
SOVIETINĖJE
TARNYBOJE

Praeitais metais Pasaulio 
Lietuvio Nr. 3, kovo mėn. 
skaitytojus supažindinau su 
Sovietų kalinio Avraham 
Shifrin parašyta knyga The 
First Guidbook to the 
USSR. Perskaičius knygą, 
apima siaubas kiekvieną 
skaitytoją, arčiau susipaži
nus su Sovietų Sąjunga. Da
bar noriu supažindinti skai
tytojus su kita knygele bro
šiūra: Welcome to the 
Soviet Union, išleista: 
Accredited Intourist Agents 
Palanga Travel, Sydney, per 
kurį atvažiuoja Australijos 
sportininkai į Amerikos 
Lietuvių kongresą.

Toje brošiūroje atspaus
dinta visa Intouristo propa
ganda apie Sovietų Sąjungą. 
Skyriuje — Fakts and 
Figures about the USSR 
rašo apie Sovietų istoriją, 
geografiją, gyventojus, so
cialinę ir valstybinę sant
varką, apie tarptautinį 
bendradarbiavimą, komu- 

____nistines organizacijas, eko
nomiją, švietimą ir mokslą, 
kultūrą ir meną. Visa šita 
Sovietų propaganda, žinan
tiems Sovietų realybę, 
sukelia ironiją ir daugiau 
nieko, bet kai ji patenka į 
jaunuolių rankas, iš mūsų 
pačių žmonių dalijamų 
rankų, tai jaunuolis ją pri
ima kaip gryną pinigą. Ir čia 
daroma didžiausia žala.

Aš čia patieksiu keletą iš
traukų iš tos Palangos Tra
vel brošiūros: ’’Each Union 
republic exercises state 
authority independently. 
The USSR protects the 
sovereigh rights of the 
Union Republics. Each 
Union Republic has its own 
constitution its own coat of 
arms ant its own flag, it has 
the right freely to exceed 
from the USSR and the 
right to enter into direct 
relations with foreign 
states”. Čia užtenka primin
ti Čekoslovakijos, Vengrijos 
ir dabar Lenkijos kovas už 
išsilaisvinimą iš USSR. ”The 
USSR is a highly industri
alised country with a large - 
scale and mechanised agri
culture. For absolute indus
trial output it ranks first in 
Europe and second in the 
world (after the USA)”. Vi
siems pasaulyje gerai žino
ma, kaip sugriuvęs yra So
vietų ūkis, kaip papigintom 
kainom susiubagauja sau 
maisto iš Vakarų valstybių. 
”The Soviet government 
denounced all the uniqual 
Tsarist treaties and all 
rights and privileges in 
other countries and 
advanced a broad prog
ramme of peaceful co-exis
tence and economic co-ope
ration with capitalist 
states". USSR visas savo 
sutartis sulaužė su Baltų 
valstybėmis ir jas okupaci

joje laiko iki šiol, neleisdami 

tais ir net Azijos kraštais, 
kaip Afganistanas ir kt.

Gerai žinome iš savo arti
mųjų Lietuvoje, kad vyres
nių klasių mokiniai ir stu
dentai atostogų metu prie
varta siunčiami į kolchozus 
derliaus nuimti, net į toli
miausius kraštus, o inturisto 
propaganda štai ką rašo: 
’’The state provides addi
tional annual holidays with 
pay and also leave of 
absence from work so that 
these people can sit for 
examination, carry out their 
studies during term-time, or 
prepare these for diplomas”.

Kaip matome, propogan- 
dinio melo prikimšta pilna 
knygutė, kuri dalijama vi
siems, važiuojantiems per 
Palangą Travel. Nežinantie
ji ir nepažįstantieji Sovietų 
rojaus priima už gryną pini
gą, ypač jaunimas. Brošiū-. 
roję per du puslapiu at
spausdintas didelis USSR 
žemėlapis rodo didelę 
Sovietų galybę, jame nėra 
tautinių valstybių pažymė
ta, nėra ir Baltų tautų, tik 
Vilnius, Riga ir Talinas su
žymėti, kaip Sovietų mies
tai.

Propaganda yra didelis 
ginklas, ypač tuose kraštuo
se, kur spauda laisva. So
vietai tuo ginklu moka nau
dotis geriau už Gobelsą, bu
vusį Trečio Reicho propa
gandos ministerį, į tą pro
pagandą jie įtraukė nemaža 
ir mūsų žmonių. Jaunuolis, 
prisiskaitęs tokios propa
gandos, ir ’’žinovų” pamo
kytas, ne vienam tėvui daro 
priekaištų dėl jo nutolimo 
nuo realybės.

Iki šiol į šios rūšies propa
gandą mažai kreipėme dė
mesio, galvodami, kad mes 
esame saugūs, turime imu
nitetą, bet įvykiai Australi
joje parodė, kad mes klydo
me. Mūsų sportininkai mus 
pačius nustebino savo at-

Pasaulyje vykstant sovie
tų inspiruotai ir surežisuotai 
’’taikos akcijai”, britų mote
rys surinko 13.000 parašų 
dėl visapusiško nusiginkla
vimo ir norėjo įteikti sov. 
ambasadai Londone, bet 
ambasada tų parašų ir peti
cijos nepriėmė ir visa tai bus 
pasiųsta paštu pačiam 
Andropovui.

Neoficialiomis žiniomis 
Lietuvos vyskupai, būdami 
Romoje užkvietė popiežių 
lankytis į Lietuvą jos 500 
metų nuo krikščionybės įve
dimo sukakties proga. Tas 
būtų ateinančiais metais. Ar 
pavyks šitas planas niekas 
nežino, juo labiau, kad Lie

V. Butrimas Requiem (nuotrauka). Aukso medalis Bruxelles (Belgijoje) tarp
tautinėj foto parodoj

kaklumu ir nesiskaitymu su 
Bendruomenės nuomone. 
Išvykos komiteto jokie ar
gumentai neįtikino, kad 
mums nedera važiuoti per 
Palangą Travel, nepadėjo ir 
prašymai ir reikalavimai, 
net ir pačių sportininkų su
skilimas nebuvo pakanka
mas pagrindas atsisakyti 
kelionės per Palangą Travel. 
Šiuo elgesiu esame giliai pa- i 
veikti, tolimesni įvykiai pa
rodys kaip toli jie nueis.

Kaltės neieškome, esame 
gal ir patys kalti, perdaug 
savim pasitikėję, bet labiau ! 
kalti bus tie mūsų veikėjai, ' 
kurie pro vodkos stikliuką 
toliau jau nieko nebemato.

A. Mauragis

tuvos vyskupai neturi suti
kimo tokiam užkvietimui iš 
Maskvos.
HITLERIO

DIENORAŠČIAI 
FALSIFIKATAS ‘

Po įvykusios pasaulinės į 
sensacijos apie atrastus ■ 
Hitlerio dienoraščius, ku- ‘ 
riuos vokiečių žurnalas j 
’’Stern” paviršutiniškai pa-: 
tikrinęs jų autentiškumą' 
nupirko už milijonus dolerių i 
ir ėmė skelbti kaip tikrus, i 
nuodugniau patyrinėjus nu-' 
statyta, kad tie dienoraščiai 
gudriai sufabrikuoti komu-! 
nistinėje Vokietijoje ir pa
kišti parduoti, kad iš to lai
mėjus ’’kietosios valiutos”.

ALB konferencija

Australijos Lietuvių 
Bendruomenės darbuotojų 
konferencija įvyko gegužės 
14 dieną. Dalyvavo dvide
šimt trys asmenys, jų tarpe 
keturi Krašto Valdybos na
riai ir septyni Seimo atsto
vai. Prieš pradedant konfe
renciją Melbourne Apylin
kės Valdyba pakvietė visus 
pietų, kuriuos pagamino 
Moterų Draugijos narės. 
Sočiai prisivalgę, išklausė 
Krašto Valdybos pirmininko 
V. Bukevičiaus pranešimą 
apie jau pradėtus ir numa
tomus darbus. Pagrindiniai 
iš jų: 1. Australijos Lietuvių 
Bendruomenės veiklos pa
roda Čikagoje, 2. ’’Mūsų 
Pastogės” specialaus nume
rio išleidimas. 3. Australijos 
Seimo atstovų pasiruošimas 
atstovauti Australijos lietu
vius PLB Seime. 4. Jaunimo 
ir sporto organizacijų narių, 
nemokančių lietuvių kalbos 
klausimas. Tai dalis iš Kraš
to Valdybos patiektos dar
botvarkės. Pasibaigus pra
nešimams, vyko diskusijos, 
priėmimai bei pataisos pa
tiektiems pasiūlymams, 
klausimai ir sumanymai. 
Bendrai konferencija praėjo 
darbingoje nuotaikoje. Išsi
aiškinta šiuo metu rūpimais 
klausimais. Išklausius Dr. 
K. Brazaitienės pranešimą 
dėl parašų rinkimo siekiant 
įvesti lietuvių kalbos dės-

Melbourne
tymą viename iš Australijos 
universitetų, paaiškėjo, kad 
iki šiol surinkta tik apie 3000 
parašų. To nepakanka įteikti 
peticijoms. Visos Apylinkių 
Valdybos įsipareigojo suak
tyvinti parašų rinkimą. Pra
šyta visus lapus su parašais 
grąžinti vieno mėnesio 
laikotarpyje. ’’Mūsų Pasto
gės” specialiam numeriui 
skirtą medžiagą prisiųsti 
Krašto Valdybai iki gegužės 
27 d. Parodai skirtų žinių ir 
eksponatų Krašto Valdyba 
jau yra gavusi iš apylinkių. 
Prašome, kurie dar nėra 
prisiuntę, tai padaryti sku
biai. Apylinkė, neprisiuntusi 
reikalautų žinių ir ekspona
tų, nebus reprezentuojama 
parodoje.

Po beveik šešių valandų 
užtrukusios konferencijos 
darbuotojai skirstėsi su vil
timi, kad visi nutarimai, pa
siūlymai, rezoliucijos, bei 
patirtos juodos dėmės kai 
kurių organizacijų veikloje 
neliks vien tik atžymėta 
konferencijos protokolo la
puose bet bus jiems duota 
eiga ir sulauksime iš to 
mums visiems gerų vaisių. 
Kartu visų darbuotojų tarpe 
jautėsi glaudus bendradar
biavimas. Konferencija 
praėjo darbingai ir produk- 
tingai.

V.A.
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Ar jau laikas?
Pereitame MP. Nr. skai

tėme brandų straipsnį, per
spausdintą iš ’Pasaulio Lie
tuvio", kur užklžudomas 
išeivijoje dvikalbiškumo 
klausimas. Reikalas gražiai 
ir įtikinančiai išdėstytas, kas 
verčia kiekvieną lietuvį gi
liau susimąstyti. Klausiant 
ar jau laikas dvikalbiškumui 
tuo pačiu atsistojame prieš 
pramatomą galimybę, kad 
vieną dieną teks prie to pri
eiti. Kitaip sakant, tokių 
prielaidų propaguotojai jau 
šiandie rengia dirvą ateities 
lietuvių išeivijai, kuri veik
sianti ir be lietuvių kalbos. 
Tai lygiai toks pats klausi
mas, kaip klaustume, ar jau 
laikas iš viso pasiduoti, atsi
menant, kad priešas mūsų 
jėgomis neįveikiamas. Jeigu 
kas šiandie šitokį pasiūlymą 
iškeltų, būtų didelis skan
dalas. O tačiau apie kalbos 
išsižadėjimą pastaruoju 
metu vis daugiau ir daugiau 
kalbama pasiteisinant pi
giais išvedžiojimais - esą, 
daugelis lietuvių, ypač jau
nųjų, lietuviškai nesupran
tą. Net ir pas mus atsiranda 
siūlymų įvesti Mūsų Pasto
gėje skyrelį anglų kalba 
jaunimui, kad suprastų, kas 
vyksta pas lietuvius. Idėja 
labai nekalta, bet mūsų 
atveju ar ji pateisinama?

Ar įmanoma, kad ir išei
vijoje, lietuviška veikla be 
lietuvių kalbos? Lygiai tas 
pats, jei klaustume - ar įma
noma iš viso tauta be savo 
kalbos? Čia pat greičiausia 
atsirastų tokių, kurie tam 
prieštarautų šveicarų pa
vyzdžiu: esą šveicarai neturi 
vieningos tautinės kalbos, o 
jie yra ir palieka šveicarais. 
Bet čia turi didelės reikšmės 
istorinės ir geografinės są
lygos, kas turėjo lemiamos 
įtakos Alpių kalniečius su
cementuoti į vieną tautą. 
Pagaliau šveicarai niekad 
nebuvo svetimų jėgų oku
puoti. Lietuviai gi nuo kuni
gaikščių laikų maišėsi su ki
tomis tautomis, įtakoti kitų 
kultūrų ir teriojami okupa
cijų, kas be abejo paliko gi
lius pėdsakus ne tik demo
grafijoje, bet ir tautos cha
raktery.

Kad ir kilniausiais moty
vais pagrįstas dvikalbišku

A.A.
ALGIUI IVINSKIUI

mirus, jo žmoną Jūratę ir dukteris giliai užjaučiame ir 
liūdime

G.O. Patupiai ir šeima

DR. ALGIUI IVINSKIUI
mirus, gilią užuojautą reiškiame žmonai Jūratei ir visai 
šeimai.

