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Zygi uojam 
uz taiką •?

Praėjusį Verbų sekmadienį tūks
tančiai žmonių Australijos miestuose 
žygiavo "vardan taikos". Verbų 
sekmadienio žygiai jau kartojami 
keletas metų ne tik Australijoje, bet 
ir kitose kraštuose.

Melbourne ir Hobarte tos dienos 
mitinguose ir eisenose svarbiausią 
rolę vaidina pilna to žodžio prasme 
australe Helen Caldicott, dabar 
gyvenanti Amerikoje. Ji yra 47 metų 
moteris daktarė, visą savo laiko 
paskyrusi, ji sako, taikai.

Bet taika, pagal ją, gali pasaulyje 
būti tik per amerikiečių nusigin
klavimą. Galima pagalvoti, kad žmo
gus, kuris nori ko nors atsiekti iš kito 
žmogaus, ar žmonių grupės, bando tai 
daryti diplomatiškai, stengdamasis 
juos įtikinti savo nuomonės teisin- 
giumu ir pasitikėdamas savo opcnentų 
sveiku protu ir gera valia. Helen 
Caldicott elgiasi priešingai. Jos nuo
mone amerikiečiai yra naivūs, nesu
brendę, jie ginkluojasi, nes nori įrodyti 
savo stiprumą ir svarbą pasaulyje. 
Amerikos prez. Reagan, ji sako, yra 
kvailiausias žmogus, kokį jai teko 
sutikti. Susitiko ji su prezidentu 
pakviesta jo dukters, bet jo perkalbėti 
nepavyko. Nieko nuostabaus.

Paviršutiniškai žiūrint gali atrodyti, 
kad nusiginklavimo propaganda, va
roma kairiojo darbiečių partijos 
sparno ir organizacijų, kaip " Žmonės 
už atominį nusiginklavimą" (CICD), 
Pasaulio bažnyčių taryba (World 
Council of Churches), o per pasku
tinius kelis metus ir kai kurių 
katalikiškų organizacijų, ypač išryš
kėjanti Velykų laikotarpiu, gali atsi 
liepti į Australijos vyriausybės ir 
žmonių įsitikinimus krašto ginybos ir 
tarptautinių karinių sutarčių laiky
mosi atžvilgiu. Nusiginklavimo "pra
našės” Helen Caldicott nuomone, 

Austraiijos dabartinė vyriausybė yra 
nė kiek geresnė už Amerikos, kiek tai 
liečia nusiginklavimą. Ministerį pirmi 
ninką Hawke ji vadina tironu, su 
kuriuo ji būtų nieko prieš gerai 
"susiimti". Ji skaito, kad tolimesnis 
kasimas uranijaus, leidimas per Aus
traliją skraidyti amerikiečių B-29 
bombonešiams, bei laikymas ameri
kiečių satelitų sekimo bazių neat
tinka Australijos žmonių norams. 
Pagal ją, kad tik visi "taiką" mylį 
žmonės susivienytų, jie atstatytų 
Darbo partiją į jai tinkamą vietą. 
Reikia manyti, kad jos nuomone ta 
vieta yra su Sovietų Sąjunga.

Bet Australijos žmonės protingesni, 
negu ji galvoja. Žiūrint į paskutinių 
dvidešimties metų statistiką, suda
rytą Melbourne politinio mokslininko 
David Campbell, Australijos žmonių 
pritarimas karinei sąjungai su JAV, 
ANZUS paktui, ne tik kad nemažėjo, 
bet metai iš metų augo. 1985 meų 
žiniomis 77% žmonių nori, kad 
Australija priklausytų ir laikytųsi šios 
sutarties. Tik 15% norėtų, kad 
Australija sutartį atmestų.

Aiški dauguma australų pritaria 
gjnybinių išlaidų didinimui, atominiais 
ginklais ginkluotų ir atomine jėga 
varomų laivų lankimuisi, amerikiečių 
bazių buvimui ir, visų didžiausiam 
nustebimui, netgi privalomai karo 
tarnybai. Tad galima drąsiai sakyti, 
kad nepaisant mitingų, demonstra
cijų, laikraščiuose ir televizijoje 
nuolatos skelbiamų didelių antraščių 
ir garsių šūkių, tai neišreiškia tikros 
žmonių valios. Dabartinė pragmatiška 
darbiečių valdžia tai mato ir, norė
dama toliau išsilaikyti valdžioje, prie 
to prisitaiko.

J. MAŠANAUSKAS

Irena Vakarytė 
rvlargutiis

Tau numarginau margutį, 
Daugeliu spalvų, 
Tesugrįš prisiminimai 
Praeitų dienų.

Žydra juosta - rugiagėlės 
Kur tik užmatai,
Dangaus skliautas, Nemunėlis, 
Žibuoklių veidai.

Baltas takas tegu mena 
Žiemužės džiaugsmus, 
Apsnigtą bakūžę seną, 
Tirpstančius ledus.

Ant margučio aukso raštas 
Tai rugių laukai,
Saulės numylėtas kraštas, 
Gintaro krantai.

O spalva skaudžiai raudona, 
teprimins raudas
Už tėvynę, juodą duoną 
Kruvinas aukas.

Juodas kryžius tepasako, 
Kad dalia sunki
Tiems, tėvynės kur neteko 
Ašara - karti.

Bet pažvelk, štai dobilėliai
Žali - tai viltis,
Už Juodųjų debesėlių ~.
Šviesi ateitis.

