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KARAS SU ŠNIPAIS
Vykstant visose srityse 

konkurencijai jau nuo se
niausių laikų išsivystė šnipų 
slapta veikla, kuri išsiplėtė 
visose gyvenimo srityse. 
Ypač šnipų veikla šiais lai
kais išvystyta politikoje ir 
ginklavimosi pramonėje. 
Per istoriją daugybę di
džiųjų ir lemiamų mūšių nu
lėmė šnipai - slaptoji žval
gyba, kas turėjo didesnės 
Įtakos, negu karinis pajėgu
mas.

Gal labiausiai šnipų vaid
muo pasireiškė mūsų laikais, 
ypač po antrojo pasaulinio 
karo, kai susidariusi kon
frontacija tarp rytų ir 
vakarų šnipų tinklais ap
raizgė visą pasaulį. Išsivys
čius moderniam susisieki
mui, technikai ir pasauli
niams politiniams intere
sams, nepaliko pasaulyje 
joks kraštas, kuris nebūtų 
įtrauktas į politinį žaidimą, 
nes išsivystę tarptautiniai 
santykiai verčia susidarus 
atitinkamai padėčiai geruoju 
ar prievarta dėtis prie vie
nokio ar kitokio bloko. Ir ši
tame kelyje šnipų vaidmuo 
yra lemiamas.

Tačiau gal labiausiai šiais 
laikais šnipinėjimo akciją iš
vystė Sovietų Sąjunga, at
virai pasistačiusi tikslu už

valdyti visą pasaulį. Jie ne 
tik laiko kontrolėje visus so
vietinių kraštų gyventojus, 
bet fantastiškai paskleisti po 
visą pasaulį, stengdamiesi 
išgauti priešingos pusės 
planus, techniškus atsieki- 
mus, karines paslaptis, bet 
ir neutraliuose kraštuose 
arba numatytuose strategi
niuose punktuose ruošia 
dirvą sovietų naudai - orga
nizuoja perversmus, strei
kus, formuoja visuomenės 
nuotaikas nevengiant žudy
nių, provokacijų, terorizmo. 
Galima sakyti tik per šnipų 
veiklą šiandie Sovietų Są
junga iškilo į pasaulines ga
lybes.

Šiandie sovietams visame 
pasaulyje dirba įkinkyti 
šimtai tūkstančių, o gal 
milijonai žmonių. Jau seniai 
išaiškinta, kad visos Sov. 
S-gos atstovybės kituose 
kraštuose yra ne kas kita 
kaip špionažo lizdai. Jau 
metų metais skaitome, kad 
nuolat ir nuolat iš kitų 
kraštų šalinami sovietų am
basadų aukšti tarnautojai, 
išaiškinti kaip šnipai.

Be abejonės ir kiti kraštai 
turi slaptą žvalgybos tinklą, 
be dažniausiai savigynos 
reikalams, ir per juos ati
dengiama krašte sovietinių

šnipų veikla. Kartas nuo 
karto pereina į vakariečių 
pusę ir sovietiniai šnipai, 
tarp jų ir stambūs tūzai, ku- Į 
rie atidengia sovietų šnipų; 
lizdus, kas padeda vakarie
čiams. Taip po karo bene 
pirmasis sovietų šnipas Gu
zenko, pasidavęs Kanadoje, 
atidengė daug paslapčių, kas 
pabudino Vakarus ir išdavė 
eilę agentų, įsistiprinusių ne 
tik Kanadoje, bet ypač 
Amerikoje ir Anglijoje. Pe
reitais metais perėjęs Vaka
rų pusėn KGB majoras V. 
Kuzičkin, turėjęs savo lizdą 
Teherane, Persijoj, atidengė 
daug dalykų. To pasėkoje 
eilė sovietų "diplomatų”, tu
rėjusių diplomato statusą, iš 
Anglijos, Olandijos, iš Pran
cūzijos net 47 ir štai pereitą 
savaitę ir iš Australijos, va
dinamas pirmasis ambasa- : 
dos sekretorius Valerijus 
Ivanov. Kaip sekretorius jis 
niekad nesimatė nei diplo
matiniuose priėmimuose,! 
nei šiaip kur einant diplo- I 
matines funkcijas. Matyt, 
gavusi iš Anglijos perspėji
mą Australijos žvalgyba juo 
susidomėjo ir» rezultate 
Australijos užsienio reik, 
ministeris Mr. B. Hayden 
pareikalavo, kad jis tuojau 
būtų pašalintas, kaip nepa
geidaujamas asmuo. Sovietų 
ambasadorius pareiškė pro
testą, bet Maskva dėl to tyli.

Canberra ruošiasi Lietuvių Dienoms pavasaris... Nuotr. V. Maželio.
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L.B. Krašto Taryba padarė 
istorinį sprendimą pakei

čianti virš 20 metų nusisto
vėjusią tradiciją kai nutarė, 
kad 1984 m. Lietuvių Dienos 
turi įvykti Australijos fede- 
ralinėje sostinėje Canberro- 
je. Šis sprendimas pertrau
kė įsigyvenusią tvarką Lie
tuvių Dienas rengti paeiliui 
Adelaidėje, Melbourne ir 
Sydnejuje. Tai padarydama 
Krašto Taryba ne tik, kad 
suteikė canberriškiams di
delę garbę, bet ir parodė 
savo pasitikėjimą mažai 

Liet. Dienų Canberroje koordinacinis komitetas. Iš k.: Algis Brūzga, Viktoras 
Martišius, Audronė Kovalskienė, Gediminas Andruska ir Juras Kovalskis.

Canberros kolonijai su
rengti tokią didelę Australi
jos lietuvių šventę.

Jau 1981 m. birželio 21 d. 
Canberros lietuviai savo vi
suotiniame susirinkime nu
tarė siekti to tikslo, tai su
prantama, kad Krašto Ta
rybos sprendimas buvo ma
loni žinia. Mes pasiryžę 
šventę suruošti, ir suruošti 
ją gerai.

Apylinkės Valdybos pa
prašytas p. Viktoras Marti

šius apsiėmė šventės orga
nizavimo darbą. Smarkiai 
apgalvojęs, kaip šį uždavinį 
būtų geriausiai atlikti, p. V. 
Martišius pasikvietė sau į 
talką dar keturis asmenis, 
kurie ir sudarys organizaci
nio darbo branduolį. Šį pen
kių asmenų komitetą galima 
pavadinti šventės koordina
cijos Komitetu. Jis susideda 
iš: pirmininko Viktoro Mar
tišiaus, vicepirmininko Al
gio Brūzgos, sekretorės 
Audronės Kovalskienės, iž
dininko Gedimino Andruš- 
kos, informacijos ir rekla
mos vedėjo Jūros Kovalskio.

Visus laiškus Lietuvių 
Dienų reikalais siųsti P.O. 
Box 19 Lyneham, A.C.T. 
2602.

Suprantama, kad penki 
žmonės tokio masto šventės 
nesuruoš. Dėl to vienas iš 
koordinacijos komiteto pir
mųjų uždavinių buvo surasti 
ir užangažuoti daugiau tal
kininkų. Nutarta darbą pa
dalinti, būtent, viena grupė 
rūpinsis atskirais šventės 
parengimais, o kita suteiks 
administracinę paramą.

Koordinacinis komitetas 
buvo maloniai nustebintas, 
kaip teigiamai atsiliepė visi, 
kviečiami talkon. Jau suras
ta kone visų renginių va
dovai. Žymesnių Lietuvių 
Dienų įvykių vadovais yra 
sutikę:

Dainų Šventė Laima Ži

linskienė, Tautinių Šokių 
Gintaras Genys, Vaikų ir 
jaunimo pasirodymų Rasa 
Mauragienė, Teatro / Filmų 
vakaro Kazys Kemežys, 
Meno parodų Audronė Ste- 
panienė, Atidarymo Iškil
mės Antanas Stepanas.

Dar daug kitų yra sutikę 
tvarkyti kitokius aspektus^ 
parengimo darbo, be kuriui 
geros priežiūros šventė ne
pavyks. Dėmesy yra tran
sportas, registracija, apgy
vendinimas, maisto telkimas' 
ir daug kitų reikalų. Ir tiems 
visiems darbams, daugumo
je žmonės jau užangažuoti, 
jų tarpe net keletas austra
lų. Visų vadovų bei adminis
tratorių sąrašas bus pas
kelbtas vėliau. Koordinaci
jos komitetas jaučiasi labai 
paskatintas, kad tiek daug 
sutiko prisidėti prie darbo, 
kas patvirtino jų pasitikėji
mą canberriškių noru su
rengti Lietuvių Dienas.

Jau sudaryta provizorinė 
programa, užsakyta pagrin
dinės salės ir sporto stadio
nai, ir pasiųstas finansinės 
paramos prašymas į valdžios 
įstaigas. Taip pat, kaip ma
tote, jau turime 1984 m. t 
Lietuvių Dienų Canberroje 
simbolį.

Jūras Kovalskis 
LDC Rengimo Komiteto 

Informacijos ir Reklamos 
Vedėjas
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Nenaudinga skyrionė
Nors ALB leidžiama Mūsų 

Pastogė nenutrūkstamai ei
na nuo pat B-nės įsisteigimo 
ir dar kiek anksčiau, bet 
šiandien atskirų vietovių 
lietuvių veikla taip išsisky- 
riojusi, kad kitos kolonijos 
veikia pusiau nepriklauso
mai, net leidžia savomis 
priemonėmis ir pastangomis 
vietinius žinių biuletenius, 
kur skelbiamas! apie vieti
nės lietuvių kolonijos veiklą. 
Taip iš kitų kolonijų nepa
tenka į Mūsų Pastogę žinių, 
koks tokioj ir tokioj lietuvių 
kolonijoj Uet. gyvenimas, 
kas daroma ar padaryta.

Suprantama, kas bet kur 
daroma lietuviško, tai daro
ma ne dėl reklamos, bet su 
intencija pasitarnauti lietu
viškam reikalui. Ir žiūrint iš 
pašalies tokiose kolonijose 
lietuvių veikla vyksta tie
siog pavyzdingai, iš ko net 
gali pasimokyti ir kitos ko
lonijos, tačiau bendruome
nės laikraštyje viso šito ne
simato ir nesijaučia. Dabar
tiniam ir (spėjame, ateities 
tyrinėtojams) skaitytojui 
neišvengiamai susidarys 
įspūdis ir vaizdas, kad Aus- 

. tralijoje aktyviai lietuviai 
reiškėsi tik tam tikruose 
centruose, o visur kitur lie
tuviška veikla arba užgęsusi 
arba visai mirusi. Tokį vaiz
dą susidaro dabarties skai
tytojas, gyvenąs kitur, už
sienyje ar net ateityje (isto
rikas, etinių klausimų tyri
nėtojas ir 1.1.J. Kiekvienas 
rimtesnis skaitytojas visų 
pirma remsis ne kuo kitu, o 
Mūsų Pastoge, būtent ofi- 
daliu ALB organu, kuri 
(Australijos Liet. B-nė) re
prezentuoja Australijos lie
tuvius visame pasaulyje. 
Štai net ir Australijos Lie
tuvių Metraščio antrai tomą 
rengiant redaktoriai pirmoj 
eilėj remiasi tuo, kas buvo 
skelbta Mūsų Pastogėje, ir 
tik vėliau ateina pagalbiniai 
šaltiniai. Kalbant apie Aus-

A.A.
ALGIRDUI IVINSKIUI

mirus, jo žmoną Jūratę, dukras Vidą ir Mariną, motiną 
Mariją ir brolį Vidą nuoširdžiai užjaučiame gilaus 
skausmo valandoje.

P.D. Baltučiai
J.M. Venckai

A.A.
KRISTINAI NAGULEVIČIŪTEI 

mirus, jos motiną Birutę ir p.p. Protus giliai užjaučiame.
S. Marcinkienė-Rudzenskienė su šeima

A.A.
KRISTINAI NAGULEVIČIŪTEI

per anksti į amžinybę iškeliavus, giliai užjaučiame jos 
mamytę, broliuką, senelius ir visus artimuosius 
Sydnejuje ir Melbourne.

J. Milą ir šeima
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tralijos Lietuvių Bendruo
menę ir jos veiklą garantuo
tai joks kitas laikraštis, biu
letenis ar žinelių lapelis ne
turės tiek autoriteto, kaip 
kad Mūsų Pastogė. Čia nėra 
koks nors savo autoriteto 
kėlimas, bet tik skaitymasis 
su faktais: Australijos Lie
tuvių Bendruomenė pripa
žinta ir galioja šiame krašte, 
kurią reikiamose vietinėse 
įstaigose atstovauja ALB 
Krašto Valdyba arba atski
rose valstijose apylinkių 
valdybos; ALB yra Pasaulio 
Liet. B-nės sudėtinė dalis ir 
todėl jos veiksmai ir įnašai 
eina visų Australijos lietu
vių vardu. Taip ir Mūsų 
Pastogė, kaip ALB oficialus 
organas savo puslapiuose 
vaizduoja ar turi vaizduoti 
Australijos lietuvių gyveni
mą visoje pilnumoje.

Turime skaitytis su fak
tais, kad kai kurios koloni
jos, nors jos savo dvasia ir 
pilnai pripažįsta savo pri
klausomumą ALB autorite
tui, vis tik tų vienetų veikla 
skelbiama vietiniuose leidi
niuose, ko Mūsų Pastogėje 
nerasi. Klausimas — kas ką 
skriaudžia? Ilgai negalvo
jant jie skriaudžia tik save. 
Įsivaizduokime ateities isto
riką, ieškantį žinių apie lie-, 
tuvių gyvenimą Australijo
je. Gal vienas kitas ir dairy
sis papildomų šaltinių, bet 
oficialiai neišvengiamai pa
grinde turės remtis Mūsų 
Pastoge, ir ką joje ras, tie 
galios kaip faktai.

Čia ir yra pagrindinis 

II PASAULIO LIETUVIŲ DIENOS

klausimas — kas daryti, kad 
mūsų visų veikla lygiai ga
liotų ateičiai. Išleistas vieti
niams reikalams žinių lapelis 
čia pat numetamas įsidėmė
jus vietinį įvykį, tuo tarpu 
toks bendruomenės organas 
kaip Mūsų Pastogė galioja 
ne vien čia, bet ir užsienyje: 
ji renkama, koplektuojama 
ir ja reikalui esant naudosis 
ateities tyrinėtojai ir ji apie 
mūsų bendruomeninį gyve
nimą galios kaip pagrindinis 
autoritetas ir šaltinis. Visa 
kita pašalinė medžiaga gal ir 
bus kvestionuojama kaip 
pagalbinė, bet ne visa bus 
randama ar pasiekiama.

