos. Pir
mieji pasisakė K. Korsakas, 
A. Venclova, P. Cvirka. K. 
Korsakas savo redaguotame 
"Kultūros” žurnale jau 1932 
m., Maironio mirties proga, 
rašė: ’’Maironio poezijos 
idealas buvo laisvoji Lietu
va. Be abejonės, tą ’’laisvu
mą” jis suprato išeidamas iš 
interesų tos visuomenės 
klasės, kurios poetu ir ideo
logu jis buvo” (Kultūra, Nr. 
8-9, 1932). išvada aiški: nors 
Maironis didelis ir plačiai 
tautoje prigijęs poetas, bet 
jis buržuazinės ideologijos, 
taigi ne mūsų. P. Cvirkos 
redaguotame. ’’Raštų” 
žurnale 1941 m. Nr. 1 steng
tasi Maironį nuvainikuoti: 
j..> nebuvęs visos tautos 
poetas, o tik buožių; jis bu
vęs svetimas liaudies reika
lams ir liaudis svetima jo 
palikimui, kad jo kūryba to
dėl bereikšmė ir menka.

Kad Lietuvos komunis
tams Maironis nebuvo prie 
širdies, tai suprantama. 
"Raseinių Magdėje” gi jis 
aiškiai buvo pasisakęs prieš 
to metų rusiškąjį socializmą, 
prieš marksizmą, prieš tarp 
luomų prakeiktą karą. Pa
minklas Raseinių Magdei tai 
simbolis lietuvių tautinių 
reikalų išdavikams: ne tik 
Liublino unijos šalininkams, 
bet ir marksistams interna
cionalistams. Reikia būti 
objektyviems. Maironis 
buvo pofeodalinio laikotar
pio sūnus, pasiturinčių kil
mės. Jam imponavo pilys, 
dvarų rūmai. Todėl ir tiek 
dėmesio dvarininkų ir bajo
rų atlietuvinimui. Ir pats jis 
Kaune nusipirko buvusią 
grafų Pacų rezidenciją, kur 
atremontavęs įsikūrė ir iki 
amžiaus galo pragyveno. 
Nepatiko jam ir krikščionių 
demokratų pritariama bei 
pravedama žemės reforma - 
dvarų parceliacija. Toks jau 
buvo Maironis. Pasitalkin- 
kim istorijai kiek fantazijos. 
Negi Vytautui būtų patikusi 
valstiečių sūnų valdoma at
sikūrusi Lietuva? Maironį 
suprasti ir vertinti reikia to 
laiko dvasioje.

I-jo Pasaulinio karo metu 
K. Korsakas, L. Gira, P. 
Cvirka, S. Neris, A. Venclo
va ir daugelis kitų, kurie 
pirmaisiais raudonosios ar
mijos okupacijos metais dai
navo himnus naujajai sant
varkai, Kremliui, Stalinui 
bei jo konstitucijai, pabėgo 
iš Lietuvos į TSRS gilumą. 
Vyksta žūtbūtinis karas su 
vokiečiais.Prisiminta Mairo
nis. Jo gi posmai: ’’Daug 
kryžiuočių nuo Malburgo 
rengias mus terioti; kad 
Vytautas ”už devynias ma
rias, už tamsiuosius miškus 
/ išvarė kryžiuočių galybę”. 
Maironis juk Margiui ir kar
žygiams už pasipriešinimą 
iki mirties kryžiuočiams 
vainiką nupynė balade ’’Ant 
Punės kalno”. Antivokiški 
Maironio motyvai tiko mūsų 
pabėgėliams karo sulietuvi
nimui. Pasirodo įvairūs so
vietiniai lietuvių rašytojų 
rinkiniai. Vienas jų ’’Gyvajai 
Lietuvai” 1942 m. pradėtas 
Maironio ’’Kur bėga Šešupė, 
kur Nemunas teka”. Įžango
je P. Cvirka rašo: ’’mūsų 
Maironis”, ’’Algirdo, Kęstu
čio, Vytauto, Maironio, Bū
gos žemė”. 1943 m. Maskvo
je išleista rusų kalba verti
mai ’’Lietuvių literatūra ko

vai sukilo” išversta, bet 
praleista eilutės: ’’Prikelkim 
darbais Gedimino tėvynę! / 
Priminkime Vytauto Didžio 
ribas”.

Yra ir prošvaisčių. Nors ir 
apkarpytai, Lietuvoje 1956 
m. išleista Maironio poezijos 
rinktinė dviejuose tomuose. 
Įdėta ’’pavasario balsai”, 
’’Jaunoji Lietuva” ir libretas 
’’Nelaimingos Dangutės 
vestuvės”. K. Kaveckas 
mišriam chorui parašė kom
poziciją ’’Jūratės ir Kasty
čio” baladei ir eilėraščiui 
’’Nuo Birutės kalno”.

PAMINKLAS IŠEIVIJOJE

Kokį paminklą išeivijos 
lietuviai pastatė didžiajam 
Maironiui? Deja, menką. 
Paminklai, žinoma, ir nerei
kalingi, jei dingsta susido
mėjimas platesniuose 
sluoksniuose. Taip nėra 
įvykę su Maironiu. Jo eilė
raščių tebesimoko jaunimas, 
skautai, pagal jo žodžius 
kompozicijos labai dažnai 
įtraukiamos į chorų progra
mas, išpopuliarėjusios dai
nos skamba mažesniuose ir 
didesniuose pobūviuose.

Namažai leidinių pasirodė 
Vokietijos gyvenimo metais. 
Savo išore bei apipavidalini
mu jie buvo menki. Pokario 
sugriautoje Vokietijoje ge
ram išleidimui nebuvo sąly
gų. 1952 m. mons. P. Juro 
lėšomis Romoje išleista 
’’Pavasario balsų” 17-ji laida. 
Redagavo B. Brazdžionis.

•'LT 

AP O K A
(PRISIMINIMAI)

„Geri draugai, Juozai! Tu 
šiandien ne daug rasi gerų 
draugų. Šiandien gali pasiti
kėti tik žemaičiu!!. - nusi
kvatojo.

„Tu man skaudini galvą. 
Pirmiausia turiu susiieškoti 
tą prašymą, o vėliau draugą 
Sniečkų ir jam taip apsukti 
galvą, kad jis tau leistų į tą 
užburtą zoną gyventi. Eik 
dabar pasivaikščioti po 
miestą ir grįžk pas mane 
apie 4 vai. po pietų. Tikiu, - 
rasi viską sutvarkytų”.

Ir taip mudu laikinai išsi
skyrėme. Bevaikščiodamas 
Laisvės alėjoje (tada jau va
dino Stalino) pastebėjau, 
kad beveik visos žydų krau
tuvės buvo pavirtusios liau
dies koperatyvais. Tai ir bu
vo geriausia idėja apsukti 
galvas komunistinei, siste
mai. O mūsų žydeliai tą su
gebėjo! Valstybės teatras 
veikė, kaip ir veikęs, tik jau 
skirtumas buvo tas, kad 
mūsų garsieji artistai, esant 
reikalui jau vaidino ir daina
vo ir rusiškai. Eidamas 
Daukanto gatve link Karo 
muziejaus, prie Radiafono 
patalpų sutikau radio žinių 
skaitytoją ir kalbėtoją, ma
no vienos mokyklos (p. A. 
Sutkaus dramos) suolo 
draugą Kazį Inčiūrą. Pasi
sveikinome ir jam sakau: 
„Kazy, dar vis platini, tas 
„teisingas” žinias?” — „Ge
rai moka. Kodėl ne!... Sku
bu,” — Paraudo, kiek susi
gėdo ir net nesustojęs įlindo 
į Radiofono rūmų duris.

Jis juk, galima sakyti, lyg ir 
yra perėmęs Maironio lyrą. 
Nėra tačiau joks reprezen
tacinis leidinys. Menkas po- 
pieris, prastas viršelis ir įri
šimas, be meninio tekstų 
apipavidalinimo, be įvado, o 
tik su trumpu redaktoriaus 
profesiniu žodžiu. Nemany
čiau, kad pasirinkimas pa
grindu 6-sis paties Maironio 
redaguotas ^Pavasario bal
sų” 1927 m. leidimas yra lai
mingas. Autoriaus sudalini
me į poskyrius pasigendame 
skirstymo kriterijaus. Į 
skyrių ’’Poezija”, atrodo, 
tiko egocentriniai eilėraš
čiai. Taip tačiau nesudėta. 
Skyriuje ’’malda" religinės 
tematikos eilėraščiai. Bet 
kaip čia pateko Federantų 
himnas, Jaunosios Lietuvos 
himnas? Bus daugiau

J. Krupavičius

LIP SĖ
Tęsinys

Jam pradingus, - aš prisi
miniau kitus laikus. Laikus, 
kada jo kambarėly, Ukmer
gės pi., sėdėdami ant lovos, 
kurios galvūgaly kabojo di
delis kryžius, o ant sienos 
rąžančius, ir , valandomis 
studijavome p. Zofijos Čiur
lionienės: „Žvirblaičiai
mokslus eina...”

Laikas kiek pasikeitė. 
Kryžius nuo galo lovos din
go, rąžančius nuo vinies nu
krito, o mano draugas Kazys 
(dabar jau miręs) dar ilgus 
metus radio bangomis kal
bėjo aiškiai lietuviškai,, bet 
jau apie „dievą” — Staliną ir 
„šėtoną” — Kristų...

Karo muziejaus bokšte 
plevėsavo raudonas skudu
ras. Sodelis apleistas. Kur 
kada tai kabėjo Laisvės 
varpas — dabar tik juoda 
skylė. Karo invalidai, kaip- 

„atgimstančios” Lietuvos 
priešai (kada tai šaudė da
bartinius atvaduotojus) iš
gaudyti, laimingesni išsi
slapstę. Jų būstinė, kuri už 
kada tai mano parašytą ka-. 
lendoriaus gautą pelną, bu
vo gražiai atremontuota, - 
dabar pavirtusi „raudonuo
ju kampeliu’...

Netoli muziejaus sutikau 
beskubantį buvusį geležinį 
Kauno m. polic. vadą p. VI. 
Jankauską. Jis pasižiūrėjo į 
mane ir aš į jį ir mudu su 
skausmu veiduose vienas 
kitam nusišypsojome ir vie
nas kitą pilnai supratome...

„Krupavičiau, Krupavi

Maironis

NEDAUGEL MŪSŲ

Nors mūsų, broliai, nedaugei yra, 
Tačiau mes tvirti, jei riš vienybė;
Į darbą stokim vyras į vyrą: 
Sujungtos rankos suteiks stiprybę.

Didžios nelaimės spaudžia tėvynę, 
O priešas laukia jos prapuolimo, 
Kapuose bočiai, kurie ją gynė, 
Mes gi prislėgti nusiminimo.

Tačiau tėvynė dar nepražuvus;
Nušvis jos vėlei garbė spindėjus;
Nuslinks ta šmėkla, kaip ir nebuvus;
Saulutė džiugins vėl patekėjus.

Tai ko gi mūsų dvasia beliūsta, 
Norint ne kartą širdį ir skausta? 
Pabudę naktį varykim rūstą: 
Dienos šviesesnės ateitis rausta.