Vėl išgirs mūs sesės, broliai 
Velykų varpus,
O margučiai linksmaspalviai 
Pradžiugins visus!

$1000 "Musų pastogei"

Pernai metais miręs a.a.KAZYS KAZLAUSKAS, gyvenęs Ivanhoe 
Pde, Ivanhoe, Vic., savo testamente "Mūsų pastogei" paliko $1000. 
Praėjusią savaitę redakcija gavo čekį tai sumai. Dėkingumas ir 
pagarba susipratusiam lietuviui! Greitu laiku a.a. K. Kazlauską 
plačiau paminėsime "M.P." puslapiuose, o dabar redakcijos, leidėjų, 
administracijos ir skaitytojų vardu nuoširdžiai dėkojame velionio 
sūnui ir valios vykdytojui - dr. Karoliui Kazlauskui.

PER SAVAITĘ
Kovo 25 d., antradienį, JAV, 

atsakydama į Libijos bandymą numušti 
Amerikos karo lėktuvą Sidro įlankoje, 
bombardavo Libijos raketų bazę Sirte 
ir paskandino patrolinį laivą. Raketos 
bazėje - rusų gamybos, kaip ir visi 
Libijos ginklai. Rusai pasmerkė JAV 
už "provokaciją”, tačiau neatrodo, 
kad ruoštųsi į šį konfliktą įsikišti 
kitaip negu žodžiu.

Amerikos karo laivynas, atlikdamas 
karines pratybas Viduržemio jūroje 
peržengė vadinamą pik. Kadafi "mir
ties" liniją. Amerikiečiai pakartotinai 
bombardavo Libijos karinę bazę, 
kadangi vėl pradėjo veikti jų radaras. 
"Bet koks Libijos laivas, plaukiantis 
link amerikoniško, bus traktuojamas, 
kaip puolantis", pareiškė JAV ginybos 
ministeris p. Vainbergas. Libija pa
skelbė, kad ji vėl atakavo amerikiečių 
laivus, tačiau, atrodo, kad Amerika, 
bombarduoja Libijos bazes ne atsaky
dama į atakas, o pagal planą. Kaip 
žinia, Libija yra tarptautinio tero

rizmo bazė. Pik. Kadafis yra para- 
noiškas d spotas, kuris šiuo metu, 
reikia manyti, tik džiaugiasi vėl 
atsidūręs pasaulio dėmesio centre. 
Australija pasmerkė Libiją. Visos JAV 
partijos vieningai palaiko prez. Rea- 
ganą Libijos reikalu.

Filipinų prezidentė Corazon Agui- 
no paleido Parlamentą, ir per tele
viziją pareiškė, kad ji sušauks 50 
žmonių komisiją sudaryti naujai 
konstitucijai. Konstitucija turi būti 
sudaryta per tris mėnesius. Kol kas 
valdys "revoliucinė" vyriausybė. C. 
Aguino, gali bet kada paskelbti karo 
laiko įstatymą, ji negali būti suimta ir 
pan., t.y. dabar tvarka ten ta pati kaip 
iki buvusiam prez. Marcos paskelbiant 
laisvus rinkimus.

Anglijos ministrę pirmininkę Mar
garet Thatcher oponentai užsipuolė 
ją, kad ji įsigijo australiškų B HP 
akcijų ii', pasinaudodama jai priei

nama vidaus informacija, smarkiai 
pasipelnė. Ji atsakė, kad nieko 

nelegalaus nebuvo padaryta.

Holmes a Court bandymas perimti 
BHP, sukėlęs tiek daug triukšmo 
Australijoje, baigėsi tuo, kad p.Hol- 
mes a Court atsisakė savo ketinimų.

Australijos Fedralinė vyriausybė, 
atrodo, niekaip negali nuspręsti, ką 
daryti su bankų reikalavimu, kad už 
paskolas namams galima būtų imti 
daugiau negu 13.75% palūkanų. Vals
tybės iždiningas p.P. Keatingas yra už 
tai, kad palūkanas' būtų galima 
padidinti, o ministras pirmininkas 
p. Hawke su tuo nesutinka.

Oro kelionės Australijoje yra vėl 
sutrukdytos dėl smulkmeniškų unijų 
reikalavimų - šį kartą ginčas eina, ar 
stiuardai gali dėvėti marškinius trum
pomis rankovėmis. Šis ir prieš tai 
buvęs ginčas dėl karštų rankšluosčių, 
labai gerai pasitarnauja Australijos 
kompromitavimui užsieniečių akyse.

NACIŲ
KARO NUSIKALTĖLIAI 

AUSTRALIJOJE?
JAV ambasada Australijoje už

klausė Užsienio reikalų Ministeriją, 
kur gyvena vienas asmuo lietuvišku 
vardu ir pavarde. JAV ambasada buvo 
paprašyta kreiptis tiesiog į Australijos 
Federalinę policiją.

1985 m. liepos 25 dienos laišku 
Australijos Federalinė policija prane
šė, kad paieškomas asmuo mirė 1968 
metais.

Tiek žinių Hansard'e ir pasirodė 
tuo reikalu. Tačiau skaitant tarp 
eilučių susidaro įspūdis, kad ameri
konų OSI (Office for Special Investi
gations) įstaiga įdomaujasi nacių karo 
nusikaltėliais ne tik JAV teritorijoje, 
bet ir visame vakarų pasaulyje. Sunku 
patikėti, kad JAV valdžia būtų davus 
tokius plačius įgaliojimus OSI įstaigai.

