
Derybos
be tikslo susitarti

Šiuo metu Genevoje 
vyksta amerikiečių - sovietų 
derybos dėl atominių ginklų 
apribojimo. Ar iš tų derybų 
bus kokių rezultatų, niekas 
negali atspėti, nes sovietai, 
turėdami nepalyginamai 
daugiau tų atominių ginklų, 
spaudžia amerikonus pada
ryti sovietų naudai daugiau 
nuolaidų, o amerikiečiai sie
kia lygsvaros. Amerikiečių 
pranašumas, kad jų turimi 
ginklai yra nepalyginamai 
tobulesni ir raketos taikles
nės. Į prez. Regano pasiūly
mą totaliai atsisakyti atomi
nių ginklų, sovietai tik pasi
juokė. Trunkant deryboms 
sovietai plačiausiu mastu iš
vystė propagandinį karą už 
taiką ir atominį nusiginkla
vimą. Išskyrus Prancūziją, 
beveik visoje Europoje įvy
ko milžiniškos demonstraci
jos už taiką ir prieš ameri
konus, kaip karo kurstyto
jus, kadangi jie stovi Euro
pos sargyboje ir agresorių 
sulaiko Amerikos karinis 
Pajėgumas ir pranašesnė 
randuolinė ginkluotė.
Tačiau iš tų visų demons

tracijų niekas nekėlė klausi
mo, kas gi sudarė tą įtampą 
ir grėsmę pasauliui? Kaip 
žinia, po karo kaip stipriau-

SMERKIAMA VERGIJA

Europos Parlamente 
svarstyta sovietinė san
tvarka ir pasmerkta vergi
jos sistema. Anglų atstovas 
parlamente kalbėdamas pri
minė, kad Sov. Sąjungoje 
dirba apie 4 milijonai vergų, 
kurie yra darbo stovyklų 
kaliniai, dirbą veltui. Iš jų 
daugumas yra politiniai ka
liniai. Parlamente tuo reika
lu išleista speciali rezoliu
cija, smerkianti tokią siste
mą, už kurią pasisakė 154 
atstovai, prieš 8.

Sovietų Sąjunga stiprina
si Sirijoje: ji į Siriją siunčia 
Įiačius moderniausius gink- 
us. Tuo susirūpinusios JAV 

ir dėl to ryžtasi nesigailėti 
ginklų Izraeliui.

♦♦♦

Neseniai Latvijoje KGB 
suėmė du latvius patriotus 
aktivistus: suimti Ints Cali- 
tis, 52 m. ir Janis Rozkals, 
33 m.

»*♦

Socialistų Internacionale, 
kuriam vadovauja buvęs 
Vak. Vokietijos kancleris 
Willy Brandt, Socialistų In
ternacionalo garbės pirmi
ninku išrinktas sovietų pa
vergtoje Latvijoje gyve
nantis Dr. Bruno Kalninš. 
Tas liudija socialistų pa
lankumą pavergtoms -Pabal- 
tijos valstybėms. 

šioji pasaulio galybė ir tu
rinti tik vienintelė atominį 
ginklą, Amerika nepreten
davo į jokias užimtas terito
rijas ir iki šiandie niekam 
negrąsino. Priešingai Sovie
tų Sąjunga, kuri pajutusi 
karo laimėtojų silpną vietą 
ir jų naivų pasitikėjimą duo
tais pažadais, sovietai ne
truko tai išnaudoti suktumu 
arba per špionažą. Šiandie 
sovietų špionažas taip iš
vystytas pasaulyje, kad jie 
prieina ir viską išvagia, kas 
vakaruose per ilgų metų 
pastangas yra sukurta ir iš
rasta.

Įsikibę atominio ginklo 
sovietai tiek prisigamino 
atominių bombų ir raketų, 
kad jie galvoja jų skaičiumi 
išgąsdinti ir parklupdyti pa
saulį. Betgi priimant, kad 
sunaikinimui gyvybinių 
centrų užtenka kelių bombų, 
tai ka gi tektų naikinti ir 
griauti m!usiomis? Teisingai 
vienas spaudos komentato
rius pastebėjo: ’’Turimomis 
branduolinėmis bombomis 
šiandie galima sunaikinti 
kelis kartus žmoniją ir civi
lizaciją. Tad ką gi naikinsi 
vėliau, jeigu pirmu puolimu 
bus viskas sugriauta?” To
dėl bombų ir raketų skai
čiumi vakariečiai nepabai- 
domi. Tiesa, derimasi dėl 
raketų apribojimo, kuriomis 
sovietai grasina Vakarų Eu
ropai.

Iš tikrųjų šiandie sovietų 
pagrindinis taikinys yra Va
karų Europa, ypač Vak. 
Vokietija ir Anglija. Vak. 
Vokietijoje savo spaudimu 
sovietai pralaimėjo, nes rin
kimus laimėjo dešinieji, ne
linkę taikytis ir pataikauti 
sovietams. Beliko sovietams 
rakštis Anglija. Socialistų - 
darbiečių programoje yra 
visiškas Anglijos apnuogini
mas vadovaujantis komu
nistų nukaltu šūkiu, kad be
ginklio niekas nepuls ir jam 
niekas negrąsins. Tuo vado
vavosi ir pereito karo metu 
visi beginkliai ir apsitvėrę 
neutralumu kraštai, kaip 
Belgija, Olandija, Vid. Eu
ropa, Pabaltijo kraštai. Mes 
žinome tokios politikos re
zultatus, nes beginklis arba 
be pasiryžimo kovoti visa
dos siūlosi būti agresoriaus 
auka.

Pigiai sovietai tikėjosi su
sidoroti su Agfganistanu ir 
arabų pasauliu, bet afganis-
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taniečiai vertina savo laisvę, 
o arabai irgi pigiai nepuola į 
sovietų glėbį. Prosovietinis 
Irakas tikėjosi lengvai par- 
klubdyti Iraną, ypač kai šis 
po revoliucijų ir permainų 
atrodė minkštesnis už vatą, 
bet rezultatai gavosi prie
šingi. 0 tikėtasi, kad per 
Iraką sovietams atsivers 
vartai į Iraną ir Persiją su 
džiaugsmu atsidurs sovietų 
glėby. Net ir Indija neparo
do entuziazmo priimti 
sovietų siūlomą draugystę. 
Taigi, visur reikalai kry
žiuojasi ir ne vien tik atomi
nių ginklų, pajėgumas lemia 
pasaulio politiką ir nuotai
kas.

Dainų Šventės rengimo 
komitetas praneša, kad bi
lietai už 15 dol. jau išpar
duoti. Bilietų už 17,13, 10 ir 
5 dol. galima įsigyti, rašant 
čekius Lithuanian. World 
Festival, Inc. ir siunčiant: 

Gifts International, 2501 
West 71st St., Chicago, IL 
60629, USA. Prašoma pri
dėti sau adresuotą su pašto 
ženkleliu voką.

*
Kun. Pranas Garšva, 

Draugo redaktorius, atida
rys ’’Aušros” šimtmečio pa
rodą sekmadienį, birželio 26 
d., 6.30 vai. Jaunimo Centro 
mažojoje salėje. Paroda bus 
eksponuojama visą savaitę 
II PL D-nų metu.

V Pasaulio Lietuvių Jau
nimo Kongreso būstinėje, 
Čikagoje, registruojamas 
jaunimas į Kongreso sto
vyklą, liepos 4-10 d.d. Ober
lin, Ohio. Dar yra vietų, bet 
reikia skubiai registruotis. 
V. PLJK Būstinės adresas: 
5620 S. Cleremont, Chicago, 
IL 60636, USA. telef. (312) 
778-2200. Valandos: pirmad. 
- penktad. 6-8 v .v., savaitga
liais 10-2 v.p.p.

♦
Vl-je JAV ir Kanados 

Lietuvių Dainų Šventėje 

mišraus choro repertuarė 
solo partijas dainuos solistai 
Roma Mastienė, Algis Gri
gas ir Anita Pakalniškytė. 
Jaunių chore ’’Sibiro gies
mėje” solo dainuos Algis 
Grigas.

II Pasaulio Lietuvių Die
nų laimėjimų komisija pri
mena, kad išplatintų knyge
lių šaknelės ir aukos turi 
būti sugrąžintos iki birželio 
25 d. Traukimas laimingų 
bilietų vyks sekmadienį, lie
pos 3 d. Conrad Hilton vieš
butyje, Čikagoje. Greitas 
atsiliepimas - vertingiausia 
parama II PL Dienoms.

♦
•VI PLB Seimo metu pas

kaitas skaitys prof. Dr. Vy
tautas Vardys, ’’Pasaulio 
Lietuvio” redaktorius Bro
nius Nainys ir ’’Tėviškės Ži
burių” redaktorius kun. Dr.- 
Pranas Gaida. VI PLB Sei
mas bus birželio 26-30 d., 
Jaunimo Centre, Čikagoje.

Ritonė Rudaitienė 
IIPLD informacijos pirm.
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Kai birželis ateina..
Gal kitiems birželis tik 

paprastas laiko matas, kaip 
ir visi kiti mėnesiai bet lie
tuviams birželis visados pa
liks išskirtinas kaip siaubo, 
žmogaus paniekinimo ir te
roro mėnuo. Tokie dalykai 
nepraeina su metais - jie įsi
rėžia kartų kartoms. Kitus 
stebina žydų elgsena, kad jie 
neužmiršta praėjusio karo 
padarinių ir jų tautai pada
rytos nacių skriaudos, lygiai 
kaip ir mes neužmirštame 
bolševikinio teroro. Greičiau 
pasaulį ir mus stebina žydų 
kerštingumas, kuris sau ly
gaus pavyzdžio neturi. 
Mums toks kerštingumas 
svetimas. Minėdami anas 
birželines teroro ir bruta
liausio trėmimo dienas mes 
savyje nežadiname noro ir 
nedilginame jausmų atsi
keršyti tiems, kurie trėmė 
arba vykdė anos žmonėms ir 
tautoms pragaištingos sis
temos užmojus.

Pergyvenusiems tas siau
bingas dienas neišdyla su 
laiku ir skirtingose sąlygose 
anie prisiminimai ir jie ne
gali išdilti jau vien dėl to, 
kad čia jungiasi ir asmeniški 
jausmai, ir pareiga bei atsa
komybė prieš kitus ir prieš 
istoriją, kad liudytume bei 
persergėtume ir visus kitus, 
kad tai būtų pamoka atei
čiai.

Laisvajam pasauliui tai 
buvo didelė naujiena ir gal 
net neįsivaizdavo, kad tokie 
dalykai gali įvykti dvide
šimtame amžiuje, lygiai kaip 
neįsivaizdavo, kad būtų 
praktikuojamas tautų 
genocidas, jų masinis naiki
nimas, kokio ėmėsi Vokieti
jos naciai. Atskleisdami sa
vo tautos tragediją žydai at
liko didelę misiją visam pa
sauliui. Mūsų misija ir yra 
lygiai taip pat išbudinti pa
saulį, kad praregėtų, jog to
kia pati sistema, gal dar 
nuožmesnė, grasina žmoni
jai ir šiandie.

Galinga sovietinė propa
ganda su savo tobuliausiom 
konstitucijom, tautų drau
gystėmis ir praktikuojamo
mis demokratinėmis laisvė
mis daro milžiniškos įtakos į 
žmonių nusiteikimus ir net 
laisvųjų kraštų vadovus. 
Kaip gražiai skamba propa
gandai skirtose konstituci
jose žmogaus laisvės, vidinis 
taikus bendradarbiavimas ir 
tautų draugystė bei valsty
bės rūpinimasis savo piliečių 
gerove. Ir šito nepatyrę 
laisvojo pasaulio žmonės ir 
jų vadai tai priima už tikrą 
pinigą ir tuo tiki. Net tokių 

A.A.
ANTANINAI PETRUKEVIČIENEI

mirus, liūdesy jos vyrą Viktorą, sūnų Joną, dukras Elę, 
Zosę ir Romą su šeimomis ir visus artimuosius 
nuoširdžiai užjaučiame.

Jadvyga ir Stasys Norvilaičiai

Mūsų Pastogė nr. 22, 1983.6.6, psl. 2

asmenybių, kaip Aleksand
ras Solženicinas, šauksmas 
nesusilaukia reikiamo at
garsio, nes milžiniška sovie
tinė propaganda tokių balsą 
nustelbia ir jie palieka kaip 
išsišokėliai ir anai santvar
kai nežinia kokiais motyvais 
asocialus.

Kokia galinga sovietinė 
propaganda, liudija pasta
ruoju metu išvystyta propa
ganda už taiką ir prieš ato
minį karą. Žinojome ir bu
vome įsitikinę, kad ir kaip 
galinga Amerika, nei anks
čiau, nei dabar neturėjo ir 
neturi intencijų kitus pa
vergti arba provokuoti 
naujus karus. Sovietinės 
propagandos įtakoje 
amerikonai priimami, kaip 
taikos priešai, karo kursty
tojai, grasiną visos žmonijos 
sunaikinimu. Ir štai rezulta
tai: milijoninės demonstra
cijos prieš Ameriką visoje 
Europoje reikalajant išvyti 
amerikonus su visais Euro
pą saugojančiais ginklais. 
Net ir laisvoji spauda bei ki
tos informacinės priemonės 
yra taip tos propagandos 
paveiktos, kad talkina tai 
sovietinei propagandai ir 
nuteikia milijonus skaityto
jų ar klausytojų sovietų no
rima kryptimi. Tuo tarpu 
tikrasis taikos priešas ir ka
ro kurstytojas bei grasinto- 
jas — sovietų Sąjunga — 
paliekama nuošaliai, kaip 
koks angelas sargas, tarsi jų

Jaunimo Spektaklis
Melbourne

Lietuvių Namuose gegu
žės 22 d. melbourniškiai pa
matė, ką mūsų jaunimas ga
lėjo savo jėgomis ir talentais 
parodyti. Žiūrovų buvo be
veik pilna jubiliejinė salė. 
Pradžioje Algis Karazija iš
aiškino, kaip žiūrovai turi 
elgtis spektaklio metu ir 
prašė visų jaustis kaip tikroj 
T.V. studijoj.

Uždegus šviesas, pasirodė 
Petras Kružas — ’’Parkin- 
sonas”. Jis tvarkė progra
mos eigą ir darė interview 
su programos atlikėjais. Bi
rutės Saulytės interview vi
siems patiko, nes pasisakė, 
kad kultūringai susižieda
vusi. Birutės Prašmutaitės 
interview buvo apie jaunimo 
sąjungą, vykstančius atsto
vus į V-jį Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongresą Šiaurės 
Amerikoje ir apie būsimą 
Vl-tą (gal?) Australijoje.