Va, rengiamas ALB Met
raštis II tomas. Rodos, dau
gumas esame dvidešimties 
mūsų veiklos metų liudinin
kais, bet kiek vargo turi re
daktoriai kaupiant šiam lei
diniui medžiagą! Tai ką jau 
kalbėti apie mūsų gyvenimo 
ateities tyrinėtojus? Kažin 
ar išliks atskirų bendruo
menės ar organizacijų vie
netų protokolai, bet kas 
buvo ar yra paskelbta Mūsų 
Pastogėje, garantuotai išliks 
ir mus liudys.

Galbūt vietiniams reika
lams uždari leidinėliai ir pa
teisinami, bet platesnėje ir 
laiko perspektyvoje jie pra
randa savo reikšmę ir svar
bą, taip ■ ir vietinių ALB pa
dalinių pavaizduota juose 
veikla.

Šioje vietoje nenorima 
specialiai piršti Mūsų Pas
togę, kaip bendruomenės 
organą, bet tik iškeliami 
galioją faktai, su kuriais bus 
skaitomasi ir ateity. , , y (v.k.)

1983 m. birželio 25-liepos 4 d.d.

Vl-je JAV ir Kanados 
Lietuvių Dainų Šventėje 
mišriam chorui diriguos Jo
nas Govedas, Aloyzas Jur
gutis ir Vaclovas Verikaitis, 
moterų chorui - Dalia Vis- 
kontienė, vyrų chorui - Al
fonsas Gečas, jaunių chorui - 
Faustas Strolia, liaudies in
strumentams - Emilija 
Sakadolskienė, chorui ir 
tautiniams šokiams - Algis 
Modestas. Dainų Švente bus 
užbaigtos II-jų Pasaulio Lie
tuvių Dienos.

*
Vi-je JAV ir Kanados Lie

tuvių Dainų Šventėje daly
vaus 34 suaugusiųjų ir 11 
jaunimo - lituanistinių mo
kyklų ansamblių chorai. 
Dainų Šventės ruošimo 
komitetą sudaro: Vaclovas 
Momkus - pirm., Sofija 
Džiugienė ir Algis Modestas 
- vicepirmininkai, Jonė Bo- 
binienė - sekretorė, Dalia 
Dundzilienė - iždininkė. Mu
zikinei komisijai vadovauja 
Vaclovas Verikaitis, Faustas 
Strolia ir Emilija Sakadols
kienė, registracijos - Joana 
Krutulienė, šventės bilietų - 
Genė Rimkienė, dailės - 
Vladas Vijeikis, šventės lei
dinio - Danutė Bindokienė, 
gaidų paruošimo - Kazys 
Skaisgirys, garsų sistemos - 
Vytautas Jasinevičius ir vi-

PADĖKA

Mano vyrui, tėvui, uošviui ir seneliui a.a Jonui 
Augučiui mirus, nuoširdžiai dėkojame visiems 
draugams ir pažįstamiems, dalyvavusiems Canberros 
Krematoriumo koplyčioje.

Taip pat širdingiausiai dėkojame visiems už užuojautas 
asmeniškai, laiškais ir per spaudą.

Pagerbdami a.a. Joną Augutį Mūsų Pastogei 
aukojame $ 100.

Žmona Elena, duktė Dalia, broliai 
Mykolas ir Juozas, žentas Rial Deshaies 
vaikaičiai Gena ir Christina

Syd. Liet.
DĖMESIO! DĖMESIO!

Nuo GEGUŽĖS 9 d. 
naujos baro ir namų lanky
mo valandos: 
Pirmadieniais 5 — 10 vai. 
Antradieniais Namai uždari 
Trečiadieniais 5 —10 vai. 
Ketvirtadieniais 5 —10 vai. 
Penktadieniais 5 —11.30 v. 
šeštadieniais 4 —12.30 vai. 
Sekmadieniais 12.30 —10 v.

Organizacijos, norinčios ir 
toliau naudotis namų patal
pomis, prašomos kreiptis į 
klubo vedėją.

Anksčiau esame skelbę 
visą eilę narių, kurie sava
noriškai yra įsijungę į klubo 
pagalbinį darbą. Šių 
pagalbininkų skaičius vis di
dėja. Į šį darbą papildomai 
dar įsijungė: p.p. P. Andriu
kaitis, A. Bučinskas, A. Ka
počius, Paul Schwarzbeck, 
S. Skorulis, V. Šliogeris, B. 
•Stašionis ir M. Šumskas.

Dėkojame už įsijungimą! 
Kviečiame ir kitus jungtis 
bendram darbui. Kuo dides
nis skaičius pagelbininkų, 
tuo visiems bus lengviau!

daus tvarkos - Jonas Žu
kauskas.

RESTORANAI

Kaip ir kituose didmies
čiuose, Chicagoje yra dau
gybė restoranų ir valgyklų, 
pradedant prabangiais ir 
brangiais, baigiant labai 
kukliais. Yra restoranų, ku
riuose galima pavalgyti 
labai skaniai ir nebrangiai ir, 
priešingai, tokių, kurių 
kainos visai nepateisina pa
tiekiamų valgių. Dauguma 
viešbučių turi restoranus po 
savo stogu.

Labai apytikrės kainos 
yra šios: pusryčiai apie US $ 
4,priešpiečiai apie US $ 6, 
vakarienė apie US $ 15 (be 
gėrimų).

Lietuvių gausiai gyvena
mame Marquette Park rajo
ne yra visa eilė lietuviškų 
restoranų, kuriuose gauna
mi lietuviški patiekalai. 
Tuose restoranuose galima 
skaniai ir sočiai papietauti 
už apytikriai US$5.

MIESTO SUSISIEKIMAS

Sporto ir Dainų Šventės, 
Jaunimo Kongresas, opera 
ir banketas vyks miesto 
centrinėje dalyje.

Seimo posėdžiai, parodos 
ir jaunimo šokiai vyks Chi- 
cagos pietinėje dalyje esan
čiame Jaunimo Centre.

Pagrindinių renginių da
lyviams bus parūpinti auto
busai nuo viešbučių į rengi
nių vietas. Svečiai, kurie 
neturės savo susisiekimo 
priemonių, galės naudotis

Namuose
VISUOTINIS NARIŲ 

SUSIRINKIMAS

Sydnejaus Lietuvių Klubo 
nepaprastas visuotinis narių 
susirinkimas įvyks gegužės 
27 d. (penktadienį), 7.30 vai. 
Šio susirinkimo tikslas yra 
informuoti narius apie da
bartinę klubo padėtį, apie 
numatomus planus raciona
lizuoti šiuo metu daromas 
išlaidas, kviesti narius prisi 
dėti prie šių namų išlaikymo 
ir eksplotavimo.

Turėtų būti visų mūsų 
pareiga šiame susirinkime 
dalyvauti! Ir dalyvauti ne 
tik kaip pasyvūs stebėtojai, 
bet kaip aktyvūs dalyviai, 
kuriems rūpi šių namų atei
tis. Ateikime į šį susirinkimą 
su mintimis bei pasiūlymais 
ateičiai; su ištiesta ranka 
pagelbėti namų valdybai bei 
administraciniam persona
lui; su dosnia ranka prisidėti 
prie aukų - paskolų vajaus. 
Tik bendromis jėgomis ir 
darbu išlaikysime savus lie
tuviškus namus ateičiai!

Sydnejaus Lietuvių 
Namų informacija

miesto viešojo susisiekimo 
autobusais, traukiniais ir 
požeminiu traukiniu. Vieno 
pravažiavimo kaina apie US 
$ 1.00.

Privatiems automobiliams 
statyti mieste yra pastatai - 
garažai. Ir viešbučių gara
žuose už autg laikymą tenka 
mokėti apie US $ 5 parai. 
Priemiesčiuose lengva rasti 
vietą auto nemokamai 
pastatyti gatvėje ar aikštė
je.

Ne visi Chicagos rajonai 
yra saugūs, ypač naktį, todėl 
patarina būti apdairiam ir 
po nepažįstamas vietas vie
nam nevaikščioti.

ORAS

Chicagos oras yra žymus 
savo nepastovumu ir per- 
mainingumu. Birželio pabai
goje ir liepos pradžioje 
galima laukti temperatūros 
nuo 60°F (16°C), iki 90°F 
(32°C). Taip pat, galima 
laukti gana drėgno, karšto, 
tvankaus oro su praeinančiu 
lietumi.

Patartina pasiimti rūbų, 
tinkamų tokioms sąlygoms: 
megstuką, vėsesniam orui ir 
lengvą lietaus apsiaustą.

Visos patalpos, kuriose 
vyks didesni renginiai, turi 
oro vėsinimą (air conditio
ning), žinoma, ir visi vieš
bučiai.

Ritonė Rudaitienė 
II PLD informacijos pirm.
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Spaudoje
AR JAU LAIKAS DVIKALBIŠKUMUI?

Vis dažniau ir dažniau 
pradedama kalbėti apie dvi
kalbiškumą. Apie tai plačiai 
galvoja jaunimas pasigirsta 
jau ir vyresniųjų balsų. Kai 
kurių kraštų Lietuvių Ben
druomenės atstovai tą klau
simą prašo kelti ir šiame 
PLB seime. Ne kartą buvo 
siūlyta Pasaulio lietuvyje 
pradėti skyrelį anglų kalba. 
Priežastis esanti tokia, kad 
daug jaunų žmonių, norinčių 
dalyvauti lietuviškoje veik
loje, domėtis lietuvių gyve
nimu, prisidėti prie Lietuvos 
išlaisvinimo siekiančio poli
tinio darbo, to viso darbo 
negali atlikti dėl nemokėji
mo lietuvių kalbos.

Kaip į tokias užuominas 
reikia atsiliepti?

Teisybė, kad žymiai 
daugiau jaunų žmonių, gi
musių arba brendusių išei
vijoje, įsijungtų į visokerio
pą lietuvišką veiklą, jeigu jie 
geriau mokėtų lietuviškai. 
Tai paneigti būtų sunku. 
Tačiau kas gi kliudo lietu
viškai išmokti? Beveik visas 
mūsų dabartinis jaunimas,

NAUJA”LKB KRONIKA 
(Nr. 56) APRAŠO 

’’DIDĖJANTĮ MASKVOS
SPAUDIMĄ”

Kun. Alfonso Svarinsko 
suėmimo aplinkybės išsa
miai aprašomos neseniai 
Vakarus pasiekusiame LKB 
Kronikos 56-me numeryje 
(1983.11.14). Jis buvo ap
gaulingai iškviestas į Rasei
nių autoinspekciją, kur jį 
areštavo. Svarinsko suėmi
mas iššaukė daug protestų 
Lietuvoje ir užsienyje. Anot 
Kronikos, ’’Maskvos spaudi
mas didėja”. Padažnėjo 
KGB inspiruoti laiškai Lie
tuvos vyskupams ir kuni
gams. Buvo kratomi ir tar
domi Tikinčiųjų Teisėms 
Ginti katalikų komiteto na
riai, kun. Jonas Kauneckas 
ir kun. Algimantas Keina. 
KGB ir toliau terorizuoja 
Ireną Skuodienę, į kurios 
butą saugumiečiai buvo įsi
veržę 1982 m. gruodžio 9 d. 
Jadvyga Bieliauskienė, su
imta 1982 m. lapkričio 29 d. 
Garliavoje, laikoma Vilniaus 
saugumo izoliatoriuje; ji 
kaltinama moksleivių reli
ginio būrelio organizavimu, 
parašų rinkimu po tikinčiųjų 
pareiškimais, ir kt. Taip pat 
buvo grubiai tardomi Stasė 
Tamutienė, Bernadeta Ma- 
liškaitė, Ona ir Zita Šar- 
kauskaitės, Daiva Tamošiū
naitė, kun. Benediktas Ur
bonas, Arūnas Kavaliaus
kas, Vilija Masytė ir kt. 
Henriko Ratarto tėvai — 
siuntė j.
prokurorui, reikalaudami, 
kad saugumas ’’paliktų ra
mybėje” jų sūnų ir neverstų 
jį dirbti saugumo agentu. 
Toliau persekiojamas Jonas 
Sadūnas, kurį KGB vargino 
ir ligoninėje. Kun. Sigitas 
Tamkevičius įspėtas už ti
kinčiųjų procesijos organi
zavimą 1982 m. lapkričio 1 d. 
Naujame Kronikos numery
je aprašomas 35-rius metus 
Šiuose praleidusio polit- 

io Petro Paulaičio pa
leidimas 1982 m. spalio 30 d. 
Jam buvo pagrąsinta, kad 
jei mėgins rašyti praeities 
atsiminimus - dings be ži
nios.

Ratarto tėvai pa- į 
pareiškimą LTSR j

(ELTA)

20 ar daugiau metų, yra 
kilęs iš lietuviškų šeimų - 
nedaug jo yra kilusio iš miš
rių šeimų. Ar reikia manyti, 
kad tos šeimos namuose 
kalbėjo nelietuviškai? Tikė
kim, kad taip elgėsi tikrai 
nedaug šeimų ir jeigu taip 
elgėsi, tai darė blogai. O lie
tuviškai namuose kalban
čiose šeimose vaikui išmokti 
lietuvių kalbą buvo labai 
lengva. Kiek paūgėjęs, jis gi 
lankė, ar bent galėjo lankyti, 
lituanistinę mokyklą, kurių 
buvo kiekvienoje lietuvių 
kolonijoje, lengvai galėjo 
rasti sau vietos kokioje tik 
norėjo organizacijoje, vasa
romis jam buvo galimybių 
pagyventi stovyklose. Visur 
buvo kalbama ir dar dabar 
tebekalbama lietuviškai. Ko 
gi daugiau vaikus lietuviškai 
auklėti nusistatę tėvai 
begalėjo norėti? Išeivijos 
sąlygomis tai ir buvo viskas, ; 
ką buvo galima padaryti. Ir ’ 
daugelis pavyzdžių rodo, Jį 
kad to ’’visko” pakako. Daug į
jaunimo tuo ’’viskuo” pasi
naudoję, lietuvių kalbą nau
doja neblogiau už vyres
niuosius. Naudoja ir žodžiu, 
ir raštu. Kad jie gerai lietu
viškai moka, liudija ir atei
nančio jaunimo kongreso 
organizavimas. Jo paruoši
mui vadovaujantis jaunimas 
lietuviškai kalba posėdžiuo
se, lietuviškai savo veiklą 
populiarina spaudoje, kong
rese lietuviškai skaitys pas
kaitas, tarsis, diskutuos, po
sėdžiaus, dainuos... Ar tai 
pasiekti jiems buvo per 
sunku? Ar taip darydami jie 
ką nors pralaimėjo, prara-