VYTENIS ŠLIOGERIS
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Tik ė j i m a s
RAMYBĖ JTTJTvlS

Prel. P. BUTKUS

Kai prisikėlęs Kristus pasirodė 
apaštalams, jo pasveikinimas buvo: 
’’Ramybė Jums". Rodos tai paprasti 
žodžiai, bet Kristus suprato, kad jie 
labai svarbūs žmogaus kūnui ir jo 
sielai - už tai net kelis kartus tais 
žodžiais juos pasveikino.

Mes, vyresnieji, menam tą VELY
KINĘ RAMYBĘ TĖVYNĖJE - savo 
gimtinėse. Kokia palaiminga ramybė 
ir tyla gaubdavo mūsų žemelę - ypač 
Velykose ar švenčių dienomis. Tik 
vidūdienj pakylėjimo varpai, o vaka
rais artojėlių ar pjovėjų dainos, ar 
mūsų sesių lietuvaičių sutartinė rūtas 
palaisčius, prie darželio...

TĄ RAMYBĘ IŠPLĖŠĖ MUMS 
svetimi atėjūnai - bedievių bernai. 
Tos ramybės netekome ir mes visi, 
kurie buvom priversti palikti tėvynę... 
Nebuvo ramybės ypač karo audrose, 
bet ji nesugrįžo nė po karo, nes 
nebuvo atstatyta tiesa ir teisybė, ar 
meilė pasauly, nė laisvė mūsų tėvynei. 
Mes išėjome vargo keliais pro pavojus 

1 nežinią - ir tų kelių galo nematyti, o 
kur rasi ramybę, kai svetimi miestai ir 
žmonės?

RAMYBĖ - KOKS TAI PALAI
MINTAS IR SALDUS ŽODIS kiekvie
nam žmogui, gyvenančiam šiame 
audringame triukšmo pasaulyje. Ra
mybę ardo triukšmingos gatvės, neri
mas ardo nervus - mašinų ūžesys, o 
ypač į darbą šaukiančios fabrikų 
sirenos...

Tiesa, nuo to fizinio triukšmo 
žmogus dar gali pasitraukti, pasiša
linti, jeigu gyvenimo aplinkybės jam 
leidžia. Iš triukšmingos gatvės i 
ramesnę arba tolimą priemiesti - tarsi 
kaimą. -

BET DAUG DIDESNIS YRA DVA
SINIS NERIMAS. Kai žmogaus nervus 
erzina dvasiniai šių dienų verpetai: 
netikra politinė padėtis, valiutos 
svyravimai, bolševizmo siautėjimas! 
Ypač kai nėra tvirtų ir dvasiniai 
stiprių asmenybių kovai su raudonąja 
pabaisa, kuri lyg tas devyngalvis 

slibinas visur tiesia savo gruoboniškus 
nagus...

Kartais sunku išlaikyti dvasinę 
ramybę gyvenant tarp žmonių, su 
kuriais likimo tapo lemta gyventi... O 
juk nuo žmonių nepabėgsi - ir 
daūgeliu atveju su žmonėmis visuomet 
turime kartu gyventi... Bet Tomas 
Kempietis savo veikale "Kristaus 
sekimas" apie ramybę ir ramų žmogų, 
taip rašo: "PIRMIAU PATS BŪK 
RAMUS, paskui galėsi tos ramybės 
suteikti ir kitiems...;'

Dabar tad grįžkime prie Kristaus 
ramybės linkėjimo. Jis žvelgė, kad 
ramybė yra neapsakomai didelis gėris 
ir džiaugsmo šaltinis. Tad Kristus ne 
tik sveikino, ar linkėjo, bet savo 
Prisikėlimu džiaugsmą ir ramybę 
suteikė apaštalams, o kartu ir mums 
visiems per RAMYBĖS SAKRA
MENTĄ. Pasveikinęs: "RAMYBĖ 
JUMS" - jis kvėpė l juos ir tarė: 
"Imkite Šventąją Dvasią. Kam at
leisite nuodėmes, tiems jos bus 
atleistos, o kam sulaikysite - sulaiky
tos." (Jon.20.23). Ir tą galią nuodėmes 
atleisti Kristus suteikė ne tik apaš
talams, bet ir jų įpėdiniams.

Bet ar yra koks sąryšys tarp 

neramybės ir nuodėmes? Jau Šv. 
Augustinas dejavo: "Nerami mano 
širdis, kol neatsilsės Tavyje, Vieš
patie. "

Jeigu įsiklausytume į daugel pasau
lio neramumų, dejonių, kančių ir 
ašarų - išgirstume kuo ne visuotiną 
skundą: "Nuodėmėyra mūsų motina!" 
Per nuodėmę atėjo blogis į pasaulį - 
nuodėmė yra ir mūsų komunizmo 
motina!

TAD KOKIA PAGUODA MUMS 
TAS RAMYBĖS SAKRAMENTAS, 
kad galime pakelti žvilgsnį į Prisikė
lusį Kristų ir su pilnu pasitikėjimu ir 
drąsa ieškoti jame dvasinio prisikė
limo ir tos Ramybės dovanos, kurioje 
niekas neturi teisės nešioti širdyje 
nerimo ar abejingumo. Ypač kas su 
gailesčiu ir atgaila širdį nukreips į 
Prisikėlusį Kristų, tas gali švęsti 
prisikėlimo Velykas ir išgirsti Kristaus 
pasveikinimą, "RAMYBė TAU".

