
XXXV-ji metai
Australian Lithuanian Weekly 

Registered by Australia. Post Publication No NBH 0698 Kaina / Price 50 c. 6.2.1984 Nr. 3 (1822)

Nusivylimas Jungt. Tautomis
"Amerika ir Izraelis yra 

vieninteliai objektai, kurie 
Jungtinių Tautų reguliariai 
puolami ir niekinami”, pa
sakė Jeane J. Kirkpatrick, 
Amerikos ambasadorė prie 
Jungtinių Tautų. "Kas dėl to 
labiausiai nukenčia - tai tie
sa, laisvė ir bešališkumas. 
Daugelis amerikiečių dėl to 
JT ignoruoja, bet yra ir to
kių, daugiausia valdžioje, 
kurie nuolaidžiauja JT dvi
gubam standartui, diskrimi
nacijai, vadindami tai tik 
’retorika’.” Amerika iki šiol 
padengia ketvirtį JT biu
džeto, kasmet skiria apie du 
bilijonus dolerių ir nori, kad 
su ja būtų elgiamasi teisin
gai, siekia, kad tarp tautų 
būtų geri santykiai ir neš
nektas vienų kitiems. 
’’Jungtinės Tautos sukurtos 
problemas spręsti, ne jas 
kurti; siekti taikos, bet ne 
gilint konfliktų... Amerikie
čiai siekia idealų ir tikslų, 
išdėstytų JT chartoj. Kaip ir 
anksčiau, šios šalies piliečiai 
pasiryžę tarnauti ir paremti 
visomis savo pastangomis ir 
pinigiais”, kalbėjo Kirkpat
rick.

Kaip jau žinome, rugsėjo 
22 Senatas 66:23 balsais nu
tarė pasiūlyti sumažinti 
Amerikos įnašus JT 483 mil. 
dolerių per ketverius metus. 
Illinois senatorius, užsienio 

santykių komiteto pirminin
kas Charles Percy, balsavo 
prieš sumažinimą, sakyda
mas, jog "mes susilpniname 
tas agentūras, kurios palai
ko stabilumą ir taiką. Ki
taip pasakė sen.PatrickLe-. 
ahy (D., Vt.): "Man įkyrėjo 
faktas, kad daugelis JT 
narių įsitikinę, jog Amerika 
nieko nedaro gero, o Sovietų 
Sąjunga nieko nedaro blo
go”. Senatorius iš Idaho 
Steve Symms (R.) pridėjo: 

"Mokesčių mokėtojai pavar
go ir jiems nusibodo svečiai, 
kurie elgiasi tik kaip priešai 
ir kritikai”.

Balsavimai ir lėšų suma
žinimas įvyko kaip tik tą pa
čią savaitę, kai JT plenu
mas, viso 157 nariai, pradėjo 
38-tą sesiją. Tai bus konkre
tus atsakymas. Netenka to
dėl stebėtis, kad ambasado
rės Kirkpatrick pavaduoto
jas Charles M. Lichenstein, 
atsakydamas į naujus sovie
tų kaltinimus, pasakė, jog 
"jei JT nori išsikraustyti, 
mes netrukdysime”. Prezi
dentas Ronald Reagan pa
siūlė, kad būtų gera, jei pusę 
metų JT pasiliktų New 
Yorke, kitą pusę Maskvoje. 
Tada delegatai pamatytų 
abiejų šalių skirtumą.

Jungtinės Tautos sukur
tos 1945, tuoj po II pasauli-

PLB Valdyboje
Pasaulio Lietuvių Bend

ruomenės Seimo metu, PLB 
Valdybos pirmininkas inž. 
Vytautas Kamantas ir VLI 
Ko Valdybos pirmininkas 
Dr. Kazys Bobelis sutarė 
abiejų dėl Lietuvos laisvės 
dirbančių organizacijų veik
loje siekti bendradarbiavi
mo ir koordinavimo.

PLB ir VLIKo valdybų 
sudarytų komisijų nariai, 
1983 m. gruodžio 17 d., Či
kagoje, turėjo pirmą pasita
rimą šių veiksnių santy
kiams išlyginti ir Lietuvos 
laisvinimo darbams sude
rinti. PLB atstovavo PLB 
Visuomeninių reikalų komi
sijos nariai: inž. Algimantas 
Gečys (pirm.), Dr. Kazys 
Ambrozaitis ir inž. Juozas 
Danys. VLIKo atstovai bu
vo: inž. Liūtas Grinius 
(pirm.), Teodoras Blinstru- 
bas ir Vladas Šoliūnas. Pasi
tarimas vyko tautos laisvei 
atgauti didelio rūpesčio 
dvasioje. Pasitarimo metu 
buv priimtos gairės šių 
dviejų institucijų tolimes
niam bendradarbiavimui.

PASAULYJE
Indonezijoje dėl žemės 

pogrindžio judėjimo atsivė
rė apie 5 km ilgio ir 1 metro 
pločio žemėje plyšys. Pada
ryta didelių nuostolių na
mams, net vienas miestelis 
turėjo būti evakuotas.

»♦»
N. Zelandijoje pietinėje 

saloje dėl staigių liūčių išsi
liejo upės ir apsemta gyve- 

nio karo, turint viltį, kad po 
tokios baisios katastrofos 
pagaliau žmonija turės susi
protėti ir nekelti naujų karų. 
Prezidentas Rooseveltas ir 
kiti tikėjo, jog JT atliks tai, 
ko nesugebėjo po I pasauli
nio karo atlikti Tautų Są
junga. Gyvenime matome 
priešingai. Buvęs Amerikos 
ambasadorius JT sen. 
Daniel P. Moynihan (D. 
N.Y.) tą tautų susirinkimą 
sykį pavadino "pavojinga 
vieta”. JT nėra tuo, kuo ti
kėtasi jas pdaryti, nėra "tai
kos, saugumo ir žmogaus 
pažangos didžiuoju instru
mentu”, kaip apie jas kalbė
jo prez. Harry Trumanas. 

■Priešingai, kaip Ralph K. 
Bennett "Reader’s Digest” 
žurnale sako, JT tapo "or
ganizacija, kuri sankcionuo
ja jėga nuversti suvereni
nes, teisėtas vyriausybes; 
kuri tapo viena iš svarbiau
sių Sovietų Sąjungos špio
nažo postu Vakaruose; poli
tine baze, šaltiniu ir propa
gandiniu organu teroristų 
organizacijoms; naujuoju

Nukelta į 2 psl. 

tarimuisi Lietuvos laisvini
mo reikalais ir su tai suriš
tos veiklos derinimui. 
Komisijų susitarimai per
duoti PLB ir VLIKo valdy
boms tvirtinti. Valdyboms 
patvirtinus, visuomenė bus 
painformuota apie konkre
čius susitarimus. Ateityje 
komisijų nariai susitiks ne
spėtų išrišti klausimų apta
rimui.

Nutarta atnaujinti prieš 
keletą metų ruoštas PLB, 
JAV LB, Kanados LB ir Pa
saulio Liet. Jaunimo Sąjun
gos konferencijas politiniais 
klausimais. Sekančiai politi
nių studijų konferencijai pa
rinktas New Yorko miestas. 
Konferencija įvyks ateinantį 
pavasarį ir joje dėmesys bus 
skiriamas Europos Parla
mento rezoliucijos pravedi- 
mui Jungt. Tautose ir tikė
jimo persekiojimui Lietuvo
je.

Posėdyje detaliai buvo iš
diskutuotos PLB Valdybos 
priimtos gairės PLB' — 
VLIKo atstovų pasitarimui. 
Konstatuota svarba siekti 

namosios vietos. Invercargil 
miestelis turėjo būti eva
kuotas, užtvindytas aero
dromas.

»♦»

Sovietų spauda paskelbė, 
kad vyrams nešioti barzdas 
ir ūsus yra labai nehigieniš
ka ir visi barzduoti ar ūsuoti 
raginami skustis. Nuo seno' 
pas rusus galiojo šventas 
paprotys nešioti barzdas ir 
ūsus. Aiškinama, kad barz
dose ir ūsuose susirenka 
bakterijų, kurios kvėpuo
jant įtraukiamos į plaučius ir 
pakenkiama sveikatai. Šalia 
to greičiausia yra kitokių - 
ideologinių motyvų.

»«»

Amerikos prezidentas R. 
Reagan oficialiai pareiškė 
kandidatuosiąs sekantiems 4 
metams į Amerikos prezi
dentus. Savo pasisakyme jis 
atvirai pareiškė publikai ir 
rinkikams, kad taika galima 
tik per stiprybę. Nepatai
kaudamas būsimiems rinki
kams jis pareiškė, kad 
Amerika turi būti tiek stip
ri, kad su ja skaitytųsi ir 
draugai, ir priešai. Jo ka
dencijos metu Amerikos do
leris sustiprintas, krašte 
bedarbė reikšmingai krito.

Kaip žinia, ypatingai 
Amerikos prezidento rinki
mais suinteresuoti sovietai. 
Per visus kanalus jie sten
giasi rinkėjų akyse prez. 
Reaganą apjuodinti, pa
versti jį pasaulio pabaisa, 
vedanti prie naujo karo ir 
t.t. Nežiūrint visos priešin
gos propagandos prezidento 
autoritetas ir prestižas, išsi
laikęs aukštumoje per visą 

šių dviejų institucijų santy- 
•kių greito išlyginimo. Š.m.
gruodžio 17 d. Čikagoje 
įvyksiančiame PLB — VLI 
Ko atstovų pasitarsime PLB 
atstovaus Visuom. Rkl. 
Komisijos nariai Dr. K. 
Ambrozaitis, inž. J. Danys ir 
inž. A. Gečys.

D. Kezienė ir J. Urbonas 
painformavo apie jų neseniai 
turėtus apsilankymus val
džios įstaigose Spec. Inves- 
tigacijų Įstaigos (OSI) rei
kalu. Po ilgesnių diskusijų 
prieita nuomonės, kad iki 
šiol vykdytą akciją būtina 
stiprinti ir privalu imtis 
naujų priemonių OSI bend
radarbiavimą su KGB nu
traukti. Komisija pritarė 
surengimui mokslinės kon
ferencijos vokiečių okupaci
jos laikotarpiui Lietuvoje 
nušviesti. Šios konferencijos 
pranešimai būtų išleisti at
skira knyga. Konferencijos 
sėkmingumą užtikrintų tuo 
klausimu mokslinės medžia
gos surinkimas iš Vokietijos 
archyvų. PLB ieškos lėšų 
kelių mokslininkų pasiunti
mui darbuotis Vokietijos ar
chyvuose.

Posėdyje taip pat svars
tyta aprūpinimas leidiniais 
apie Lietuvą Europos, Aus
tralijos ir P Amerikos biblio
tekų, steigimas jaunimo po
litinio darbo internatūrų, 
klaidų atitaisymas Lietuvą 
liečiančiuose informaci
niuose leidiniuose, JAV LB 
paruoštų radijo programų 
anglų kalba panaudojimo 
galimybės Kanadoje, D. 
Britanijoje, N. Zelandijoje ir 
Australijoje, Lietuvos sienų 
klausimai ir t.t. Posėdis už
truko 5 valandas.

PLB Valdybos spaudos 
ir informacijos komisija

jo prezidentavimo laiką, 
pastaruoju metu dar labiau 
pakilo. Rinkimai įvyks šių 
metų gruodžio mėn.

***
Stockholme (Švedijoje) 

metų pradžioje prasidėjo 
Helsinkio susitarimų konfe
rencija, kaip ir Madrido 
konferencijos tęsinys. Čia 
susitiko Amerikos užsienių 
reik. min. Shultz ir sovietų 
Gromyko. Turimomis žinio
mis jų pasimatymas baigėsi 
tuščiom. Dėl atominių rake
tų apribojimo pernai nutrū
kusi konferencija, iš kurios 
išėjo sovietų atstovai, neat
naujinta.

*»*

Prieš 35 metus Anglijoje 
išleista G. Orwell’o knyga 
”1984 metai” buvo savu 
laiku labai pareikalaujama 
skaitytojų. Atėjus 1984 me
tams ši knyga vėl pasidarė 
dėmesio centre. Anglijoje 
parduota 430.000 egz., 
Amerikoje jos parduodama 
po 50.000 kas dieną, Austra
lijoje irgi panašiai.
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Bendruomenės vajus
Pereitame MP. nr. skai

tėme ALB Krašto Valdybos 
p-ko p. V. Bukevičiaus atsi
šaukimą į bendruomenę Va
sario 16 proga aukoti ALB 
bendruomenės reikalams. 
Čia tektų pasveikinti ALB 
Krašto Valdybos iniciatyvą 
ir šitą vajų dosniai paremti.

Kaip iš praktikos žinome, 
bet kokiai veiklai reikalingi 
ir pinigai. Kitos uždaresnio 
pobūdžio organizacijos per 
metų metus nesivaržo savo 
veiklai palaikyti ar plėsti 
kreiptis į visuomenę para
mos ir aukų. Tuo tarpu 
bendruomenė apima visus 
lietuvius ir jos veikla lietu
višku mastu visuotinės 
apimties nes ji reprezentuo
ja ir turi įsipareigojimų ne 
tik lietuviams, bet ir už 
bendruomenės ribų. Salia 
reprezentacijos reikalingi ir 
pinigai, nes mūsų sistemoje 
šalia asmeniškos iniciatyvos 
pinigai yra pagrindinis 
veiklos variklis. Bet kas, au
kodamas vienokiam ar kito
kiam tikslui prisimena 
bendruomenę?

Tiesa, iki šiolei tebegalio
ja nuo seno įstatuose įrašy
tas solidarumo mokestis. 
Bet kiek bendruomenės na
rių jį apmoka? Metiniuose 
susirinkimuose apylinkėse 
sueina apie 50 asmenų Hr 
tai' tik didžiosiose), nors 
skaitomasi su tūkstančiais. 
Paklauskite virš 18 metų 
jaunimo - kas iš jų yra mo
kėję bendruomenės mokes
tį Greičiausiai nė vienas. 
Specialiomis progomis jau
nimo organizacijos, norėda
mos pakelti savo reikšmę ir 
svorį pabrėžia narių skaičių 
šimtais, į specifinius suva
žiavimus susirenka jų iki 
1000, bet ar jie yra girdėję 
apie bendruomenės solida
rumo mokestį ir kiek iš jų 
apmokėję, nors savo šven
tėms, išvykoms ar kitokio
mis progomis pirmieji krei
piasi į bendruomenę para
mos ir net dažnai vadovai 
priekaištauja, kad bendruo
menė jaunimo neremia, nors 
daug apie jį tuščiom kalba ir 
t.t., nors daugelis iš to jau
nimo baigę aukštuosius 
mokslus, turi geras ir pel
ningas pozicijas, kiti net pa
vydėtinai įsikūrę...

Pagaliau kaip yra ir su 
pozityviaisiais bendruome
nes nariais, kurie dorai ap
simoka bendruomenės nario 
mokedtį (S 2 į metus), bet 
toliau apie bendruomenę gal 

Canberros apylinkės nariui
A.A.

JONUI GOCENTUI 
sausio 25 d. mirus, jo žmonai Onai, ir sūnums bei jų 
šeimoms reiškiame gilią užuojautą.