DAINOS GIMIMAS
PSALM 23 (FRANC SCHUBERT), UKRAINIAN 

SHEVCHENKO CHOIR, ENGLAND

... ukrainiečių iš ... Londono! kaip arabai iš Panevėžio, 
žinau, kas tą ukrainiečių chorą sudarė, arabus mums pu
čia, ne be reikalo psalmes gieda, matai, su kuo mums čia 
reikia galinėtis, ne juokas! keista tiktai, kad lietuvių imi
grantų dar nepristatė, turiu instrukcijų ką su jais daryt: 
kantriai, švelniai, duot tautinį kaklaryšį, knygelę, atva
žiuokit į Lietuvą, pamatysit, kaip mes gyvenimą kuriam, 
jei paminės Staliną, sakyk ’’sunkūs laikai buvo tada”, 
Stalinas nebegrįš; o prie Stalinosu;tokiaisbūtų lengviau 
susitvarkyt! provokacijos čia kiekvienam žingsny, atva
žiavom, prie palapinių vėliavos, aš taip ir nepastebėjau, 
kad tarybinės nėra, ar aš galiu viską iš po kelionės, iš 
karto? o viršininkas ėmė ir pastebėjo, ir kaltė man — 
tavo darbas, sako, viską pastebėt! ir dar pridėjo, kad man 
čia nepasikartotų Italija! jis pats nuėjo pas rengėjus ir 
sako, kodėl neplevesuoja Tarybų Sąjungos valstybinė 
vėliava?! rengėjai atsiprašė, sako, tuoj gausim, pradėkim 
festivalį, ir tas baritonas riestanosis pliurptelėjo, pra
dėkim ir be vėliavos, viršininkas šoko ant jo visu savo 
meškos svoriu: o ką mes atstovaujam?! Lietuvą atsto
vaujant, baritonas, kaip aklas, toliau sau duobę kasa; ne, 
viršininkas atšauna, mes turim dar didesnę, garbingesnę 
misiją — supažindint valus su Didžiosios Tėvynės, Ta
rybų Sąjungos, T—A—R—Y—B—Ų S—Ą—J—U—N- 
G—O—S tautų liaudies menu, tarybine choro kultūra! ir 
tada baritono veidas ištyso, susiprato, gal perdaug alaus 
buvo išrėgęs; ir kol ant stiebo nepakilo tarybinė vėliava, 
festivalis neprasidėjo; uždainuos tasai baritonas su
grįžęs! matai, Katriut, kas čia dedasi, o visko tau ir pasa
kyt negalėsiu; ir tas viršininkas, ko jis su manim žaidžia? 
ar aš pelė jam? Klausia, kaip tau scena atrodo? nu, tvar
koj, sakau, o jis man, ar nematai, kad be laiptų, mūsų 
chorams neįprastas sustoj'imas tik ant dviejų plokš
tumų?! nu, taip, sakau, o jis klausia — atsitiktinai? tur 
būt, sakau, o jis purto galvą ir murma, ne be reikalo tu 
ten Italijoj... o ko jis mane Italija gąsdina? prieš dvi vasa
ras mes didelę ekskursiją laivu atplukdėme į Neapolį, 
darbas buvo nesunkus, mes kiekvienas buvom atsakingas 
už penkis žmones, šešiasdešimt mūsų mėlynkepurių visoj 
ekskursijoj, nastajaščij batalijon, ir kai nuvažiavom į 
Romą automobiliu, toksai ruskelis užsižiopsojo ir toks in
žinierius ėmė ir pradingo, koksai triukšmas pakilo, mus 
visus užaliarmavo, o ekskursija buvo gera, laive kasdien

katlietai, mūsų laimei, ta italų policija tokia nususus, ne
palyginsi su mūsiške, mane pasiuntė su Vladimiru gele
žinkelių stoties saugot, žiūrim, o gi tasai snarglys - bėglys 
prie bilietų langelio su dviem policininkais! mudu prišo- 
kam ir tempiam jį, aš keikiuos lietuviškai, Vladimiras ru
siškai, baimę reikia iš karto įvaryt, tie italai mus visus 
nuvedė į gelžkelio postą, iš ten į centrinę būstinę, sienos 
nedažytos, tinkas byra, tai tau ir policija, o mes tą laiką 
pakeliui išnaudojom ir bėgliui tiek baimės įkvėpėm, sa
kėm žmoną, vaikus į Mordoviją išgrūsim, kad jam išga
ravo noras bėgti ir atsisakymą bėgt patvirtino ir pasirašė 
pareiškimą (durnius, norėjo bėgt, o itališkai nei mikt, ir 
angliškai tik gudbai), ir sugrįžo kaip avinėlis, šlapiu kly
nu, aš jam kumščiu į tuščią vietą, ambasados koridoriuj, 
kad atsimintų gudbai, o jis suunkštė, kaip šuo, gudbai, 
jisai suunkštė ir ambasados koridoriuj, staiga, kitas riks
mas, nežmoniškas, iš keturiasdešimtdevintųjų.. o kaip tu, 
Katriut, dabar lovoj rangais, ar atsispirsi, kai grįšiu su 
nailonais ir parikais?.. iš keturiasdešimt-devintųjų, virši
ninkas gal nežino mano nuopelnų iš keturiasdešimt-de
vintųjų, tas riksmas, nežmoniškas iš keturiasdešimt-de
vintųjų... kas ploja?., ploja tiem falšyviem ukrainiečiam...

POLISH FOLK DANCE, STUDENT ENSEMBLE, 
UNIVERSITY OF LUBLIN

do? Ne tik kad nepralaimėjo 
ir neprarado, bet dar ir labai 
praturtėjo. Juk jie taip pat 
puikiai naudoja ir savo gi
mimo kraštų kalbas, siekia 
arba jau yra įsigiję įvairius 
mokslo laipsnius, profesijas. 
Tik be savo gimimo krašto 
kalbos, jie dar puikiai kalba, 
skaito ir rašo lietuviškai, 
gali naudotis žodine kūryba, 
pagilinti savo žinias ir plėsti 
akiratį toliau už savo gyve
namo krašto ribų. Ar tai 
nėra didelis jau ir asmeniš
kas turtas, jeigu neminėtu- 
mėm tokio jaunuolio bei 

V. Vosylius Saulėtekis Ramiajame Vandenyne (nuotrauka)

Algirdas Landsbergis

jaunuolės naudingumo lie
tuvių tautai? Ar pradėdami į 
lietuvišką veiklą sprausti 
dvikalbiškumą, mes nepra- 
dėtumė naikinti to per daug 
pastangų ir vargo sukrauto 
lobio?

Juk toks galėjo būti mūsų 
visas lietuviškose šeimose 
gimęs jaunimas. Jeigu lietu
viškoje dvasioje išauklėti ir 
lietuvių kalbą savo vaikams 
įskiepyti galėjo vieni tėvai, 
kodėl taip pat padaryti ne
galėjo kiti? Juk sąlygos be
veik visiems vienodos. Išim
čių buvo mažai. Gerai lietu
viškai kalbančių yra ir miš
rių šeimų vaikų. Juk tokiom 
šeimom buvo dar sunkiau, 
tačiau motinos ar tėvo pasi
šventimas bei pasiryžimas 
lietuvių tautai išaugino jau

... paliokai trypia, skripka iš didžiosios palapinės, mer
gos kaspinais apsikarstę, vyrai paliokiškais čebatais, 
čebe-pačeba, jiems reikia stiprios- rankos, permažai juos 
prižiūri, pro šalį eidamas į juos dėbtelėjau, o jie, lyg 
nieko, nežino, kas aš... jei žinotų, tai sudrebėtų, proše 
pana! kas būtų pagalvojęs, kad aš, samdinio vaikas, žą
siukus lietuj gainiojęs, tarptautiniam festivaly žvilgter
siu ir du tuzimai vyrų sudrebės! yra teisybė pasauly, tik 
mano viršininkas, jo vardo aš tau nesakysiu (sako, Rusi
joj gimęs ir augęs), man vis tą vėliavą prikiša ir apie Ita
liją marmaliuoja, kad man čia taip nepasikartotų, bet 
ginčytis su juo neverta, jis viršininkas, jam nereikia lipt 
ant scenos ir žiopčiot, užpykinsi jį, parašys blogą raportą, 
ir atšauks į namus, ir bus praščiaj, Italija, ir, praščiaj, 
Valija! sudiev nailonai ir pankai ir rankiniai laikrodėliai, 
tik bobeles vaikyt nuo šventoriaus Kazlų Rūdoj! ne vien 
pyragai man čia, Katriut, o kiek žmonių tą supranta? kai 
tik sužino, - - - -
pyragai man Čia, Katnut, o kiek žmonių tą supi 
tik sužino, kad į užsienį, tuoj sąrašus grūda ko parvežt, 
lyg aš kokia skraidžiojanti prekybos bazė, o jei nepar
veši, nebekalbės! tas mano viršininkas skaitys mano ra
portą ir rašys mano charakteristiką, ir aš tau prisipažin
siu, Katriut, aš truputį prisibijau, ką jis supranta apie 
mane? vis šnairom į mane, gal mano, kad bet kas gali lipt 
ant scenos ir žiopčiot, o reikia žmogaus muzikalaus, kad 
neišsižiotų, kai kiti užsičiaupia, ar atvirkščiai, supranti?

Bus daugiau

ną žmogų, ir tuo visi galime 
didžiuotis.

O kokios konkrečios nau
dos oficialiai į mūsų veiklą 
įvestas dvikalbiškumas ga
lėtų duoti?

Turbūt jos būtų mažai. 
Pirmiausia tai mes pradėtu- 
mėm skriausti jau lietuviš
kai mokantį jaunimą, nes, į 
savo veiklą įsivedę kitatau
čių kalbą, sumažintumėm, o 
gal ir visiškai atimtumėm 
galimybę naudoti jo sunkiai 
įgytą dvasios turtą. Tėvai, 
ypač dabar auginą vaikus, 
prarastų prasmę juos mo
kyti lietuviškai, nes lietuvių 
kalba bet kokiam praktiš
kam naudojimui būtų nebe
reikalinga. Paneigtumėm 
lietuviškus vaikus išauginu
sių tėvų sunkias pastangas, 
dėl kurių jie turėjo daug ko 
atsisakyti. Argi jų kaltė, kad 
kitos šeimos lietuviškų 
vaikų auklėjimu visiškai ne
sidomėjo ir kaip lietuviai 
savo pareigos neatliko?

Gal ir daugiau jaunimo, 
bent iš pradžių, draugėn su
sirinktų,bet abejotina, ar dėl 
to pagerėtų pati veikla ir iš 
viso kyla klausimas, kokia ji 
tada būtų? Greičiausia, kad 
lietuviškai nekalbančio jau
nimo ir interesai yra kiti. 
Juk Šiaurės Amerikoje, 
ypač Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse, lietuviškai ne
kalbančio lietuvių kilmės 
jaunimo — ankstyvosios 
mūsų emigracijos anūkų — 
priskaičiuoti galėtumėm gal 
kokį šimtą ar net daugiau 
tūkstančių, bet kur gi ta jo 
veikla? Kaip ji pasireiškia? 
Naujųjų ateivių pastangos 
bent ryšį su jais palaikyti iki 
šiol per daug sėkmingos ne
buvo. Nedaug girdėti apie

Nukelta į psl. 4
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kasdien
žinios iš viso pasaulio pirm. - penkt. 7.30 vai. vak. 

šešt. - sekm. 6.30 vai. vak.

Namie ir svetur
VALANDĖLĖ SU

CANBERROS
LIETUVIAIS

Ši nedidelė, gražiai susi
gyvenusi, lietuvių kolonija 
Australijos sostinėje verta 
ne tik pagyrimo, bet ir pasi
didžiavimo. Kas ją pažįsta 
tik iš spaudos, galėtų susi
daryti nuomonę, kad po 
Melbourne, Sydnejaus ir 
Adelaidės yra didžiausia lie
tuvių kolonija, gi iš tikrųjų ji 
yra mažesnė už Geelongo, 
Brisbanės ir Pertho apylin
kes...

Daug kartų lankiausi 
Canberroje, bet tokio lietu
vių entuziazmo niekad ne
patyriau, kokiu jie dabar 
gyvena. Jų gražiai padidin
tas Klubas neša gerą pelną, 
praeitais metais atnešė $ 
48.000, jie gražiai, paremia 
jaunimą, 1984 m. organizuo
ja Australijos Lietuvių Die
nas, jau dabar turi sudarę 
organizacini komitetą ir 
išdirbę iki smulkmenų pla
ną, jie tikriausiai nustebins 
atsilankiusius į L.D. savo 
naujovėmis ir pavyzdinga 
tvarka, ir, Dieve padėk 
jiems visa tai gražiai pra

Ar jau laikas...
Atkelta iš psl. 3 

jų lietuvišką veiklą nors ir 
anglų kalba, kurią Lietuvos 
Vyčiai jau seniai oficialiai 
naudoja. O kiek jų Vyčiam 
priklauso? Atrodo, kad to 
šimto ar daugiau tūkstančių 
lietuviškai nekalbančio lie
tuviško jaunimo veikla nė 
kiek negeresnė už pokarinės 
emigracijos augintų kelių 
tūkstančių lietuviškai kal
bančių veiklą. Tačiau Ar
gentinoje gimę, bet lietuviš
kai kalbantieji lietuviai labai 
gerai veikia... lietuvių kalba!

Keliomis mintimis mes 
Ealietėme čia dvikalbiškumo 

laušimą, atsiliepdami į ofi
cialias bei privačias užuomi
nas. Gilesnė bei platesnė 
įžvalga, be abejonės, tas 
mintis paryškintų ir parem
tų, nes mūsų išlikimo išeivi
joje pagrindas yra ■ 
lietuvių kalba. Jeigu ji mirs, 
mirs ir veikla. Todėl viso- ; 
kiomis priemonėmis mums 
reikia jaunimą jos mokyti, 
pradėti skiepyti ją vaikams 
nuo pirmo jų žodžio, tarp 
augančių ir bręstančių reikia 
ją gerinti ir stiprinti, o tarp 
suaugusių — ją išlaikyti. Gi 
nemokantiems skubiai kur
kime programas, organizuo
kime kursus, kvieskimės 
talką, iš visokių fondų ’lup
kime” pinigus ir visomis jė
gomis mokykime juos. Mo
kykime lietuviškai ir per tai 
grąžinkime į mūsų veiklą. 
Ne į dvikalbiškumą, bet į 
veiklą lietuvių kalba.
’Pasaulio Lietuvis” 1983 
balandis
Mūsų Pastogė Nr. 19, 1983.5.16, psl. 4

vesti. Bet, gal svarbiau, jie 
turi gražiai suorganizavę 
jaunimą, kuriam vadovauja 
jau čia užaugusi vidurinioji 
karta. Jaunimas reiškiasi 
skautų ir sportininkų veik
loje. Gyva veikla iššaukia 
pasigėrėjimo ir jų gretos kas 
kartą didėja.

Ne visada taip buvo ir 
Canberroje, kiek laiko ir čia 
lietuviai buvo apsnūdę, bet 
pasirodo, kad iš kiekvieno 
apsnūdimo galima pabusti, 
jei tebėra dar gyva širdis. 
Ta prasme Canberros lietu
viai parodė gražų pavyzdį 
visiem besnūduriojantiem 
lietuviam.

