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ALB Krašto Valdyboje
INFORMUOJA ALB KRAŠTO VALDYBOS 
PIRMININKAS INŽ. V. BUKEVIČIUS

SANTYKIAI SU
AUSTRALŲ VALDŽIOS 

ĮSTAIGOMIS

Vienas iš pirmųjų Kr. 
V-bos žingsnių buvo Kr. 
V-bos įgaliotinių paskyrimas 
Melbourne ir Adelaidėje. 
Tas buvo reikalinga neno
rint prarasti vertingų ryšių, 
užmegstų praėjusių K. 
V-bų su federalinės val
džios bei opozicijos pareigū
nais. Tokiu būdu K. V-bos 
įgaliotiniais paskirti Mel
bourne p. Albinas Pocius, o 
Adelaidėje p. Vytautas Ne- 
verauskas - abu buvę K. 
V-bos pirmininkai ir žinomi 
bei vertinami federalinėse 
sferose. Jie gauna visas in
formacijas iš Krašto V-bos, 
viską, kas daroma federali- 
nėje arba tarptautinėje 
plotmėje, taip, kad reikalui 
esant jie būtų pilnai pain
formuoti apie Lietuvos lais
vės bylos padėtį Australi
joje arba tarptautinėje are- 

- noje. Jie gali dėkoti, svei
kinti K. V-bos vardu o taip 
|>at iš savo pusės gali pasiū- 
yti ir patarti K. V-bai dėl 

tolimesnės veiklos planų. K. 
V-ba tam paskyrimui duoda 
daug reikšmės, nes įgalioti
niai padės K. V-bai geriau 
pajusti australų federalinės 
politikos pulsą ir greičiau 
galės reaguoti į įvairius 
eventualumus. Įgaliotiniai 
dirba tiesioginiame kontak
te su K. V-ba ir visai nesiki
ša į apylinkių reikalus.

Iki šiol yra parašytas laiš
kas buv. min. pirm. M. Fra
ser, painformuojant apie K. 
V-bos būstinę Sydney ir 
pranešant apie K. V-bos 
įgaliotinių paskyrimą Mel
bourne ir Adelaidėje. Kartu 
pareikštas ir nustebimas dėl 
kai kurių liberalų atstovų 
pasirinkimo.

Buvo užklaustas ir buv. 
opozicijos lyderis R.J.L. 
Hawke dėl darbiečių politi
kos, kas liečia Lietuvos in
korporavimą į Sovietų Są
jungą nepripažinimo. Gau
tas laiškas iš Hayden’o,

ALP LAIKYSIS
NEPRIPAŽINIMO

POLITIKOS

ALB Krašto Valdybos 
pirm. inž. V. Bukevičius 
raštu kreipėsi į Australijos 
darbiečių partijos vadą Mr. 
B. Hawke klausdamas dar
biečių nusistatymo Pabaltijo 
valstybių nepripažinimo 
Sov. Sąjungai reikalu. Į raš
tą atsakė Bill Hayden rinki
minė sekretorė Y. Tully. Tą 
laišką skelbiame ištisai ori
ginalioje formoje:

Dear Mr. Bukevičius,

Mr. Hayden has asked me 
to contact you on his behalf 
concerning your letter of 10 
February 1983 to Mr. 
Hawke. Mr. Hawke has re
quested that Mr. Hayden 
provide the necessary infor
mation requested in your 

■ letter.
Unfortunately, . Mr. 

Hayden is away owing to 
heavy campaigning commit
ments but he has asked that 
I reassure you that the 
Labor Party in Government 
would not propose to 
recognise the incorporation 
of the Baltic States into the 
Soviet Union.

Mr. Hayden trusts that 
this information will be 
helpful to the Lithuanian 
Community.

With best wishes.
Yours sincerely, 

Yvonne Tully
Electorate Secretary to 

BILL HAYDEN MP

Inz. V. Bukevičius 
ALB Krašto V-bos p-kas

kuris tvarko užsienio reika
lus, kad darbiečių politika 
yra nepripažinti Lietuvos 
valstybės inkorporavimo į 
Sovietų Sąjungą.

Darbiečių atsiųsta prog
rama ethniniais reikalais ro
do, kad ir toliau bus remia
mos tautinės radio valan
dėlės, televizijos programos 
ir kalbų mokymas, o taip pat 
propaguojamas ir kultūrinis 
veikimas ethninėse bend
ruomenėse.

Paskutiniame Australijos 
gyventojų suršyme, kuris 
įvyko 1981 metais, lietuvių 
visoje Australijoje buvo su
skaičiuota 5841. Pasiteira
vus paaiškėjo, kad čia neįėjo 
lietuviai, gimę Australijoje, 
Vokietijoje ir kituose kraš
tuose, pav. Lenkijoje, caro 
Rusijoje ir t.t.

Krašto Valdyba ėmėsi žy
gių tą dalyką ištaisyti ir pa
tiekė savo pasiūlymus, kad 
sekančiame 1986 m. gyven
tojų surašyme šalia piliety
bės būtų įvestas ir tautybės 
klausimas. Prie pasiūlymo 
duotas ir paaiškinimas, kam 
tas reikalinga ir naudinga ne

Lietuvos ežerų puošmena — vandens lelijos (Dvingių ežeras).

tik lietuvių bendruomenei, 
bet ir visai australų ethninei 
statistikai.

FEDERALINIS BALTŲ 
KOMITETAS - FEDERAL

BALTIC COUNCIL

Federal Baltic Council da
bar yra Sydnejuje ir jo pir
mininkas yra latvis J. Ritė
ms, kuris dalyvavo Vasario 
16 dienos minėjime vasario 
18 d.Bankstown’o Lietuvių 
Klube. Jis yra labai ener

Įvykiai
LIETUVIAI

AUSTRALIJOJE

Pagal 1981 metų gyven
tojų surašymo (Census) da
vinius Australijoje buvo už
registruota 5841 lietuvis. Iš 
jų atskirose valstijose: NSW 
1730, Vic. 2033, Qld. 338, 
S.A. 1055, W.A. 378, Tas. 
128, N.T. 13, ACT 166. Be 
abejo, į šį skaičių pateko ne 
visi lietuviai, nes pagal ang
lų sampratą tautybė (Na
tionality) ir pilietybė (Citi
zenship) reiškia vieną ir tą 
patį ir daugiausiai remiama
si gimimo vieta. Todėl lietu- 
viai.gimę kituose kraštuose, 
užrašomi pagal kraštą, kur 
gimę. Todėl daugelis lietu
vių ir ypač jaunimas, gimęs 
Australijoje neužregistruoti 
kaip lietuviai.

Tuo reikalu ALB Krašto 
Valdybos pirm. inž. V. Bu
kevičius parašė Statistikos 
Biuro įstaigai raštą siūlyda

gingas latvių veikėjas ir 
tikimės, kad Baltų Komite
tas veiks labai efektingai. 
Jau ir dabar numatyta padi
dinti paramą Tasmanijoje 
leidžiamam ’’Baltic News” 
laikraščiui. Tame Komitete 
lietuvius atstovauja Dr. B. 
Vingilis; V. Patašius ir K. 
Stašionis.

Nukelta į 2 psl.

mas ateityje skirti tautybę 
ir pilietybę ir gal net įvesti 
specialią ’’Ethnicity” grupę.

Pernai įvykusiame Jung
tinių Amerikos Valstybių 
gyventojų surašyme 832.000 
gyventojų užsirašė lietu- 

, viais.

Nuvertintas doleris

Naujoji Australijos vy
riausybė tuoj po rinkimų dar 
oficialiai vyriausybės nepa
tvirtinus pareigose, jau 
paskelbė, kad nuvertinamas 
Australijos doleris 10% mo
tyvuojant, kad tas gali pa
taisyti pašlijusią Australijos 
ekonominę padėtį. Tas įvyko 
kovo 8 d., kai dar vyriausy
bės reikalus tvarkė senoji 
vyriausybė iki oficialaus 
perdavimo (kovo 11 d.).

Nuvertinus dolerį gal 
krašto viduje nesijus didelės 
spragos, bet gal tuo bus su

stabdytos importinės prekės 
ir bus paskatinta krašto vi
daus gamyba, kitaip sakant, 
australų produkcija leng
viau galės konkuruoti su už
sieniu.

♦»*

Šiomis dienomis Indijos 
vandenyne budi sovietų lai
vai tykodami, kur nukris 
rusų erdvėlaivis. Peretą 
birželį irgi sovietų erdvėlai
vis nukrito apie tą pačią vie
tą.

*♦*

Rytų (komunistinės) 
Vokietijos prez. E. Hone
cker šiais metais numato 
lankytis Vak. Vokietijoje 
pagal kanclerio Dr. H. Kohl 
pakvietimą. 

■
Danija pareikalavo, kad 

sovietų ambasados pirmasis 
sekretorius E. Motorovas 
apleistų kraštą apkaltintas 
šnipinėjimu ir subversyvine 
veikla.

♦♦♦

Ateinančiais metais suei
na 500 metų, kai Gardine 
mirė šv. Kazimieras, Lietu
vos karalaitis ir šventasis. 
Šiai sukakčiai atitinkamai 
paminėti viso pasaulio lietu
viai tikintieji kruopščiai 
ruošiasi. Šalia įvairių vieti
nių minėjimų numatoma ta 
proga išleisti atitinkamų 
mokslo veikalų ir studijų 
apie šventąjį, ruošiama 
meno ir .poezijos antologija 
apie šventąjį, bus skelbiama 
literatūriniai konkursai ir 
t.t.
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Mes esame laisvoji Lietuva
Visi sielojamės netekus 

nepriklausomos Lietuvos ir
visi dori lietuviai bet kur 
pasaulyje, įskaitant ir pa
vergtą Lietuvą, tikisi ir lau
kia pasaulinių permainų, 
kada vėl bus galima atstaty
ti laisvą ir nepriklausomą 
Lietuvą. Šita mintimi ir 
išeivijoje stengiamasi išlai
kyti lietuvybę, per tautines 
šventes, minėjimus ir visą 
lietuvišką veiklą palaikant 
lietuvybę gyvą, kad atėjus 
momentui visi stotume į ak
tyvią kovą už Lietuvą.

Kaip taisyklė, laisvės sie
kia visų pirma tie, kurie jos 
neturi arba jos netekę deda 
visas pastangas tą laisvę vėl 
atgauti; lygiai laisvės var
dan angažuojasi ir priespau
dos nepatyrę, bet kurie yra 
sąmoningi turimą laisvę iš
saugoti ir drauge talkina 
laisvės neturintiems. Bet čia 
yra tarp tų visų kategorijų 
didelis skirtumas: paverg
tieji ir kovoją už laisvę tos 
pačios laisvės vardan (ne
svarbu, ar tos laisvės jie 
siekia asmeniškai, ar savo 
tautai, ar savo kraštui) me
tasi į aktyvią kovą be jokių 
išskaičiavimų rizikuodami 
viskuo; visi gi kiti yra tik 
laisvės neturintiems simpa- 
tikai be jokio moralinio an- 
gažamento aktyviai prisidėti 
ar pagelbėti. Išvadoje ne
žiūrint visų simpatikų vis 
tiek visas kovos svoris už 
laisvę krinta patiems akty
viesiems laisvės kovoto
jams. Tam nereikia įrody
mų, nes šalia ilgos istorijos 
liudija šios dienos faktai: kas 
padėjo savu laiku Suomijai, 
Vengrijai, Čekoslovakijai 
nekalbant apie Lietuvą ir 
Pabaltijo kraštus? Kas šian
die padeda Afganistanui?

Visa žmogiškoji veikla 
visų pirma prasideda idėjoje 
ir tik turint idėją kaupiamos 
pastangos ją realizuoti. Ly
giai ir laisvė yra idėja, tu
rinti savo šaknis pačioje 
žmogaus prigimtyje. Už ją 
reikia kovoti siekiant ją įgy
vendinti, ją turint reikia dėl 
jos budėti ir ją ginti, kitaip 
ją nustelbs priešingos jėgos, 
kurios irgi turi savo šaknis 
žmogaus širdyje. Net ir ga
lingą medį nusmaugia apni
kę vijokliai.

Ar galioja šiandie laisva 
Lietuva? Daugelis iš mūsų 
atsakys teigiamai: teisiškai 
kai kurių šalių, kurios atvi
rai nepripažįsta Lietuvos 
okupacijos, akyse Lietuva 
vis tebėra laisva ir nepri
klausoma, todėl laisvos Lie

Klubo pirmininkui VIKTORUI ADOMAVIČIUI, jo 
šeimai, mūsų rėmėjai Nijolei Hebei ir jų artimiesiems, 
netekus brangaus tėvelio, reiškiame gilią užuojautą.

Melb. Sporto Klubas Varpas

Mūsų Pastogė Nr. 11,19Š3.3.21, psl. 2

tuvos egzistencija nėra nu
trūkusi. Bet su laiku tie ne
pripažinimai retėja, nes kiti 
kraštai pasirenka taip vadi
namą realią politiką, kaip 
kad savu laiku padarė Aus
tralijos Whitlamas. Bet čia 
dar ne viskas. Gali ir visas 
laisvasis pasaulis nepripa
žinti Lietuvos okupacijos, 
bet jeigu tebus tik nepripa
žinimu pasitenkinta nieko 
konkrečiai nedarant, tai 
okupantui tas nei šilta nei 
šalta. Kadaise Jungtinės 
Tautos beveik totalia balsų 
dauguma pasisakė prieš so
vietų į Afganistaną invaziją, 
bet iki šiolei niekas nepasi
keitė: net ir kai kurių kraštų 
protestai arba siūlomos 
sankcijos prieš okupantą 
paliko tuščios • ir subliūško 
susidūrus su realybe, o pa
vergėjas vykdo savo prog
ramą kaip vykdęs.

Tačiau laisvės kovotojas 
nesidairo į šalis laukdamas 
iš kur vėjai pučia, bet kovoja 
žinodamas, kad jis kovoja ne 
vien už savo ar savo krašto 
bei tautos laisvę, bet ir už 
visų, lygiai ir už tų, kurie 
laisvėje gyvena, bet už 
laisvę nesiangažuoja, tarsi

ALB Krašto Valdyboje
, „ Atkelta iš psl. 1

PASAULIO LIETUVIŲ 
SEIMAS IR DIENOS

ČIKAGOJE

Šįmet į P.L. Dienas, Sei
mą, Jaunimo Kongresą, 
sporto varžybas viso iš Aus
tralijos vyksta apie 200 
žmonių. Tai yrą pati di
džiausia išvyka iš Australi
jos į lietuviškas šventes.