ALB Canberros Apylinkės Valdyba
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ir nepagalvoja. Dešimtinė
mis ir net šimtinėmis remia 
kitas, kartais net lietuvybei 
abejotinos reikšmės organi
zacijas ar institucijas, bet 
bendruomenę teprisimena 
tik atėjus metiniam susirin
kimui.

O tuo tarpu iš bendruo
menės tikimas ir net reika
laujama labai daug ko: ir 
tinkamos reprezentacijos, ir 
importuotų pirmos klasės 
užsieninių koncertų, ir at
stovavimo lietuvių vietoj ir 
užsieny, ir paramos kultūri
nei veiklai, mokykloms, or
ganizacijoms, net bet kokiu 
atveju reikalui ištikus pir
miausia prisimenama bend
ruomenė - iš bendruomenės 
tikimasi to ir to, bmė turinti 
tą ir tą padaryti, suorgani
zuoti ir pan.

Be abejo, bendruomenė 
arba tikriau sakant bend
ruomenės vadovybė daug ką 
galėtų atsiekti, jeigu turėtų 
pakankamai išteklių. Tačiau 
iš bendruomenės temokame 
tik reikalauti, nors pagal vi
sus dėsnius norint ką gauti, 
reikia pirmiausia ir pačiam 
duoti.

Iš tikrųjų, nesame šykš
tūs ar gobšai: Nekalbant 
apie įvairiausius fondus, ku
riems savanoriškai- suplau
kia tūkstančiai, remiame or
ganizacijas, aukojame socia
liniams, religiniams, kultū
riniams reikalams, deja, 
bendruomenė visados palie- 

Nusivylimas...
Atkelta iš 1 psl.

pasaulinio socializmo advo
katu ir prieš Ameriką, prieš 
Vakarus ir prieš laisvą ini
ciatyvą forumu”.

Per 37 metus nuo JT 
įsteigimo pasauly įvyko 140 
didesnių ar mažesnių gink
luotų konfliktų, karų, ku
riuose žuvo apie 10 milijonų 
žmonių. Pastangos sulaikyti 
tas žudynes iš JT pusės 
buvo juokingai menkos. 
Vietoj to JT sekretoriatas 
pasirūpino, kad visa tai, kas 
nemalonu sovietams ir jų 
draugams, būtų sulaikyta, 
nepasiektų komisijų, nebūtų 
svarstoma. Kai savo laiku 
Amerika labai aiškiai ėmė 
įrodinėti faktais apie sovietų 
naudojamas dujas Laose, 
Kambodijoj ir Afganistane, 
ir gen. sekretorius negalėjo 
neleisti to pradėti svarstyti, 
sovietų valdininkai, dirbą 
JT sekretoriate, sugebėjo 
viską padaryti, kad tas 
klausimas negautų eigos. Ar 
ne taip atsitiko ir su 17.000 
Lietuvos tikinčiųjų 
parašais? Visas pasaulis apie 

ka aplenkiama. Iš kitos pu
sės organizacijos per savo 
veiklą drauge padaro ir 
pinigo, gi bendruomenė to
kios veiklos negali išvystyti, 
nes jos paskirtis yra ne 
veikti, o vadovauti. Šia 
prasme bendruomenė pana
ši į valstybę, tik šios pasta
rosios vadovavimo funkcija 
esmiškai praplėsta ir ji iš
virsta į valdymą. Bendruo
menė tokios valdymo galios 
neturi, nes viskas mūsų są
lygose vyksta savanoriškai, 
o tuo pačiu ir morališkai. Ir 
juo bendruomenės nariai 
tautiniu bei patriotiniu at
žvilgiu yra aukštesnės mo
ralės, tuo ir bendruomenės 
vadovybė bei pati bendruo
menė pasireiškia efekty
viau. Ir čia jos pajėgumas 
pasireiškia per pinigą: juo 
turtingesnė ir sąmoningesnė 
bendruomenė, juo jos auto
ritetas didesnis, svoris ir 
prestižas reikšmingesnis. 
Tokioje Amerikoje ar Kana
doje nuolat pravedamos 
rinkliavos bendruomenės 
reikalams, todėl ir jų padėtis 
kitokia. Galiojantis solida
rumo mokestis yra toks juo
kingai mažas, kad net patys 
nariai su juo nesiskaito. Gal 
dėl to jis ir sąžiningai nesu
mokamas.

Teisingai savo atsišauki
me ALB p-kas p. V. Bukevi- 
čius pabrėžė, kad "Lietuvių 
Bendruomenė yra laisva 
Lietuva išeivijoje". Neiš- 
duokime jos ir antrą kartą 
jos kvietimo neišgirdę arba 
■nuo jos nusisukę. , , , 

tai rašė ir šiandien prisime
na tą skundą, įteiktą J. 
Tautoms, bet iš anų aukštų
jų rūmų nebuvo nei garso.

Rooseveltas ir Trumanas 
manė, kad Jungtinės Tautos 
sovietams padarys geros 
įtakos, juos privers laikytis 
bendrų civilizuotų tautų 
normų. Deja, per mažai pa
žino bolševizmą. JT pasida
rė labai patogi sovietams 
bazė plėsti savo įtaką visam 
besivystančiam pasauliui. 
Tas pats Bennett sako, jog 
KGB veiklai Amerikoj JT 
yra svarbesnės nei jų amba
sada- Washingtone. Svar
biausiu KGB asmeniu jis lai
ko Vladimirą Kazakovą, ku
ris eina nuolatinio ambasa
doriaus pavaduotojo parei
gas ir turi diplomatinį imu
nitetą. Jo uždavinys prižiū
rėti agentus skirtus vogti 
technologijos ir karines pa
slaptis. Jo štabas JT didelis: 
260 sovietų delegacijos na
rių ir 250 rusų, dirbančių JT 
sekretoriate. Šalia šnipinė
jimo sovietų kitas, dar svar-, 
besnis uždavinys per Tre
čiąjį pasaulį niekinti Ame
riką kaip ’’taikos priešą”. To 
negana - tam pačiam suole 
sėdi keli patys ištikimiausi 
Maskvos talkininkai. Klau
simas - kodėl Kuba, turinti 
tik 9.7 milijonus gyventojų, 
Jungtinėse Tautose laiko 43 
asmenų delegaciją, jos visi 
nariai, įskaitant ir šoferius, 
turi diplomatinį imunitetą, 
kai Indija, kurios gyventojų

Diplomato 
žodis lietuviams

Lietuvos atstovo Dr. S.A. 
Bačkio žodis į Lietuvą, įre
gistruotas Amerikos Balse 
Naujųjų 1984 Metų proga.

Brangūs tautiečiai, 
brangios tautietės.

Naujųjų Metų proga nuo
širdžiai sveikinu Jus visus 
pavergtos tėvynės brolius ir 
seseris Lietuvos Diplomati
nės Tarnybos ir Lietuvos 
Pasiuntinybės Washingtone 
vardu. Liūdna, kad šiemet 
Naujųjų Metų proga nebe- 
girdėsite Lietuvos Diploma
tijos Šefo Ministro Stasio 
Lozoraičio sveikinimo, nes 
netikėtai jis mirė Kūčių ry
tą. Lietuvos Diplomatinė ir 
Konsularinė Tarnyba, visa 
lietuvių išeivija su gilia pa
garba jį minime. Nuo pat 
Lietuvos okupacijos pra
džios, 1940.VI.15 d., Minis
tras Lozoraitis energingai 
rūpinosi Lietuvos nepri
klausomybės atgavimu ir 
tuo reikalu darė žygių, siek
damas, kad tarptautinėje 
plotmėje nebūtų pripažinta 
Lietuvos okupacija ir būtų 
išlaikytas užsienyje likusios 
Lietuvos Diplomatinės Tar
nybos vieningumas bei tęs
tinumas ir kad Lietuvos at
stovavimas liktų LDŠ ir. 
LDT narių rankose. Po jo 
mirties LDT tęs tokioje pat 
dvasioje savo veiklą Lietu
vos nepriklausomybės ir 
laisvės byloje, siekdama, 
kad Lietuvos valstybės 
tarptautinis pripažinimas 
būtų išlaikytas, kaip Lietu
vos okupacijos nepripažini
mo įrodymas.

Sutikdami Naujuosius 
Metus su dėkingumu prisi
mename, kad 1983 metais 
JAV prezidentas keliais at
vejais priminė atskirai Lie
tuvos okupacijos nepripaži
nimą ir lietuvių tautos pa- 

priskaitoma 687 milijonai, 
teturi 15 diplomatų.

Vienam J. Tautų padali
ny, UNESCO, siekiama pra
vesti rezoliuciją, norinčią 
užgniaužti informacijos lais
vę. Sovietai kartu su tre
čiuoju pasauliu veda kam
paniją suvaržyti Vakarų ra
dijo ir televizijos transliaci
jas, kontroliuoti laikraščius 
ir kitas komunikacijos prie
mones. Tai daroma siekiant 
apsaugoti diktatūrinius 
rėžimus nuo iškėlimo jų 
darbelių, labai paprastai - 
legalizuoti cenzūrą, ir JT 
jiems talkininkauja. Sovie
tai, norėdami neleisti pa
sauliui kelti jų naujausių 
nusikaltimų Lenkijoj, Kam
bodijoj, Loase, Afganistane 
nuslėpti gulagus, psichiatri
nes, pakinkė JT, kad tos 
rėktų apie Amerikos ir 
apskritai Vakarų "kolonia
lizmą”, ’’imperializmą”. Ir 
tas Maskvai sekasi.

Amerikos spaudoj vis 
garsiau girdėti balsų, jog 
reikia griežčiau kalbėti su 
tais, kurių viena ranka iš
tiesta priimti Amerikos 
duodamai užsienio paramai, 
kita keliama prieš savo ge- 
radėją; kad reikia sumažinti 
’’diplomatų" - komunistinio 
bloko personalą J. Tautose; 
nustoti remti abejotinus JT 
projektus, kurie skirti dau
giausia komunizmui stiprinti 
įvairiuose pasaulio kraštuo
se. Reagano administracija 
vis daugiau ir suka tuo keliu.

("Draugas”) čg 

dėtį ir kelis kartus tai pa
reiškė Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos atžvilgiu. JAV pre
zidento Reagan pareiški
mas, kad JAV patvirtina 
pripažinimą Estijos, Latvi
jos ir Lietuvos nepriklauso
mybės buvo praneštas 1983 
m. liepos 29 d. J.T. Organi
zacijos nariams.

Lietuvos prievartinė in
korporacija į Sovietų Sąjun
gą ir lietuvių persekiojimai 
krašte nuolat buvo minimi 
JAV Kongrese, spaudoje. 
Tai vyko ne tik Washingto
ne, bet ir tarptautiniuose 
forumuose: Madride Euro
pos Saugumo ir Kooperavi- 
mo konferencijoje, Stras- 
burge Europos Parlamente, 
New Yorke J.T. Organizaci
jos forume, kur visumos su
sirinkimo 38-sios sesijos 
metu III-me Komitete Ame
rikos atstovas kalbėjo apie 
Baltijos valstybes ir laisvo 
apsisprendimo teisę, Žene
voje J.T. Žmogaus Teisių 
Komisijoje, kur JAV atsto
vas pabrėžė, kad "JAV nėra 
pamiršusios Baltijos valsty
bių padėties”. JA V-se, Eu
ropoje 1983 metais dažniau 
negu anksčiau buvo minimi 
Sovietų Sąjungos nusikalti
mai Lietuvoje jos tarptau
tiniams pasižadėjimams. 
Įvairių kraštų parlamenta
rai, organizacijos, spauda, 
katalikų vyskupai smerkė 
persekiojimus Lietuvoje ir 
reiškė protestus dėl kunigų 
nuteisimo, reikalaudami 
juos paleisti į laisvę.

JAV prezidentas Reagan 
1983.XII.9 d. Teisių Rinkinio 
Dienos, Žmogaus Teisių 
Dienos ir Savaitės Prokla
macijoje, minėdamas nusi
žengimus žmogaus teisėms, 
pareiškė, kad ”... Sovietų 
Sąjungoje, pvz. prakilnieji 
vyrai ir moterys siekia, kad 
būtų puoselėjama pagarba 
žmogaus teisėms, dažnai 
apšaukiami protiniais ligo
niais ir valdžios uždaromi į 
psichiatrines -institucijas... 
Per visą Rytų Europą ir 
Baltijos valstybes darbinin
kų teisės ir kitos pagrindi
nės žmogaus teisės, kaip žo
džio, susirinkimų, religijos 
laisvė ir laisvo apsisprendi
mo teisė yra paneigtos.” pa
sirašydamas proklamaciją 
prezidentas Reagan nurodė 

... paaštrėjimą represijų 
prieš tautines ir religines 
grupes Sovietų Sąjungoje, 
įskaitant žydus, babtistus, 
Lietuvos katalikus.” Šia 
Eroga paminėtina, kad Vati- 

ano radijas 1983 m. balan
džio mėnesį perdavė popie
žiaus Jono Pauliaus II-jo 
maldą, kur jis prašė, kad 
’’lietuvių tauta turėtų gali
mybės išpažinti savo tikėji
mą visiškoje laisvėje”.

Išeivijos lietuviai ener
gingai 1983 m. veikė, kad 
tarptautinėje plotmėje būtų 
iškeliami Sovietų Sąjungos 
nusikaltimai Pasaulinės 
Žmogaus Teisių Deklaraci
jos ir Helsinkio Baigiamojo 
Akto bei kitų Sovietų Są
jungos pasirašytų tarptau
tinių užsiangažavimų nuos
tatams. Laimėti didesni at- 
siekimai šioje srityje stipri
na lietuvių veikėjų ryžtą 
energingai veikti ir ateityje,
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Lietuviai Čikagoje REMK AUSTRALIJOS
Rašo Jurgis Janušaitis

Malonus Redaktoriau,

Kol šis laiškutis pasieks 
Jus ir Mūsų Pastogę, nea
bejoju, jau bus nutilę šam
pano tostai Naujųjų Metų 
sutikimuose ir būsime vieni 
kitiems išreiškę savus nuo
širdžiausius linkėjimus.

Tad ką žada Naujieji me
tai? Tai mįslė, tačiau kiek
vienas viliamės, kad jie bus 
laimingi, smagūs, našūs 
darbais, kad įsiviešpataus ir 
mūsų tarpe darnus sutari 
mas, ko nestokojome mes, 
čikagiškiai, o taip pat gal 
pykčio versmelės prasiverž
davo ir Australijos lietuvių 
tarpe. Tad, malonus Redak
toriau, Jums ir visiems 
Australijos lietuviams mano 
nuoširdžiai linkėjimai - svei
katos, gražaus sugyvenimo 
ir vilties sulaukti ir paverg- 
tajai mūsų tėvynei laisvės 
rytmečio. Suglauskime re
tėjančias gretas, kad mūsų 
darbas būtų našesnis visose 
lietuviškojo gyvenimo plot
mėse.