Ir aš ieškosiu sau paguodos'
Ir džiaugsmo Viešpaties Širdy 
Tada nušvis man dienos juodos, 
Nudžius ir ašara skaudi.

(K.K.Ž.)

DI D V YRIŠKAS 
AŠTU o N METIS

Pirmą kartą Lietuvos istoriogra
fijoje pasirodė platus ir nuodugnus 
darbas apie didvyriškąjį lietuvių 
tautos pasipriešinimą sovietinei Lie
tuvos reokupacijai 1944 - 1952 
metais. Autorius A.P. Schmid, apgy
nęs disertaciją Šveicarijoje, dabar 
dirba Leideno universitete Visuo
meninių Konfliktų Tyrinėjimo Centre.

Lietuviškoji rezistencija - tik dalis 
plačių tyrinėjimų, kuriuos Leideno 
mokslininkas paskyrė įvairioms sovie
tinėms intervencijoms už Rusijos ribų, 
jų tarpe ir Rytų Vokietijos, Vengrijos 
ir Čekoslovakijos įvykiams, o kas 
ypatingai dabar aktualu - Afganis
tanui.

Bet mums, žinoma, rūpi lietuviškoji 
heroika.

A.P. Schmid primygtinai pabrėžia, 
kad komunistų partija Lietuvoje be 
pagalbos iš Maskvos buvo tikrai 
mikroskopinė. Tų negausių lietuviškų 
komunistų vaidmuo ir po pirmutinės, 
ir po antrosios Lietuvos okupacijos 
buvo visiškai antrinis. Visi svarbūs 
nutarimai ėjo iš vadinamojo SS KP CK 
Orgbiuro. vadovaujamo žiauraus bu
delio Michailo Suslovo, atvykusio į 
Vilnių 1944 metų pabaigoje.

A. Schmid labai nuosekliai anali
zuoja rusifikacijos eigą, parodo, kad 
išvežimus ir iš viso represijas vykdė 
NKVD organai, o vietinių žmonių 
vaidmuo buvo visiškai menkas.

A. Schmid labai smulkiai pasakoja 
apie vadinamuosius "istrebitelius", 
kuriuos vėliau pavadino "liaudies 
gynėjais". Kokie 6.000 tų "gynėjų" 
gaudavo labai menkas algas, arba 
visai nieko negaudavo, bet už tai 
jiems buvo leidžiama grobti viską iš 
vietinių gyventojų.

A. Schmid demaskuoja specialų 
NKVD-tų būrį, kuris maskavos! kaip 
Lietuvos Laisvės Armijos būrys, net 
rengdavosi nužudytų tikrų laisvės 
kovotojų uniformomis. Kartais tie 
provokatoriai suvaidindavo net mūšius 
su tikrais istrebiteliais. Kaip vėliau 
paaiškėjo, net prieš tai nužudytų 
laisvės karių lavonai buvo naudojami 
tokiais atvejais. Kartais NKVD pro
vokatoriai net maskavos! kaip vokie
čiai. vėliau kaip anglai ir amerikiečiai. 
NKVD dėjo daug pastangų infiltruoti
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tikrų partizanų eiles. NKVD leido net 
suklastotą pogrindžio spaudą.

A. Schmid paaiškino, kodėl prieš 
pasitraukiant vokiečiams lietuviškas 
tautinis pogrindis tik pasyviai jiems 
priešinosi, bet kovojo aktyviai prieš 
sovietines mobilizacijas.

Labai vertinga yra visų sovietinių 
mobilizacijų. Lietuvoje analizė, ypa
tingai svarbus yra dešifravimas ap
gaulingų amnestijų, kurios prasidėjo 
net 1946 metais. A. Schmido ap
žvalgose labai detaliai išnagrinėjama 
inscenizuotieji pokario rinkimai 1946 
ais, 1947-ais ir 1948-ais metais. 
Pogrindžio paskelbtas tų rinkimų 
boikotas pasiekė savo tikslą - žmonės 
tuose rinkimuose nedalyvavo, nepai
sant gąsdinimų ir teroro. Čia sovietai 
naudojo pačią begėdiškiausią apgaulę.

A. Schmid sulygina masinius lietu
vių išvežimus su tomis pačiomis 
priemonėmis, Stalino naudotomis prieš 
Volgos vokiečius, kalmikus, Krymo 
totorius, karačiajus, ingušus, čečėnus 
ir t.t. Ir tų tautybių atžvilgiu 
pasidarbavo Lietuvos budelis M. 
Suslovas ir vėlesnis Berijęs įpėdinis 
generolas Serovas. Masinių depor
tacijų tikslas buvo palaužti gyventojų 
pasipriešinimą, paruošti kolektyvi
zaciją. Tai buvo nuosekliosios koloni
zacijos pradžia.

Pirmoji instrukcija apie išvežimus 
buvo Serovo, kaip Berijos pavaduo
tojo, pasirašyta dar prieš pirmąją 
Lietuvos okupaciją.

A. Schmid atskleidžia akstinus, 
kurie vedė žmones į miškus, į laisvės 
partizanų būrius.

A. Schmid labai tiksliai parodo 
rezistencijos jėgų organizaciją, jų 
taktiką.

A. Schmid stato klausimą, kokiu 
būdu toji beviltiškoji rezistencija 
galėjo taip ilgai užtrukti, nepaisant 
visiškos vilčių stokos.