Kaip tik šiais metais pa
tekau į Motinos minėjimo 
iškilmes, kurias suruošė 
Apylinkės Valdyba kartu su 
skautų tuntu Baltija. Pa
maldas užmirusias ir gyvas 
motinas atlaikė kun. P. 
Martuzas ir pasakė pritai
kytą pamokslą. Susirinkimą 
— minėjimą pravedė Ridas 
Daukus, tuntininkas. Pas
kaitą apie motiną skaitė Dr. 
K. Kemežys, jo žodis buvo 
trumpas, bet įdomus ir taik
lus. Du jaunuoliai išreiškė 
motinom padėką: Daina 
Mauragytė, pasakydama 
žodį lietuviškai ir David 
Pember - angliškai. Seniau
siai ir jauniausiai motinai 
įteikta gėlių, kurių vardu 
buvo pagerbtos visos moti
nos. Toliau sekė ilga graži 
pynė eilėraščių, piano, gita
ros ir fleitų muzikos išreiš
kiant šiltus jausmus moti
noms. Ir galiausiai Audėjėlė, 
tautinių šokių grupė dailiai 
pašoko kepurinę, oželį, 
vėdarą į. Gi mažesnieji pa
šoko - pas močiutę augau. 
Abi grupės dar jaunos ir 
daug žadančios.

Po susirinkimo mamytės 
pakviestos kavutei, kuriai 
pyragus iškepė patys skau
tukai. Svečiai vaišinosi 
klubo bufeto patarnaujami. 
Tai buvo visos Bendruome
nės šventė, į kurią kone visi 
lietuviai buvo susirinkę, 
apie šimtas žmonių.

Pabuvojęs porą valandų 
f su kanberiškiais ir pasi- 
į džiaugęs jų nuoširdumu bei 

kūrybingumu, įsitikinau, 
kad ir mažų kolonijų veikla 
gali būti labai naudinga mū
sų tautos gyvybei išlaikyti.

Aleksandras Kelmietis

CARITAS - DAINA 
^ETINIS BALIUS

Tradicinis Caritas ir 
Dainos choro metinis balius 
įvyko Lietuvių Klube balan
džio 30 d.

Turtingą vakaro progra
mą išpildė Dainos choras. 
Moterų choras diriguojant 
Birutei Aleknaitei padaina
vo Raiba paukštelė A. Rau
donikio ir Tėviškėlė B. Bud- 
riūno. Mišrus choras dirig. 
B. Aleknaitei padainavo Pa
sveikinimo chorą iš operos 
’’Pilėnai”, Gieda gaideliai P. 
Sližio ir .Vilniuj žydi liepos.

Diriguojant Br. Kiveriui 
mišrus choras išpildė: Oi 
toli, toli St. Gailevičiaus, 
Pavasario dainą J. Siniaus, 
Kur giria žaliuoja J. Guda
vičiaus, Vėjužėlis A. Vana
gaičio ir Jaunystė St. Gaile
vičiaus. Sudainuotos dainos 
skambėjo haromingai ir ga
lingai. Aiškiai matėsi didelė 
pažanga, kai chore atsirado 
du pastovūs dirigentai. Bi
rutė Aleknaitė diriguoja 
moterų chorui ir talkinin
kauja Br. Kiveriui kur tik 
reikia. Moterų choras pasi
puošę juodais sijonais atro
dė daug įspūdingiau. Vakaro 
programą gražiai pravedė 
pranešėja Danutė Ankienė.

Užbaigus trumpą koncer
tą Caritas pirm. prel. P. 
Butkus padėkojęs už gražias 
dainas įteikė dirigentams po 
simbolinę dovanėlę. Dainos 
choro pirm, trumpu žodžiu 
užbaigė koncertinę dalį, pa
linkėdamas svečiams links
mo vakaro.

Turtingą loteriją puošė 
dail. St. Montvido kūrybos 
paveikslas ir Emilijos Šlite- 
rienės baliaus tortas. Gražus 
paveikslas atiteko Vytautui 
Skirkai, o baliaus tortas Al
giui Kapočiui su kuriuo at
šventė savo tėvuko Stasio 
Jankausko gimtadienį. 
Pasveikintas buvo ir prel. B. 
P. Butkus švenčiantis savo 
45 metų kunigystės jubi
liejų, kurį oficialiai atšvęsi- 
me per Sekmines, gegužės 
22 d. Lietuvių Klube.

Grojant puokiai kontinen- 
talinei Lietuvių Klubo kape
lai linksmai praleista likusi 
vakaro dalis. kor

MELBOURNE LIKVIDA
VOSI ’’BALTIC WOMEN’S” 

KOMITETAS
Maždaug prieš septyne

rius metus, p. Anitos Matu- 
kevičienės pastangomis 
Melbourne buvo įsteigtas 
Pabaltiečių moterų Komite
tas, (Baltic Women’s 
Committee) kurį sudarė 
septynios lietuvės, dešimt 
latvių ir trys estės.

Pirmi treji metai, kai lie
tuvės vadovavo, buvo labai 
veiklūs ir daug lėšų buvo 
sutelkta: suorganizuotas
moterų žygis su šūkiu 
’’Laisvės Pabaltijo kraš
tams”, suruoštas ’’Pabaltie
čių balius”, gegužinė ir 
kitoks pinigų telkimas. Pas
kutinius penkerius metus 
vadovavo latvės.

Kadangi ’’Baltic Council” 
centras perkeltas į Sydnejų, 
atrodo, dabar ir buvo tinka
mas laikas išformuoti Pa
baltijo moterų Komitetą 
Melbourne ir esamą sutelktą 
pinigų sumą paskirti pagal 
Latvių Namuose sušaukto 
ypatingo atstovių posėdžio 
nutarimą.

Iš lietuvių posėdyje daly
vavo: Anita Matukevičienė, 
Ilona Hare, Liolė Bartaškie- 
nė ir Alisa Baltrukonienė.

Melb. Liet. Klubo sukakties proga prie sukaktuvinio py
rago. Antras iš k. klubo pirm. J. Petrašiūnas, P. Jokūbai
tis, Dr. P. Kabaila, inž. A. Milvydas, E. Karsokaitė ir M. 
Didžys

MELBOURNO
LIETUVIŲ KLUBE

Melbourne Lietuvių Klu
bo sukaktuvinis balius susi
laukė didelio pritarimo - 
atsilankė virš 200 svečių. 
Gaila, šios sukaktuvinės 
šventės nesulaukė M.L.K. 
atsidavę ir nuoširdžiai dirbę 
buvę Klubo pirmininkai: J. 
Kuncaitis, A. Mikaila, A. 
Jokubauskas, K. Baltokas, 
A. Vingis, J. Valys ir Klubo 
amžinieji nariai -— B. ir J. 
Adomavičiai, Ig. Alekna, 
Alf. Bikulčius, Dr. V. Di
džys, A. Krausas, A. 
Reimerienė, A. Vingis ir B. 
Vingrys. Tikime, kad jie 
visą eigą pramatė ir džiau
giasi dirbę ne veltui.

Baliaus pradžioje Dr. P. 
Kabaila pasveikino visus at
vykusius. Į balių buvo kvie
čiami ir atvyko Melb. Apyl. 
pirm. Dr. J. Kunca, klebo-

Lietuvėms pasinius ir ki
toms sutikus, pinigus 1.100 
dol. nutarta paskirti ir per
siųsti laikraštėlio ’’Baltic 
News” leidimui į Tasmaniją, 
o išaiškinus palūkanų prie
auglį, atitinkama suma bus 
pakartotinai irgi į ten pa
siųsta. Al. B.

PATIKSLINIMAS

Aprašant Melbourno 
Bendruomenės susirinkimą 
gegužės 2 d. laidoje, įvyko 
klaida: Bibliotekos adminis
tratorius Feliksas Sodaitis, 
Bendruomenės susirinkimo 
metu pranešė, kad ’’Šalti
nių” bibliotekoje yra 3000 
knygų, o ne kaip aš parašiau 
- bibliotekoje yra 3000 
knygų.

Melbourno biblioteka, 
kurią labai stropiai ir tvar
kingai veda Juozas Mikštas, 
susideda iš dviejų skyrių: 
Šaltinių bibliotekos, kurioje 
yra 3000 knygų ir Bendruo
menės bibliotekos, kurioje 
yra 5000 knygų. Viso Mel
bourno bibliotekoje yra 8000 
knygų.

Dėl įvykusio netikslumo 
bibliotekos vedėjo ir admi
nistratoriaus atsiprašau.

Alisa Baltrukonienė. 

nas kun. P. Vaseris, Kat. 
Fed. pirm. V. Čižauskas, 
S.G.M. D-jos p-kė J. Žal- 
kauskienė. Šalia to kviesti 
pribuvo buvę MLK pirmi
ninkai - A. Bladzevičius, A. 
Ramanauskas, V. Ališaus
kas, J. Tamošiūnas.

Ne visi buvę M.L.K. pir
mininkai pribuvo: vieni dėl 
sveikatos ir kitų priežasčių 
atsiprašė, kiti prisiuntė raš
tu sveikinimus: prof. Dr. A. 
Kabaila iš Sydnejaus, prof. 
Dr. Z. Budrikis iš Perth, 
Melb. Kat. Mot. D-jos pir
mininkė H. Statkuvienė.

Į balių taip pat buvo pa
kviesti Klubo amžinieji ir 
garbės nariai. Iš jų dalyva
vo: E. Balčiūnienė, R. Po
cienė, J. Bikulčienė, P. 
Naujokaitis, A. Ramanaus
kas, A. Savickas, J. Šlamas 
ir J. Zaikauskas. P.p. E. ir J. 
Balčiūnai ir V.V. Aleknai 
klubą parėmė finansiniai, už 
ką nuoširdžiai dėkojame.

Nemažas tautiečių būrys 
atvyko ir iš Gippslando su p. 
A. Matukevičiene, E. ir I. 
Vaitkai iš Morningtono.

Klubo 25 metų sukakties 
proga kalbėjo pirm. J. Pet
rašiūnas. Po jo žodžio pakel
tos šampano taurės ir sugie
dota ’’Ilgiausių metų”.

Vakaro svečiams vakarie
nė buvo ypač iškilminga, su
ruošta vadovaujant p. E. 
Karsokaitei. Visoms šeimi
ninkėms ir ypač p. E. Kar
sokaitei Klubo Valdyba labai 
labai dėkoja drauge taria 
ačiū p.p. Žalkauskienei, Bi- 
kulčienei ir Matulionienei už 
tortus ir pabrėžtinai p. E. 
Korsakaitei už tortą, kurį 
nešė net du vyrai.
Baliaus loterijai aukojo fan

tus: V. Čižauskas, E. Korsa
kaitė ir daugybė kitų. Lote
riją pravedė p. M. Didžys.

Baigiantis baliui p. P. Ka
baila padėkojo visiems daly
vavusiems padėkodamas už 
palankumą. P. Kabaila

M.L. Klubo Valdybos 
Sekretorius

4

Daug sužinosi 
skaitydamas

Mūsų Pastogę!
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NEWCASTLE APYLINKEI 30 METŲ LIETUVIŲ KOOPERATINĖ KREDITO DRAUGIJA

Balandžio 23 d. Newcas
telio Apylinkė paminėjo šios 
apylinkės įkūrimo 30 metų 
sukaktį, kurią rengė Apy
linkės Valdyba South 
Nele salėje, Merewether. 
Šiame minėjime pribuvo 
apie 70 svečių.

Minėjimą atidarė Valdy
bos pirmininkas Dr. Motie
jus šeškus. Apžvelgęs gy
venančių Newcastelyje bei 
apylinkėse lietuvių susior- 
ganizavimą į A.L.B. New
castelio Apylinkę, pakvietė 
garbės svečius - prelatą 
Petrą Butkų (MBE) ir A.L. 
B. Krašto Valdybos atstovą 
Kastytį Stašionį tarti žodį. 
Sugiedotas Tautos Himnas.

Sekė vaišės, kurių metu 
perskaityti gauti raštu svei
kinimai, kurių susilaukta iš 
čia negalėjusių atvykti bu
vusių Nele valdybos pirmi
ninkų: Vlado Petrėno iš 
Adelaidės (kartu su ilgesnį 
laiką Newcastelyje gyve
nančiais Vytautu Nekrošių, 
Povilu Žigeliu, J. Mašioniu 
ir inž. Juozo Diriginčiaus iš 
Sydnejaus. Taip pat gauti 
sveikinimai iš Dr. A. Mau- 
ragio, Sydnejaus Apylinkės 
pirm., iš Canberros Apylin
kės lietuvių (atvežė svečias 
iš Canberros Jonas Lizde- 
nis), kun. Stasio Gaidelio, 
Vaclovo Liūgos, kuris užau
go šioje apylinkėje ir iš 
Janinos Barštytės-Vabolie- 
nės, kuri nors tik keletą 
metų gyveno Newcastelyje, 
bet prisidėjo prie apylinkės 
veiklos bei gražiai 
reprezentavo lietuvius val
džios įstaigose bei kitose et
ninėse grupėse 1975-78 me
tais. Visi sveikinimai iš šių J 
gerai pažįstamų asmenų j 
buvo atidžiai išklausyti ir j 
palydėti plojimu.

Vaišių eigoje pakviesti I 
taip pat čia esantieji ėję į 
Nele Valdybų pirmininkų 
pareigas: Jurgis Viskauskas 
(atvykęs specialiai iš Kemp- 
sie šio "minėjimo proga), 
prof. Dr. V. Doniela, Alf. 
Šernas ir Dr. Gerutis Kišo- 
nas.

Ilgesnę kalbą pasakė Jur
gis Viskauskas, kurio inicia
tyva buvo sušauktas pirma
sis Newcastelyje bei apylin- 
kėse gyvenančių lietuvių į 
susirinkimas, kuriame daly- į 
vavo 81 asmuo, įvykęs 1953 j 
metais ir čia buvo nutarta ; 
steigti Newcastelio Apylin- į 
kę ir išrinkta pirmoji Apy- į 
linkės Valdyba, kurios pir- į 
mininku energingai dirbo Į 
keliose kadencijose iki 1959 \ 
metų, iki išvykimo iš New- ’ 
castelio. Jis savo kalboje ' 
patiekė savo prisiminimų, ' 
pasidžiaugdamas, kad šio 
vakaro parengime matąs net 
tris pirmosios valdybos na
rius. Stovėdamas Gedimino 
kalne apsilankymo metu 
Vilniuje galvojęs ’’čia sveti
ma vėliava, gi Newcastelyje 
laisva ir gyva lietuvių bend
ruomenė .