0 dabar kviečiu pasižval
gyti po šaltąją Čikagą ir kaip 
praėjo

KALĖDŲ ŠVENTĖS

Jau ankstyvesniame savo 
laiške buvau užsiminęs apie 
kalėdines nuotaikas lietu
viškoje Čikagoje. Jos buvo 
gana įvairios ir gyvos. Dar 
gerokai prieš Kalėdas 
nubangavo įvairių organiza
cijų ruoštos tradicinės Kū
čios. Jas suruošė Lietuvių 
paštininkų sąjungos valdy
ba, ateitininkai, skautai, 
šauliai, Vilniaus krašto są
junga ir kit. žodžiu, kūčių 
nestokojame. Be abejo įspū
dingos kūčios, su hetuviš- 
kom tradicijom papročiais 
buvo suruoštos ateitininkų, 
skautų. Jaunimo nestokota, 
Programos šventiškos, įdo-

Diplomato...
Atkelta iš psl. 2

norint padėti pavergtai lie
tuvių tautai, kad ne tik 
pagrindinės žmogaus teisės 
ir laisvės būtų okupantų 
gerbiamos, bet ir Lietuvai 
nepriklausomybė ir laisvė 
grąžinta. Ta proga prisimin
tinas Prancūzijos Užsienių 
Reikalų ministro Claude 
Cheysson pareiškimas, 
paskelbtas Time savaitraš
tyje, būtent: "... Su mūsų is
toriniais ryšiais su Rytų Eu
ropa ir su mūsų jautrumu 
dėl neteisingo kontinento 
padalinimo, mes europiečiai 
turime vilties, kad Sovietų 
Sąjunga pamažu ras būdą 
priimti laisvo apsisprendimo 
teisę ir pagerbti pagrindines 
žmogaus teises jos kontro
liuojamose srityse". Tokie 
pareiškimai sustiprina mus 
Lietuvos laisvės byloje.

Mūsų valia būti laisvais ir 
nepriklausomais ir mūsų 
veikla tuo tikslu susilaukia 
vis daugiau paramos Vakarų 
pasaulyje.

Brangūs broliai ir bran
gios seserys. Naujiems Me
tams prasidedant linkiu 
jums geriausios sėkmės as
meniškame gyvenime, spin
duliuojančiu vieningu ryžtu 
rūpintis lietuvių tautos in
teresais, pagrįstais tėvynės 
•laisvės idėja. 

mios, atliktos daugumoje 
jaunimo. Jose prisiminta 
mūsų tėvynainiai pavergto
je tėvynėje, Sibiro taigose ir 

išsklidę laisvajame pasau
lyje.

Mes, vyresnieji, mename, 
kada kūčios tėvynėje buvo 
švenčiamos savose šeimose. 
Tai buvo šventas Kūčių va
karas, kada iš visur susi
rinkdavo vaikai į tėviškę, į 
tėvų namus švęsti Kalėdų 
švenčių. Kažkaip tos kūčios 
turėjo daugiau seimos mei
lės nuotaikos. Gi išeivijoje 
įsivyravęs paprotys dar ge
rokai prieš Kalėdas ruošti 
kūčias, ne vienas, bet keletą, 
įvairių organizacijų įgavo 
kitokį pobūdį. Yra manan
čių, kad reikėtų ir išeivijoje 
laikytis senųjų, katalikiškų 
papročių ir kūčias švęsti sa
vo šeimose, o kūčių dieną 
bendras kūčias suruošti 
tiems, kurie jaučia vienumą, 
neturi šeimų, viengungiams 
ir viengungėms. Tada ir kū
čios būtų prasmingesnės. 
Tačiau taip pat yra manan
čių, kad organizacijų ruošia
mos bendros savo nariams ir 
visuomenei kūčios esančios 
prasmingos, nes tik tada lie
tuviškas jaunimas suburia
mas į vieną būrį, turi progos

Steigiamas
muzikos archyvas
Leonas Baltrūnas

Lietuvių daina ir muzika 
yra lyg tas mūsų gyvybės 
eleksyras, kuris gaivina ir 
kelia mūsų tautinius jaus
mus ir išlaiko gyvą mūsų 
kalbą ir praeities prisimini
mus. Todėl nenuostabu, kad 
populiarūs yra mūsų chorai, 
solistai ir muzikai. Skaitlin
gai lankomi koncertai ir su 
malonumu klausytojai per
gyvena atliekamas koncertų 
programas. Gražios ir 
skambios yra lietuviškos 
dainos ir širdžiai artima lie
tuviška muzika.

Po kiekvieno koncerto, 
chorų dirigentai, solistai ir 
muzikai visada turi nemažai 
rūpesčių dėl naujo reper
tuaro sudarymo sekančiam 
koncertui, nes gyvenant toli 
nuo tėvynės, nėra lengva 
surasti gaidų ir tenka susi
rašinėti su kituose kraštuo
se gyvenančiais chorais, 
muzikais arba pažįstamais, 
prašant paskolinti gaidų.

Kiek lengviau yra Ameri
kos lietuvių chorams ir 

pajusti ir išgyventi šias ka
talikų praktikuojamas tra
dicijas, papročius. Kaip ten 
bebūtų, vistik bent vienose 
kūčiose buvo smagu ir miela 
pabuvoti, o tai buvo didelė, 
didelė lietuviška šeima.

Senųjų katalikiškų tradi
cijų laikosi ir mūsų seniau
sioji radio programa Mar
gutis. Jis tik Kalėdose groja 
kalėdinių giesmių plokšteles 
ir nepripažįsta sukomercin- 
tų Kalėdų, prieš kurias net 
vieną mėnesį prekybos 
centruose, gatvėse aidi 
kalėdinių giesmių aidai.

O dabar kviefiu Kalėdų 
naktį į Šv. Mergelės Marijos 
Gimimo lietuvių parapijos 
bažnyčią, Marquette Parke 
ir

PAGYVENKIME
KALĖDINĖMIS

NUOTAIKOMIS

Dar gerokai prieš dvylik
tą, pries Bernelių šv. Mišias, 
štai puikus šios parapijos 
choras, vadovaujamas muz. 
Antano Lino duoda, saky
čiau, religinių giesmių kalė
dinį koncertą. Ach, kaip di
dingai skamba choro gieda
mos kalėdinės giesmės 
drauge su solistais Alvina 

muzikams, nes jie turi savo 
muzikos archyvą ir labai 
daug chorų, muzikų ir net 
kompozitorių. Vargas mūsų 
Australijos lietuvių cho
rams, nes per 34 metus spė
ta išdainuoti visas žinomas 
dainas ir todėl atrodo, kad 
pribrendo metas ką nors da
ryti, kaip šią problemą iš
spręsti.

Paskutiniame Dainos 
Sambūrio valdybos posėdy
je, šį klausimą iškėlė vienas 
iš pirmųjų Sambūrio dalyvių 
- Juozas Petrašiūnas ir pa
siūlė steigti Australijos Lie
tuvių Muzikos Archyvą, kur 
būtų laikomos gaidos lietu
viškų dainų. Šis archyvas 
galėtų aptarnauti visus 
Australijos lietuvių chorus 
ir muzikus, kas žymiai pa
lengvintų mūsų chorų diri
gentų ir kitų muzikų darbą. 
Jis laikas nuo laiko skelbtų 
turimų muzikos kūrinių są
rašus ir išsiuntinėtų gaidų 
kopijas prašantiesiems.

Kad ši sumanymą įgyven

LIETUVIŲ FONDĄ
Jo tikslas — skatinti, remti ir puoselėti lietuvių tautinę 

kultūrą, mokslą, švietimą, meną ir kitas lietuvių 
kultūrines apraiškas:

Fondą stiprinsime ir jį ugdysime, jei įvairiomis 
progomis jam aukosime, stosime jo nariais ir 
nepamiršime jo surašydami testamentus. Testamentiy.se 
reikia įrašyti tiksliai angliškąjį Fondo pavadinimą ir 
adresą:

I AUSTRALIAN LITHUANIAN FOUNDATION INC.
j 50 Errol Street,
• North Melbourne. Victoria

A.L. 1 ondo Vaidyba

Giedraitiene, Genovaite
Mažeikiene, Margarita
Momkiene ir Vaclovu Mom- 
kum .Vargonais palydi jauna 
muzikė Alvyde Eitutytė. 
Diriguoja pats choro 
dirigentas muz. A. Linas, 
jam talkina jo padėjėjas Ka
zys Skaisgirys. Giedojimas 
sugrąžina į mieląją tėvynę, į 
tėviškės parapijas, kur ty
lioje naktyje taip pat skam
bėjo kalėdinių giesmių gar

dinus, Melbourne Dainos 
Sambūris nuoširdžiai krei
piasi į visus Australijos lie
tuvių chorų dirigentus, so
listus, muzikus ir visus tuos, 
kurie turi savo žinioje bet 
kokias lietuviškų dainų gai
das, prašant paskolinti tas 
gaidas nukopijavimui. Visos 
archyvo gaidos bus laikomos 
Melbourne Dainos Sambūrio 
gaidų ir turto skyriuje. Lie
tuvių Namuose. Archyvą 
tvarkyti, prižiūrėti ir jam 
vadovauti sutiko Juozas 
Petrašiūnas. Neabejoju, kad 
visi Australijos lietuviai 
pritars šiam sumanymui ir 
galėsime didžiuotis turtin
gu, nuosavu Muzikos Ar
chyvu. Gaidas siųsti: Juozui 
Petrašiūnui, 13 Jacqueline 
Rd. Mount Wawerley, 3149 
Vic.

P.S. Tautiečiai vykstą į 
Lietuvą, prašomi atsiklausti 
giminių arba pažįstamų dėl 
įvairiausių dainų gaidų ir jas 
gavus parvežti mūsų nauja
jam Muzikos Archyvui.

Platesnę informaciją šiuo 
reikalu galėtų suteikti pats 
Muzikos Archyvo vedėjas 
Juozas Petrašiūnas, telefo
nu (03) 232 5034. 

sai. kur skubėjome pasvei
kinti gimusi Jėzusėlį.

Šv. Mišios koncelebruo- 
tos. Jas koncelebravo pats 
klebonas kun. Antanas Za
karauskas drauge su kitais 
penkiais kunigais - Zenonu 
Geležiu, kan. Vaclovu Zaka
rausku, Vitu Mykolaičiu, 
Juozu Juozevičium ir Kazi
mieru Kuzminsku.

Šių Kalėdų pamaldos bu
vo tikrai įspūdingos, paliko 
gilų, šventišką įspūdį, gi 
prie to daug prisidėjo ir mi
nėtas parapijos choras.

Įspūdingos pamaldos 
Kalėdų naktį vyko ir Šv. 
Antano lietuvių parapijos 
bažnyčioje, Cicero. Čia šiuo 
metu šios parapijos reikalus 
tvarko laikinas administra
torius, jaunas, talentingas 
kunigas Dr. Jurgis Šaraus- 
kas. Jis pasižymi nepapras
tu nuoširdumu, gabumais ir 
išradingumu, ypač organi
zuojant įvairias iškilmingas 
pamaldas. Todėl po gerokai 
pavargusios šios parapijos, 
kun. Dr. Jurgis Šarauskas 
atėjo kaip nauja jėga. Para
piją ėmė gerai tvarkyti. Gi 
Kalėdų naktį pamaldos buvo 

’ypač įspūdingos. Šv. Mišias 
įelėbravo pats kun. Dr. 

Jurgis Šarauskas, kun. Dr. 
Kęstutis Trimakas ir kun. 
Benediktas Rutkauskas. 
Evangeliją (kas labai reta) 
kun. Dr. Jurgis Šarauskas 
atliko giedodamas, o visi 
bažnyčioje dalyvavę evan
gelijos metu užsidegė žva
kutes. Tai irgi nepaprastai 
gražus įspūdis. Specialus 
paruoštas choras giedojo 
Kalėdines giesmes, solo Ber
nardas Prapuolenis, o var
gonais palydėjo Marytė 
Mondeikaitė-Kutz. Smuiku
grojo H. Strolia. *

Taigi ir šioje lietuvių pa
rapijoje Kalėdos buvo įspū
dingos. Už choro paruošimą, 
jo suorganizacimą, be abejo, 
tenka nuoširdi padėka 
Marytei Mondeikaitei-Kutz, 
B. Prapuoleniui ir smuiki
ninkui H. Stroliai.

Pažymėtina, kad kun. Dr. 
Jurgis Šarauskas šioje pa
rapijoje yra laikinas admi
nistratorius, nes jis turi 
aukštas pareigas ir Čikagos 
arkivyskupijoje bei kitur. 
Jis yra puikus organizato
rius, šių laikų kunigas, išėjęs 
aukštuosius teologijos, filo
sofijos ir administracijos 
mokslus ir arkivyskupo J. 
Bernardui aukštai vertina
mas.

Tenka su apgailestavimu 
prisiminti ir tas lietuvių pa
rapijas, kuriose anksčiau
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TALKOS SUSIRINKIMAS

Sydnejaus "Talkos” sky
riaus informacinis susirinki
mas įvyko gruodžio 4 d., 
Lietuvių Klube Bankstow- 
ne. Susirinkimą atidarė 
Sydnejaus skyriaus pirmi
ninkas p. M. Petronis, pa
sveikindamas taip gausiai 
atsilankiusius narius: viso 
apie 80 žmonių. Prisiminda
mas mirusius Talkos narius, 
ypač ilgametį valdybos narį 
Aleksandrą Dantą, pirmi
ninkas paprašė gerbti miru
sius minutės tyla.

Po to pirmininkas pristatė 
susirinkimui p. Povilą Bal
tutį, Talkos pirmininką, 
specialiai į šį susirinkimą at
vykusį iš Melbourne. P. Bal
tutis nušvietė Talkos įstei
gimą Melbourne ir jos sky
rius Adelaidėje ir Sydne
juje. Išaiškino susirinku
siems šio krašto įstatymus 
įpareigojančius Talką, kad 
užtikrinus investuotą pinigų 
saugumą. Nėra jokios abe
jonės, kad investuoti pini
gai, tiek narių, tiek ir kitų 
asmenų, yra visiškai apsau
goti. Taikoje įneštos san
taupos ne tik kad yra gerai 
apsaugotos, bet, palyginus 
su kitomis finansinėmis in
stitucijomis, neša ir aukštą 
■procentą: 9 procentus eina
moje sąskaitoje, o nuo 12 iki 
14 procentų terminuotoje 
sąskaitoje. Po pranešimo p. 
Baltutis atsakinėjo į narių 
klausimus, ypač pensininkų 
rūpesčius.

Tolimesnį pranešimą 
padarė Sydnejaus Talkos 
valdybos narys p. A. Reis
gys. Jis nušvietė spartų 
Sydnejaus skyriaus augimą. 
Sydnejaus lietuvių finansi
nis kapacitetas nėra mažes
nis už Melbourne, tad Syd
nejaus skyrius turi daug ga
limybių augti. A. Reisgys 
ragino, kad nariai nukreiptų 
jaunąją mūsų kartą į Talką. 
Jaunieji, dar neturėdami 
savų santaupų, pirkdami di
desnius daiktus, turi naudoti 
kreditą. DaugeĖs mūsų jau
nuolių moka aukštus pro
centus, ypač naudojant 
"hire purchase” kreditą 
perkant baldus ir kitus na
mų reikmenis, o ypač auto
mobilius. Namams pirkti 
Talka šiandien gali pasko
linti kiekvienam nariui iki $ 
30.000.