A. Schmido studija analizuoja taip 
pat tolimesnės kovos už Lietuvos 
laisvę perspektyvas.

A. Schmido buvo panaudota visa 
eilė šaltinių - jų sąrašas apima 186 
numerius.

1. Kaplanas
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K O DĖL
NE DALYVAVO

Aštuoni sovietų rašytojai - septyni 
rusai ir vienas kirgizas - buvo 
pakviesti dalyvauti svečių ir stebė
tojų teisėmis sausio mėnesį New 
Yorke vykusiame tarptautiniame ra
šytojų organizacijos P.E.N. kongrese.

‘Kongreso išvakarėse, SSRS-os Ra
šytojų Sąjungos pirmasis sekretorius 
atmetė pakvietimą, sakydamas, kad 
sovietai nenori bendrauti su kongrese 
dalyvaujančiais iš Sovietų Sąjungos 
išvykusiais ir kitais rašytojais, kurie 
"skelbia neapykantą". Dėl tokių 
rašytojų dalyvavimo, pareiškė jis, 
kongrese bus "neįmanoma kūrybinga 
ir konstruktyvi atmosfera". Tų SSRS- 
ai nepatinkamų rašytojų veikla yra 
nukreipta "prieš žmonijos kovą už 
taiką ir tarpusavio supratimą. " Pasak 
MARKOVO, pakvietimo atmetimas 
nereiškia, kad sovietų rašytojai yra 
nusistatę prieš "pasikeitimą skirtin
gomis nuomonėmis".

Sausio 16 d. Įvykusioje spaudos 
konferencijoje, prieš keletą metų 
emigravęs rusų rašytojas VASILIJUS 
AKSIONOVAS pareiškė, kad sovietai* 
nutarė nedalyvauti P.E.N. kongrese 
dėl jame būsiančių "pabaltiečių 
išeivių". Anot jo, sovietai "visad 
teikia daug reikšmės pabaltiečių 
dalyvavimui P.E.N. posėdžiuose."

Estai ir latviai įsteigė savo P.E.N. 
centrus dar prieš 2-jį pasaulinį karą. 
Lietuviai savo centro nespėjo įsteigti; 
šiuo metu lietuvių išeiviai rašytojai 
priklauso vad. "P.E.N.-in-Exile Cent - 
rui". Aksionovas priminė, kad sovietų 

REJVTK 5
A USTK ALMOS LIETUVIU |

FONDĄ S

Jo tikslas - skatinti, remti ir puoselėti lietuvių tautinę kultūrą, | 
mokslą, švietimą, meną ir kitas lietuvių kultūrines apraiškas. v

Fondą stiprinsime ir jį ugdysime, jei įvairiomis progomis jam g 
aukosime, stosime jo nariais ir nepamiršime jo surašydami | 
testamentus. Testamentuose reikia įrašyti tiksliai angliškąjį Fon<įo 
pavadinimą ir adresą:

AUSTRALIAN LITHUANIAN FOUNDATION INC.
50 Errol Street.

North Melbourne, Victoria

A.L. FONDO. VALDYBA

valdžia laiko estų ir latvių P.E.N. 
centrus nelegaliais, nes jie neat
stovauja "sovietinių socialistinių res
publikų", o "nepriklaiusomas, dab'ar 
okupuotas valstybes".

Pastangos įsteigti P.E.N. centrą 
Sovietų Sąjungoje prasidėjo jau 1934- 
ais metais. Bet sovietų valdžia buvo 
priešiška tarptautinei rašytojų orga
nizacijai ir 1940-ais metais, okupa
vusi Latviją ir Estiją, uždarė t.enykš 
čius P.E.N. centrus. Dėl Maskvos 
spaudimo, šiandien neveikia Cekoslo 
vakijos ir Lenkijos centrai. Tarp 1960 
ir 1970 metų sovietai pastatė sąlygą 
jų įstojimui į Tarptautinį P.E.N. klubą 
- uždaryti užsienyje tebeveikiančius 
estų bei latvių centrus, išeivių 
rašytojų centrą, ir pakeisti P.E.N. 
chartos tekstą apie kūrybinę laisvę. 
P.E.N. vadovybė atsisakė tas nuolai 
das padaryti. Maskvos interesus 
P.E.N. klube šiandien atstovauja 
Bulgarijos bei Rytų Vokietijos centrai 
ir negausūs politiniai "bendrake
leiviai" kituose Europos, Ameriką, 
Azijos ir Afrikos centruose. (ELTA)

UŽSIENIO VALIUTOS KURSAS
Nuo S. m. gegužės 16 d. o- 

ficialus užsienio valiutos 
kursas yra toksdOO Anglį - 
jos svarų- 107,94 rubliai , 
JAV1OO dolerių- 85,65rbl. 
(i), Vokietijos 1OO DM-27, 
97 rbl. Kaip visiems žino
ma, rublis kaip valiuta lais
vuose kraštuose nekursuoja 
ir jo vertė lygi nuliui.
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IS REDAKCIJOS RASTO

UGNIMI PRIEŠ
Angių Kalboje yra išsireiškimas: 

"Prieš gaisrų reikia kovoti ugnimi." 
Tai reiškia, kad tinkamiausia prie
monė kovoti prieš oponentą yra 
naudojantis Jo paties taktika.