Taip pat ilgesnę kalbą pa
sakė Alf. Šernas, gyvenęs ; 
Nwcastelio apylinkėje nuo į 
1949 m. iki šios dienos ir ėjęs ' 
Nele V-bos pirm, pareigas 
1971-1977 m. kadencijose. 
Pastebėjęs, kad apylinkės 
kultūrinė ir kita visokeriopa 
veikla vystėsi pulsavimais. 
Buvo laikotarpių energingų, 
poreiškių, bet turėta ir 
stagnacijos metų. Paminėjo, 
kad Newcastelio apylinkėje 
gyvenę: Jadvyga Zakaraus- 
kaitė-Burokienė. Danutė 
Skuodaitė-Ankienė (dabar 
Sydnejuje), majoras Algis

Brūzga (dabar Canberroje), 
Vytautas Liorencas (dabar 
Brisbane) ir Jonas Lizdenis 
(Canberroje) savo visiems 
žinoma veikla įvairiose sri
tyse savo naujų apylinkių svečius daugiausia naujomis 
bendruomenėse teikia vi- estradinio ritmo dainomis 
siems newkastelieciams pa
sididžiavimą. Esą gražu pa
minėti Aleksą Jasaitį gyve
nantį Long Jetty, kuris jau
čiasi Nele apylinkėje pri
klausąs ir jau nuo 1970 m. 
savo čekiais paremia Valdy
bos veiklą. Paminėjo Petrą 
(sulaukusi 71 m.) ir Stefą 
Kairius kaip dažniausiai ne
praleidžiančius mūsų paren
gimų, ypač minėdamas jų 
dalyvavimą be išimties ke
lionėse į Canberrą ir Syd- 
nejų vykusioms demonstra
cijoms, taip pat ekskursijoje 
į menininko Leono Urbono 
sodybą ’’Arą”.

Vaišėms besibaigiant 
Valdybos pirm, pakvietė 
pakelti šampano taures už 
Australiją ir už Newcastelio 
apylinkės ateitį.

Pas Newcastle lietuvius
PALIDOTAS DR.

ALGIRDAS IVINSKIS

Balandžio 26 d. po sunkios 
ligos mirė Dr. Algirdas 
Ivinskis. Laidotuvių apeigos 
įvyko balandžio 29 d. Beres- 
field krematoriume, daly
vaujant artimiesiems -gimi
nėms iš Nele ir Sydnejaus, 
taip pat velionio draugams 
ir bendradarbiams. Atsi
sveikinimo kalbą pasakė 
Newcastelio universiteto 
atstovas.

Velionis apie dvidešimt 
metų gyveno Newcastelyje, 
dirbo vyr. lektoriumi Nele 
universiteto psichologijos 
departamente ir įsigijo ma
gistro ir daktaro laipsnius. 
Buvo aktyvus lietuvių 
bendruomenėje. Su jo iške
liavimu į Anapilį Nele uni
versitetas nustojo stropaus 
mokslininko ir tyrinėtojo 
psichologijos srityje, o Nele 
lietuvių bendruomenė akty
vaus visada draugiško ir 
gerbiamo nario.

POPIETĖ MOTINOMS 
PRISIMINTI

Gegužės 1 d., sekmadienio 
popietėje gausiai suvažiuota 
į Henriko ir Zinos Zakaraus
kų sodybą, North Lambton, 
Motinos Dienos proga. Pa
minėti svečiai iš toliau - 
Jadvyga Levickienė iš 
Wamberal su savo broliu 
Antanu Barščiu, čia besi
svečiuojančiu iš Kanados ir 
Petras ir Stefa Kairiai - iš 
Kurri Kurri.

Dalyvaujančios motinos, 
iš kurių vyriausia buvo Ma
rija Barštienė apdovanotos 
chrisantemomis.

Zina Zakarauskienė 
trumpoje paskaitoje palietė 
motinų atsakomybę ir pa
reigas vaikų auklėjime, o 
vėliau sekė literatūrinis šiu
pinys rengėjų pavadintas 
’’Motina lietuvių rašytojų 
kūryboje ir liaudies daino
se”, kur kūrinius skaitė ir 
komentavo Zina Zakaraus
kienė, Rokas Lapinskas ir 
Motiejus šeškus. Skaityta 
Bernardo Brazdžionio, My
kolaičio Putino, Petro Vai
čiūno eilėraščiai, Vinco Ka
zoko baladė ’’Kareivių moti
na pas generolą”, Audros 
Stašikaitytės (kuri gyvena 
Lietuvoje) ir kitų poetų

Pobūvio eigoje Trio +1 
dainininkės, įsijungus Nele 
choro ’’atostogininkams” 
(atostogauja, atrodo, jau 
šeštus metus) linksmino 

šiuo laiku populiariomis 
Lietuvoje. Grakščiai šoko 
poros grojant Valentino Ku
to video aparatui gerai pa
rinktas šokių muzikos 
plokšteles.

Šis Apylinkės Valdybos 
stropiai rengtas minėjimas 
ir gražiai pravestas davė 
progos ne tik esantiems 
Newcastelyje ir gyvenan
tiems jau toliau suvažiuoti, 
seniai nesimačiusiems susi
tikti, pasidalinti praėjusių 
metų įspūdžiais, bet kartu 
sustiprinti ir nuotaikas opti
mistiškai žiūrėti į organi
zuotą apylinkės ateitį.

Ištuštintos taurės už atei
tį. Tačiau verta pripildyti 
širdis bei mintis ir sustip
rinti jėgas žengiant į ateitį.

A.Š.

kūryba. Po šio šiupinio pra
vestu balsavimu geriausias 
esąs B. Brazdžionio eilėraš
tis ’’Motinai”. Šiupinys buvo 
gerai parengtas. Pasigesta 
jaunųjų motinos dienoje.

Esant tinkamam orui šei
mininkas Henrikas, pade
dant Juozui česnaičiui, be 
didelių pastangų palaikė 
.’’amžiną ugnį” kepsniams 
krosnelėje, motinos džiugesį 
valdybos lėšomis patiektu 
širdies pavidalu tortu, gi 
svečių suneštomis kitomis 
gėrybėmis - skanėstais ir 
gėrimais buvo dalinamasi ir 
popietė praleista labai gero
je nuotaikoje.

Pobūvio metu Alfonso 
Bajalio iniciatyva vietoje 
gėlių mirusiam Dr. Algiui 
Ivinskiui pagerbti, pagal 
velionio šeimos pageidavi
mą, suaukota Oncology 
Unit, Mater Hospital 
paremti $ 92.00.

Šią motinoms pagerbti 
popietę rengė Apylinkės 
Valdyba ir dėkoja Henrikui 
ir Zinai Zakarauskams už jų 
sodyboje praleistą popietę 
su motinomis ir įdėtą jų 
darbą.

Laiškai Redakcijai
Gerb. Redaktoriau,

Skaitytojas p. J. Maša- 
nauskas (žiūr. jo laišką Re
dakcijai M.P. Nr 17) apgai
lestavo kad tiek daug rašo
ma apie mirusius, o mažai 
apie dalykus, kurie jį do
mintų.

Žinoma, žmonių interesai 
yra labai skirtingi, o mūsų 
mirusieji nėra jau tokie gar
sūs. Australijoje ypatingai 
gabių žurnalistų, turbūt, ir 
neturime. Mirusius papras
tai aprašo jų buvę draugai 
arba giminės. Tad ir ypatin
gų aprašymų nėra ko laukti. 
Tačiau visgi kartais įdomu, 
kad štai buvę tėvų draugai 
mirę arba kilę iš tos pačios 
vietos Lietuvoje. Įdomu pa
skaityti, kad daugelis daly
vavo mūsų dabartinės 
bendruomenės arba organi
zacijų kūrime ir veikloje. 
Tad ir renkasi archyvinė 
medžiaga.

Dėl Lietuvoje įvykių ap
rašymų manau, kad LKBK 
ir kiti pogrindžio laikraščiai

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

Už terminuotus indėlius:
aukštesni procentai mokami automatiškai pasiekus 

nustatytas sumas.
Nuo $ 100 
nuo $5000 
nuo $ 10.000 
nuo $ 50.000

iki $6000 
iki $ 10.000 
iki $50.000 
ir daugiau

Terminuoti indėliai priimami tik pilnais $ 100 ir tun 
išbūti iki finansinių metų galo, t.y. Dirželio 30 d. Už atsi
imtus term. ind. metų bėgyje — 6 %. Procentai užskaito
mi už kiekvieną pilną kalendorini 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.

IŠKILMINGOS
PAMALDOS

Balandžio 24 d., sekma
dienį, prel. Petras Butkus 
MBE laikė pamaldas St. 
Lauryno parapijos bažny
čioje, Broadmeadow. Švento 
rašto skaitymus atliko Zina 
Zakarauskienė. Prelatas 
mišias skyrė mirusiems Nele 
apylinkės nariams.

Pradėdamas pamokslą, 
prelatas pažymėjo, kad šios 
pamaldos yra gražus pratę
simas vakar įvykusio Nele 
Apylinkės 30 m. sukakties 
minėjimo. Jautriais ir įtiki
nančiais žodžiais pamoksle 
užsiminė apie pasireiškian
čius skaldymosi veiksnius 
mūsų bendruomenėje. ’’Pa
kilkime iš dumblo ir puiky
bės iliuzijų. Glauskimės lie
tuvis prie lietuvio, artėkime 
viens prie kito savo širdi
mis”.

duoda nemažai medžiagos 
apie tautiečių vargus Lietu
voje. Reikia tikėtis, kad kas 
nors irgi šią medžiagą regis
truoja. Tokių leidinių galima 
gauti nemokamai (arba už
siprenumeruoti) pas spau
dos kioskų vedėjus. Mel
bourne p. J. Mikštas mielai 
tokiais reikalais padeda.

Apie VLIK’ą, ir PLB 
veiklą yra daug žinių JAV 
laikraščiuose ir mūsų spau
doje.

Alg. Žilinskas

MOKSLO REIKALAMS 
SUMAŽINTO DIDUMO 
LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI 

NEMOKAMAI

Lietuvos žemėlapis 
1:1.000.000 mastelio, suda
rytas Algirdo Gustaičio, iš
leistas 1982 m. Čikagoje 
Lietuvos Šauliu Sąjungos 
Tremtyje ir Lietuvių Istori
jos Draugijos, sumažinto di
dumo pasiunčiamas nemo-

-12% 
-13% 
- 14 % 

15%

Žinomos lietuviškos gies
mės dar Lietuvoje girdėtos 
stipriai, melodingai ir jaus
mingai veržėsi iš krūtinių. 
Pamaldos baigtos Tautos 
Himnu.
SVEČIAS IŠ KANADOS

Iš Kanados, Ontario, ap
lankyti savo sesers Jadvy
gos Levickienės ir taip pat 
savo dukters Ramonos,' at
vyko Antanas Barštys. Sve
čias dalyvavo Nele Apylin
kės 30 m. minėjimo bankete 
ir taip pat lietuvių pamaldo
se. Jau 35 metus gyvena 
Kanadoje Kitchenner 
mieste dirbdamas Rentgeno 
spindulių laboratorijoje.
Įdomu buvo iš svečio suži
noti, kad jo dukters šeimos 
pavardė irgi Barštys, kuri 
pasirinkta, kad išlaikius 
protėvių šeimos vardo tęsti
numą. A.Š.

karnai jo pageidaujantiems 
mokslininkams, rašytojams, 
taip pat istorijos, geografi
jos studentams. Sumažin
tas: 4% x 4‘A inčų arba 
10V4 x 8V2 inčų.

Taip pat nemokamai su
mažintas G. Mercator’iaus 
1595 m. Lietuvos žemėlapis 
su lietuviškais aiškinimais. 
Sumažintas 6% x 11 inčų.

Kreiptis į Alg. Gustaitį, 
jis išsiuntinėja. Galima ra
šyti ir per šią redakciją, mes 
persiusime laiškus.

Pilno didumo tie Lietuvos 
žemėlapiai, Lietuvos miestų 
herbai pardavinėjami minė
tų leidėju, svarbesnių knygų 
platintojų. Užsakymus gali
ma siųsti ir LŠST CV ižd.: p. 
S. Bernatavičius, 1513 So. 
48th Court, Cicero, Illinois, 
60650. U’.S.A.

Tuos žemėlapius galima ‘ 
įsigyti ir iš stambesnių kny
gų platintojų.

Puoškime tais Lietuvos 
žemėlapiais savo kambarius, 
mokyklų bei universitetų 
patalpas, bibliotekas, sales, 

'‘įstaigas, dovanokime įtakin
giems svetimiesiems. Tinka 
aprėminimui.
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Kultūriniams 
organizuoti

Mielas Redaktoriau,
Ankstyvesniuose laiš

kuose kalbėjome apie II PL 
D-nų keturis renginius: PLB 
Seimą, Dainų šventę, Sporto 
žaidynes ir PLJ Kongresą. 
Šį kartą bent trumpai ap
tarsime taip pat labai svar
bią II PL D-nų dalį — Kultū
rinius renginius. Jų turėsi
me gana daug, įvairių, ver
tingų. Ku tūriniai renginiai 
tokiame dideliame lietuvių 
subruzdime turi ypatingos 
svarbos taip pat. Iš laisvojo 
pasaulio suskridę žmonės 
turės progos įsitikinti išei
vijos kūrybingumu, atsiek
tais laimėjimais mene, lite
ratūroje, dainoje ir t.t. O 
parodyti turime daug ką ir 
gražaus.

Visiems 
renginiams 
vadovauja JAV LB Krašto 
Valdybos, Kultūros Tarybos 
pirmininkė Ingrida Bublie
nė. Tai, sakyčiau, neišse
miamos energijos moteris: 
sumani, darbšti, ryžtinga, 
ambicinga, turinti gerus 
planus, neatlaidžiai siekianti 
užsibrėžtų tikslų įgyvendi
nimo. O kultūrinių renginių 
suorganizavimas ir pareika
lauja tokių kvalifikacijų. • 
Taigi Renginių komiteto 
pirmininkė Ingrida Bublienė 
ant savo pečių, su jai talki
nančiais atskirų sričių komi
tetais, neša ypatingai sunkią 
naštą ir didelę atsakomybę.

Darbai, žinoma, rieda ge
rai, tačiau ir čia šiai darbi
ninkei tenka sutikti kartais 
sunkiai įveikiamų kliūčių. 
Gaila, bet taip pasitaiko. Tik 
dėka pirmininkės Ingridos 
Biblienės nenuolaidumo ir 
ryžto iš visų šunkelių kultū
riniai reikalai išvedami į 
platų, gerą kelią. Todėl II 
r*L D-nų dalyviai turės pro
gos pasigėrėti daug kuo.