Vien į P.L.B. Seimą vyks
ta 10 atstovų, iš jų 8 rinkti, 
K. V-bos pirm, ir Australijos 
Lietuvių Jaunimo Sąjungos 
pirmininkė. Į Jaunimo 
Kongresą vyksta apie 10 
oficialių atstovų, bet į Jau
nimo Sotyvklą vyks žymiai 
daugiau.

Į Sporto Varžybas vyks 
apie 100 sportininkų; kele
tas skautų vyks į skautų 
stovyklą prie Toronto nuo 
liepos 31 aienos.

r.L.B. Seimas yra labai 
svarbus įvykis mūsų bend
ruomenės gyvenime, nes jis 
nustato gaires mūsų toli
mesniam veikimui. Mūsų 
atstovai turi nuvykti pilnai 
pasiruošę atstovauti Aus
tralijos Lietuvių Bendruo
menę, nebūti vien tik turis
tais, bet efektingai dalyvau
ti sprendimuose, klausimų 
iškėlime ir. rezoliucijų patie
kime. Tuo reikalu gegužės 
14-15 dienoms Melbourne 
šaukiamas Seimo atstovų, 
Apylinkių pirmininkų, Se
niūnų ir K. V-bos įgaliotinių 

jie turėtų garantiją, kad jo 
laisvei niekas negresia.

Nuo neatmenamų laikų 
lietuvis niekad nebuvo lais
vei abejingas. Už laisvę jis 
kovojo senaisiais amžiais, 
pajutęs pavojų ir grėsmę 
vakaruose ir rytuose, juo la
biau jai angažavosi būdamas 
pavergtas. Kova už lietu
višką raštą buvo lygiai tokia 
pati laisvės kova, kaip kad 
savanorių už nepriklauso
mybę. Šiandie disidentinis 
sąjūdis apėmęs visą paverg
tą Lietuvą irgi viena 
laisvės kovos formų, kas pa
reikalauja aukos, išsižadėji
mo rizikuojant kalėjimu ir 
mirtimi.

Išeivijoje lietuvis irgi ne
sėdi sudėjęs rankų: lietuviš
ka veikla, pastangos išlaiky
ti lietuvybę ir jos tęstinumą, 
įvairūs politiniai ėjimai ne
leidžiant pasaulio arenoje 
dingti Lietuvos klausimui iš 
horizonto -vis tai yra ne kas 
kita, kaip kova už laisvą 
Lietuvą.

Taigi laisva Lietuva yra ir 
ji gyva mumyse, nežiūrint 
net jeigu ji būtų pašalinta iš 
pasaulio žemėlapių. Šiandie 
mums laisva Lietuva yra 
idėja, sutampanti su laisvės 
idėja, nesunaikinama, nepa
vergiama, iki mes patys jos 
neišsižadėsime. , , .

suvažiavimas, kur bus iš
klausomi pageidavimai, pa
siūlymai, rezoliucijos, iškel- 
tini klausimai ir bendrai ap
tariamas bendras veikimo 
planas P.L.B. Seime.

K. V-ba iš savo pusės yra 
jau pasiulusi Seimui įtraukti 
į darbotvarkę sekančius 
punktus:

(i) P.L.B. IR VLIK’O 
SANTYKIŲ IŠRYŠKINI
MAS, SUNORMALIZAVI- 
MAS IR VEIKLŲ DERINI
MAS.

Šiam reikalaui išspręsti 
K. V-ba siūlo PLB Seimo 
dienomis sudaryti Komisiją 
iš Kanados, Vokietijos, 
Australijos, JAV ir PLB 
Valdybos viso 5 narių Komi
siją, kuri tartųsi su VLIKo 
atstovais ir bandytų tą 
’’impasse” kuris dabar 
egzistuoja išnarplioti.

(ii) Jaunimo silpnai kal
bančio lietuviškai (arba visai 
nekalbančio) įtraukimas į 
lietuvišką veiklą.

K. V-ba mano, kad reikia 
stengtis kaip galima daugiau 
įtraukti jaunimo į lietuvių 
bendruomenės veiklą - ne
žiūrint, ar jie kalba lietuviš
kai ar ne, nes be jų mūsų 
bendruomenės dienos su
skaitytos. Jei pažiūrėsime 
>er paskutinius 8 metus, tai 
ietuvių skaičius lankančių 
ietuviškas mokyklas suma
žėjo 40 % - tas galioja ne tik 
čia Australijoje bet ir J.A.V. 
Dėl mokinių skaičiaus ma
žėjimo negalime kaltinti tik 
tėvų, tai yra ir šio gerbūvio 
kraštuose, kuriuose 
gyvename, išdava. Reikia 
atvirai prisipažinti, kad nu
tautėjimas vyksta, ir mūsų 
šventa pareiga tą procesą 
kaip galima daugiau sulėtin
ti. Todėl ši problema yra 
labai didelė ir tuo klausimu

L.S.S. ’’Aušros” Tuntas sveikiną ilgametį tunto skautų 
vadovą ir bendradarbį v.s. Bronių Žalį ’’Geležinio Vilko” 
ordinu apdovanojimo proga.

Visi džiaugiamės brolio v.s. B. Žalio darbų įvertinimu ir 
linkime daug darbingų skautiškų metų.

.bus labai svarbu išgirsti 
įvairių konkrečių pasiūlymų.

BENDRUOMENINĖ 
PARODA SEIMO METU

P.L.B. Seimo komiteto 
pageidavimu kiekvieno 
krašto v-bos pirm, praneši
mas turi būti paryškintas to 
krašto bendruomenine pa
roda. ALB K. V-ba nutarė 
tokią parodą suorganizuoti 
ir jos vicepirmininkas J. 
Maksvytis jau ėmėsi žygių, 
kad parodos eksponatai 
būtų laiku pristatyti K. 
V-bai. Paroda turės atvaiz
duoti mūsų bendruomenės 
gyvenimą Australijoje; 
laikraščiai, politinė veikla, 
namai, klubai, organizacijos, 
mokyklos ir t.t. Parodos pa
sisekimas pareis nuo mūsų 
pačių, kaip mes save mokė
sime pristatyti. Aš užtikri
nu, kad K. V-ba darys viską, 
kad paroda būtų sėkminga ir 
vaizdi.

SPECIALUS ”MŪSŲ 
PASTOGĖS” NUMERIS 
PLB SEIMO IR DIENŲ 

PROGA

K. V-je yra kilęs sumany
mas išleisti specialų "Mūsų 
Pastogės” numerį, pašvęstu 
mūsų išvykai į PLB Seimą ir 
Dienas Čikagoje. Artimoje 
ateityje K. V-ba tuo reikalu 
padarys sprendimą. Tas 
specialus ”Mūsų Pastogės” 
numeris būtų nuvežtas į Či
kagą ir platinamas PLB Sei
mo ir Dienų proga.
JAUNIMO KONGRESAS

Jaunimo Kongreso sto
vykla įvyks netoli Klevelan- 
do liepos 4-10 d.d. vėliau 
kelsis prie Toronto ir baigs 
Kongresą Montrealyje lie
pos 24 d. Australią Atsto
vaus apie 10 atstovų, kiti 
prisijungs kaip stebėtojai 
vėliau.-

Jaunimo Sąjunga Austra
lijoje bent iki šiol labai šlu
bavo, bet dabar Kongresui 
artėjant Jaunimo Sąjungos 
skyriai tartum pabudo; 
Melbourne skyrius jau 
seniai veikia, bet Adelaidėje 
ir Canberroje skyriai tik da
bar pradėjo savo veiklą. Aš 
tikiuosi, kad ir Sydnejaus 
skyrius pradės veikti. Gaila, 
kad tik vienas Melbourne 
skyrius veikia ištisai, o kiti 
tik kongreso metu.

Būtų gera, jei jaunimas 
rimčiau pažiūrėtų į Jaunimo 
Sąjungą ir suprastų, kad 
Jaunimo Sąjunga jungia 
juos visus - ir skautus, ir 
ateitininkus, ir sportininkus, 
ir akademikus, ir tautinių 
šokių šokėjus, visus be išim
ties. Mes laukiame, kad 
Jaunimo Sąjunga būtų stipri 
Australijoje ir dirbtų glau
džiam bendradarbiavime su 
bendruomene.

Krašto Taryba savo 
paskutiniame suvažiavime 
Melbourne pritarė rųošiti 
Jaunimo Kongresą Austra
lijoje 1987 ar 1988 metais. K. 
V-ba tiki, kad grįžę iš šių 
metų Jaunimo Kongreso at
stovai neprapuls pilkoje 
masėje, bet susiorganizuos 
ir įsteigs gaivalingą jaunimo 
organizaciją, kuri neapvils 
bendruomenės į ją sudėtų 
vilčių.

ŠVIETIMO IR KULTŪRI
NIAI REIKALAI

Numatyta įsteigti prie 
Krašto V-bos Švietimo ir 
Kultūros Tarybą, tas paves
ta K. V-bos vicepirmininkui 
J. Maksvyčiui, kuris greitu 
laiku pradės tai organizuoti.

Lietuviškų Studijų Komi
tetas Melbourne ir toliau 
veikia vadovaujamas Dr. 
Kristinos Brazaitienės, ku
ris ir toliau stengiasi įvesti 
lietuvių kalbą kaip dėstomą 
dalyką viename iš Melbour
ne universitetų.

Rugpiūčio ar rugsėjo mėn. 
numatyta surengti lietu
viškų tautinių šokių kursus, 
kuriuos praves iš Čikagos at
važiavusi Lietuvių Tautinių 
Šokių Instituto jpirmininkė 

p. G. Gobienė; jai padės 
mūsų vietinių tautinių šokių 
vadovai. Susirašinėjimas su 
p. Gobiene jau vyksta se
niau, bet PLB Dienų metu 
bus galutinai su ja išsiaiš
kinta susitikus asmeniškai 
Čikagoje.

K. V-ba numato metų gale 
surengti Sydnejuje teatrų 
festivalį, į kurį įeitų Adelai
dės, Melboumo, Sydnejaus 
teatrai. Tikimasi, kad tuo 
metu turėsime Sydnejuje ir 
Jaunimo Teatrą, kuris irgi 
dalyvautų festivalyje. Tas 
Festivalis numatomas tarp 
Kalėdų ir Naujų Metų taip 
kaip paprastai vyksta 
Lietuvių Dienos.

Lietuvių Dienos 1984 me
tais įvyks Canberroje. Š.m. 
kovo 2 d. Canberros Apylin
kės Valdyba sušaukė susi
rinkimą ir išrinko organiza
cinį komitetą Lietuvių Die
noms rengti; jo pirmininkas 
yra žinomas lietuvių vei
kėjas, klubo pirmininkas p. 
Viktoras Martišius. Komi
tetas jau yra sudaręs provi
zorinę programą, kurią žada 
greitu laiku, pasiūlyti K. 
V-bai svarstyti.

Lietuvių Metraštis ruo
šiamas spaudai p. Viktoro 
Baltučio Adelaidėje. Trūks
ta lėšų spausdinimui, reikia 
apie 20.000 dolerių; kviečia
me visus tautiečius jau iš 
anksto užsisakyti ’’Australi
jos Lietuvių Metraštį” su
mokant $ 25, tuo prisidedant 
prie Metraščio išleidimo. 
Sumokėję $ 50 bus vadinami 
Garbės Prenumeratoriai ir 
jų pavardės bus atspausdin
tos Metraštyje. Sumokėję 
nemažiau kaip $ 100 bus va
dinami Rėmėjai ir jų foto
grafijos su trumpais apra
šymais bus atspausdinta 
Metraštyje.

Baigdamas norėčiau pa
sakyti, kad Krašto Valdybos 
tikslas yra koordinuoti mūsų 
visų organizacijų darbą, kad 
jis būtų našus ir prasmingas 
mūsų bendruomenei, nau
dingas ir patrauklus mūsų 
jaunimui ir svarus ir greitas 
politinėse sferose.

V. Bukevičius

Maskvoje nuteistas disi
dentas V. Senderov, 37, vie
šai pareiškęs, kad žydų tau
tybės studentai diskrimi
nuojami Maskvos universi
tete. Jis tą diskriminaciją 
sekęs per eilę metų. Sende
rov nuteistas 7 metams,
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Pantomimos spektaklis Melbourne
KAS YRA PANTOMIMOS 

MENAS?

Apibūdinti pantomimos 
meną gana sunku. Pats žodis 
’’pantomima” atėjęs iš grai
kų kalbos ir reiškia - tas, ku
ris viską kopijuoja arba 
iliustruoja. Jei pažiūrėsime į 
primityvių genčių šokius, 
arba mūsų liaudies šokius,

Arkadijus Vmokūras scenoje
f $ ųiirjt r-.ę-, f •.

Lietuvių dievai
slavų mitologijoje

KAIP LIETUVIU DIEVAI MAITINO RUSUS

Garsioje La Rousse 
enciklopedijos pastarojoje 
laidoje, išleistoje dvyliktąja 
laida 1977 m., aprašoma viso 
Easaulio praeities didžiųjų 
ultūrų mitologija. Iš viso 16 

garsiųjų civilizacijų.
Rytų ir šiaurės Europa 

buvo keltų, teutonų, ungro- 
finų dvasių ir deivių valdo
ma teritorija. Pasirodo, kad 
tarp įvairių slavų genčių įri- 
kiuoti ir pabaltiečiai. Keliose 
ilgo straipsnio vietose pa
brėžiama, pabaltiečių - slavų 
įkonsolidavimas į bendrą 
slavų šeimą tiek kalbos, tiek 
papročių, tiek tikėjimo - die
vų atvejais. Tarp rusų, len
kų, ukrainiečių, čekų, slova
kų yra ir baltų slavai. G. 
Aleksinski, slavų mitologi
jos straipsnio autorius, duo
da nemaža ’’pabaltiečių sla
vų” senojo tikėjimo dievų. 
Neskaitant Perkūno, buvu
sio vieno iš galingiausių in
do-europiečių kilmės žmonių 
garbinamo dievo, nestinga ir 
kitų žemesnio rango ’’pabal
tiečių slavų” dievų, ypač 
saugojančių miškus, laukus, 
žemdirbystę. Sutinkame 
Laukpatį, globojantį dirba
mus laukus. Tas pats Lauk- 
patis ir Žemėpatis minimas 
net Martyno Mažvydo pir
mojoje lietuviškoje knygoje. 
Slavų miškus globojo Me
deinė - (Medeina), šilą - Šili
nis (Siliniets). Tarp Perkūno 
pagalbininkų buvęs dievas 
Varpulis, atsakingas už 
griausmą ir triukšmą. Ta
čiau giriose gyvenęs dievas 
Prigirstitis, nepaprastos 

tai šokiai iliustraciniais ju
desiais atvaizduoja, atpasa
koja praėjusius įvykius, ar 
tai būtų darbas, medžioklė 
ar religinė malda. Kaip me
nas jis pasirodė iš Egipto ir 
Sicilijos 500 m. prieš mūsų 
erą. Jis pateko į Graikiją, 
kur buvo labai populiarus, 
bet senovės Romoje jis pa
siekė savo aukštumą. Mūsų 

klausos, kuriam užtekdavę 
ramaus medžių ošimo ir 
šnarėjimo. Jis nemėgęs 
triukšmo ir šūkavimų miš
kuose.