čiau, ar mudu tikėjomės, to 
sulaukti?... Baigta, viskas 
baigta, ką mes saugojome ir 
kūrėme, tiek metų! Aš rytoj 
išvažiuoju į Tauragę. Žadu 
atidaryti pieno krautuvėlę. 
Žinoma, jeigu dar galėsiu”...

„Pone, vade! Juk tai jau 
buvo jaučiama, bet mes!... 
Aš nežinau! Prisiminkite tik 
kiek aš Tamstai prirašiau 
slaptų raštų, apie tai! Kiek
vienas senamiesčio žydelis, 
tai žinojo ir gal laukė!...” —

„Nekaltink manęs! Aš vi
sa tai perdaviau, kur reikė
jo. Tik gal jie galvojo, kad 
tai yra bobų plepalai. Vir
šūnės galvojo, kad esame 
nepriklausoma valstybė, 
kaip ir visos kitos, kad pri
klausome ir esame Tautų 
Sąjungos teisėtas narys ir 
jai mokame tokius didelius 
nario mokesčius...”

„Pone vade, tik prisimin
kite mūsų Vilniaus bylą Ha
goje ir kitus neteisėtumus, 
kurie vyko ir vyksta pasau
ly. Kiekvienas didesnis įvy
kis baigiasi purvinu galu: 
silpnesniems kančiomis ir 
skurdu, o stipresniems galia 
ir prabanga”.

Jis pakėlė į mane savo 
ašaromis pasruvusias akis, 
kurias skyrė, taip visiems 
kauniškiams pažįstama ir 
kada tai baimę įvaranti jo 
ereliška nosis, apkabino ma
ne ir per sukastus dantis iš
spaudė: „Viską krovė ant 
mūsų, policijos, pečių ir- tik 
mes vilkome!.. 0 ką darė 
kiti?!... 0 geriau, neverta 
kritikuoti! Tegul istorija 
pasakys... Sudiev. Juozai!..” 
nusisuko ir nuskubėjo.

Ir taip dingo man iš akių 
žmogus, kuris tik gyveno dėl 
mūsų Kauno (ir padarė jį, 
koks jis buvo. Kiek jis pra
leido nemigo naktų betik- 

rindamas mus ir sargybinius 
policininkus. Kiek jis pri
vargo čia betvarkydamas 
gatvių demonstracijas, 
riaušes ir išsišokimus. 0 
kaip jis rinkosi savo padėjė
jus - nuovadų viršininkus. 
Kam pas jį teko pora metų 
ištarnauti, tai jau tas Lietu
voje skaitėsi, kaip baigęs 
aukščiausias policijos 
akademijas. O kas po jo 
sparnu išbuvo ilgiau, tai jau 
niekados savo gyvenime ne
pratars žodžių: ’’negaliu” ar 
’’bijausi”.

Ketvirtą valandą po pietų 
vėl aplankiau savo draugą 
žemaitį vyr. polic. insp. 
Žvirblį. Jis jau buvo, mano 
dideliam nustebimui pralau
žęs ledus ir išrūpinęs man 
laikiną leidimą apsigyventi 
parubežio zonoje. Leidimas 
buvo pasirašytas jo ir drau
go Sniečkaus. Be to dar įda
vė antspauduotą voką per
duoti Vilkaviškio rajono 
saugumo milicijos viršinin
kui. Sakant, turbūt, mažai 
rasime mūsų prisiminimuo
se, tokių saldžių momentų, 
kuriuos tuo metu parodė 
krikščionis demokratas (visą 
laiką. klaidingai pravar
džiuojamas smetonininkas) 
ir lietuvis - žemaitis komu-* 
nistas - vienas kitam.

Išėjęs į gatvę norėjau dai
nuoti, šokti, bet gerai apsi
dairęs nusivyliau, nes 
pastebėjau, kad aplink mane 
vaikščiojančių tarpe buvo 
dar laimingesnių. Tie žmo
nės dėvėjo aukštus juodus 
batus ir ant rankovių turėjo 
užsirišę plačias raudonas 
juostas, kurių baltame rate 
buvo stastikos...

(Bus daugiau!
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VIETINIS IE INTERNACIONALINIS
FUTBOLAS PER CHANNEL 0/28
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Darių ir Girėną minint
PRAŠAU ŽODŽIO!

<
A. Stasa

Laisvojo pasaulio lietu
viška periodinė spauda kas
met, artėjant Dariaus — Gi
rėno dienai, tai vienur, tai 
kitur, primena savo skaity
tojams transatlantinio lėk
tuvo LITUANICOS katas
trofą. Praėjusiais 1981-mais 
metais ta proga Mūsų Pas
togėje buvo atspausdinti 
trys ilgi straipsniai, kuriuo
se jų rašytojai, pasiremdami 
ankstyvesniais kitų pasisa
kymais spaudoje, patiekė 
apie tą katastrofą eilę prieš
taringų išvadų, sukėlusių il
gas diskusijas pačių autorių 
ir M.P. skaitytojų, tarpe. Se
kančiais, 1983 metais, 
Eenkių dešimčių metų su- 

akties proga, reikia laukti, 
bus daugiau straipsnių, dis
kusijų ir ginčų, nes katas
trofą sekusiuose įvykiuose 
dalyvavusių, ar bent juos 
prisimenančių, asmenų 
skanus pažėja, o Stepono 
Dailaus ir Stasio Girėno 
mirties priežastis vis dar 
pasilieka neišaiškinta. Šiuo 
savo rašiniu noriu pasitar
nauti tiesos ieškotojams ir 
dar kartą pareikšti pagarbą 
vardu visų, kurie atlikome 
bet kurias paslaugas tautos 
didvyriams, tragiškai žuvu- 
siems garbingam kelyje sie
kiant savojo idealo.

Tarnavau anuo metu Karo 
aviacijos mokykloje Kaune 
kadro karininku ir gyvenau 
kareivinių rajone A. Fredo
je. 1933 m. liepos 20 d. vėlai 
vakare, po vakarinio patik
rinimo kareivinėse, atsku
bėjo į mano butą aviacijos 
štabo budintis puskarininkis 
ir pranešė, jog aviacijos vir
šininkas kviečia mane 

.tuojau atvykti štaban. Be 
skraidymo pareigų, privalo
mų kiekvienam karo aviaci
jos lakūnui, tada buvau dar 
trijose kitose etatinėse pa
reigose ir turėjau tris ne- 
tarpinius viršininkus. Karo 
aviacijos mokyklos koman
dos viršininko pareigose 
mano netarpinis viršininkas 
buvo majoras Viktoras Rei
montas; aviacijos karininkų 
ramovės šeimininko. parei
gose - viršininkas buvo tos 
ramovės valdybos pirminin
kas inžinierius pulkininkas 
Antanas Gustaitis; karo 
aviacijos švietimo vadovo 
pareigose - viršininkas buvo 
pats aviacijos viršininkas 
gen. št. pulkininkas Stasys 
Pundzevičius. Kiekvienas tų 
viršininkų turėjo savo darbo 
kabinetus skirtinguose 
aviacijos kareivinių rajono 
pastatuose ir dažnai mane 
pasišaukdavo bet kuriuo 
aiku, darbo ir nedarbo va- 
andomis, įvairiems pasita

rimams. Aviacijos viršinin
kas tiesioginiai kviesdavo 
tiktai švietimo vadovo rei
kalais, tad ir tą vakarą tikė
jausi iš jo gauti kokį švieti
mo įpareigojimą ryšium su 
Stp. Dariaus — St. Girėno 
Mūsų Pastogė Nr. 27, 1982.7.12, psl. 4

skrydžiu. Neįprasta buvo 
tiktai skuba. Atėjęs štaban 
pulk. Pundzevičiaus nera
dau. Jo kabinete manęs lau
kė maj. Reimontas, kuris 
painformavo, jog aviacijos 
viršininkas, Krašto apsau
gos ministro iššauktas, tu
rėjo skubiai išvykti ministe-' 
rijon. Jam, maj. Reimontui, 
pavesta perduoti man avia
cijos viršininko įsakymas, 
kuris buvo toks:

’’Dariaus ir Girėno kars
tus paimti iš Kauno kapinių 
koplyčios ir pervežti naujan 
Vytauto Didžiojo Universi
teto medicinos fakultetan. 
Ten juos priims užsienių 
reikalų ministerijos atsto-' 
vas. Apie tai kapinių ir me
dicinos fakulteto adminis
tracijų atitinkami pareigū
nai jau painformuoti. Prie
monės, laikas ir'maršrutas 
paliekama pasirinkti 
pačiam. Tėra tiktai vienas 
reikalavimas: viskas turi 
būti atlikta taip, kad nieks į 
tai neatkreiptų dėmesio.

Įsakymą įvykdžius atra
portuoti viršininkui, kuris 
lauks savo kabinete.”

?

Laiškai Redakcijai
Gerb. p. Redaktoriau,

Prieš kiek laiko Australi 
jos lietuvių sportininkai vie
šai kreipėsi į kelionių, bei 
lėktuvų bendroves dėl 
geriausių sąlygų organizuo
jant jų išvyką į pasaulio lie
tuvių sporto šventę, kuri 
įvyks 1983 m. Čikagoje.

Kadangi mūsų kelionių 
bendrovė aptarnavo ir pa
tenkino sportininkus pereitą 
kartą, be jokių užmetimų iš 
Australijos lietuvių bend
ruomenės, nepramatėm 
jokių priežasčių, kodėl netu
rėtumėm suteikti savo 
pasiūlą ir šį kartą.

Laimėję komercinę kon
kurenciją ir šį kartą, suteik
dami žemiausias kainas 
’’Palangos” kelionių biuro 
vardu, nutarėm su mūsų 
giminingos bendrovės ”Li-. 
to” pagelba, kuri nei vieno 
cento iš šito komercinio pra- 
timonegaus, padovanoti lie
tuvių jaunimui - sportinin
kams uniformas, fantus lo
terijai, iešmines ir t.t., be 
jokių išskaičiavimų. Austra
lijoj toks elgesys yra teisė
tas - firmos gali paremti 
įvairias organizacijas, savo 
nuožiūra.

Jūsų vedamajame (”M.P.” 
Nr. 17-18, psl. 2) netikslūs ir 
skaudūs užmetimai, ’’kad 
joks kelionių biuras grupės 
neveš žemiau savikainos, ir 
jeigu vienu keliu parodoma 
viliojančių nuolaidų, už tai 
atsiimama kitu keliu, "ir iš
vada:” kodėl vardan bend
ruomeninės ir sportinės vie

Kadangi tą pačią dieną 
Stp. Dariaus ir St. Girėno 
karstus iškilmingai perve
žant iš Kauno katedros į ka
pines buvau dalyvavęs gar
bės palydoj ir padėjau juos 
įnešti kapinių koplyčion, o 
eilę metų gyvenęs Kaune 
gerai žinojau gatvių planą ir 
medicinos fakulteto vietą 
miesto viduryje, tai visus 
įsakymo vykdymui reikalin
gus duomenis turėjau ir nuo 
siūlomo automobolio, tinka
miausio karšruto parinki
mui, atsisakiau. Dviem 
sunkvežimiais, su šešiais 
mano komandos kareiviais 
kiekviename, atvykom į ka
pines ir nakties tamsoje, 
naudodamiesi aukštų kapi
nių medžių ir krūmų prie
danga, niekeno nepastebėti, 
išnešėm karstus iš koplyčios 
ir įkėlėm sunkvežimiuosna. 
Vėliavos, vainikai ir gėlių 
bukietai pasiliko koplyčioje. 
Kieviena mašina skirtingo
mis gatvėmis pervežėm 
karstus medicinos fakulte
tan.