Pirm. M. Petronis paskel
bė Sydnejaus Talkos sky
riaus $ 1.500 auką lietuviš
koms organizacijoms: 
Tautinių šokių grupei

’’Sūkurys” 
Sydnejaus skautams 
Sporto Klubui

"Kovas” 
Chorui "Daina” 
Klubo bibliotekai 
News Digest Int. 
Lietuvių Klubui

$200
$200

$200 
$100 
$100 
$100 
$600 

Viso: $ 1.500
Susirinkimą baigiant 

pirm. M. Petronis padėkojo 
nariams už gausų atsilanky
mą ir pakvietė visus pasi
vaišinti užkandžiais ir gėri
mais. Neoficialioji dalis dar 
tęsėsi bent valandą.

A. Reisgys

SENELIŲ NAMŲ
PROJEKTAS

ADELAIDĖJE

Lapkričio 28 d. Adelaidės 
Bendruomenės Valdybos 
buvo sušauktas organizacijų 
atstovų pasitarimas, tikslu 
susipažinti su PALM ’’Mo
terų Sekcijos” Ine. projek-
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tuojamu vyresnio amžiaus 
tautiečiams hostelio, arba 
senelių namų statymu. Jau 
daugiau kaip metai girdime 
apie tą projektą. Veikles
niųjų asmenų tarpe jis bū
davo nuolat įvairiai komen
tuojamas, bet tikslesnių ži
nių beveik neturėjome. 
Dažnai privačiuose pasikal
bėjimuose ir spaudoj būdavo 
nusiskundimų, kad
visuomenei neteikiama išsa
mesnės šiuo reikalu infor
macijos. Sukviestieji orga
nizacijų atstovai į posėdį at
vyko labai punktualiai, tuo 
parodydami neabejotiną 
susidomėjimą. Atsilankė 21 
atstovas. Bendruomenės 
pirmininkas C. Zamoiskis 
apgailestavo, kad tame po
sėdy, nors buvo kviesti, ne
dalyvavo Lietuvių S-gos at
stovai.

Posėdį atidarė bendruo
menės valdybos pirm. Č. 
Zamoiskis. Savo trumpame 
žodyje nurodė šio posėdžio 
reikšmę, prašydamas visų 
organizacijų atstovus pa
reikšti savo nuomonę dėl 
’’Moterų Sekcijos” plano. 
Posėdžiui pirmininkauti bu
vo pakviestas Trustee 
Komiteto pirmininkas ar
chitektas Algis Navakas ir 
sekretoriauti p. Statnickie- 
nė.

iš A. Navako pranešimo 
paaiškėjo, kad Trustee Ko
mitetas labai intensyviai 
dirbo per visus metus. Susi
rašinėjimo su vietos ir Can- 
berros įstaigom susidarė 
storiausia byla. Turint dė
mesy australišką biurokra
tizmą ir valdžios pasikeiti
mą, reikalas labai nusidelsė. 
Nežiūrint to, tikimasi, kad

Adeiaidinės pabiros
Gruodžio pradžioje abi 

lietuviškos savaitgalio mo
kyklos užbaigė mokslo 
metus. Kaip ir kiekvienais 
metais mokiniai pasirodė, 
buvo apdovanoti, padėkota 
mokytojams ir tėvams.

Abejose mokyklose moki
nių skaičius mažėja, nors fi
nansinės paramos netrūks
ta ne tik iš bendruomenės, 
bet ir iš Australijos valdžios. 
Skaudu klausytis kaip lietu
vių kalba vis silpniau ir silp
niau skamba mažųjų lūpose, 
Ar yra vaistų šiai ligai pa
gydyti?

Kūčias, 
diškiams 
dviejose 
Katalikų Centre ir Lietuvių 
Namuose. 0 galėtume 
valgyti visi kartu, nes Kū
čios privalo suburti visus 
šeimos narius prie stalo, ne
žiūrint kokių jie būtų pažiū
rų. Kadangi Kūčios yra reli
ginė šventė, reikėtų visiems 
ją švęsti Liet. Kat. Centre. 
Melbourne ir Sydnejuje Kū
čios yra vienos, ar ne laikas 
ir adelaidiškiams susiburti, 
nors kartą visiems kartu.

kaip jau adelai- 
įprasta, valgėme 

vietose: Liet.

Kun. kleb. A. Surgis MIC, 
nuo sausio pirmos dienos 
pasiima užtarnautas "atos
togas” - išeina į pensiją. Jo 
vieton paskirtas kun. J. 
Petraitis MIC, kuris šiuo 
metu dirba Argentinoje ir 
netrukus atvyks į Adelaidę. 
Kun. J. Petraitis adelaidiš- 
kiams yra pažįstamas, nes 
mūsų klebonui sergant, jis jį 
pavadavo net tris mėnesius.

Kun. Dr. A. Savicko pa
dėtis nėra aiški, tai priklau- 

2-3 mėnesių tarpe bus gau
tas galutinis ir aiškus val
džios atsakymas. Paaiškėjo, 
kad norint gauti valdžios fi
nansinę paramą, reikia su
daryti sąrašą asmenų 60-80 
metų amžiaus, norinčių 
tokiu hosteliu pasinaudoti. 
Hostelis su 10-čia butų kai
nuotų apie 150.000 dolerių. 
Gavus iš valdžios paramos 
santykiu 1:2, '’Moterų 
Sekcijai” reiktų turėti savų 
pinigų ne mažiau kaip 50.000 
dolerių. Į šią sumą neįeina 
žemės sklypo kaina, kuri irgi 
galėtų siekti tarp 30.000 - 
60.000 dol. Valdžios yra nu
statytas ir buto standartas - 
maždaug 23 kvardratiniai 
metrai grindų ploto. Asmuo, 
norįs apsigyventi tame hos- 
tely, turėtų įmokėti 7.000 
dolerių.

Organizacijų atstovai 
buvo painformuoti, kad 
vyksta pasitarimai su 
Southern Cross ir tikimasi iš 
ten gauti žemės sklypą išsi- 
mokėjimūi. Be to dar vyksta 
pasikalbėjimas su Housing 
Trust, o taip pat apžiūrimi 
sklypai ir kitose vietose. 
Ypatingai graži vieta yra 
Hillcrest prie jūros.

Reikalas labai rimtas ir 
organizatoriams 
atsakomybė labai didelė, to
dėl nenuostabu, kad buvo 
patiekta daug klausimų. 
Projekto pristatymas, kaip 
pats V. Navakas prisipažino, 
nebuvo kruopščiai paruoš
tas. Į daugeli klausimų jis 
negalėjęs tiksliai atsakyti, 
bet žadėjo išsiaiškinti ir pa
informuoti artimiausioj 
ateity. Nebuvo patiektas ir 
tokio hostelio išlaikymo 
provizoriškas biudžetas. Ti- 

sys nuo arkivyskupo ir nuo 
jo paties. Adelaidiškiai šį 
jauną kunigą mėgsta ir 
gaila, kad sąlygoms susidė
jus, jis negalėjo užimti mūsų 
klebono vietos.

Kun. J. Petraičio pasky
rimas sukėlė kai kurių tautie 
čių nepasitenkinimą; buvo 
renkami parašai - peticijos, 
prašant kun. A. Savicką pa
likti Adelaidėje. Kunigų 
paskyrimus tvarko
vyskupija, ir parapijiečiai, 
ar net pats klebonas neturi 
jokios kompetencijos šiame 
reikale. Tikimasi, kad berei
kalingai sukeltas šurmulys 
dings ir ramybė bei taikus 
gyvenimas sugrįš į adelai
diškių tarpą.

Sportininkų tarpe įsisiū
bavęs "karas”, vykusioje 
sporto šventėje Hobarte pa
aštrėjo. Sporto klubo atsto
vai adelaidiškiams nedaly
vaujant, savo posėdyje 
pasmerkė porą adelaidiškių, 
o vienam net "karūną” nuė
mė - atėmė garbės nario 
vardą. Tur būt tai pirmas 
toks įvykis lietuvių organi- 

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

Funerals of Distinction
17 RAILWAY PDE.

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

kint, kad tokį hostelį mes 
pajėgsime pastatyti, turė
tumėm būti tikri, ar pajėg
sime jį išlaikyti. Dešimties 
butų hostelis yra gan mažas 
objektas, kad galėtų pats 
save išlaikyti. Ar jis nebus 
reikalingas nuolatinės para
mos?

Organizacijų atstovai 
vienbalsiai pageidavo, kad 
’’Moterų Sekcija” su Trustee 
Komitetu paruoštų
informacines brošiūras su 
patalpų brėžiniais ir išsa
miu aprašymu, kad suinte
resuoti asmenys būtų supa
žindinti ką jie už savo įmo
kėtus pinigus galės gauti.

Projektas labai svarbus 
visiems. Ar jį pajėgsime 
įgyvendinti, priklausys nuo 
mūsų pačių apsisprendimo, 
nes šis reikalas nėra kurios 
nors vienos grupės rūpestis, 
o mūsų visų.

Niekas iš mūsų nežinom

VISAIP
Olandijoje muitininkai 

sulaikė apie 11 tonų narko
tikų "hashish”, kas siekia 11 
milijonų dolerių.

Lenkijoje policija suėmė 
dešimt įtariamų disidentų ir 
konfiskavo tūkstančius ne
legalios spaudos.

zaciniame gyvenime, kad 
veiklos nuopelnai atšaukia
mi; kas tikrumoje yra neį
manoma, nes veiklos at
šaukti negalima; atliktų 
darbų ir nuopelnų ištrinti. 
Tai pajėgia padaryti tiktai 
tie, kuriems be jų pačių in
teresų, niekas kitas nerūpi. 
Kas vakar buvo viskuo - 
šiandien nieks! Kažkuo tai 
kvepia.

Danutė Baltutytė sausio 
14 d. išvyko į Vasario 16 lie
tuvių gimnaziją Vokietijoje 
pasitobulinti lietuvių kalbo
je, literatūroje ir Lietuvos 
istorijoje. Savo įspūdžius 
žadėjo parašyti ’’Mūsų Pas
togėje”. Linkime Danutei 
našių lietuviškų studijų!

Naujus Metus adelaidiš- 
kiai sutiko Lietuvių Namuo
se. Susirinko apie 200 tau
tiečių. Nuotaika pakili ir 
šventiška. Dvyliktą valandą 
ALB Adelaidės Apylinkės 
Valdybos pirmininkas č. 
Zamoiskis visus pasveikino, 
palinkėdamas visiems vie
nybės, darnaus gyvenimo ir 
laimės 1984 metuose.

Sudarytas Šv. Kazimiero 
500 m. Jubiliejaus komitetas 
stropiai dirba ir jau turėjo 
keturis posėdžius, kuriuose 
aptarė visus jubiliejaus rei
kalus. Yra pakviestas iš 
Melbourne bažnytinis cho
ras, kuris žada atvykti ir 
kartu atsivežti nemažą būrį 
tautiečių. Šv. Kazimiero ju
biliejus pradedamas kovo 10 
d., šeštadienį.

Vibaltis 

rytojaus. Supranta-' 
ma, kol esame sveiki ir pa
jėgūs, nesam to reikalingi. 
Kiti gal tikisi, kad juos pri
žiūrės vaikai. Bet dauguma 
iš mūsų nenorim būti vai
kams našta. O taip pat tur
būt, nenorėsim ir vaikams 
uždėti tą atsakomybę ir rū- 
fiestį mums rimtai sunega- 
avus. Kodėl mes patys iš 

anksto negalim pasistengti 
susitvarkyti savo paskutinio 
gyvenimo etapą? Iš anksto 
užsirašius ir sumokėjus 
7.000 dolerių, atsipalaiduo
tume nuo didelio rūpesčio 
kas bus su mumis, kai nepa
jėgsime savarankiškai gy
venti ir būsime reikalingi 
nuolatinės globos. Žinoji
mas, kad paskutines dienas 
praleisi savų tautiečių ap
linkoj ir jų globoj, suteiktų 
didelę dvasinę ramybę.

G. Straukienė

Metų pradžioje Ameriko
je lankėsi Kinijos premjeras 
ir partijos bosas Mr. Zhao 
Ziyang. Oficialiuose susiti
kimuose su prez. Reaganu ir 
kitais amerikiečių politikais 
buvo paliesti Amerikos — 
Kinijos santykiai ir prieita 
bendrų susitarimų.

Taivano klausimu Ameri
ka laikosi senos politikos ir 
Taivano vyriausybė pa
reiškė padėką Amerikai, 
kad Taivanas nebuvo išduo
tas.

Lietuviai
Atkelta iš 3 psl.

skambėjo taip pat gražios 
kalėdinės giesmės, gi dabar 
jos sunyko, atiteko į svetim
taučių rankas ir nutilo lietu
viška giesmė ir žodis. O 
tokių parapijų Čikagoje tu
rime virš desėtko, kur visai 
arba labai retai tevyksta 
lietuviškos pamaldos. Gaila, 
kad iš lietuvių rankų išslydo 
brangiai įgytas ankstyves- 
niosios emigracijos lietuvių 
turtas.

Na, o jeigu dabar pasi- 
žvalgytumėte ir didžiausioje 
lietuvių kolonijoje, Mar
quette Parke, taip pat vaiz
das kitoks. Prieš porą de- 
sėtkų metų Kalėdose kiek
viename name švietė švie
sūs žiburiai, puošnios eglu
tės, sklido juokas, suskam
bėdavo dainos... Šiandien 
kur - nekur bematyti būre
liai lietuvių namuose susi
būrusių. Nebeskamba ir lie
tuviška daina. Daug sutiksi 
kitataučių. Gaila, šios kolo
nijos daugelis lietuvių iške
liavo amžinybėn, jaunieji iš
kilo į užmiesčius, namai ati
teko svetimtaučiams.

Taigi ir šios Kalėdos Mar
quette Parke kitokios. Tik 
gal tvirčiau laikosi prekybi
ninkai ir gausios lietuviškos 
užeigos, kuriose dar susibu
ria tėvynainiai vargų už
miršti, pajuokauti, išlenkti į 
sveikatą stiklelį.

Mielas Redaktoriau, pasi
žvalgėme po Čikagą Kalėdų 
švenčių proga. O Kalėdos 
buvo be galo šaltos, nejauku 
buvo keliauti ir į svečius. Su 
vėju temperatūra buvo nu
kritusi iki 81° F šalčio.

Manykime, kad šaltas 
oras neatšaldė meilės lietu
vio lietuviui ir ateinantieji 
metai tai liudys.

Susitiksime po Naujųjų 
metų. Su nuoširdžiausiais 
linkėjimais

Jūsų Jurgis Janušaitis
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Radijas lietuvių tarnyboje

Turime du savaitraščius ir 
keletą biuletenių, leidžiamų 
kai kuriose apylinkėse. Ne
maža periodinės spaudos at
klysta pas mus iš užjūrių. 
Atrodytų, kad turime 
pakankamą tarpusavį ryšį ir 
plačią informaciją. Tačiau 
spauda ir prie geriausių no
rų visų mūsų tautiečių pa
siekti negali. Norint gauti 
laikrašti, reikia jį užsipre
numeruoti ir susimokėti 
prenumeratą. Ne kiekvienas 
mūsų ryžtasi šiam užsianga
žavimui dėl apsileidimo ar 
taupumo. Turime ir tokių, 
kurie dėl vienokių ar kitokių 
motyvų jokio lietuviško 
laikraščio neskaito. 0 vienok 
ir jie yra mūsų bendruome
nės nariai, kurių negalime 
užmiršti ir eventualiai juos 
prarasti.