Visi šie duomenys gerai 
derinasi su lietuvių miškų 
garbinimu ir kad girios 
esanti tinkamiausia vieta 
dievų garbinimui.

Einant iš miškų į gyvena
mas sodybas šalia slaviškų 
Donovoi ir Dvorovoi nami
nių kaukų bei aitvarų sutin
kame žaltį (Giwoitis), kuris 
buvo prijaukintas ir lakina
mas pienu. Bendrai, naminių 
gyvulių globėju buvo laiko
mi Valginis (Walgino) ir 
Karvaitis (Karwaichin), 
kiaulių priežiūra teko Pri- 
paršiui (Priparchis), kuris 
ypač padėdavęs nujunkyti 
paršiukus nuo žindymo. So
duose vyšnių derlių globojo 
Kirnis, o kalvių patronu bu
vo Krukis.

Bet įdomiausia, kad slavų 
duonos gerumas priklausė 
nuo naminių aitvarų ar kau
kų, vadinamų Dugnai. Jie 
išsaugodavo tešlą nuo suge
dimo, tuo garantuodami ge
rą sveikatą.

Slaviškas mitologinis 
skyrius skiriasi nuo kitų 
mitologinių skyrių tuo, kad 
iliustruojamas dviem auten
tiškų archeologinių radinių 
nuotraukom, yra 14 piešinė
lių dviejų menininkų — Po- 
toche ir L Bilibin. Pastarasis 
priklausęs Petrapilio ’’Meno 
Pasaulio” grupei, kurios ra
telyje buvo žinomi ir M.K. 
Čiurlionio kūriniai. Ypatin

amžiuje tokio didelio pripa
žinimo pantomima dar 
neturi.

Per amžius pantomimos 
menas keitėsi, ar tai pakil
damas, ar nugrimsdamas 
užmarštin. Bažnyčia savo 
laiku naudojo mimus savo 
religiniuose vaidinimuose, 
misterijose. 15-16 amžiuje 
Italijoje pasirodė komedijos 
menas (Arlekinas), o 18 am
žiaus viduryje pantomimos 
menas sužydėjo Prancūzijo
je.

Mūsų amžiuje mes paži
nome Charlie Chapliną, bet 
pantomimos meną populia
riu padarė Marcei Mars- 
ceau. Dabar vėl atsiranda 
mimų įdomiomis naujomis 
pantomimos meno koncep
cijomis. 
ĮVYKIS
Jauno, tenykštės Lietuvos 

kartos lietuvio, Arkadijaus 
Vinokūro pantomimos spek
taklį suruošė Melbourne 
Jaunimo Sąjungos nariai, 
penktadienio vakare, kovo 4 
d. Lietuvių Namuose. Arka
dijus studijavo muzikinio 
teatro pantomimos mokyk
loje Kaune. (Mokykla ir te
atras po Kalantos susidegi
nimo uždaryta). ~

Spektaklį atidarė jaunimo 
atstovas Petras Kružas. 
Kuris šiek tiek apibūdino 
Eantomimos meną - teatrą 

e žodžių, ir pristatė Arka
dijų publikai. Spektaklis bu
vo gana įdomus ir kūrybin
gas. Ištikrųjų tai komedija - 
kaleidoskopas, ką vienas 
žmogus nuveikia vienos die
nos laike Lietuvoje - laisvės 
belaukiant. Tas žmogus pa- 

gu atsitiktinumu net viena 
jo geresnė iliustracija, vaiz
duojanti vanagą ir gulbes 
(?), gerokai primena Čiur
lionio paveikslo ’’Aukuras” 
kompoziciją. Visi kiti pieši
nėliai tiek Potocha, tiek 
Bilibin yra menkaverčiai, 
gal tinkami vaikų pasakų 
knygelei, paskubom nupai
šyti 1934 m.

Šitoje enciklopedijoje 
kaip ir daugelyje kitų sričių 
susiduriame su tuo pačiu 
pasikartojančiu faktu, kad 
baltų tautų propaguojamas 
tylus inkorporavimas į di
džiųjų slavų tautų šeimą 
vykdomas visokeriopais bū
dais. Patys enciklopedijos 
leidėjai čia niekuo dėti, nes 
jie tik skelbia gautą medžia
gą. Lemiamos reikšmės turi 
autoriai, sąmoningai pra
leisdami arba nesąmoningai 
įsileisdami svetimą slavams 
elementą. Iš G. Aleksinski

NAUJOS
METMENYS. Nr. 43. 

Kūryba ir analizė. Kultūros - 
literatūros žurnalas. Ketu
rių numerių prenumerata 
užsienyje 15 dol. Kiekvienas 
numeris yra knygos formato 
apie 200 psl. Į metus išlei
džiami du numeriai.

Šiame numeryje rašo: K. 
Bradūnas (poezija), V. Ka
volis (lietuvių sąmonigumas 
istorijoje), Bronius Vaškelis 
ir Tomas Venclova (atskiri 
straipsniai apie literatūrinę 
srovę ’’Trečias Fontas"), K. 
Ostrauskas (’’Kaliausė” - 
drama). Apžvalgoje apie li
tuanistikos katedrą - atskiri 
pasisakymai, išeivijos lietu
viai ir soc. mokslai (V. Ka
volis), knygos.

ARKADIJUS VINOKŪRAS

Mano mieste nė gyvos dvasios.
Lietus purkštauja 
lyg ant ko supykęs. 
Aš nustebęs, sušalęs 
Ir basas,
Tylos gaudesiu iš namų išvytas.

Tik staiga gatvės gale 
Žalia pieva sužydo visa.
Aš renku rasotas gėles
Ir jaučiu...
Tylūs žvilgsniai 
Seka rankas.

Imki žiedą, 
Imki ir tu!..
Ei, kur bėgat...
Juk gėlės veltui!..

Vėl grįžtu į numirusį miestą, 
Skaičiuodamas užrakintas duris, 
Ir beldžiuos į jas lyg pakvaišęs, 
Nors žinau, - neatidarys.

tenka į visokias situacijas ir 
pati laisvės problema pas jį 
susideda iš visokių tokių 
menkniekių, kurie jį verčia 
vis apie laisvę galvoti.

Čia Australijoje beveik 
nėra pantomimos meniškų 
pasirodymų, arba labai ma
žai.

Bet Arkadijus Vinokūras 
ne tik pantomimos artistas, 
jis ir poetas. Jo poezija ir 
pasakos spausdintos "Drau
go” dienraštyje ir "Ateity
je”. Už eilėraštį laimėjo 
"Ateities” pirmą premiją. 
Du jo eilėraščius išvertė į 
italų kalbą ir jo eilėraščių 
galima rasti Švedijos spau-i 
doje. Švedijos laikraščiai 
aprašydami spektaklius ir 
Arkadijų, jų kūrėją, nema
žai vietos skiria ir Arkadi
jaus Vinokūro gyvenimo 
odisėjai, visur pabrėžiant, 
kad jisai yra bėglys iš Lie
tuvos, kad ten vyksta kultū
rinė ir tautinė rezistencija, 
nueinant net iki susidegini
mo. Švedijoje Arkadijus da
bar nuolatiniai gyvena.

Taigi, antroje spektaklio 
dalyje Arkadijus skaitė savo 
eilėraščius ir davė trumpus 
paaiškinimus apie juos. Taip 
pat sutiko atsakyti į paklau
simus apie jaunų žmonių 
gyvenimą Lietuvoje prieš 

paduotų faktų galima pasi
daryti prielaidą, kad jam 
lietuvių kultūra, lietuvių 
kalba yra negirdėti dalykai. 
Kitu atveju kaukai, Dugnai 
neišsaugotų rusų duonos.

KNYGOS
Metmenis leidžia A M & 

M Leidykla. Redaguoja Vy
tautas Kavolis.

Antanas Tamošaitis. 
LITHUANIAN EASTER 
EGGS (angliškai). Išleido 
Lietuvių Tautodailės Insti
tutas Toronte, Kanadoje 
1982 m. Didelio formato 216 
psl., iš kurių 135 psl. spalvo
tų iliustracijų. Kaina nepa
žymėta.

Margučiai žinomi visame 
pasaulyje, bet ypatingai jie 
paplitę rytų Europoje ir, 
aišku, Lietuvoje. Autorius 
knygoje iškelia tik lietu
viams būdingus margučius 
su visais liaudiniais moty

jam išvykstant.
Arkadijus buvo Švedijos 

lietuvių jaunimo atstovas IV 
Europos Jaunimo Kongrese. 
Jis yra vienas iš to Lietuvos 
jaunimo, kuris buvo 
liudininku Kalantos suside
ginimo Kaune. Jis buvo su
imtas ir kalinamas, nes jis 
nepernešė okupacinio reži
mo, kuris reiškia dvasinę ir 
kūrybinę mirtį. Nenoromis 
jis turėjo palikti Lietuvą ir 
apsigyveno Švedijoje.

Paklaustas apie mūsų 
jaunimą, jis išsireiškė: 
"Australijos jaunimas yra 
gabus organizavime ir turi 
daug noro ir užsidegimo ką 
nors nuveikti. Jeigu nenori
te, kad jaunimas nustotų 
domėtis lietuviškais reika
lais, reikia surasti jiems 
konkrečius uždavinius ir 
duoti jiems galimybę jų 
pačių atsakomybe juos nu
veikti”.

Prie spektaklio paruošimo 
ir spektaklio metu padėjo 
nemažas skaičius mūsų jau
nimo, o techniškai padėjo 
Mindaugas Simankevičius ir 
Petras Kružas. .

Linkėtina Arkadijui ir 
toliau geros sėkmės panto
mimos profesijoje.

Al. B.

vais, tikėjimo ir mitologi
niais pagrindais, ir margini
mo technika. Veikalas tikrai 
reprezentacinis ir dalinai 
mokslinis. Plačiau apie kny
gą kitą kartą.

Neseniai sovietų spaudoje 
pasirodė pirmos žinios apie 
karo veiksmus Afganistane. 
Laikraštyje ’Raudonoji 
žvaigždė” paminėta, kad 
Afganistano sostinėje 
Kabule sprogo teroristų 
(laisvės kovotojų) padėta 
bomba, sužeisdama ir už- 
mušdama keletą žmonių. Ta 
žinia gal būt norėta skaity
tojus nuteikti prieš Afga
nistano laisvės kovotojus, 
bet išėjo priešingai, — kodėl 
sovietai kišasi į svetimus 
reikalus. Nors siekiama 
daugiau pagarbos
’’tėvynės ” gynėjams, bet 
faktas, kad Afganistane in
vazija nėra tėvynės gyveni
mas ir dar kaskart vis didė
jantis žuvusiųjų karių skai
čius sukelia priešingą reak
ciją.

Mūsų Pastogė Nr. 11,1983.3.21, psL 3
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; Jaunimo Dienos Canberroje
KUR JŪS BŪSITE PER VELYKAS?

Aišku, Canberroje, JAUNIMO DIENOSE!
Kam? Susitikti, padiskutuoti, pabendrauti su Australi- 

’ jos lietuvių jaunimu, ypatingai su Australijos atstovais į 
: V. Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresą (PUK) ir su ki- 
i tais Kongreso dalyviais.

Australijos Lietuvių Jaunimo Sąjungos (AUS), Can- 
; berros Skyrius ruošia Lietuvių JAUNIMO DIENAS, ba- 
: landžio 1-4 d.d„ Canberros Lietuvių Klube. Šių Jaunimo 
; Dienų tikslas yra duoti Australijos Lietuvių Jaunimo 
< Kongresd atstovam progos pristatyti savo mintis, bei su

sipažinti geriau su Australijos lietuvių jaunimu, su jų 
' pažiūrom, nuotaikom, galvosena, nusivylimais, troški- 
‘ mais. Taip pat proga arčiau susidraugauti prieš išvyks- 
i tantįVPUK.

Akademinė programa bus pačių Kongreso atstovų pri
statyta. Šiuo metu atstovai: Birutė Prašmutaitė (AUS 
pirm.), Laima Barkutė (Sydnejus), Loreta Čižauskaitė 

■ (Melbournas), Saulius Malijauskas (Melb.), Vida Pužaitė- 
Howe (Canberra), Robertas Sabieckis (Adelaide), Dona 
Sadauskaitė (Melb.), Jonas Šliogeris (Canb.), Eugenijus 
Stankevičius (Perthas), Audronė Stepanienė (Canberra).

Australijos jaunimas kviečiamas gausiai dalyvauti, 
tiek rimtuose užsiėmimuose - diskusijose; tiek lengves
nėje programoje kuri atsižvelgs į Velykų tradicijas ir taip 
pat duos progos pasilinksminti kartu.

Jaunimo Dienų kaina - $ 25 asmeniui. Nakvynės bus 
parūpintos lietuvių šeimose jei reikalinga. Prašome užsi
registruoti pas Vidą Howe, vienu ar kitu žemiau duotu 
adresu su mokesčiu, nurodant ar reikia surasti nakvynę.

8 Want Place, Latham. A.C.T. 2615. Tel. (062) 54 8106.
Lithuanian - Australian Club Wattle Str., Lyneham. 

A.C.T. 2602. Tel. (062) 49 1801.
Jau laikas jaunimui prabilti. Tad, atvažiuokite į ’lais

vų - liežuvių” sostinę - pasisakyti!
Iki greito pasimatymo, Canberroje.

PLJS Canberros Skyrius

Paliegėliai vairuoja pasaulį?