Per šį spektaklį pasirodė 
net trys jaunos solistės: Bi
rutė Šaulytė, akompanuo
jant Andriui Pranckūnui 
padainavo 2 daineles, Virgi
nija Bruožytė padainavo irgi 
2 daineles akomanuojant Zi- 
'tai Prašmutaitei. ’’Daina- ' 

turimos grėsmingos atomi
nės bombos būtų tik virti 
kiaušiniai, skirti kapitalistų 
badu marinamai vakarų 
liaudžiai. Negirdėta, kad 
pasaulyje bent platesniu 
mastu būtų pasisakyta prieš 
sovietus kaip agresorius, 
nors po karo sovietai su
kurstė ir išvystė keletą rim
tų karų, kaip Korėjoje, 
Vietname, dar tebetrunkan
tį pavergimo karą Afganis
tane, nekalbant apie tautų 

‘valios ginklu paveržimą 
Lenkijoje, Vengrijoje, Če
koslovakijoje. Netgi pasi
priešinę komunistinei agre
sijai Vietname amerikonai 
sovietinėje propagandoje 
paversti kruviniausiais ka
pitalistiniais agresoriais!

Grįžtant prie birželinių 
sovietai visus tokius trėmi
mus, suėmimus, kalinimus, 
prievartavimus ir persekio
jimus laiko socialistiniu 
auklėjimu. Kiek toks socia
listinis auklėjimas neša 
vaisių pačioje Sov. S-je, pa
rodo gyvenimas tame pačia
me socialistiniame rojuje ir 
gyventojų nuotaikos, kur 
neliko nei komunizmo idealų 
ir niekas komunizmu netiki, 
o pats komunizmas tepaliko 
tik eksportinė prekė to ko
munizmo ir socialinio auklė
jimo nepatyrusiems. Čia ir 
yra mūsų misija atskleisti tą 
komunistinę realybę savo 
minėjimais savo liudijimais 
sudarant Atsparą prieš ko
munistinę propagandą.

(v.k.J

vos” grupė, Birutė Šaulytė 
ir Birutė Prašmutaitė, pa
dainavo dvi dainas, palydint 
piano Zitai Prašmutaitei ir 
gitara Loretai Čižauskaitei, 
o Birutė Prašmutaitė padai
navo vieną dainą solo.

Algis Karazija su savo gi
tara padainavo ”Pernai 
buvau Lietuvoj”, pritariant 
visai publikai. Pasirodė lie
tuviškų lėlių kvartetas pa
šokdami vieną lėlių šokį, tai 
Klumpakojo šokėjai Jonas 
Jurevičius, Monika Maci
jauskienė, Ona Šilaitė ir 
Algis Milvydas.

Sveikiname mūsų jauną 
orkestrą, kuris grojo be 
perstojimo. Grupę sudaro: 
Dr. A. Pranckūnas - va
dovas, M. Simankevičius, P. 
Mačys ir T. Baltutis. Iš in
terview su Andrium sužino
jome, kad Melbourne Jauni
mo Teatras jau pradėjo įre- 
korduoti muziką iš vaidini
mo "Pakštuma” ir žada iš
leisti plokštelę.

Buvo interview su lietu
viškų - australiškų madų de
rintoją Rože Makaravičiūte. 
Jaunimo modelistės pasiro
dė su apranga, kokią žada 
modeliuoti per Jaunimo 
Kongresą

Pertraukos metu progra
mos vedėjas pakvietė į sce
ną: K. Prašmutą, kuris įtei
kė piniginę ( $ 100) auką, 
ALJS skyriaus, Jaunimo 
žodis, Mūsų Pastogėje re
daktorei Loretai Čižauskai
tei. Pinigai suaukoti Šaulių 
D.L.K.Vytenio kuopOš ir'jų

PADĖKA

Brangiam vyrui ir tėvui a.a. Algirdui Ivinskiui 
mirus, nuoširdžiai dėkojame visiems mieliems šeimos bi
čiuliams, pažįstamiems ir velionio bendradarbiams, guo- 
dusiems jį ligoje ir gausiai dalyvavusiems laidotuvėse.

Ačiū už jautrius atsisveikinimo žodžius, už gausias 
šeimai užuojautas asmeniškai, laiškais ir per spaudą. Už 
visokeriopą paramą, palankumą ir nuoširdumą dar kartą 
visiems dėkojame.

Žmona Jūratė ir šeima

Syd. Lietuvių Namuose
SYD. LIETUVIŲ KLUBO 

SUSIRINKIMAS

Gegužės 27 d. įvyko Syd- 
nejaus Lietuvių Klubo narių 
visuotinis informacinis susi
rinkimas, kur pribuvo gana 
gausiai (virš 200) klubo na
rių. Išklausytas Klubo pir
mininko p. V. Simniškio pla
tesnis pranešimas apie esa
mą klubo padėtį ir visa eilė 
pasisakymų iš auditorijos.

Sklindant kalboms, kad 
Syd. Liet. Klubas ant bank
roto ribos ir kad jo neišgel
bėsiu net ir bendruomenės ir 
Klubo narių sudėtos aukos. 
Gal kaip tik tokių paskalų 
verčiama Klubo vadovybė ir 
su šaukė tokį informacinį 
susirinkimą. Klubo
pirmininkas savo pranešime 
pavaizdavo realią klubo pa
dėtį, bet ne tokią tragišką, 
kaip kad perdėtai kalbama. 
Tiesa, klubo pajamos suma- 
žėjusios, o skolos didelės, ir 
jeigu ne skolos vykdant klu
bo praplėtimą, tai klubas 
galėtų laisvai verstis iš turi
mų pajamų.

Iš auditorijos rtarfų^pasi- 
sakymuose išsamiausiai pa
kalbėjo p. J.P. Kedys iškel
damas trūkumus ir duoda
mas gana pozityvių sugesti
jų, kaip iš tokios padėties iš
bristi. Gaila, p. Kedžio il
gesnę kalbą atskiri asmenys 
iš auditorijos pradėjo truk
dyti, ir jis turėjo nutraukti. 
Aiškiai matėsi, kad prieš 
ateidamas į susirinkimą p. 
Kedys pagalvojo ir atėjo su 
konkrečiais ir pozityviais 
pasiūlymais, ko nesimatė iš 
visų kitų kalbėtojų.

Nuotraukoj Sekmadienio Spektaklio dalyviai

vardu Loretai įteikta; p. 
Juozas Kvietelaitis savo as
menišką auką po $ 125 įteikė 
jaunimo atstovus paremti ir 
sportininkus važiuojančius į 
Ameriką; vieni į Jaunimo 
Kongresą, kiti į Sporto 
Šventę. Labai malonu, kad 
šauliai neužmiršta jaunimo 
ir juos remia.

Pabaigai orkestras pa
grojo maršą ir visi progra
mos dalyviai padainavo aus
trališką dainą: Šoksim Ma
tilda, Šoksim Matilda. • •

Įsidėmėtinas p. A. Reisgio 
pasisakymas, kad Klubo 
vadovybė, šaukdama susi
rinkimą, jam nebuvo tinka
mai pasiruošusi: nei iš pirm- 
ko pranešimo, nei iš visų na
rių pasisakymų nebuvo aiš
ku, ko tuo susirinkimu buvo 
siekta, nes vargu, ar iš to 
susirinkimo bus padaryta 
išvadų ar atitinkamų nuta
rimų. Iš tikrųjų taip ir buvo, 
tik pabaigoje klubo pirm-kas 
pareiškė, kad tai esąs tik in
formacinis susirinkimas, 
kuriuo norėta pakelti klubo 
narių nuotaikas ir išgirsti 
narių nuomones.

Iš tikrųjų Klubo finansinė 
padėtis nėra labai džiugi
nanti, o biznio reikalus grįsti 
šviesesnėmis ateities vilti
mis yra tuščia svajonė. Jei
gu susirinkime Klubo vado
vybė būtų kategoriškai pa
reiškusi, kad štai esame 
įklimpę ir mums reikia 
konkrečiom sumos išsikaps
tyti, reikalas būtų nukrypęs 
kitaip, ir nariai bent susi
gaudytų, kaip dalykai stovi. 
Tada gal būtų atsiradę ir 
nutarimų ir net konkrečių 
vaisių. Iš viso susirinkimo 
nuotaikų matėsi, kad susi
rinkusieji pasiryžę aktyviai 
prie visų reikalų prisidėti, ir 
kai konkrečiai pastatomas 
reikalas gal tą patį vakarą 
nariai būtų prisidėję jei ne 
Sinigais, tai pasižadėjimais, 

et kai reikalai taip užglos- 
tomi, tai vėliau viskas atšąla 
ir paliekama tik laukti kaip 
toliau viskas vystysis. Iš 
daugelio narių išsiskirstan- 
tant teko nugirsti, kad tuo 
susirinkimu nieko neatsiek
ta ir niekas nepaaiškėjo.

ALJS T.V. Kanalas 5 
šviesas tvarkė Adelaidės 
vyrai P. Dunda ir A. Vitkū- 
nas. Filmavo S. Eimutis ir 
R. Vyšniauskas. Bus įdomu 
kada pamatyti ir filmą 
(video).

Spektąklio pelnas skirtas 
jaunimo atstovams, vyks- 
tantieftis į V-tą Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Kongresą.

Lauksime daugiau tokių 
spektaklių.

K. Prašmutas
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BALTIJOS TUNTE (JbuSaĘZl^aį^
MOTINOS DIENOS 

MINĖJIMAS

Canberros Baltijos tuntas, 
pakviestas vietos ALB 
Apylinkės, gegužės 1 d. su
ruošė Motinos Dienos minė
jimą. Minėjimas pradėtas 
mišiom, kurias atlaikė kun. 
P. Martuzas. Po to Canber
ros tautiečiai gausiai susi
rinko į Lietuvių Klubą, kur 
paukštytės ir vilkiukai vi
soms motinoms įteikė po 
gėlelę.

Atidarydamas minėjimą, 
tuntininkas Ridas Daukus 
pakvietė susirinkusius pa
gerbti tylos minute mirusias 
motinas. Paskui iškvietė se
niausią motiną - p. Mickevi
čienę - ir naujausią - p. Mi
niotienę, kaip Canberros 
motinų atstoves ir jas apdo
vanojo gėlėmis.

Minėjimui pritaikytą pas
kaitą skaitė Dr. Kazys Ke
mešys, kuris iškėlė, kad mo
tina nėra fizinė būtybė, bet 
santykis tarp moters ir jos 
išauginto vaiko. Australijo
je, svetimos ar maišytos 
prigimties vaikas atsiranda 
svetimoje ar maištytoje 
kultūroje, dėl to, tad šiame 
motinos santikyje moteris 
turi būti ypatingai jautri 
neužgniaužti vaiko palinki
mų, nors jie jai ir atrodytų 
svetimų žodį motinoms pa
sakė taip pat skautė Daina 
Mauragytė ir skautas 
Dovydas Pember. Jaunieji 
kalbėtojai, savais žodžiais, 
išreiškė motinų reikšmę 
vaikams ir vaikų meilę mo
tinoms.

Meninėje programoje 
pasirodė visa eilė jaunųjų: 
piąninu skambino Rasa 
Daukutė, Lara ir Julytė Si
pavičiūtės, su dūdelių duetu 
išėjo Aldona Martišiūtė ir 
Belinda Howe, o eilėraščius 
motinoms padeklamavo 
Arūnas Kovalskis, Antua- 
netė Martišiūtė, Skaistė 
Mauragytė, Alina Kataus- 
kaitė, Petras Šilinis, Brett 
Gružas ir Kazys Stepanas. 
Programa užbaigta tauti-

SYDNEY 

* Balandžio 20 d. Sydnejaus 
’’Aušros” Tunto Vyr. Skau
čių Šatrijos Raganos Drau
govė buvo susirinkusi savo 
sueigai Lietuvių Namuose, 
Bankstowne. Apie ką sesės 
tarėsi - nei gandai neateina, 
bet manome, kad buvo kaž
kas ypatingo.

Būreliui vadovauja sesė 
Rita Barkutė.

* ASS Sydnejaus Skyriaus 
Akademijų Skaučių Drau
govės vadove kovo mėn. iš
rinkta fil. Laima Barkutė. 
Jai talkina sesė Kristina 
Virgeningaitė.

* Sydnejaus Skautų Židinio 
naujoji vadovybė, susirin
kusi kovo 13 ir balandžio 7 
d.d. svarstė metinį darbų 
planą, į kurį įtraukta 
ekskursijos, literatūrinis 
popietis ir visa eilė kitų dar

* p. A.E. Rahdon, gyvenąs 
Melbourne, per Sydnejaus 
Skautų Židinio spaudos pla
tintoją, brolį J. Zinkų, at
siuntė skautiškai spaudai 
paremti $ 15. P. A.E. 

niais šokiais - tunto tautinių 
šokių grupė ’’Jaunoji Audė
jėlė”, pašoko keturis šo
kius: grupės jauniai pašoko 
Pas močiutę augau, mer
gaitės - Kepurinę, berniukai
- Oželį ir visa grupė bendrai
- Vėdarą.

Programai užsibaigus 
motinos pakviestos į. klubo 
valgyklą, kur tunto skautės 
jas vaišino pyragais ir kava; 
pyragai buvo pačių skautų- 
čių kepti.

Viena palikta Canberros 
vyrija graudžiai skundėsi, 
kad jiems niekas nedavė py
ragų, bet neužilgo Šventa
ragio būrelio skautai vyčiai 
iškepė kotlietų ir dešrelių ir 
išalkusius pamaitino. Atsi
rado ir pyragų, nes skautu
kai buvo jų tiek prikepę, kad 
visiems užteko.

R.D.

STOVYKLA... BEVEIK!..

Kas Canberrą pažįsta, ži
no, kad čia geriausias oras 
būna rudenį; šiltos, saulėtos 
dienos, vėsios naktys, mažai 
vėjo - puikus laikas stovyk
lauti. Tad ir šiemet Anzac’ų 
Dienai esant pirmadienį, su
sidarė trijų dienų savaitgalis 
tinkamas stovyklauti.

Taip ir padaryta. Tuntas

Gėlės mamytei

Australijos Rajone
Rahdon, už skautiškos 
spaudos parėmimą, nuošir- 

* LSS Jubiliejinėje sto
vykloje iš Sydnejaus daly
vaus du skautininkai - v.s. 
fil. B. Barkus ir v.s. B. Žalys. 
B. Barkus išvyksta birželio 
22 d. (dalyvaus ir Pasaulio 
Lietuvių Dienose), B. Žalys - 
liepos 24 d.