Šią informacijos ir ryšio 
spragą bando užpildyti da
bar jau lengvai prieinamos 
ir pastaruoju metu plačiai 
naudojamos lietuvių kalba 
radio laidos per etnines ra
dio stotis. Tokios lietuviškos 
radio translacijos pusvalan
džio ar valandos apimtyje 
vyksta reguliariai turbūt vi-

Lietuvos 
žemėlapiai

Besidomintiems Europos 
ir Lietuvos kultūra, praeiti
mi, geografija, istorija, kar
tografija patartina įsigyti 
vertingus tos srities Lietu
vos žemėlapius, herbus, at
spausdintus, juoda - balta. 
Persiunčiama nelankstant:

LIETUVOS ŽEMĖLAPIS 
1:1.000.000 mastelio. Sudarė 
Algirdas Gustaitis, papuoš
tas Lietuvos miestų herbais. 
37x32'/! inčų (94 x 82 cm) su 
pakraščiais. $ 10 pasiimant 
iš leidėjų. JAV, Kanadoje 
prisiunčiant $ 12, kitur $ 13. 
Leidėjai Lietuvos Šaulių 
Sąjunga Tremtyje ir Lietu
vių Istorijos Draugija, Čika
ga, 1982 m.

1595 m. G. Mercatoriaus 
Lietuvos žemėlapis, su aiš
kinimais. 30 x 21'/z inčų 
(74'A x 55 cm). Pasiimant iš 
leidėjų $ 5. JAV, Kanadoje 
persiunčiant $ 6, kitur $ 7. 
Leidėjas Lietuvių Istorijos 
Draugija. Čikaga, 1982 m.

1749 m. J. Nepreckio Lie
tuvos žemėlapis, su aiškini
mais. 28’/! x 21 inčų (72’/z x 
53'/! cm). Pasiimant iš lei
dėjo $ 6. Persiunčiant į JAV, 
Kanadą $ 7, kitur $ 8. Leidė
jas Lietuvių Šaulių Sąjunga 
Tremtyje. Čikaga, 1983 m.

14-ka Lietuvos miestų 
herbų, atskiruose lapuose 
8'/z x 11 inčų (21'/z x 28 cm). 
Dail. T. Valius, Pasiimant ar 
persiunčiant JAV $ 3, taip 
pat Kanadoje. Į kitus kraš
tus persiunčiant $ 4. Leidė
jai Lietuvos Šaulių Sąjunga 
Tremtyje ir Lietuvių Istori
jos Draugija. Čikaga, 1982 
m.

Minėti Lietuvos žemėla
piai, herbai užsakomi LŠST 
ižd. adresu: p. S. Bernatavi
čius, 1513 South 48th Court, 
Cicero, Illinois 60650, U.S.A. 
Arba Lietuvių Istorijos 
Draugijos reikalų vedėjos p. 
A. Rūgytės adresu 6547 S. 
Washtenaw Ave., Chicago, 
Ulinois 60629. Taip pat pas 
stambesnius lietuviškos 
spaudos platintojus.

B. Straukas

sose didesnėse lietuvių 
kolonijose. Tai naujas, ne
brangus ir labai efektyvus 
informacijos šaltinis. Vienos 
valandos radio programoje 
galima perduoti beveik tiek 
pat informacijos, kiek jos 
telpa viename mūsų aštuo- 
nių puslapių savaitrašty. Ir 
ši informacija dažniausia 
pritaikyta vietiniams porei
kiams. Užtenka nustatytu 
laiku įsijungti radio priim
tuvą ir iš jo sužinai visas 
•savosios apylinkės aktuali
jas. Atrodo, kad šios laidos 
turi pasisekimą ir plačiai 
klausomos. Jas girdi ir tie, 
kurie retai pasirodo lietuvių 
subuvimuose, bet sužinoję 
apie būsimus parengimus, į 
juos kartais atsilanko.

Geriausia man pažįstamos 
Adelaidės lietuvių bendruo-

Putinas

NUOSTABIOS NAKTYS
Dabar tokios trumpos ir nuostabios naktys — 
Budėjimų naktys — kerėjimų naktys!
Jei kartą išeisi
Pažvelgti, kaip leidžiasi saulė už kalno,
Jau tu nebegrįši namo —
Jau tu niekad namo nebegrįši.
Tu eisi ir eisi į nuostabią naktį,
Kur šiluma kvepia užmigusi žemė, —
Kur saulės šešėlis
Kaip Dievo dvasia virš pasaulio plazdena,
Į naktį, kur vakaras rytą
Kaip mylimą brolį bučiuoja.

Sustoki!
Sustoki prie kryžkelio liūdno smuikelio:
Šią naktį jo akys kaip motinos meilė...
Už girių, už klonių
Toli pasiliko gimtinė pastogė, 
O nuostabios vakaro aušros 
Toli pasistūmė į rytus.

Aną gražųjį, priešrevo
liucinį sapną, kuriame žmo
gus, t.y. liaudis rado tiek 
daug vilties, jog kada nors 
bus ponais; ak, aną sapną 
liaudis jau seniai išsapnavo 
ir seniai juo nebetiki. Ta
čiau, kaip ir visų gražių sap
nų, liaudis jo neužmiršta. 
Pasaulį valdyti jie niekada 
nenorėjo ir nėra prasmės 
jiems tą valdymą siūlyti. 
Kuo nors būti, kaip pavyz
džiui, kur sako: — kas buvo 
niekas, tas bus viskuo — čia 
jau visai kitokia klumpių 
pora. Iš nieko šiaip kuo būti, 
jau yra šis tas, bet būti vis
kuo?.. Iš juo mažesnis 
"nieks”, tuo didesniu tuo 
viskuo tapti... Brolyčiai, čia 
sapnas dar vertas sapnavi
mo. Tačiau, kaip jau minė
jau, tas sapnas yra visiškai 
išsisapnavęs. Dabar liaudį 
slegia kankinantis, troški
nantis, spaudžiantis rusiš
kas slogutis, nelyginant tas 
vaiduokliškas pelų maišas, 
užgulęs besiblaškantį 
žmogų.

Vienok liaudis, būdama 
tamsoka, vis dar nesilauja 
sapnavus. Aną naktį... dėl 
Dievo, nepagalvokit, kad 
mūsų tėvynėje nebėra die
nų. Yra, tik jos irgi tamso
kos, apsinaukusios. Taigi, 
aną sykį liaudis sapnuoja, 
kad ant jų buities scenos vėl 

menės radio programos, ku
rios yra rūpestingai ir 
kruopščiai paruošiamos. Ša
lia smulkios informacijos ir 
skelbimų, kiekvienoj 
programoj plačiai nagrinė
jamos mūsų tautinės aktu
alijos, paminimi istoriniai ir 
kultūriniai įvykiai, duoda
mos politinės, visuomeninės 
ir kultūrinės apžvalgos, jau
nimui skirtos programos, 
trumpi radio vaidinimai, mi
nimos tautinės ir religinės 
šventės ir t.t. Kelis metus 
lietuviško radio moderato
rium buvo V. Baltutis. Nuo 
1983 m. pradžios šias parei
gas perėmė L. Gerulaitis.

Lietuviškasis 
"radiofonas” yra bendruo
menės valdybos žinioje ir 
kontrolėje. Bendruomenės 
susirinkime išrenkamas va- 

SAPNAI IRGI PAVOJINGI
užlipo toks neva artistas iš 
NKVD teatro (čia turiu at
siprašyti, kad negaliu jo nei 
klaunu, nei komedijantu pa
vadinti, nes nuo šitų artistų 
komedijų liūdna, o jų dra
mos juokingos). Taigi užlipo 
artistas ir šaukia: — Drau
gai ir tavariščiai! (Čia ir vėl 
turiu atsiprašyti ir paaiš
kinti. Matote, draugais jie 
vadina lietuvius, o tavariš- 
čiais saviškius. Ir nežinia 
kurių daugiau mūsų tėvy
nėje, draugų ar tavariščių?) 
— Aš naują pergalę ir per
mainą jums nešu! — Šaukia 
scenoje artistas. — Nešu 
pergalę, galime sakyti, kaip 
porevoliucinę revoliuciją! 
Įsivaizduokit, mes dabar 
liaudžiai mokėsime didesnį 
atlyginimą. Duosime didesnį 
medalį, sumažinsime savai
tės darbo normą ir dar pri
dėsime... Ar girdite, darbo 
žmonės? Mes jums pridėsi
me pūrą bulvių! Darbo sa
vaite dabar bus tik keturių 
dienų, tas kitas tris dienas 
galėsite paaukoti tėvynės 
labui, už ką didžioji tėvynė 
jus amžinai gerbs ir my
lės.

Čia tuojau šoko organi
zuoti komsomolcai ir ėmė 
sutartinai šaukti: — Valio! 
Valio porevoliucinei revo
liucijai! — Kiti ėmė rėkti: — 
Siūlome priimti naują padė

KAS LIETUVIŠKAI NEKALBA, 
TAS LIETUVIŠKAI IR NEGALVOJA. 
KAS LIETUVIŠKAI NEGALVOJA, 
TAS LIETUVIŠKAI IR NEGYVENA!

dinamas Radio Komitetas, 
kuris palaiko ryšį su radio 
stotimi. Kausytojų piniginės 
aukos transliacijų finansavi
mui taip -pat įnešamos į 
bendruomenės valdybos 
kasą.

Per visą šį laikotarpį visos 
radio laidos buvo aukšto 
kultūrinio lygio ir neteko iš
girsti, kad kas nors būtų bu
vęs asmeniškai įžeistas, pa
juoktas ar kuriuo nors kito
kiu būdu diskredituotas. Šį. 
apibūdinimą pažymiu todėl, 
kad prie progos teko pasi
klausyti vienos mūsų kolo
nijos poros radio programų. 
Buvau nustebintas girdėda
mas, kaip juose grubiai buvo 
iškoneveikti kai kurie asme
nys ir bendruomenės spau
da. Tai labai apgailėtinas 
Ciktnaudžiavimas taip svar

ios viešosios tribūnos. Bet 
tikėtina, kad tai tik pripuo
lamas reiškinys, prasiveržęs 

toj vienoj apylinkėj. 
Šiaip spaudoj pastebimi pa
lankūs atsiliepimai apie vie
tines radio laidas.

Dažnom progom pabrė
žiame, kad neverta į mūsų 
spaudą ar radio programas 
įvesti skyrelių anglų kalba, 
nemokantiems lietuvių kal
bos. Manome, kad kas lietu
viškai nekalba, tas lietuviš
kai ir negalvoja, šis nusista
tymas būtų lyg ir spustelė
jimas, kad jeigu nori su lie
tuviais bendrauti, išmok lie
tuviškai kalbėti. Abejotiną 
ar ši "morkos ir lazdos11 poli
tika gali atnešti pozityvių 
vaisių. Gyvenimo patirtis 
rodo, kad nulietuvėjimo 
procesas vyksta mums ne
palankia prasme. Nemokan
čių lietuvių kalbos lietuvių ir 
jų šeimų narių skaičius toly- 

kos rezoliuciją naujajam va- 
•dui... Reikia dėkoti, dėko
ti...

Per riksmą, revoliucijas ir 
rezoliucijas liaudis pabun
da;, nusikeikia ir pažastis 
kasydama eina už tvarto, 
nes nuo jų revoliucijų ir re
zoliucijų viduriuose pasiga
dino kažinkas.
... Mums čia išeivijoje nerei
kia nei gražaus sapno sap
nuoti ir mes turime rezoliu
cijų rašytojus ir siūlytojus, 
kurie bematant išpyškina 
net kelias rezoliucijas, ku
rios niekur toliau nenueina. 
Mūsų porevoliucinė revoliu
cija dar tebėra sapno stadi
joj. Tik mes turime du 
kelius; pabusti ir laikytis tų 
senųjų, atsineštų rezoliucijų 
arba tęsti sapną<kuris ilgai
niui taps tuo pačiu pelų mai
šu, užgulusiu jau nebe pa
vergtą liaudį, bet laisvus 
dar žmones iš pažiūros svei
kus ir stiprius. Iš pažiūros...

Turbūt galvojat, kad vien 
tik liaudis užsiima sapnais? 
Nieko panašaus. Intelektu
alai, o ypač rašytojai ir poe
tai yra didesni už liaudį sap
nuotojai. Kai liaudžiai pūras 
bulvių yra didžiulis sapniš- 
kas bankietas, intelektualas 
savo sapnui vainiko ieško 
kur kas aukščiau. Tačiau aš 
jūsų nevarginsiu intelektu
aliniais sapnais ir slogučiais, 

džio didėja ir jis deja vis di
dės. Ateis laikas, kai tokių 
vien lietuviškos kilmės lie
tuvių bus dauguma. Ar ga
lima jau dabar ryžtis išmesti 
už borto ir užmiršti? Kodėl 
nepabandyti šiuos lietuviš
kai nekalbančius, bet žinan
čius, kad jie savo kilme yra 
lietuviai, pritraukti su lietu
viais bendrauti? Šiam tikslui 
galėtų gražiai pasitarnauti 
mūsų tautinis radio. Įvedus 
bent kelių minučių progra
mą anglų kalba, galėtumėm 
patiekti išsamios informaci
jos apie tai, kas vyksta 
bendruomenėj ir vietiniuose 
lietuvių namuose, kviečiant 
juos atvykti ir kartu pa
bendrauti. Jaunesnieji vei
kėjai galėtų į juos prabilti ir 
savo bendraamžius tuo būdu 
prisivilioti. Mišrių šeimų 
nariai - nelietuviai pasijustų 
lietuvių tarpe pageidaujami 
ir gal nevengtų pasirodjrti. 
Norėtųsi tikėti, kad visi šie 
asmenys, maišydamiesi lie
tuvių tarpe, lietuviškiem 
reikalam būtų jautresni ir 
naudingesni, negu bet kuris 
tariamai mums palankus 
svetimtautis, kurio su lietu
vybe niekas neriša.

Kai kur toks radio ryšys 
jau yra praktikuojamas. Šį 
klausimą reiktų šaltai ir 
visapusiškai apsvarstyti ir 
padaryti išvadas.

Melbournietis Jonas Ma- 
šanauskas buvo pernai išvy
kęs į Angliją ir beveik pusę 
metų redagavo Londone lei
džiamą laikrašti "Europos 
Lietuvį”. Redagavimo darbą 
J. Mašanauskas baigė sausio 
7 d. ir grįžo Australijon.

o paskaitykit mažą istoriją 
iš sovietų pogrindžio 
spaudos.

Iš Maskvos pakilo lėktu
vas ir skrenda Uralo link. 
Naktis ir keleiviai sumigo. 
Vientik rašytojas negali 
miegoti. Jis žvalgosi į kelei
vius, jų susirangymo pozas, 
prakaitu išpiltus veidus, 
sunkiai besikilnojančias 
krūtines. Jis peržvelgia lai
ką atgalios į šį šimtmetį, į 
greitai skubančią techniką ir 
labai lėtai į tobulybę slen
kančią žmoniją. Jis mąsto: 
— nuo viduramžių žmogus 
beveik niekuo nepasikeitė, 
niekuo nepatobulėjo; jis gali 
miegoti 10000 metrų aukš
tyje ir 800 km per valandą 
greityje lygiai patogiai ar 
nepatogiai sėdėdamas, kaip 
ir anoj senovinėj pašto ka
rietoj. Staiga jo mintis nu
traukia smarkus balsas: — 
Stop! Tučtuojau sustabdyti 
lėktuvą!