PAREMK ALB METRAŠČIO IŠLEIDIMĄ 
PASKIRDAMAS ŠIMTINĘ JO IŠLEIDIMUI, TUO 
PAČIU ĮAMŽINSI IR SAVO LIETUVIŠKĄ SĄMO
NINGUMĄ.

Je?gu asmeniui pavedama 
atsakingos pareigos, kuris 
atsakingas už kelių šimtų 
žmonių gyvybę, kaip auto
busų, traukmių vairuotojai, 
lėktuvų pilotai ir t.t., tai to
kių asmenų patikrinamas ne 
tik jų pasiruošimo tinkamu
mas, bet ir ypač sveikatos 
stovis, nes paliegėliams to
kios atsakingos pareigos ne
pavedamos.

Visai kitaip su tais asme
nimis, kurie stoja prie vals
tybės vairo. Tiek iš praei
ties, tiek ir iš esamos dabar
ties žinome, kad daugumas 
pasaulio galiūnų daugumoje 
yra luoši, paliegę ar su ko
kiais fiziniais trūkumais, kas 
nuo publikos akių slepiama 
ir jie pristatomi kaip patiki
mi, pajėgūs ir be trūkumų 
esamose pareigose. Toks Iz
raelio min. pirm. M. Begin 
serga širdies liga ir cukrali
ge, Prancūzijos prez. F. 
Mitterand turi nervinių su
trikimų, o toks neseniai mi
ręs L. Brežnevas į pabaigą 
buvo pilnutinis ligonis be
veik praradęs atmintį ir ėjo 
atsakingas pareigas tik 
nuolat vaistų pripumpuotas. 
Amerikos prez. Fr. Roose
velt buvo pilnutinis ligonis, 
paraližiaus prirakintas kė
dėje ir tokioje Jaltos konfe
rencijoje, kur buvo spren
džiamos pokarinės proble
mos, jis buvo viskam abe
jingas, turbūt net negalėjęs 
tinkamai sekti pasitarimų 
eigos. Po širdies priepuolio 
ir fiziškai išsisėmęs ir toks 
W. Churchill nelabai parodė 
•iniciatyvos daugeliui dalykų 

pasipriešinti, ir Stalinas 
gavo viską, ko tik pageida
vo. Pagaliau ir Stalinas ne
buvo sveikas, kaip dabar ži
noma, jis buvo paranoikas 
(sirgęs persekiojimo liga). 
Prancūzų Ch. de Gaulle sir
go cukralige ir nuo 1956 me
tų jis buvo beveik apakęs. 
Prez. J.F. Kennedy buvo 
padarytos trys stuburio 
operacijos ir nuolat buvo 
kankinamas nugaros skaus
mų. Su juo visada vyko ir 
"supamoji kėdė”, skirta 
"apmąstymams”. Iš tikrųjų 
tai buvo speciali kėdė stu
burkaulio ligoniams. Hitleris 
jau nuo 1936 metų sirgo ne
miga, egzema, skrandžio ir 
vidurių sutrikimais. Jis 
nuolat buvo maitinamas 
vaistais ir švirkštais. Hitle
rio asmeninis gydytojas Dr.

SUSITIKIMAS SU
JONU RŪTĖNIU

Vasario 27 d., po "Atža
los” Teatro pakartota Ten
nessee Williams drama 
"Staiga pereitą vasarą”. 
"Atžalos” Teatro nariai ir jų 
bičiuliai, viso virš 30 asme
nų, arčiau susipažino su iš 
New Yorko atvykusiu daili
ninku - rašytoju p. Jonu 
Rūteniu, kurį trumpu žodžiu 
susirinkusiems pristatė jo 
brolis, aktorius Paulius Rū
tenis.

Ta proga pakelti šampano 
stiklai, išreiškiant linkėji
mus svečiui, o taip pat pasi
sakyta kitais, teatro bei 
meno klausimais. Prižadėtas 

Theo Morell het buvo pra
mintas "Reichspritzenmeis- 
ter”, kuris savo švirkštais 
ligos nepagydydavo, bet pa
siekdavo greitų ir efektyvių 
rezultatų.

Medikų sluogsniuose kyla 
problema, ar gali fiziniai li
goniai stovėti prie valstybių 
vairo, nuo kurių sprendimų 
ir gal momento nuotaikų gali 
priklausyti daugelio žmonių 
ir net tautų likimai? Papras
tai bet kokie didelio politiko 
fiziniai trūkumai slepiami, 
kai kur laikomi net valstybi
ne paslaptim. Štai kad ir 
Izraelio Begin šalia minėtų 
ligų turi aukštą kraujo 
spaudimą ir per ketverius 
metus buvo ištiktas keturių 
širdies priepuolių. Tokiam 
įmonė nepatikėtų net pa
prasčiausio darbo.

pastatyti J. Rūtėnio Aus
tralijoje premijuotas veika- 
loc - ,,rPi*vSM *

Kiek girdėti, "Trijų" 
autorius ir toliau nesėdi ant 
laimėtų laurų - J.A.V. esanti 
spausdinama jo knyga "Au
kuro dūmai”.

B.Ž.

Lietuvių mugė bus II-jų 
Pasaulio Lietuvių Dienų 
metu, birželio 25 d., šešta
dienį, 69-je gatvėje, Lietu
vių Plazoje. Mugę globos 
Illinois valstybės senatorius 
Frank Savickas.

KULTŪRINĖ VAKARONĖ

Kaip žinote, visuotinai yra 
tvirtinama, kad pakeliauti 
po pasaulį žmogui yra labai 
sveika. Ir iš tikrųjų, keliau
jant ir visą laiką žiūrint į 
greitkelių tolį, gerokai pra
siplečia dvasios akys, o su
stojus — didėja patyrimas, 
nes kiekvienoje vietoje vis 
kiti draugai, kiti valgiai ir 
gėrimai, kitokie patalai ir 
visai kitoks atsisveikinimas 
negu susitikimas. Sakoma 

nenaudinga yra tiktai po
vestuvinė kelionė, nes joje 
išsamiai pažįsti savo jaunąją 
žmoną tada, kai jau nebėra 
kelio atgal. Bet čia pat 
mokslas mus dar paguodžia, 
kad bekeliaudamas gali pa
greitinti ir savo tautinę evo
liuciją, nes, išjojęs tarpvals
tybinio čigono juodbėriu, 
gali grįžti namo gimtojo kai
mo avinu...

Dėl to kelionėje aš visada 
stengdavausi ištiesti savo 
pavargusias keleivio kojas 
ne kokiame antimoralinių 
pagundų pertekusiame sve
timtaučių viešbutyje, o tik
tai kultūringoje lietuviškoje 
šeimoje, kurios karštas židi
nys jau per vieną naktį tarsi 

sulydina mus visus į vieną 
bendrų tautinių interesų 
kompaktinę masę.

Tai iš anksto žinodami, 
aną kartą iškilios kultūrinės 
misijos rengėjai dar aero
drome man sako:

— Jūs, pone kultūrininke, 
šiai nakčiai esate numatytas 
padėti pas. patį kultūrin
giausią mūsų lietuviško tel
kinio narį Nikodemą Šerelį. 
Tai žmogus nepalyginamas,

Antanas Gustaitis

turi jums atitinkamą praš
matnią rezidenciją, gyvena 
dviese ir bevaikiai. Be to, 
jūsų labai nori.

— Tebūnie jūsų Šerelio 
valia, — tariau, — Sakote, 
gyvena dviese, bevaikiai ir 
labai nori, tai ko man dar 
geriau bereikia?

Ir taip mano pagarbus 
kūnas buvo skrupulingai iš
laipintas iš veikėjų fordinės 
karietos prie pono ir ponios 
Šerelių naujai nupoliruoto 
slenksčio. Na, o pravėręs 
duris, tarsi būčiau tiesiai 
įžengęs į kokio nors Balzeko 
muziejų, nes plačiai išskės
tom rankom pasitiko mane 
tikriausiai į Šerelį įsikūnijęs 
Jonas Basanavičius ir į Se- 
relienę - dar prieškęstutinė 
Birutė!

— Čia, vadinasi, yra mano 
antroji žmona Filomena, — 
sako Šerelis, savo atverstu 
nykščiu smeigdamas jai vi
siškai taikliai į gulbės gūžį. 
— Taip sakant, įsidukrinau 
po, amžiną atilsį, mano pir
mosios kankinės Monikutės 
mirties...

— O čia mano kuprotas 
oželis, kurį prieš trejus me
tus už barzdos parsivedžiau 
į savo mergautinį darželį, — 
vylingai suokė Filomena, il- 
fais piršteliais šukuodama 

erelio žalsvai pražilusią 
barzdą.

— Palaima, sakau, jūsų 
lietuviškajai amžinajai ug
nelei, ir šventa sielos ra
mybė poniai Filomenai mil
žino paunksmėje!

O nuo čia - lietuviškosios 
dvasios šilumėlė tai jau pūs

telėjo tokia srove, kaip iš 
gimtinės duonkepio pečiaus.

— Ponuli ponuliausias, — 
tratėjo Filomena, čiupdama 
mane už kaklaraiščio galo ir 
tarsi už vadelių atbula 
tempdama gilyn į reziden
ciją. — Ačiū, kad padarėte 
mums didžią garbę... Kad 
nepasipuikavojot peržengti 
mūsų slenksnį... Kad atne
šėte į mūsų kuklią pastogę 
kultūrą... Naują lietuvišką 
veidą ir šviežią lietuvišką 
žodį... Duokite, aš pakabin
siu paltelį... O čia, prašau, 
padėkite čemodanėlį... Štai, 
čia mūsų vonia... Po kelionės 
gal norėsite išsimaudyti... 
Žinoma, reikia išsimaudyti... 
Čia abrūsas, čia mano vyro 
chalatas... Prašau, nesivar
žykite, būkite kaip namie ir 
pasakykite, ko dar norite?

— Ponia Filomena, — sa
kau, — tuo tarpu nieko dau
giau nenoriu, nieko netrokš
tu, nes man visiškai užtenka 
jūsų sidabrinio vyturėlio 
balso ir jūsų žydrių Gilšės 
ežero akių...

Ir štai — kaip namie! Tik
tai tie namai — ooo! Tai jau 
ne mano ir ne jūsų kokie ten 
doleriais apsamanoję pilia
kalniai! Gryna kultūra jau 
prieangyje į tave nuo sienų 
demonstratyviai rėkia. Tar
pe paveikslų — net ir blakei 
praeiti siauro takelio nebeli
kę! Ramunės... vosilkos... 
azalijos... kamelijos... petu- 
nijos... lelijos... pinavijos... 
gvazdikai... liepsnos liežu
vėliai... ir užsklandai — ab
strakte grėsmingi šunio 
griaučiai...

— Ponai šereliai, — nu
stebęs žiopčioju, apraibu- 

šiom akim dairydamasis ap
linkui, — taigi čia pas jus 
tikra Čiurlionio galerija! 
Tiek meniško turto nė pas 
mūsų valdžios pirmūną nesu 
matęs!

— Gerbiamasis sveteli, — 
su plačiai barzdą nuplies- 
kianči šypsena prabilo pa
tenkintas Nikodemas Šere
lis. — Tamsta gal ir nepati
kėsi, bet visa tai nuę pra
džios ligi galo yra tik mano, 
amžiną atilsį, Morfikutės kū
rybiniai impulsai.

— Ką tamsta sakai! — 
staiga grigtelėjau kone žąsi
no balsu.

— Ponas, aš jums prisipa
žinsiu, kaip savo dvynukui 
broliui, — dabar ėmė aiškin
ti mano globėjas. — Taigi, iš 
karto aš patsai vos per nago 
juodymą nepražudžiau viso 
jos talento. Iš pradžios ne
norėjau duoti jai į rankas nė 
penzelio. Sakau, nagi, Moni- 
kut, moč, mano verstine ba
landėle, jeigu jau keturias
dešimt metų tvorą peržen
gei, tai dar nesikraustyk 
sveika iš proto! Jeigu jau 
tikrai labai sunkiai jauti 
tąją, taip sakant, moteriškos 
jaunystės permainą ir tavo 
nuliūdusi siela veržiasi išsi
sakyti, tai imk į rankas ar
moniką ir grajyk! Bus links
miau. Tik jau nepradėk tep

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

Funerals of Distinction
17 RAILWAY PDE. 

FAIRFIELD. N.S.W.
Tel. 724 5408 Veikia 24 valandas per parą

lioti sienų, kaip ten mūsų 
daktarų ir inžinierių žmonos 
daro! Svietas juoksis. O ji — 
ne ir ne! Girdi, tavo armoni
ka tik šuniui staugulį įvaro, 
ir garsas vėjais nueina, o aš 
noriu įsiamžinti! Aš jai nu
pirkau mikulskines kankles, 
o ji parsinešė dvylika pen- 
zelių ir mano kanklėmis ži
dinį pakūrė... Ir turėjau nu
sileisti, nes būtų reikėję 
vežti pas daktarą. O dabar 
matai tamsta, koksai mano 
Monikutėj glūdėjo genijus! 
Žinoma, gaila, amžiną atil
sį... Bet tai dar ne viskas. 
Tik pažvelk tamsta į kitus 
kambarius, — patraukė 
mane už rankovės Šerelis.

Ir tikrai, tai buvo dar ne 
viskas. Vieną salono sieną 
puošė beveik natūralaus dy
džio juodmargę karvę žin
dantis veršiukas, o antroje 
spalvingai švietė lyg ir na
tiurmortas — ant kaimiško 
duonos kepalo užsikopęs 
giedantis gaidys...

Bus daugiau

Moterų galvosena • visuo
met yra šviežesnė, nes jos ją 
dažnai keičia!
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viskas sovietų dėka ’’išaugo 
ir suklestėjo”. Manome, kad 
mūsų skaitytojams bus įdo
mu susipažinti su A. Šifrino 
knygos puslapiais, skirtais 
Tarybų Lietuvos kalėji
mams. O turistams vyks
tantiems ten, ypač ilgesniam 
laikui ir galintiems be Intu- 
risto vadovo palydos lankyti 
įžymiąsias Vilniaus ir kitas 
vietoves, ši medžiaga prak
tiškai padės susipažinti su

’’Mūsų Pastogėje” skelbė
me, kad knygynuose pasiro
dė Abraomo Šifrino knygos 
’’Pirmasis vadovas po Tary
bų Sąjungos kalėjimus ir 
koncentracijos stovyklas” 
antrasis leidimas. Vienas 
šios turistinio vadovo stiliu
mi parašytos knygos skyrius 
skirtas okupuotąją! Lietu
vai, tiksliau jos kalėjimams 
ir koncentracijos stovyk
loms, kurių skaičius, kaip irloms, kurių skaičius, kaip

/OUS g.
%F /

J Ba*anov’»^au* g 
r----------- -- FT

V” 9
Vilniaus centrinė miesto dalis. Numeriais pažymėtos tekste minimos kalėjimų 
vietos " . ~

Gedimino aikftė

Subočioui g.