Fakulteto kieme, kur įva
žiavę sustabdėm motorus ir 

nybės mirtinai laikytis vieno 
kelionių biuro,” išprovokuo
ja mus viešai pareikšti:

1. A. Žilinsko ir kitų lietu
vių vieši ir užkulisiniai poli
tiniai išvedžiojimai mūsų ir 
mūsų bendrovių sąskaiton 
yra tik prasimanymai ir 
gryni priekaištai. Atsakiau 
asmeniškai A. Žilinskui į vi
sus jo puolimus ir nesąmo
nes viešame ’’Varpo” susi
rinkime Melbourne, po ku
rių vyko slaptas balsavimas 
ir Melbourno sportininkai 
palaikė "Palangą’’.

2. Mūsų bendrovės pre
kiauja, kaip pridera visom 
laisvojo pasaulio komerci
nėm bendrovėm, su viso pa
saulio (laisvojo ir okupuoto) 
komercinėm organizacijom, 
nepaisant ir nekompromi
tuojant abipusių politinių 
pažiūrų. Tuo pačiu principu 
prekiaujam itin mažu 
masteliu, ir su Sovietų 
Aeroflotu, neatstovaudami 
viens kito nei komerciniai, 
nei politiniai, nei išimtinai, 
negaudami jokių privilegijų, 
ir nemokėdami jokių duok
lių.

3. Ruošdami pereitą kalė
dinį balių savo klijentams 
Sydnejaus Mandarino 
Klube, kuriame dalyvavo ir 
žymūs lietuvių bendruome
nės veikėjai, nekvietėm ir 
nedalyvavo jokių sovietinių, 
bei komunistinių pareigūnų 
ir nevaišinom jokiais sovie
tiniais ikrais, bei vynais, 
kaip kad buvo rašyta. Iš
siuntinėti pakvietimai buvo
/’Palangos’1 vardu, geltonos 

išjungėm šviesas, nieks mū
sų nesutiko, kaip tikėjomės. 
Kiemas buvo tuščias ir pa
našus į akligatvį: siauras, 
pailgas, abejuose šonuose ir 
tolimam gale kompaktiniai 
užstatytas naujais dviejų - 
trijų aukštų pastatais. Jokio 
žmonių judėjimo nebuvo. 
Miesto šviesų atošvaistėje 
matėsi tankios eilės langų ir 
daugelis durų, bet nesimatė 
jokio žiburio ir nesigirdėjo 
jokio garso. Grįžau prie var
tų ieškodamas kiemsargio 
buto, - neradau. Mėginau 
atidaryti keletą durų, - visos 
buvo užrakintos. Belaukiant 
ir visiems nuolat besižval
gant, po kiek laiko, buvo 
pastebėtas tamsioje kiemo 
tolumoje judantis žmogaus 
pavidalas. Kiek priartėjęs 
jis pusbalsiu ištarė mano 
laipsnį ir pavardę. Priėjęs 
arti jo atpažinau daktarą 
Vincą Kauzą, su kuriuo bu
vom pažįstami nuo studija
vimo laikų. Pasisveikinom 
tylėdami. Jis buvo vien
plaukis, tuščiomis rankomis, 
dėvėjo lengvą vasarinį kos
tiumą. Žinojau jį lektoriau- 
jant universitete ir aktyviai 
reiškiantis Vilniui Vaduoti 
Sąjungoje, o per ją, žinoma, 
turint ryšius ir su užsienio 
reikalų ministerija, kurios 
atstovo man ten reikėjo. Jis 
pakvietė mane ir visus ka
reivius jį sekti ir priėjęs prie

ir žalios spalvos, su Kalėdų 
seniu ant viršelių. (Pavyzdį 
prisegu prie laišo). Mėlyni 
Aerofloto kalėdinio baliaus 
pakvietimo pavyzdžiai, 
kurie buvo klastotai plati
nami bendruqmenes narių 
tarpe, aiškiai siekė tų nekal
tų veikėjų asmens sunaiki
nimo. Atsiprašome
įskaudintus pažeistuosius, 
bet ne jų šmeižikus,

kurie herojiškai 
savo melą liejo, net Ameri
kos lietuvių spaudoje ant 
mūsų ir viršminėtų atrinktų 
aukų.

4. Asmeniškai niekada 
nepriklausiau ir politiniai 
nebendravau su jokia politi-

’ ne partija, išskyrus Austra
lijos Liberalų, kurios esu il
gametis finansinis rėmėjas 
ir narys.

5. Laimėjus komercinę 
konkurensiją vienos bend
rovės vardu, nutarėm pa
remti lietuvišką atžalyną - 
sportininkus dar ir daugiau, 
be išskaičiavimų, kitos 
bendrovės vardu. Niekada 
nesiekėm griauti, bei pjudy-

* * *

N.S.W. vyriausybė 
paskyrė 95.000 dolerių vie
šosioms bibliotekoms, kad 
būtų parūpinta knygų sveti
momis kalbomis, nes atei
viams knygos anglų kalba- 
sunkiai skaitomos. Lietuviai 
irgi galėtų patiekti bibliote
koms įsigytinų knygų sąra
šus, kurias pagal naują 
schemą bibliotekos galėtų 
nupirkti.

Labai pigios 
kelionės

i
Sov. Sąjungą, Europą, 
Ameriką, Aziją, Tel Aviv ir 
kitur.

Mes padedame giminėms 
./ draugams atvykti iš So
vietų Sąjungos į Australiją 
ir grįžti, taip pat nuvykti į 
Sov. Sąjungą ir grįžti.

Dėl informacijų kreiptis

Gateway
Travel

48 The Boulevarde, 
STRATHFIELD 2135 

Tel. 745 3333 (4 linijos).
Lie. Nr. B.888

vienų durų atrakino, įžie
bė šviesą ir mus visus sulei
do patalpos vidun. Dr. Kau- 
za tą patalpą vadino lavoni
ne, nors jai būtų tikęs ir bet 
kuris kitas pavadinimas. 
Buvo tai didelis, tuščias, 
kvadratiniu grindų plotu, 
kambarys su naujai ištin
kuotomis šviesiomis sieno
mis ir lubomis. Kampe du
rys ir platus langas toje pat 
kiemo pusės sienoje. Jokių 
įrengimų ir jokių baldų jame 
nebuvo. Nei stalo, nei kėdės. 
Dr. Kauza vaikščiojo patai 

pos viduryje ir lygegrečiai 
prieš save ištiestom abiem 
rankom rodė ties grindim 
vietas ir kryptis, kaip padėti 
karstus. Jis kalbėjo pusbal
siu ir visada vartojo daugis
kaitą: ’’mes sunkvežimius 
prie durų pristumsim, mes 
karstus per sunkvežimių 
galus iškelsim, mes įnešim, 
mes padėsim ir pan.”. Iš to 
dariau išvadą, kad Dr. Kau
za priklauso prie ’’mūsų” ir 
žino mūsų vėlyvo apsilanky
mo tikslą, bet buvau pasi
ryžęs jam vienam karstų 
nepalikti, nes med. fakulteto 
rūmai atrodė negyvenami ir 
be jokios apsaugos. Žodis 
’’lavoninė” leido spėti, ko
kiam tikslui karstai ten at
gabenti.

Bus daugiau

ti lietuvių bendruomenės 
Australijoj. Jei pavydas ant 
tiek apakina ir sudraskė 
mūsų mažytę bendruomenę 
šiais paprastais nuoširdumo 
žestais, taikos ir vienybės 
vardan, neatšaukdami savo 
pasiūlos, atpalaiduojame 
sportininkus, jų klubus, bei 
Išvykos Komitetą nuo bet 
kokių įsipareigojimų mūsų 
bendrovėm vykti per mūsų 
kelionių biurą į Čikagą ar 
kur kitur.

Su pagarba

R. Cibas,
Vykdomasis Direktorius, 
Palanga Pty. Ltd.
Litas Investments Pt^. Ltd.
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’’DŪMŲ” STOVYKLA
Danutė Baltutytė

Gerai išsimiegoję, skautai 
gegužės 20 pradėjo rinktis 
Erie Lietuvių Namų. Mums 

uvo pasakyta, kad į sto
vyklavietę vyksime dideliu 
autobusu. Stovėjau Lietuvių 
Namų šešėlyje ir dairiausi 
autobuso, bet niekur jo ne
mačiau. Netoliese stovėjo 
kažkoks keleivinis vežimas, 
panašus į priemiesčiuose iš
vežiojančių duoną. Pagaliau 
atvyko stovyklos vadovė:

— Kodėl nekraunate savo 
mantos autobusan?

— Kokin autobusan— pa
klausiau.

Stovyklos vadovė parodė į 
čia pat stovintį aukštu stogu 
su keletu eilių sėdynių ma
šiną. Nustebusios pradėjo
me krauti savo stovyklos 
rakandus. Rakandų daugy
bė, o ’’autobusiukas” nedi
delis. Užkrovėme paskutinę 
sėdynių eilę, dar vieną ir 
dar, vos liko porą eilių mums 
pačioms atsisėsti.

Šiaip taip sukrovę sto
vyklos daiktus, sulindome ir 
susispaudėme kiekvienoje 
sėdynėje po tris. Prasidėjo 
kelionė į stovyklą. Vos paju
dėjus, puodai pradėjo kristi 
ant mūsų galvų, o ’’autobu
sas” sunkiai alsuodamas vos 
pajėgė tempti, bet pamažu 
įsibėgėjo ir palikę priemies
čius, artėjome į mūsų sto
vyklos vietą - Mt. Crawford.

Stovykloje atsiradome jau 
po pietų. Skautės greitai iš
šokusios, bėginėjo miško 
pievelėje tarp aukštų me
džių. Šviežas ir grynas miš
ko oras atgaivino. Suradu- 
sios palapinei patogią vietą, 
pradėjome ją statyti. Ir šį 
kartą be brolių pagelbos ne
pavyko palapinės pastatyti, 
nors bandėrpe ir stengėmės. 
Vis dar stokojame skautiško 
patyrimo. Praeitoje stovyk
loje buvome nutarusios, kad 
palapinė be pagelbos pakils.

Pastačiusios palapinę, pa- 
puošėme jos aplinką ir iška
sėme šiukšlėms duobę. Ne
toli suradome laužui vietą. 
Viso pakilo penkios palapi
nės: virtuvės, vadovės, bro
lių ’’Arbatų maišukų”, ma
žųjų sesučių -’’Pelėdų” ir 
mūsų - ’’Plepančių papūgų”.

Susitvarkę susirinkome 
aikštėje vėliavos pakėlimui.

— Kur vėliava? — visi 
klausinėjo. Pasirodė, kad ją 
palikome Adelaidėje. Broliai 
bandė iš pagalvių, kojinių ir 
kaklaraiščių ją padaryti, bet 
nepavyko.