* A.A.S.E. (Egzilų Skautų 
S-gos) metinis susirinkimas 
įvyks birželio 3 d., Lid- 
combe.

MELBOURNE 

* Melbourne Džiugo Tunto 
vadovybę, per kazunierines 
perėmė v.s. Danutė Čižaus- 
kienė. Tunto štabo sąstatas 
paskelbtas balandžio 19 d. 
įvykusiame štabo posėdyje: 
tuntininkės pavaduotojas - 
j.b. Andrius Pranckūnas, 
dvasios vadovas - s. kun. 
Pranas Dauknys, adjutantas 
- j.b. Petras Kružas, iždinin
kas - j.v.s. fil. V. Vaitkus, 
skaučių skyriaus vedėja - s. 
Marytė Špokevičienė, vyr. 
skaučių vadovė - v.sl. fil. 
Loreta Čižauskaitė, prity- 

nutarė suruošti stovyklą 
prie Bungonia Gorge, kuris 
yra apie 140 km nuo Can
berros, netoli Goulborno. 
Tarpeldis yra labai įdomi 
vieta. Čia mažas upelis yra 
išraižęs labai gilią prarają 
tarp kalkinių uolų. Stovyk
los metu numatyta nulipti į 
prarają, tai iškylai skiriant 
visą sekmadienį.

Stovyklavietei esant tolo
kai nuo Canberros, buvo nu
matyta ruošti šeimyninę 
stovyklą, kas palengvintų 
transporto problemas. No
rinčių stovyklauti atsirado 
virš 30.

Penktadienio vakare vis
kas buvo paruošta. Brolis 
Jūras, apsiėmęs virėjo pa
reigas prisipirko viso
kiausių skanumynų. Palapi
nės, indai, puodai ir t.t. pa
krauti į priekabą. Skautai- 
tės susipakavo asmeninius 
daiktus, pasiruošę šeštadie

rusių skaučių - ps. Jūratė 
Šimkuvienė, . skaučių 
draugininke - v.sl. Danutė 
Špokaitė, paukštyčių - ps. 
Dalia Antanaitienė; brolių 
vadovai: sk. vyčių vadas - 
s.v. Linas Prašmutas, skau
tų draugininkas - v.sl Algis 
Šimkus, vilkiukų vadovas - 
j.b. fil. Andrius Vaitiekūnas, 
’’Mūsų Pastogės” skautų 
skyrelio korespondentė - 
v.sk. Lina Tamošaitytė; 
gintarėlių ir aguenyčių va
dovė - v.sk. Danguolė Joku- 
baitienė, ryšininkas su etni
niais skautais - v.s. Henrikas 
Antanaitis ir v.sk. Zita 
Prašmutaitė.

* ASS Melbourne Skyriaus 
sueiga įvyko Lietuvių Na
muose balandžio 27 d., Mel
bourne. Sueigos metu 
pašnekesį apie vadovų ruo
šimą rajone — Ąžuolo — 
Gintaro mokyklose — pra
vedė s.fil. Dr. Rimantas 
Šarkis. Aptarta 1983 m. 
veikla. Metinių proga - spa
lio mėn. - bus paminėtas 
LSS 65-metis. Sueigoje, 
įvykusioje gegužės 31 d., 
referatą skaitė j.v.s. fil. Vy-, 
tautas Vaitkus. Vyko susi
pažinimas .sų, .busimaisiais 
nariais.

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

nį susitikti prie Lietuvių 
Klubo kelionei.

šeštadienio rytą pila lie
tus - lyja taip, kaip Canber- 
roj nėra liję 5 metų laikotar
py. Tuntininko telefonas 
skamba neperstodamas: 
’’Lietus lyja. Ką darysim?..” 
Nutarėm -važiuot, juk Aus
tralijoje dabar sausra, tru
pučiuką palis ir nustos.

Pasiekėm Goulburną. 
Lietus lyg tai trupučiuką 
aprimo. Pasukom iš vieške
lio į šunkelius ir per purvy
nus tęsėm kelionę toliau, o 
lietus vėl pila kaip iš kibiro... 
Jau netoli tikslo pastebė
jom, kad priekabos padanga 
nuleista. Sustojom jos pa
keisti. Matom, kad vienos 
mašinos padanga irgi nu
leista, dar blogiau, jos at
sarginė padanga be oro, o 
priekabai atsarginės padan
gos neturėjom. Braidydami 
po purvą nuėmėm padangas.

* Melbourne Skautininkų 
Ramovės sueiga įvyko ba
landžio 28 d., Narcizo ir Da
lios Ramanauskų namuose. 
Sueigoje dalyvavo 25 nariai. 
Jos metu ramoves pirminin
ke išrinkta s. Jonė Žitkevi
čienė. Buvo aptartas ..trum
pų.. skautų vadovų kursų 
pravedimas, rajono draugi
ninkų ir būrelių vadovų pa
sitarimas bendros veiklos 
išvystymui. Nutarta parem
ti iš vieneto iždo sportininkų, 
ir Jaunimo S-gos išvyką į 
J.A.V. Ramovė taip pat pa
rūpins ir nuveš dovaną į 
Jubil. Stovyklą Kanadoje. 
Vyt. Vaitkus papasakojo 
apie Pelenų dieną įvykusį 
viską naikinusį miškų gaisrą 
Mt. Macedon apylinkėse. 
Sueiga baigta šeimininkų 
parūpinta arbata ir užkan
džiais.
* Kovo 6 d. išrinktas naujas 
Džiugo tunto Skautų Tėvų 
Komitetas (prieš tai viene-( 
rius metus komiteto netu
rėta): Algis Klimas, Jonas 
Zonius, Zigmas Jokūbaitis ir 
Narcizas Ramanauskas.

GEELONG 

* LSS Jubil. Stovykloje iš 
Geelongo Šatrijos Tunto da
lyvaus 3 broliai: j.s.fil. Dr. 
Rimantas Šarkis (LSB Aus
tralijos Rajono vadeiva) ir 
du skautai vyčiai - Petras 
Volodka ir Algis Bindokas.

'PRANEŠIMAS
ŽIDINIEČIAMS

Pranešu broliams ir 
sesėms židiniečiams, kad 
sekanti Sydnejaus Skautų 
Židinio darbo sueiga įvyks 
birželio 10 d. (penktadienį), 
7.30 vai. Lietuvių Klube, 
Bankstowne.

Bus aptariami svarbūs Ži
dinio reikalai.

Laukiame atvykstant!

Tėvūnas

Vienai mašinai teko važiuoti 
virš 40 km i Goulburną ją 
taisyti.

Galų gale pasiekėm sto
vyklavietę. Nors lietus tuo 
laiku buvo aprimęs, bet at
rodė, kad tai tik laikinas 
reiškinys, o pati stovykla
vietė - vienas purvynas. Pa
sivaikščiojom trupučiuką, 
pasitarėm, ir... nutarėm 
grįžti atgal.

Taigi stovykla beveik 
įvyko! Vistik nutarėm, kad 
vieta čia labai įdomi ir kada 
nors čia vėl atvyksim sto
vyklauti. r.d.

A.a. V. Taliai-
Kelpša

Prieš keletą dienų gauta 
liūdna žinia iš Čikagos, kad 
ten, gegužės 9 d. mirė v.s. 
Vaclovas Tallat-Kelpša — 
Klaipėdos krašto vadavimo 
dalyvis, visuomeninkas, 
skautų veikėjas.

’’Skautiška veikla pasižy
mėjęs jau nepriklausomoje 
Lietuvoje, organizavo ir va
dovavo skautiškiems viene
tams Vokietijoje, o atvykęs į 
J.A.V., Chicagoje įsijungė į 
plačią lietuviškos skautybės 
veiklą. Jis - vyresnis skauti
ninkas, ASS garbės narys, 
apdovanotas aukščiausiu 
LSS garbės žymeniu — Ge
ležinio Vilko ordinu. Nebuvo 
skautiško darbo ar įvykio, 
kuriame jis nedalyvavo, ne
buvo skautiško ar lietuviško 
reikalo, kuriuo jis nesirūpi
no. Jis - ilgametis "Lituani- 
cos” tunto vadijos narys, jis 
- LS.S Tarybos narys, LSS 
Kontrolės komisijos pirmi
ninkas, J.A.V. Vidurio rajo
no vadas, Chicagos skauti- 
ninkų-kių ramovės pirmi
ninkas. Nesvetima jam ir 
visuomeninė ir pašalpinė 
veikla - aktyvus LB narys, 
balfininkas, Marquette Par
ko Lietuvių Namų Savinin
kų Draugijos narys. Iš pro
fesijos agronomas, visą laiką 
dalyvavo agronomų d-jos 
veikloje. Jis Klaipėjos 
krašto vadavimo kovų daly
vis, visur atstovavo šiems 
nuolat retėjantiems mūsų 
tautos didvyriams, kovoju
siems už jos laisvę ir nerpi- 
klausomybę” - rašo "Skau
tybės Kelias”, 1983.5.11 d. 
laidoje.

Palaidotas gegužės 13 d. 
šv. Kazimiero kapinėse, Či
kagoje.

Ir Australijoje yra daug 
brolių - sesių, pažinojusių šį 
labai tolerantišką, niekad 
nieko neužgavusi nei žodžiu, 
nei veiksmu asmenį, iki pas
kutinių dienų besirūpinusį 
Lietuvos likimu, lietuviškais 
reikalais.

Tebūnie jam lengva sve
tingoji Amerikos žemė!

B.Ž.

Pinigais nuperkame tik 
tai, ką kiti padarė ar atliko, 
bet vertingiausi dalykai yra 
tie, kuriuos patys sukuria
me. .................... •»• •
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LAIŠKAI REDAKCIJAI
NIEKO BAISAUS, KAD 
VYSKUPŲ SKIRTINGOS 

NUOMONĖS
Šm. ”M.P.” Nr. 9 pirmojo 

puslapio rašinėlyje ’’Skir
tingos vyskupų nuomonės” 
priekaištaujama, kad J.E. 
Vyskupas Brizgys ir Mnsr. 
Butkus nepritaria kun. K. 
Kuzminskui, renkančiam 
aukas L.K.B. kronikoms 
leisti atskiromis knygomis. 
Tuo tarpu J.E. Deksnys, 
Vakarų Europos lietuvių 
vyskupas kun. Kuzminsko 
darbą pagyrė ir palaimino. 
Reikia manyti, kad taip iš- 
tikrųjų ir yra. Bet, kas čia 
keisto, baisaus, neįprasto, 
kad apie tai net į laikraščius 
reikia rašyti?

Reikalas yra paprastas ir 
labai žmogiškas. Amerikos 
Lietuvių Kunigų Vienybė 
nutarė Religinę Šalpą cen
tralizuoti, sumoderninti, 
pritaikinti dabarties reika
lavimams, ypatingai krei
piantis į amerikiečius ir ki
tas tautas. Kunigų Vienybės 
išrinktas Komitetas, vado
vaujamas išeivijoje esančių 
vyskupų pakvietė jauną, 
Amerikoje gimusį kunigą, 
kuris gerai kalba lietuviškai 
ir angliškai vadovauti Reli
ginei Šalpai. Kaip visiems 
gerai žinoma, Lietuvių Reli
ginė Šalpa tapo dideliu 
veiksniu Lietuvos laisvės 
siekime, atvėrė duris į kitų 
tautų politikus ir kultūri

PADĖKA

Esu labai visiems dėkinga, kurie įvertindami mano 
pastangas lietuvybei Australijoje, vienokiu ar kitokiu 
būdu pasveikino mane karalienės Elzbietos II apdovano
jimu Britų Imperijos Medaliu B.E.M.

Ypatingai dėkoju Mot. D-jos Valdybai, kurios iniciaty
va ir rūpesčiu man ta garbė buvo suteikta. Visiems mie
liems, kurie tuoj mane raštiškai ar asmeniškai pasveiki
no. Už spaudoje sveikinimus, Mūsų Pastogės” Redakto
riui, A.L.'B. Krašto Valdybai, Melbourne Moterų Sociali
nės Globos Draugijai, Sydney Lietuvių Moterų Socialinės 
Draugijos Valdybai ir Patikėtinėms, sodybiečiams Enga- 
dine, Sydney Lietuvių Pensininkų Klubui, Sporto Išvy- i 
kos Komitetui.

Sydney Lietuvių Moterų Socialinės Globos D-jos Vai- i 
dybos kartu su Sydney Apylinkės Valdyba puikiai ir iš
kilmingai suruoštas pagerbimas tikrai apvainikavo. Bu- ; 
vau sujaudinta ir dėkinga matydama dalyvaujant tiek 
daug mielų draugų, kurie mane įvertino. Tariusiems 
sveikinimo žodžius nuoširdžiai dėkoju A.L.B. Krašto 
Valdybos pirmininkui p. V. Bukevičiui, prelatui P. Butkui 
M.B.E., ’’Mūsų Pastogės” redaktoriui p. V. Kazokui, ’’Sū
kurio” atstovei p. P. Pullinen, choro ’’Daina” atstovui p. 
A. Kramiliui, Sydney Lietuvių Pensininkų Klubo atsto
vui Dr. V. Kišonui, A.L.B. Sydney Apylinkės Valdybos 
pirmininkui Dr. A. Mauragiui, mieloms p. Vidai Kabailie- 
nei už šiltus žodžius ir sodybiečių vardu, sodybietei p. V. 
Petniūnienei už savo paruoštą ir skaitytą jautrų sveikini
mo žodį. Už prisiųstas telegramas ir raštiškus sveikini
mus, Adelaidės Moterų Sekcijai, Melbourne Moterų So
cialinės Globos Draugijai, Lietuvių Moterų Federacijos 
Klubui New York, U.S.A., p.p. P.C. Protams ir šeimai ir 
sodybietei p. Vandai Narušienei.

Nuoširdžiai dėkui mano valdybai ir talkininkėm už pui
kiai paruoštus stalus, dėkoju už įteiktas gėles, sodybie- 
čiam už sveikinimus ir gėles, p. A. Skeivienei už rožių 
bukietą. Visiems ir visiems už man suteiktą ir neužmirš-. 
tarną Jūsų visų nuoširdumą.