Be abejo, svarbiausias 
kultūrinis renginys— Lietu
vių operos pastatymas - 
opera ’’I Lituani”. Ši opera 
Čikagoje mūsų operos buvo

PABALTIEČIŲ ATSIŠAU
KIMAS Į VAKARUS IR 

JUNGTINES TAUTAS

"Samizdato Archyvas” 
Muenchene paskelbė 1982 
m. (?) išleistą "Atvirą Esti- 

x jos, Latvijos ir Lietuvos gy
ventojų atsišaukimą į Va
karų demokratijų vadovus ir 
Jungtinių Tautų Saugumo 
Tarybą”, ir jį palydintį me
morandumą. Abu dokumen
tai pasirašyti dviejų asmenų 
inicialais. Atsišaukime rašo
ma kaip Sovietai okupavo 
Pabaltijo valstybes ir kitas 
teritorijas Hitlerio - Stalino 
pakto pasėkoje. Memoran
dume sakoma: "Sovietų val
džią okupuotose Pabaltijo 
valstybėse palaiko tik 
okupaciniai daliniai ir politi
nis teroras... Sovietų Sąjun
gos... pastangos visiškai’so- 
vietizuoti’ Pabaltijo sritį ne
pavyko... nepaisant to, kad' 
šios kovos metu, pabaltiečiai 
turėjo didelių nuostolių”. 
Autorių nuomone, JA V-bių 
ir kitų Vakarų šakų atsisa
kymas susitaikyti su Pabal
tijo valstybių okupacija ir 
įjungimu į Sovietų Sąjungą 
yra "lemiamas veiksnys” 
Iiabaltiečių kovoje už išsi- 
aisvinimą ir laisvą apsi

sprendimą.
(ELTA)
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Rašo Jurgis Janušaitis

jau pastatyta. Susilaukė 
ypatingo dėmesio. Todėl ji ir 
statoma antrą kartą II PL 
D-nų metu. Tai mūsų kultū
rinis ypatingas laimėjimas. 
Operos spektaklis įvyksta 
liepos 1 d., penktadienį, po 
V PLJ Kongreso atidarymo, 
vakare, Auditorium Theat
re, miesto centre. Salėje 
telpa 4000 žiūrovų. Operos 
pastatymas atseisiąs iki 
lOO.OOOdol. Dalį išlaidų pa
dengs gauti pinigai už bilie
tus, tačiau didelę dalį tiki
masi sutelkti iš dosniųjų 
mecenatų. Ir čia pati pirmi
ninkė Ingrida Bublienė ne
nuilstančiai dirba, telkdama 
lėšas. Pažymėtina, kad šia 
opera susidomėjimas yra 
labai didelis.

Nestokosime ir meno pa
rodų. Turėsime progos pasi
gėrėti V PLJ Kongreso jau
nųjų lietuvių dailininkų, 
dailininko Domšaičio, lietu
vių dailininkų meno parodo
mis. Kaip žinia dail. Dom
šaičio meno kūrinius yra nu-

Dažnai girdime vyresnio 
amžiaus žmones nusiskun- 
džiant sentave. Ir ne todėl, 
kad būtų varginami nesvei
katos ar kitokių fizinių ne
galavimų, bet dažniausia 
beskaičiuojant pragyventus 
metus. Pasiekus tam tikrą 
amžiaus ribą dažnas ima 
galvoti, kad jis jau persenas 
ir niekam nebetinka. Ši re
zignacija gana gret žmogų 
tikrai susendina ir padaro 
įsišnekėtos senatvės auko
mis.

Tačiau turime nemaža 
žmonių, kurie savo metų ne
skaičiuoja. Pasidaro tartum 
atsparūs laikui ir nenutrau
kia savo mėgiamo darbo ar 
veiklos. Prie tokių atsparių 
asmenybių priskirtinas ir 
adelaidiškis Antanas Mike
liūnas. Atšventęs savo am

SEN. PERCY LAIŠKAS 
GROMYKAI SKUODŽIO 

REIKALU
Žinodamas kaip Jums rūpi 

Benedict Scott (Vytauto 
Skuodžio), 1929 m. Čikagoje 
gimusio ir 1930 m. į Lietuvą 
emigravusio Amerikos pi
liečio byla, aš norėčiau Jus 
Eainformuoti apie savo vė- 

ausias pastangas jo reika
lu.

Kovo paskutinę savaitę 
mano Užsienio Reikalų Ko
miteto pareigūnas lankėsi 
Sovietų Sąjungoje parinkti 
informacijos netrukus vyk- 
siantiems apklausinėjimams 
apie Sovietų Sąjungos — 
Amerikos santykius. Jis 
įteikė mano laišką Sovietų 
ministerio pirmininko pava
duotojui. Andrejui Gromy- 
kai. Šiame laiške aš raginau 
Gromyką imtis iniciatyvos 
peržiūrėti Skuodžio bylą ir 
leisti jam emigruoti. Aš pa
brėžiau, kad Skuodis yra gi
męs Čikagoj, Illinois valsti
joje, ir todėl man jo byla as
meniškai svarbi. Aš taip pat 
jį painformavau, kad Sovie
tų Sąjungos — Amerikos 
santykiams ypatingai 
kenkia mums nepriimtinas 
Sovietų elgesys žmogaus 
teisių klausimu.

(ELTA) 

pirkusi Lietuvių Fondo Me
no puoselėjimo komisija. Už 
kūrinius sumokėta, berods, 
virš 100.000 dol. Taigi žiūro
vui bus įdomu iš arčiau pa
žinti dail. Domšaitį ir jo 
kūrybą. Lietuvių dailininkų 
parodoje dalyvaja taip gi iš 
laisvojo pasaulio keletas de- 
sėtkų dailininkų. Be meno 
parodų, bus suruoštos Auš
ros šimtmečio, Lietuvių fila
telijos,Lietuvos pinigų ir 
medalių, lietuvių tauto
dailės, Lietuvos žemėlapių 
parodos. Šios parodos, žino
ma, vyks skirtingose vieto
se. Todėl besidomį parodo
mis galės vadovautis spe
cialiu renginių kalendoriu
mi, kuriame yra išvardinti 
visi renginiai, nurodyta vie
ta, laikas ir t.t.

Neabejotina, kad bus 
vertingi literatūros, lietuvių 
liaudies muzikos, V PLJ 
Kongreso jaunųjų talentų 
vakarai. Mėgstą humorą ga
lės užsukti į "Antrojo kai
mo” spektaklius ar pasigė-

Metų našta ne kliūtis

Antanas Mikeliūnas

žiaus 75 metų sukaktį, An-, 
tanas nerodo jokių senatvės 
žymių. Visur jis suspėja, vi
sur jį sutiksi. Visuomet ge
roje nuotaikoje, nors aibės 
darbų vejamas. Niekuomet 
nevengia jam uždedamų pa
reigų, nesivaikydamas tuš
čių ambicijų ar garbės. Dir
ba ten, kur jaučia esąs rei
kalingas. Gal visa tai, o taip 
pat ir jo visuomet giedra 
nuotaika padėjo Antanui 
pralenkti prabėgusius 
metus ir "apgauti” senatvę.

Žvelgiant į A. Mikeliūno 
visuomeninę veiklą, per čia 
išgyventus metus, ilgu są
rašu nusidriektų jo turėtos 
pareigos ir užsimti postai

RUSAI PRADĖJO
VASAROS OFENSYVĄ 

AFGANISTANE

Nors jau treji metai praė
jo, kai rusai užpuolė Afga
nistaną, bet iki šiol jokios 
didesnės pergalės neatsiek
ta: sovietų kontrolėje yra 
tik didieji Afganistano 
miestai, tačiau trys ketvir
tadaliai viso krašto yra lais
vės kovotojų rankose, kurie 
per tuos trejus metus ge
riau susiorganizavo, įgijo 
patyrimo ir net modernių 
ginklų. Sukilėlių vadai gal
voja, kad norint laimėti, ne
užtenka tik gintis, bet pe-» 
reiti ir į priešo puolimą. Tuo 

rėti lietuviškų filmų vakaru. 
Dainos mylėtojai atgaivą ras 
Cleveland© vyrų okteto 
koncerte.

Čia, mielas Redaktoriau, 
sumečiau tik bendrais bruo
žais keletą minčių apie kul
tūrinius renginius. Visas 
detales, besidomį kultūrinių 
renginių eiga, ras, kaip mi
nėjau, renginių kalendoriu
je.

Tai maždaug taip atrodo 
reikalai, artėjant II PL 
D-nom Čikagoje. Neįmano
ma buvo suminėti šiuose 
trumpuose laiškuose visų II 
PL D-nų komitetų, jų narių 
ir daugelį nuoširdžiųjų tal
kininkų. Atsimintina, kad 
šiame darbe aktyviai daly
vauja iki dviejų šimtų žmo
nių. Keletas desėtkų įvairių 
komisijų. Tai milžiniškos 
apimties darbas. Šia proga 
tik tenka nuoširdžiai visiems 
darbininkams padėkoti už jų 
nuoširdžiai atliekamus dar
bus ir tik tokių pasišventu
sių žmonių dėka turėsime 
vieną iš reikšmingiausių 
istorinių įvykių lietu viško- 
sios išeivijos gyvenime.

II PL D-nų suruošimas 
atseis apie 600.000 dol. Dalį 
išlaidų padengs už įvairių 

įvairiose Adelaidės lietuvių 
organizacijose. Jas visas 
sunku ir beprisiminti ir iš 
praeities atkasti. Tačiau pa
minėsiu jų kai kurias, kad 
įsitikintumėm, kokia šakota 
buvo A. Mikeliūno visuome- 
niūo veikla.

Jis išbuvo dešimt metų 
Krašto Tarybos atstovu. 
Suvažiavimų metu dirbo 
sekretoriate ir rezoliucijų 
komisijoje. Bent po kelis 
kartus išrinktas į bendruo
menės apylinkės v-bą, kaip 
vicepirmininkas, sekreto
rius ar iždininkas. Jau šešti 
metai eina iždininko parei
gas dabartinėje bendruo
menės valdyboje, pavyzdin
gai sutvarkęs piniginę 
atskaitomybę. Daugelį metų 
ir daugelį kartų įvairiom pa
reigom buvo renkamas į 
Adelaidės Lietuviu S-gos ( 
Valdybą. Jis yra ir šios \ 
S-gos garbės narys. Lietu- į 
vos Atgimimo Sąjūdyje An- j 
tanas buvo Seniūnų Tarybos į 
narys, skyriaus pirmininkas, j 
sekretorius ir ■
bent po kelis kartus. Jis taip 
pat dirbo savaitgalio mo
kyklos ir skautų tėvų komi
tetuose, o taip pat ir "Ra
movės” skyriaus valdyboje.

Įvertindama A. Mikeliūno 
įnašą lietuvių bendruo
menei, apylinkės valdyba 
suruošė kuklų šios sukakties 
paminėjimą.

Linkime Antanui dar 
daug darbingų metų. gB 

tarpu sovietų pradėta ofen- 
syva tikisi užimti ir išvalyti 
pakraštį prie Irano sienos.

Anglijoje nauji vyriausy
bės rinkimai įvyks birželio 9 
jd. Anglijos min. pir-kė Mrs. 
Thatcher rinkimus paskelbė 
prieš terminą norėdama 
Anglijos ekonominį planavi
mą pradėti žinodama savo 
turimą laiką. Pagal gyven
tojų nuotaikas konservato
riai rinkimus galį lengvai 
laimėti. Australijos min. 
Eirm. Mr. B. Hawke kaip tik 
etina būti Anglijoje rinki

mų įkarščio metu, (birželio 6 
d.). 

renginių parduotus bilietus, 
tačiau, kaip teigia komite
tas, apie 150.000 dol. reikė
sią sutelkti aukų pavidale. 
JAV LB apylinkėm buvo 
paskirtos piniginės kvotos. 
Kiek teko patirti LB padali
niai nuoširdžiai talkina II PL 
D-nų komitetui telkiant lė
šas. Lėšų telkimu rūpinasi 
specialus komitetas, kuriam 
sumaniai vadovauja Birutė 
Bagdonienė.

Tad, mielas Redaktoriau, 
apie II PL Dnas pašnekesį 
baigiu su geriausiais linkėji
mais Jums ir visiems Aus
tralijos lietuviams, kurie 
taip pat parodė didelį dėme
sį šiam svarbiam lietuvių 
sulėkimui.

Pasimatysime Čikagoje, 
Nuoširdžiai Jūsų

Jurgis Janušaitis

Jaunimas 
pasisako

JAV - KANADOS 
ATSTOVŲ Į V PASAULIO 
LIETUVIŲ JAUNIMO 
KONGRESĄ SUVAŽIAVI
MO CLEVELAND, OHIO, 

KOVO 19-20 d.d.
NUTARIMAI

. 1. Suvažiavimas sveikina 
} kovojantį Lietuvos jaunimą. 
; Mes pilnai solidarizuojame 
; su jumis ir jūsų kova už tau- 
< tinę ir religinę laisvę ir už 
t žmogaus ir civilines teises. 
; Mes esame su jumis. Šiame 
■ suvažiavime ruošiamės V.

Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Į Kongresui. Šį kongresą de- 
! dikuojame Jums ir Jūsų ko- 
i vai. Kriepiamės į viso pa- 
j šaulio lietuvių jaunimą, Lie- 
‘ tuvoje ir kitur, kuris yra 
! atitolęs nuo lietuvių tautos 
! sunkios kovos už laisvę, ir 
’ raginame juos prisidėti 
r pilnu entuziazmu prie šios 
i garbingos kovos.
i 2. Suvažiavimas reiškia 
’ protestą prieš kun. Alfonso 
1 Svarinsko suėmimą pereitą 
' žiemą. Suvažiavimas yra 
‘ paruošęs peticijas JA 
i V-bių ir Kanados užsienių 
I reikalų ministerijoms reika- 
• Jaudamas, kad šios ministe

rijos pareikštų greitą ir 
griežtą protestą Sovietų 
valdžiai prieš šį suėmimą.. 
Esame paruošę peticiją So
vietų Sąjungos K P-jos ge
neraliniam sekretoriui
reikalaujant laisvės kun. A.
Svarinskui.

Suvažiavimas sveikina 
kun. Svarinską ir linki jam 
ištvermės.

3. Suvažiavimas reiškia 
Šrotestą prieš "Office of 

pečiai Investigations” 
kolaboraciją su KGB, Ame
rikos lietuvių persekiojime, 
ir siunčia protesto peticiją 
JAV Teisingumo sekretoriui 
W. French Smith reikalau
jant kad ši kolaboracija būtų 
tuojau sustabdyta.

4. Suvažiavimas sveikina 
PL B-nės, JAV L B-nės, ir 
KL B-nės Valdybas ir reiš
kia ypatingą padėką JAV L 
B-nės pirmininkui Dr. A. 
Butkui už dalyvavimą suva
žiavime.

AUKOS MOTERŲ
DRAUGIJAI

Pastaruoju metu S.L.M. 
S.G. Draugijos veiklai pa
gyvinti aukojo: p. V. Naru- 
šienė $ 225, Dr. Katilius iš 
USA | 103.95, V. Ratkevi
čius iš Adelaidės $ 40, A. 
Milašas $ 25, M. Rošienė $ 2.

Visiems mieliems aukoto
jams nuoširdžiai dėkojame.