Pamažu atslinko vakaras. 
Prie laužo pasirodymus pra

idės Vilniaus Tunto
Nuotrauka A. Bulis

vedė sesės Anita ir Silvija. 
Jos laužą labai gerai prave
dė, bet už tai kitą rytą nega
lėjo ištarti žodžio, nes pra
rado balsą. Atsivežėme ir 
muzikos instrumentų ir 
jiems pritariant, dainavome 
skautiškas daineles. Tuoj po 
laužo pradėjo lynoti. Apsi- 
vilkusios lietpalčiais, išėjo
me žaisti nakties žaidimų. 
Sušlapome, o be to, dar pra
laimėjome, liūdnos sulindo
me į palapines. Palapinėje 
buvo smagu klausytis lie
taus lašų barbenimo į pala
pinės stogą. Viduje šilta ir 
sausa. Rengėmės miegoti, 
kai staiga plyšo viena pala
pinės pusė. Sesės šaukėsi 
pagelbos. Tuoj atbėgo brolis 
Jonas ir uždengė plyšį su ki
ta palapine. Kadangi lietus 
lijo, sargybos nereikėjo. 
Naktis buvo šalta ir drėgna.

Išaušo šaltas ir šlapias ry-

V.s. Jonui Zinkui 60 m
Jei tikėti Jono Žinkaus 

pasakymu, tai sulaukus 
60-mečio esą reikią tik verk
ti, o ne jį švęsti... Gal jis ir 
teisus, bet nevisuomet. Jo 
atveju, sulaukus 60-mečio 
galima tik džiaugtis, di
džiuotis, žinoma, ne prabė
gusiais metais, bet tuo, kas 
jų bėgyje padaryta, nuveik
ta. O mūsų bendruomenės, 
ypač skautų, gyvenime, jis 
tikrai yra padaręs daug.

Taigi, brolis Zinkus Joni
nių išvakarėse užbaigė pir
mąją kapą metų. Ta proga 
duodame truputį biografinių 
žinių apie šį, pirmąjį LSS 
skautų istorijoje, židinietį.

Gimė 1922.6.24 Krakėse, 
Kėdainių apskr. 1944 m. 
baigė Aukštesniąją Techni
kos mokyklą, po to neužilgo 
pasitraukė nuo užeinančio 
okupanto į Vokietiją. 1949 
atvyko į Australiją ir pasto
viai apsigyveno Sydnejaus 
priemiestyje, Picnic Pointe. 
Dirba kaip vyr. technikas 
Australijos Telekomuni
kacijų žinyboje.

Brolio Jono visuomeninė 
veikla labai šakota. Paminė
siu tik jų dalį, nes žinių ’’iš
kasti” apie. jį yra gana 
sunku, jis yra labai kuklus 
ir, kaip jis pats sako ’’gandų 
neskleidžia’’...

Žinoma, kad 1958-61 jis 
buvo ALB Bankstowno 
Apyl. Kultūros Tarybos vi

tas. Šiltai apsirengusios 
pradėjome antrą stovyklos 
dieną. Inspekciją pravedė 
vyresnės skautės. Virtuvė 
gavo daugiausiai taškų, o 
broliukai mažiausiai.

Kiekviena skiltis virėsi 
ąrbatą; Nelengva buvo už
degti laužą nes malkos bu
vo šlapios. Čia tuoj pasirodė 
kas moka ir kas nemoka su
kurti laužo, iš kiekvieno lau
žo rūko tiršti kamuoliai dū
mų, o liepsnelės vos matėsi. 
Šią stovyklą pavadinome: 

cepirmininkas, 1961-62 
ALB Krašto Valdybos narys 
jaunimo reikalams, 1961-62 
ir 1966-68 - ALB Krašto Ta
rybos narys, 1966-67 - ALB 
Sydnejaus Apyl. Garbės 
Teismo pirmininkas, 1968-82 
Apyl. Garbės Teismo narys, 
1971-72 ir 1977-78 Australi
jos Lietuvių Dienoms Ruošti 
Komiteto (Sydnejuje) narys, 
1975-76 ALB Sydnejaus 
Apyl. Valdybos vicepirmi
ninkas. Talkininkauja įvai
riuose Sydnejaus Apyl. Val
dybos pagalbiniuose padali
niuose. Australų bendruo
menėje, nuo 1979, jis eina 
’’taikos teisėjo” (Justice of 
Peace) pareigas.

Mėgsta rašinėti. Bendra
darbiauja Mūsų Pastoėje, 
Nepriklausomoj Lietuvoj, 
Skautų Aide. Australijos 
lietuviams jis pažįstamas iš 
jo įdomių įvairių kelionių 
aprašymų M: Pastogėje.
_ Bet gal geriausiai Jonas 
žinomas kaip skautininkas, 
skautų veiklai atidavęs ne
suskaitomas valandas lais
valaikio ir... darbadienių...

Skautauti pradėjo 1929 m. 
gegužės 5 d. įstodamas į 
Krakėse veikusią DLK Kęs
tučio draugovę (Kėdainių 
tuntas), kur 1935.1.1. davė 
skauto įžodį; čia ėjo paskil- 
tininko, skiltininko ir drau
govės adjutanto pareigas.

1945 įstojo į DLK Vytauto

Xeaiangcj
Leidžia Australijos Rajono Spaudos Skyrius. Rašinius 
siųsti: v.s. B. Žalys, 9 Lloyd Ave., Yagoona, N.S.W. 2199

’’Dūmai”.
Prieš pietus broliai pra

vedė ’’commando” kursą. 
Visiems reikėjo perlipti per 
upelį, įsikabinus į virvę ir. 
pagal rodykles rasti kelią. 
Keletą kartų paklydome, 
.bet vistiek kelią radome ir 
su daina grįžome į stovyklą.

Po pietų broliai ir sesės 
♦statėme ’’vežimus” iš medžio 
ir virvių. Mes, sesės, pasta
tėme geriausią ir stipriausią 
’’vežimą”. Gėda broliams!

Pavakariais žaidėme "vė
liavos” žaidimą. Sesė Audra 
ir aš bandėme pavogti 
’’priešų" vėliavą. Slinkome 
ir pamažu artėjome. Tyliai, 
katės žingsniais, užlipome 
ant kalnelio ir pasislėpusios 
už didžiulio kelmo stebėjo
me ’’priešų” stovyklą. 
Nebūtume ’’Plepančios pa
pūgos”; pradėjome garsiai 

d-vę Seligenstadte ir pora 
metų ėjo skiltininko parei
gas. Nuo 1946-47 - Seligen- 
stadto Nevėžio tunto sk. vy
čių būrelio vadas, 1947 - 
skiltininkų kursų vedėjas. 
1948 suorganizavo pirmąjį 
tremty - emigracijoje Se
nųjų Skautų Gerojo Darbe
lio Židinį. 1958 įstojo į Senų
jų Skautų Židinį Sydnejuje, 
1958-60 buvo šio Židinio tė
vūnu. Nuo 1962-64 - Sydne- 
jaus ’’Aušros” tunto tunti- 
ninko pavaduotojas, 1964-66 
- tuntininkas, 1962-70 - tunto 
iždininkas, 1966-70 - LSB 
Australijos Rajono vadeiva, 
1977-82 - rajono vadijos iždi
ninkas ir 1979-82 - Australi
jos Lietuvių Skautų Fondo 
iždininkas. Eilės skautų sto
vyklų viršininkas bei parei
gūnas 1946-48 m. Skautiškų 
laikraštėlių redaktorius ar 
redakcinių kolektyvų narys: 
’’Stovyklos” - 1946-47, ’’Židi
nio” - 1948-49, ’’Pėdsekio” 
1963-69, V-tos T.S. ’’Trimi
to” (1963) ir kt. Sydnejuje 
brolis Jonas garsėja, kaip 
Židinio ekskursijų vadovas, 
skautiškos spaudos platin
tojas.

Jo nuoširdus, pasiauko
jantis darbas buvo įvertin
tas LSS aukštosios vadovy
bės. 1964 jis pakeltas į pas- 
kautininko, 1969 - skauti
ninko, 1980 - vyr. skautinin
ko laipsnius, apdovanotas 
Už Nuopelnus ir Lelijos or
dinais.

Brolis Jonas yra vedęs 
(1943). Jis ir žmona Marija 
išaugino dvi dukras, kurios 
abi yra skautės.

Šia proga broliui Jonui — 
Ilgiausių metų ir daug gied
rių dienų Židinio būrely ir 
bendrojoj, 
veikloje!

skautiškoje,

v.s. B.Ž.

1* Birželio
’’Aušros”
Tartasi įvairiais tunto veik
los reikalais.

d. posėdžiavo 
tunto vadovai.

* ’’Aušros” tunto Kaukių 
Balius ruošiama rugpjūčio 14 
d.- Svečiai kviečiami iš toli ir 
arti. Būsianti įdomi progra
ma. 

kalbėtis ir taip nepavyko 
’’vėliavos” pavogti. Pamažu 
grįžome stovyklon, kurioje 
radome brolį Liną labai su
sirūpinusį, mat, jis mūsų 
ieškojo, o mes už kelmo su
sėdusios plepėjome.

Vakarienę gaminomės 
pačios. Reikėjo susikurti 
laužą ir išsikepti bulves. 
Brolis Jonas perspėjo, kad 
nepavykus pasigaminti, at- 
vyktume į virtuvę. Mes už- 
sigavusios tokia pastaba, 
būtinai nutarėme sau vaka
rienę pasigaminti. Pasirodo, 
kad nėra taip lengva. Sesė 

‘Danielė kepė bulves, nors 
anglių buvo nedaug. Dešre
lės irgi pelenuose neiškepė. 
Viską iškasusios, bandėme 
valgyti. Gaila, teko nuryti 
išdidumą ir kreiptis į bro
lius. Jie jau buvo skaniai pa
valgę ir pasigardžiavimui 
išsikepę obuolių. Teko ke
liauti į virtuvę. Virtuvėje 
liko tiktai ryžiai. Valgyda
mos ryžius, supratome Indi
joje ir kitose vietose badau
jančius.

Sesė Audra ruošėsi egza
minams. Jai egzaminus pa
vyko išlaikyti ir ji pasipuošė 
burokiniu kaklaraiščiu.

Paskutinė naktis buvo la
bai šalta. Mano miego mai
šas plyšo, o lovos dugnas iš
iro. Vidurnaktį sesės užuodė 
dūmų kvapą. Visos sukilu
sios ieškojome ugnies. 
Atrodė, kad dūmų pilna pa
lapinė. Stovyklos vadovai ir 
broliai kietai miegojo, tai ir 
pagelbos iš jų nesitikėjome. 
Apėjome palapinę, ieškoda
mos ugnies. Pagaliau pa
kėlėme vadovę, kuri griežtai 
įsakė mums eiti miegoti. 
Sulindusios į palapinę, grei
tai sumigome. Už šią nera
mią naktį mums teko pa
ruošti pusryčius. Tik vėliau 
susigaudėme, kad niekas 
nedegė ir jokių dūmų nebu
vo, bet mūsų rūbai prie lau
žo dūmų ’’prisigėrė*’, naktį 
dūmais kvepėjo. Nakties 
rūkas mums atrodė kaip dū
mai ir todėl ieškojome ug
nies. Tai dar vienas skautiš
kas patyrimas.