Ona Baužienė

ninkus. Kun. Kuzminskas, 
kuris jau 76 metų amžiaus ir 
nestiprus anglų kalboje,, 
pradžioje dirbęs Religinėje 
Šalpoje, pasitraukė ir susi
kūrė kitą organizaciją, 
kuriai jis vadovauja. Bandy
mai kun. Kuzminską perkal
bėti ir įjungti į bendrą šal
pos darbą nepasisekė. Ame
rikos ir Australijos lietuviai 
kunigai remia kun. Pugevi- 
čiaus ir vyskupų vadovauja
mą Religinę Šalpą. Religinės 
Šalpos darbai ir užsimojimai 
tokie dideli, kad jie reika
lauja daug lėšų. Todėl bet 
koks lėšų skaldymas yra ne
pateisinamas. Tai yra 
pagrindas, kodėl mes, Aus
tralijos kapelionai, nutarėme 
remti tik J. Eks. vyskupo 
Brizgio vadovaujamą 
Religinę Šalpą. Apie tai bu
vo painformuota ir Krašto 
Valdyba. Kun. Sekretaria- 
tas savo rašte 19.1.1980 
Krašto V-bai nereikalavo1 
kaip ”M.P.” rašo: ”... kad 
bendruomenė neremtų kun.
K. Kuzminsko”, tik painfor
mavo, kaip kapelionai tuo 
reikalu yra sutarę veikti.” 
Kun. Kuzminskui niekas nė
ra uždraudęs rinkti aukas ir 
spausdinti Kronikas atski
romis knygomis, nors tai yra 
aiškus darbo dvigubinimas.

Dėl vyskupų skirtingų 
nuomonių galime tik tiek 
pasakyti: Bažnyčia nenusta
to kam ir kiek tikintieji turi 
aukoti. Kaip žmonės, taip ir 

vyskupai gali pasirinkti bet 
kurią šalpos organizaciją ir 
ją remti. Jokio konflikto čia 
nėra!

Kun. Dr. P. Bačinskas

PASTABA. Suprantama, 
kad nieko baisaus, jei skir
tingos vyskupų nuomonės. 
Tai buvo paprasta informa
cinė žinutė be jokių kam 
nors priekaištavimų, kaip 
kad neteisingai laiško auto
rius pristato. Vengiant vie
našališkumo, kuris buvo 
pradėtas skleisti mūsų 
bendruomenėje, tebuvo tik 
paduota apie tą patį reikalą 
kitokia nuomonė lygiai tokio 
pat rango autoriteto.

Stebėtina, kad laiško 
autorius, replikuodamas į tą 
žinutę, nukalbėjo visai kitu 
reikalu, ko toje žinutėje ne
buvo: buvo kalbama apie 
Lietuvos pogrindžio laikraš
čio ’’L.K.B. Kronikų’’ leidi
mą užsienyje kitomis kalbo
mis, o niekur nebuvo užsi
minta apie Religinę Šalpą, 
kuriai visą laišką ir dėmesį 
skiria gerb. laiško autorius.
L.K.B. Kronikų leidimas ir 
Religinė Šalpa yra du skir
tingi dalykai. Red.

PASINAUDOKIME 
SIŪLOMOMIS

DONACIJOMIS

Mūsų Pastogės nr. 18 yra 
paskelbta siūlomos valdžios 
donacijos. Skelbimo tekste 
rašoma, kad pašalpos dona
cijos bus duodamos ir atei
vių švietimo reikalams. Tai
gi ir pasinaudokime valdžios 
pašalpa organizavimui ir iš
laikymui lietuviškų vaikų 
darželių. Tokios didelės lie
tuvių kolonijos kaip Mel
bourne, Sydnejaus ir Ade
laidės būtinai turėtų turėti 
po savaitgalio vaikų darželį. 
O jei sugebėtų tai daryti ir 
mažesnės lietuvių kolonijos, 
tai lietuvybė Australijoje ne 
tik nesilpnėtų, bet dar stip
rėtų.

Savaitgalio mokyklėlių ir 
lituanistinių kursų neužten
ka, bet yra labai reikalingi ir 
vaikų darželiai.

Ragindamas melburniš- 
kius organizuoti vaikų dar
želį, ne iš vieno išgirdau 
”buvo ir niekas neišėjo”. 
Taip, buvo ir likvidavosi, 
nes mes dar ne tokie kultū
ringi, ar tautiškai susipratę, 
kad išlaikytume savomis lė
šomis bent savaitgalių vaikų 
darželius. Tuos pesimistus 
raminau prašydamas nely
ginti nelyginamų dalykų. 
Anose sąlygose buvo ir lik
vidavosi, bet dabar turėtų 
sektis, nes valdžia išlaidas 
padengtų. O jei kai kurie to
liau gyveną tėvai nenorėtų 
turėti išlaidų važinėjimui, 
tai bent Melbourne jauniau
sia ir veikliausia organizaci
ja šaulių ateitų į pagalbą. 
Melbourne šaulių kuopa gi
ria ir pagyrimų raštais ap
dovanojo motinas, auginan
čias vaikus lietuviškai kal
bančius, tai ir atstumams 
nugalėti suteiks pagalbą. 
Kadangi Sydnejuje, Adelai
dėje ir Perthe šaulių kuopos

JCĮĮ..K IMIGRACIJOS IR ETNINIŲ 

REIKALŲ DEPARTAMENTAS

Departamento įstaiga Canberoje ieško tinkamai kvali
fikuoto asmens užpildyti žemiau išvardintam postui:

IMIGRANČIŲ MOTERŲ KOORDINATORIUS/Ė 
KLERKAS 9—TOS KLASĖS
ATLYGINIMAS — $ 29040 - 30090

PAREIGOS: Imigrantėms moterims Australijoje bū
dingos problemos reikalauja specialaus dėmesio. Imig
rančių Moterų Koordinatorius/ė ieškos būdų sumažinti 
nelygybes, kurias imigrantės moterys kenčia įvairiose 
srityse, būtent, kur liečiama sveikata, profesinis susirgi
mas, ir apsauga, psichiatrinė priežiūra, tarnyba ir anglų 
kalbos, kaipo antroji kalba, mokymasis. Koordinaro- 
riui/ei reikės plačiu mastu tartis su valdžios bei bendruo
menių įstaigomis, ypatingai moterų grupėmis, patrau
kiant dėmesį į problemas ir pasiūlant išeities priemones.

KVALIFIKACIJOS: Sėkmingasis asmuo turės gerą 
supratimą imigrančių moterų reikalų bei problemų, ir et
ninių reikalų bendrai supratimą. Laukiama, kad jis paro
dytų savo sugebėjimą analitiškai tyrinėti ir elgimosi lini
ją suformuluoti. Taip pat reikalingas aukštas lygis rašo
moje kalboje ir sugebėjimas atstovauti Departamentą 
aukštuose sluoksniuose. Prašoma išdėstyti savo aukštes
niojo mokslo atsiekimus. Sklandumas anglų kalboje rei
kalaujamas.

Prašymus raštu patiekti Departamentui ne vėliau 1983 
m. birželio 23 dienos, siunčiant sekančiu adresu:

The Secretary
Department of Immigration and Ethnic Affairs 
Benjamin Offices 
BALCONNEN ACT 2616

Siekiant tolimesnių nurodymų apie pareigas skambinti 
(062) 642544

Dėl visų kitų klausimų skambinti (062) 642731

dar silpnokos, tai, manyčiau, 
kad buvę Lietuvos kariai 
ramovėnai tai padarytų. Pa
galiau lietuviško jaunimo 
auklėjimu privalėtų labiau 
rūpintis visos lietuviškos 
organizacijos ir ypač 
pagrindinė organizacija — 
lietuvių bendruomenės.

Prašymai šalpoms tebus 
ęriimami iki birželio 30 d. 

'ai reikia skubėti apskai
čiuoti kiek numatoma turėti 
vaikų ir kokios išlaidos ir 
kokiom sumom numatomos.

Jonas Normantas

Įvykiai
Nikaragvoje prieš kairių

jų (prokomunistų) vyriau
sybę atviras sukilimas bai- 

į gia išstumti vyriausybinin
kus. Dešiniuosius sukilėlius 
atvirai remia JAV.*<*

Ženevoje (Šveicarijoje) 
!• toliau tęsiami pasitarimai 
Į tarp JAV ir Sov. S-gos dėl 
j turimų raketų Europoje. 
; Pasitarimuose sovietai 
i įskaičiuoja ir Prancūzijos bei

Anglijos apsiginklavimą, 
nors šių kraštų atstovai pa
sitarimuose nedalyvauja. 
Prancūzija jau seniai pa
skelbė, kad jos jokios So
vietų — JAV ginklavimosi 
klausimu derybos ar sutar
tys nesaisto ir jie savo gink
lavimosi reikalus sprendžia 
savistoviai be jokių pašali
nių suvaržymų.♦♦♦

Aukos
Mūsų Pastogei

’’MŪSŲ PASTOGEI” 
AUKOJO

Mieliems aukotojams ta
riame nuoširdų Ačiū.

Liet. Dienų Reng. K-tas
VIC $250

J. Feder QLD$ 5
V.K. Biveiniai ACTS 20
T. Kašauskas SA$ 5
K. Paliurytis NSW $ 5
A. Jakštas NSW $ 10
J.K. VIC$ 30
J. Krupavičius WAS 10
B. Vosilaitis VIC$ 20
G.R. Schik ACTS 40
Z.L. Sipavičius ACT$ 90
L. Drešerienė WAS 20
S. Tamašauskas VIC$ 5
B. Leitonas VIC$ 5
E. Eskirtas VIC$ 10
E. Augutienė ACT $ 100
I. Norvydienė VIC$ 5
J. Jablonskis ACTS 5
M. Burneikis WAS 5

’’Mūsų Pastogės” 
Administracija

NAUJI
’’MŪSŲ PASTOGĖS” 

SKAITYTOJAI

R. Sabeckis S.A.
P. Snarskis S.A.
V.Stanevičienė N.S.W.
J. Ivinskienė N.S.W.
V. Klova VIC.
J. Tutlys, Vic.

Sokeris visame pasaulyje per Channel 0/28
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L i e t u v

Malonus Redaktoriau,
Tikiu, kad Australijos 

lietuviai yra girdėję apie 
lietuviškos radio programos 
"Margutis” sėkmingą veiklą 
Čikagoje. Tai seniausioji 
Amerikoje lietuvių radio 
programa, kurią prieš pen
kiasdešimt vienerius metus 
įsteigė kompozitorius Anta-. 
nas Vanagaitis.

Laiko sąvartoje keitėsi 
šios radio valandos translia
vimo laikas, vedėjai ir bend
radarbiai, tačiau Margutis 
išliko gyvas ir iki šiol sėk
mingai veikia, džiugindamas 
Čikagos ir apylinkių lietu
vius tikrai įdomiomis, gerai 
paruoštomis programomis.

Margučio steigėjas kom
pozitorius Antanas Vana
gaitis buvo labai sumanus ir 
gabus vyras, mokėjo pa
ruošti geras programas, o be 
to, sugebėdavo suruošti di- 
delius, kultūrinius rengi
nius, su geromis programo
mis miesto centro didžiose 
salėse.

Ir štai po daugelio metų 
prie Margučio vairo atėjo 
kuklus, bet sumanus ir 
darbštus vyras Petras Pet- 
rūtis. Jis, lyg sakytume, pa
sekė steigėjo pėdomis. Jis 
sumaniai paruošia pačias 
kasdienines radio laidas ir 
drauge kiekvienais metais 
suruošia pačius geriausius ir 
įdomiausius kultūrinius 
renginius, daugiausia kon
certus. Petras Petrutis - 
naujovių ieškotojas. Jis pir
mas ir kituose kontinentuo
se suranda iškilusius ar ky
lančius talentus, atveža Či
kagon ir suruošia jų puikius 
Koncertus.
- Ir štai turime malonią 
progą gėrėtis nauju koncer
tu, kurį Margutis, Petras 
Petrutis suruošė Motinos 
Dieną, gegužės 8 d. Jaunimo 
Centro didžioje salėje. Kon
certą davė vyras ir žmona - 
solistė Nelė ir muzikas Ar
vydas Paltinai, atvykę iš 
Vakarų Vokietijos. Pažymė
tina, kad abu menininkai iš 
okup. Lietuvos atvyko Vo
kietijon praėjusiais metais, 
pasinaudodami Sovietų Są
jungos ir Vakarų Vokietijos 
pasirašytu šeimų sujungimo 
įstatymu. Abu menininkai 
plačiai reiškėsi okup. Lietu
voje ir ten yra baigę moks
lus. Koncerte davė daugiau
sia pramoginių dainų lietu
vių kompozitorių. Dainas 
solistė atliko su įdomia iš
raiška, giliu įsijautimu, 
drauge panaudojant ir 
paskutinės technikos, pri
taikytos dainavimui, žodi.

Solistė Nelė ir muzikas 
Arvydas Paltinai susilaukė 
iš publikos ypatingo dėme
sio ir šilto įvertinimo. Turė
jo nepaprastai didelį pasise
kimą. Jaunimo Centro di
džioji salė, talpinanti apie 
700 žmonių, nepajėgė visų 

visų norinčių kon
certe dalyvauti sutalpinti. 
Todėl, daugeliui pageidau
jant, tas pats šių menininkų 
koncertas kartotas gegužės 
29 d. Jaunimo Centre.

Menininkai, be to, kon
certavo Detroite, Toronte 
Canadoje. Visur susilaukė 
nepaprastai gražaus pasise
kimo. O kad taip, mielas Re
daktoriau, pagalvotų Aus
tralijos lietuviai apie šiuos 
menininkus ir pasikviestų 
gastrolėm į Australiją. Tik
rai nenusiviltų nei kvietėjai, 
nei publika. Tikrai verta to
kius menininkus išgirsti. Tai 
yra kas nors naujo, ko ištik-

iai Čikagoje
Rašo Jurgis Janušaitis

rųjų esame pasiilgę. Margu
tį ir Petrą Petrutį tenka 
nuoširdžiai už tai pasveikinti 
ir padėkoti. Petras Petrutis 
yra viešėjęs su mūsų sporti
ninkų rinktine Australijoje 
ir manau, kad Australijos 
lietuviai šį gabų vyrą gerai 
prisimena.