Newcastle Diskucijų Būrelis
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mas etninėje bendruomenė
je yra ir bus tik labai ribotas 
laikotarpis, kuris neprašoks 
nė vienos gentkartės, nes su 
laiku ne tik gyvenamojo 
krašto kalba nustelbs etninę 
kalbą, bet per ją bus demo
ralizuojami ir tie, kurie no
rės ir stengsis išlaikyti ir 
antrąją, t.y. etninę kalbą. 
Juk įsileidus į dvikalbišku
mą jau savaime atkris etni
nės kalbos reikalas, nes ji 
pasidarys tik kliūtis, laiko 
trukdymas ir nereikalingas 
balastas. O tai ir būtų pačių 
etninių grupių grįstas kelias 
į išsilydymą arba asimilia
ciją. Gal tos tautos, kurios 
savus žmones eksportuoja 
tarsi prekių perteklių, be 
širdgėlos ir gal net su pasi
tenkinimu priima ir skatina, 
bet mums jis jokiais moty
vais nepriimtinas, nes įve
dus dvikalbiškumą tuo pačiu 
bus įvestas Trojos arklys, 
kuris sugriaus mūsų lietu
višką bendruomenę ir jos 
pagrindus. Savaime supran
tama, kad kiekvienas ateivis 
turi išmokti gyvanamojo 
krašto kalbą būtiniausioms 
kasdieniniams reikalams, 
bet mokėti svetimą kalbą 
dar nereiškia dvikalbišku
mo.

Tai, ką mes čia kalbame 
apie dvikalbiškumą gal 
vedini geriausių norų, Lie
tuvoje tasai dvikalbiškumas 
brukamas prievarta. Oku
pantas sąmoningai to siekia, 
nes kai tautoje neliks nė 
vieno, nemokančio rusiškai, 
tada lengva bus panaikinti ir 
lietuviškas mokyklas, ir

Elta skelbia
PABALTIEČIŲ LAIŠKAS 
EUROPOS UŽSIENIO 
REIKALŲ

MINISTERIAMS

Ryšium su balandžio 12 d. 
įvykstančia Europos Parla
mento užsienio reikalų 
ministerių sesija, Dr. K. Bo
belis kovo 25 d. Pabaltiečių 
Pasaulinės Santalkos vardu 
pasiuntė užsienio reikalų 
ministeriams raštą apie Pa
baltijo kraštų padėtį. Šį 
raštą gavo Belgijos, Danijos, 
Airijos, Italijos, Prancūzi
jos, Vak. Vokietijos, Liuk
semburgo, Olandijos ir 
Anglijos ministerial, kurie 
prašomi remti Lietuvos, 

spaudą, drauge su tuo ir bet 
kokį lietuviškumą. Jau šian
die Lietuvoje per radiją, te
leviziją ar kino teatruose 
daugiau kalbama rusiškai, 
negu lietuviškai. Taigi, tiek 
čia, tiek ir pavergtoje Lie
tuvoje dvikalbiškumas turi 
vieną ir tą pačią intenciją - 
išstumti iš gyvenimo lietu
vių kalbą ir tuo pačiu leng
vai susidoroti su pačia tauta. ; 
Ta pačia priemone išeivijoje Į 
kai kurie galvoja pratęsti i 
lietuvybę, gi okupuotame ! 
krašte ją tuo būdu pražudy- į 
ti, bet kiekvienu atveju dvi- > 
kalbiškumas tiek ten, tiek ir ! 
čia lietuvybei yra mirtinas ' 
kirvis. Be reikalo kai kurie 
dvikalbiškumo šalininkai l 
teigia, kad ir nekalbant lie
tuviškai bent bus pratęsia
ma lietuviška sąmonė. Tai 
yra tik savęs apgaudinėji
mas, nes į

KAS LIETUVIŠKAI NE
KALBA,

TAS LIETUVIŠKAI NE- , 
GALVOJA! •

Dar Aušros ir prieš ją ru- į 

sams įvedus Lietuvoje ru- į 
siškus rašmenis susipratę 
lietuviai griežčiausiai pasi- 
priešino pramaty darni pa
vojų, nors šiandie kai kurių į 
prisitaikymo politikierių 
galvosenoje irgi būtų pigių 
išeičių: kas čia tokio, juk i 
vistiek būtų rašoma lietu
viškai ar tokiomis, ar kito- I 
kiomis raidėmis. Esą, ir lo- į 
tyniški rašmenys nėra lietu- į 
viški. Žinoma, tokios prie
laidos, lygiai kaip ir dvikal
biškumas, gali kilti tik atbu
kusioje tautinėje sąmonėje.

(v.k.)

Latvijos ir Estijos nepri
klausomybės atstatymą. 
Priedu pasiųsta daug me
džiagos: 1979 m. rugpiūčio 
23-sios dienos 45 pabaltiečių 
atsišaukimas, Europos Par
lamentui įteikti memoran
dumai ir kita svarbi doku
mentacija.

(ELTA)

MOTION FOR A
RESOLUTION

tabled by Mr. Wedeking, 
Mr. Clinton, Mr. Klepsch, 
Mr. D’Ormesson, Mr. 
Bocklet, Mrs. Phlix, Mr. 
Patterson, Mr. Adonnino, 
Mr. Habsburg, Mr. 
Verroken, Mr. Ingo Fried
rich, Mrs. Lenz, Mr. Aigner, 
Mr. Poettering, Mr. 
Wawrzik, Mr. von Bis
marck, Mrs. Schleicher, Mr. 
Konrad Schoen, Mr. Helms, 
Mr. von Wogau, Mr. Paisley 
and Mr. Hahn pursuant to 
Rule 47 of the Rules of 
Procedure on the fate of 
Pastor Alfonsas SVARINS
KAS.
THE EUROPEAN 

PARLIAMENT,

A — whereas the imprison
ment of the Lithuanian 
Father Alfonsas Svarinskas 
by the Soviet authorities is a 
blatant violation of human

PADĖKA

Mirus mūsų brangiam vyrui, tėvui ir seneliui a.a. 
Juozui Levickui, nuoširdžiai dėkojame prel. P. Butkui už 
lankymą ligoje, kun. P. Martuzui už velionį atlaikytas 
pamaldas ir religinius patarnavimus; dėkojame a.a. 
Juozo ir šeimos draugams bei pažįstamiems lankiusiems 
ligoje ir dalyvavusiems jo laidotuvėse. Ačiū ramovė- 
nams, pagerbusiems velionį garbės sargyba, dėkui p.p. 
A. Šernui, A. Balsiui ir A. Skirkai už gražius atsisveikini
mo žodžius.

Mūsų nuoširdi padėka už gėles, pareikštas užuojautas 
asmeniškai, laiškais ir spaudoje. Dėkui visiems pager
biant velionį už sudėtas aukas Mūsų Pastogei ir Austra
lijos Lietuvių Fondui ir už velionį aukotas šv. Mišias. Vi
siems išvardintiems ir neišvardintiems dar kartą nuošir
džiai dėkojame.

Likę liūdesy
žmona Jadvyga, vaikai Albinas.Nijolė,

Juozas, Vida ir jų šeimos

Ar demonstracijos už taiką?
Jeigu kas atsimena, šiais 

metais Verbų sekmadienį, 
kovo 27 d. Sydnejuje ir vi
soje Australijoje vyko de
monstracijos už taiką ir ato
minį ginklavimąsi. Šiandie 
žinome, kad tokios demons
tracijos buvo organizuoja
mos visame provakarietiš- 
kame pasaulyje, inspiruotos 
ir visokeriopai remiamos 
Sovietų Sąjungos su inten
cija palaužti vakariečių mo
ralę, norinčius pasipriešinti 
sovietiniams užmojams, 
ypač JAV, apšaukti karo 
kurstytojais ir vedančiais 
prie pasaulio sužlugdymo. 
Šitokiai propagandai pasi
davę ir įtaigoti milijonai 
žmonių demonstravo visame 
pasaulyje (išskyrus Sov. Są
jungą ir jos kontrolėje esan
čius kraštus, kur organiza
toriai už taiką ir atominį nu
siginklavimą buvo suimti ir 
teisiami), įskaitant ir Aus
traliją. Nekalbant apie viso
kį prokomunistinį elementą 
Sydnejuje demonstravo ir 
kiti miesto gyventojai, 
įskaitant eilę katalikų baž
nyčios dignitorių, net vys
kupų.

Demonstracijos įvyko ir 
praėjo, bet niekas negali at
sakyti, kiek jos padarė įta
kos ir kas atsiekta. Lietuvių 
dėmesį ypač galėjo patrauk
ti Sydnejaus demonstracijo
se dalyvavę katalikų vysku- 
Eai. Tačiau kiek atsirado 

alsų iš mūsų pusės, protes-;

rights, and especially of 
religious freedom,
B — whereas the accusation 
of anti-State activity is 
unfounded in that Father 
Svarinskas had simply been 
active on the Shristian 
Committee for the defence 
of the rights of Catholic 
Christians in the USSR, 
C — having regard to the 
special responsibility of the 
European Community 
towards the repressed 
Baltic peoples,

1. Condemns the impri
sonment of Father Svarins
kas;

2. Instructs its President 
to forward this resolution to 
the Council and 
Commission, in order that 
this case might be jointly 
condemnded by the 
European Institutions;

3. Calls upon the Govern
ment of the USSR to release 
Father Alfonsas Svarinskas 
immediately.

tuojančių prieš tokias de
monstracijas, ypač prieš 
kat. Bažnyčios aukštus at
stovus? Sydnejuje bene 
buvo tik vienas A. Krami- 
lius, kuris skelbė savo pro
testo laiškų australų spau
doje, laiškais pareiškė pro
testus demonstracijose da
lyvavusiems kat.
vyskupams net pačiam 
apaštališkam nuncijui Can- 
berroje drauge priminda
mas Lietuvos okupaciją ir 
joje persekiojamą kat. baž
nyčią. Būtų, žinoma, visai 
kitoks įspūdis ir poveikis, 
jeigu tai nebūtų vieno bal
sas, bet atitinkamas viršū
nes būtų pasiekę šimtai pro
testo laiškų. Sveikiname p. 
A. Kramilių už iniciatyvą ir 
drąsą pasisakyti net ir di
diesiems.

Žinios
Prieš keletą savaičių 

amerikiečiai sėkmingai iš
bandė naują erdvėlaivį 
’’Challenger”, kuris pasirodė 
vispusiškai tobulesnis už 
prieš tai keturis kartus 
skridusį i erdves ’’Colum
bia”. Skrido keturi astro
nautai. Nepilnai pavyko pa
leisti iš ’’Challenger” erdvė
laivį su brangiais moksli
niais instrumentais, kuris 
neįstojo į jam numatytą or
bitą, bet ir šitas reikalas pa
vyko bent dalinai atitaisyti.

♦♦♦

Iš Afganistano ištremtas 
Amerikos ambasados antra
sis sekretorius, apkaltintas 
subversyvine veikla. Taip 
pat ištremtas ir Pakistano 
diplomatas iš Afganistano. 
Kaip žinia, prasidėjusios 
diplomatų derybos dėl Af
ganistano padėties Afganis
tano sukilėlių boikotuoja
mos, kurie paskelbė, kad bet 
kokie nutarimai be laisvės 
kovotojų žinios vis tiek bus 
niekingi.

*♦*
Izraelio užimtuose arabų 

kraštuose mokyklų moki
niai, ypatingai mergaitės 
pradėjo sirgti neišaiškinta 
liga. Vietiniai gyventojai 
įsitikinę, kad arabų vaikai 
nuodijami kažkiokiomis du
jomis. Tyrinėjimai nedavė 
aiškių rezultatų, bet keista, 
kad liga palietė vaikus tik 
arabų mokyklose.

* ***
Persiorganizavusi ir iš 

naujo apginkluota ’’patiki
mais” sovietų ginklais Sirija 
gali vėl pradėti karą su Iz
raeliu.
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’’SUPRASK, IŠ KUR KI
LĘS, KAD ŽINOTUM KAS 
ESI, KAD ŽINOTUM KUR 
EITI IR KAIP TEN PA
TEKTI”.

Pasiruošimai
Jaunimo Kongresui ALJS Valdybos leidinys. Redaktorė Loreta čižauskaitė, 36 Grosvenor St., 

Moonee Ponds, Vic. 3039

Mūsų reprezentantai Jaunimo Kongrese

LORETA ČIŽAUSKAITĖ, 
— 20 metų amžiaus iš Mel
bourne.

1982 m. baigiau humani
tarinius mokslus. 1983 m. 
siekiu ’’Diploma of Educa
tion”. Baigiau Melbourne 
lietuvių parapijos mokyklą 
ir lietuvių kalbos kursus. 
Priklausau Melbourne 
skautų Džiugo tuntui, 2 
metus buvau prityrusių 
skaučių draugovės adju
tante, o nuo kovo mėn. iš
rinkta Audros vyresnių 
skaučių būrelio vadovė. Esu 
akademike skautė. Aštuo- 
nius metus šoku Melbourne 
’’Gintaro” tautinių šokių 
grupėje. Priklausau Mel
bourne jaunimo teatro 
grupei. Esu dalyvavus kon
certuose kaip gitariste, dek- 
lamatorė ir daininkė. Pri
klausau etninių skautų ko
mitetui, kuris padeda ruošti 
1983 m. etninių skautų sto
vyklą. Nuo 1981 m. rugsėjo 
mėn. esu Australijos Lietu
vių Jaunimo Sąjungos Val
dybos narė informacijos rei
kalams ir redaguoju ’’Jauni
mo žodį” Mūsų Pastogėje.

DITA SVALDENYTĖ - 26 
metų amžiaus iš Sydnejaus.