Stovykla baigėsi. Susi
krovėme visus stovyklos ra
kandus ir ruošėmės į namus. 
Ieškojome kokios nors iš
daigos. Broliai nutarė mane 
pririšti prie medžio ir ištepti 
pudingu. Priešinausi, bet 
vistiek teko ’’nukentėti”.

Sesė Audra gavo burokinį 
kaklaraištį. Sveikiname sesę 
Audrą!

Pavargę, bet pilni įspū
džių palikim stovyklavietę. 
Iki sekančio karto!

Noriu pasveikinti Liną ir 
Loretą Jablonskytes, o taip 
pat ir Aldoną ir Nijolę Ber- 
naitytes, kurios šioje sto
vykloje dalyvavo ir įstojo į- 
skautes. Jos kitos stovyklos 
metu gaus kaklaraiščius. 
Malonu, kad mūsų eilės di
dėja.

Ačiū sesei Elenai Bulienei 
ir broliui Jonui Mockūnui už 
puikią stovyklą ir rūpestį 
mus prižiūrint, nors mūsų 
šauksmo, kai pasirodė "dū
mai”, tą naktį jie neišgirdo. 
O aš vis budžiu!
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Namie ir svetur
ADELAIDĖS RAMOVĖNŲ 

METINĖ ŠVENTĖ

Kas metai Adelaidės ra- 
movėnai iškilmingai atšven- 
čia savo metinę šventę. 
Paprastai ta proga būdavo 
ruošiami baliai. Tačiau balių 
gausa adelaidiškiams jau 
gerokai įkyrėjusi. Ne tik jie 
surišti su nemažom išlai
dom, bet vyresnio amžiaus 
žmonės nelabai belinkę į 
jaunatviškas linksmybes. 
Gal dėl tos priežasties sky
riaus valdyba nutarė šiais 
metais šią šventę atžymėti 
kitaip.

Sekmadienį ramovėnai su 
savo vėliava dalyvavo bend
rose pamaldose, po kurių vi
si su savo svečiais susirinko 
į Lietuvių Namus, kur jų 
laukė gražiai paruošti stalai 
bendriem pietum. Susėdus 
prie stalų, skyriaus pirm. V. 
Vosylius pasveikino visus 
ramovėnus skyriaus veiklos 
31 metų sukakties proga ir 
suglaustai apibūdino sky
riaus veiklą bei ateities pla
nus. Tylos minute prisiminti 
mirusieji nariai. Oficialioji 
dalis baigta sugiedojus 
Tautos Himną. Vaišių metu 
išklausyta keletas sveikini
mų ir svečių iniciatyva ra- 
movėnams sugiedota "Valio, 
ilgiausių metų . Vaišių metu 
buvo pravesta loterija ir 
varžytynėse parduotas įs
pūdingas tortas.

Ramovėnų parengimai vi
suomet yra įdomūs, gerai 
suorganizuoti ir sutraukia 
gausų būrį dalyvių.

Ramovėnas

MOKYKLOS VAKARAS

Liepos 3 d. Sydnejaus 
Liet. Klube Sydnejaus Lie
tuvių Savaitgalio Mokyklos 
Tėvų Komitetas suruošė 
patraukų mokyklos naudai 
vakarą — balių, kuris praėjo 
tikrai jaukiai ir nuotaikin
gai. Gausiai pribuvo žiūro
vų, rūpestingai išpuošta salė 
su balionėliais, kupina ju
moro su švelniom satyriš
kom priemaišom, kelianti 
nuotaiką su kutenančiais 
gnybtelėjimais į mūsų pra- 
sikišančias ydas. Ant staliu
ko priesceny išdėstyti lote
rijos fantai kaip geros krau
tuvės vitrina su išdėstytais 
įvairios paskirties dalykais - 
pirkit bilietėlius ir laimėję 
rinkitės...

Per vakarą siautė muzika 
be jokio nuovargio, ir tirštos 
poros svaigo ir supėsi ritmo 
sūkury lyg iš visų jėgų ieš
kodamos, kas jau seniai pra
rasta ir tarsi save matyda
mos ištrūkusios iš mokyklos 
suolo ir, sakytume, kaip te
atre vaidindamos subrendu
sias poras pasibarsčiusios 
plaukus balta pudra. Ir at
rodė šitoji svaigulio valanda 
buvo lyg iškarpa iš tolimos 
praeities pasaulio. Bet kas
dienybė neužtušuojama ir. 
grįžta: muzikos pertraukų 
metu vėl visi grįžta su kas
dieniškais veidais prie kas

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

Funerals of Distinction
17 RAILWAY PDE. 

FAIRFIELD, N.S.W.
Tel. 724 5408 Veikia 24 valandas per parą
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dieniško vaišių stalo su tais 
pačiais banaliais pašneke
siais.

Nors visi vakarai esmėje 
panašūs, vis tik mokyklos 
vakaras dar turėjo kažkokį 
neįvardijamą mokyklinį 
prieskonj, kuris liudijo norą 
ar bent palinkimą prisiminti 
ir kiekvieno savas mokykli
nes dienas ir tuo pačiu pas
tangas atgaivinti arba įpūsti 
seniai seniai atvėsusias ang
lis.
MOTERŲ POPIETĖ

Sydney Lietuvių Moterų 
Socialinės Globos Draugijos 
popietė birželio 27 d., sek
madienį, praėjo labai sėk
mingai. Net 65 ponios susi
rinko pasiklausyti aktualios 
ir įdomios paskaitos - pašne
kesio - demonstracijos tema: 
"Grožis nepriklauso nuo 
amžiaus”.

Simpatinga p. Birutė 
Vingilytė-Hammill savo ele- 

•gantiškumu, gražia veido 
priežiūra buvo šviesiausias 
E a vyzdy s, kad paskiriant 

iek laiko ir dėmesio savo 
išvaizdai, galim labai gražiai 
atrodyti net ir vyresnio am

Adelaidinės
Birželis adelaidiškiams 

buvo labai perkrautas įvai
riais parengimais, kuriuos 
ruošė ne tik organizacijos, 
bet ir pavieni asmenys: An
tanai, Jonai, Petrai, Povilai 
ir visi kiti, kurių vardai at
žymėti kalendoriuje, jungėsi 
į vardinių vaišes. 0 kur dar 
svečiai iš užjūrių!?

♦ _ *
Birželio pradžioje adelai- 

diškius aplankė VLIKo pir
mininkas Dr. Kazys Bobelis. 
'Prieš jo apsilankymą kursa
vo įvairios nuotaikos; vieni 
pritarė, kiti liko abejingi, 
treti, kaip paprastai, nesuko 
sau galvos.

Dr. K. Bobelis dalyvavo 
birželio išvežimų minėjime 
ir pasakė trumpą kalbą, o 
sekančią dieną (karalienės 
gimtadienio šventė), pirma
dienį, padarė pranešimą 
Lietuvių Namuose kur susi
rinko virš šimto tautiečių.

Paminėjęs visus VLIKo 
nuveiktus darbus ir savo 
keliones po įvairius konti
nentus, pirmininkas atsaki
nėjo į klausimus. Teko nu
girsti ir naivių, jokio ryšio 
su VLIKo ir Bendruomenės 
veikla neturinčių, klausimų. 
Atsakydamas* į klausimus 
Dr. K. Bobelis "įkaito” ir 
nebeišlaikė svečiui pridera
mo santūrumo ir pabėrė ti
radas kaltinimų ir priekaištų 
PL Bendruomenės vadovy
bės adresu.

Vienas tautietis apleisda
mas salę, pastebėjo: "Daug 
žodžių, bet vis iš tos pačios 
litanijos...”

Vistik tokie visuomeni
ninkų apsilankymai yra vi
sokeriopai naudingi, nes su
sitinkame ir išsikalbame as-

žiaus moterys, ką ji čia pat 
ir pademonstravo. Jos leng
vas, jumoru praskaidrintas 
pašnekesys visoms labai pa
tiko. Jutosi, kad ponia Biru
tė "žino, apie ką kalba”, nes 
pasirodo, kad jos patarimų 
australėm moterim randama 
jos nuolatiniam skyriuje 
australų spaudoje.

Pasibaigus paskaitai - de
monstracijai ponia Birutė 
dar ilgai buvo apsupta ponių 
su įvairiais klausimais ir pa
tarimais.

Valdyba širdingai dėkoja 
poniai Birutei už jos vargą ir 
rūpestį, įdėtą taip kruopš
čiai paruoštam pašnekesiui. 
Taip pat dėkojam visom po
niom už taip gausų atsilan
kymą ir už skanius pyragai
čius.

Dar visą valandą prie ka
vos puoduko ponios maloniai 
šnekučiavosi. Buvo ir vieš
nia iš Canberros p. Marti
šienė.

Sekanti Draugijos popietė 
numatyta rugsėjo men.

Valdyba

pabiros
meniškai, kai spaudoje daž
nai tenka skaityti nuspal
vintų pareiškimų.

♦ _*
Po politinio apsilankymo 

sekė kultūrinis. Birželio 22 
Adelaidėn atvyko solistė 
Slava Žiemelytė. šeštadie
nio rytą, per lietuvišką ra
dijo programą, solistė patei
kė šiek tiek žinių apie save, 
bet neįstengė paveikti klau
sytojų, kad šie atsilankytų 
į jos koncertą.

Vakare į koncertą susi
rinko vos šimtinė. Koncerto 
programa neilga; be bisų, 
vos viena valanda. Pirmoje 
koncerto dalyje girdėjome 
tris lietuviškas kompozici
jas, o likusios visos pasauli
nių kompozitorių; arijos ir 
fragmentai iš įvairių operų.

Solistės balsas gražus ir 
galingas; gražiai nuskambė
jo be didesnių pastangų, bet 
krūtinėje liko tuštuma, ku
rios kankinamas atvykau 
pasisotinti lietuviškų dainų 
meliodijomis. Deja! Sielą 
užgožė liūdesys. Jei mes lie
tuviai nebedainuojame savo 
dainų, kas jas padainuos?

Kas antra savaitė mus 
aplanko Šventadienio Balsas 
su religinėmis mintimis ir 
parapijos veiklos informaci
ja. Šventadienio Balsas la
biausiai ’’reikalingas” tiems, 
kurie sekmadieniais ’’neran
da” kelio į lietuvišką šven
tovę — Šv. Kazimiero baž
nyčią.

Šventadienio Balsui pa
remti birželio 27, tuoj po pa
maldų, įvyko popietė, kurios 
metu pasirodė ’^Šiokiadienio 
Balsas”, sukosi laimės ratas, 
loterija ir pagerinti pietūs. 
Visi atsilankusieji parėmė 
Šventadienio Balsą, kurio 
kelias pas parapijiečius vis 
brangiau kainuoja.

*_♦
Birželio išvežimų minėji

mas įvyko birželio 13, sek
madienį. Jau šeštadienį, per 
lietuvišką radijo programą, 
buvo prisiminti į tolumą Si
birą išgabenti lietuviai, o 
sekmadienį pamaldos už vi
sus, kurie žuvo ir mirė žiau
rioje tremtyje.