Lietuvos laisvės oponentai yra 
sovietai imperialistai, ir Jų draugeliai, 
pasaulio kairieji. Jiems pataikauja 
kairiųjų dominuojama spauda, radijas, 
televizija, filmai. Ypač svarbų 
vaidmenį atlieka televizija. "Vidutinis 
žmogus" mažai skaito, daugiausia 
gauna žinias ir divertismentą per 
televiziją. Tai reiškia, kad Jo pasaulė
žiūra suformuota iš to, ką mato 
televizoriaus ekrane. Taip pat galima 
pridėti, kad to, ko nemato, jis nežino 
irtas jam nerūpi. Na, gerai, o ką jis 
mato? Jis mato, kaip Pietų Afrikoje 
policija šaudo ir muša juodukus, kaip 
žydai spaudžia arabus, kaip žmonės 
visame pasaulyje protestuoja prieš 
amerikiečius dėl bet ko. Jis nemato, 
kas darosi Sovietų Sąjungoje, o jeigu 
retkarčiais ir parodoma trumpa žinutė 
iš tenai, tai bus koks nors nekenks
mingas mažmožis apie sniegą, vaikus 
ar pan.

Jeigu mes norime, kad pasaulis

GERVAZAS MAUKELĖ

APLEIDUS GIMTĄ ŠALĮ.
PAŠĖLUSIAI RAMI VIETELĖ

Kai čia.
ir dieną ir nakčia, 
tramvajai džeržgia. 

automobiliai
taip pat 

neprašvilpia tyliai,
dažnai į vienas kitą 

duždami...
Vietelė būna ši 

pašėlusiai "rami".

Kai džetai kriokia 
virš galvos, 

dažnai sapnuojasi tyla 
senosios Lietuvos.

G AI <=■ A Ą
sužinotų apie Lietuvą ir jos dabartinę 
padėtį, reikia būtinai naudotis tele
vizija. Man atrodo, kad vienas iš pačių 
vertingiausių žygių šiuo momentu 
būtų pasistengti paruošti medžiagą 
apie Lietuvą ir įkalbinti ABC, SBS ar 
kitą televizijos stotį parodyti tą 
medžiagą. Geriausia kokios nors 
populiarios programos - kaip "4 
Comers", "60 Minutes" ar pan. metu. 
Aš manau to darbo imtis itin tinka 
jaunimui. Gal Jaunimo Kongreso 
Organizacinis Komitetas norėtų tokį 
punktą įrašyti savo darbotvarkėn? Juk 
jaunuoliai turi draugų, pažįstamų 
dirbančių toje srityje. Tai būtų 
naudingas apčiuopiamas Jaunimo 
Kongreso padarinys. Jaunimas vis 
dejuoja, kad lietuviška veikla jiems 
nepatraukli. Būtų puiki proga atlikti 
darbą, kuris ir naudingas ir įdomus. 
Nebūtinai reikalingas lietuvių kalbos 
mokėjimas, bet reikia gerai valdyti 
anglų kalbą. Būtų įdomu išgirsti kitų 
skaitytojų, ypač jaunuolių, nuomones 
šia tema.

GINTAUTAS KAMINSKAS 
Canberra

Ir nežinai.
ar tebemiega dar tenai 
senuos piliakalniuose 

milžinai?
Juk, jeigu ir tenai 
toks pat pakvaišęs 
triukšmas, 

ūžesys, 
tai jis 

net ir negyvėliam 
apkurtina ausis.

— ***

Paryži aus

Sako, Dievas sukūręs pasauiį nutarė 
pailsėti ir sapnavo, kad pastatė 
miestą, kurio grožiu visas pasaulis 
stebėjosi...

Cezaris pradėjo Paryžiaus statybą, 
Napoleonas i ir III pabaigė.

Garsieji prancūzų "saulės karaliai" 
negyveno Paryžiuje.

Revoliucionieriai atitempė vargšę 
Marie Antoinette iš Versalio į Paryžių 
ir nukirto jai galvą. Šiandien tame 
kalėjime - muziejus. Buvusių karalių 
rūmuose taip pat muziejai.

O parkai, kuriuos beveik visi 
Europos valdovai kopijuoja, išlaikyti 
taip, kaip buvo prieš 200 metų.

Garsiosios gatvės (Les Champs 
Elysee's, Rue Rivoli, Rue Hausman ir 
kitos) darosi kasmet gražesnės ir savo 
prašmatnumu pralenkia New Yorko 
5th Avė.

Bet. gaila, labai gaila, kad emigran
tai ir turistai iš viso pasaulio kraštų 
nesilaiko tvarkos ir prišiukšlina gatves 
ir parkus. Jeigu nori parke pasėdėti, 
tenka gerokai paieškoti švarios vie
tos.

Nelyginant į Romą čia visi keliai 
veda į Notre-Dame. Kažkodėl nega
lima įsivaizduoti Paryžiaus be Notre- 
Dame...

Legenda—
Bet ir ten, katedros aikštėje, 

turistų šimtai - fotografuoja bokštus, 
duris, vartus ir ginčyjasi visokiomis 
pasaulio kalbomis.

Vienas turkas, atsivežęs asilą iš 
tėviškės, pardavinėja Coca-Colą. Asi
lui po uodegos pririštas kibiras. Mat, 
reikia palaikyti švarą...

Vieną paguodą paryžiečiai turi 
ateis žiema, sniegas viską padengs ■ 
ateis pavasaris viską nuplaus...

Europoje vasarą vakarai ilgi ir šilti. 
Nenuostabu, kad dešimtą valandą 
gatvės dar pilnos žmonių.

Champs Elysee gyvenimas prasi
deda sutemus, kai šimtai restoranų ir 
klubų atidaro duris svečiams su 
storom piniginėm.