Gimusi 1957 m. Kaune. 
Baigusi Kauno vidurinę mo
kymą. 1980 m. su šeima pas
toviai apsigyvenau Austra
lijoje. Važiuoju į 5-jį PLJ 
Kongresą, nes noriu susitik
ti daugiau lietuviško jauni
mo ir įsitraukti į lietuvišką 
veiklą.

AČIŪ

Melbourne Apylinkės Valdybai, paaukojusiai vykstan
tiems į Jaunimo Kongresą $ 300.

Patikslinimas: p-lė Čelnaitė Jaunimui paaukojo $ 100, 
ne 1000, kaip buvo skelbta. Atsiprašome už klaidą.

ALJS Valdyba

SAULIUS MALIJAUSKAS 
— 25 metų amžiaus iš Mel
bourne.

Esu gimęs 1959 metais, 
Gdansko mieste Lenkijoje, 
lietuvių emigrantų šeimoje. 
Ten ir gyvenau iki 11 metų 
amžiaus, o 1968 m. persikė
liau gyventi į Lietuvą. Apsi
gyvenau Vilniuj. 1975 m. 
įstojau į Vilniaus universi
tetą. Čia 5 metus studijavau 
fizikos fakultete, kurį užbai
giau 1980 metais, įsigyda
mas fiziko - dėstytojo spe
cialybę. Tais pačiais metais 
iš Lietuvos išvykau ir apsi
gyvenau ;Australijoje, Mel
bourne mieste. 1981 metų 
pradžioje man pavyko gauti 
valstybinę stipendiją savo 
studijų tęsimui Monash uni
versitete. Čia aš dabar ruo
šiu doktoratą astrofizikos 
srityje.

Jau trečius metus dėstau 
Lietuvių kalbos kursuose, 
mokydamas lietuvių kalbos 
trečios ir ketvirtos gimna
zijos klasių mokinius. Aš esu 
lietuvių akademinės korpo
racijos Romuvos narys ir 
regulariai lankau jos kon
ventus. 1982-rais metais bu
vau paruošęs ir skaičiau 
paskaitą tema ’’Jaunimo or
ganizacijos Lietuvoje 1804 - 
1831 metais”.

AUDRONĖ STEPANIENĖ 
— 32 metų amžiaus iš Can
berros.

Baigiau humanitrinius 
mokslus - lingvistika, pran
cūzų ir anglų kalbas, psicho
logiją ir istoriją, ir ’’Diploma 
of Education” prancūzų kal
bai ir anglų kalba kaip ant
rinė. Dirbu kaip prancūzų 
kalbos mokytoja. Esu baigus 

lietuvių savaitgalinę mo
kyklą ir lituanistinius kur
sus. Dalyvavau įvairiuose 
meniniuose subuvimuose- 
deklamacijomis ir dainavusi 
’’Svajonių” merginų liaudies 
dainų grupėje 1972-74 m. 
Suorganizavau lietuvių me
nininkų EX LIBRIS parodą 
1982 m. lapkričio mėn. Bu
vau ateitininkė. Šoku Can- 
berros ’’Audėjėlės” tautinių 
šokių grupėje. 1975 m. gy
venant Londone, mokinau 
tautinius šokius Londono 
parapijos tautinių šokių 
grupėj. Nuo 1978 metų, esu 
vyresnė skautė Canberros 
skautų Baltijos tunte. 4 me
tus esu skautų vaikų darže
lio vedėja ir 2 metus Baltijos 
tunto sekretorė.

Esu Canberros Lietuvių 
Jaunimo Sąjungos Valdybos 
sekretorė.

DONA SADAUSKAITĖ - 
27 metų amžiaus iš Mel
bourne.

Dirbu kaip ’’social wor
ker” ir šiuo metu gyvenu 
Bendigo. Baigus lietuvių pa
rapijos mokyklą ir lituanis
tinius kursus. Kai gyvenau 
Melbourne, trejus metus 
mokinau lietuvių parapijos 
mokykloje, šokau ^Gintaro” 
ir "Klumpakojo” tautinių 
šokių grupėse, priklausiau 
Džiugo tuntui, esu Audros 
vyresnių skaučių būrelio 
narė, ir būdama studentė 
vienais metais buvau išrink
ta Melbourne Studentų Są- 
{'ungos Valdybos pirminin

kė. 1978 m. dalyvavau skau
tų Gintaro vadovų kursuose 
J.A.V.

ROBERTAS SABECK1S - 
26 metų amžiaus iš Adelai
dės.

Aš aktyviai dalyvauju 
Adelaidės lietuvių bendruo
menėje. Priklausau Šv. Ka
zimiero parapijai ir esu 
Adelaidės Lietuvių Sąjun

gos narys. Dvylika metų šo
ku Adelaidės tautinių šokių 
grupėje ’’Žilvinas”, ir pri
klausau Adelaidės teatro 
grupei ’’Vaidila”. Esu baigęs 
lituanistinius kursus, ateiti
ninkas. Priklausau prie 
Adelaidės jaunimo radijo 
programų ruošėjų. Esu 
Adelaidės Lietuvių Jaunimo 
Sąjungos Valdybos narys.

BIRUTĖ PRAŠMUTAITĖ 
— 27 metų amžiaus iš Mel
bourne.

Baigiau griežtuosius 
mokslus - psichologija ir 
matematika. Dirbu Viktori
jos valdžios departamente 
’’State Rivers — Water 
Supply Commission”, bu
halterių skyriuje. Tisu bai
gus parapijos mokyklą ir 
lietuvių kalbos kursus. Pri
klausau Melbourne Džiugo 
tuntui ir esu paskautininkė 
Melbourne Skautininkų Ra
movėj. Prisidedu prie lietu
viškų radijo programų pra- 
vedimo. Dainuoju ”D;aįna- 
vos” mergaičių grupėje, pa
rapijos chore ir esu viena iš 
Dainos Sambūrio dirigenčių. 
Priklausau Melbourne Lie
tuvių jaunimo teatro grupei. 
1981-82 metais buvau ALB 
Krašto Valdybos narė jau
nimo reikalams. Buvau III 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongreso atstovė Pietų 
Amerikoje. Nuo 1981 m. 
rugsėjo mėn. esu Australi
jos Lietuvių Jaunimo Są
jungos Valdybos pirminin
kę.

EUGENIJUS STANKEVI
ČIUS — 33 metų amžiaus iš 
Pertho.

Baigiau architektūros 
braižybą ir ’’Computer 
Programming” mokslus. 
Vadovauju kompiuterių 
sekcijai architektūros sky
riuje, Public Works De
partment of WesterA Aus
tralia. 25 metus dalyvauju 
lietuviškoj veikloj. 21 metus 
šokau Pertho Šatrijos tauti
nių šokių grupėj, kuriai va
dovauju 15 metų ir mokinu 4 

metus. Esu lietuvių radijo 
valandėlės technikinis va
dovas ir vadovauju Pabal- 
tiečių radio valandėlei. 
1981-82 m. buvau ALB 
Pertho Apylinkės Valdybos 
{>irmininkas. Atstovavau 
ietuvius pabaltiečių komi

tete. Mano iniciatyva ir įdė
tų darbu, po 30 metų Pertho 
lietuviai nupirko Lietuvių 
Namus. Esu Vakarų Aus
tralijos Lietuvių Jaunimo 
Sąjungos Valdybos pirmi
ninkas.

VIDA PUŽAITĖ—HOWE 
— 33 metų amžiaus iš Can-, 
berros.

Dirbu kaip Canberros 
Lietuvių Klubo sekretorė. 

.Gimiau Canberroje ir kai] 
buvau 2 metų amžiaus per
sikėlėm gyventi į Sydnejų. 
Lankiau Sydnejaus savait
galio mokyklą 5 metus ir šo
kau tautinių šokių grupėje. 
Priklausiau ateitininkams ir 
buvau išrinkta moksleivių 
ateitininkų pirmininkė. 197i 
m. persikėlėm į Canberra’ 
Pradėjo tvertis tautinių šo
kių grupė ’’Audėjėlė” kur aš 
su savo vyru pradėjom šokti 
ir šokam iki šiol. 1974 m. 
įstojau į Canberros Lietuvių 
Klubo komitetą kaip sekre
torė.

JONAS ŠLIOGERIS - 28 
metų amžiaus iš Canberros.
Esu vytis Canberros Balti

jos tunte. Šoku .su Canber
ros tautinių šokių grupe 
’’Audėjėlė”, žaidžiu Vilko 
Sporto Klubo krepšinio ko
mandoje. ir esu Sporto 
Klubo komitete. 1982 m. 
lapkričio 3 d. buvau išrink
tas Canberros Lietuvių Jau
nimo Sąjungos Valdybos 
pirmininku. Gyvenu Can
berroje 4 metus, anksčiau 
gyvenau Sydnejuje. Lan
kiau savaitgalio mokyklą, 
buvau skautas ir priklausiau 
Kovo sporto klubui. Esu 
baigęs Sydnejaus universi
tetą su Bachelor of Science 
ir dabar dirbu Common
wealth Department of 
National Development & 
Energy.
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Australijos spauda plačiai 
komentuoja artimus ryšius 
su sovietų KGB neseniai iš
tremtuoju agentu Ivanovu, 
turėtus su vienu aukštu val
dančios Darbo partijos pa
reigūnu. Jis laikinai atleis
tas iš turėtų pareigų ir su
darytoji karališka komisija 
reikalą tiria.

***
N.S.W. premjeras Mr. N. 

Wran pasitraukė iš valstijos 
premjero pareigų iki nebus 
išaiškintas teisme jo pasisa
kymas dėl sportininkų, kur 
jis per ABC televiziją prasi-

Vos Afrikos studentai buvo nu
vežti j Sofiją (Bulgarijoje), jie 
buvo apgyvendinti perkrautose 
kambariuose. Bet beveik niekas 
tuo nesiskundė. Kiek kitaip pa
sižiūrėta, kai mokslas pradėtas 
dėstyti vien rusiškai ir progra
moje įvesta komunistinė indok- 
trinacija.

Publika irgi Afrikos studentų

A I P
taręs įtardamas futbolo 
Rugby Lygos direktorių ne
sąžiningumu. Premjeras 
ABC padavė į teismą už įta
rimą ir kol byla bus išspręs
ta, jis pasitraukė. Jo vietoje 
atsistojo Mr. J. Ferguson.

Turimomis žiniomis auto
mobilių vagystės plačiausiai 
išsiplėtusios N.S.W. valsti
joje Australijoje. Daugiau
siai vagiami Holdeno gamy
bos automobiliai.

♦♦♦

Sicilijoje (Italijoje) iš nau
jo prasiveržęs Etnos ugnia-

KOMUNISTINE APGAVYSTĖ* Paruošė Verus

nelepino: gatvėse netrūko jų ad
resu pašaipos ir net užgaulioji
mų. Pagaliau jų kantrybė išsisė
mė. Jie šaukė susirinkimus orga
nizavo savo uniją, kuri gintų jų 
interesus. Bulgarijos vyriausybė 
apie tai patyrusi tokią uniją už
draudė, nes tai esą prieš valsty
bės “principus”.

Negalėdami kitaip Afrikos stu

dentai organizavo protestų mi
tingus reikalaudami savo teisių 
arba būti išvežti namo. Demons
tracijų metu įvyko krūvinių riau
šių su policija. Daug studentų 
buvo suimta, o dalis per vargus 
pakliuvo į Vakarus.

Algirdas Landsbergis

DAINOS GIMIMAS
ar jie eiliniam saugumiečiui prižiūrėtojui leistų žaist 
krepšinį užsieny? ar eilinį sodintų į valtį irkluot drauge su 
’’Žalgirio” irklininkais?!. kai mes čia autobusu važiavom 
pro ežerą, jau temo, ant kalno pilis, o ežere laivelis rau
donom burėm, visur pilka, juoda tiktai tos raudonos bū- 
rės, saulės pagautos... tu mane suprastum, Katriut, jei aš 
tau galėčiau viską paaiškint, aš stoviu čia ant scenos ir 
burną atidarinėju, be garso, bet tiksliai kaip reikiant, ko
dėl? nes aš balsingas, aš galiu dainuot! brolyt, kaip už- 
plėšdayau su liaudies gynėjais, ne vienas man sakė, eik 
mokytis dainuot, tikrai! prieš išvažiuojant į Velsą, per in
struktažą, aš ir sakau vyresniajam, kad ir aš galiu dai
nuot, jeigu prireiktų, jis pažiūrėjo į mane kaip mazgotę 
prarijęs, lyg aš koks durnius būčiau, net užėjo noras jam 
užplėšt iš visų plaučių ir parodyt, vos susilaikiau! tau aš 
užplėšiu, Katriut, sugrįžęs! gal reikėjo į klausimų lapą 
užrašyt, kad aš galiu ir mėgstu dainuot? o aš neįrašiau; 
kad tas viršininkas neprikibtų... su liaudies gynėjais, kad 
užtraukdavau, net varnos iš pušų pakildavo, juodos var
nos, kaip tada, kai tas klyksmas, ir jo akys išsprogo, kaip 
skenduolio kur man dar piemeniu ištraukė iš Mūšos, ir 
prakaitas jį apipylė, ir krito po varstotu, šlapias maišas...