Kas čia dabar? Kas tai per 
žmonės? Bet nebėra laiko 
spėlioti, lėktuvas jau sustojo 
tarp dviejų debesų. Vienas 
iš įsakančios grupės, matyti 
vadovas, kalba per garsia
kalbį:

— Dėmesio! Čia sapnų 
kontrolė! Visi keleiviai pri
valo pasilikti savo vietose! 
Piliečiai, kurie savo sapnus 
užregistravo Aeroflot biure, 
privalo parodyti pažymėji
mą, o tie, kurie to nepadarė,

Nukelta į 6 psl.
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Pereiti metai įvykių grandinėje
SAUSIS

Sausio pirmomis dienomis 
suėjo 3 metai nuo sovietinės 
Afganjstano okupacijos. 
Kiek žmonių buvo išžudyta 
ar kiek jų žūva kiekvienų 
diena niekada nebus žinoma. 
Trys milijonai afganiečių 
pabėgę ir gyvena kaip 
tremtiniai Pakistane.

♦
Japonijos ministeris pir

mininkas Yasuhiro Nakaso- 
ne lankosi J.A. V-bėse. Su 
prezidentu Reagan aptaria 
prekybos reikalus ir sudaro 
bendros gynybos prieš So
vietus planus.

*
Indijoje, Assam valstijoje 

vyksta rehginės kovos. Hin
du tikėjimo pasekėjai išžudo 
daugiau kaip 3000 musul
monų, daugiausia moterų ir 
vaikų.

VASARIS

Popiežius Jonas Paulius 
paskyrė 18 naujų kardinolų. 
Penki yra iš Sovietų valdo
mų kraštų, jų tarpe ir 87 m. 
amžiaus latvis vyskupas 
Julijans Vaivods.

Nigerija, Afrikoje, ištre
mia du milijonus svetimšalių 
darbininkų.

*
Švedas Bjom Borg, vie

nas iš geriausių pasaulyje 
teniso žaidėjų, pasitraukia iš 
profesionalų žaidėjų tarpo. 
Nuo 1974 m. žaisdamas te

Sapnai...
Atkelta iš 5 psl. 

privalo dabar užpildyti an- 
kietą parašydami pilną savo 
sapno turinį. Aišku visiems? 
Puiku! Na tai, "pažaluista, 
paskarei”!

Grupės vadovas ir jo pa
lydovai atrodo savotiškai. 
Jie dėvi ilgas baltas kojines, 
kaip prancūzų karaliaus 
Liudviko XV dvare. Keis
čiausi tai jų violetiniai vei
dai.

Pirmiausia jie eina prie 
rausvais skruostais keleivio, 
labai sveikai atrodančio pi
liečio, net ir jo plikė švyti 
ružavai ir laiminga paten
kinta šypsena veide. To
kiems gyvenime viskas se
kasi ir kiekvienam savo 
žingsniui pateisinti ir paaiš
kinti jie visada turi popie
rėlį. Ir iš tiesų; pilietis iš
traukia iš kišenes popierį 
ružavą kaip jis pats ir rodo 
vadovui, jog pas jį viskas 
tvarkoje. Keistoji grupė 
eina toliau.

Nerimas ir mintis, kad jis 
neturi išeities apima rašy
toją. Juk jis ne tik neturi 
pažymėjimo, bet jis ir ne
miegojo. Jis neturi sapno į 
anketą įrašyti. Kas bus?

Tuo laiku tolėliau kyla są
myšis. Jaunas vyras atsisa
ko parašyti savo sapną.

— Ne, aš neturiu pakvita
vimo, — sako jis vadovui, — 
ir aš nė negalvojau jums sa
vo sapną pasakoti. Sapnas 
yra MANO. Mano asmeniš
ka ir privati nuosavybė, su
prantate?

— Aš tau parodysiu pri
vačią nuosavybę, drauguži!

Mūsų Pastogė Nr. 3,1984.2.6, 

nisą jis uždirbo apie 25 mili
jonus dolerių.

*
Anglikonų vyskupai Ge

neraliniame Sinode (konfe
rencijoje) pasisakė prieš 
vienpusišką atominių ginklų 
sumažinimą arba jų panaiki
nimą.

KOVAS

Australijoje federalinius 
rinkimus laimi darbo parti
ja. Ministeriu pirmininku 
tampa buvęs unijų vadas 
Robert Hawke.

*
Vakarų Vokietijoje so

cialdemokratų partija pra
laimi rinkimus. Naują vy
riausybę sudaro rinkimus 
laimėjusi krikščionių de
mokratų partija, kancleriu 
tampa Helmut Kohl.

*
Popiežius Jonas Paulius 8 

dienų kelionėje aplanko visą 
eilę lotynų Amerikos kraštų. 
Daugelyje vietų pamoksluo
se pasisakė prieš tuose 
kraštuose vyriaujančią so
cialinę nelygybę.

BALANDIS

Miršta Barney Clark, pir
mas pasaulyje žmogus su 
dirbtine širdimi išgyvenęs 
112 dienų. Mirties priežastis 
ne dirbtinė širdis, bet kitų 
kūno organų negalavimai.

*
Socialistinė Prancūzijos 

vyriausybė ištremia 47 so

— Išvesti!
Ir jauną vyrą du palydo

vai supakuoja į maišą, tem
pia į duris ir išmeta ant de
besio. Grįžta ir prieina prie 
sekančio keleivio. Šis net 
dreba iš baimės.

— Aš... aš... draugas va
de, aš neturiu kvito, bet aš 
galiu jums viską nuoširdžiai 
atpasakoti ką sapnavau. 
Viską, viską pagrindinai. — 
Jis pasakoja ir pasakoja, 
suklumpa ir vėl pradeda. 
Vadovas rauko kaktą.

— Kas yra, draugas vade, 
ar aš negerai sapnavau?

— žinoma, kad ne. — 
Griežtai atkerta vadovas. — 
Tiesa sakant, ne visai gerai.

— Aš prisipažįstu klaidas.
— Sako keleivis. — Aš prisi
pažįstu! Aš nepastebėjau 
Sus ir apsirikau. Do- 

t man sį kartą, ne- 
bauskit. Aš niekada gyve
nime daugiau šitaip nebe- 
sapnuosiu. Niekada, tikrai!

Vadovas nusileidžia.
Kadangi pirmą kartą tu 

nusikaltai, nebausime. Iš 
tikrųjų mes esame labai hu
maniški, mes kovojame dėl 
žmonių, mes norime, kad jie 
vien gražius, malonius, ru- 
žavus sapnus sapnuotų. Mes 
stovime už realistišką sap
ną. — Vadovas dar ilgai šia 
tema kalba. Visą valandą ir 
keleiviai jam pabaigus ploja. 
Bet ir vėl kyla sąmyšis.

— Aš jums nepasakosiu 
savo sapno! — Rėkia kitas 
keleivis. — Ar iš beprotna
mio jūs? Velniai žino kas jūs 
tokie; veidai kaip lavonų, 
senoviški kostiumai. Kas 
jūs , kad norite mano 
sapnus kontroliuoti? Jūsų 
laikai jau praėjo, tovarišč, 
kada žmogus turėjo viską 
prisipažinti.

psl. 6 

vietų diplomatus už šnipinė
jimą.

*
Pirmą kartą Čikagos 

miesto istorijoje burmistru 
išrenkamas negras Herold 
Washington.

♦
Beirute, Libano sostinėje 

susprogdinama J.A. V-bių 
pasiuntinybė. 57 asmenys 
užmušti, apie 100 sužeistų.

GEGUŽIS

Portugalijos parlamento 
rinkimus laimi socialistų 
partija. Ministeriu pirmi
ninku tampa Mario Soares.

*
Austrijoje, 13 metų val

džioje išbuvusi socialistų 
partija, vadovaujama Bruno 
Kreisky, rinkimus pralaimi 
liaudies partijai. Buvęs min. 
pirmininku B. Kreisky vi
siškai pasitraukia iš politinio 
gyvenimo.

*
Vokietijoje pasirodo ta

riamas Hitlerio dienoraštis. 
Vėliau buvo ištirta, kad tai 
yra tik vykęs padirbimas. 
Piniginiai nukentėjo keli 
laikraščiai, ypatingai dieno
rašti už milijonus nupirkęs 
vokiečių "Stern”.

*
Po metų okupacijos pasi

rašyta Izraelio — Libano 
taikos sutartis, kuria suta
riama, kad žydai pasitrauks 
iš Libano, jei tą patį padarys 
ir Sirija.

—Koks jis durnas, — gal
voja rašytojas — tikras dur
nius.

Patys keleiviai, nelauk
dami vadovo įsakymo, suri
ša tą ’’durnių” ir įkišę į mai
šą išmeta ant debesio, kur 
guli pirmasis disidentas. — 
Tegul jie guli sau tie sepa
ratistai.

Vadovui grįžta geras ūpas 
ir jis nustoja Sapnus kontro 
liavęs. Jis atsisėda tarp ke
leivių ir pradeda kamera- 
diškai šnekučiuoti. Visi 
linksmi, juokauja. Čia vado
vas pastebi rašytoją.

— E, jaunas žmogau! Tu 
man patinki. Ar nenorėtum 
su mumis dirbti? Būtum 
vienas iš mūsų.

— Bet... kaip... ką?.. Ne. 
Matote, aš turiu tarnybą 
Tumane ir žmoną.

— Po velniais!.. Žmoną, 
Tumane, užmiršk tai. Ar tu 
žinai, kas mes esame? Mes 
galime daryti, ką tik norime. 
Priklauso nuo ūpo; norim 
važiuojam, norim skrendam. 
Arba sugalvojame sapnus 
kontroliuoti, jeigu tik yra 
ūpas. Pinigų kiek nori ir vi
sada gražios merginos. O 
atostogos!.. Ech, brolyti, 
mes specialūs, mes...

Jis prislopina balsą.
— Ne vien tiktai čia. Mes 

galime vykti į užsienį. Pa
saulis mums atviras. Mes 
irgi turime sapną. Sapną — 
kontroliuoti užsienio sap
nus. Viso pasaulio sapnai 
mūsų žinioje... Cha, cha. — 
Juokiasi klaikiai vadovas.

— Ne. — jaudinasi rašy
tojas. — Darykite su manim 
ką norite, bet aš nebūsiu 
vienas iš jūsų. Ne, Niekas 
pasaulyje manęs nesuvilios 
būti jumis.

Čia rašytojas pabunda.

BIRŽELIS

Graikijos Kultūros minis- 
terė, buvusi filmų artistė 
Melina Mercouri, lankyda
mos! Anglijoje pareikalavo, 
kad Graikijai būtų grąžinti 
marmuro freskai, kurie 
prieš 167 metus buvo tuo
metinio anglų pasiuntinio 
Graikijoje nuimti nuo 
Parthenono - šventyklos 
dievaitei Athenai ir išga
benti į Angliją. Vėliau juos 
nupirko Britų Muziejus.

*
Popiežius Paulius Jonas 

po keturių metų vėl lankosi 
Lenkijoje. Susitinka su gen. 
Jaruzelskiu ir Solidarumo 
Unijos vadu Lech Walęsa.

LIEPA

Du buvę geri komunisti
niai draugai Viet Namas ir 
komunistinė Kinija vėl pra
dėjo kautynes pasienyje. 
Prieš ketverius metus vykęs 
pasienio karas dar vis nėra 
užmirštas.

*
Atentatas prieš popiežių 

vykdytojas turkas Ali Agca 
italų policijai prisipažino, 
kad sovietinė K.G.B. buvo 
tikroji atentato organizato
rė.

*
Suėjo 300 metų nuo pir

mosios knygos žuvininkams 
"The Compleat Angler” pa
sirodymo. Knygą parašė tū
las Izaak Walton ir nuo to 
laiko jos išėjo 385 laidos.

RUGPIUTIS

Italijoje pirmą kartą po 37 
m. ministeriu pirmininku 
paskiriamas socialistas Be
nedetto Craxi.

•
Sri Lanka (buv. Ceilonas) 

įvyko kovos tarp dviejų 
krašte gyvenančių tautybių 
- tamili (mahometonai) ir 
sinhalesi (budistai). Žuvo 
virš 1000 žmonių, medžiagi
nių nuostolių virš $ 300 mili
jonų.

*
Centrinės Afrikos Čado 

valstybėje vyko sukilimas 
prieš vyriausybę. Sukilėlius 
remia Lybijos diktatorius 
Gadaffi, vyriausybės pusėje 
stovi Prancūzija ir U.S.A.

*
Antras Kom. Kinijos la

kūnas su modernišku sovie
tų gamybos lėktuvu MIG 21 
pabėgo į Pietų Korėją.

*
Manilos aerodrome nu-

Lėktuvas kaip tik taikosi 
leistis.

Yra dar vienas grandiozi
nis sapnas, minios sapnuo
jamas. Sapnuojamas tautų. 
Jis turi vardą - nusiginkla
vimo. Sapnuojanti minia ne
girdi šūvių Raudonojoj 
Aikštėj. Sapnuojanti minia 
nemato pakirptais sparnais 
taikos balandžio pririšto 
prie stulpo turgavietėj. 
Sapnuojančių tautų didžia
jame naujų sapnų "Video” 
nebeįrašyti Baltijos kraštai, 
nebeįrašyti Afganistanas ir 
žmogaus .laisvė.

Raudonojoj Aikštėj Spalio 
sukakties didysis karo jėgos 
paradas.

Vakarų pasaulyje sap
nuoja meilę ir brolybę. Va
karuose... Saulė leidžiasi... 
Ateina naktis...

A.M. 

šautas grįžtantis iš U.S.A, 
opozicijos vadas Benigno 
Aquino. Jo likvidavimas 
priskiriamas generolui Fer
dinand Marcos, 17 metų 
diktatoriškai valdančiam 
Filipinus.

•
Izraelio ministeris p-kas 

Manahem Begin pasitraukė 
iš pareigų. Jo vieton paskir
tas Yitzhak Shamir.

Bus daugiau

Svečias 
iš Kanados

Pereitų metų pabaigoje 
Tasmanijos universitete 
viešėjo lietuvis profesorius 
Dr. Viktoras Algirdas 
Sniečkus iš Kanados. Jo 
specialybė organinė chemi
ja.

Svečias taip pat lankėsi 
Monash universitete Mel
bourne, o pakeliui į Austra
liją ir Japonijoje.

V.A. Sniečkus aukš
tuosius mokslus pradėjo Al
bertos universitete Kana
doje. Jį baigęs bakalauro 
laipsniu išvyko į JAV, kur 
studijavo Kalifornijos ir 
Oregon universitetuose, 
įgydamas chemijos daktaro 
laipsnį. 1965 m. grįžo į Ka
nadą ir netrukus pakviestas 
pradėjo dėstyti Waterloo 
universitete. Prof. V. Snieč
kus gražiai kalba lietuviškai 
ir visur prisistato kaip lietu
vis.