Ten ir "Maxim" ir "Rivoli" ir "Club 
Mediterrain" ir "Lido" su savo 
ilgakojom šokėjom. Pastebėjau eiles 
prie kinų ir teatrų. Pagaliau yra 
užtektinai sex shops ir vyram ir 
moterim.

Bet vistiek, nežiūrint nei tų sex 
shops, nei šiukšlių, nei čigonų - 
norėčiau pasenti Paryžiuje.

Vincas Bakaitis.

¥ REIKALINGAS .ADMINISTRATORIUS :=
/ —— -................................... ...... . , . , ,,IWĮ— , I ...... £

"Mūsų Pastogei" reikalingas administratorius - ekspeditorius, vyras ar Ž 
?• moteris. Suinteresuoti asmenys prašomi skambinti vakarais po 7 vai. dr B 
•^Vingiliui (tel. 602-6358) arba V. Jarui (tel. 682-3580) ’ i;

į: L.B. SPAUDOS SĄJUNGOS VALDYBA ■:

(Tęsinys)
Šis apskaičiavimas tik apytikris, nes 

į žemės fondus pateko ir neištremtųjų 
žemės. Pavyzdžiui, tų ūkininkų, kurie 
paliko savo ūkius, nepajėgdami užmo
kėti mokesčių ir dėl to bijodami 
arešto. Nukautų partizanų ūkiai 
kartais buvo sumažinami iki 5 ha, nors 
šeima nebuvo tuo metu išvežta. Antra 
vertus, komunistų aktyvistai ir stribai 
kartais patys užgrobdavo ištremtųjų 
kiemus, todėl ši žemė nepatekdavo į 
valstybės fondą. į Sibirą buvo 
tremiami ir miestiečiai, ir kaimo 
mokytojai. Pastarieji dažnai nukentė
davo. 1948 m. iš Girkalnio valsčiuje 
dirbančių 52 mokytojų 13 buvo 
išvežti, o dar keliolika išvežta kitais 
metais.

Kartais duodama suprasti, kad 
partizanų pasipriešinimas lyg ir sukė
lė masinius trėmimus. Manau, kad šis 
teigimas klaidingas ne vien dėl to, kad 
pagrindinė priežastingumo linkmė 
kaip tik atvirkščiai veikė, t.y. 
tarybinis teroras turėjo lemiamą 
vaidmenį sukeliant partizanų pasi
priešinimą, o trėmimų išvengę vyrai ir 
vaikinai Išeidavo į mišką keršyti už 
išvežtus savuosius. Be to. Stalinas jau 
turėjo didelę ūkininkų išvežimų 
patirtį. Per Sovietų Sąjungos žemės 
ūkio sukolektyvinimą ketvirtame de
šimtmetyje žuvo 10 milijonų, jei ne 
daugiau, valstiečių; pusė jų žuvo per 
1932-1933 metų dirbtinį badą, kuris

SOVIETINIS TERORAS 
PIRMAISIAIS POKARIO METAIS

KĘSTUTIS K. GIRNIUS

itin nusiaubė Ukrainą. Nors žuvusiųjų 
skaičius turbūt nebuvo numatytas, 
ūkininkų išnaudojimas, jei ne jų 
žudymas, turėjo ir turi teorinį 
pateisinimą, dėl kurio užvirė patys 
svarbiausi teoriniai ginčai partijos 
viršūnėje trečiame dešimtmetyje. Va
dinamieji kairieji, Trockio vadovau
jami, priėmė Preobražensklo teoriją 
dėl pirminio socialistinio kapitalo 
kaupimo. Pasak Preobraženskį, pirminį 
pramonės išvystymui reikalingą ka
pitalą negali sukurti pati pramonė. 
Kapitalistinės šalys kapitalą sukaupė 
žiauriai-išnaudodamos savo kolonijas. 
Tarybų Sąjunga jų neturi, užsienio 
paskolų negaus, tai reikia kapitalą 
sukaupti, ištraukiant jį iš valstiečių. 
Preobraženskio teorija, kad Sovietų 
Sąjungos valstietija turės būti miestų 
ir pramonės kolonija. Stalinas iš 
pradžių nepritarė šiai teorijai, bet 
ilgainiui ją pasisavino ir vietoj 
Preobraženskio siūlomų finansinių 
išnaudojimo priemonių griebėsi neža
boto teroro.

Pokario metais Lietuvoje reikėjo 

atstatyti ir smarkiai praplėsti pramo
nę. Kadangi visa Sovietų Sąjunga 
buvo nuskurdinta, parama Lietuvai 
buvo labai ribota. Kaip ir Sovietų 
Sąjungoje ketvirtame dešimtmetyje, 
taip ir Lietuvoje pokario metais - 
reikėjo iš valstiečių ištraukti pramo 
nei reikalingą kapitalą, ir tai galima 
lengviau padaryti, kai ūkininkai su
kelti į kolūkius. Lietuvos žemės ūkio 
sukolektyvinimas taip pat. buvo ne
išvengiamas. Nebuvo jokios galimy
bės, kad Pabaltijo šalių žemės ūkio 
santvarka skirtųsi nuo kitų Sovietų 
Sąjungos sričių. Pagaliau net ir 
patiems kolūkiams reikėjo pirminio 
kapitalo - trobų, gyvenamųjų pasta
tų. padargų, gyvo ir negyvo invento
riaus. Iš praeities patirties Stalinas 
žinojo, kad trėmimais galima ne vien 
sukaupti reikalingą kapitalą, bet ir 
susidoroti su "klasiniais priešais".