MEN OF HARLECH (FOLK SONGS), COR MEIBION 
WALES

... valai dainuoja, sako, jie nuo lopšio iki grabo plyšauja, 
vakarais nuo kaimo į kaimą, nuo slėnio į slėnį, pro tuos 
kalnus Katriut, autobusu važiavom, diena aušta, dulkia 
lietus, o pašlaitėse avys, ką tik nuskustos, pašiurpusios, 
mėlynais ženklais ant pašiurpusios skūros, dienos mano 
piemenystės, pamėlynavusios kojos, nors į mėšlą kišk, ar 
kada jautei tokį šaltį, tokį alkį? paskui angliakasių mies
telis prie kalvos prilipęs, siauri šaligatviai, namai anglim 
apnerti, tuščia gatvė brųkavota, vargas-vargelis, pradėjo 
lyt smarkiau, mūsų autobusas stabtelėjo, priešais eilutė 
K laidotuvių, juodi lietsargiai, vargas, britų imperia- 

as ir kapitalizmas (nepamiršt raporte paminėt), o už 
miestelio pilis ant kalvos, į Trakų panaši; kalvos, kalnai, 
Eilys, pilys, karai, karai, karai, tokia, sako, Velso istorija;

Tyme tai buvo, tą vasarą, kai gavau kelialapį, guliu ant 
pliažo, apelsiną čiulpiu (dar vaikas būdamas miestely 
mačiau mokytoją su mokytoja, jis apelsino skiautelę sau, 
skiautelę jai, o aš stoviu akis išplėtęs, koksai stebuklas 
buvo tasai apelsinas, o dabar Krymo pliažas, saulė apel
sinas rankoj), ir tada toksai meitėlis šalimais, juodais
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kalnis graso užlieti lava jo 
pakalnėje klestinčius vy
nuogynus ir ūkininkų sody
bas. Bandoma prasiveržiusią 
ugniakalnio lavą nukreipti 
kita kryptimi su mažesniais 
ūkiniais nuostoliais. Naudo
jant modernią techniką toks- 
bandymas apie 30 % pavy
ko. Atrodo, kad žmogus gali 
pasipriešinti ir ugniakal- 
niams.

Patirta, kad iškilusis lie
tuvis lauko tenisininkas 
New Yorke Vitas Gerulaitis 
pralaimėjo prieš McEnroe. 
Šios rungtynės buvo ypač 
svarbios ne tik prestižo, bet 
ir finansiniai.

The Special Broadcasting Service is seeking 
applications from men and women for a position under 
contract engagement as

Co-ordinator
LITHUANIAN LANGUAGE PROGRAM 

RADIO STATION 2 EA
SYDNEY

Applicants must be fluent in Lithuanian and have a 
good mastery of English.

The Co-ordinator should have the ability to provide 
leadership to a team of broadcasters and be sensitive to 
the needs and aspirations of the Lithuanian - speaking 
community. The Co-ordinator should be able to produce a 
program which is relevant to the needs of the community 
and of a consistently high standard.

All applications must be made on forms provided by 
SBS. These may be obtained by writing to:

The Manager
Radio 2 EA
Office of the Special Broadcastings Service
GPO Box 21
SYDNEY NSW 2001

or by telephoning (02) 29-7031.
The Closing date for applications is Friday, 17 

February 1983.

Grožinė literatūra 1982 m.
Pereitų metų išeivijos li

teratūrinis atšiekimas buvo 
gana reikšmingas: išleista 
keliolika poezijos rinkinių, 
kiek daugiau prozos. Šalia to 
kelios literatūriniais klausi
mais studijos. Visumoje vy
rauja senoji rašytojų karta. 
Iš pirmą kartą pasirodančių 
su savo veikalais paminėtina

australietė adelaidiškė Valė 
Marcinkonytė su apysaka 
’’Tiltas per Nerį” ir Aurelija 
Balašaitienė su novelių rin
kiniu ’’Susitikimas pamary”. 
Abi atkreipė į save dėmesį ir 
pasirodė kaip gabios bele- 
tristės.

Lygiai pereitais metais 
gausu buvo ir literatūrinių 
premijų. Liet. B-nės premiją 
laimėjo Jurgis Jankus už 
apsakymų knygą ’’Paparčio'

plaukais apžėlęs, užveda kalbą, litovec, a? ir dviem pirš
tais parodė, kiek tų litovcų mažai, man kraujas mušė į 
galvą, gal perdaug saulės, ir aš jam, dar apelsino nepra
rijęs, drėbtelėjau, tie tavo litovcai į Maskvos vartus ba
ladojosi! jis paraudo, o aš išbalau, supratau, koks durnas 
buvau, iš kalbos išėjo, kad jis papulkininkis, aš jam sten
giaus medum tept: tautų brolybė, lygūs tarp lygių, rusų 
liaudies progresyvios tradicijos, o jis tebemurmėjo, pa
sitempė trusikus viršum bambos, ir nuėjo, buktai ma- 
rožino, o man nuo to laiko jo paraudęs veidas neišeina iš 
minties, jei jis kam paskundė? išsitarė kam, ar neišsita
rė? yra įrašas mano byloj, ar ne? pašauks kurią dieną ir 
paklaus, kaip ten su buržuaziniai pacionalistiniais pasi
sakymais Kryme? kodėl neįrašei ankieton, kad mėgsti 
dainuot? a, bobų pasakos, senai būtų pašaukę! mes ilgai 
autobusu važiavom, Katriut, ant sienų matėm užrašus 
’’Free Wales”, tai reiškia, laisvas Velsas ar ’’Wales for the 
Welsh”, Velsas valams, aš abu užsirašiau į savo blonkno- 
tėlį, bet paskui išplėšiau ir išmečiau, kam šauktis bėdos, 
ypač jei tas papulkininkis pasiskundė, bet atmintin vis- 
tiek įsirašiau; ant kitos sienos ’’English go home”, anglai 
eikit namo! autobusas sustojo tokiam kurortėly, trum
pam užsukom į liaudies dirbinių krautuvę, kaip Vilniuj, 
mezginiai, lėlės juodais cilinderiais, aš tau piniginę ran
kom megztą nupirkau, žaliai-melsvą, ir tada kertėj, pa
mačiau ratelį, visai kaip lietuvišką, su špūle ir kuodeliu, 
visai kaip mamytės, ir siūlas nusidriekęs ant žemės, kaip 
tą dieną, kai ji numirė ir paliko... per šermenis teta Ancė 
rėkė nesavu balsu, bobelės užgiedojo, kaip juodos varnos, 
aš užrikau, kad nutiltų, mane išvedė laukan, paskui 
gėrėm, aš uždainavau visa gerkle, kad neuždusčiau, taip 
juoda krūtinėj, teta Ancė nenustojo klykusi, kaip prie 
varstoto, jo akys buvo mėlynos, veidas pažaliavo, putos 
pro dantis, krito kaip maišas, piuvenos juoduos plaukuos, 
klykdamas, nežmoniškai...

TURKISH FOLK DANCE, STUDENT ENSEMBLE, 
UNIVERSITY OF ISTAMBUL

... turkai su būgnais bum-bum-bum, vienodai, be 
atvangos, bobos išpūstom kelnėm, veidus šyduose paslė
pusios, tik didelės akys blizga, musulmoniškos akys, jų 
tėvai gal Korėjoj kariavo, imperialistų pusėj, mediniais 
plūgais dar žemę aria, o skersai rubežiaus, tarybinėj šaly, 
kombainai, traktoriai; turkai, sako, žopajobai, kaip 
armiaškos, gal todėl tom turkėm akys taip blizga, a, Kat
riut, tą ilganosį tenorą mūsų nugirdau bampsint apie ar
mėnų radiją, užsirašiau knygutėn, turės pasiaiškint, bus 
jam armėnų radijas, kai reikės pasilikt namuos ateinantį 
sykį! bum-bum-bum ant turkiško jaučio skūros, kelnės - 
balionai, dantys blizga juoduos veiduos, trypčioja vietoj, 
ne mūsų liaudies šokiai! vakar naktį, Katriut, visas mies-
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žiedas”, Rašytojų D-jos pre
miją Liūne Sutema už poe
zijos rinkinį ’’Vendenta”, 
dienraščio. Draugo kasmeti
nę premiją (31-ją) laimėjo 
Birutė Pūkelevičiūtė už ro
maną ’’Devintas lapas”, V. 
Krėvės vardo premija 
Kanadoje teko Eduardui 
Cinzui už romaną ”Mona”.

Būta ir kitų premijų ma
žesnės apimties: Aloyzo Ba
rono vardo premiją už nove
lę laimėjo Klevą Rūta Vi- 
džiūnienė, Dirvos premiją 
laimėjo Anatolijus Kairys, 
Margučio premiją už felje
toną laimėjo Henrikas Lu- 
kaševičius.

Metų pradžioje su pernai 
metų data Ateitis išleido 
stambų Kazimiero Barėno 
romaną ’’Beragio ožio me
tai”.

ŠVIETIMO GAIRĖS. 
Lietuviško ugdymo žurnalas 
mokyklai ir šeimai. Nr. 28, 
1982 gruodis. Leidžia JAV 
LB Švietimo Taryba. Kny
gos formato išeina du kartus 
per metus. Prenumerata - $ 
4 metams.

Šiame numeryje rašo J. 
Plačias (tikybos mokymas 
lit. mokykloj), J. Masilionis 
apie lietuvių kalbos grama
tinius terminus, V. Kavaliū
nas, A. Miškinienė ir eilė 
kitų. Kas domisi savo šeimos 
lietuviškumu, tam šis žur
nalas būtinas. Adresas: 3206 
W 65th Pl. Chicago, Ill 
60629.

Praeivis užkalbina naujos 
statybos, rangovą: — Kaip 
matau reikalai klojasi gerai: 
statote naujus namus.

Rangovas: — Nėra kitos 
išeities. Senų namų nelei
džiama statyti.
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PO RUSIŠKU ČEBATU
• Aleksandr Solzenycyn

Prieš kurį laiką The Sunday Telegraph at
spausdino Nobelio premijos laureato rašytojo 
Aleksandro Solženycyno straipsnį ”Po rusišku' 
’’čebatu”...” Straipsnis gražiai aprėmintas 
spygliuotos vielos piešiniu, kūjis ir piautuvas 
puošia pagalbinę antraštę ’’Neįtikėtinos gele
žinės meškos žygio aukos”, straipsnis ilius
truotas naujųjų carų portretais ir sunkiai dir
bančių moterų nuotrauka. Manome, kad nors 
straipsnyje daugiausia kalbama apie rusus, jis 
bus įdomus ir ’’Mūsų Pastogės” skaitytojams, 
kurie gausiame australiškos spaudos sraute
’’Rusiško čebato” galėjo ir nepastebėti.

*♦*
Rusiją dabar valdo buvęs KGB viršininkas 

Jurij Andropov, kuris žada socialines ir eko
nomines reformas. Bet ar jo Rusija skirsis nuo 
tos nelanksčios visuomenės, kuriai 18 metų 
viešpatavo Leonidas Brežnev?

’’Valstybės padėties” raporte, išimtinai The 
Sunday Telegraph, Nobelio premijos laureatas 
Aleksandras Solženycyn, kiečiausias ir nuo
sekliausias sovietinės santvarkos kritikas, 
niūriai apžvelgia tokių pasikeitimų galimybes 
prie naujojo caro.

Solženycyn buvo ištremtas iš savo tėvynės 
1974 metais, Vakaruose pasirodžius pirmiems 
dviems tomams jo monumentalaus kūrinio 
’’Gulago salynas”, dokumentinės Lenino ir 
Stalino nusikaltimų istorijos.

Sovietų Sąjungos pavyz- žmonėms, patekusiems po jo 
dys leidžia mums stebėti kontrole.
pasikeitimus, kuriuos Skirtumai tarp komunis- 
komunizmas neša šaliai ir tinių šalių yra nežymūs. Es-

Dainos gimimas
Atkelta iš psl. 4

telis - vienas kermošius, gatvės ir aikštelė prisigrūdo tu
ristų, vietinių, dainininkų, šokėjų, ir tas turkas atsivilko 
tą savo barabaną ir pradėjo barabanyt, vienodai, be per
stojo, kaip dabar, o žmonės susiėmę rankom ėmė šokt ra
telį, mir i družba, aš išsinėriau iš jo, perrimtas mano dar
bas šokinėt, supranti? aš pasukau dainos link, prie di
džiojo viešbučio, kur apsistoję samyįe glavnyje, susigrū
do minia, daugiausia jaunikliai^ studentai, ir gimnazistai, 
kliaukia iš bonkų, kaip Lietuvoj, iš karto susiderina, 
tūravoja, aš taip niekur ir nebėjau, pradėjau lūpas judint, 
kaip ant scenos, iš įpratimo, supranti? taip norėjau įsi
jungi visa gerkle, bet visos dainos vališkai, nei vienos 
angliškai aš paklausiau tokio studenčioko šalia, ”what 
means”? angliškai ”ką reiškia”? ir užsirašiau vališką pa
vadinimą ”Caown ni ein tir” ir angliškai ”We shall keep 
our land” ir lietuviškai ’’Mes neduosim savo žemės”, dar 
neišplėšiau iš knygutės; supratau, kad čia valų naciona
listai, norėjau paklaust studenčioko, kieno bus ta žemė, 
liaudies ar ponų? anglų ar valų? bet jis pradingo grūsty, o 
minia vis didėjo, aš niekur nejudėjau, nors man pareiga 
buvo, reikėjo vaikštinėti, savo avinėlius prižiūrėt, aš sto
vėjau, dar prisidėjo girtų bernų; už kalno čia lygumos, 
ūkiai ir javų laukai; tie bernai dar girtesni už studentus, 
nebeišdainuodami šlitinėja, vištos koja taukuotuos pirš
tuos, ar žuvis su bulvėm laikraštin įvyniota, mėsininkas 
gudrus, atdaras po vidunakčio, taukuotus pirštus šluos
tos į baltą žiurstą, taukuotus banknotus kišenėn, o tie 
bernai savo girtus balsus pridėjo, stumdydamiesi, o kur 
policija?! Tik ketveri aikštės pakrašty, rankas ant krūti
nių sunėrę, su tais angliškais šalmais ir neginkluoti, ot 
tau ir tvarka čia, mes per minutę būtumėm sutvarkę! tie 
bernai plyšauja, kumščiais policininkam pagrūmoja, o tie 
stovi kaip stulpai, ir, Katriut, aš puikiausiai žinojau, ką 
tie policininkai jautė, man teko Kaune tada prieš tuos rė
kiančius vaikėzus, tvarkos ardytojus; bet palauk, palauk, 
ką aš sakau? tie policininkai imperiaHstų, čia valų liaudis 
demostruoja už savo teises, per įdeologinį instruktažą 
mano viršininkas man pasakojo, kad ’’valai ruošia festi
valius, nes jie nori išlaikyt, atgaivint savo liaudies papro
čius, tradicijas, parodyt pasauliui, kad valai skirtingi nuo 
anglų”, jo žodžiai, į knygutę užsirašiau; po apmokymo 
nugirdau vieną savo avelių lyginant valus su lietuviais, aš 
tuojau jį prie sienos, o ką turėjai omeny? jis, uodegą suk
damas, žmonės darbštūs, sako, dori, gražiai dainuoja, 
melagis! žinau, kas jam ant liežuvio buvo — tie šūkiai ant 
sienų! užsirašiau jo pavardę, turės pasiaiškint, paprakai
tuos! ir tada, Katriut, policininkas atsisuka į mane, die
važi, mano šeimininkas, tas pat kur rankoves atsiraitęs 
man alų pylė, o ta minia vis augo, kaip Kaune, gerai ži
nau, ką tas policininkas jautė! daina po dainos, šūkiai, 
’’freedom” — laisvė! ką jie žino apie laisvę be ideologinių 
pagrindų, ’’savo kalbą, tradiciją, papročius”, o dainavo jie 
velniškai gražiai, žinai, koksai šūkis festivalio? ’’laimingas 
pasaulis, kai dainuoja, puikios jo dainos” gerai pasakyta, 