Lituanistiniai kursai
Sydnejuje

Vasario 12 dieną Litua
nistiniai Kursai Sydnejuje 
pradėjo naujus mokslo 
metus. Pamokos vyksta 
šeštadieniais. Ashfield Boys 
High, mokytoja p. Aldona 
V eščiūnaitė-J anavičienė. 
Džiugu pranešti, kad vėl 
susirinko gražus būrelis 
gimnazijos mokinių ir trys 
suaugę, taip vadinami, pri
vatūs studentai.

Šeštadieninius Lituanisti
nius Kursus lanko: Ankus 
Justinas, Ankus Simonas, 
Barila Eddy, Bučinskaitė 
Judita, Bučinskas Robertas, 
Burokas Mikas, Burokas 
Petras, Červinas Ričardas, 
Coxaite Marina, Lašaitytė 
Regina, Staitis Denis, Stai- 
tis Edmundas, Stašionis 
Raimundas, Šepokaitė Ri
ma, Šumskas Petras, Šutai- 
tė Laura.

Laisvi klausytojai: Bacter 
Rūta, Kalėda Danny ir Pa- 
laitis Jo.

Šiais metais turime tris 
kandidatus matrikuliacijai 
(H.S.C.). Taigi, yra tęstinu
mas moksle ir jau nuo 1978 
vis yra po keletą kandidatų 
laikančių lietuvių kalbos eg
zaminus gimnazijos baigi
mui. 1983 m. kandidatai yra 
trys: Barila Eddy, Bučins
kaitė Judita ir Lašaitytė 
Regina.

Pereitų metų abiturientai 
buvo keturi: Linda Bieliū
naitė, Virginia Coxaite, Po
vilas Stašionis ir Jonas Pe- 

. čiulis.
Linda Bieliūnaitė, kaipo 

aukščiausią pažymį gavusi iš
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lietuvių kalbos, buvo apdo
vanota dviem premijom, 
kurios jai buvo įteiktos Va
sario 16-tos fninėjime. Pre
mijos skirtos Australijos 
Lietuvių Fondo ir A.L.B. 
Krašto Valdybos. Sveikina
me Lindą su puikiais rezul
tatais ir dėkojame už paska
tinimą ir už premijas. Linda 
Bieliūnaitė pradėjo studi
juoti Applied. Science, 
N.S.W. universitete. Virgi
nia Coxaite pradėjo studi
juoti N.S.W. Institute of 
Technology, Bachelor of 
Applied Science (Applied 
Biology). Povilas Stašionis 
pradėjo mokslą tolokai nuo 
Sydnejaus, Lismore, studi
juoja Science. Jonas Pečiulis 
pradėjo darbą geležinkelyje. 
Julytė Stašionytė, kuri bai
gė gimnaziją su lietuvių kal
ba 1981 metais, pradėjo stu
dijuoti Sydney Universitete 
Arts.

Dauguma mūsų buvusių 
abiturientų geras lietuvių 
kalbos pažymys, prisidėjęs 
prie bendros egzaminų su
mos pažymio, suteikė gali
mybę patekti į norimą fa- 

Geros naujienos!
Nuo balandžio 1-mos dienos, 
visos "TALKOS" paskolos bus^% pigesnės

„.o procentai už indėlius paliekami tie patys.
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tomis įžymybėmis, kurias 
vien paminėjęs tarybinis pi
lietis gali atsidurti vienoje iš 
jų. Vertėjas žodį ”camp” 
vertė ne kaip ’’stovykla”, o 
paliko rusizmą ’’lageris”, 
nenorėdamas sumenkinti 
specifinio rusų tautos įnašo į 
lietuvių kultūrą.

PIRMOJO LEIDINIO BAI
GIAMAJAME ŽODYJE A. 
ŠIFRINAS RAŠO:

kultetą universitetuose ar Sąjungos grąsinimus viso 
technikos mokyklose. Taigi, 
šiais jau penktais Lituanis
tinių Kursų metais (prasi
dėjo 1978) matome, kad jų 
nauda yra nepaprastai svar
bi: išmokstama netik lietu
vių kalbos, jaunimas kartu 
šeštadieniais dirbdami susi
draugauja, vienas kitas, kur 
buvo nutolęs nuo viso lietu
viško gyvenimo, kiek priar
tėja. Paskutinėje klasėje 
skaitoma ir nagrinėjama no
velė, poezijos pluoštas. Kiek 
laikas leidžia, mokiniai susi
pažįsta su Lietuvos istorija.

Taigi geros sėkmės mo
kytojai, geros sėkmės visai 
Lituanistinių Kursų klasei ir 
mūsų abiturientams.

Vida Kabailienė

Dievas saugoja kvailius, 
girtus ir vaikus — sako sena 
patarlė. —0 girto tai net nė 
velnias negriebia.

Vienas įsigėręs nutarė iš
bandyti. Šoko per langą iš 
antro aukšto ir nusilaužė abi 
kojas. Vargšas net rėkia iš 
skausmo. Praeiviai klausia, 
kas atsitiko?

— Kad aš ne durnas, tą 
jau seniai nuvokiau, bet kad 
toks gudrus ir blaivas, kurio 
jau Dievas nebesaugoja, įsi
tikinau tik dabar.

Koks šios knygos tikslas? 
Nugąsdinti ar nustebinti 
jus? Po Auschvitzo ir Mai
daneko tragedijų, po masi
nių žmonių žudynių Cambo- 
dijoje ir Vietname, žmoniją 
sunku dar kuo nors nuste
binti. Tačiau jeigu jūs turite 
sąžinę, malonėkite pagalvo
ti, kad Sovietų Sąjungoje 
žmonės sistemingai kanki
nami ir žudomi štai jau dau
giau kaip 60 metų. Lage
riuose nukankinta daugiau 
kaip šešiasdešimt milijonų 
nekaltų žmonių! Šiandien, 
visa, kas dar likę iš laisvo 
galvojimo ar "katakombi- 
nių” bažnyčių baigiama iš
rauti su šaknimis. Žudikai 
jau žiūri į jūsų pusę.

Jų tankai jau stovi ant 
Europos slenksčio. Jų divi
zijos žygiuoja į Rytus per 
Afganistaną, jų raketos Ku
boje nukreiptos į Jungtines 
Amerikos Valstybes, jų karo 
laivai kursuoja kiekviename 
didesniame vandens plote, ir 
jų ambasados turi jūsų ša
lies inteligentijos sąrašus, 
pažymėtus ’’likvidavimui” tą 
dieną, kai jie paims valdžią. 
Jūsų šalies kairiesiems, ku
rie dabar skina kelią komu
nistams, labai patartina pri
siminti Rytų Europos socia
listų tragišką lemtį. Juos 
pirmuosius nužudė slaptoji 
policija (lietuviai gali prisi
minti komunistus Putną, 
Kapsuką, Angarietį ir kt., 
žuvusius nuo savų”, kai jų 
’’paslaugos” nebuvo reika
lingos, vertėjo pastaba). Tas 
pats atsitiks ir jums, jeigu 
liksite ir toliau abejingi tam, 
kas dedasi Sovietų Sąjungo
je ir neprisidėsite prie kovos 
prieš tuos, kurie jums ir jū
sų vaikams ruošia beteisių 
lagerių vergų gyvenimą.

Mes pateikiame faktus. 
Jūs patys pasirinksite, kaip 
kovoti. Jūsų politiniai vadai 
kapituliuoja prieš Sovietų 

pasaulio akivaizdoje. Kon
centracijos stovyklos artėja 
ir artėja!

Perskaitę šią knygą, jūs 
nebegalėsite pasakyti savo 
vaikams, kad jūsų niekas 
neperspėjo.

Abraomas Šifrinas

IR

PIRMASIS -VADOVAS PO 
SOVIETŲ SĄJUNGOS 
KALĖJIMUS 
KONCENTRACIJOS 
STOVYKLAS 113 psl.

LIETUVOS TSR 
(plotas 65200 kvadratinių 
km, gyv. sk. 3.400.000)

Lietuvoje, nepriklauso
moje valstybėje iki sovieti
nės okupacijos 1939 metais, 
turistas gali aplankyti vie
nuolika koncentracijos sto
vyklų ir septynis kalėjimus. 
Nepriklausomoje Lietuvoje 
tebuvo du kalėjimai ir mes 
neturime žinių apie kokias 
koncentracijos stovyklas.

Keturis kalėjimus ir tris 
koncentracijos stovyklas 
rasime sostinėje Vilniuje, 
viena iš jų - vaikų. Lukiškių 
kalėjime moterys kalinamos 
su kūdikiais. Kaip surasti 
miesto baudžiamąsias įstai

gas, žr. detalų Vilniaus že
mėlapį.

PANEVĖŽYJE, į Šiaurės 
Vakarus nuo Vilniaus, jūs 
galite aplankyti didžiulį mo
terų ir vaikų lagerį. Daugiau 
kaip 2000 moterų čia dirba 
siuvimo fabrike (karinės 
uniformos, tankų užvalkalai, 
šovininės).

Važiuodami automobiliu 
ar traukiniu iš Vilniaus į 
Kauną 60-me kilometre de
šinėje kelio pusėje pamaty
site PRAVIENIŠKĖS. Šalia 
geležinkelio prekinių vago
nų bus kareivių ir sargybi
nių saugojama zona, kur ka
liniai iškrauna medieną, at
vežtą į medžio apdirbimo ir 
baldų fabrikus. Šias dvi mil
žiniškas pelningas įmones 
aptarnauja kaliniai iš dviejų 
didžiulių lagerių, kurie yra 
per kilometrą nuo geležin
kelio. Apie 3.000 kalinių dir
ba iki išsekimo, gamindami 
minkštus baldus, elegantiš
kas jachtas ir raižytines me
džioklinių šautuvų buožes.

Pravažiavęs Pravieniškes 
turistas gali pamatyti ato
minių raketų galvutes, ky
šančias virš medžių maž
daug kilometro atstumu nuo 
geležinkelio. Duobes joms 
kasė ir cementavo taip pat 
kaliniai.

ŠIAULIUOSE, Lietuvos 
šiaurėje - du lageriai, kiek
viename virš 1.500 kalinių, 
kurie dirba prie vietinės 
pramonės planavimo, staty
bos ir gamybos. Daugiau 
kaip 1.000 kalinių naudojami 
tiems patiems tikslams 
ALYTUJE.

JONAVOJE, 30 km nuo 
Kauno, virš 5.000 kalinių iš
naudojami chemijos kombi
nato statyboje. Moterys ka
linės skiriamos pagalbi
niams darbams čia pat at
skiroje zonoje.

Kaip matote, Lietuvoje------
netrūksta kalėjimų ir lage
rių, nors jų čia mažiau, negu 
Sibire. Vietiniai gyventojai, 
tačiau, pasakys jums, kad 
beveik kiekvienoje lietuvių 
šeimoje bent vienas narys 
buvo kalinamas Sibiro lage
ryje, dalyvavo kenstruktuo- 
jant anglių kasyklas Vorku
toje ir Norilske, kasė auksą 
Kolymoje ir anglį Kazachs
tane, ar kirto mišką Kras
nojarsko ar Irkutsko tai
goje.

VILNIUS (Lietuvos TSR) 
(gyv. sk. 410.000

Viena gražiausių Vilniaus 
vietų - Gedimino aikštė (16), 
kurią rodome kaip išeities 
tašką. Eidamas nuo Gedimi
no aikštės Lenino prospek
tu, dešinėje pusėje pamaty
site gražią aikštę su pa
minklu. Tai Lenino aikštė. 
Priešais aikštę yra konser
vatorija (10) ir šalia jos labai 
panašus pastatas (2) - spe
ciali KGB baudžiamoji įstai
ga politiniams kaliniams. Tą 
patį pastatą Antrojo pasau
lio karo metais naudojo 
Gestapo.

Dėl KGB pastato archi
tektūrinio panašumo su 
konservatorijos pastatu, 
Vilniaus gyventojai KGB * 
būstinę juokais vadina

Nukelta į 6 psl.
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Namie ir svetur Melbournas
remia padegėlius

PRISIMINKIM, KĄ 
IŠEIDAMI IŠ NAMŲ

ŽADĖJOM!

Prisiminkim duotas tėvy
nei priesaikas ir pažadus: 
stengtis ir dirbti jos laisvei! 
Tokiais žodžiais užbaigė sa
vo prisiminimus p. Albertas 
Bladzevičius Vasario 16-tos 
minėjime Latrobe Valley. Jo 
pasakymu tai ne paskaitą jis 
skaitė, bet pasakojo nepri
klausomybės atgavimo pri
siminimus. Ponų Šabrinskų 
sodyboje ant šieno spausti- 
nių sėdint p. Bladzevičiaus 
toks nuoširdus ir draugiš
kas Nepriklausomybės at
gavimo laikotarpio perdavi
mas anas tėvynės vargų tik
riausiai ėmėme kamantinė
ti savo širdį; kiek padarėme, 
ką ir kiek ištesėjome iš duo
tų pąžadų, iš duotų prie
saikų? Ar užtektinai • pada
rėme? Juk galėjome, tikrai 
galėjome daugiau?!

Seniūnė p. Koženiauskie- 
nė apgailestavo, kad taip 
trumpai p. A. Bladzevičius 
pasakojo. Tikrai per trum
pai, nes buvo labai įdomu 
klausytis ir norėtųsi daugiau 
tokių ”ne paskaitų”, kurios 
priverčia susimąstyti, 
kurios pabudina mūsų snūs- 
telėjančią sąžinę. Didžiai 
dėkingi esame p. A. Bladze- 
vičiui ir tikimės, jog dažniau 
jo pasakojimų išgirsime.

Dėkingi labai esame ir 
Melbourno šauliams, kurie 
uniformuoti suteikė mūsų 
piknikui oficialumo, ir drau
ge su neuniformuotais ge
rokai papildė mūsų nedidu

GULAGAS LIETUVOS...
Atkelta iš 5 psl.