Pasižvalgę Margučio kon
certe, skubėkime pabuvoti 
ir pas mielus dzūkus. Čika
goje įvairių organizacijų 
gausoje, labai sėkmingai 
veikia Dzūkų draugija. Ji 
kasmet suruošia taip vadi
namas Dzūkų dienas. 
Paprastai tokiais atvejais 
duoda koncertą, suruošia 
balių ir pasimeldžia bažny
čioje. Svarbiausia ši draugi

Margučio koncerte Čikagoje. Iš k. bendradarbis Leonas Narbutis, solistė Nelė 
ir muzikas Arvydas Paltinai ir Margučio radijo vedėjas Petras Petrutis. 
Nuotrauka P. Malėtos ~

Tęsinys
SALADŪNO MIRTIS

KAZIMIERAS BARĖNAS
Saladūnaš tylom pasi

traukė nuo Kuokos ir atsi
rėmė į sieną. Akimis jis sekė 
vis tą būrelį. Žmonės išsi
vaikščiojo. Pamažu sudilo ir 
tasai likęs būrelis. Kai Kuo
ka dar grįžtelėjo į Saladūną 
ir šūktelėjo j'am tai gatvėje 
Čingą stabdė pravažiuojan
čius taksius. Svečias laukė 
šaligatvyje ir kalbėjosi su 
Kirvukais. Tarpais stipriau 
kas nors sušukdavo nuo au
tobusų sustojimo vietos. 
Atsišaukdavo Kirvukienė. 
Jie sustabdė ir Kuoką. Kai 
pro šalį ėjo Saladūnaš, tada 
privažiavo taksis. Senis 
kelis kartus atsigrįžo, kol 
visi sulipo.

Savišalpinėje būrelis tu
rėjo atskirą kambarį. Visi 
jau buvo įšilę, kai vidun įėjo 
senis. Kuoka ątsimena, kad 
saulė nebestipriai jau švietė 
— tik mažas ruoželis buvo 
matyti pro langą, storumo 
kaip lenta. Kuoka taip pat 
atsimena, kad prieš Saladū- 
nui įeinant Kirvuko žmona 
tarė svečiui:

— Dabar nugersim, pas
kui krisim į lovą, gerai iš- 
prakaituosim, ir sloga pra
eis, — ir paskui nusikvatojo 
ir vienas uždainavo: Žalias 
vynas ne vanduo... Dar kiti 
nebuvo suspėję įsijungti jai į 
talką, kai Kuoka pamatė 
kambary Saladūną ir įbedė į 
jį akis.

Pirmasis nuo stalo pašoko 
Kirvukas.

— Ko ieškai, tėvai? — pa
klausė jis.

— Kur čia tas svečias, kur 
tai gražiai kalbėjo? — tarė 
senis.

— Ką, supranti, tėvai pa

ja ypač domisi ir remia mūsų 
kultūrinio gyvenimo apraiš
kas, o savo lėšomis paremia 
lituanistines mokyklas ir ki
tas institucijas. Prieš porą 
metų Draugija paskelbė 
konkursą lietuviškom dai
nom parašyti. Praėjusiais 
metais konkursas buvo ne
sėkmingas. Šiais metais gi 
susilaukta iš lietuvių kom
pozitorių 8 kūrinių.

Konkurso vertinimo 
komisija - muz. Alvydas Va- 
saitis, solistai Stasys Baras 
ir Jonas Vaznelis kūrinius 
patikrino ir premijavo: pir
ma premija 0. Metrikienės 
parašytą daina "Šią naktį 
sapnavau Dzūkiją”, žodžiai 
Benedikto Labensko; antroji 

sakysi, panašiai? — atšokęs 
iš užstalės tarė Činga.

Senis Čingai nieko neat
sakė. Jis pamažu klibavo 
pasieniu. Činga pastojo jam 
kelią. Kai Saladūno dešinės 
pirštai atitrūko nuo sienos, 
tai lenkdamasis Čingos jis 
kairiąja užkliudė ant stalo 
lėkštę. Terkštelėjimas suer
zino Čingą.

— Neik, čia uždaras, pa
našiai, balius, — suriko Cin- 
ga-

— Aš einu pas svečią, — 
tarė Saladūnaš.

— Neik, supranti.
, Činga vėl prasistūmė pro 
jį ir ištiesė ranką. Saladūnaš 
praklibavo, nes Činga ati- 
raukė ranką, kai išgirdo už 
savęs svečio balsą, ir nusi
grįžo.
- Kas čia? Kas čia?
— Girtas senis, supranti, 

laužiasi per jėgą, — tarė 
Činga. — Ko nori, panašiai?

— Iš tavęs nieko, — tarė 
Saladūnaš.

— Ar su manim tamsta 
norėjai pakalbėti? — tarė 
svečias ir tempė aukštyn 
kaklą pažiūrėti pro galvas, 
kas atsitiko su Saladūnu, 
kurio Činga laikė lazdą ir 
ranką, Kirvukas stūmė, dar 
paskui Kirvuką parėkauda
ma veržėsi jo žmona, o pa
sieniu apie kitą senio šoną 
grūdosi dar trys vyrai, ir 
vienas paslaugus atidarė 
duris. Pats tas pirmasis ir 
Činga su Saladūnu dingo už 
durų. Pro sustiprėjusį vaišių 
ūžimą už durų skardėjo dar 
Čingos balsas. Nuo durų 
grįžtantieji susidūrė su sve
čiu paskaitininku.

. . / — Gal žmogus tikrai ko 

premija atiteko Vytautui 
Rastoniui (autoriaus ir žo
džiai) už dainą ”Nemuno 
Vingis” ir trečioji premija 
pripažinta Jonui Govėdui už 
dainą ’’Kur šiandieną jinai?”, 
žodžiai Maironio iš poemos 
Jaunoji Lietuva.

Premijoms viso skirta 
1000 dol. Šią sumą sudarė 
Draugijos skirti 500 dol. ir 
solistų paaukoti honorarai - 
Jono Vaznelio 300 dol. ir 
Margaritos ir Vaclovo 
Momkų 200 dol. Šie premi
juoti kūriniai buvo pirmą 
kartą atlikti Dzūkų draugi
jos suruoštose Dzūkų Die
nose gegužės 14 d. Jaunimo 
Centre, baliaus metu. Solis
tė Margarita Momkienė dai
navo pirmą premiją laimė
jusią dainą ,fŠią naktį sap
navau Dzūkiją”, solistas 
Vaclovas Momkus atliko 
antrąją premiją laimėjusią 
dainą ’Nemuno Vingis” ir 

nors norėjo, — tarė svečias.
— Išgerti norėjo, — juok

damasis tarė Kirvukas. Nu
sikvatojo Kirvuko žmona, ir 
visi išsiskirstė į savo vietas. 
Kai trinktelėjo durimis Čin
ga, svečias jau pakėlė galvą 
nuo stalo. Jis kramsnojo ir 
sekė akimis artėjantį Čingą.

— Supranti, išmečiau se
nį, — tarė jis, o svečias dar 
tebežiūrėjo, kol jis atsisėdo. 
— Na, panašiai, Žalias vynas 
ne vanduo, žalias vynas ne 
vanduo, žalias vynas ne 
vanduo, o gusaras ne pie
muo. — pastorindamas balsą 
užtraukė jis, atsistojo, kaire 
pakėlė stikliuką, o dešine 
dirigavo. Jam talkon pirmoji 
suklyko Kirvuko žmona. Ta 
taip pat kelis kartus moste
lėjo ranka, lyg dirigentas. 
Čingiškoji Žalio vyno gaida 
išjudino daugumą balsų. 
Svečias taip pat dirigavo ir 
pakramtydamas kąsnį skie- 
meniavo su kitais vis tą patį 
posmą. Pamatęs svečią įsi
jungus į dainą, Činga atsisė
do.

Kai temo, blaivo jau 
nebebuvo nė vieno. Kelis 
kartus buvo uždegta 
elektra, bet Činga vis 
šūktelėdavo užgesinti, nes 
svečias buvo susižavėjęs 
prieblanda. Dainos sprog
davo ir nutildavo. Pro gar
sius pašnekesius ir juoką 
prasimušdavo patys stip
riausieji balsai. Primirštas ir 
apsunkęs jau svečias pasuko 
galvą į langą. Pro stogus ir 
kaminus iš kitapus gatvės 
geltonavd nublyskęs saulė
lydis. Šiauriau stūksojo iš
karpytais kraštais tamsaus 
debesio galas. Svečias suju
dėjo, kai į jo kėdės atramą
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solistas Bronius Mačiukevi
čius dainavo trečią premiją 
laimėjusią dainą "Kur šian
dieną jinai?”

Ar dainos geros, ne Jūsų 
korespondento kompetenci
ja spręsti.

Konkurso komisijos vardu 
kalbėjęs muz. Alvydas Va- 
saitis pažymėjo, kad iš 8 kū
rinių buvo atrinkti patys 
geriausieji ir premijuoti, nes 
šie kūriniai atitiko muziki
nius ir poetinius aspektus 
bei reikalavimus. Jis pasi
džiaugė Dzūkų draugijos 
ryžtu, puoselėjant ir ugdant 
mūsų tautinę kultūrą ir 
naujos dainos praturtina 
mūsų dainų lobyną.

Dalia Bylaitienė aptarė 
kompozitorius ir gražiąją 
Dainavos šalį - Dzūkiją, ku
rioje yra išaugę daug gar
bingų mūsų tautos vyrų ir 
moterų. Programai vadova
vo jauna, talentinga, gražiai 
lietuvišką žodį valdanti Dai
va Barškietytė.

Gegužės 15 d. tėvų Jėzui
tų koplyčioje kun. Jonas Bo- 
revičius atnašavo dzūkų in
tencija šv. Mišias, pasakė 
jautrų, tą kraštą primenantį 
pamokslą. Pamaldas pra
turtino solistės Margaritos 
giedotos lietuviškos gies
mės. Vargonais solistę paly
dėjo muz. Mangirdas Mote- 
kaitis. Po pamaldų sodelyje 
prie paminklo žuvusiems už 
Lietuvos laisvę Dzūkų 
draugijos vardu padėtas 
vainikas, o įspūdingą ta pro
ga žodį tarė Viktoras Kel
melis jr.

Tuo ir baigėme įspūdingas 
Dzūkų dienas, kurios paliko 
malonų įspūdį, o drauge ir į 
kultūrinį gyvenimą buvo 
įmintos naujos pėdos.

Tai, mielas Redaktoriau, 
pasižvalgėme po Čikagos 
kultūrinio gyvenimo hori
zontus, kuriuose ir daugiau 
gražių prošvaisčių sutinka
me. Apie tai kitame laiške. 
Jums, mielas Redaktoriau, 
mano geriausi linkėjimai. 
Šnektelėsime kita proga 

abiem rankom įsikabino se
nis Saladūnaš. Dar jis net ir 
krūptelėjo, kai senio lazda 
suterškėjo į kėdę.

— Gražią tamsta prakalbą 
pasakei, — pasilenkęs tarė 
senis, ir šypsena, lyg saulu
tė, nubėgo ramiu jo veidu. — 
Kieti sau, kieti sau, kieti 
sau, — iš lėto kartojo jis, 
dairydamasis vietos sėstis. 
Jo lazda terškėjo į grindis. 
Gal Činga išgirdo tą terški- 
nimą, gal šiaip pasuko galvą 
svečio pusėn, bet jis šoko iš 
užstalės ir skubėjo artyn.

— Prašom sėstis šičia, — 
tarė atsikėlęs nuo kėdės 
svečias.

— Saladūnai, supranti, 
von! — suriko čia pat jau 
Činga ir stumtelėjo senį. 
Saladūnaš susverdėjo, bet 
svečias sugriebė jo ranką.

— Tegu būna, pakalbėsim, 
— tarė svečias.

— Maža mano kalba, — 
tarė senis. — Kietas sau, 
kietas sau, kietas sau, kal
bam, kalbam, o, va, koks 
minkštymas. Tokią dieną...

— Eik, seni, supranti, pro 
duris, — griebė jį Činga, o 
svečias paleido ranką.

Į duris greit būrys pasi
stūmė kelis pirmuosius 
žingsnius.

— Gėda, — dar tarė senis, 
ir Kuoka prisipažįsta, kad ir 
jis tada nuleidęs akis. Tada 
būrelis palydovų prasiskyrė. 
Atšoko visi nuo senio, lyg 
nuo mirties. Saladūnaš

Nukelta į 6 psį.
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Spaudoje
Faktai paie atominį karą

DR. PETR BECKMANN

REDAKCINĖ PASTA
BA. Straipsnio vertimas, čia 
talpinąs su autoriaus leidi
mu.

Taip, branduolinis karas 
būtų baisus, ir čia patiekia
mais faktais nė kiek neban-
doma sumažinti jo siaubin
gumo. Vienok jie naudojami 
tikslu paneigti mitui, jog 
branduolinis karas reiškiąs 
civilizacijos galą, kas pada
rytų Laisvojo Pasaulio gy
nimą beprasmiu.

Argi netiesa, kad kiekvie
na didžioji galybė turi pa
kankamai branduolinių 
ginklų nužudyti visus žmo
nijos narius po keletą kartų? 
Tai tiesa. Tačiau tas pat ga
lioja ir virtuvės peiliams.

Bet juk viena branduolinė 
bomba gali nušluoti visą 
miestą. Ne, negali. Reikėtų 
438-nių vieno megatono 
bombų (jėgos tolygios 
22,000 Hirošimo dydžio 
bombų), kad sunaikinus Los 
Angeles, ir nė viena jų ne
galėtų būti ’’eikvojama” 
griuvėsiams dar dulkėmis 
versti. Antraip jų reikėtų 
dar daugiau.

Tad kokiu būdu ir Hiroši- 
ma ir Negasaki buvo sunai
kintos vienos vienintelės 
bombos? To nebuvo. Hirosi
moje žemės sluogsniu pa
dengtos slėptuvės kiemuose 
nenukentėjo 100 jardų at-

Saladūno...'
Atkelta iš 5 psl.

aukštielninkas gulėjo grin
dyse, palenkęs sprandą, 
galvą atrėmęs į sieną. Jis 
buvo dar gyvas, nes ranka 
čiupinėjosi viršugalvį. 
Kuoka tvirtina, kad ranka 
judėjusi.

Sumišimas išvaikė visus 
gėrėjus. Dingo ir svečias. 
Cinga iškvietė greitąją pa
galbą. Činga taip pat leido 
žinią per žmones, kad senis 
Saladūnas slystelėjo girtas 
ir susitrenkęs galvą. Kuokai 
jis tvirtino, kad Kirvukas 
pastūmė. Kirvukas plaunasi 
rankas: Čingos, girdi, kalty
bė.

Pasiklausau aš paukščių 
širškėjimo ir žiūriu Kuokai į 
veidą. Gal ir tas stumdė Sa- 
ladūną? Jei nekaltas būtų, 
tai ar išsipažinėtų čia?

— Nemanyk, kad aš čia 
kaltas, — sako Kuoka.

— Iš kur aš galiu žinoti, — 
sakau jam, trūktelėjęs pe
čiais. — Aš nebuvau.