PAVERGTŲ TAUTŲ
KOMITETE

Birželio 30 d. Estų Na
muose galutinai buvo per
rinkta Pavergtų Tautų Ko
mitetas NSW valstijoje.

Pasitraukus iš pirmininko 
pareigų A. Kramiliui, į jo 
vietą išrinktas NSW parla
mento narys Hon. Max 
Smith, MLA. Vicepirminin
kais pasiūlyti Douglas 
Darby - australas, A. Kra- 
milius - lietuvis ir Gvido 
Bagdonavičius - latvis. 
Nesutikus kandidatuoti A. 
Kramiliui, vicepirmininkais 
buvo išrinkti Darby ir Bag- 
donavics. Sekretore per
rinkta Lia Looveer - estė ir 
iždininku Otto Svartz - slo
vakas.

A. Kramiliui buvo iš
reikšta padėka už gerą 
vadovavimą ir representa- 
ciją australų spaudoje.

Šių metų Pavergtų Tautų 
savaitė atžymėta Motorkada 
liepos 10 d. šeštadienį.

Lietuvių bendruomenę 
atstovauti paskirtas Vincas 
Augustinavičius. Komitete 
taip pat yra du privatūs 
nariai iš lietuvių bendruo
menės - A. Kramčius ir Pra
nas Sakalauskas.

Privatūs nariai nekalba už 
bendruomenę ir atsakingi 
tik už save. Jie savo keliu 
informuoja Pavertgų Tautų 
Komitetą apie esamą padėtį 
pavergtoje Lietuvoje ir tal
kininkauja komitetui de
monstracijose ir kitomis 
progomis.

Dar kartą dėkoju savo 
draugams ir nuoširdiems 
lietuviams patrijotams, ku
rie rėmė mano sunkų darbą

Po pietų padėjus vainiką 
prie žuvusiems paminklo, 
rinkomės, kaip j'au per metų 
eilę įprasta, į Adelaidės 
miesto rotušę. Jei kas nuo- 
gastauja, kad šie minėjimai 
pasidarė labai šabloniški ir 
nebepasiekia tų, kuriems jie 
skiriami, labai klysta, nes 
publikos prisirinko pilna 
salė ir balkonas, ir jų tarpe 
matėsi daug australų svečių.

Pagrindinis kalbėtojas 
lietuvis Algis Taškūnas iš 
Hobarto. Tai pirmasis, kuris 
išdrįso priminti mūsų brolių 
ir sesių kančias ir palyginti 
jas su žydų išpūstu holo
caust© sekralizmu. Anne 
Franke dienoraštis, toli gra
žu, negali prilygti dienoraš
čiams, kurie nespausdinti 
jokioje pasaulio spaudoje, 
parašyti Lietuvos vaikų ir 
motinų mirusiu gyvuliniuose 
vagonuose pakeliui į Sibirą.

Manyčiau, kad ir ateityje 
reikėtų kviestis kalbėtojus 
iš mūsų pačių tarpo, kurie 
gali birželines baisybes pri- I 
statyti tikroje * tų įvykių j 
šviesoje.

*_*
Geriau gyventi ir mirti, 

negu iš viso negimti.
♦ _*

Vibaltis

LAIŠKAS
REDAKCIJAI

LOGIKA NEBEGALIOJA

Mūsų Pastogėje nr. 24 at
spausdintas Sporto skyriuje 
straipsnis ’’Išlyginti nesuta
rimai”. Kiekvienas kas do
misi šiais reikalais galėjo 
apsidžiaugti, pamatęs tokį 
užvardinimą. Bet perskai
čius straipsnį, tenka nusi
vilti: ne tik kad to išlyginimo

Tinka klijuoti ant 
autovežimiiį; stiklo, 
medžio ir popieriaus
Kaina —du doleriai

Bruno Jukna, Langestr. 66 
7907 Langenau, W.Germany

pirmininkaujant Pavergtų 
Tautų Komitetui.

Taip pat nuoširdus ačiū 
mūsų pensininkams iš Cab- 
ramattos, kurie suprasdami 
padėtį NSV valstijoje pa
rėmė Liberalų Partiją. Nu
vykus pas opozicijos lyderį 
Hon. John Dowd su Dr. K. 
Bobeliu aš turėjau malonios 
progos šią stambesnę sumą 
įteikti nuo lietuvių.

Būtų gražu, kad daugiau 
lietuvių atsimintų netolimą 
praeitį, kai Lberalų partija 
atšaukė Lietuvos pripažini
mą Sovietų Rusijai.

Antanas Kramilius

PRANEŠIMAS

Liepos 3 dieną aš išvykau 
trims mėnesiams į Europą, 
kur praleisiu savo atostogas 
ir būsiu paskirose jos vals
tybėse. Per tą laiką visais 
išvykos į Ameriką sporti
niais reikalais prašau kreip
tis į mane pavaduojantį Iš
vykos Org. K-to sekretorių 
Vladą Daudarą 77 Kensing
ton St., Summer Hill, N.S. 
W„ 2130. Tel. 799 5075.

Antanas Laukaitis 
Išvykos į Ameriką 
Org. K-to pirm.

nematyti, bet kad ir papras
tos logikos nebegalima ap
tikti.

Iš įvykių eigos žinome, 
kad ALFAS Valdyba atšau
kė Išvykos Organizacinio 
komiteto vadovą. Ne visi 
sporto klubai buvo tokiu 
ALFAS Valdybos nutarimu 
patenkinti, iškilo ALFAS 
Valdybai nepasitikėjimas. 
Valdyba sušaukė sporto 
klubų atstovų susirinkimą, 
kuris išreiškė ALFAS Val
dybai pasitikėjimą. Tuo 
būdu patvirtino visus Val
dybos nutarimus, liečiančius 
išvykos vadovo atšaukimą. 
Kam buvo reikalingas tas 
antrasis balsavimas, ieškant 
pasitikėjimo išvykos vado
vui? Jei būtų ALFAS Val
dyba nuversta, tada išvykos 
vadovo klausimą galima 
būtų svarstyti, bet dabar jis 
yra beprasmis ir kaipo toks 
negaliojantis.

’^Atstovų susirinkimas 
paliko tą pačią ALFAS Val
dybą ir Išvykos Komitetą”, 
kitaip sakant, paliko du ka
tinus viename maiše besi- 
piaunančius. Kur tie išly
ginti nesutarimai?

A. Mauragis
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Krepšinis Adelaidėje
Kaip žinia Adelaidėje lie

tuviai ir latviai krepšinį kul- 
tyvuoja kartu, viename klu
be, kuris vadinasi Adelaide. 
Bendrom jėgom pajėgėme 
sudaryti komandas nuo 
aukščiausios District klasės 
iki žemiau 10 metų amžiaus 
tiek berniukų, tiek ir mer- 
K'^'ų grupėse. Pirmuosius 

metus latviai dominavo 
ne tik klubo valdyboje, bet 
ir pirmoje vyrų komandoje. 
Tačiau, prieš keletą metų 
keli, vieni iš geriausių latvių 
vyrai krepšininkai dėl tar
nybos ir kitokių reikalų ap
leido Adelaidę, tuo pačiu su
mažėjo ir latviu interesai į 
Adelaidės Klubą. Kas liečia 
lietuvius, tai mes tos 1974 
metų ’’unijos” vis dar prisi- 
laikom ir dabar net mūsiš
kiai sudaro daugumą klubo 
valdybos sąstate. Kas liečia 
pačius sportininkus, tai lie
tuviai dominuoja mergaičių 
grupėje, o latviai - berniukų.

Paskutiniais metais Aus
tralijos krepšinis perėjo į 
profesionalizmą ir visos 
aukščiausios klasės koman
dos turi teisę samdyti ne
daugiau kaip du užsienie
čius, taigi dabar beveik nėra 
komandos, kur nežaistų 
pora juodžių, arba europie- 
tiškos kilmės amerikonų. 
Dabartinė klubo valdyba 
yra prieš bet kokius žaidėjų 
samdymus ir nutarta nesek
ti tų klubų, kurie turi gerų 
užsieniečių žaidėjų, bet 
kartu ir stambių finansinių 
skolų. Tos politikos prisilai
kydami, atsidūrėme • 
pirmenybių lentelės apačio
je, tad buvo pravestas tur
nyras tarp District klasėje 
užėmusias paskutines dvi 
vietas ir ii-tros divizijos ko
mandos, kurios užėmė pir
mas dvi vietas.

»>•
Skelbimas

ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJŲ GARSINIMAS

Tėvas, Sūnus ir 
Šventoji Dvasia

JĖZUS DABAR AUKŠTAI IŠAUKŠTINTAS

Biblija parodo, kad vykdant dieviškąjį atpirkimo planą - 
žmonijos naudai, viengimusis Dievo Sūnus turėjo pergy
venti dvi prigimties permainas. Pirm pasidarymo žmo
gumi jis buvo garbinga dvasinė esybė, pagarboje ir val
džioje arčiausia pačiam Dangiškam Tėvui. Savo maldoje 
Jėzus prisiminė apie savo pirm-žmogišką garbę, sakyda
mas: ’’Tėve , pašlovink mane pas save ta šlove, kurią aš 
turėjau pas tave, pirma ne kaip atsirado pasaulis.” (Jono 
17:5). Ta šlovė buvo padėta šalin tada kai Logos buvo 
"padarytas kūnu”. Apaštalas aiškina, kad Jėzus buvo pa
darytas kūnu ’’dėl mirties kentėjimo”. (Žyd. 2:9, 14). Bū
damas dvasine esybe jis negalėjo duoti save kaip atpirki
mo kainą už tėvą Adomą ir už jo ainiją) todėl jis nusi
žemino ir pasidavė mirčiai atpirkimui ir išgelbėjimui 
žmonijos nuo amžino sunaikinimo. — Pil. 2:7, 8; 1 Tim. 
2:5, 6.

Prikeldamas mūsų Viešpatį iš numirusių Dangiškasis 
Tėvas suteikė jam dabgiau negu pirmiau turėtą gar
bingą vietą dangiškoje karalystėje. Jis labai išaukštino 

savo Sūnų, pasodindamas jį savo dešinėje savo visatos 
soste. Jis jam davė taip pat ir dieviškąją prigimtį, taip 
kad dabar jis ištikrųjų yra dieviškasis Kristus — ”jo gar
bės atšvaita ir jo esmės paveikslas”. (Psa. 110:1; Ap. 
Darb. 2:34, 36; Pil. 2:9-11; Žyd. 1:3, 13). Aleliuja, štai 
koks Išganytojas!

Bus Daugiau

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

ADELAIDE - WOOD
VILLE 68:86 (47:47)

Kaip rezultatas rodo mū
siškiai gerai sužaidė tik pir
mame kėlinyje ir po to kai 
priešas vienu metu pirmavo 
net 14 taškų persvaroje. 
Antrame kėlinyje dėl 5 pra
žangų netekome A. Vierai- 
čio, tai Mark Lampshare 
padarė daug žalos mums 
prie krepšio, o P. Smyth iš. 
tolimesnių distancijų. Lie
tuvių - latvių komandoje 
taškus pelnė: P. Urnevičius 
24, T. Wilkerson 14, V. Jan- 
kevics 10, A. Vieraitis 7, M. 
Akermanis 5, T. Ryan 4, M. 
Ozolins 4.