miniai režimo bruožai yra 
visur tie patys.

Pirmas dalykas, ką komu
nistai padarė paėmę valdžią 
Rusijoje 1917 metais, - jie 
atidavė Vokietijai 25 pro
centus, vėliau 30 procentų ir 
pagaliau iki 40 procentų 
savo tautos teritorijos.

Išlaikyti valdžią bet kuria 
kaina, tegul tai bus visos 
tautos kaina ir net kaimyni
nių tautų kaina, tai pagrin

Vytautas Vosylius Kalnų upelis (nuotrauka)

dinis komunistų principas.
Lyg plieninė ašis šis prin

cipas jungia Leniną su Brež
nevu (Stalinas iš tikrųjų ne
buvo niekas kitas kaip Leni
nas, kurio idėjos buvo pa
siekusios kraštutinumą).

Iš pat pradžių komunistai 
sukurstė pilietinį karą, kad 
ne tik būtų nugalėti jų gink
luoti priešai, bet ir sunai
kinta didelė dalis civilių gy
ventojų, nuniokota beribiai 
žemės plotai, sugriauti 
miestai ir ištisi rajonai.

Tai buvo jų kaltė (todėl 
kad jie atėmė iš valstiečių 
grūdus, įskaitant ir grūdus, 
skirtus sėklai), kad 1921 
metais badas ištiko 30 mili
jonų žmonių. Apie 5 milijo
nai žmonių mirė nuo bado 
vien tik Volgos upės basei
ne.

1933 metais nuo bado 
žuvo dar 5 ar 6 milijonai 
žmonių. Karo metu valstie
čiai valgė duoną iš žolės. 
Dvejus pokario metus žmo
nės mirė iš bado, tuo tarpu 
vyriausybė pardavinėjo 
grūdus užsieniui.

Taigi, nieko nuostabaus, ' 
kad po pirmųjų susidūrimų 
su hitleriniai grobikais 1941 
metais, beveik trys milijonai 
rusų kareivių pasidavė ne
laisvėn.

Bet Hitleris nekovojo 
prieš ideologinį komunistinį 
marą. Jis norėjo pavergti 
TSRS tautas ir žmonėms te
ko norom nenorom su juo 
kariauti ir tuo išsaugoti ko
munizmą.

***
Kad atsikračius visų var

žovų namuose, komunistai 
pilietinio karo metu ir po jo 
sulikvidavo visas partijas, 
išskyrus savo, visas neutra
lias organizacijas, ar tai 
būtų ekonominės, tautinės

kaip iš mano lūpų, bet palauk, palauk, o imperialistai, 
buržuaziniai nacionalistai, ar negali gražiai dainuot?! ’’sa
vo kalbą, tradiciją, papročius”; tie turkų būgnai, kad jie 
nutiltų pagaliau! ir tada vienas tų bernų, iš praskeltos 
nosies kraujas, policininkų pusėn, kad pasakytų kur kiti 
slepias, klykdamas krito ant žemės, plaukuose piuvenos, 
putos iš burnos, ’’laimingas pasaulis, kai dainuoja” varnos 
pakilo nuo medžio, ant jo kaklo randas vingiavosi, krau
jas piuvenose... I

AVE VERUM CORPUS (L.G. VIADANA), ŠAUKLYS 
CHOIR, VILNIUS, LITHUANIA, USSR

... jėzusmarija, mūsų eilė, vyrai jau keliasi, ko jie žiūri! 
mane, kaip i kokį vaidinoklį, kas mano veide? aš jiem pa
žiūrėsiu! į didžiąją palapinę, choristai frakuoti, žali kalnai 
aplinkui, perdaug žmonių tarp palapinių, kiekvienas gali 
būti priešas, reikia sekt, sekt be perstojo, nei valandėlės 
miego atvažiavus, laikraščiai po kojom, imperialistų laik
raščiai, ar kas tą mamytės-ratelį dar pasuka? dulkėm ap
neštas, dulkėm, pelėsiais ir kerpėm apaugus aukštai... 
pilis ant kalno, kaip Lietuvoj... mes jau palapinėj, kiek • 
akių! aplink sceną gėlės, lipam į sceną, plojimai, rikiuoja
mės scenoj, veidai, akys, pirmoj eilėj frakai ir balinės ’ 
suknios, anglų buržuazija, valų buržuazija, antroj eilėj 
moterėlė su mezginiu, jėzusmarija! net širdis sustojo, vi
sai kaip mamytė! publika nutyla, dirigentas pakelia ran
kas; mama, mama! vaikystės dienos, man Levoniukas sa
kė, ištepk veidą karvelio šūdu, pasėdėk prieš saulę ir i 
strazdanos pranyks, melavo, rupūžė! paskui juokės, > 
melavo ir melavo ir melavo! jėzusmarija, jie jau dainuoja, 
ar viršininkas nepastebėjo?! aš žiojuos, vėl lotyniški žo
džiai, prakliatyje, ką ar mes tamsybininkų tarnai, prie 
mišių patarnaujam?! studentai prie viešbučio dainuoja, 
kad širdį veria, "laisvės Valijai”! vaikėzai pakrinka Lais- į 
vės Alėja, aš pastveriu vieną su plakatu ’’laisvės”! jo 
marškiniai plyšta, dievulėliau, karvelio šūdas! melas, 
melas, melas! kaip gražiai dainavo, pilnatis virš gojaus, 
šuo kaukė tokio tolybėj, bernai iš kaimo į kaimą dainavo, 
ir aš kišau ranką po jos bliuze, šilta, šilta, ai! žuvis, 
žuvis pašoksta iš srauto ir sužvilga! Katryt, Katryt! 
aš nebegaliu, jėzusmarija, turkų būgnai, upė verdanti per 
akmenis, mano rankos suspaudžia varstotą, ai!” 
GARRRDUS ALUTIS PADARYTAS!!...

Dramatiškas epizodas vakarykščiame festivalio kon- į 
certe. Įpusėjus lietuvių choro privalomąja! dainai, vienas 
choristas ją staiga pertraukė savo paties daina. Jo kole
gos mėgino jį ištempti iš scenos, bet jis nepasidavė ir 
stipriu tenoro balsu, lietuvių kalba, tęsė savo dainą. Jį 
pagaliau pašalinus iš scenos, choras vėl padainavo priva
lomąją dainą iš pradžios. Vėliau lietuvių grupės vadovas . 
padarė viešą pareiškimą spaudai, paaiškindamas, kad jo 
choristas staigiai susirgęs maisto užnuodijimu ir dabar 
esąs grupės gydytojo priežiūroje. Tai maža auka,, pareiš
kė vadovas, veikloje už tautų draugystę, už taiką, už tau
tas vienijančią dainą.

ar religinės.
Jie sistemingai sunaikino 

visus, kas tik galėtų ar būtų 
galėję tapti komunizmo 
oponentais - aristokratus, 
karininkus, kunigus, preky
bininkus ir pramonininkus - 
vieną po kito.

Jie nušlavė tuos, kurių 
galvos kyšojo virš minios ir 
kurie drįso parodyti, kad jie 
galvoja kitaip.

Sistemingai, smūgis po 
smūgio buvo naikinamos 
tautos. Ramiais laikomų 
1920 metų pabaigoje jau 
buvo nužudyta keletas mili
jonų žmonių. Netrukus po to 
buvo sunaikinta 12 ar 15 mi- 
linojų valstiečių, daugiausia 
tų, dirbusių sunkiausiai.

Kodėl jie sunaikino ver
tingiausią valstiečių dalį?

Mes niekad nesuprasime 
komunizmo, jei spręsi

me apie jį vadovaudamiesi 
protingo žmogaus samprata.

Kaip nusakė Marksas, ko
munizmo stuburkaulis yra 
nuoga valdžia, valdžia bet 
kokia kaina, neatsižvalgiant 
į jokius gyventojų nuosto
lius.

Svarbiausias 
komunistinio režimo tikslas 
yra užspausti bet kokį po
tencialų pasipriešinimą. To
kiu būdu iš valstiečių, kurie 
sudarė 80 procentų visų gy
ventojų, turėjo būti atimta 
jų gyvybinė jėga - žemė, kad 
jie negalėtų pasipriešinti 
valdžiai.

Ekonomiškai žlugdanti 
kolchozų sistema politiškai 
yra pažangi. Kadangi ūki
ninkavimas komunistinėje 
šalyje remiasi ne derliaus 
užauginimu, bet ideologija.

Pasibaisėtina centralizuo
ta biurokratija, vadovau
janti ekonominiam planavi
mui, nesugeba įžvelgti tik
rovės. Ji negalvoja apie 
ateitį. Jos tikslas - ištraukti 
iš žemės kuo daugiau šian
dien, lyg rytojaus iš viso 
niekados nebus.

Bus daugiau

Pabaiga
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žinios iš viso pasaulio
kasdien

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

Nam e ir svetur
LIETUVIŲ KALBA 

TRANCLIACIJOS
MELBOURNE

Manau, kad reikia iškelti 
keletą minčių ir apie mūsų 
radijo transliacijas, kad ap
sileidimu Melbourno niekas 
negalėtų vadinti. Jei reikėtų 
galėtume ir su kitais lenkty
niauti, nes daugiau ar ma
žiau pasitikime savo pajė
gumu.

Kur tai skaičiau, kad lie
tuvybę lengviau išlaikyti Si
bire, kaip aa. Jei tikrai tek
tų kam nors skųstis, kad lie
tuvybė yra nepakeliama 
našta, tas pats save apgau
dinėtų. Laisvės kova pirmo
je vietoje. Pavergta tauta 
negali padaryti to, ką mes 
galime gyvendami laisvėje, 
turėdami laisvą spaudą, su
sirinkimų laisvę, visokias 
kitas laisves ir net lietuvių 
kalba reguliarias radio 
transliacijas.

Pavergtoji tauta prašo, 
maldauja iš mūsų, kad vie
ningai, suglaustomis greto
mis ir jėgomis kovotume, 
kalbėtume garsiai laisvam 
pasauliui ir rašytume apie 
įvykius tėvynėje. Jų pog
rindžio spauda ragina ir 
prašo mūsų daryti ką mes 
galime, ko jie patys padaryti 
negali.

Žinoma, tą per mūsų 
spaudą yra lengviau pada
ryti, negu per Australijos 
valdžios išlaikomą radijo 
stoti, kur mums reikia prisi
laikyti tam tikrų suvaržymų 
ir taisyklių.

3 EA radijo stotis lietuvių 
kalba transliacijas pradėjo 
1978 metų pradžioje, kurias 
trejus metus koordinavo p. 
A. Pocius. Nuo 1981 metų 
pradžios koordinatorius yra 
Gabrielius Žemkalnis.

Melbourne pusvalandžio 
transliacijos lietuvių kalba 
vyksta du kartus per savai
tę, sekmadieniais 11 vai. iš 
ryto ir pirmadieniais 6.30 
vai. vakare.

Nuolatiniai valandėlių 
ruošėjai yra: Jurgis Rūbas, 
Aldona Butkutė, Alisa Bal- 
trukonienė ir koordinatorius 
Gabrielius Žemkalnis. Taip 
pat ir jaunimas - Algis Ka
razija ir Petras Kružas jau 
antri metai kiekvieną antrą 
mėnesio pirmadieni paruo
šia pusvalandį jaunimui.