Keliuos, ir pamažu imu 
šokuoti namo. Kuoka pasi
veja mane. Jis kalba apie 
šios dienos gražumą. Aš ty
liu. Aš galvoju apie seni Sa- 
ladūną, jo mirtį u* pomirtini 
paniekinimą.

Kai mes pasiekiame gat
vių susikryžiavimą, kur 
Kuokai reikia skirtis, tai aš 
smarkiau sušokuoju ir neat
sigrįždamas nueinu, sumur
mėjęs atsisveikinimą. Tikrai 
aš nenoriu paduoti jam ran
kos. Aš noriu ji nors šituo 
paniekinti. Gal jis ir nekal
tas, bet prakeikimas krinta 
tegu visiems namams, ant 
visų galvų. Aš taip pat jau
čiu sunkų prakeikimą, kai 
galvoju apie Saladūno mirtį.

Pabaiga

Pasakojimas imtas iš 
knygos ’’Atsitiktiniai susiti
kimai” 
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stūmė nuo (žemės)) sprogi
mo centro (’’gAund zero”).

Dieną po sprogimo tiltai 
buvo atdari eismui, antrą 
dieną traukiniai veikė, ir 
trečią dieną kai kurie tram
vajai vėl pradėjo kursuoti. 
Tuose dviejuose miestuose 
žmonės neturėjo nei įspėji
mo, nei rūsių, tačiau Dres- 
dene, kur žmonės turėjo 
abu, 1945 metų vasario 13 
dieną bombardavime žuvo 
maždaug tiek pat, kiek Na
gasaki.

Bet Hirošimos bomba bu
vo 1,000 kartų silpnesnė už 
-bombas, naudojamas šian
dieninėse raketose. Toly
gaus sunaikinimo atstumas 
keičiasi pagal bombos pa
leistos energijos kubinę 
šaknį: 1,000 kartų galinges
nė bomba turi tolygią naiki
namąją galią tik 10 kartų di
desniame atstume. Reiškia 
žemės sluogsniu padengta 
slėptuvė liktų nesugriauta 
1,000 jardų nuo sprogimo 
centro (žemėje), ir medinis 
namas maždaug tiek pat nu
kentėtų 10 mylių atstume, 
vietoje 1 mylios. Šiurpu, ta
čiau dar ne pasaulio galas.

Bet radiacija nuo bran
duolinės bombos padarytų 
žemę radioaktyviu pragaru 
dešimtmečiams, išlikę gy
vais mirtų vėžiu, palikdami 
genetiškai pažeistus pali
kuonis. Paradoksiškai tai 
yra teigimas tik norinčių, 
kad taip būtų: jei tikrai taip 
būtų, niekas net neplanuotų 
branduolinio karo. Tikru
moje, vos keli šimtai iš 
70,000 žuvusių Hirošimoje 
buvo radioaktyvumo aukos, 
ir jokių genetiškų sužaloji
mų, palyginus su normalio
mis apystovomis, nebuvo 
pastebėta išlikusiųjų tarpe, 
nežiūrint to, kad jie (ir net 
jų chromozonai) dešimtme
čiais buvo tiriami didžiausiu 
nuoseklumu. Tai nenuosta
bu, kadangi paprastai tik 
tie, kurie išstatomi be jokios 
apsaugos pradinei radiacijai, 
gaus pakankamai aukštą - 
mirtiną dozę (400 rėmų nu
žudys pusę paliestųjų, 
1,000 rėmų - veik visus jų).

Bet krituliai pagaliau nu
žudys kiekvieną. Ne, to ne
bus. Esmėje, labai radioak
tyvūs izotopai greitai išsi
eikvos, kai tuo tarpu ilgai 
išlieką izotopai stipriai ne
spinduliuoja, (nors kai kurie 
gali būti pavojingi, jeigu pa
kliūva į kūną). Slėptuvės 
gali apsaugoti nuo anksty
vų kritulių, gi filtravimu ga
lima išvengti pakliuvimo į 
organizmą radionuclidų, to
kių kaip stroncius ir jodinas 
(’’iodine”). Jodinas yra tipiš
kas gąsdintojų įrankis: pasi- 
davėliai kursto histeriją dėl 
tūkstančio kartų žemesnio 
lygio, negu tas, kuriuo ra- 
diojodinas duodamas svei
kiems pacientams diagnozės 
tikslu.

Tačiau tai reiškia, kad 
reikėtų metais sėdėti 
slėptuvėse. Visai ne. Nau
dok septynių mastą: kiek
vienam laiko pailgėjimui 
septynis kart atitinka kritu
lio radioaktyvumo stiprumo 
lygio nukritimas 10 kartų. 
Jeigu 1 valandą po sprogimo 
lygis buvo 1000 vienetų va
landai po 7 valandų nukris 
iki 100 vien, vai., ir iki 10 
per 7 k’7 —.49'valandas, ar 

maždaug per dvi dienas. 
Lygis nustatytas 1 dieną po 
sprogimo nusmuks iki 1/10 
per savaitę, iki 1/100 per 7 
savaites, ir iki 1/1000 per 
mažiau kaip metus (7 trečia
me laipsnyje lygu 343 die
noms.)

Kaip gi gali žmogus gy
venti 343 dienas be maisto ir 
vandens? Jam nereikia taip 
gyventi. Maistas ir vanduo 
nėra sugadinamas kritulių 
radijacijos, o tik pačių kri
tulių dalelyčių. Nuo dulkių 
apsaugąs įpakavimas lieka 
nepaveiktas, gi radioakty
vios dalelytės iš užteršto 
vandens gali būti išfiltruo
tos. Smulkiau randama 
Keary NUCLEAR SURVI
VAL SKILLS knygoje.

Vietoje visų šių šiurpių 
detalių, ar ne geriau išlaiky
ti taiką per "Abipusiai Už
tikrintą Sunaikinimą” (’’Mu
tual Assured Destruction”)? 
Toje doktrinoje nėra nieko 

balansuoto ar abipusio: tai 
yra dabartinės Amerikos 
bėdos šaknis. Pagal MAD 
vienašališko savęs atgrąsy- 
mo strategiją JAV iš mon
tavo savo priešlėktuvinių 
raketų gynybą, sustabdė 
savo priešraketinių raketų 
sistemą, ir sąmoningai leido 
savo civilinę apsaugą išnyk
ti. Visa tai padaryta pagal 
prielaidą, jog, jeigu civiliai 
gyventojai bus paversti be
ginkliais užstatais prieš 
branduolini nusiaubimą, tai 
atgrąsys nuo karo.

Argi atgrąsė? Priešin
gai, tai tik labiau priartino 
karą. Sovietai nebuvo tiek 
kvaili, kad prisiimtų MAD 
strategiją. Kai Amerika nu
siginklavo, ji kvaitulingai 
didino savo pajėgas ir pa
vertė civilinę apsaugą karo 
ginklu: jų grandioziniai eva- 
kuavimo planai įgalintų juos 
suduoti pirmą smūgį prieš 
JAV raketų lizdus, rizikuo
jant tik kelių milijonų žmo
nių nuostoliais (vieni niekai 
Politbiuro fanatikams), 
Jungtinių Valstijų atkirčiui. 
Tačiau tokio atkirčio nebū
tų, nes joks JAV preziden
tas nesutiktų su mintimi 
prarasti virš pusės Ameri
kos gyventojų, jei sovietai 
grąsintų atsikirsti antru

Namie ir pasauly
BRISBANE

Gegužės 22 d. tuoj po pa
maldų buvo sukviestas ne
paprastas susirinkimas ap
tarti skubiems reikalams. 
Susirinkime dalyvavo apie 
25 asmenys. Aptartas iš 
Melbourne atvykstančio 
gastroliuoti choro priėmi
mas. Choras atvyksta liepos 
22 d. į Auksinę Pakrantę ir 
Brisbanėje dainuos liepos 23 
d. 4 vai. Poniai J. Einflkienei 
iš 4 EB radio valandėlės ka
sininkės pareigų atsisakius, 
pakviesta p. R. Fieldhaus,

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

Funerals of Distinction
17 RAILWAY PDE.

FAIRFIELD. N.S.W.
TeL 7245408 Veikia 24 valandai per parą

TEOSOFŲ DRAUGIJA JUS KVIEČIA

į visuomenei ruošiamas paskaitas. Skyriai yra visuose 
didmiesčiuose. Adresus ir laiką žiūrėkite šeštadienio 
dienraščiuose skelbimų skiltyje Church Notes.

Teosofai sudaro pasaulinę broliją be luominių, religinių 
ir rasinių skirtumų. Jie skleidžia žmoniškumą, studijuoja 
palyginamąją, religiją, filosofiją ir gamtą, tyrinėja neiš
tirtas jėgas glūdinčias žmoguje ir gamtoje.

smūgiu.
Kas ligi šiolei juos nuo to 

sustabdė? Nepakankamas 
taiklumas tiksliai nutaikyti į 
JAV raketų lizdus (ar alie
jaus rafinerijas bei elektros 
{'ėgaines/ir panašius gyvy- 
>inius taikinius), taipogi ne

noras rizikuoti. Kai jie bus 
pasiekę reikalingą taiklumą, 
Ž’ie tikės (su pagrindu???) 
;ad Amerika pasiduos be 

pasipriešinimo, remiantis 
Chamberlaino — Carterio — 
Kenedžio mentalitetu.

Tai kas padės išvengti 
karo? Tas pats, kas amžių 
bėgyje sulaikė karus: ryžtas 
kovoti ir pajėgumas laimėti. 
Su laiku Amerikos techno
loginis vyravimas gali leisti 
atgauti pajėgumą laimėti. 
Tačiau ryžtas gintis yra tai, 
kas šiandien yra (iš tautos) 
išsunkiama pasidavėlių, de
magogų ir baimės pirklių.

Tačiau dar nėra buvę to
kio baisaus karo, kaip bran
duolinis karas. Niekad nėra 
buvę karo baisesnio už se
kantį. Tačiau visada buvo 
vyrų ir moterų, kurie atsi
stojo prieš piktą, ir rizikavo 
savo gyvybėmis už laisvę.

Bet branduoliniame kare 
nuostoliai būtų tokie baisūs, 
kad bet kuriuo pagrindu gy
nimasis lieka nemoraliu. 
Karo moralumas nepriklau
so nuo ginklų. Tu teturi ly
giai vieną gyvybę rizikuoti 
ginanta visa, dėl ko yra ver
ta gyventi, ir maža skirtu
mo, jei tau ją atims ietis, 
kulka ar branduolinis spin
duliavimas. Tavo protėviai 
rizikavo, ir dažnai prarado, 
tą vienintelę gyvybę už tavo 
gyvybę, laisvę ir laimės 
siekį. Tu neturi jokios teisės 
iššvaistyti savo paveldėji
mo, prisišaukti karo per 
silpnumą ir palikti savo vai
kus naikinančiam baudžia
vos vėžiui.

(Naudoti šaltiniai skai
dantiems angliškai, kaip nu
rodyta numeriais tekste)

’’Laisvoji Lietuva”

kuri maloniai šias pareigas 
sutiko pasiimti. Poniai J. 
Einikienei, išbuvusiai keletą 
metų kasininkės pareigose 
ir atstovavusiai mūsų bend
ruomenę prie Ethnic 
Council, tariama nuoširdų 
ačiū.

Mus aplankė svečiai iš 
Adelaidės, ponai E.K. Var
nai, kurių duktė čia ištekė
jusi už Mr. K. Fieldhaus, 
studijuojančio čia
optometriją.

J.R.

Adei. ’’Vyčio”
Atkelta iš 7 psl.

Lietuvių Dienas, neskrai
dins per Palangos agentūrą. 
Po kiek laiko paaiškėjo, kad 
Edas slapta apsilenkė su 
klubo v-bos įsipareigojimais, 
prisijungdamas prie Palan
gos grupės. Negana to, Edas 
nepainformavo kelių jaunų 
sportininkų, kurie buvo 
įtraukti į Palangos sąrašus, 
kad yra galimybė vykti ir su 
’’Vyčio” klubo grupe. Toks 
Edo elgesys privedė prie to, 
kad jo buvę kolegos pasiūlė 
Edui iš valdybos pasitrauk
ti.

Tolimesnėse diskusijose 
iškelta mintis, jog ’’Vyčio” 
valdyba turėtų piniginiai 
paremti suklaidintus ar rei
kalo nesuprantančius vai
kus, kurie buvo nukreipti 
jungtis į Palangos grupę. Į 
tai buvo atsakyta, jog atsa
komybė už vaikams padary
tą skriaudą krinta tiems, 
kurie gerai žinodami ’’Vy
čio” valdybos nutarimus ir 
sąlygas, kuriomis v-ba skirs 
Earamą vykstantiems į Či- 

agą, nepainformavo tų vai
kų apie esamas galimybes. 
Paramai skirti pinigai jau 
yra išdalinti, o kasoje esamų 
sutaupų klubo valdyba nie
kam neskiria.

Buvo mestas kaltinimas, 
kad, esą, R. Sidabras 
dangstydamasis slapyvar
džiais rašo straipsnius į 
’’Mūsų Pastogę”, nukreiptus 
prieš išvykos vadovybę ir 
šmeižiančius paskirus as
menis. R. Sidabras viešai 
pareiškė, kad nėra pasiuntęs 
nei vieno straipsnio bet ko
kiu slapyvardžiu, jo visi ra
šiniai buvo pasirašyti tikrąja 
pavarde.

Būdinga, kad nepasiten
kinimas klubo v-bos veikla ir 
ypatingai v-bos užimta pozi
cija išvykos reikalu reiškėsi 
tik iš kelių turistų, kurie at
siskyrė nuo ’’Vyčio” grupės 
dėl to, kad iš išvykos vado
vybės gavo įvairias parei
gas, kad išvykos grupėje 
galėtų naudotis sportinin
kams teikiamomis privilegi
jomis.

Susirinkimas pravestas 
griežtos disciplinos ženkle ir 
per dvi valandas atlikta 
darbotvarkės programa, 
kuriai kitu atveju būtų rei
kėję pusdienio.

Susirinkimas baigtas su- 
giedant Tautos Himną.

S.U.

Prancūzijoje pakeistas 
įstatymas: privalomai karo 
tarnybai vyrai imami nuo 18 
metų (anksčiau buvo nuo 19 
m.) ir karinė tarnyba trunka 
12 mėnesių. Tas be abejo ne 
tik stiprina krašto gynybą, 
bet dalinai išsprendžia ir 
nedarbo problemą ir auklėja 
jaunus vyrus solidarumo ir 
patriotizmo dvasioje.