’’Dzeržinskio vardo konser
vatorija” (Dzerzinskis buvo 
slaptosios policijos vadas 
ankstyvaisiais Sovietų vals
tybės metais).

Kitoje Lenino a. pusėje 
pamatysite LUKIŠKIŲ ka- 
lėjimą(l). Valdžia matomai 
neturėjo jokių skrupulų, 
įsteigdama vidurinę mokyk
lą Nr. 6 (9) priešais kalėjimą. 
Niekas nekliudo vaikams 
pro atvirus mokyklos langus 
stebėti kalinius, atvykstan
čius į šį pasibaisėtiną pasta
tą. Čia taip pat laikomos 
motinos su mažais vakais. 
Naujojo Inturisto viešbučio 
atstumas nuo Lukiškių pri
vertė valdžią suabejoti ar 
galima viešbutį atdaryti. 
22-ro aukšto gyventojai, 
matomai, galės stebėti kalė
jimo kiemo gyvenimą.

Psichiatrinę ligoninę (7) 
Vasaros g. 5, netoli šv. Petro 
ir Povilo bažnyčios, kur ka
linami Lietuvos disidentai, 
galite pasiekti troleibusu 
Nr. 2 nuo Gedimino aikštės 
vykstančio į Antakalnį. Ap
lankykite šios baisingos vie
tos superintendantą Glau- 
bersoną ir pasiteiraukite 
apie kalinių likimą čia.

Lietuvos Vidaus reikalų 
ministeriją, anksčiau vad. 
NKVD(6), rasime netoli Vil
niaus katedros Janonio ir 
Gorino gatvių kampe, (prie
šais - Pionierių ir Gorkio 
gatvių kampe yra gerai tu
ristams žinoma dolerinė 
krautuvė. Čia talpinamas 
kalėjimas kukliu iki teismi
nio sulaikymo pavadinimu 
(KPZ - kamery prodvoditel- 
nogo zakliučenija). 
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kę bendruomenę. Jų treje
tas žavėjo mus savo daino
mis, kurios buvo jaudinan
čiai sentimentalios, senos ir 
savotiškai naujos, apdai
nuojančios tėvynės vargą ir 
kančias gražia trijų vyrų su
tartine. Trijulę sudarė, be
rods, p. Lipčius, Genutis 
Žvinakis ir Popeliučka.

Šia proga norėčiau pasi
džiaugti Melbourno šauliais. 
Tai tikrai lyg tie Dievo duo
tieji kaimynai; pilni paslau
gumo, pilni gerų norų ir pilni 
energijos. Laiko dimensijos 
jiems irgi, atrodo, nebeeg
zistuoja; jie lyg ir nebesens- 
ta ir daugumoje to laiko 
labai daug turi, kurį dosniai 
aukoja lietuvybei. Ne vien 
laiką jie aukoja. Turi daug 
ilgametės patirties įvairiose 
srityse ir jokio darbo nebijo, 
prašomi niekada neatsisako.

A. Matukevičienė

CANBERROS LIETUVIŲ 
KLUBUI 20 m.

Kovo 11 vakare Lietuvių 
Klubas atšventė savo 20 
metų gyvavimo sukaktį. Ta 
proga klubo valdyba na
riams suruošė bendrą vaka-. 
rienę. Prie stalų susėdo apie 
120 svečių. Vakarienės metu 
kalbėjo dabartinis klubo 
v-bos pirm. Viktoras Marti
šius ir daugiau pasidarbavę 
klubui buvę pirmininkai 
Antanas Čeičys ir Algis 
Brūzga. Taip pat klubą svei
kino Apylinkės V-bos pirm. 
Albertas Balsys.

Viktoras savo kalboje pa

Iš Gedimino aikštės eida
mas Universiteto gatve, 
praėjęs universitetą(17), ir 
Garelio gatve aukštyn, pa
teksite į Trakų gatvę. Jos 
gale kairėje pusėje pamaty
site namą su Atlantais. Tai 
speciali vidaus reikalų mi
nisterijos mokykla (14), kur 
specialios paskirties daliniai 
apmokomi užtikrinti tvarką 
lageriuose ir malšinti even
tualius sukilimus. Kaip tai
syklė, čia mokytis priimami 
azijatai (uzbekai, tadžikai, 
turkmėnai), kad kalbos ir 
interesų skirtumas tarp jų ir 
vietinių gyventojų būtų kuo 
didesnis.

Vidaus reikalų ministeri
jos (NKVD) speciali Pabal
tijo divizija dislokuota Vil
niuje tikslu reikalui esant 
užspausti bet kokį pasiprie
šinimą, kuris Lietuvoje 
eventualiai įmanomas, tu
rint omeny gyventojų nusi
statymą prieš rusinimą ir 
tautinės nepriklausomybės 
troškimą.

Netoli Lenino aikštės ra
site Lietuvos TSR Aukš
čiausiąjį teismą (8). Šiame 
niūriame pastate teisiami 
vietiniai disidentai, tarp jų I. 
Šneideris, buvęs politkali
nys ir Lietuvos pasiprieši
nimo judėjimo didvyris.

Dešinėje Lenino pr. pusė
je einant nuo Gedimino a. 
lengvai rasite ’’Neringos” 
kavinę, kur renkasi jauni
mas. Tai taip pat mėgiama 
Lietuvos disidentų susitiki
mo vieta. Žinodamas tai, 
KGB turi savo žmonių kavi
nėje - dažnai tai komunistai 
reemigrantai, kurie dirbą 

žymėjo, kad įdėtas darbas 
veltui nenuėjo: be klubo lie
tuviška veikla būtų sunki ir 
beveik neįmanoma, o ir Lie
tuvių Dienos 1984 m. suksis 
apie klubą.

Praeitais metais klubas 
turėjo apie $ 50.000 pelno. 
Stipri ekonominė padėtis 
numatoma ir ateityje.

Ilgiausių metų lietuvių 
klubui. km

PUTVINSKIO
MINĖJIMAS

Kovo 13 d. Sydnejaus 
šauliai surengė Lietuvos 
Šaulių Sąjungos įkūrėjo 
Vlado Putvio-Putvinskio 
minėjimą. Po pamaldų baž
nyčioje, kur dalyvavo šauliai 
su vėliava, minėjimas įvyko 
Syd. Lietuviu Namuose 
Bankstowne 3 vai. Paskaitą, 
paruoštą melburniškio p. 
Lipčiaus jam pačiam nega
lint atvykti, perskaitė šaulė 
p. Monika Kopcikienė. Pas
kaitoje apžvelgta V. Putvio 
gyvenimas ir jo laiko Lietu
vos padėtis, jo įnašas ir 
reikšmė Lietuvai ir Lietuvos 
ano meno jaunimui. Po pas
kaitos sekė fantais gausi lo
terija. Gaila, dalyvių buvo 
mažoka. Minėjimą pravedė 
vietinio šaulių vieneto pirm, 
p. J. Abromas.

Prenumeruokite
“Mūsų Pastogę”

kaip rūbininkai ar “padavė
jos. Be to, agentai dažnai 
nuduoda užsieniečius, norė
dami ’’išaiškinti” įtariamus 
disidentus. Tačiau to KGB 
negana. Atkreiptinas dėme
sys i gyvenamą namą sker
sai gatvę nuo ’’Neringos”. 
Netrukus iš kavinės skersai 
gatvę (12) į antrą aukštą bu
vo nutiestas laidas. Kavinės 
staliukuose ir didžiosios sa
lės nišose įrengti mikrofo
nai. *

Vaikų lageris (3) yra už 
geležinkelio stoties Rasų 
gatvėje, netoli Rasų kapinių. 
Maždaug nuo 500 iki 600 
vaikų tarp 14 ir 18 mėtų am
žiaus yra priversti dirbti la
gerio mašinų remonto dirb
tuvėje.

Netoli nuo jo į dešinę už 
Aušros Vartų Rasų gatvėje 
galite pamatyti paauksuotus 
buvusio vienuolyno bokštus, 
kuriuos seniau išleisti vado
vai po Vilnių pažymi esant 
miesto architektūrinėmis 
įžymybėmis. Už aklinos mū
ro sienos dabar įsikūrę du 
vyrų lageriai ir "Šaraga”, 
speciali mokslinė laborato
rija (4), kur dirba įkalinti 
specialistai.

Viršum senojo vienuolyno 
vartų pamatysite stiklinį 
bokštelį, kur telpa elektro
ninis kontrolės pano, kuriuo 
sargybiniai kontroliuoja la
gerio apsaugą.

’’Šaragoje - verta prisi
minti A. Solženicino aprašy
tąją Marfino ’’šaraga” netoli 
Maskvos, (’’Gulago salynas”) 
tobulinami automatiniai 
tolimo valdymo ir elektroni-. 
niai įrengimai, skirti saugoti 
apribotas tarybinių lagerių 
ir kalėjimų dalis bei užkirsti 
kelią pabėgimams. Apibrėž
tos bandomosios vietos taip 
pat yra pažymėtos ant vie-

$ 400 Julia Kasminas
Po $ 100 - Melb. Apylinkės 

V-ba, Melb. Kat. Moterų 
D-ija, Melb. Soc. Globos 
Moterų D-ja, Melb. Dainos 
Sambūris

Po $ 50 - Melb. Lietuvių 
Klubas, Melb. Liet. Gyvojo 
Rožančiaus Brolija, V. ir R. 
Aniuliai. Virginija Billson, 
A. Butkutė, L.E. Chmie- 
liauskas, S. ir H. St at kai.

$ 40 G. ir A. Karazija,
Po $ 30 - V. ir V. Kaspe- 

raičiai, P. ir J. Vaičaičiai, O. 
ir V. Šalkūnai, J. ir M. 
Venckai.

Po $ 25 - A. Bajoras, J. 
Mašanauskas, J. ir J. Pet- 
rničini •

Po $ 20 Melb. Liet. Teat
ras ’’Aušra”, V. ir S. Baltuš
kai, M. Bumblys,, p. Ivaške
vičienė, I. Jokūbauskienė, L. 
ir A. Kaladė, J. Keblys, B. 
Prašmutaitė, K. Poškus, A. 
ir V. Ročius, I. Rubaževi- 
čius, B. Sadauskas, p. Saka
lauskienė, J. ir J. Simučiai 
F. ir M. Sodaičiai, S. ir A. 
Stankūnavičiai, K. Šečkus, 
Aurelija Vaičaitis, G. Žem
kalnis, V. Žukauskas.

$ 15 V. Stankevičius.
Po $ 10 J. Balčiūnas, L. 

Barkus, V. ir A. Baltruko- 
niai, O. Baltrušaitis, J. Bau- 
mil, V. Butkus, NN, E. Dai- 
nutienė, V. DaugvŪa, J. ir 
A. Erminai, V. Jakutis, J. 
Jasulaitis, A. Kairaitis, J. 
Kesminas, E. ir G. Klėjai, P. 
Leknius, V. ir T. Liuba- 

i viki, J. ir B. Makuliai, A. 
Muceniekas, P. Naujokaitis, 
V. Petruševičius, A. Rama
nauskas (Clayton), N. 
Ramanauskas, V. ir J.

nuolyno sienų iš vidaus, kur 
tie įrengimai bandomi. (Pa
našūs įrengimai berods, yra 
ant Berlyno sienos). ”Šara- 
gos” viršutiniame aukšte 
yra radijo komponentų ga
mykla, kurioje dirba 
paprasti kaliniai.

Šalia šios ’’vienuoliškos” 
įstaigos yra kitas vyrų lage
ris (5) 500 kalinių. Teoriškai 
šio lagerio gyventojai yra 
priverstinai gydomi nuo al
koholizmo. Faktiškai, tačiau, 
jie skirti priverstiniams 
darbams.

Maskvos gatvėje rasite 
tranzitinį kalėjimą. Kalinių 
Vilniuje yra taip daug, kad 
čia reikėjo įkurti specialią 
baudžiamąją įstaigą jiems 
apsistoti prieš paskirstant 
kitur.

Lukiškės buvo vienintelis 
kalėjimas Vilniuje prieš so
vietų okupaciją. Dabar ten 
yra keturi kalėjimai ir trys 
koncentracijos stovyklos.

Neveltui tarybiniai pilie
čiai išsikabina populiarų 
šūkį: ’’Gyvenimas tapo ge
resnis, gyvenimas tapo lai
mingesnis”.

LAGERIS RASŲ GATVĖS 
VIENUOLYNE

Rasų gatvėje, maždaug už 
500 metrų nuo Aušros Var
tų, kurie yra visuose Intu
risto maršrutuose, jūs 
pamatysite senovines vie
nuolyno sienas.

Įėjimas į vienuolyną, deja, 
griežtai draudžiamas, ne
žiūrint oficialios nuorodos, 
jog tai architektūrinė įžy
mybė. Tikroji ’’įžymybė” čia 
yra lageris, saugojams KGB.

Kaliniai čia skirti dirbti 
arba lagerio radijo gamyk
loje arba ’’mokslinių tyiri- 
mų laboratorijoje. Labora
torijoje, kur dirba 1300 kali

Rekežiai, V. ir S. Ribačiaus- 
kas, J. Rūbas, S. Savickienė, 
V. Sidabrą, p. Stankevičius, 
V. ir D. Simankevičiai, A. 
Staugaitis, V. Stagis, S. ir 
A. Steponavičiai, Ed. Seže- 
nis, R. Šemetas, V. Šaraus- 
kas, St. šiuškus, Pr. Švam- 
barys, Pr. Valonis, M. Ver- 
bylienė, N. Volkas, R. Vyš
niauskas, A. Žilinskas. J. ir 
V. Žitkevičiai. J. Valiauga.

$8 AK. Ročius.
Po $ 5 D. Baltutienė, K. 

Bartuška, V. Bieliauskas, P. 
Bimba, P. Binkus, N. But- 
kūnas, L. Čekas, A. Grigai
tis, P. Jokūbaitis, E. Marga- 
navičius, J. Meiliūnas, p. 
Miliauskas, K. Milinskas, V. 
Motuzą, V. Končius, I. ir R. 
Kaimai, J. Kemėžis, S. Bu
kaitis, R. Pakutinskaitė, H. 
Plotas, V. Sivickienė, A. 
Stasytis, P. Šaulys, V. Šu- 
kevičius, R. Švambarys, A. 
Vaitiekūnas, K. Vasarienė, 
E. Varnienė, V. ir R. Pum
putis, J. Zaikauskas.

Po $ 4 NN, A. Čelna, G. 
Kymantas.