Pusė valandos nėra ilgas 
laikas ir ruošiant valandėles 
reikia labai apgalvoti kas 
yra tą dieną ar savaitę svar
bu pasakyti, pranešti. Pir- 
madieniais įprasta perduoti 
įvairias vietines žinias, ži
nias iš užsienio ir Lietuvos, 
kurios galvojame įdomios ir 
naudingos mūsų klausyto
jams, bet jos stoties tikrina
mos, kad'būtų autentiškos. 
Sekmadieniais dažnai mini
mi žymūs mūsų istorijoje 
asmenys, ar įvykiai; . per
duodami bendruomenės 
pranešimai, savaitės sporto 
rezultatai ir šiaip aktualijos. 
Stotis mums užprenumera
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vo "Eltos” žinias, "Tėviškės 
Žiburius” iš Canados ir 
’’Draugą” iš Čikagos oro 
paštu, o taip pat ir ”Mūsų 
Pastogę” ir ’’Tėviškės Ai
dus”.

Retkarčiais koordinato
rius kviečia specialius as
menis paruošti radijo prog
ramą specialiai datai ir ją 
perduoti. Vieną tokią įdomią ’ 
programą paruošė ir perda
vė sekmadienį, balandžio 24 
d. p. Alena Karazijienė, apie 
mūsų kanauninką Tumą 
Vaižgantą, jo 50-tai mirties 
sukakčiai paminėti.

Religinių švenčių trans
liacijoms paruošti-beveik vi
sada pakviestas neatsisako 
kun. Vaseris.

Daug rūpesčio kartais su
kelia tinkamos muzikos ir 
dainų parinkimas. Tautiečiai 
šiuo atžvilgiu labai palankūs 
ir dažnai pasiūlo jų turima 
plokštelių kolekcija pasi
naudoti. Ačiū jiems.

Nuolatos ieškoma arti
mesnio kontakto su klausy

Spaudoje Mokytojai baudžiauninkai
Iš pedagogo užrašų

Kokia sunki nuotaika grį
žus iš šitų, taip vadinamų, 
mokytojų pasitarimų. Jau
siesi tarsi suniurkytas, Su
lamdytas, lyg purvais ap
taškytas. Į tave, į tavo vidų, 
į tavo sąžinę metė, vertė, 
pylė visokius nešvarumus, 
auklėjo, grasino, mokė... Tu 
sėdėjai salėje, o'iš scenos, iš 
tribūnos į tave vis liejosi ir 
liejosi visokį ’’išmintingi” 
žodžiai, patarimai, pamoky
mai nurodymai, įspėjimai, 
"pasipiktinimai”, gąsdini- 

! mai... Sėdi čia, apačioje, toks 
menkas, bejėgis, silpnas, 
kvailas... Ir ką tu darytum, 
kaip gyventum, kaip nepra
žūtum be šitų visų pamoky
mų, nurodymų ir perspėji
mų!? Todėl kiekvienais me
tais, kiekviena proga, kiek
viename pasitarime ir susi
rinkime ant tavo galvos vis 
Eilasi ir pilasi, tavo žingsnį, 

iekvieną tavo žodį turi tei
sę tyrinėti, nagrinėti, ver
tinti, girti ar peikti. Tave, 
tavo mintis, tavo veiksmus 
turi teisę mėsinėti, visiems 
rodyti. Ir kuo kvailesni, kuo 
absurdiškesni, kuo mažiau 
pagrįsti tie kaltinimai ir rei
kalavimai, tuo kategoriškiau 
jie pateikiami.

Koks tu kvailas, mokyto
jau!..

Ir kokie išmintingi, kokie 
tiesūs tie, kurie tave moko!..

Net ir tie tariami ’’įverti
nimai”, pagyrimai, visi tie 
tuščiaviduriai liaupsinimai 
skirti tik tavo beteisiškumui 
ir bejėgiškumui išryškinti.

*
Tik charakteris gali ug

dyti charakterį. Bet kokį 

tojais, ir valandėlių koor
dinatorius per bendruome
nės ir organizacijų susirin
kimus kviečia tautiečius pa
reikšti savo nuomonę, pasi
kalbėti bendrais reikalais. 
Didelis skaičius mūsų radijo 
klausytojų programų turiniu 
patenkinti ir dažnai prie 
progos tą pareiškia.

Neturime teisės perduoti 
privačių pranešimų, sveiki
nimų, reklamų. Mirties įvy
kį, artimam šeimos nariui 
Eranešus, galima laike

endruomenės pranešimų, 
perduoti. Organizacijos pra
šomos laiku pranešimus 
įteikti ir kad jie būtų gerai ir 
tiksliai paruošti.

Iki šiol Melbourne bend
radarbiavimas su Bendruo
menės Valdyba ir kitomis 
organizacijomis vyko sklan
džiai. Kviečiame ir toliau vi
sas organizacijas savo pra
nešimams naudotis radijo 
laidomis. Dėkojame klausy
tojams už dėmesį.

Al.

charakterį ugdys tie, kurie 
patys neturi charakterio? 
Kurie pataikūniškai kiek
viena proga linkčioja prieš 
viršininkus ir viršininkėlius, 
išplakti ir apspjaudyti veid
mainiškai mušasi į krūtinę, 
prisipažįsta būtas ir nebūtas 
kaltes, nuolankiausiai teisi
nasi ir žada žada žada pasi
taisyti, padaryti išvadas, 
pasistengti...

Bailios, šiaudinės sie
liūkštės, drebėdamos dėl 
rublio, linkčioja į visas pu
ses, taškosi seilėmis besitei- 
sindamos ir bekaltindamos 
kitus, arba puola, kaltina, 
kritikuoja savo bendradar
bius, pažįstamus^pašalimus.

Ar galės tokie'bestuburiai 
šliužai ugdyti tvirtus, tie
sius, save gerbiančius žmo
nes?!

Vis dėlto, kiek daug dva
sinių baudžiauninkų mūsų, 
mokytojų, eilėse. Štai N 
mokykla buvo pakaltinta už 
nepakankamą ateistinį 
darbą. Na ir puolė teisintis, 
ir žadėti, ir kaltinti kitus!.. 
Ir tėvai kalti, ir pradinių 
mokyklų mokytojai kalti, ir 
moterėlės kaltos, ir vietos 
klebonas gyventi neduoda. 
Paskum pasipylė pažadai 
apsvarstyti, pasitaisyti, pa
sistengti, nenusileisti, neap
sileisti... Koktu klausytis.

Šunuodegiavimas iki 
šleikštumo...

*
Sėdi ir mąstai: kas tu esi - 

mokytojas, pedagogas, jau
nosios kartos auklėtojas, 
jauno žmogaus formuotojas, 
kuriam tėvai paveda savo 
vaikus, tauta patiki savo 
ateitį, ar menkas, silpnas,

BRISBANE
Balandžio 23 d. p. J. ir J. 

Ruzgiai Lietuvių Namuose 
atšventė savo 75 gimimo su
kaktį, kuri sutapo su poves
tuviniu pasitikimu jų anūkės 
Julijos, sugrįžusios į Brisba
ne. Ji susituokė su Mr. R. 
Enright pas tėvą Mackay 
mieste. Sugrįžusią pasitiko 
jos seneliai Ruzgiai su duona 
ir druska, ir didelė dalis 
bendruomenės buvo p. J. 
Luckaus aptarnauta gėri
mais. Kunigas Dr. P. Ba- 
činskas. palaimino jaunuo
sius ir pašventino vaišių 
stalą. Svečių buvo apie 70, 
bet kadangi jaunasis yra 
australas, ir daug svečių 
australai, tai B. Butkus labai 
sumaniai visas iškilmes pra
vedė anglų kalba, p. K. 
Stankūno vadovaujamas 
choras padainavo keletą lie
tuviškų dainų. Šokiams 
akordeonu pagrojo p. V. Lo
rencas. Bendruomenės var
du jaunuosius pasveikino 
pirmininkas A. Perminąs ir 
bendruomenės voką su pini
gais. Ponas P. Kviecinskas 
paskaitė savo kalbą 75-tam 

apykvailis (šitai visą laiką 
tau stengiasi įteigti aukščiau 
stovinčios ir toliau matan
čios organizacijos), bejėgis 
žmogelis, amatininkėlis, 
įrankis kitų rankose, su ku
riuo ką nori, tą daro?! Kas 
esi: savarankiška, atsakingą 
darbą apsiėmusi asmenybė, 
ar bejėgis ir bailus bau
džiauninkas, klusniai vykdąs 
svetimą valią ir svetimus 
nurodymus, be savo įsitiki
nimų, be savo principų, be 
žmogiškos savigarbos?..

*
Ar mes tikime tuo, ką 

skelbiame? Kuo įtikinėjame 
vaikus, savo mokinius? Ar 
tikime taip vadinama komu
nistine morale, kuri visur, 
kur tik įsigali, gyvenimą pa
verčia moraliniais griuvė
siais? Ar tikime socialine ly
gybe ir teisingumu, kai mili
jonai žmonių įbaūdžiavinti 
kolchozuose, uždaryti vergų 
stovyklose, ištremti už įsiti
kinimus; kai valstybiniai 
darbdaviai į nieką neatsi
žvelgdami gali tvarkyti vi
sų dirbančiųjų darbą ir atly
ginimą, kai liaudies uždirb
tus pinigus gali švaistyti kur 
nori ir kaip nori, o pačius 
žmones palikti skursti; kai 
tuo pačiu metu valdančioji 
klasė, komunistiniai feoda
lai, ypač jos viršūnė skęsta 
pertekliuje ir prabangoje? 
Ar tikime tarybine demok
ratija, žodžio, sąžinės ir ki
tomis ’’laisvėmis”, kai patys 
net nekaltą kritinę pastabė
lę bijomės garsiai pasakyti?

Jei netikime, tai kodėl 
meluojame sau ir, svarbiau
sia, taip vergiškai paklusniai 
stengiamės tuo įtikinti tuos 
jaunus, patiklius žmones, 
melu užteršti jų protus?

O jei tikime? Tada dar 

gimtadieniui, p. V. Kuliešius 
visas iškilmes nufilmavo su 
video.

* *
Brisbane sekmadienio 

mokykla gana sėkmingai 
veikia, lanko apie 10-15 vai
kų, uoliausi mokinukai tai 
p.p. Mališauskų ir Stankūnų 
anūkai, jie ir prie altoriaus 
mišioms patarnauja.

♦ ♦

Pagal laisvos Lietuvos 
tradicijas Motinos Dieną at- 
šventėm gegeužės 1 d. 
Šventę pradėjome pamaldo
mis bažnyčioje, kurias atlai
kė kun. Dr. P. Bačinskas, ir 
užbaigėm iškilmingais pie
tumis Lietuvių Namuose. 
Pietus paruošė mūsų darbš
čiosios jaunos ponios. I. 
Stankūnienė ir V. Mališaus
kienė, padedamos kelių se
nosios kartos ’’palikuonių”. 
Turiningą paskaitą apie mū
sų mamytes paskaitė p. V. 
Kaciūnas. j r.

blogiau: esame jau dvasiniai 
ligonys, luošiai, su perfil
truotais smegenimis, ku
riems net du kart du jau ne 
keturi!

Ar mes, mokytojai, pa- 
falvojame, ar susimąstome, 

okį vaidmenį šiandien vai
diname likiminėje tautos 
kovoje, kokią atsakomybę 
nešame prieš istoriją? Visa 
tai, kas dabar pas mus 
vyksta, gali turėti lemiamos 
reikšmės visai mūsų tautos 
ateičiai. Lietuvių tauta šian
dien yra pastatyta prieš di
lemą žūti ar išlikti. Esame 
įmurkdyti į baisų tautų ly
dymo katilą, kuriame plū
duriuoja jau ne vienos tau
tos tik likučiai. Esame nuo
dijami baisiais moraliniais 
nuodais. Prievarta brukama 
svetima ideologija. Ir visiš
kai neturime teisės pasirinti 
ne tik politinį savarankiš
kumą, bet net pasipriešinti 
moraliniui blogiui.

Tautoje yra jėgų, kurios 
priešinasi šiai slinkčiai į 
pražūtį. Tauta instinktyviai 
jaučia kas neša jai pražūtį ir 
ginasi visais įmanomais bū
dais. Tačiau šis pasipriešini
mas yra daugiau gaivališ
kas, tuo tarpu kai priešingos 
jėgos veikia planingai ir or
ganizuotai. Jų įrankiais yra 
visos oficialios instancijos, 
jų tarpe ir mokykla. Šalia 
neutralaus tikslo - dėstymo, 
jai yra pavesta įskiepyti 
mums svetimą ideologiją. 
Pats didžiausias krašto pa
vergimas įvyksta ne tada, 
kai svetima valstybė įvedė 
savo kariuomenę ir palieka 
garnizonus, bet tuomet, kai 
iš tautos sąmonės išdildomas 
laisvės ir savarankiškumo 
troškimas. Tikroji okupacija 
yra tada, kai okupuojama ne 
tik teritorija, bet žmonių 
širdys ir protai.

P. Savėnas
(Iš Lietuvos pogrindžio

’’Aušros" Nr. 33)
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H-JŲ PASAULIO
LIETUVIŲ sporto

ŽAIDYNIŲ PROGRAMA

Birželio 26, sekmadienis
2 vai. Iškilmingas atidary

mas.
2.30 vai. Krepšinis.
4 vai. Krepšinis
Birželio 27, pirmadienis
9 vai. r. krepšinis.