SLMSG Draugijos Valdyba
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8-ji pabaltiečių sporto šventė /POPTA L >
Tradicinės pabaltiečių 

krepšinio bei tinklinio var
žybos įvyko balandžio 23-24 
dienomis Melbourne, Albert 
Park stadione. Užbėgant 
įvykiams už akių, reikia ap
gailestauti, kad lietuviai ne
pajėgė sudaryti moterų 
tinklinio rinktinės, ypatin
gai, kai žaidynės yyko pa
čiame, geografiniai, centri
niame Australijos didmies
tyje. Atrodo, ši sporto šaka 
pas mus jau gana tvirtai 
’’įsipilietino” ir Čikagoje ši 
rinktinė bus viena iš skait
lingiausių tiek žaidėjais, o 
taip pat ir palydovais...

KREPŠINIS

LIETUVIAI - LATVIAI 
61:43 (36:18)

Garbė pradėti šias žaidy
nes buvo sutekta jauniams, 
kur lietuvių prieauglis pasb 
rodė žymiai pranašiau, ir 
latviai įstengė tvirčiau pasi
priešinti tik pirmose 10 mi
nučių. Mūsų rinktinėje ge
riausiai pasirodė Sydnejaus 
berniukai: A. Svaldenis pel
nęs 26 taškus, G. Atkinson 
18, E. Kasperaitis 9, N. 
Kuster 2, D. Sadauskas 2, P. 
Verbyla 2, R. Willenbrecht 
2. Treneris Don Atkinson.

Po šių rungtynių įvyko 
Žaidynių atidarymo iškil
mės, kurios nebuvo iškil
mingos, nes nuotaiką, kaip ir 
pereitose žaidynėse, suga
dino estų sportininkų ne
tvarkinga apranga. Tas rei
kalas gvildentas prieš dve
jus metus Adelaidėje, ir 
estai buvo pasižadėję į tai 
atkreipti rimtą dėmesį. Tuo 
pačiu reikia pagirti lietuvių 
ir latvių sportininkus, kurie 
savo sportininkus aprengia 
tvarkingai. Po oficialių kal
bų, sugrojus Australijos, 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos 
himnus, varžybos buvo tę
siamos vyrų krepšinio rung
tynėmis.
LIETUVĖS — LATVĖS 

46:53 (22:31)

Pasižiūrėjus į moterų 
krepšinio rinktinės sąstatą, 
galime tik pasidžiaugti, kad 
lietuvaitės pajėgė taip tvir
tai pasipriešinti labai pajė
gioms latvėms, kurių rink
tinės gretose startavo na
cionalinės lygos krepšininkė 
ūza Nagy-Blicavs, bei 
District klasės žaidėjos I. 
Treva, B. Dozna, S. Jankal- 
vė - visos iš Adelaidės.

Kaip ir mergaičių pirme
nybėse, estės ir čia nesudarė 
rinktinės, tad lietuvės ir lat
vės sekančią dieną sužaidė 
dar vienas rungtynes, ku
riose pasirodė silpniau 
45:62. Lietuvėms taškus 
pelnė, skliausteliuose pel
nyti antrose rungtynėse: V. 
Kalnins 16 (20), R. Kaspe- 
raitytė 13 (13), J. Šepokaitė 
11 (0), A. Kristens-Tamo- 
šiūnaitė 2 (6), R. Gružaus- 
kaitė 2 (4), S. Wiasak 2. 
Treneris J. Obeliūnas.

LIETUVIAI - ESTAI
75:67 (38:36)

Visi su nekantrumu laukė 
Easkutinių pirmos dienos 

repšinio rungtynių ir, gali
ma pasakyti, žiūrovai nebu
vo apvilti, nes abi rinktinės 
pademonstravo kovingą 
žaidimą, kur nestokojo pui
kaus kamuolio valdymo, 
gražių pasuočių bei išradin
gumo, kurie dažniausiai bu
vo: užbaigiami taikliais mė

tymais iš įvairių distancijų. 
Jei mūsiškiai stokojo ūgio, 
tai tą ’’atpirko” darbštumu, 
tad šias rungtynes galime 
įvertinti kaip vienas iš ge
riausių Pabaltiečių žaidynių 
istorijoje. Ir čia lietuvių 
pranašumas išryškėjo tik 
rungtynių pabaigoje. Kai 
mūsų sportininkai bei vado
vai susirinko: Lietuvių Na
muose, kur ’’Varpo” klubo 
valdyba suruošė kuklias 
vaišes, teko girdėti daug 
gražių atsiliepimų apie mūsų 
krepšininkus, o taip pat jų 
nemažai teko ir mūsų vyrų 
rinktinės trenerio Stasio 
Šuto adresu. Pirmos dienos 
lietuvių pasirodymas nutei
kė optimistiškai.

Lietuviams taškus pelnė: 
J. Ignatavičius 21, P. Ųrne- 
vičius 14, A. Wiasak 14, D. 
Šutas 10. P. Kapočius 9, A. 
Vieraitis 3, S. Balnionis 2, R. 
Šliteris 2. Estams daugiau
siai: L Kneebone 20, H. Gu- 
besch 17, A. Mikkor 13.
ESTAI : LATVIAI

63:41 (28:20)!!!

Staigmena? — taip, sen
sacija — ne, nes prieš dvejus 
metus Adelaidėje lietuviai 
įveikė estus 93:82, bet tai 
buvo daugiausiai dėka 
taiklių tolimų E. Kardo me
timų, kuris tose rungtynėse 
{>elnė net 34 taškus. Tiesa, 
atviai gali pasiteisinti, kad 

šiose rungtynėse dėl nevisai 
sugijusios kojos nežaidė 
ojlimpinės rinktinės krepši
ninkas Andris Blicavs, bet 
nežiūrint to. estai pade
monstravo labai aukštos 
klasės žaidimą ir iniciatyvą 
perėmė jau rungtynių pra
džioje. Tiesa, antrame kėli

Apie fizinį auklėjimą
Leonas Baltrūnas

Juo toliau, juo daugiau 
žmogus ieško kelių, kaip to
bulėti, kaip įsigalėti erdvė
se, kaip giliau patekti į že
mės gelmes ir kaip surasti 
daugiau gamtos ir būties 
paslapčių ir jas panaudoti 
gyvenimo pagerinimui.

Naudojantis paskutiniais, 
moderniškais technikos ir 
mokslo išradimais, žmogus 
šiandien yra atsiekęs tai, 
kas kadaise ne tik kad buvo 
neįmanoma, bet net neįtikė
tina.

Tiesa, kad dėka neišpasa
kytai išsivysčiusios techni
kos ir įvairiausių naujų 
mokslinių išradimų, žmogus 
dideliais žingsniais žengia 
pirmyn į paslaptingą ateitį. 
Negalima būti vienašališ
kiems ir visus šiuos nuopel
nus skirti tik mokslui ir 
technikai, nes, kaip ten be
būtų, vis dėlto, viso ko 
pagrinde yra žmogus - as
menybė, kuri tik tada gali 
progresuoti ir tobulėti, kada 
ji yra fiziniai ir dvasiniai 
sveikai išbalansuota. Taigi, 
ne tik materialinės ir mokslo 
vertybės, bet visapušisko 
tobulumo siekiantis žmogus 
gali drąsiai žiūrėti į ateitį ir 
tikėtis laimingesnio ryto
jaus.

Didžiausias klausimas yra 
- kaip atsiekti to žmogaus 
tobulumo? Viso pasaulio 
švietimo ir mokslo žinovai, 
sistemingai ir labai atsargiai 
planuoja mokymo ir auklėji
mo programas ir bando su
rasti geriausią kelią, kaip 
išauginti ir išauklėti tokią 
tobulą asmenybę, kuri ge

nyje latviai rezultatą su
švelnino, bet rungtynių pa
baigoje visiškai sužlugo. 
Estų rinktinės pagrindas - 
nacionalinės lygos žaidėjas 
A. Mikkor, kuris šiose rung
tynėse pelnė vos 4 taškus, 
sumaniai vadovavo žaidimui 
ir gražiom pasuotėm ’’maiti
no” I. Kneebone, kuris ”pri- 
medžiojo” 26 taškus, H. Gu- 
besch 18, M. Kivivali 7. Lat
viams daugiausia taškų pel
nė: I. Blicavs 12, U. Bruns 8, 
E. Drizners 6, V. Janke- 
vics 6.

LIETUVAITĖS - LAT- 
VAITĖS 58:38 (26:15)

Mergaičių rinktinės 
pagrindą sudarė Adelaidės 
krepšininkės, kurioms labai 
gerai asistavo melburniškė 
D. Balnionytė. Mūsų prie
auglio pranašumas nesukėlė 
žiūrovams rūpesčių, tad ir 
rungtynės laimėtos įtiki
nančiai. Lietuvaitėms taš
kus pelnė: V. Kalnins 22, L 
Petkūnaitė 14, S. Vyšniaus
kaitė 11, A. Snarskytė 7, T. 
Lockhart 4.

Kadangi estės mergaičių 
krepšininkių rinktinės ne
sudaro, tai tos pačios ko
mandos sekančią dieną dar 
kartą išbandė jėgas ir šiose 
rungtynėse lietuvaitės pasi
rodė pranašiau, laimėdamos 
45:27. Taškai: V. Kalnins 16, 
A. Snarskytė 10, I. Petkū
naitė 9, S. Vyšniauskaitė 4, 
V. Bone 4, T. Lockhart 3.
LIETUVIAI - LATVIAI

57:53 (23:25)

Berniukai pradėjo ir ant
ros dienos rungtynes, tačiau 
neparodė tos ugnelės, bet 

riausiai tiktų, šių dienų, mo
derniško amžiaus gyvenimo 
reikalavimams.

Turbūt dar ilgai bus gin- 
činamasi šiuo klausimu, nes 

niekaip neprieinama prie 
vienos bendros nuomonės. 
Tik vienas dalykas galutinai 
yra nustatytas, kad išaugi
nus tobulą žmogų - reikia tai 
daryti nuo labai ankstyvos 
jaunystės ir tobulo žmogaus 
auklėjime pirmenybė turi 
būti duodama fiziniam tobu
lumui, nes fiziniai sveikai 
išaugęs jaunuolis ne tik kad 
greičiau ir lengviau pasisa
vins jam teikiamas protines 
gudrybes, bet žymiai geriau 
pritaikins. įgytas žinias, 
praktiškam gyvenimui.

Tokiu būdu, šiandieną, vi
same pasaulyje, jaunimo 
auklėjime, skiriamas labai 
didelis dėmesys jaunuolių 
fiziniam auklėjimui, kur 
mankštos, įvairiausios var
žybos ir sportiniai žaidimai 
užima ypatingą vietą.

Vaikų ir jaunimo fizinio 
tobulinimo problemos yra 
globalinės. Jos vienodai 
svarbios viso pasaulio jauni
mui. Dar 1976-tais metais 

UNESCO surengė tarpau- 
tinę konfereciją, į kurią su
kvietė viso pasaulio tautų 
atstovus, atsakomingus už 
jaunimo fiz. aukl. ir sporto 
organizavimą. Čia buvo 
labai plačiai aptarti jaunimo 
auklėjimo klausimai ir buvo 
pripažinta, kad tinkamas fi
zinis jaunimo parengimas 
ateities gyvenimui, yra es
mingas ir būtinas visapusiš
ko asmenybės tobulėjimo 

vedė žaidimą, kad užsitikri
nus pergalę. Ir vėl geriausiai 
sužaidė Sydnejaus vaikinai. 
Taškus pelnė: A. Svaldenis 
18, E. Kasperaitis 13, G. At
kinson 12, R. Willenbrecht 
6, M. Brenner 6, D. Sadaus
kas 2. Berniukų nugalėtojų 
titulas, be didesnių pastan
gų teko lietuvių prieaugliui.

LIETUVIAI - LATVIAI
49:53 (25:18)

Šios paskutinės vyrų 
krepšinio rungtynės buvo 
dvigubos svarbos tiek lietu
viams, tiek ir latviams, nes 
mums užteko tik vieno taško 
pergalės, kas būtų užgaran
tavę ne tik vyrų, bet ir visa
pusišką 8-tų Pabaltiečių 
Žaidynių nugalėtojų titulą. 
Nežiūrint dar nevisiškai 
pasveikusios kojos, latvių 
gretose pamatėme olimpietį 
A. Blicavs, kas įrodė, kad jie 
buvo pasiryžę žūtbūt šias 
rungtynes laimėti. Pirmame 
kėlinyje mūsiškiai atrodė 
pranašiau, bet antro kėlinio 
duetas A. Blicavs - U. Bruns 
sužaidė neuždengiamai, ku
rias latviai paskutinėse mi
nutės laimėjo taikliais baudų 
mėtymais, o mes iš 4 me
timų nepelnėmenei taško. 
Lietuviams taškus pelnė: J. 
Ignatavičius 16, D. Šutas 8, 
A. Wiasak 8, A. Svaldenis 6, 
R. Leknius 5, A. Milvydas 4, 
P. Kapočius 2. Latviams 
daugiausiai: U. Bruns 16, A. 
Blicavs 12, E. Drizners 11.

Taip jau paprastai būna, 
kai rungtynės laimimos, tai 
nuopelnai priskaitomi žai
dėjams, bet kai pralaimima, 
tada kritika taikoma trene
riams. Aš nevisuomet tam 
pritariu, tačiau šiuo atveju 
norėtųsi paklausti, kodėl tie 
žaidėjai, kurie prieš dieną 
taip gražiai sužaidė prieš 
estus, rungtynėse prieš lat
vius ’’šildė” atsarginių suolą. 
Taigi visoms vyrų koman
doms laimėjus po vienas 
rungtynes ir patyrus po 
pralaimėjimą dėl geresnii 
įmestų krepšių santikio, nu
galėtojų titulas teko estams.

veiksnys.
Šitoji konferencija reko

mendavo viso pasaulio jau
nimo švietimo vadovams 
padidinti fizinio vaikų akty
vumo laiką iki trečdalio, 
skirto protiniam darbui. Pa
gal šią rekomendaciją, 
moksleiviai kasdien turėtų 
mankštintis, žaisti ir spor
tuoti 3-4 valandas. Konfe
rencija siūlė visom mokymo 
ir auklėjimo institucijom, 
savo mokslo planuose padi
dinti valandų skaičių fizi-' 
niam auklėjimui.

Daugumos valstybių 
švietimo vadovybės priėmė 
teigiamai šią rekomendaciją 
ir šiandieną matome, kad 
daugumoje mokyklose 
mokslo programose fiziniam 
auklėjimui skiriamos ketu
rios valandos savaitėje. 
Šiandieną atvirai priimta 
sakyti, kad fizinis auklėji
mas yra kultūros ir bendrojo 
auklėjimo dalis, nes šio 
mokslo pagrindiniai 
aspektai yra - įvairiausios 
mankštos, žaidimai, varžy
bos ir sveikatos ugdymas.