$3NN.
Po $ 2 A. Bainoris, J. Ma- 

čiulaitis, P. Pažereckas.
Po $ 1 R. Ramanauskienė, 

A. Ūselis .
Melb. Apyl. Valdyba 

nių, projektuojami nauji la
geriai ir tobulinami elektro
niniai saugumo įrengimai. 
Lagerio viršininkas yra pul
kininkas Lukšas, jo pava
duotojas pulkininkas Ado
maitis, o pulkininkas-leite- 
nantas Novikov yra KGB 
operatyvinio skyriaus virši
ninkas.

Laboratorijoje yra penki 
skyriai: architektūros 
konstravimo, santechnikos - 
inžinerijos, planavimo, pro
jektavimo ir ryšių.

Laboratorijai vadovauja 
Antanas Lumbas, sadistas ir 
antisemitas, ir pulkininkas 
Procuchanov, Lietuvos TSR 
vidaus reikalų ministerio 
pavaduotojas. Laboratorija 
aptarnauja” visos Sovietų 

Sąjungos lagerius. Ji aprū
pinta naujausiais įrengimais 
iš JAV, Vakarų Vokietijos ir 
Japonijos. Kaliniai verčiami 
dirbti iki fizinio išsekimo. 
Inžinierius j elektronikas 
M.K., kurio ūgis 1.77 metro, 
dirbo šioje laboratorijoje. 
Jis prisimena, kad jo svoris 
buvo kritęs iki 47 kg nuo 
varginančių pareigų, Kaip ir 
Stalino laikais kaliniai čia 
šiandien - 1980 metais, įspė
jami, kad jeigu jų darbas 
nebus patenkinamas, jie bus 
išsiųsti prie miško kirtimo 
arba į kasyklas į Sibirą. 
M.K. teko iškęsti tą lemtį, 
jis buvo perkeltas į Archan- 
gelsk rajoną į aliuminijaus 
boksitų kasyklas.

Lageris yra padalintas į dvi 
dalis - gyvenamąją ir darbo. 
Gyvenamoji dalis įsikūrusi 
buvusioje vienuolyno baž
nyčioje, dabar paverstoje 
barakais. Radijo gamykla 
ir laboratorija yra darbo 
zonoje. Čia jūs taip pat rasi
te ir izoliacijos kamerą

Stiklinis bokštas virš la
gerio vartų nuves jus į dar
bo zoną. Čia išilgai sienos 
yra penkios ar šešios auto
matiškų tolimo valdymo 
elektroninių kliūčių eilės, 
kur naujausi saugumo įren
gimai pritaikyti naudoti la
geriuose arba prie valstybės 
sienų (Berlyno siena).
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Pasirengimai 
išvykai 

į Čikagą
kaip ir treningai, kurie yra 
tie patys, kaip kad turėjo 
Australijos rinktinių žaidė
jai per britų bendruomenės 
žaidynes Brisbane. Žaidimo 
batai yra baltos spalvos, kai 
vyrų išeiginių uniformų ba
tai yra šviesiai rudos ir mo
terų batai ir rankinukai 
kaulinės (bone) spalvos.

PABALTIEČIŲ ŠVENTĖ

Išvykos Komitetas, kartu 
su krepšinio ir tinklinio va
dovais buvo galvoję Velykų 
švenčių metu dalyvauti 
Geelonge. ruošiamuose, 
krepšinio ir tinklinio turny
ruose, tačiau, nenorėdami 
sugadinti Pabaltiečių Sporto 
Šventės, nuo Geelongo atsi
sakė ir dabar dalyvaus 
ANZAC šventės metu Mel
bourne būsimoje Pabaltiečių 
Sporto Šventėje.

AUKOS PLAUKIA

Sydnejiškiai biznieriai ir 
dideli jaunimo rėmėjai K. 
Butkus su ponia, paaukojo 
po 100 dolerių Išvykos ko
mitetui ir sporto klubui Ko
vui, taip pat po 50 dolerių 
abiems paaukojo ir Kovo 
garbės narys P. Petronis. 
Žinomų Sydney tenisininkų 
tėvai O. ir A. Leveriai paau
kojo 50 dol.,adelaidiškis, ži
nomas sportininkų bičiulis J. 
Doniela atsiuntė 50 dol., pa
linkėdamas geriausios sėk
mės išvyoje. Jau dabar pen
sininkas, bet niekuomet

IŠVYKOS VADOVYBĖ
Australijos lietuvių spor

tininkų grupę sudaro 84 
sportininkai. Į šį skaičių įei
na ir paskiri išvykos vado
vai, kurie yra: visos grupės 
vadovas Antanas Laukaitis, 
Sydney, vyrų grupės vado
vas - Jurgis Karpavičius, 
Sydney, moterų grupės va
dovė - Marija Atkinson, 
Sydney, išvykos iždininkas 
ir jaunių krepšinio treneris - 
Don Atkinson, Sydney, Nita 
Wallis-Grincevičiūtė 
reprezentacija, Sydney, Je
ronimas Belkus - kelionės 
reikalų tvarkytojas ir vyrų 
tinklinio treneris, Sydney, 
Šutas Stasys - vyrų krepši
nio treneris, Geelong, Tapa- 
rauskas Edis - vyrų krepši
nio vadovas, Adelaide, Obe
liūnas Jonas - moterų krep
šinio treneris, Geelong, Da
gienė Dana - moterų krep
šinio vadovė, Melbourne. 
Talanskas Aleksas - jaunių 
krepšinio vadovas, Adelai
de, Gečiauskas-Gakas Da
rius - vyrų tinklinio vadovas, 
Sydney, Sauka Gediminas - 
moterų tinklinio treneris, 
Sydney, Daniškevičius Alius 
- moterų tinklinio trenerio 
padėjėjas, Adelaide, Lauri
naitienė Dalė - moterų tink
linio vadovė, Adelaide,Me- 
rūnas Aleksas - visų kitų 
sporto šakų vadovas, 
Adelaide.

Imant paskirus miestus, 
išvykos grupėje yra: iš Syd- 
nejaus 34, Melbourno 14, 
Adelaidės su išvykos grupe 
važiuojančių 11 ir Krašto 
V-bos grupe 9, Geelongo 8, 
Hobarto 5 ir Canberros 3. 
Kartu su grupe važiuoja ir 
29 svečiai, nors su grupe in-, 
dividualiai važiuojančių dar 
yra 12.

Vyrų krepšinio komando
je su treneriu ir vadovu yra 
12, moterų 10, berniukų 10, 
vyrų tinklinio 14, moterų 
tinklinio 13 ir kitų sporto 
šakų 21.

Visi sportininkai vyksta 
vienoje ir toje pačioje gru
pėje Quantas lėktuvu ir 
Amerikoje bei Kanadoje 
skraidys taip pat visi kartu, 
tuo vieningai atstovaudami 
irisus Australijos lietuvius.

UNIFORMOS

Visos uniformos jau bai
giama sutvarkyti. Išeiginiai 
švarkai, dėl pakilusių kainų, 
nekeičiami ir bus tie patys 
žali, tik su skirtingos spal
vos kelnėmis ir marškiniais. 
Moterims yra geltonos spal
vos suknelės su švarkeliu ir 
išvykos ženklu ant krūtinės. 
Žaidimo uniformos yra gel
tonos ir žalios spalvos, lygiai

LAIŠKAI REDAKCIJAI
Gerb. p. Redaktoriau
Iš spaudos ir iš Adelaidės 

L. Sporto Klubo "Vyčio” 
valdybos narių sužinojau, 
kad Adelaidės lietuviai 
sportininkai, vykstą į Pa
saulio Lietuvių Dienas ir 
Pas. Liet. Sporto Šventę Či
kagoje, ne visi vienodai bus 
A.L.S.K. "Vyčio” valdybos 
remiami. Paramą gaus tik 
tie keli sportininkai,' kurie 
vyks per A.L.B. Krašto Val
dybos organizuojamą 
išvyką. Tie kurie vyks ir jų 
yra daugiau, kartu su bend
ra Australijos lietuvių spor
tininkų rinktine, jokios pa
ramos iš "Vyčio” valdybos 
negaus.

Man, kaip ilgamečiu! 
sportininkui, treneriui ir va
dovui, kyla klausimas, kodėl 
taip daroma? Ar tie sporti
ninkai, kurie žaidžia ir gina 
Adelaidės "Vyčio” spalvas 
mūsų sporto šventėse ir ki
tose varžybose, nėra nusi- 
Eelnę bendros paramos? Jie, 

artu su visais Australijos 
lietuviais sportininkais, va
žiuoja atstovauti visus Aus
tralijos lietuvius ir dalyvau

sportininkų nepamirštas, 
Pr. Liubinskas (Tėvukas) 
linkėdamas vykstantiems 
daug laimės, paaukojo 30 
dol.

Nuoširdus sportiškas ačiū 
visiems aukotojams, kurių 
duotas kiekvienas doleris 
yra sportininkams taip rei
kalingas.

PASKIRŲ VARŽYBŲ 
TAISYKLĖS

KREPŠINIS. Atviros 
varžybos, neriboto amžiaus 
vyrams ir moterims. Vyrų 
senjorų amžius 1948 m. gi
mimo ir vyresni. Australijos 
jauniai dalyvauja A klasėj 
gim. 1964 m. ir jaunesni. 
Varžybos pravedamos dvie
jose klasėse: preliminarinės 
varžybos (Round Robin) sis
tema, remiantis ’’seeding” 
principu. Baigminės varžy
bos vyks vieno minuso 
sistema (Single elimination) 
su paguodos ratu. Vyrų kla
sėje bus A ir B. grupės. 
Krepšinio varžybos vyks 7 
dienas.

TINKLINIS. Varžybos 
vyks pagal TVF (Internatio
nal Volleyball Federation) 
taisykles, eventualiai įve
dant mūsų tradicijoms ir są
lygoms atitinkančius papil
dymus. Atviros varžybos 
vykdomos taškų sistema 
(Round Robin) o baigminės 
dviejų minusų sistema 
(Double elimination). 
Varžybos truks tris dienas.

STALO TENISAS. Vyrų 
komandinės varžybos bus 
pravestos ’’Swaythling Cup” 
sistema, (komandą sudaro 3 
vieneto žaidėjai). Moterų 
varžybos bus pravestos 
’’Marcel Corbillon Cup” sis- 

ja bendroje rinktinėje. Visi 
sportininkai vyksta su 
bendra išvykos grupe, 
išskyrus kelis adelaidiškius. 
Jeigu visą laiką ir tos pačios 
"Vyčio” valdybos ir Išvykos 
vadovo yra sakoma, kad visi 
kartu vienodai atstovauja 
šioje rinktinėje Australijos 
lietuvius sportininkus, tai 
kodėl dabartinė ’’Vyčio” 
valdyba daro tokią didelę 
diskriminaciją, prieš paski
rus savo žaidėjus, kurie į jo
kią politiką nesikiša ir kurių 
noras buvo ir yra tik būti 
kartu su visais sportininkais 
ir kartu reprezentuoti Aus
tralijos lietuvius.

Tokiu savo elgesiu Ade
laidės "Vyčio” valdyba tik

AR JAU PARĖMEIALB METRAŠTĮ IŠ ANKSTO JĮ 
UŽSISAKYDAMAS?

ALB METRAŠČIO PRENUMERATA -$ 25.00
GARBĖS PRENUMERATA -$ 50.00

RĖMĖJO —$100.00

/PORTALE
tema (komandą sudaro 2 
vieneto žaidėjos ir vienas 
dvejetas). Vienetų varžybos 
bus pravestos dviejų minusų 
sistema, o komandines ir 
dvejetus vieno minuso 
sistema. Pirmenybės truks 
dvi dienas.

LAUKO TENISAS. Var
žybos bus pravestos bazuo- 
jantis JAV Lauko Teniso 
S-gos nuostatais 12 taškų 
”The breaker” sistema.

GOLFAS. Vyrų klasėje 
bus vykdoma šiose klasėse: 
meisterių "handicap” 0-7, A 
klasėje ”h-cap” 8-14, B kla
sėje 15-20, C kl. 21 ir dau
giau. Grupės sudaromos re
miantis U.S. Golfers Ass. 
"handicap” sistema. Kiek
vienas žaidėjas nustatytu 
USGA "handicap” gali žaisti 
aukštesnėje, bet ne žemes
nėje Masėje. Komandą su
daro nemažiau kaip 6 ir ne 
daugiau kaip 9 žaidėjai, še
šios geriausios 36 skylių pa
sekmės bus naudojamos ko
mandos oficialiam rezultatui 
išvesti.

Lengvoji ATLETIKA. 
Atvirose varžybose bus: 
100, 200, 400, 800, 1500, 
5000, 10.000, 110 metrų 
kliūtinis bėgimai vyrams.

Moterims 100, 200, 400, 
800,1500 metrų bėgimai.

Vyrams į tolį, į aukštį, tri- 
šuolis, į aukštį su kartimi, 
rutulys (16 svarų) diskas (2

KOVO BALIUS 
balandžio 9 d.

vykdo tarpusavio skaldymą, 
ypatingai vykstant į Pas. 
Liet. Sporto Šventę. Aš 
siūlau Adelaidės "Vyčio” 
valdybai rimtai pagalvoti 
apie Adelaidės ’’Vyčio” atei- 
,t| ir, kol dar ne vėlu, visiems 
’’Vyčio” sportininkams, ne
darant jokių išimčių, visas 
lėšas paskirti vienodai, tuo 
parodant, kad ir taip negau
sioje Adelaidės sportininkų 
šeimoje nėra jokio susiskal
dymo ir skilimo.

Aleksas Merūnas 
A.L.S.K. "Vyčio" 
Garbės Narys 

kg.), ietis (800 gr.), 4 x 100 
estafetė.

Moterims į tolį, į aukštį, 
rutulys (4 kg.), diskas (1 
kg.), ietis (600 gr.), 100 m. 
kliūtinis ir 4 x 100 estafetė.

Taip pat vyks ir prieaug
lio klases paskirų metų var
žybos. Preliminariniai nu
matoma leisti dalyvauti 5-se 
individualinėse rungtynėse, 
plius estafetėse.

PLAUKIMAS. Atviros 
varžybos vyks vyrams: 101 
m., 200 m., ir 400 m. laisvi 
stilium. 100 m. nugara, 100 
m. krūtine, 100 m. peteliške, 
200 m. kompleksiniai.