Nežiūrint labai blogo tei
sėjavimo, reikia pripažinti, 
kad antrame kėlinyje mūsų 
vyrai sužaidė gana padriku
siai, o priešas tą išnaudojo...

ADELAIDE - CENTRALS 
81:89 (43:45)

Tai buvo paskutinės ir le
miamos rungtynės, nes nu
galėtojai pasilieka ir toliau 
District pirmenybėse, o 
pralaimėtojai pereina į ii-rą 
diviziją.

Futbolo pirmenybės
Dvylika likusių komandų 

pasaulio futbolo pirmenybė
se žaidynės suskirstytos į 
keturias grupes. Grupių lai
mėtojos pateks į laimingųjų 
keturių, komandų sąstatą 
finalinėms varžyboms.

Pirmoje ”A” grupėje: 
Lenkija, Rusija ir Belgija. 
Stipriausia komanda neabe
jotinai yra Rusija, bet neti
kėtumų pasitaiko.

Tai buvo gana įdomios 
rungtynės, nes abiejų 
komandų sportininkai ati
davė viską, gindami savo 
klubų spalvas. Nežiūrint to 
rungtynės vyko tikroje 
sportinėje atmosferoje, tik 
žiūrovams nuotaiką sugadi
no vienas labai šališkas tei
sėjas ir pasėkoj to antrame 
kėlinyje po 5 min. baudų 
santykis buvo 5:1 mūsų ne
naudai. Rungtynių pradžioje 
varžovai pirmavo 9 taškais, 
bet mūsiškiai rezultatą netik 
išlygino, bet ir persvėrė, bet 
kėlinio pabaigoje kelios 
klaidos leido varžovams 
išeiti dviem taškais į priekį. 
Panaši rungtynių eiga vyko 
ir antrame kėlinyje, o kaip 
33 min. pirmavome 6 taškais 
ir pora metimų pramesta iš 
po krepšio, o dar plius dėl 5 
pražangų aikštę apleidžia A. 
Vieraitis, varžovai rezultatą 
išlygino. Po poros minučių, 
labai abejotiną penktą bau
dą gavo P. Urnevičius, tas 
galutinai nulėmė rungtynių 
rezultatą mūsų nenaudai. 
Taškai: T. Wilkerson 38, P. 
Urnevičius 22, M. Ozolins 
12, A. Vieraitis 5, G. 
Smith 4.

R.S.

Lenkija - Belgija 3—0
Belgai, kurie pirmame ra

te nugalėjo 1978 metų tau
rės laimėtoją Argentiną, 
pralaimėjo. Visus įvarčius į 
priešininkų vartus įkirto Z. 
Boniek, kuris jau yra pada
ręs sutartį ir gavęs savo 
krašto valdžios sutikimą iš
vykti ir savo karjerą tęsti 
kapitalistinėje valstybėj’e.

Belgijos karjera baigėsi 
pasidavus Rusijai 0—1. Pas
kutinės šios grupės rungty
nės Rusija — Lenkija. Len
kijai turint geresnį įvarčių 
skaičių užtenka rungtynes 
baigti lygiomis su savo ’’di
džiuoju broliu” kai Rusijai 
patekti į finalus reikia lai
mėti.

Šias rungtynes teko išti
sai matyti televizijos ekra
ne. Pasibaigus pirmajam 
guslaikiui be rezultato 0—0.

komentatorius Anglijos 
aukščiausios futbolo lygos 
žaidėjas pranašavo Rusijos 
laimėjimą, nes tik vieną 
kartą lenkai turėjo progos 
prasiveržti per Rusijos 
geležinės sienos gynimą.

Visas žaidimas koncen
travosi lenkų pusėje, ir ke
letą kartų aštrūs šūviai var
tininko dėka išgelbėta nuo 
įvarčio.

Antrame puslaikyje žai
dimas įgavo naują formą. 
Lenkai daugiau išvystė puo
limą, bet jų komandos hero
jui Z. Boniek neužpelnyta 
bauda ir kartu atimta teisė 
žaisti sekančiose rungtynė
se.

Televizijoje pradeda ro
dyti publikoje iškeltas Len
kijos vėliavas. Komentato
rius praneša, kad Ispanijos 
valdžios pareigūnai parei
kalavo jiems atiduoti Lenki
jos Solidariteto iškeltas vė
liavas. Dauguma žiūrovų 
pasipiktinę švilpimais, ir 
šauksmais reiškė pasipikti
nimą. Vakarų pasaulio žiū
rovai kartu su lenkų futbolo 
žaidėjais aikštėje džiūgavo 
teisėjui davus rankų mostą 
reiškiantį varžybų pabaigą. 
Nežiūrint, kad futbolo isto
rijoje liks užrašyta Lenkija 
— Rusija 0—4), lenkai tapo
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laimėtojais. Rusai ilgai ne
pamirš. šių nesėkmingų 
rungtynių.

Apie du šimtai lenkų gavo, 
leidimą atvykti į Ispaniją, 
bet pagal paskutinį apskai
čiavimą tik vienuolika iš jų 
'ketina sugrįžti į Lenkiją. 
Visi kiti apsisprendė likti 
Vakaruose.

Ketvirtoje grupėje: 
Prancūzija, Šiaurės Airija ir 
Austrija.

Prancūzuos ir Austrijos 
žaidėjams išbėgus į aikštę 
visi žiūrovai kiekvienas pa
leido darbą švilpimo ar 
šauksmo „muziką” nukreip
tą prieš austrus kurie pra
rado žiūrovų simpatiją per 
rungtynes su vokiečiais.

Prancūzija 1—0.
Šiaurės Airija bent kiek 

turėdama laimės galėjo pel
nytis abu taškus. Daug pa
veikė jiems neįprastas karš
tis. Rezultatas S. Airija 2 — 
Austrija 2.

Pasaulinėse šios grupės 
rungtynėse pasikartojo fut
bolo istorijoje 1958 metais 
Švedijoje įvykęs faktas. 
Prancūzija lengvai susido
rojo su Š. Airija atskaity- 
dama 4—1 savo naudai ir 
kartu garantuotą vietą į 
finalą.

Vakarų Vokietija, Anglija 
ir Ispanija ”B" grupės var
žovai.

Virš 80 tūkstančių žiūrovų 
pripildė Madrido Bernabeu 
sporto stadioną sekti futbolč 
galiūnų kovą. Išsiskirstė 
nusivylę. Anglija ir V. Vo
kietija pasidalino po tašką.

Futbolo pirmenybių šei
mininkai' ispanai suklupo 
vokiečiams 2—1.

Anglijoje futbolas lyg 
kasdieninė duona. Beveik
kiekvienas anglas kas savai
tę studijuoja turnyrų lente- V. Augustinavičius

Sporto žinios
PRISIMENANT JAUNIŲ 

VARŽYBAS

Ilgojo, karalienės gimimo 
savaitgalio metu, Melbourne 
įvyko pačių stipriausių jau
nių, iki 18-kos metų, Aus
tralijos krepšinio varžybos, į 
kurias buvo pakviesti ir lie
tuviai, turnyre žaidę ’’Li
thuania” vardu.

Pirmąsias trejas rungty
nes mūsų jauniai sužaidė 
gerai, tik Swan Hill koman
da buvo perstipri. Pirmą 
dieną jauniai baigė 12-je 
vietoje. Antrą dieną, laimė
jimas prieš Auburn, tai buvo 
Melb. Tigers antra koman
da, užgarantavo 10-tą vietą. 
Jei būtų laimėta prieš Sand
ringham, tai būtų baigę 9-je 
vietoje.

Blogiausiai pasirodė pir
madienį, nes visą pirmą 
puslaikį nebuvo susižaidimo 
ir nesisekė mėtyti. Antrą 
puslaikį buvo žaista daug 
geriau ir puslaikis baigiamas 
lygiomis, tačiau buvo jau 
pervėlu.

Mano nuomone per visą 
turnyrą geriausiai žaidė A. 
Svaldenis (Sydnejus), D. 
Sadauskas (Melbournas), E. 
Kasperaitis (Sydnejus) ir G. 
Atkinson (Sydnejus). M. 
Wallis, nors momentais ir 
pasirodė kaip geras žai
dėjas, tačiau nebuvo toks

les ir kartu užpildo kuponus 
futbolo loterijose. Jos rink
tinei patekti į finalus reikia 
nugalėti Ispaniją ir nema
žesniu įvarčių skaičiumi kaip 
2-0.

Ispanai per ankstyvesnes 
rungtynes parodė pagiežos 
anglų sportininkams. Tai 
gasekmė nesantaikos dėl 

ribraltaro tarpe šių valsty
bių. Sporto aikštėje įkirto 
didelę žaizdą anglams 
pastoję kelią laimėti taurę 
Ispanija — Anglija 0—0. 
Šios grupės laimėtoja Vaka
rų Vokietija.

Brazilija, Argentina ir 
Italija ”C” grupė.

Brazilija ir Argentina tai 
Pietų Amerikos futbolo ma- 
gikai. Brazilija rimčiausias 
kandidatas laimėti taurę. 
Komentatoriai sutartinai 
gasisakydavo, kas nugalės 

raziliją, laimės varžybas. 
Italijai teikė užuojautos pa
tekusiai į grupę tarp dviejų 
vilkų.

Pirmose rungtynėse tarp 
Italijos ir Argentinos rumu
nas teisėjas davė įspėjimą 
penkiems žaidėjams ir vieną 
pašalino iš aikštės. Grubų 
budimą žaidė daugumoje 
italai išėję laimėtojais 2—1.

Dviejų didžiųjų susitikime 
Brazilija įrodė savo galybę 
Brazilija 3 — Argentina 1.

Italai apgynė ne tik savo 
bet ir Europos vardą pagul
dę galinguosius brazilus 
3-2.

Nežiūrint kuri valstybė iš 
keturių patekusių į finalus 
Lenkija, Vakarų Vokietija, 
Italija ar Prancūzija laimės 
Easaulio futbolo pirmeny- 

es, futbolo taurė liks Euro
poje.

stiprus, kaip kad mes jį ma- 
tydavom anksčiau. Gal jam 
būtų geriau ir sveikiau ma
žiau futbolą spardyti, nes ta 
pati problema yra ir su 
mūsų vaikais, kurie, jei tik 
gerai sportuoja, tai tuoj nori 
ir visuose kituose žaidimuo
se dalyvauti ir ten žaisti. ,

Jaunių laimėtos rungty
nės: prieš Sturt S.A. 39:38. 
Taškai: A. Svaldenis 12‘, M. 
Wallis 9, D. Sadauskas, E. 
Kasperaitis ir G. Atkinšon 
po 6, M. Brenner, A. Protas 
ir P. Adomavičius taškų ne; 
pelnė.

Auburn Vic. 50:44. Taš
kai: A. Svaldenis 23, M. 
Wallis 10, D. Sadauskas 6, 
E. Kasperaitis, P. Adomavi
čius, G. Atkinson ir M. 
Brenner po 2, A. Protas 1.