♦♦♦
Vienuos univėrsitetas 

Austrijoje buvo pakvietęs 
kovotoją už’žmogaus teises 
Dr. A. Sacharovą profeso
riauti, tačiau sovietų vy
riausybė jo neišleidžia, nes 
jis ’’perdaug žinąs sovietų 
karinių paslapčių”.
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Sportininkų išvyka Amerikon
MOTERŲ KREPŠINIS: Jei 
prieš 5 metus į Torontą vy
kome tik užsikabinti aukso 
medalius ant kaklo ir tam. 
turėjome pagrįsto optimiz
mo, nes mūsų rinktinė buvo 
gana aukšto lygio ir sau 
rimtų varžovų neturėjome. 
Tačiau Čikagoje iš tos rink
tinės matysime tik R. Kas- 
peraitytę ir R. Grigonytę. 
Tiesa, dabar turime V. Kal
nins, bet po to standartas, 
nors prie geresnių žaidėjų 
galima priskaityti ir J. Še- 
pokaitę ir jei išsigydė per 
Pabaltiečių žaidynes sužeis
tą koją - A. Kardienę. Po šių 
žaidynių rinktinės treneris 
J. Obeliūnas į ją pakvietė I. 
Petkūnaitę, kuri gerai 
kovoja prie krepšių ir mėto 
taikliai iš įvaivių nuotolių. 
Siekiant tauresnių spalvų 
medalių, į šią rinktinę yra 
būtina įtraukti tinklininkę 
W. Paulauskaitę, kuri pe
reitoje Sporto Šventėje įro
dė, kad netik gali gerai žaisti 
krepšinį, bet yra labai pajėgi 
fiziškai. Mes kiekvienas tu
rime savo nuomonę, tačiau 
kaip aš matau, mūsų rinkti
nės pagrindas Čikagoje tu
rėtų būti: R. Kasperaitytė 
bei J. Še pokaitė, abi iš Syd- 
nejaus ir V. Kalnins, R. Gri- 
gonytė, W. Paulauskaitė ir
I. Petkūnaitė, visos iš Ade
laidės. Treneris!. Obeliūnas 
iš Geelongo.

BERNIUKŲ KREPŠINIS: 
A. S valdenis, M. Wallis, G. 
Atkinson iš Sydnejaus, D. 
Stanwix iš Hobarto labai 
polišuoti ir daug žadantis* 
krepšinio prieauglis, bet 
priklausys, kokios pagalbos, 
jie susilauks iš melburniškių 
N. Kuster ir D. Sadausko 
bei M. Brenner iš Geelongo. 
Jei šioje rinktinėje dar star
tuotų E. Kasperaitis, tai 
būtume arti medalių, tačiau 
nežiūrint šio nuostolio vai
kinai A klasės pirmenybėse 
mums gėdos tikrai nepada
rys, tad galime tikėtis kaip 
ir Toronte bent ketvirtos 
vietos. Treneris D. Atkinson 
iš Sydnejaus.

.VYRŲ TINKLINIS: Su ap
gailestavimu reikia prisipa
žinti, kad šioje sporto šakoje 
jau eilę metų ’’tūpčiojame 
ant vietos”, tik šiek tiek vil
čių duoda W. Stanwix iš Ho
barto. Daugumas šios rink
tinės žaidėjų tinklinį žaidžia 
jau eilę metų, tačiau nesi
mato rimtos pažangos. Ar 
tai žaidėjų nepakankamas 
atsidavimas šiam sportui, ar 
tai stoka gerų trenerių ar 
abu kartu, tačiau Amerikoje 
daug pergalių nesitikime, 
nors mūsų gretose vėl star
tuos azijatas vedęs lietuvai
tę A. Noble, žaidęs Japoni
jos žemiau 20 metų amžiaus 
rinktinėje. Treneris J. Bel- 
kus iš Sydnejaus.

Robertas Sidabras
MOTERŲ TINKLINIS: Čia 

t padėtis truputį giedresnė, 
nes joje startuos Vendy 
Paulauskaitė, provincijų 
pirmenybėse Adelaidėje 
pripažinta kaip geriausia 
tinklininkė. Puikiai žaidžia ir 
jos sesuo Robyn bei vetera
nė Milė Daniškevičienė,

Šioje rinktinėje 
turime 10 žaidėjų, du trene
rius, o dauguma gastrolinių 
rungtynių įvyks prieš žai
dynes, tad reikia tikėtis, kad 
Čikagoje mūsų tinklininkės 
atsieks gerų rezultatų. Mo
teris treniruoja G. Sauka iš 
Sydnejaus ir A. Daniškevi- 
čius iš Adelaidės.

Tą patį pasakyti galime ir 
apie visas rinktines, kurios 
turės pakankamai rungtynių 
prieš Čikagos žaidynes, kas 
suteiks progos aklimatizuo
tis, prisitaikyti prie ameri
koniškų taisyklių ir duos 
progos rinktinėms susižais- 
ti, tas duoda vilčių pasiro
dyti geriau, negu Toronto 
Žaidynėse.

Adelaidės sporto klubo Vyčio 
susirinkimas

Gegužės 22 d. į Adelaidės 
’’Vyčio” metinį susirinkimą 
įvykusį Lietuvių Namuose 
suplaukė apstus būrys spor
tininkų, sporto veteranų, 
klubo rėmėjų ir tiesiog neį
prastas skaičius sportininkų 
tėvų. Atrodo, kad vyres
niuosius klubo rėmėjus į su
sirinkimą atvykti paskatino 
ne tiek saulėta sekmadienio 
popietė, kiek ’’Adelaidės 
Lietuvių Žiniose” tilpęs 
sportininkų išvykos vadovo 
pareiškimas (ALŽ Nr. 10, 
8.5.83), kur jis pranašauja 
’’didelį skilimą” Adelaidės 
sportininkų tarpe ir ape
liuoja į ’’Vyčio” valdybą dėti 
visas pastangas bendram 
susivienijimui. Ar tai pra
našystės grėsmės sukrėsti, 
ar žingeidumo vedini susi- 
rinkiman atvyko net ir tie, 
kurie anksčiau didesnio dė
mesio sporto veiklai neskir- 
davo.

Susirinkimo prezidiuman 
pakviesti p. V. Baltutis pir
mininkauti ir p. E. Bulienė 
sekretoriauti. Savo įžangi
niame žodyje p. Baltutis pa
prašė susirinkusiųjų santū
rumo ir tolerancijos, įspėda
mas, kad kalbantieji nenu
klystų nuo reikalo temos ir 
kad klausimai būtų gvilde
nami tik dienotvarkėje nu
matyta tvarka.

Pirmiausiai išklausyti 
klubo v-bos pirmininko ir 
iždininko pranešimai. Pirm. 
J. Jonavičiaus trumpame, 
bet kruopščiai paruostame 
klubo metinės veiklos pra
nešime buvo išryškinta pas
kutiniųjų metų padarytos 
reformos krepšinio sekcijo
je, t.y. tapo atsiskirta nuo 
T’Adelaidės "krepšinio klubo 
ir to pasėkoje jau keturios 
jaunių krepšinio komandos 
dalyvauja pirmenybėse 
’’Vyčio” vardu. Toliau J. Jo- 
navirius apgailestavo, kad 
keletas klubo narių atsisky
rė nuo "Vyčio” grupės kelio
nei į Pasaulio Lietuvių Die- 
'nas Čikagoje. Motyvuoda
mas, kiąd,laikąs,yra geriau^ 

PLAUKIMAS: Turime labai 
gerų plaukikių, kurios ruo
šiasi Australijos pirmeny
bėms, kad tuo pačiu patektų 
į Los Angeles olimpijadą, 
tad jų treneriai jokiu būdu 
neišleidžia šioms gastro
lėms. Dėl mokslo nevyksta 
ir keletas daug žadančių 
plaukikų, bet ką mes nusi- 
vešime, tai geriausiai pasi
rodys Tomas Pullinen iš 
Sydnejaus, puikiai fiziniai 
subrendęs sportininkas. Ri
čardas Baškus iš Adelaidės 
gali gerai pasirodyti plauki
me nugara, o kitų rezulta
tai priklausys nuo varžovų 
pajėgumų.

GOLFAS: Šis sportas pasi
darė labai populiarus Ame
rikoje, tad apie geresnius 
rezultatus galime tik svajo
ti. O visvien Vytas Kuncaitis 
iš Melbourno gali išgąsdinti 
varžovus ir pirmenybių len
telėje bus netoli nuo meda
lių.
STALO TENISAS: Craig 
Andrikonis iš Hobarto turi 

sias nemalonių įvykių lygin
tojas, pirmininkas išreiškė 
viltį, kad suklydę supras 
savo padarytą klaidą ir po 
išvykos vėl sugrįš į klubo ei
les, nes priešingu atveju 
klubas netektų vieno krep
šininko ir keturių tinklinin- 
kių, kas, žinoma, būtų laiki
nu nuostoliu, bet klubo eg
zistencijai lemiamos reikš
mės neturėtų.

Metinės apyvartos apys
kaitoje, kurią patiekė iždi
ninkas P. Andrijaitis, išryš
kėjo, kad didžioji metinių 
pajamų dalis susidarė iš 
Adelaidės A-kės Valdybos 
ir adelaidiškių bendruome
ninių organizacijų aukų, ku
rios, aukotojų pageidavimu 
buvo skirtos paremti tiktai 
su Krašto Valdybos grupe 
vykstančius klubo repre
zentantus. Po iždininko pra
nešimo, pirmininkas įteikė 
dovanėlę klubo talkininkų 
grupės vadovei p. B. Jab
lonskienei.

Toliau į susirinkimą krei
pėsi Baltų Tarybos pirmi
ninkas p. J. Lapšys, ragin
damas jaunimą dalyvauti 
birželio mėn. įvyksiančiame 
Išvežtųjų minėjime, kur 
jaunimas susipažintų su 
istoriniais įvykiais, skau
džiai palietusiais visas tris 
Pabaltijo tautas.

Į naują Adelaidės ’’Vyčio” 
valdybą susirinkimo pasiū
lyti sutiko įeiti: A. Skiparis, 
J. Jonavičius, S. Visockis, R. 
Sidabras, P. Andrijaitis, V. 
Ramonaitis ir P. Urnevičius. 
Kandidatais į v-bą sutiko 
būti R. Jablonskis ir R. Vyš
niauskas.

Daugiau kandidatų į val
dybą neatsiradus, už pa
tiektą sąrašą balsavo 54 na
riai iš susirinkime balsuoti 
teisę turinčių 59. Tokiu būdu 
visuotinio susirinkimo pa
tvirtinta klubo valdyba 
ateinantiems dvejiems me
tams.

Pasveikinęs naują klubo 
valdybą, susirinkimo pirmi
ninkas leido J. Jonavičiųi 

‘ 'daryti' tolimesnius' praneši-

vilčių parsivežti kuklesnės 
spalvos medalių.

Moterų pirmenybėse neį
veikiamos bus torontietės 
Birutė Plučaitė bei Glorija 
Nešukaitytė, kurios atsto
vavo Kanadą tarptautinėse 
varžybose. Tačiau aukšto 
standarto žaidėjų yra ir J.A. 
V-bėse.
LAUKO TENISAS: Čia do
minuos jankių vaikinai, ku
rie yra pasiekę jau gana 
aukštą žaidimo lygį, tad mes 
ne kaip pasirodysime ir B 
klasėje. Toronte dominavo 
19-2.0 metų amžiaus berniu
kai, tad turint omenyje kaip 
šis žaidimas išpopuliarėjo, 
todėl Čikagoje jau galima ti
kėtis pamatyti labai aukštą 
lauko teniso lygį.

Deja, moterų grupėje žai
dimo lygis yra žymiai atsili
kęs nuo vyrų.

LENGVOJI ATLETIKA: 
"Paragavęs” aukso ir bron
zos medalių skonį Toronte, 
M. Talanskas žada parsivež
ti mažiausiai dar du aukso ir 
gal dar kokį kuklesnės spal
vos medalį. Mikas, jau kuris 
laikas labai rimtai treniruo
jasi, tad pagrįstai tikisi gerų 
rezultatų. Tačiau jo laukia 
labai tvirti varžovai S. Kin-

NAUJA ADELAIDĖS 
SP. K. "VYČIO” VALDYBA

Aukščiau aprašytame su
sirinkime išrinkta nauja 
’’Vyčio” Valdyba tokios su
dėties: J. Jonavičius pirmi
ninkas, S. Visockis vice- 
pirm., A. Skiparis sekreto
rius, P. Andrijaitis iždinin
kas, R. Sidabras sporto va
dovas, V. Ramonaitis pa
rengimų vadovas. Kandida
tais į Valdybą paliko: R. 
Jablonskis ir R. Vyšniaus- 
kss

’’Vyčio” Klubo adresas: 27 
Rickaby St., Croydon Park, 
S.A. 5008 

mus, kuris perskaitė 
ALFAS valdybos aplinkraš
tį išsiuntinėtą sporto klu
bams, kuriame:

1. Yra raginami sporto 
veikėjai ir rėmėjai rašyti 
ALB Krašto V-bai ir Spau
dos Sąjungai savo nepasi
tenkinimą "Mūsų Pastogės” 
redaktorium V. Kazoku.

2. ’’Mūsų Pastogės” spor
to korespondentą R. Sidabrą 
ALFAS Valdyba randa ša- 
lintinu iš ’’Vyčio” klubo val
dybos ir bendrai iš sporto 
klubų veiklos.

3. Pareiškia, kad E. Tapa- 
rauskas turi būti laikomas 
pilnateisiu Adelaidės ’’Vy
čio” valdybos nariu iki meti
nio susirinkimo.

4. Primena, kad ALFAS 
V-ba turinti teisę pravesti 
.korespondentiniu būdu bal
savimą ir suspenduoti da
bartinę Adelaidės ’’Vyčio” 
valdybą.

Prieš atsakant į šį ALFAS 
V-bos aplinkrašti, "Vytio” 
valdyba patiekė susirinki
mui, apsvarstyti paruoštą., 

deris ir T. Dundzila abu iš 
Čikagos, tačiau bus ar nebus 
medalių M. Talanskas Aus
tralijos lietuvių neapvils.

ŠACHMATAI: Čia mus at
stovaus J. Dambrauskas, be 
didesnių pretenzijų. Su
glaustai pasakius, geresnių 
rezultatų mūsų sportininkai 
gali tikėtis krepšinio, vyrų 
stalo teniso lengvosios atle
tikos ir gal plaukimo sporto 
šakose. Tačiau į Čikagą 
vykstame ne dėl medalių, 
bet tęsiame 1964 metais 
pradėtą Š. Amerikos ir 
Australijos lietuvių sporti
ninkų draugystę ir šis susi
tikimas bus jau penktas. Be 
to šiose žaidynėse tikimės 
daugiau sportininkų iš Pietų 
Amerikos bei Europos, tad 
tikimasi, kad suvažiuos apie 
tūkstantis sportininkų.