Moterims: 100 m., 200 m. 
laisvu stilium, 100 m. nuga
ra, 100 m. krūtine, 100 m. 
peteliške, 200 m. komplek
siniai.

Prieauglio klasėje berniu
kams tas pats kaip ir vy
rams, be 400 m. laisvu sti
lium. Mergaitėms tas pats 
kaip ir moterims. Jaunių B 
klasė yra 13-14 metų ir C 
klasė 12 m. ir jaunesni. 
Prieauglio klasė gali papil
domai dalyvauti ir atvirose 
varžybose. Varžybos bus 
vykdomos pagal
"Federation Internationale 
de Natation Amateur” tai
sykles.

Kitose varžybose, kaip 
šaudymas, raketbolas, ledo 
rutulys ir kt., Australijos 
lietuviai sportininkai neda
lyvauja.

Newcastle
VYTAUTAS ALINSKAS 

PENSININKAS

Ilgus metus dirbęs vielų 
fabrike Australian Wire 
Industries (anksčiau vardu 
"Rylands”) Vytautas Alins- 
kas, sulaukęs 61 m., baigė 
dirbti. Prieš keliolika metų 
šioje darabovietėje jam 
buvo sužalota koja ir laikui 
bėgant negalavimas su koia 
vis didėja. Gauna invalido 
pensiją ir, žinoma kitus 
vienkartinius mokėjimus iš 
darbovietės.

Vytauto ir Bronės Alinskų 
vienintelė duktė Julija dirba 
minėto fabriko chemijos la- 
baratorijoje ir kartu pagal 
treniruotės programą, lanko 
vakarais (Part time) New- 
castelio universitetą studi
juodama chemiją. Šiais me
tais yra trečiame kurse.

A.Š.

žinios iš viso pasaulio
kasdien

pirm. - penkt. 7.30 vai. vak. 
šešt. - sekm. 6.30 vai. vak.

OMNW0 AMD GMNNB 28

Mūsų Pastotė Nr. 11. 1983.3.21. nsl. 7

7



Informacija
PRANEŠIMAS MELB.

LIET. KLUBO NARIAMS

Pranešame, kad balandžio 
3 d., Velykų pirmų dienų 
Klube nebus ruošiami pietūs 
ir baras bus uždarytas.

Balandžio 9 d., šeštadieni, 
visos klubo licenzijuotos pa
talpos bus užimtos Klubo 
25-rių metų sukaktuviniam 
baliui. Įėjimas tik su bilie
tais (žiūr. skelbimų).

Melb. Liet. Klubo Valdyba

MELB. APYL.
SUSIRINKIMAS

A.L.B. Melbourne Apy
linkės Valdyba šaukia meti
ni visuotini susirinkimų ko
vo 27 d., 2.30 vai. Lietuvių 
Namuose. Prašome visus 
kuo skaitlingiau dalyvauti.

Darbotvarkė: 1. Susirin
kimo atidarymas. 2. Manda
tų komisijos sudarymas, 3. 
Prezidiumo kvietimas, 4. 
Praeito susirinkimo proto
kolo skaitymas. 5. Protokolo 
tvirtinimas. 6. Pirmininko 
pranešimas. 7. Iždininko 
pranešimas. 8. Revizijos ko
misijos pranešimas. 9. Gar
bės teismo pranešimas. 10. 
Diskusijos dėl pranešimų. 
11. Veiklos tvirtinimas. 12. 
Apylinkės Valdybos rinki
mai. 13. Revizijos Komisijos 
rinkimai. 14. Garbės teismo 
rinkimai. 15 Organizacijų 
pranešimai balsų skaičiavi
mo metu: a. D. Žilinskienė - 
Valdybos ryšininkė su 
socialine globa - veiklos pra
nešimas, b. D. Baltutienė - 
Švietimo reikalai, c. P. Bra
zaitis - Žygiai įsteigti Litua

—— ’Kviečiame visus į Melbourne Lietuvių Klubo 25 metų

sukaktuvinį balių
balandžio 9 d. Melbourne Lietuvių Namuose

Programoje:
trumpas 25 metų sukakties minėjimas,
puiki ir gausi vakarienė,
turtinga loterija

Gros itališka kapela. Pradžia 7 vai.
Įėjimas: klubo nariams - $ 10, nenariams - $ 12.

Pritrūkus vietų vėliau įsigijus bilietus bus pasodinti baro svetainėje. Daly
vaukite - visi tilpsime!

Melb. Lietuvių Klubo Valdyba

Bilietus platina ir stalų 
užsakymus priima M. 
Didžys tel. 398 3160 ir J. 
Petrašiūnas tel. 232 5034.

ALB Išvykos K-tas 
praneša

Nežiūrint, paskutiniu metu Australijos dolerio nuver- 
inimo, pilnai apsimokėjusių asmenų kelionės kaina 
tepasikeitė:
delb. - Los Angeles - Melb. $ 1.000
5 dienų su TWA skraidymas po U.S. 250

Viso $ 1.250

jums kelionės bilietus ir su specialiais išvykai įrašais, ke
lionių krepšius. Jis taip pat suteiks visus jums reikalin
gus pranešimus bei paaiškinimus.

Asmenys, norį užsisakyti hotelius Amerikoje, Hono
lulu, keliones į Canadą ar kitur, prašomi asmeniškai 
kreptis anksčiau minėtu adresu.

Jonas Tamošiūnas 
A.L.B. Išvykos Komiteto pirmininkas

nistinę katedrų Monash uni
versitete ir peticijos, d. A. 
Žilinskas - Sąžinės Belais
viams remti komiteto pra
nešimas. 16. Rinkimų rezul
tatai. 17. Kausimai bei su
manymai. 18. Susirinkimo 
uždarymas.

Melbourne Apylinkės 
Valdyba

DĖMESIO 
CANBERRIŠKIAI!

Nepamirškite, kad 
sekmadienį, kovo 27 d. klube 
tuojau po Klubo narių meti
nio susirinkimo. Baltijos 
tunto skautai kviečia Jus 
užsukti į klubo naujų kie
melį, kuriame vyks

KAZIUKO MUGĖ.
Ten galėsite nusipirkti 

valgių - šiltų ir šaltų, lietu
viškų ir kitokių rankdarbių, 
pabandyti savo laimę viso
kiuose žaidimuose.

Laukiam visų Canberros 
lietuvių.

Baltijos Tuntas

REKOLEKCIJOS 
SYDNEJAUS LIETU
VIAMS KATALIKAMS 
vyks kovo 25 - 27 d.d. St. 
Joachim’s bažnyčioje 
Lidcombe.

Kovo 25 d. nuo 5.30 vai. 
išpažintys, konferencija, 
Mišios ir pamokslas.

Kovo 26 d. 2 vai. išpažin
tys, konferencija, Mišios, 
pamokslas.

Kovo 27 d. Išpažintys nuo 
9 vai. ryto. 11.30 Mišios ir 
bendra komunija, pamokslas 
ir palaiminimas. Po rekolek

cijų parapijos salėje kavutė 
ir paskaita ’Psichologijos 
piktnaudojimas Sov. S-je”.

Kovo 26 d., šešt. 6 vai. 
Liet. Klube susipažinimo 
vakarienė ir bendn pašne
kesiai. Kovo 27 d. 3 vai. pas
kaita visiems ’’Suaugusiojo 
psichologinė odisėja pro 
iliuzijas ir dūžius”. 5 vai. su
sitikimas su jaunimo vado
vais. Kovo 28 d. 8 v.v. susi
tikimas su sūkuriečiais. Ko
vo 29 d. 8 v.v. susitikimas su 
vyr. jaunimu. Kovo 30 d. at
sisveikinimo vakarienė Liet. 
Sodyboje Engadine su jau
nimo vadovais ir jaunimu. 
Kovo 31 d. svečias rekolek
cijų vedėjas 6 v.v. išvyksta į 
Brisbane.

Rekolekcijas ir kitokius 
pokalbius bei susitikimus 
Eraveda svečias iš USA kun. 

•r. K. Trimakas. Visi kvie
čiami rekolekcijose ir susiti
kimuose kuo gausiau 
dalyvauti.

Msgr. P. Butkus

PRIMENAME,
kad aukos padegėliams 

Viktorijoje ir Adelaidėje te
berenkamos. Sydnejuje pa
degėlių šalpai iki šiol su
rinkta virš 600 dolerių. Au
kas priima Sydnejaus Liet. 
Klubo bibliotekos vedėjas 
darbo valandomis sekma
dieniais.

LIETUVIAMS
LIUTERONAMS

SYDNEJUJE

Lietuvių evangelikų liu
teronų bažnyčios išeivijoje 
vyriausias Tarybos pirmi
ninkas sen. kun. A. Trakis 
prisiuntė Sydnejaus lietuvių

LIETUVIŲ KOOPERATINĖ KREDITO DRAUGIJA

„TALKA“ LTD.
• Moka už indėlius (deposits) 9 % metinių palūkanų.

Už terminuotus indėlius: . . .
aukštesni procentai mokami automatiškai pasiekus 

nustatytas sumas.
Nuo $ 100 iki $ 5000 - 12 %
nuo $ 5000 iki $ 10.000 - 13 %
nuo $ 10.000 iki $ 50.000 - 14 %
nuo $ 50.000 ir daugiau 15

Terminuoti indėliai priimami tik pilnais $ 100 ir turi 
išbūti iki finansinių metų galo, t.y. birželio 30 d. Už atsi
imtus term. ind. metų bėgyje — 6 %. Procentai užkaito
mi už kiekvieną pilną kalendorinį mėnesį finansinių metų 
gale ir įrašomi į einamąsias sąskaitas. Už įnašus (shares) 
iki 17 % dividendo.

• Teikia paskolas iki $ 15.000 įkeičiant nekiln. turtą, as
menines paskolas su garantuotojais iki $ 5000 ir be jų iki 
$ 2000. Procentai už visas paskolas užskaitomi kas 3 mėn.

• Įstaiga veikia:

Melbourne šeštadieniais nuo 10 iki 2 vai. pp., sek
madieniais nuo 1.30 pp. iki 3 vai. pp-. Lietuvių Namai, 50 
Errol St., North Melbourne. Tel. 328 4957.

informacijos dar teikiamos pirmadieniais ir antradie
niais nuo 9 vai. ryto iki 2 vai. pp.

Pašto adresas: ’TALKA”, Box 4051, GPO, Melb. 3001.

Adelaidėje sekmadieniais nuo 1 iki 3 vai. pp. Lietuvių 
Namuose. Pašto adresas: TALKA, Lietuvių Namai, 6 
Eastry St. Norwood, SA 5067.

Sydnejuje sekmadieniais nuo 2 vai. iki 4 vai. pp. Lietuvių 
Klubo patalpose 16 - East Terrace, Bankstown NSW.

evangelikų liuteronų grupei 
jvietimą į Sinodą, kuris 
vyks liepos 1-3 d.d. Liet, 
iv. Liuteronų ’’Tėviškės” 
parapijos bažnyčioje 6641-45 
S. Troy St., Chicago, Hl. 
60629.

Jeigu kas tuo metu būtų 
Chicagoje ir galėtų dalyvau
ti, prašau pranešti man iki 
gegužės 1 dienos tel. (049) 
843 225 arba raštu 29 John 
St., Forresters Beach 2260.

A. Jakštas

Visi, kurie skundėsi dėl 
Lituania choro repeticijų 
laiko, jos vyko sekmadienio 
vakarais, dabar galės stoti į 
dainininkų eiles, nes choras 
Lituania repetuoja penkta
dienio vakarais. Taigi, visi, 
kuriems sekmadienis buvo 
nepatogus, galės savo 
duoklę atiduoti lietuviškai 
dainai įstodami į chorą.

VIETOJ M

Pagerbdami a.a. E. Kra- 
nienę, mirusią Brisbane, 
vietoj gėlių $ 10 Mūsų Pas
togei aukoja Dalia ir Min
daugas Šumskai. Ačiū.

Išreikšdami Canberroje 
mirusiai a.a. Onutei An- 
druškienei pagarbą vietoj 
gėlių Mūsų Pastogei $ 10 
skyrė Danutė ir Stasys Sko- 
ruliai. Ačiū.

Pagerbdami a.a. Onutę 
Andruškienę vietoj gėlių 
Mūsų Pastogei aukojo $ 20 
S. ir V. Labučiai ir $ 25 M.' 
Labutienė ir D. & D. Bieri. 
Ačiū.

PAPILDYMAS

Mūsų Pastogės fi. 9 vietoj 
gėlių a.a. O. Andruškienės
pagerbimui aukotojų sąraše 
įvyko klaida: E. Balčiūnas ta 
intencija aukojo $ 10, bet nė 
$ 5, kaip buvo skelbta. Gerb. 
E. Balčiūną ir suinteresuo
tus maloniai atsiprašome. 
Red. ....... . -L*

Daug sužinosi 
e skaitydamas

Mūsų Pastogę!

>yd. - Los Angeles - Syd. 960
5 dienų su TWA skraidymas po U.S. 250

Viso $1.210

Iš Australijos į Los Angeles ir atgal vyksime 
isiems gerai žinoma, QANTAS oro linija, per 
USINESS HOLIDAY TRAVEL P/L, 636 St. Kilda 
.oad, Melbourne, 3004, tel. (03) 511478
Išvyksime iš Australijos visi kartu birželio 19 d. Fit. 
Fll iš Melbourne 5.15 p.p., iš Sydnejaus 8.45 p.p.
Los Angeles būsim birželio 19 d. 6.45 p.p.
Norint patenkinti keliaujančių norus, grįšime į Aus- 

•aliją keturiomis grupėmis, skirtingu laiku. Apie tai bus 
ranešta vėliau.
BILIETAI JAU IŠRAŠYTI IR BET KOKIE PAKEI- 

IMAI NEBEĮMANOMI.
Mūsų kelionės agentas, iš anksto nurodęs dieną ir lai- 
l, atvyks į Sydnejų, Adelaidę ir Melbourną, išdalins
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”KAS NAUJO?”

Tokiu vardu Pertho lietu
vių jaunimas pradėjo leisti 
rotatorinį biuleteni angliškai 
ir lietuviškai. Kaip įžangi
niame redaktorius 
sako, kad jaunimas susigau
dytų, kas vyksta vietos lie
tuvių gyvenime. Išėjo vasa
rio mėn. 1 numeris ir grei
čiausiai bus leidžiamas kas 
mėnesį. Tai vis bandymai, 
kaip patraukti ir sudominti 
jaunimą.

♦__♦
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