Birutė Adomavičienė

TABITHA ANDRIŪNAITĖ 
PASIEKĖ NAUJĄ

REKORDĄ

Iš ’’Newcastle Herald” 
patirta, kad ką tik sugrįžusi 
iš U.S.A., kur dalyvavo 
Australijos plaukikų rinkti
nės sąstate, Tabitha An- 
driūnaitė pereitą savaitę 
Hunter Club, Nele, pasiekė 
tris naujus rekordus. Šiuo 
kartu plaukimo varžybose 
dalyvavo Northern District 
plaukikai.

Mūsų Pastogė Ne. 27, 1982.7.12, psl. 7
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Informacija
PRANEŠIMAS

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

a) 11.30 vai. pamaldos 
Lidtombe St. Joachims baž
nyčioje. Šauliai-Iės renkasi 
parap jos salėje 11.20 vai. 
eisenai į bažnyčią pamal
doms. Organizacijos kvie
čiamos dalyvauti su vėliavo
mis.

b) 8 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

KARIŲ RAMOVĖ 
MELBOURNE

Liepos 18 d., sekm., 2.30 
vai. Lietuvių Namų menėje 
minės

DIDŽIOJO LIETUVOS 
KUNIGAIKŠČIO 

KĘSTUČIO
600 metų mirties sukaktį. .

Po minėjimo Ramovės ei
namieji reikalai. Kviečiame 

visus minėjime dalyvauti.

Valdyba.

FELJETONO
KONKURSAS

Lietuvių išeivijos rašy
tojai kviečiami . dalyvauti 
’’Margučio” skelbiamame 
feljetono konkurse.

• 1. Pageidaujama išeivijos 
buitį liečianti tema. Ilgis ne
ribojamas.

2. Siunčiami rankraščiai 
pasirašomi slapyvardžiu. 
Tas pats slapyvardis užra
šomas ant atskiro voko, ku
riame įdedamas lapelis su 
autoriaus tikrąja pavarde, 
adresu ir telefono numeriu.

3. Skiriamos šios premi

SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBE * 
16-18 East Terrace Bankstown TeL 7081414* 

Liepos .17 d., šešt., 7.30 vai., 
SPORTO KLUBO KOVO METINIS 

BALIUS
Programoje: Čikaga - Roaring 

Twenties 
Įėjimas $ 4 asmeniui, $ 2 moksleiviams 
Bilietai užsakomi klube

Liepos 25 d., sekm., 2.30 vai.
TURGUS

Galite laimėti turtingų prizų. Ateikite 
ir išbandykite savo laimę.

Liepos 24 d., šešt.,
J ARABŲ VAKARAS
£ Uždaras vakaras. Įėjimas į auditoriją 
“F 'tik su bilietais. Kitaip klubas atviras 
"F normaliai.

Liepos 31 d., šešt., 7.30 vai.
ŠOKIŲ VAKARAS SU PROGRAMA 
Programoje: ’’DAILY DOUBLE” 
talentingas muzikalinis ir dainuojantis 
duetas.
Įėjimas $ 2 asmeniui.

jos: I - 250 dol ., ii -150 dol., 
iii - 100 dol. Premijos bus 
įteiktos 1982 m. spalio 17 d. 
Jaunimo Centre, Chicagoje.

4. Rankraščius prašoma 
siųsti iki 1982 m. spalio 1 d. 
šiuo adresu: ’’Margutis”, 
2422 W. Marquette Rd., 
Chicago, Bl. 60629.

5. "Margutis” pasilieka. 
'•teisę premijuotus feljetonus.
panaudoti savo ir kitose lie
tuvių radijo laidose, o taip 
pat ir mūsų periodinėje

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

spaudoje.
6. Vertinimo komisija iš 

trijų narių bus • paskelbta 
vėliau.

’’Margutis” 
PRANEŠIMAS

Birželio 27 d. įvyko Gee- 
longo apylinkės visuotinis 
susirinkimas, kuriame daly
vavo 33 asmenys ir išrinkta 
nauja Apylinkės Valdyba 
tokios sudėties: pirmininkas 
P.V. Stuikevičius, 49 Vistula 
Ave., Bell Park, Geelong, 
tel. 781523, sekretorė P.C. 
Vaicekauskienė, 13 Malcolm 
Str., Bell Park, Geelong, tel. 
787 216, kasininkė P.L. Ska- 
pinskienė ir narys kult, rei
kalams E. Šrederienė. Ad
ministratoriai F. Andriuko- 
nis, S. Šutas, M. Buckienė ir 
I. Dargvainis.

Visais administraciniais 
reikalais kreiptis į sekretorę 
aukščiau nurodytu adresu.

Susirinkimą pravedė P.V. 
Bindokas, sekretoriavo P.A. 
Skėrys. Susikaupimo minu
te buvo pagerbtas miręs 
apylinkės pirm. Dr. S. Ska- 
pinskas. Naujoji valdyba iš-

VIETOJ M
gėlių

Pagerbdami a.a. Edvardą 
Šliafertą vietoj gėlių tauti
nių šokių grupei Sūkuriui 
aukojo: E. ir J. Laurinaičiai 
$ 10, M. ir J. Griškaičiai $ 20.

Išreikšdama pagarbą a.a. 
Elenai Jurkūnienei vietoj 
gėlių Sūkuriui aukojo $ 20 
M. Kavaliauskienė.

Pagerbdami a.a. Andrių 
Miniotą vietoj gėlių Sūku
riui aukojo E. ir A. Kolbakai 
$ 20.

rinkta sklandžiai, susirinki
mas praėjo darbingoje nuo
taikoje.

Geelongo Apyl. Valdyba

metų”. Dėl laiko stokos dar 
du filmai atidėta sekančiam 
kartui.

FUNERALS OF 
DISTINCTION REMIA 

LIETUVIŠKĄ VEIKLĄ 
Šiais metais Lietuvių Lai

dojimo Biuras Funerals of 
Distinction (savininkai K. ir 
N. Butkai) lietuvių kultūri
nei veiklai skyrė šias sumas:
1. Australijos Lietuvių
Fondui $ 250
2. Sydnejaus Savaitgalio
Mokyklai $ 250
3. Sydnejaus skautų Aušros
Tuntui $ 250
4. Syd. Taut. Šokių Grupei
Sūkuriui $ 250
5. Syd. Mot. Soc. Globos
Draugijai $ 250
6. Syd. Dainos Chorui $ 250 

Sydnejaus lietuvių bend
ruomenės vardu per ’’World 
Vision” atsilikusių kraštų 
badaujantiems našlaičiams 
paskirta taip pat $ 250.

Apgailestaujame, kad dėl 
ribotų išteklių negalime pa
gelbėti kitoms organizaci
joms, kurios irgi atlieka 
naudingą darbą bendruo
menės kultūrinėj veikloj.

K. ir N. Butkai

Perthe prof. Z. Budrikio 
iniciatyva ir pastangomis 
įsteigta lietuvių kalbos kur
sai vyresnio amžiaus jauni
mui. Kursai vyksta pirma
dieniais 7 v. vak. Kursus 
lanko virš dešimties jau
nuolių.

Gerą duoną turėjo, 
valgyti nemokėjo.

tik

VISUR VISAIP
ATVYKSTA KUN.

MICHAEL BOURDEAUX

Didelis kovotojas už žmo
gaus teises ir religinę laisvę, 
Keston kolegijos direkto
rius, keleto knygų autorius 
įskaitant ’’Land of Crosses 
1979” kun. M. Bourdeaux 
atvyksta trims dienoms į 
Sydnejų. Jis padarys prane
šimą Sydnejaus publikai lie
pos 29 d., ketvirtadienio va
kare, 8 vai. The Auditorium 
St. Andrew’s House, Syd
ney Square, prie Sydney 
Town Hall. Kun. M. Bour
deaux rūpesčiu žinios iš Lie
tuvos siunčiamos daugybei 
laikraščių įskaitant ir mūsų 
Sydnejuj išeinantį Catholic 
Weekly, kuris dažnai jas 
spausdina. Lietuviai kvie
čiami ypatingai šiame susi
rinkime dalyvauti. Dėl pla
tesnės informacijos apie šį 
iškilų svečią ir Lietuvos už
tarėją galite skambinti A. 
Kramiliui 727 3131.

Keston Kolegija randasi 
N.S.W. skyriui 
prof. William

Canberros Ramovėnų 
nauja valdyba sukruto: bir
želio '26 d. klubo patalpose 
surengė nariams filmų 
vakarą ir vakarienę. Buvo 
rodomos du kariniai filmai: 
australų kariuomenės pa
ruošimas ir ginklai ir Viet
namo karas - helikopteriai ir 
jų taktika.

Po to buvo progos prie 
vyno stiklo, alaus ir dešrelių 
pasikalbėti, papolitikuoti, 
prisiminti. Kalbėtojų buvo 
iškelti einamieji reikalai ir 
prisiminti devyni mirusieji 
nariai.

Vyriausio amžiaus nariui, 
savanoriui kūrėjui Petrui 
Velioniškiui jo vardinių pro
ga sudainuota ’’Ilgiausių

Birželio 19 d. klubo biblio
tekos vedėjo pareigas per
ėmė K. Makūnas iš ilgame
čio, stropaus buv. vedėjo J. 
Dehn.

Dabar knygas galima gaut 
ar pakeist šeštadieniais tarp 
2 ir 4 vai. p.p. arba susitarus 
su vedėju. Tel. nr. 473682.

km

PATIKSLINIMAS

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

DANUTĖS KARPAVIČIENĖS

Keramikos paroda
Visi maloniai kviečiami apsilankyti.

Parodą rengia Genovaitė Kazokienė

Pereito M.P. Nr. praneši
me ’’Kovas kviečia’’ (žiur. 
psl. 6) paskelbta, kad ”Dr. 
A. Viliūnas įteiks... premijas 
pažangiausiam sportininkui 
ar sportininkei”, o turėjo 
būti ... sportininkui ir spor
tininkei”, nes Dr. A. Viliū
nas skiria dvi premijas. Už 
klaidą suinteresuotus malo
niai atsiprašome. Red.

Anglijoje, 
vadovauja 
Newell.

kor.

Birželio 
mėje žuvo 
Jurgis Ramanauskas, 61 
metų amžiaus. Palaidotas 
birželio 22 d. Memorial Park 
kapinėse, North Altona.

16 d. auto nelai- 
melburnietis

Birželio pabaigoje Vasario 
16 gimnazija Vokietijoje už
baigė mokslo metus ir gim
nazijos baigimo atestatus 
gavo penki abiturientai: Ei
mantas Sakalauskas, Irena 
Schulte, Robertas Šlavikas, 
Laima Valiūnaitė ir Kristina 
Veršely tė.

***
Metus išbuvęs lietuvių 

Vasario 16 gimnazijos di
rektorium Jonas Kavaliūnas 
pasibaigus mokslo metams, 
žada dėl sveikatos pasi
traukti iš gimnazijos direk
toriaus pareigų. Gimnazija 
susirūpinusi gauti naują di
rektorių.
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PRENUMERATA:
Australijoje metams 
Užsienyje paprastu paštu 
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Redakcija rašinius taiso ir 
skelbia savo nuožiūra. Už skel
bimų turini neatsakoma.
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