10 vai. lauko tenisas
Birželio 28 d., antradienis
9 vai. r. krepšinis

10 vai. r. lauko tenisas
5 vai. šachmatai

Birželio 29, trečiadienis
8.30 vai. r. golfas
9 vai. r. krepšinis
9 vai. r. Tinklinis

10 vai. r. lauko tenisas
10 vai. r. Raketbolas
5 vai. šachmatai

Birželio 30, ketvirtadienis
8.30 v .r. golfas
9 v j. krepšinis
9 v.r. tinklinis
10 v.r. lauko ir stalo tenisas, 

ratekbolas, lengv. at
letika, šaudymas

3 vai. futbolas
5 vai. šachmatai
Liepos 1, penktadienis
9 v.r. krepšinis, lauko ir 

stalo tenisas, reketbo- ; 
las, tinklinis, šachma- i 
tai, lengv. atletika, i 
plaukimas ir šaudymas ;

3 vai. futbolas
Liepos 2, šeštadienis
9 v.r. krepšinis, šachmatai, j

tinklinis
10 v.r. lauko tenisas, plauki- į

mas
2 vai. futbolas 1
7.30 vai. medalių ir taurių j

įteikimas Bismarck j 
viešbutyje.

Visos sporto varžybos 
vyks Ulinojaus universiteto 
patalpose ir aikštėse, išsky
rus golfą, kuris vyks Silver 
Lake Country Club, Orland • 
Park, BĮ. Į
LAUKIAMI AUSTRALI- i 
JOS SPORTININKAI Į

Kaip rašo iš Clevelando, į 
šio miesto lietuviai turės į 
progos parodyti savo vai- į 
singumą atvykstantiems ; 
Australijos lietuviams spor- į 
tininkams. Jų priėmimui su- į 
darytas specialus komitetas: > 
Vladas Plečkaitis - pirmi- ! 
ninkas, Kristina Rociūnaitė - 
sekr., vicepirmininkai: Ro
mas Bublys Lietuvių Namų 
direktorius, Jurgis Malskis - 
L.B. Apylinkės pirmininkas, 
Juozas Kijauskas - ’’žaibo” 
sporto klubo pirmininkas, 
Romas Apanavičius - ”Žai- Į 
bo” klubo ir komiteto iždi
ninkas. Komitete dalyvauja 
spaudos ir radijo atstovai ir 
įvairių sričių talkininkai. ; 
Komitetas kreipėsi į Cleve
lando lietuvius parūpinti i 
sportininkams nakvynes ir | 
duoti jiems globą jų viešna- i 
gės metu. Lietuvių Namai 
bus panaudoti kaip informa
cijos ir susibūrimo būstinė, 
šeštadienį vakare numato
mas susipažinimo pobūvis ir 
tikimasi gausaus jaunimo 
atsilankymo. Sekmadienį 
numatoma sportinės žaidy
nės ir vėliau supažindinimas 
su Clevelando miesto įžy
mybėmis. Tą praves austra- 
liečiams sportininkams ge
rai pažįstama iš ano karto 
turistinių kelionių vadovė

Pasirengimai 
išvykai

i Čikaga
Dalia Orentaitė. Komitetas 
.tikisi, kad Clevelande aus- 
traliečiai sportininkai bus 
labai gražiai ir įdomiai pri
imti.

Iš Bostono, ’’Grandies” 
sporto klubo pirmininkas 
inž. Vytautas Eikinas infor
muoja, kad viskas ten bus 
tvarkoj: parūpintas tran
sportas iš ir į aerodromą, vi
si išskirstyti į privačius na
mus ar hotelius. Birželio 22 
dieną vyks draugiškos spor
to varžybos ir vakare So. 
Bostono Lietuvių Piliečių 
Klube susipažinimo vakaras 
su Bostono lietuviais.
PASIRUOŠIMAI BAIGTI

Išvykos Org. Komitetas, 
nors ir turėjo labai daug 
vargo su visų uniformų pa
siuvimu, nes duodant išmie- 
ras, buvo padaryta daug 
klaidų. Tačiau dabar jau 
viskas sutvarkyta ir 80 
Australijos lietuvių sporti

Varpo Klube
VARPO KLUBO 

IŠLEISTUVĖS

Sporto Klubo Varpo Val
dyba ruošia savo klubo iš
leistuves vykstantiems į 
Ameriką. Jos įvyks gegužės 
27 d. Melb. Lietuvių Na
muose 7 v.v. Bus parūpinti 
lengvi užkandžiai ir gėrimai.

Varpo klubas kviečia vi
sus sportininkus, rėmėjus ir 
suinteresuotus lietuvius tą 
vakarą atsilankyti. Bus gera 
proga pasikalbėti ir palinkė
ti saugios kelionės ir gerai 
sužaisti.
PADĖKA

Paremiant sportininkų iš
vyką į JAV sporto klubui 
Varpui aukojo: po $ 100 
Austr. L.K. Federacija, 
Taut. Šokių Grupė Gintaras, 
$ 50 Melb. M.S.G. D-ja, po $ 
20 inž. V. Ališauskas, J. 
Vaitkus, vaist. M. Didžys, $ 
250 Melb. Liet. Klubas, $ 50. 
Melb. L. Kat. M. D-ja, $ 30 
Skautininkų Ramovė.

Visiems mieliems rėmė
jams Varpo sportininkai, 
nariai ir valdyba nuoširdžiai 
dėkoja.

Sporto Klubas Varpas

METINIS SPORTO
KLUBO ’’VARPAS”

BALIUS

Melbourne lietuviai gali 
didžiuotis savo sportuojan
čiu jaunimu, nes jie gerai 
organizuoti, drausmingi, 
tvarkingi ir pasiryžę prog
resuoti savo pasirinktoje 
sporto šakoje. Dirba sporti
ninkai, dirba ir klubo Valdy
ba, kuri pasiskirsčiusi pa
reigomis, atlieka
įvairiausias funkcijas, deda
ma pastangų, kad klubo 
nariai būtų ne tik geri spor
tininkai, bet ir žinotų, kad 
jie yra lietuviai ir reprezen
tuoja lietuvio sportininko 
vardą. Varpo Klubas turi 
gražius papročius, iš kurių 
vienas yra Tradicinis meti
nis balius. Į tokius metinius 
balius susirenka ne tik patys 
sportininkai, bet ir.jų tėve
liai, draugai ir daug gerada
rių, kurie visokeriopai remia 
Melbourne lietuvių sporti

ninkų ir vadovų birželio 2 d. 
Quantas lėktuvu išskrenda į 
San Francisco.

Sydnejaus lietuviai kvie
čiami atsilankyti į Lietuvių 
Klube ruošiamas išvykos 
sportininkų išleistuves ge
gužės 28 d. vakare. Čia, 
vykstantieji sportininkai 
parodys savo sporto apran
gą, išeigines uniformas ir 
kita. Australijos lietuviai 
sportininkai tiek Amerikos 
6askiruose miestuose, tiek 

Kanadoje, tiek ir Čikagos 
Pas. Liet. Dienose, tikrai 
bus geri Australijos lietuvių 
reprzentantai ir, tikimasi, 
kad kaip 1978 metais Toron
te, taip ir dabar savo pasiro
dymais sužavės kitų pasau
lio kraštų lietuvius.

Sydnejaus lietuviai taip 
pat kviečiami birželio 2 a. 
jau nuo 2 vai. atvykti į 
Tarptautinį Sydnejaus 
aerodromą, išlydėti ir atsi
sveikinti išvykstančių spor
tininkų. Išvykstantieji spor
tininkai gauna sau atskirą 
salę, kur, mekeno netrukdo
mi, galės kartu praleisti lai
ką, padaryti nuotraukų ir 
filmų. Iš Sydnejaus visi 
sportininkai išvyksta savo 
išeiginėse uniformose.

ninkų veiklą. Atsilanko ir 
tokių, kurie mėgsta gražiai 
praleisti vakarą kartu su 
sportininkais, nes žino, kad 
jie sugeba gerai suorgani
zuoti savo parengimus. Jau 
eilę metų sportininkai renka 
savo metinę Grožjo Kara
laitę ir todėl nenuostabu, 
kad į tokius balius mergaitės 
atsilanko ypatingai gražiai 
pasipuošiusios, o vyrai - ne
norėdami nusileisti savo 
’’Damom” - irgi ateina apsi- 
skutę ir apsiblizginę. Tiems, 
kurie mėgsta gerai užkąsti - 
irgi nėra ko nuogąstauti, nes 
nuo seno žinoma, kad spor
tininkų močiutės yra ge
riausios virėjos ir kulinarės 
ir sportininkų baliuje nieka-

Augustinavičius

CHATSWOOD C.C. 
-LIETUVIŲ S.K. 14V2-7V2

Pirmo.se šių metų šach
matų komandinėse varžy
bose Sydnejaus lietuvių 
klubo komandai teko pralai
mėti. Varžybos vyko mūsų 
klube. Svečiams atsivežus 
tik dvidešimt du šachmati
ninkus, keletas mūsų klubo 
narių negavo progos pa
rungtyniauti. Lietuvių žai- 
džiusių komandoje pasiekti 
rezultatai: V. Patašius Vz, J. 
Dambrauskas 1, A. Giniūnas 
0, J. Jenčius 0 ir A. Bučins
kas 0.

ST. GEORGE C.C. -
LIETUVIŲ Š.K. IOV2-I4V2

Antrame rate grįžome iš 
St. George šachmatų klubo 
pakilioje nuotaikoje įrodę 
savo pajėgumą ir laimėję 
varžybas. Šiame susitikime 
mūsų komandos pirmosios 
devynios lentos pralaimėjo 
tik vieną tašką. Tai retas at
sitikimas žinant, kad au
stralų komandoje pirmosio
se lentose žaidžia šachmati
ninkai su aukštais įvertini-

Sportas Geelonge
NAUJA VALDYBA

Gegužės 1 d., įvyko Gee- 
longo L. Sporto klubo ’’Vy
čio^ sportininkų, narių - rė
mėjų metinis susirinkimas. 
Pirmininkavo V. Bindokas, 
sekretoriavo J. Gailius. Bu
vo renkama nauja klubo 
valdyba, į kurią, po balsavi
mo, įėjo keturi nariai iš se
nos valdybos: S. Šutas - 
pirm., K. Starinskas - vice- 
pirm., M. Kymantas - sekr., 
C. Volodka - ižd., ir vietoj A. 
Bungardaitės - C. Vaiče- 
kauskienė - pasekr. Tel. 
78 7216.
GARBĖS NARYS

Šio susirinkimo metu K. 
Starinskui pasiūlius ir vi
siems vienbalsiai nutarus, 
Vytas Breneris-Breneizeris 

da svečiai nejausdavo alkio.
Taigi - toks mūsų sporti

ninkų Metinis Balius įvyks 
birželio 4 d., pradžia 7.30 
vai. vak. Geri muzikantai 
jau seniai užsakyti, o loteri
jai fantų taip pat netrūksta. 
Vyrams patariame gerai 
nušveisti batus, kad blizgė
tų, o moterėlėms sakyti ir 
nereikia, nes jos gerai žino, 
kad sportininkų baliuose tik 
dailiai apsirengusioms mer
ginoms per šokius sėdėti 
nereikės. Vienintelis klausi
mas, ką išspręsti galėsime 
tik per šį balių - tai - kuriai 
atiteks Grožio Karalaitės 
karūna?

Laukiame visų.

Leonas Baltrūnas 

mais. St. George šachmatų 
klubą lietuviai šachmatinin
kai dažnai laiko turintį lie
tuviškų papročių, nes jam 
keletą metų vadovavo lietu
vis Jurgis Baikovas. Sve
čiams visuomet paruošia už
kandžių, kavą ir arbatą. 
Partijas laimėjo: V. Patašius 
Vz,- Dr. I. Venclovas 1, A. 
Giniūnas 1, J. Jenčius 0, V. > 
Augustinavičius Vz, VI. ’ 
Šneideris 1, St. Rimkus 0 ir 
A. Bučinskas 0.

METINIAI TURNYRAI

Metiniuose Grade turny
ruose įregistruotos trys ko
mandos. Pirmoji ”A” klasėje 
klubo reprezentacinis vie
netas. Vadovas V. Patašius. 
Antroji ”B” klasės rezerve. 
Šiai komandai pirmą kartą 
paskirtas vadovauti Stasys 
Rimkus. Žemiausios klasės 
vienetui neatsirado savano
rių iš lietuvių. Teko prašyti 
australo, turinčio patirties 
komandinėse varžybose. 
Jau gautos turnyrų progra
mos. Pirmojo rato žaidimai 
prasidės gegužės 23 dieną.

išrinktas Garbės Nariu. Ja i 
nuo pat lietuvių įsikūrimo 
pradžios Geelonge (1950-5. 

.m.) Vytas žaidė įkurtoje 
maišytoje ’’Wanderers” 
krepšinio komandoje. Prie 
jo buvo įsteigtas vieno 
B-nės, Geelongo Apylit kės 
susirinkimo metu, ,TNe> is” 
sporto klubas, vėliau pa
keistas į ’’Vytis” vardą. N o 
pat pradžios Vytas buvo 
šiandieną dar yra uolut 
sportininkas ir rėmėjas. Kur 
tik klubui buvo reikalinga 
sportinė ar finansinė para
ma, visuomet ji buvo jaučia
ma iš Vyto pusės. Vytas 
reiškėsi krepšinyje, tinkli
nyje, biliarde ir kitose šako
se. Šiandieną, po 33-jų metų, 
Vytas aktyviai žaidžia (ir 
labai gerai)) golfe ir visą 
laiką uoliai remia savo 
klubą. Klubo valdyba svei
kina Vytą ir linki jam daug 
sveikatos, sportinės ištver-
mės ir džiaugiasi matant 
Vytą Garbės Narių tarpe.