Jeigu prisiminsime nepri
klausomos Lietuvos fizinio 
auklėjimo sistemą, tai malo
nu yra pabrėžti, kad tapti 

lietuviai antri, o latviams 
teko pasitenkinti trečia rie
tą. Tai naujas lapas misų 
žaidynių istorijoje, nes estai 
šio titulo iki šiol dar nebuvo 
iškovoję.

Moterų titulas teko lat
vėms, o mes turėjome pasi
tenkinti antra vieta, už tai 
tiek berniukų, tiek ir mer
gaičių grupėse lietu 'iai 
pasirodė pranašiausiai, o 
latviai turėjo pasitenkh.ti 
antrom vietom.

TINKLINIS

Šioje sporto šakoje vyko 
tik vyrų pirmenybės, nes ir 
estės neatsiuntė moterų 
rinktinės.
LIETUVIAI- LATVIAI

0:3 (7:15,8:15,11:15) 
ESTAI - LATVIAI 0:3 
(15:9, 15:7, 15:6) 
LIETUVIAI - ESTAI 0:3 
(5:15, 3:15, 7:15)

Taigi, galutinis rezultatas 
įrodė, kad estai yra pajė
giausi ir vyrų tinklinyje, 
kur pasipuošė nugalėtojų 
titulu, latviai užėmė antrą 
vietą, o mes čia turėjome 
pasitenkinti trečia.

Tad po visų varžybų pasi
rodė, kad 8-.se Pabaltiečių 
žaidynėse pranašiausiai 
pasirodė latviai, surinkę 13 
taškų, lietuviai 11 ir estai 6 
taškus. Po visų pirmenybių 
įvyko pabaltiečių sporto va
dovų bendras posėdis, kur 
apsvarstyta Pabaltiečių 
Žaidynių ateitis. Estai susi
laukė priekaištų dėl jų spor
tinės aprangos, į ką jie pasi
žadėjo atkreipti rimtesnį 
dėmesį. Pramatoma ateityje 
įtraukti veteranų bei vieti
nių jaunių rungtynes.

Vakare, Latvių Namuose 
įvyko pabaltiečių sportinin
kų bei jų rėmėjų viešas va
karas, kuris praėjo labai 
jaukioje atmosferoje.

Sekančios Pabaltiečių 
Žaidynės įvyks po dvejų 
metų Sydnejuje.

R. Sidabras

Fiz. Aukl. mokytoju arba 
instruktorium, reikėjo 
baigti 4-rių metų Fiz. Aukl. 
kursą, kuris buvo prilygin
tas aukštajam
mokslui. Šio kurso studijų 
programa buvo labai plati ir 
Anatomiją ir Fiziologiją 
tekdavo išeiti kartu su 
medicinos fakulteto pirmojo 
kurso studentais. Šių aukš
tųjų kursų pagrindinis tiks
las buvo paruošti mokytojus 
aukštesniosioms Lietuvos 
mokykloms, kurie sugebėtų 
per fizinį auklėjimą išauginti 
ir suformuoti sveiką, drąsų, 
stiprų, valingą, taurų ir są
moningą lietuvį.

Džiaugiuos, kad bendras 
supratimas apie fizinį auklė
jimą vis stiprėja ir kartu su 
tuom, didėja žmogaus suge
bėjimai visose gyvenimo 
srityse.

Man ypatingai malonu, 
kad ir mes - lietuviai teigia
mai reaguojame ir nors ir 
gyvename toli nuo savo tė
vynės, suprantame fizinio 
auklėjimo vertę ir dedame 
pastangų sveikai auklėti 
savo vaikus.
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Syd. Apylinkės Valdybos PRANEŠIMAS 
ruošiamas p. Onos Baužie- 
nės pagerbimas pietūs 
įvyksta šeštadienį, gegužės 
21 d., 4 vai. Lietuvių Na
muose Bankstowne. Pietūs
kainuos $ 7 asmeniui. Užsi
rašyti Liet. Klube.

Mielos Draugijos narės,

Primename ir maloniai 
kviečiame visas buvusias ir 
dabartines Draugijos nares 
kuo skaitlingiausiai daly
vauti mūsų ilgametės pirmi
ninkės p. O. Baužienės pa
gerbime - pietuose. Malonė
kite vietas užsisakyti laiku 
skambinant į Liet. Klubą tel. 
708 1414 iki gegužės 14 d.

Valdyba

TAUTIEČIAI ĮVERTINA
MŪSŲ PASTOGĘ

Canberiškiai p.p. Z. ir L. 
Sipavičiai apmokėdami pre
numeratą už 1982-83 metus 
drauge apmoka a.a. Dr. A. 
Ivinskio pren. už 1982-83 
metus, vietoj gėlių a.a. J. 
Augučiui mirus $ 20 ir auką 
Mūsų Pastogei $ 50. Ačiū 
p.p. Si pavičiams!

M.P. Adminstracija

SEKMADIENIO SPEKTAKLIS 
/Live/

Ruošiamas kanalo ALJS 5 gegužės 22 d., sekmadienį, 2.30 vai. Melbourno 
Lietuvių Namuose

PETRAS PARKINSONAS
jums pristatys muzikos, komedijos, dainų, australų madų paradą bei daug 
naujienų. >'

Yra reikalingas Studio Audience
Įėjimas tik t a i su bilietais. $ 5 suaugusiems, $ 4 pensininkams ir 

moksleiviams. Užsisakyti pas Gailą Muceniekaitę tel. 534 4868 arba prie jubi
liejinės salės durų.

ALJS Valdyba

ATEITININKŲ ŠVENTĖ

Gegužės 22 d. Syd. ateiti
ninkų šventė. Bus iškilmin
gos pamaldos ir ateitininkų 
įžodis bažnyčioje.

Vėliau seks msgn. P. But
kaus jo 45 metų kunigystės 
Eaminėjimo pietūs Syd.

iet. Namuose 2 vai. Norį 
šiame pagerbime dalyvauti 
registruojasi Liet. Klube 
pas vedėją arba pas A. Kra
milių tel. 727 3131. Pietūs 
dalyviams $ 10 asmeniui, 
vaikams iki 14 m. - $ 5. Jubi
liatui sveikinimus raštu ad
resuoti A. Kramiliaus adre
su: 83 Queen St. Canley 
Vale 2166.

Australijos Lietuvių 
Draugijos Žmogaus Teisėms 
Ginti visuotinis metinis su
sirinkimas įvyks gegužės 29 
d., sekmadienį, 3 va!. 
Sydney Lietuvių Klube 
Bankstowne.

Darbotvarkėje 1. Veiklos 
apžvalga. 2, Diskusijos dėl 
pranešimų. 3. Valdybos rin
kimai. 4. Klausimai ir suma
nymai. 5. Dr. D. Kairaičio 
referatas apie Keston 
College.

Visi draugijos nariai kvie
čiami būtinai dalyvauti

Valdyba
SŪKURYS IR SUTARTI
NĖ PRANEŠA

Birželio 11 d., šeštadienį, 
8 vai. vak. ’’Sūkurys” ir 
’’Sutartinė” pasirodo Shell 
Folkloric Festivaly Operos 
rūmuose.

Kviečiame visus tautie
čius gausiai pasirodyme da
lyvauti ir palaikyti mūsų šo
kėjus ir daininkus.

Norį įsigyti bilietų prašo
mi kreiptis į Renatą Migienę 
tel. 726 4139, Ireną Kaladie- 
nę tel. 888 6049 arba Pajautą 
Pullinen tel. 869 8180. Užsi
sakius iki gegužės 23 d. bi

SYD. SPORTO KLUBAS ’’KOVAS”
gegužės 28 d. Sydnejaus Lietuvių Namuose rengia

atsisveikinimo vakarą
Proga pamatyti vykstančius Amerikon sportininkus su naujomis išeiginė

mis uniformomis, treningais ir žaidynių apranga. Bus traukiama turtinga 
Kovo loterija: spalvota televizija, radijas, ir kiti vertingi laimikiai.

Sp. klubo Kovo dviejų pavyzdingiausių sportininkų pristatymas ir Dr. A. 
Viliūno jiems skiriamos ir įteikiamos premijos.

Bilietai - $ 3. Pradžia 7 vai.
Sp. Klubo Kovo Valdyba

SYDNEJAUS LIETUVIŲ NAMUOSE
16 18 EAST TERRACE. BANKSTOWN (TEL. 708-1414»

Gegužės 21 d., šeštadienį,
Lenkų tautinių šokių ’’KUJAWY” ir 
choro KONCERTAS 
Tuoj po koncerto šokiai.
Pradžia 6 vai.
Bilietai $ 5 asmeniui, moksleiviams ir 
pensininkams - $ 4,

Gegužės 27 d., penkadienį, 7.30 vai. 
SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBO 
NARIŲ VISUOTINIS

SUSIRINKIMAS
Bus svarstoma dabartinė klubo padėtis 
ir ateities planai.
Raskime laiko ir noro dalyvauti šiame 
svarbiame susirinkime.

ŠEIMOS ŠVENTĖ, GIMTADIENIS AR KAS PANAŠAUS, KODĖL NE 
LIETUVIŲ NAMUOSE BANKSTOWNE?

GERAS MAISTAS, GERAS PATARNAVIMAS, O KAINOS TIKRAI 
PRIEINAMOS! KODĖL NEPSITEIRAUTI?

SKAMBINKITE ELENAI BIRKMANIENEI 708 1414.
SAVI PAS SAVUS - REMKIME LIETUVIŠKUS 

NAMUS!

lietai gaunami papiginta 
kaina - $ 7 vietoj $ 10.50; 
pensininkams ir mokslei
viams $ 4.50.

Sūkurys praneša, sekanti 
Sydnejaus veteranų šokėjų 
repeticija įvyks trečiadienį, 
gegužės 25 d. 7.30 vai. Lie
tuvių Klube.

Kviečiam suinteresuotus 
dalyvauti.

Valdyba

PREL. P. BUTKAUS
JUBILIEJUS

Sekminių šventėje švęsi

me prel. P. Butkaus 45 metų 
kunigystės jubiliejų. Kvie
čiame jau iš anksto regis
truotis Lietuvių Klube arba 
pas A. Kramilių. Pagerbimą 
ruošia Lietuvių Namų Val
dyba ir ateitininkai.

Po iškilmingų pamaldų 
bažnyčioje Lidcombe gegu
žės 22 d. 2 vai. įvyks jubi
liejiniai pietūs Lietuvių 
Klubo auditorijoje.

Kaina $ 10 ir vaikams iki 
14 metų pusė kainos. Regis
truotis iki gegužės 19 d. 
įmokant pinigus.

Kviečiame ir laukiame.

A. Kramilius 
Lietuvių Namų Valdybos 

ir Ateitininkų vardu

Sydnejaus ir apylinkių lie
tuviai kviečiami minėjime 
dalyvauti.

Syd. Liet. Klubo Biblioteka 
Tautos Fondo Atstovybė 

Australijoje

TAUTOS KANČIOS

Lietuvių tauta amžių ei
goje pergyveno daug šiurpių 
momentų, bet 1941 metų 
birželio trėmimai buvo 
patys tragiškiausi.

Birželio 13-15 d.d. sovietų 
okupantų kariai, čekistai bei 
parsidavėliai iš anksto pasi-

VIETOJ M 
4^ gėlių
Pagerbdami a.a. Joną 

Augutį ir a.a. Oną Andruš- 
kienę vietoj gėlių Mūsų 
Pastogei aukojame $ 20. G. 
ir E. Schick. Nuoširdžiai dė
kojame.

Dr. A. Ivinskio mirties 
proga buvo surinkta $ 92 
aukų, kurie velionio pagei
davimu perduota Mater 
Misericordiae ligoninės 
onkologijos skyriui.

ALB Newcastle Apyl.
Valdybos sekretorius

Mirus Jonui Augučiui 
vietoj gėlių jį pagerbiant 
aukojo Lietuvos laisvės rei
kalams:

$ 20 Viktorija Keraitienė, 
$ 5 B. Minius.
Dėkojame už nevystan

čias gėles.

Tautos Fondo Atstovybė 
Sydney

ruošę užpuolė ramius Lietu
vos gyventojus, apsupo 
tūkstančius namų pradėda
mi Lietuvos žmonių me
džioklę. Šimtai šeimų ir pa
vienių asmenų buvo prie-
varta pristatyta į geležin
kelių stotis ir sukišta į pa
ruoštus vagonus. Teroras 
tęsėsi keletą dienų. Suim
tieji nieko nežinojo apie toli
mesnį savo likimą. Vežė to
lyn į nežinomybę, traukiniai 
dundėjo Sibiro link į kon
centracijos stovyklas.

Lietuva kenčia ir pergy
vena tautos genocidą. Jau 
nuo seno mums gerai pažįs
tamas visuomenininkas 
Bronius Stašionis skaitys 
paskaitą išvežtųjų minėjime 
birželio 5 d., sekmadienį, 
Syd. Lietuvių Namuose.

Visi lietuviai minėjime 
kviečiami dalyvauti.

(L. ir K.)

TRĖMIMŲ MINĖJIMAS

Birželio 12 d., sekmadienį, 4 vai. N.S.W. Jungtinis Bal
tų Komitetas rengia trėmimų minėjimą Latvių Namuose, 
32 Parnell St., Strathfield.

Oficialioje minėjimo dalyje paskaitą skaitys federalinio 
parlamento narys Michael Hodgman, buvęs ministeris M. 
Frazer vyriausybėje.

Antrojoje minėjimo dalyje bendromis baltų scenos 
darbuotojų jėgomis bus pastatytas lietuvio rašytojo Al
girdo Landsbergio vaidinimas anglų kalba ’’PENKI 
STULPAI TURGAUS AIKŠTĖJE”, atkuriąs šiurpią 
netolimą praeitį — mūsų laisvės kovotojų - partizanų žūt
būtines kovas pirmaisiais pokario metais.

Jungtinis Baltų Komitetas kviečia visus lietuvius į šį 
skaudžios sukakties minėjimą. Patašius

N.S.W. Jungtinio Baltų Komiteto 
vicepirmininkas
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BIRŽELIO TRĖMIMŲ
MINĖJIMAS

Sydnejuje rengiamas bir
želio 5 d., sekmadienį: 11.30 
vai. pamaldos Lidcombe. 
Gieda Dainos choras, vad. B..t 
Kiverio. Prieš ir po pamaldų ’ 
prie bažnyčios bus renka
mos aukos Tautos Fondui.

3 vai. Syd. Liet. Namuose 
viešas minėjimas. Paskaitą 
skaitys Bronius Stašionis. 
Seks Dr. I. Venclovo prane
šimas žmogaus teisių reika
lu.

Minėjimo metu rengiam 
spaudos paroda, kur bus iš
statyta įvairi literatūra apie 
Lietuvą ir jos okupaciją. Visi

mist Pastoge
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