Besidžiaugiant prof. Dr. 
V. Sniečkaus moksliniais at- 
siekimais prisiminkime, kad 
yra trys grupės mokslininkų 
bei akademikų laisvajame 
pasaulyje, kurie įvairiais 
būdais garsina Lietuvą:

1. Lietuviai, kurie tyrinė
ja ir skelbia mokslinius dar
bus srityse, susijusiose su 
Lietuva, lietuvių kalba, is
torija, kultūra ir t.t. (prof. 
V. Vardys, Dr. T. Remeikis).

2. Nelietuviai, kurie irgi 
darbuojasi tose srityse (Pe
ter Reddaway Anglijoje).

3. Lietuviai akademikai, 
dirbą ’’nelietuviškose" 
mokslo šakose (kaip svečias 
prof. Sniečkus).

Kartas nuo karto spaudo
je skaitome ir apie vienus, ir 
apie kitus. Tačiau iki šiol 
nesuteikėme pilnų žinių apie 
visus ’’mūsiškius” akademi
kus laisvajame pasaulyje. Iš 
to mums visiems didelis 
nuostolis. Sakysim, jaunas 
lietuvis absolventas norėtų 
išvykti į užsienį ir tęsti savo 
studijas, tačiau nežino, kad 
kaip tik jo srityje yra lietu
vių specialistų, kurie galėtų 
jam duoti gerų patarimų ar 
kaip kitaip padėti. Arba 
akademikas vyksta užsienin 
ir kartais nežino, kad ten 
yra tautiečių.

Siūlau: sudarykime kiek 
galint išsamesnį tokių as
menų bent Australijoje są
rašą. Gi tiek atsiekus galė
sime pasiūlyti ir kitų kraštų 
lietuviams, kad jie pasektų 
mūsų pavyzdžiu. O gal im
tųsi PLB Valdyba sudaryti 
ir išleisti tokį lietuvių aka
demikų žodyną, kurį kasmet 
ar kas kelinti metai būtų ga
lima papildyti naujais arba 
su atitinkamais patikslini
mais senojoje laidoje (darbo 
ir adresų pakeitimai, mirtys 
ir pan.).

Silpnoji lytis yra stipres
nė už stipriąją lytį dėl stip
riosios lyties silpnybės silp
nąja! lyčiai
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34-ji Sporto Šventė Hobarte
Tęsinys

Žaidynės
TINKLINIS

Šventės tinklinio varžybų 
nebuvo, tačiau buvo sužaista 
draugiškos rungtynės tarp 
Hobarto Perkūno ir Mel
bourne Varpo. Buvo žai
džiama dvejos rungtynės ir 
abi jas laimėjo Hobartas 
15:5, 15:11, 15:6 ir antrą 
kartą 15:3, 15:8, 15:12.

LAUKO TENISAS

Vyrų lauko tenisą laimėjo 
R. Sparvelis iš Melbourne, 
vyrų dvejetą - R. Sparvelis 
ir V. Leveris iš Sydney. Mo
terų varžybas laimėjo L. 
Pocienė iš Adelaidės, mišrų 
dvejetą L. Pocienė ir R. 
Sparvelis.

JAUNIŲ STALO TENISAS

Laimėtojas D. Valaitis - 
Geelong ir 2-rą vietą E. Sta
rinskas - Geelong. Parodo
mąsias rungtynes žaidė C. 
Andrikonis prieš tėvą ir jas 
laimėjo.

Kiti užsiėmimai
KLUBŲ ATSTOVŲ

SUSIRINKIMAS

Kievienos sporto šventės 
metu vyksta klubų atstovų 
susirinkimas, kuris, pagal 
Sporto S-gos statutą .yra 
pats aukščiausias Australi
jos lietuvių sportininkų or
ganas, galįs keisti įstatus ir 
daryti bendrus nutarimus, 
kurie privalomi visiems klu
bams. Šio susirinkimo nuta
rimai yra galutiniai ir gali 
būt pakeisti tik sekančio su
sirinkimo. Susirinkime da
lyvavo visų šventėje daly
vavusių klubų atstovai ir Iš
vykos į Čikagą komiteto 
pirmininkas. Adelaidė, nors 
ir turėjo savo du valdybos 
narius, bet, pagal valdybos 
nurodymą, susirinkime ne
dalyvavo, kadangi buvo 
svarstomas jų ir R. Sidabro 
klausimas. Po įvairių disku
sijų ir pasitarimų, dalyvau
jant ir Krašto V-bos atstovui 
Dr. K. Bagdonavičiui, susi
rinkimas nutarė (svarbesni 
reikalai):

1. Canberros Lietuvių 
Dienų metu sportininkai da
lyvaus su savo vėliavomis ir 
atstovais bendrame Liet. 
Dienų atidaryme, tačiau 
gruodžio 27 d. turės savo 
tradicinį atidarymą ir po jo 
sportines rungtynes. Spor
tininkai turės tik vienas 
bendras atidarymo pamal
das. Uždarymas, kaip ir vi
suomet, vyks po sporto 
šventės, per kurį bus įteikta 
dovanos.

2. Paskiri sporto klubų 
sutraukti pranešimai bus 
paskelbti spaudoje, kad 
bendruomenė žinotų apie 
sportinį mūsų darbą.

3. Sudaryti (Sydnejuje, 
kur yra ALFAS) Pa-komisi- 
ją, kuri paruoštų ir papildy
tų naują statutą.

4. Pakeista klubų balsavi
mo taisyklė. Ji yra: kiekvie
nas registruotas klubas turi 
po vieną balsą plus po vieną 
balsą už kiekvienos koman
dos, tik krepšinio ir tinkli
nio, dalyvavimą sporto 
šventėje. Klubas, kuris

šventėje nedalyvauja, netu
ri balso.

5. 1985 m. sporto šventė 
'vyks Sydnejuje. 1986 m. 
sporto šventė vyks ten kur 
bus nuspręsta rengti Lietu
vių Dienas.

6. Į Garbės Narius (ALF 
AS) buvo pasiūlyta du kan
didatai: D. Atkinson iš Syd
ney ir P. Stanwix iš Hobart. 
Išrinktas Don Atkinson iš 
Sydney.

7. Išvykos vadovo A. 
Laukaičio padarytas prane 
šimas priimtas ir jo padaryti 
nubaudimai paskiriems 
sportininkams patvirtinti. 
Pagal Išvykos į Čikagą bu
vusį statutą, piniginę ir 
apyskaitų reviziją turėjo 
padaryti Krašto V-bos 
Kontrolės Komisija. Ši 
komisija, susidedanti iš: A. 
Reisgio, A. Adomėno ir I. 
Jonaičio, padariusi reviziją,. 
rado viską tvarkingai veda
ma ir Kontrolės Komisijos 
aktą patiekė suvažiavimui, 
kuris jį priėmė.

8. Dėl padarytų, skren
dant į Ameriką Garbės Na
rio St. Urnevičiaus iš Ade
laidės, išsišokimų, susirinki
mas pareiškė nuomonę, kad 
jis turi būti painformuotas, 
jog šis susirinkimas smerkia 
jo padarytą netaktišką išsi
šokimą.

SQUASAS - SPAUSTINIS

Vyrų laimėtoju tapo J. 
Petraitis - Hobartas, 2-ras 
A. Pilka - Canberra ir 3-čias 
V. Radzevičius - Hobart.

Moterų laimėtoja tapo R. 
Rupinskaitė - Adelaide, A. 
2. A. Bungardaitė - Geelong 
ir 3. V. Laukaitytė - Sydney.

ŠACHMATAI

1 vieta P. čerekavičienė - 
Geelong, 2. P. Šilas - Melb., 
ir 3. J. Manikauskas.

BILIJARDAS

Nugalėtoju tapo A. Kaili
nis - Hobart, 2-ras A. Andri
konis - Hobart. Dvejetų lai
mėtojais tapo D. Atkinson ir 
V. Burokas - Sydney ir 2. S. 
Šutas ir K. Starinskas - 
Geelong.

GOLFAS

Pagrindines varžybas lai
mėjo J. Adickas iš Hobart, 
Handicap R. Hollis 183/20 - 
Hobart. Draugiškų rungty
nių laimėtoju tapo V. Leve
ris 186 - Sydney.

ALFAS pirm. V. Daudaras apdovanoja kovietes krepšininkes, laimėjusias 
sporto šventėje pirmą vietą. Prie stalo A. Andrikonis (Hobart)

Veda V. Augustinavičius

ŠACHMATAI

9. Susirinkimas priėmė 
nutarimą, kad ateityje, jeigu 
komanda - krepšinio 5 ir 
tinklinio 6, turi tik 3 ir 4 lie
tuvius žaidėjus, tai jiems, su 
ALFAS sutikimu, galima 
bus pridėti 2 svetimtaučius 
žaidėjus. Turint po 4 ir 5 lie
tuvius žaidėjus, galima bus 
pridėti tik po 1. Turint visus 
5 ir 6 žaidėjus, svetimtaučių 
negalima bus į komandą 
įjungti.

10. Svarstant Adelaidės ir 
R. Sidabro klausimus, susi
rinkimas priėmė 1982 metų 
suvažiavimo Melbourne nu
tarimą (balsavimo keliu), 
kur R. Sidabras buvo per
spėtas ir, jei jis šio perspėji
mo nesilaikys, jam bus 
atimta Garbės Nario titulas 
ir ženklas. Susirinkimas ra
do, kad R. Sidabras šio nu
tarimo nesilaikė ir jam, bal
savimo keliu, buvo atimtas 
Garbės Nario titulas ir 
ženklas.

Adelaidės sporto klubas 
Vytis už nedalyvavimą 
Atstovų Suvažiavime ir ne
silaikymą ALFAS taisyklių 
ir Atstovų Suvažiavimo nu
tarimų, yra nubaudžiami at
skira metine klubų mokesčių 
$ 30.00 bauda. Jeigu Vytis 
nesilaikys nutarimų, tai jų 
klubas negalės dalyvauti 
sporto šventėse ir jiems bus 
atimta teisė rengti sporto 
šventę.

11. Susirinkimas padarė 
nutarimą, kad sporto orga
nizacijos nariui, yra už-.

"UžŠAKUOTI
AUSTRALIJOS SPORTO 

VADOVAI 

Šachmatų žaidimas dviejų 
priešingų žaidėjų kova, pa
reikalauja protinės jėgos, 
pasiruošimo. Beveik visame 
pasaulyje šachmatų žaidi
mas buvo ir yra pripažintas 
sportu. Ne be pagrindo 
(žvalesni australai prisipa
žįsta, kad imigrantai iš Eu
ropos išmokino juos žaisti 
šachmatais. Buvo laikai, kai 
net penkiose Australijos 
valstijose šachmatų čempio
nais didžiavosi dar ir dabar 
naudojamu vardu naujieji 
australai. Imigrantai išpo
puliarino šį užburtą žaidimą 
vietinių tarpe, bet tik šiais 
metais po ilgų derybų Aus
tralijos sporto vadovaujami 
organai pripažino šachmatus 
kaip sporto šaka. Pripažini
mas turi didelės reikšmės. 
Šachmatų Olimpinis viene-

drausta rašyti ir skleisti že
minančius tos organizacijos 
narius ir vadovus straips
nius į laikraščius ir paskirus 
raštus. Kas yra įžeidžiama, 
sprendžia ALFAS valdyba.

PRIĖMIMAS PAS
BURMISTRĄ

Visa lietuvių sporto šven
tė vyko Hobarto didžiajame 
priemiestyje Glenorchy, tu
rinčiame savo atskiras 
miesto teises. Čia yra visos 
pagrindinės Hobarto miesto 
salės ir stadionai. Šio miesto 
burmistras yra labai artimas 
bičiulis su žymiuoju mūsų 
sportininku hobartiškiu A. 
Andrikoniu, kuris turi labai 
aukštas pareigas Tasmani
jos Sveikatos, Aprūpinimo 
ir Etninių reikalų ministeri
joje. Jo pastangomis, bur
mistras D. Shield miesto ro
tušėje padarė priėmimą 
sporto šventės ir paskirų 
klubų vadovams ir kviesti
niams miesto svečiams. Šis 
priėmimas buvo ypatingai 
gražus, burmistrui dalyvau
jant pilnoje savo ceremonijų 
uniformoje. Sveikinimo žodį 
tarė pats burmistras, iškel
damas Hobarto lietuvių di

tas galės gauti federalinės 
valdžios finansinę paramą, 
susilauks daugiau paramos 
iš mecenatų.

AUSTRALIJOS 
ŠACHMATŲ 

PIRMENYBĖS 
SYDNEJUJE

Dvi savaites užtrukęs 
Australijos šachmatų čem
pionatas baigėsi pergale 
jaunimo. Pirmąją vietą 
pasidalino vos dvidešimt
metį persiritę jaunuoliai S. 
Solomon ir D. Johansen. 
Vyresnio amžiaus buvę 
Australijos čempionai jau 
nuo pirmųjų žaidimo ratų 
neatsilaikė. Australijos 
Šachmatų Federacija griež
tai prisilaikė savo nuostatų 
leisdama turnyre dalyvauti 
ribotą skaičių ir turinčių 
aukštą įvertinimą. Liko 
daug nepatekusių į turnyrą 
gerų ir pajėgių šachmati
ninkų. 

delę reikšmę tiek kultūri
niame, tiek sportiniame, 
tiek ir socialiniame gyveni
me ir duodamas lietuvius 
pavyzdžiu kitų tautybių 
žmonėms. Iš vadovų pusės 
kalbėjo Hobarto Šventės 
rengimo pirmininkas A. 
Kantvilas, padėkodamas už 
gražią paramą Hobarto lie
tuviams ir šventės rengė
jams ir ALFAS pirmininkas 
V. Daudaras dėkojo visų 
sportininkų vardu už pa
reikštą dėmesingumą lietu
viams. Po oficialios dalies, 
visi vadovai buvo labai gra
žiai pavaišinti ir, nuošir
džioje nuotaikoje pabend
rauta su aukštaisiais parei
gūnais.

Bus daugiau

Žaidimai vyko erdviose 
patalpose pasinaudojant 
žydų Hakoa klubo visoke
riopomis lengvatomis. Kar
tu su Australijos Čempiona
tu pravesta ir moterų pir
menybės ir reservo. Bend
ras visų trijų turnyrų daly
vių skaičius siekė arti dvie
jų šimtų. Šį kartą šachma-. 
tams susigretinus su kitomis 
sporto šakomis spauda ne
pašykštėjo vietos. Tilpo 
daug aprašymų ir nuotrau-' 
kų, net ir televizijos kanalai 
dažnai parodydavo susikau
pusius žaidėjus prie juodų ir 
baltų figūrų.

SYDNEJUS PRADĖJO
ŠIŲ METŲ VEIKLĄ

Naujieji šachmatų klubo 
veiklos metai pradėta bend
ru pasitarimu. Klubo pirmi
ninkas Dr. I. Venclovas pri
statė naujai įstojusius na
rius, kurių tarpe ir moterį, 
šachmatininkę. Irena Moro- 
sov apsimokėjo nario metinį 
mokestį ir pasižadėjo šach
matų karjerą tęsti mūsų 
klube. Daug buvo dėta pas
tangų surasti moterų šach
matininkių. Pasižadėdavo, 
atvykusios kelias savaites 
pažaisdavo ir dingdavo.