Šiame rašinyje paminėjau 
tik sporto šakas, kuriose 
mes dalyvausime, tariau jų 
bus ir daugiau: futbolas, 
šaudymas bei raketbolas. 
Išskyrus golfą bei šaudymą 
visos varžybos vyks Ilino
jaus universiteto patalpose 
ir aikštėse. Mūsų sportinin
kų pagrindinė grupė aplei
džia Australiją birželio 2 d. 
ir aplankys San Francisko, 
Klivelandą, Detroitą, Balti- 
morę, Vašingtoną, Niujorką, 
Toronto, Bostoną, Čikagą, o 
po žaidynių Las Vegas, Los 
Angeles, Honululu ir į na
mus sugrįšime liepos 16 d.

Nesuklysiu pasakęs, kad 
Australijos lietuviai linki 
mūsų sportininkams geriau- 
sios.sekmės sportinėse are
nose, visokeriopos sėkmės 
išvykoje ir gražiai repre
zentuoti bei iškelti aukštai 
mūsų sportininkų vardą.

rezoliuciją. Toji rezoliucija, 
besąlyginiai atmetanti visus 
aplinkraštyje minimus rei
kalavimus, "Vyčio” klubui. 
skirtus kaltinimus bei grąsi- 
nimus, susirinkimo patvir
tinta 54 balsais iš 59. Į anks
čiau padarytą reikalavimą 
perskaityti paskutinio klubo 
atstovų ir išvykos komiteto 
suvažiavimo, įvykusio Mel
bourne protokolą, v-bos pir
mininkas atsakė, kad mini
mo suvažiavimo protokolo 
"Vyčio” valdyba iki šiolei 
dar nėra gavusi. Į klausimą, 
kodėl Edis Taparauskas bu
vo suspenduotas iš klubo 
v-bos pareigų, buvę Edo 
klubo v-bos kolegos atsakė, 
kad dar pereitų metų vidu
ryje Edas dalyvavo v-bos 
posėdyje kur visi valdybos 
nariai, įskaitant ir Edą, pa
darė nutarimą, kad "Vyrio” 
valdyba, respektuodama 
bendruomenės autoritetą ir > 
pageidavimus, savo sporti
ninkų, vykstančių į Pasaulio

Nukelta į 6 psl.
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PRANEŠIMAS

ALB Krašto Valdybos 
pirmininkui inž. p. V. Buke- 
vičiui išvykus į II-sias Pa-

SYDNEJAUS LIETUVIŲ NAMUOSE

šaulio Lietuvių Dienas, vi
sais ALB ir Krašto Valdybos 
reikalais nuo birželio 15 iki 
liepos 25 dienos kreiptis į 
Kr. Valdybos vicepirminin
kų Dr. B. Vingilį, 22 Hilltop 
Ave., Mt. Prichard 2170, 
tel. 6026358.
PABALTIEČIŲ PARODA

Birželio 12 d. Sydnejaus 
Latvių Namuose, 32 Parnell 
St., Strathfield tradicinio 
birželio trėmimų minėjimo 
proga organizuojama Pabal
tiečių dailės paroda. Minėji
mas įvyks 4 vai. teatro 
spektakliu ’’Penki stulpai 
turgaus aikštėje” (veikalas 
rašytojo A. Landsbergio), 
bet dailės paroda publikai 
bus atvira jau nuo 1 vai. 
Kviečiami visi atvykti anks
čiau ir susipažinti su pabal
tiečių dailininkų kūriniais. 
Parodą atidarys estų bend
ruomenės pirmininkė ir estų 
laikraščio ”Meie Kodu” re
daktorė p. T. Simmul 1 vai.

PRANEŠIMAS

Geelonge trėmimų minė
jimas įvyks birželio 19 d. Šv. 
Mišios 9 vai. ryto šv. Jono 
bažnyčioje. Organizacijos 
dalyvauja uniformuotai su 
vėliavomis. Po pamaldų mi
nėjimas Liet. B-nės Namuo
se. Invokaciją skaitys kun. 
P. Dauknys, paskaitą - L.B. 
pinn-kas p. V. Stuikevičius. 
Po minėjimo sporto klubas 
Vytis ruošia lietuviškų pa
tiekalų pietus. Maloniai 
kviečiame visus kuo skait
lingiausiai minėjime daly
vauti ir pasismaguriauti lie
tuviškais skanėstais, taip 
pat kartu pabendrauti. Seni 
ir jauni turės progos pra
leisti laiką prie įvairių žai
dimų ir pan. Laukiame.

Geelongo Apyl. Valdyba 
PRANEŠIMAS

Sydney Lietuvių Moterų 
Socialinės Globos Draugijos 
Valdyba praneša, kad birže
lio 26-tą dieną, sekmadienį, 2 
vai. Lietuvių Klube Banks- 
towne įvyks Dr. Irvio Venc- 
lovo paskaita ’’Apie vėžio li
gas”.

<
16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN (TEL. 708-1414)

BIRŽELIO 11 D., ŠEŠTADIENĮ, 7.30 vai.

Viščiuku. tSantpano 
VAKARAS

•ĮDOMI PROGRAMA
•GERA MUZIKA
• KEPTI VIŠČIUKAI IR ŠAMPANAS

Visa tai tik už $ 7 asmeniui

Maloniai kviečiame visus, 
kuo skaitlingiausiai daly
vauti ir pasiklausyti taip 
mums visiems aktualia te
ma.

Paskaitai užbaigus prašo
me pasilikti bendrai kavutei.. 
Iki malonaus pasimątymo.

S.L.M.S.G.D. Valdyba

Maloniai kviečiame visus į SŪKURIO tėvų ruošiamą

Kauno prisiminimų vakarą - balių
birželio 18 d., šeštadienį, 7.30 vai. Lietuvių Namuose Bankstowne.

Atvykite linksmai pasišokti, padraugauti ir pagyventi įdomiais ’’Kauno pri
siminimais” su Pupų Dėde, Dolskiu, Šabaniausku ir kitais.

Išbandysite laimę vertingoje loterijoje!
Stalus ir bilietus užsisakyti klube tel. 708 1414.

Bilietai po $ 4. Studentams ir pensininkams $ 3.
Laukiame!

Tėvai ir Valdyba

MELBOURNO LIETUVIŲ 
BIBLIOTEKA

Kęstutis ir Julija Lynikai 
bibliotekai perleido svarų 
glėbį vertingų knygų, kaip 
Lietuvos pilys, Liet, etno
grafinis muziejus, Panemu
nio dzūkai, Naujieji skaity
mai, Justinas Vienožinskis, 
Lietuvos gamta, Tėviškė, 
Lietuvos dainų šventės, 
Lietuvos krepšinis, V.K. Jo
nynas, Tapyba, Foto kom
pozicijos ir daug meniškai 
iliustruotų mūsų klasikų di
delio formato dailiosios lite
ratūros veikalų.

Knygų įsigijimui ir įriši
mui aukojo: po $ 5 M. Kup
činskienė, J. Sarapinas. Vi
siems dosniems lietuviškos 
knygos rėmėjams nuoširdus 
lietuviškas ačiū.

J. Mikštas 
bibliotekos vedėjas

Mirus a.a. Veronikai Jan- 
kovojienei, ją pagerbdami 
vietoj gėlių $ 20 Mūsų Pas
togei aukoja Leverių šeima. 
Ačiū.

ATSIPRAŠYMAS

A.a. Kristinos Nagulevi- 
čiūtės nekrologe, tilpusiame 
’’Mūsų Pastogės” Nr. 17 
(1983.5.2), per neapsižiūrė
jimą praleista v.s. Balio 
Barkaus, atsisveikinusio ve
lionę ’’Aušros” Tunto ir 
Sydnejaus Skautų Židinio 
vardu, pavardė.

Brolį v.s. B. Barkų ir kitus 
paliestuosius atsiprašome!

LSS Australijos Rajono 
Spaudos Skyrius

NAUJA
G. ČAPKAUSKIENĖS NEWCASTLE

Laukiame parašų!
VISAS JĖGAS LIETUVIŲ 

KALBAI!

Parašų rinkimo vajus pe
ticijoms, ryšium su lietuvių 
kalbos įvedimu į vieną Aus
tralijos universitetą eina į 
pabaigą. Beliko vos keturios 
savaitės, kurių metu reikia 
sutelkti visas turimas jėgas 
surenkant kuo daugiau pa
rašų. Kuo daugiau peticijų 
įteiksime Australijos val
džiai, tuo didesnės paramos 
galime iš jos tikėtis.

Šiuo metu turime jau virš 
4.200 parašų iš kurių vienas 
trečdalis pasirašiusiųjų yra 
lietuviai. Tenka patirti, kad 
paskutinėmis savaitėmis 
prie parašų rinkimo aktyviai

įsitraukė lietuviškas jauni
mas. Ypač esame dėkingi 
sportininkams, kurie per 
palyginus trumpą laiką su
rinko keletą šimtų parašų. 
Tikimės, kad ir paskutinė
mis savaitėmis jų darbštu
mas nesumažės.

Šia proga norime priminti 
visiems tautiečiams, turin
tiems išpildytus lapus, ne
delsiant pasiųsti juos mums. 
Nebaigtus lapus išpildykime 
ir neatidėliokime ligi pasku
tinės dienos. Norintieji gauti 
tuščių blankų, prašomi 
kreiptis į Apylinkių valdy
bas, arba tiesiog į mus šiuo 
adresu:

Lietuviškų Studijų Komi
tetas 361 Tooronga Rd., 
East Hawthorn, 3123.

Keramikos 
paroda

Birželio 22 d., ketvirta
dienį, Sydnejaus Sculpture 
Centre 3 Cambridge St., 
The Rocks, 6 vai. vak. atida
roma žinomos keramikės 
Jolantos Janavičienės

KERAMIKOS PARODA
Atidarys menininkas ir 

meno lektorius Mike Parr.
Galerija atidaryta darbo 

dienomis nuo 11 iki 4 vai. 
Tautiečiai maloniai kviečia
mi susipažinti su naujausiais 
keramikės J. Janavičienės 
kūriniais.

’’Penki stulpai” Sydnejuje
Pabaltiečių masiniams 

trėmimams ir genocido au
koms paminėti N.S.W. 
Jungtinis Baltų Komitetas 
stato lietuvio rašytojo Al
girdo Landsbergio trijų 
veiksmų tragediją "Penki 
Stulpai Turgaus Aikštėje” 
(Five Posts in a Market 
Place), paties autoriaus 
verstą į anglų kalbą.

Veikalo premjera įvyks 
birželio 12 d., sekmadienį, 4 
vai. Latvių Namuose, 32 
Parnell st., Strathfield, trė
mimų minėjimo metu, vie
toje tradicinės koncertinės 
minėjimo dalies.

Vaidinimas bus kartoja
mas birželio 13 d., pirmadie
ni 7 vai. ir birželio 17 d.,

penktadienį, 7 vai., taip pat 
Latvių Namuose.

Bilietai prie įėjimo, suąu- 
gusiems keturi doleriai ($ 4), 
pensininkams ir mokslei
viams trys doleriai ($ 3), 
vaikai iki 15 metų amžiaus 
veltui. Premjerai - įėjimas 
be bilietų, aukomis.

Veiklas atkuria šiurpią 
netolimą praeitį - epizodą iš 
mūsų laisvės kovotojų - par
tizanų žūtbūtinių kovų dėl 
laisvės primaisiais pokario 
metais rusų okupuotoje Lie
tuvoje.

Pastatymą režisuoja žino
ma latvių scenos veikėja po
nia Anita Apelis, kuri vai
dintojų branduolį sudarė iš 
latvių dramos teatro narių,

prisidedant ir lietuvių bei 
estų jėgoms tiek vaidinime, 
tiek ir ypač komplikuotame 
scenos įrengimo darbe.

Iš lietuvių scenoje maty
sime Kastytį Stašionį, sce
nos įrengimui vadovauja 
Juozas Maksvytis, o šviesų 
efektų įrengimui ir kontro
lei vadovauja Algis Dudai- 
tis.

Kiekvienas Sydnejaus 
lietuvis turėtų pamatyti šį 
vaidinimą, tiek dėl jo aukš
tos meninės vertės, tiek at
sidėkojant veikalo režisorei, 
darbuotojams ir artistams 
už jų įdėtą darbą ir pasi
šventimą statant šį lietuvio 
rašytojo kūrinį, o ypač tam, 
kad prisiminus mūsų 
broliiįir sesių padėtas aukas 
kovoje dėl mūsų krašto lais
vės.

V. Patašius 
NSW Jungtinio Baltų 

Komiteto vicepirmininkas

PLOKŠTELĖ.

Pranešame, jog mes tik 
neseniai gavome išimtinas ir 
vieninteles teises platinti 
mūsų Montrealio garsiosios 
dainininkės Ginos Čapkaus- 
kienės naująją klasikinės 
muzikos dainų ir arijų 
plokštelę - albumą.

Pagarsėjusi po visą pa
saulį savo koncertais, Gina 
Čapkauskienė įdainavo savo 
naująjį albumą, kuris, be 
abejo, yra nekantriai lau
kiamas visur.

Plokštelė tvarkoma ir ga
minama garsėjančio Mont
realio lietuvio muziko, kom
pozitoriaus ir impressario 
Aleksandro Stankevičiaus, 
vienoje iš geriausių Kanados 
studijų, Montrealyje.

Esame tikri, jos šis albu
mas bus mielai perkamas 
tautiečių visose pasaulio lie
tuvių bendruomenėse.

Danielius Mališka 
directorius, 

Vilnius Records

Paskutinio Newcastle 
Lietuvių Diskusijų Klubo 
susirinkimas įvyko Dr. M. 
šeškaus namuose. Paskaitą 
skaitė V. Kristensen tema 
’’Ilgametė tremtis: proble
mos, prošvaistės ir per
spektyvos”.

Sekantis susirinkimas 
įvyks birželio 19 d. Dr. G. 
Kišono namuose. Paskaitą 
skaitys Dr. M. šeškus - ’’So
vietų tautos ir tautelės”.

V. Kristensen

PADĖKA

Širdingai dėkoju ’’Sūku
riui” už man pareikštą pa
dėką padovanojus grupei 
akordeoną. Ta proga linkiu 
Sūkurio vadovei stiprios 
sveikatos ir ištvermės šiame 
darbe. g. Rašymas
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