LIETUVIŠKŲ
PATIEKALŲ PIETŪS

Sporto klubo ’’Vyties” 
valayba imasi iniciatyvos 
gaminti lietuviškus pietus, 
pradžioje nors kartą į mėne
sį, tą sekmadienį, kada į 
Geelongą atsilanko kunigas 
laikyti pamaldų. Pietūs vyks 
po pamaldų nuo 11 iki 2 vai. 
Pirmieji pietūs įvyks birže
lio 19, po Išvežimų minėji
mo, Liet. B-nės Namuose. 
Pietų kaina svyruos tarp $ 
2.50 ir $ 3.50. Tą dieną gali
ma bus naudotis biblioteka, 
žaisti šachmatais, loto, bil- 
jardą ar stalo tenisą, o sma
guriaujant balandėliais, 
^cepelinais”, ar ’’kugeliais” 
linksmins lietuviška plokš
telių muzika. Tuo norima 
pagyvinti Geelongo lietuvių 
pilkėjantį gyvenimą.

IŠLEISTUVIŲ IEŠMINĖ 
SPORTININKAMS

"Vyties” klubo valdyba 
ruošia išvykstantiems spor
tininkams į Ameriką iešmi- 
nę gegužės 28 d. 6 v. Liet. 
B-nės Namuose, pagerbti ir 
išleisti septynis Geelongo 
’’Vyties” sportininkus į Pa
saulio Lietuvių Sporto Žai
dynes Čikagoje, birželio 
pradžioje. lešminės metu 
gros Disko muzika, bus 
traukiamos ”l-no dolerio” ir 
Quiz loterijos. Suaugusiems 
$ 4, vaikams $ 2 su maistu. 
Mūsų klubui malonu matyti 
išvykstančių sportininkų 
tarpe ir ’’Vytis” klubo pir
mininką Stasį Šutą su žmona 
Trišija ir dukrele. Stasys iš
rinktas Australijos lietuvių 
vyrų krepšinio rianktinės 
treneriu ir Joną Obeliūną, 
kuris išrinktas Australijos 
lietuvių moterų krepšinio 
treneriu. Klubo sportininkai 
ir visi suinteresuoti sportu, 
o ir visi Geelongo lietuviai 
linki sėkmės savo reprezen
tantams Pasaulio Lietuvių 
Sporto Žaidynėse Ameriko
je ir Kanadoje.

Geel. L.S.K. ’’Vytis" 
sekretorius
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SYDNEY APYLINKĖS 
SUSIRINKIMAS

ALB Sydnejaus Apylin
kės Valdyba birželio 19 d. 
šaukia visuotinį apylinkės 
narių susirinkimą Lietuvių 
Namuose Bankstowne, sek
madienį, 3 vai. Susirinkimas 
labai svarbus. Nesusirinkus 
kvorumui po pusės valandos 
bus skelbiamas kitas susi
rinkimas, kuris bus teisėtas 
nežiūrint susirinkusių skai
čiaus.

Susirinkime pramatoma 
tokia darbotvarkė: susirin
kimo atidarymas, prezidiu
mo rinkimas, mandatų ko
misijos pranešimas, praeito 
susirinkimo protokolo skai
tymas, ataskaitiniai prane
šimai: a) pirmininko, iždi
ninko, Rev. Komisijos, Gar
bės Teismo. Seks diskusijos 
dėl pranešimų ir apyskaitų 
tvirtinimas. Toliau naujos 
Apyl. Valdybos, Rev. Komi
sijos ir Garbės Teismo rin
kimai. Organizacijų bei 
draugijų veiklos pranešimai. 
Einamieji reikalai ir susirin
kimo uždarymas.

1 ■■■ I ■■■ ..................... ■ ■ ' ■■■■■ H ' ■ ' ■ ■■■■ —............................  !■! ■■ ........... . I . ....................... " 1

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

VYSKUPO LAIŠKAS

Krikščioniška širdis ir 
mintis norėtų pasiekti visus 
vargšus, kenčiančius, bet 
ypatingai persekiojamus už 
krikščionio vardą ir gyveni
mą.

Daug ir nelietuvių atsi
mena ir pagalbos ranką iš
tiesia persekiojamiems, 
kenčiantiems ir už savo ti
kėjimą ir tautą didvyriškai 
kovojantiems Lietuvos ka
talikams.

Nėra jokios kitos nė lietu
vių, nė nelietuvių organiza
cijos, kuri remtų persekio
jamus, kovojančius Lietuvos 
katalikus. Tokia organizaci
ja yra tik Lietuvių Katalikų 
Religinė Šalpa.

Dėl daugelio suprantamų 
motyvų mes negalime 
skelbti, kaip remiame Lie
tuvos katalikų reikalus per 
L.K.R.Š. Ačiū panašiai pa
ramai, kaip Los Angeles ir

MIRUSIEJI

Gegužės 8 d. Sydnejuje, 
Woodland slaugymo namuo
se mirė lietuvis viengungis 
Kazys Sinkevičius, 71 m., 
kilęs iš Jurbarko. Sekančią 
dieną palydėtas būrelio lie
tuvių ir palaidotas Rook
wood kapinių lietuvių sky
riuje. Religines apeigas atli
ko kun. P. Martuzasir kun. 
A. Savickas.

Velionis laikėsi nuošaliai 
nuo lietuvŪL net turėjo pa
keitęs pavedę į Kaz Smith. 
Atsitiktinąją užtiktą jį kaip 
ligonį ir palieėlį lankė Syd. 
Mot. Draugijos lankytojos.

Sydnejaus apylinkėje gy
veną tautiečiai maloniai 
kviečiami ir prašomi susi
rinkime skaitlingai dalyvau
ti ir atlikti savo tautinę pa
reigą.

Sydnejaus Apylinkės 
Valdyba

TRĖMIMŲ MINĖJIMAS

Birželio trėmimų minėji
mą Sydnejuje ruošia Syd. 
Liet. Klubo Biblioteka drau
ge su Tautos Fondo Atsto
vybe birželio 5 d., 3 vai. Lie
tuvių Namuose Bankstow
ne. Prieš tai pamaldos Lid- 
combe bažnyčioje.

Minėjime numatoma: ati
darymas, invokacija, B. Sta- 
šionio paskaita ’’Lietuvių 
Tautos Genocidas”, Žmo
gaus Teisių Komiteto pra
nešimas (Dr. L Venclovas). 
Antroje dalyje Dr. R. Zaka
revičius (piano solo), Dainos 
choras, dirig. B. Kiverio.

Minėjimo metu vyks 
spaudos paroda (leidiniai 
apie tautos genocidą ir jos 
kovas už laisvę).

ATEIKITE VISI!!!

Kviečiame visus atsilankyti į Sporto Klubo VARPO

METINĮ BALIŲ
birželio 4 d. Melb. Lietuvių Namuose 7.30 vai. v.

Bus gera muzika — ’’Shoun and the Fiddler”, skani vakarienė ir publikos 
renkama ’’Baliaus grožio karalaitė”.

Išbandykite laimę loterijoje ir prisidėkite prie geros sportiškos nuotaikos.
Nedelsiant stalus užsisakykite pas Raimondą Mucenieką tel. 534 1029 arba 

Rasą Statkuvienę tel. 857 8502

KAINOS: $ 10 suaugusiems ir $ 8 studentams iki 18 m. ir pensininkams

kitų Lietuvių parapijų, mes 
galime konkrečiai padėti 
daugeliui Lietuvos kunigų, 
sės. vienuolių ir kitiems ka
talikų reikalams.

Mes prašome Jūsų para
mos - paraginti jūsų parapi
jos ir kitus tikinčiuosius at
siminti Lietuvos katalikus ir 
jiems padėti malda ir auka.

Už visokią pagalbą iš 
anksto nuoširdžiai dėkoja
me.

Vysk. Vincentas Brizgys 
L.K.R.Š. pirmininkas

LIETUVOJE

Gegužės 4 d. Lietuvoje 
'pradėta svarstyti kun. A. 
Svarinsko byla, kur jis kal
tinamas priešvalstybine 
veikla. Kun. A. Svarinskas 
buvo suimtas prieš daugiau 
kaip tris mėnesius. Jis nesi- 
taikė prie vietinių potvar
kių, o laikėsi konstitucinių 
nuostatų, priklausė Tikėji
mo Teisėms Ginti Komite

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

* DĖMESIO! DĖMESIO!
Ar norite skaniai ir pigiai pavalgyti?
Nuo GEGUŽĖS 25 d., kiekvieną

< TREČIADIENĮ, 5.30 - 8 vai. klubo 
valgykloje

r ŠVEDIŠKAS STALAS—
J SMORGASBOARD
* Kaina tik $ 2.50
-M ATEIKITE IR ĮSITIKINKITE!

GEGUŽĖS 27 d., PENKTADIENĮ, 
7.30 V AL., SYDNEJAUS LIETUVIŲ 
KLUBO NARIŲ VISUOTINIS 
SUSIRINKIMAS.

Gegužės 28 d., šeštadienį,
SPORTO KLUBO ’’KOVO” 

ATSISVEIKINIMO VAKARAS 
Pradžia 7 vai. Bilietai $ 3 asmeniui.

Kviečiame tautiečius 
skaitlingai dalyvauti.

S.L.K. Biblioteka
Tautos Fondo Atstovybė

SŪKURYS IR SUTARTI
NĖ PRANEŠA

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

tui, kuris kaip ir Helsinkio 
Komitetas kėlė viešumon 
sovietinius prasižengimus, 
su turimais įstatymais. Apie 
kun. A. Svarinsko suėmimą 
plačiai rašoma ir komentuo
jama pasaulio spaudoje.

Pasiekė žinia, kad kun. A. 
Svarinskas nuteistas septy- 
neriems metams sunkaus 
režimo darbo stovykloje už 
priešvalstybinę veiklą.

LANKOMI LIGONIAI

Pastaruoju metu S.L.M.S. 
G. Draugijos narės aplankė 
šiuos ligonius: Ž. Simanaus- 
kienę, E. Povilanskienę, M. 
Burneikienę, Z. Pauliukonį, 
T. Simniškienę, K. Sinkevi-. 
čių, S. Čelkienę, Giniotienę, 
J. Ivinskienę, P. Rūtenį, K. 
Stankevičių.

* * *
Švęsdamas savo brandų 

gimtadienį sydnejiškis 
p. Bronius Šidlauskas prisi
minė ir Mūsų Pastogę jai 

Folkloric Festivaly Operos 
rūmuose.

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

DAINOS CHORE

Birželio 5 d. choras daly
vauja Trėmimų minėjime: 
gieda pamaldose Lidcombe 
ir 3 vai. Liet. Namuose 
Bankstowne.

Liepos 26 d. Sydnejuje 
koncertuos Melbourne Dai
nos Sambūris.

Rugsėjo 24 d. Mūsų Pas
togės Spaudos Balius.

Spalio 22 d. Tėviškės Aidų 
balius.

Lapkričio 26 d. Dainos 
choro metinis koncertas - 
balius.

Visiems choristams minė
tos datos yra svarbios ir 
kviečiame susitvarkyti taip, 
kad visur galėtume netruk
domi dalyvauti. Primename, 
kad chore būtini dalykai yra 
draugiškumas ir drausmė.

A. Kramilius
Dainos choro pirmininkas 

paaukodamas 20 dol. Svei
kindami p. B. Šidlauską 
nuoširdžiai dėkojame už pa
lankumą.

Vyrų labiausiai mėgstami 
dalykai, dažniausiai yra ne
moralūs, nelegalūs ir 
kenksmingi sveikatai.

mušti Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY 
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by the Lithuanian Community 
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Redakcija rašinius taiso ir 
skelbia savo nuožiūra. Už skel
bimų turinį neatsakoma.

VIETOJ
gelių

Pagerbdami a.a. New
castle apylinkėje mirusį Balį 
Zitikį vietoj gėlių Mūsų 
Pastogei aukojo: $ 10 Petras 
ir Stefa Kairiai, po $ 5 - Sigi
tas ir Emilija Daugėlai, Sta
sys Butkus, Rokas Lapins
kas, Erika ir Pranas Jakavi- 
čiai, Alfonsas Šernas; po $ 2 
- Mikas Kulieša, Benediktas 
Liūgą, Tony Bigožnis, 
Michael Witkowsky. Auko
tojams nuoširdžiai dėkoja
me.

Pagerbdami a.a. Algį 
Ivinskį vietoj gėlių Mūsų 
Pastogei aukojame $ 30. G. 
Patupis. Ačiū.

A.a. Kristinos Nagulevi- 
čiūtės atminimui vietoj gėlių 
Sūkuriui aukojo: $5 0. Osi- 
nienė, $ 10 R.M. Kavaliaus
kai, D. Bieri, V. Labutis, P. 
Labutienė, V. Stanevičienė.

VAIKŲ MASKARADAS

gegužės 29 d., 4 vai. Lie
tuvių Namuose Bankstow
ne. Įėjimas suaugusiems $ 2, 
vaikams veltui.

Naujovė visiems! Daly
vaukime gausiai.

Syd. Savaitgalio mokykla

DĖMESIO!

Syd. Lietuvių Klubui rei
kalinga staltiesių plovėja. 
Dėl sąlygų tartis su klubo 
vedėja (tel. 708 1414).

PADĖKA

Sūkurys dėkoja p. Raši
niui už akordeono padova
nojimą, kurį labai įvertinam. 
Dėkojame ir visiems kitiems 
už pasiūlymus ir patarimus.

Sūkurio Valdyba

Administracijos adresas:
P.O. Box 550 Bankstown 2200

Adminstraeįjds tek 709 4846 
Prenumerata:
Australijoje metams $ 20
Užsienyje paprastu paštu $24
Oro paštui N. Zelandiją $35
Oro paštu kitur $50
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