Nutarta registruoti 
Vakarų Distr., turnyruose 
tris komandas. Žaidimai' 
prasidės kovo pradžioje. 
Klubo sekretoriui išvykus 
ilgesnėms atostogoms jo pa
reigas tęs S. Rimkus. Vieti
nėje Šachmatų Sąjungoje 
reprezentuos V. Patašius 
kartu vadovaudamas turny
rų pravedime.

NETEKOME DVIEJŲ
ŠACHMATININKŲ

Mirtis išplėšė du šachma
tininkus. Broliškos tautos 
šachmatų entuziastas - teo
rijos ir įstatų Baltic taurės 
turnyrų autorius L. Peičs, 
sulaukęs 83 metų sausio 
pradžioje mirė.
Atvykęs į Australiją tęsė 
bendradarbiavimą. Aktyviai 
veikė vietiniame latvių klu
be "Riga”, keletą metų eida
mas pirmininko pareigas. Iš 
profesijos teisininkas, mo
kėjo gerai sugyventi ir 
veikti ne vien tik pabaltie- 
čių, bet ir australų tarpe.

Antroji auka Arvydas 
Pūkas. Arvydas mūsų šach
matų klube prilygo šachma
tų žaidimo figūrai žirgui. Vi
suomet judrus. Sunku jį 
buvo pagauti ilgesniam 
žaidimui. Visi jį mėgome.
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Informacija
Australijos sveikatos minis- 
terio laiškas A LR Krašto 

Valdybai

Sveikatos ministeris Neal 
Blewett kreipėsi į ALB 
Krašto Valdybą prašydamas 
informuoti savo tautiečius, 
kad 1983 metais rugsėjo 21 
dieną Parlamente buvo pri
imtas įstatymas įsteigti 
sveikatos apsidraudimo ir 
globos organizaciją Medica
re. Kartu prisiuntė Medi
care brošiūrą, kurioje nuro
doma, kaip bus gaunami pa
tarnavimai ir paaiškinimai 
daugumai nežinomi naujos 
organizacijos nuostatai. 
Tautiečiai gali gauti infor
macijos apie Medicare 
skambindami telefonu 008 
011213 gyvenantieji bet ku
rioje valstijoje išskyrus 
Northern Territory, kurioje 
telefonas 008 888216.
Paskambinimas kainuos 
vietinio pasikalbėjimo kaina. 
Raštu informaciją teikia 
Health Insurance Liaison 
Officer, P.O. Box 40, Woden, 
ACT. 2606.

ETNINIS LITERATŪROS 
ŽURNALAS "OUTRIDER”

Australijoje ruošiamas iš
leisti Etninis Literatūros 
Žurnalas (A Journal of Eth
nic Literature in Australia). 
Suinteresuotieji šiame žur
nale bendradarbiauti, 
skelbti savo kūrybos, prašo
mi kreiptis šiuo adresu: P.O. 
Box 210, Indooroopilly, Qld. 
4068, arba 16 Ward Ave., 
North Caulfield, Vic. 3161.

Šis literatūros žurnalas 
stengsis skelbti ateivių lite
ratūrinius kūrinius arba ra
šinius apie etninių grupių li
teratūrinę veiklą. Eilėraš
čiai galės būti spausdinami 
originalia kalba arba jų ver
timai. Visa kita medžiaga tik 
angliškai. Kiekviename žur
nalo tome (žurnalas bus lei
džiamas knygos formos) bus 
pristatomi individualūs au
toriai interview ar kitokia 
■forma, kritikos straipsniai, 
bibliografijos, autorių nuo
traukos, knygų apžvalgos.

Outrider bus išleidžiamas 
du kartus į metus. Bendra

Mokykimės lietuviškai!
Jau keliolika metu Mel

bourne High School patal
pose veikia lietuviu kalbos 
kursai, kuriuos yra baigę 
daugelis mūsų jaunuolių, 
šiuo metu aktyviai dalyvau
jančių lietuviškame gyveni
me.

Lietuvių kalba yra pilnai 
pripažinta ir užskaitoma 
Viktorijos universitetuose 
kaip dalykas baigusioms 
gimnazijų.

■ Visi jaunuoliai bei suaugę, 
kurie jaučia pareiga ne tik 
išlaikyti ta mums suteikta 
privilegija, bet taip pat iš
mokti bei pagerinti savo 
kalbos žinojimą, turi įsira
šyti i lietuviu kalbos kursus 
šeštadienio mokykloje.

Lietuvių kalba, lietuviš
kas žodis tai mūsų pasidi
džiavimas ir turtas, mūsų 
tautos gyvybė ir ateitis. 
Jeigu išnyks lietuvių kalba, 
išnyks ir mūsų tauta, pana
šiai kaip išnyko daugelis 
tautų, praradusių savo 
kalbą.

Mieli tėveliai, raginkite ir 
siųskite savo vaikus i šią 
mokyklą, kad jie nužmirštų 
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darbiams bus mokamas ho
noraras: $ 10 už 1000 teksto 
žodžių, $ 10 už eilėraštį. Dėl 
dailininkų darbų reproduk
cijų bus tariamasi individu
aliai.

Žurnalas "Outrider” ne
turės jokių ideologinių 
krypčių, nebus panaudotas 
jokiai politinei propagandai. 
Redakcinę Komisiją sudaro: 
Manfred Jurgensen (vyr. 
redaktorius). Serge Liber
man, Angelika Fremd, An
tigone Kefala, Sneja Gunew, 
Lolo Houbein ir Margot 
Luke. PiWnas žurnalo nu
meris numatomas išleisti šių 
metų birželyje.

Metų pradžioje kasmet 
vyksta N.S.W. pagarsėjusi 
Archibald portretų paroda 
NSW Meno galerijoje Syd- 
nejuje, kur šalia Archibald 
jungiamos ir kitos austra
lišku mastu, parodos su pre
mijomis.

Pereitais metais šioje me
tinėje šventėje iš lietuvių 
tedalyvavo tik dail. E. 
Kubbos, laimėjusi Pring 
premiją kaip geriausia mo
teris dailininkė akvarelinėje 
technikoje. Sveikiname!

DĖMESIO!

Melbourne Tautinio Klubo nariai su šeimomis renkasi 
Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo minėjimui vasa
rio 16 d., ketvirtadienį, 7 vai. vak. Tautinio Klubo patal
pose.

T.K. Valdyba

Vasario 16-sios minėjimai
SYDNEY■

Vasario 17 d., penktadie
nį, 7 vai. vak. Lietuvių Na
muose, didžioje salėje, turė
sime lietuvių ir estų — 
RECEPTION — priėmimą, į 
kurį esame pakvietę vyriau
sybės ir opozicijos atstovus, 
senatorius ir parlamentarus,' 
dvasios v&dus, spaudos at
stovus, TV. reporterius, et- 
nikų. bei draugingų tautų 
vadovus ir mūsų tautos ge
rus bičiulius.

mūsų kalbos ir kad mūsų 
tauta nežūtų.

Tenelieka nė vieno lietu
vio, kuris nesiryžtų pasi
naudoti jam šia veltui tei
kiama proga, kviečianti už
pildyti tuštėjančius mokyk
los suolus.

Norint, kad tie kursai ir 
toliau veiktų, mums būtinai 
reikia padidinti mokinių 
skaičių ne tik baigiamojoje, 
bet ir žemesnėse klasėse. 
Registruoti kviečiame visus 
moksleivius nuo 12 metų 
nežiūrint, ar jie moka lietu
viškai, ar ne.

Kursuose veikia trys kla
sės: baigiamoji, šiek tiek 
pažengusiųjų ir mažai arba 
visai lietuviškai nemokan
čių. Nedelsiame! Lietuvių 
kalbos kursai prasideda va
sario 11 d. 9 vai. ryto šešta
dienį University High 
School patalpose, Stony St., 
Parkville.

Registruotis skambinant 
B. Gasiūnui tel. 560 1142 ar
ba pačiuose kursuose aukš
čiau paminėtos mokyklos 
patalpose kambarys 10.

M.L.B. švietimo Vadovybė
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16 18 EAST TERRACE. BANKSTOWN (TEL. 708-14141

VASARIO 11 d., ŠEŠTADIENĮ

Havajų vakaras
ĮDOMI HAVAJETIŠKA PROGRAMA, DAINOS IR JŲ 
ORKESTRAS.
UŽKANDŽIAI ( BUFFET).
KAINA $ 7 asmeniui.
PRADŽIA - 8 vai.
BILIETUS ĮSIGYTI KLUBO RAŠTINĖJE. j

MELBOURNO LIETUVIŲ 
BIBLIOTEKOJE

Aukojo bibliotekai: S 8 
A.V. Žukauskas. Po S 5 K.E. 
Milinskai, Vyt. šeštokas. 
L.K. Bažnyčios Kronikos 
6-tą tomą Brigita Starins-' 
kienė.

Šaltinių bibliotekoje gau
tos knygos, aukotos V.R. 
Aniulių: Vilniaus Universi
teto ansamblis. Vilnius 1971. 
St. Šimkaus Dainos mišriam 
chorui, Kaunas 1937. Kosto

Tą pačią dieną Dr. G. Ka- 
zokienė ruošia trijų Baltų 
tautų meno parodą viršuti
nėje salėje, paroda tęsis 
šeštadieni ir sekmadienį.

Kadangi priėmime 
Reception - visi svečiai bus 
aptarnaujami valgiais ir gė
rimais, tai įėjimas bus tik su 
bilietais: vienam asmeniui - 
$ 15, o porai - $ 25. Užsira
šyti ir bilietus galima gauti 
pas A. Mauragį, tel. 77 6707, 
A. Giniūną tel. 787 4596, A. 
Stašionį tel. 84 6866. Prašo
me skaitlingai dalyvauti, nes 
čia yra gera proga mums 
susitikti su tais žmonėmis, 
kurie gali daug padėti mūsų 
kovoje už tautos laisvę, o 
taip pat padėsite mums iš
laikyt: reikalingą prestižą 
kitataučių tarpe.

Kitą šventės dieną turėsi
me vasario 19 d., sekmadie
nį. įprastine tvarka. Pradė
sime pamaldomis Lidcombe 
bažnyčioje, visos organiza
cijos prašomos su vėliavo
mis dalyvauti. Po pamaldų, 
3 vai. Lietuvių Namuose 
Vasario 16-sios minėjimas. 
Vėliau pranešime apie prog-
ramą ir tvarką.

Sydnejaus Apylinkės 
Valdyba

— Tėte, kaip veikia tele
grafas? — Klausia mažas, 
berniukas.

— Visai paprastai, — sako 
tėvas. — Įsivaizduok ilgą 
šunį. Jeigu užminsi jam ant 
uodegos, tai prieky jis loja.

Kas paliktų iš Leningra-. 
do, jei amerikiečiai ant jo 
numestų atominę bombą? i

— Paliktų Petrogradas! Į

Radziulio Lietuvos
atgimimo Patriarcho D-ro 
Jono Basanavičiaus gyveni
mo vaizdų albumas su bio
grafija 1851-1937, Kaunas 
1937. P. Gudyno paruošta 
monografija apie tapytoją 
Vytautą Mackevičių; aplan
ke 20 tapybos darbų atspau
dų, Kaunas 1961. St. Budrio 
sudarytas 51 skulptoriaus 
darbų atspaudų albumas, 
Kaunas 1961.

Visiems mūsų bibliotekos 
dosniems geradariams nuo
širdus lietuviškas ačiū.

Bibliotekos vedėjas

UKRAINIEČIŲ 
MINĖJIMAS

Nepriklausomos Ukrainos 
nepriklausomybės paskelbi
mo minėjimas Sydnejuje 
įvyko sausio 22 d. ukrainie
čių jaunimo salėje Lidcombe

Ats. mjr. P. Gudelio ketvirtoji knyga 
"JONIŠKĖLIO APSKRITIES PARTIZANŲ 

ATSIMINIMAI" jau išėjo iš spaudos.
Ją galima užsisakyti šiuo adresu:

"Mūsų Sparnai"
5718 S. Richmond St. Chicago, Bl., 60629, U.S.A.

Knygos kaina S10. Persiuntimui prašome pridėti $ 1.50

LATROBE VALLEY
PRANEŠIMAS

Vasario 11 d., šeštadienį, 
1 vai. po pietų p.p. S.A. 
Šabrinskų sodyboje Tambo 
Rd. Moe mieste, ruošiamas 
Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo minėjimas.

Nuoširdžiai kviečiami visi 
iš arti ir toli skaitlingai da
lyvauti.

Seniūnė

NEWCASTLE
Lietuvos nepriklausomy

bės šventės minėjimas 
įvyksta vasario 11 d., šešt., 
St. Peter's salėje, Dixon St., 
Hamilton. Pradžia 7.30 vai. 
v. Salė atidara nuo 7 vai. 
Rengia Apylinkės Valdyba.

mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY 

Published 
by the Lithuanian Community 

Publishing Society Ltd. 
P.O. Box 550 

Bankstown. N.S.W., 2200

Redaktorius V. Kazokas 
Redakcijos adresar.: 13 Percy 
St. Bankstown, N.S.W. 2200 
Tel. 709 8395

Redakcija rašinius taiso ir 
i skelbia savo nuožiūra. Už skel- 
Į bimų turinį neatsakoma.

VIETOJ M 
4^ GĖLIŲ
Pagerbdamas a.a. U. Ali

šauskienę vietoj gėlių Syd
nejaus Liet. Klubo Bibliote
kai P. Andriukaitis aukojo 
10 dolerių.

su plačia programa. Minėji
me iš lietuvių dalyvavo: 
Syd. Apyl. pirm. Dr. A. 
Mauragis su ponia, Paverg
tų Tautų atstovai V. Augus- 
tinavičius, A. Giniūnas su 
ponia ir J.P. Kedys. Minėji
me pagrindinę kalbą pasakė 
Dr. L. Hawryliv.

Po minėjimo surengtas 
kviestiniams svečiams ir 
tautybių atstovams jaukus 
priėmimas.

Programoje: paskaita,
dainos, piano debiutas, dek
lamacijos, gintaro ir rank
darbių parodėlė.

Po minėjimo šokiai gro
jant plokštelių muzikai. Bus 
taip pat loterija. Kavą ir ar
batą patiekia rengėjai. Už
kandžius ir gėrimus prašo
ma atsinešti savo. Įėjimas $ 
4, pensininkams ir studen
tams $ 3. Stalų užsakymus 
priima p. Z. Zakarauskienė 
tel. 522917.

— Stebiuosi, kodėl Dievas 
sutvėrė moterį tokią gražią 
ir kartu kvailą, — kalba 
Jurgis žmonai.

— Suprantama, — atsakė 
žmona: — Dievas padarė 
mus gražias, kad vyrai mus 
mylėtų, ir tuo pačiu kvailas, 
kad moterys vyrus mylėtų!

Administracijos adresas:
P.O. Box 550 Bankstown 2200
Administracijos tel. 709 4846 
Prenumerata:
Australijoje melams $ 20
Užsienyje paprastu paštu $ 24 
Oro paštu į N. Zelandiją $ 35 
Oro paštu kitur $ 50
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