Be masinių trėmimų nebūtų buvę 
galima sukurti kolūkių. Antai 1949 m., 
kai iš esmės buvo įgyvendintas 
sukolektyvinimas. 47.1%galvijų, 46.4% 
kiaulių, 54.4% avių ir 19.5% paukščių 

■ visuomeniniame kolūkių sektoriuje 
buvo gauta iš "buožių ūkių". 1949 m. 
sausio mėnesį atskiriems ūkininkams, 
kolūkiams ir tarybiniams ūkiams, jau 
buvo atiduota 32,820 gyvenamųjų 
pastatų. Iki 1949 m. liepos mėn. 
likusieji 2,291 "buožės" jau buvo tiek 
visokių prievolių ir mokesčių suvar
ginti, kad jie vidutiniškai turėjo 
mažiau negu 15 ha. 1 arklį ir kiaulę, 
pusantros karvės. Bet dalis jų dar 
turėjo gerus namus ir ūkių pastatus, • 
reikėjo tai iš jų atimti. Tad tais metais 
iš jų buvo pareikalauta 20.1 milijonų 
rublių mokesčių. Kadangi jiems nebu
vo leidžiama stoti į kolūkius, tai jie 
turėjo arba savo ūkius palikti ir 
iškeliauti į miestą, arba už "sabo
tažą", t.y. mokesčių nemokėjimą, 
buvo areštuojami ar ištremiami. 
Galima pridurti, kad savotiški valymai 
vyko pačiuose kolūkiuose. Per 1948 - 
51 m. iš kolūkių pašalinta 11,300 
kiemų, t.y. daugiau kiemų negu 1947 
m. oficialiai buvo buožių. Savaime 
aišku, kad pašalintieji turėjo didesnę 
savo nuosavybės dalį palikti kolūkiui.

Partizanų kovos gal šiek tiek 
padidino išvežtųjų skaičių, šiek tiek 
pakeitė jų sudėtį, bet vargu ar labai 
reikšmingai, nes, juk, vartijant mark
sistinę terminologiją, trėmimai buvo 
"objektyviai" reikalingi.

(Pabaiga)

"Aldai" 1985 m.' Nr.3

Mūęų pastogė Nr.12 1986.3.31, psl.3
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GEELONG AS

Š.m. "Mūsų pastogės" Nr.9 rašyta apie Vasario 16 minėjimą 
Geelonge, kur paskaitą skaitė jaunasis akademikas Linas 
Valaitis. Jį ir matome šioje nuotraukoje.

Dvasinis atsinaujinimas
Priešvelykinis sielos atsinaujinimas 

ir Gerajam Ganytojui atsiteisimas - 
rekolekcijos Geelonge pravestos š.m. 
kovo 20 d. 6.00 vai. vakaro St. John 
bažnyčioje, vakarinėje Geelongo 
miesto dalyje. Prieš tai buvo klausoma 
išpažinčių. Pat, priešvelykinj sielos 
atsinaujinimą pravedė svečias kun. 
Stasys Gaidelis, iškeldamas nuostabiai 
kilnių ir pamokančių minčių, kuriomis 
Išryškino tikrąjį žmonijos Valdovą- 
Kristų. Savo mintis papildė ir paties 
Kristaus žodžiais bei Jo atliktų darbų 
- stebuklų pavyzdžiais. Tikima, kad 
mintys, kunigo lūpomis tarti žodžiai 
įsmigo į dalyvavusių širdis ir ilgai,* 
ilgai liks atmintyje.

Leisk, Viešpatie, šiam kunigui savo 
dangiškų malonių gyvenime, kad jis

SŪDUVOS KRAŠTĄ 
PRISI TvTE N ANT

"Mūsų pastogėje" pernai' Nr. 38 
paminėta, bet neseniai Australiją 
pasiekusi, nors jau pernai Čikagoje, 
atspausdinta, sydnejiškio rašytojo 
Antano Skirkos knyga SŪDUVOS 
KRAŠTO PADAVIMAI IR LEGEN
DOS, kurioje knygos autorius, pasi
remdamas savo ir šeimos narių 
prisiminimais, duoda kelias, savo 
parašytas Sūduvos krašto legendas - 
padavimus: "Dievogala", "Užkeiktas 
kalnas”, "Kunigaikštis Šiurpas”, 
"Dievų bausmė", "Miškų gėlė" ir 
"Taip buvo lemta".

A. Skirkos pasakojimai parašyti 
lengvu, pasakų stiliumi, kai kur net 
primenančiu gražiąsias Vinco Krėvės 
legendas apie Dainavos šalį...

Autorius, "Dievogaloje", pasako
damas tos vietovės legendą, jos gale 
prideda ir savo prisiminimų, kurie lyg 
kokia juosta riša laiko ūkuose sken
dinčią praeitį su netolimais, jo 
jaunystės, laikais: buvusio Dievogalos 
žinio ainiai dar gyvenę tose vietovėse 
jo senelio atminimu.

"Užkeiktame kalne", remdamasis 
savo senelio, Adomo Skrinskos, prisi
minimais. autorius irgi vysto jam 
pažįstamų vietovių legendarinę pra
eitį apie kunigaikštį Gražį, jo 
žaviąją dukrą Porūtę ir karo vadą 
Rimantą. Žinoma, legenda baigiasi 
tragiškai, o kai užeina "didelė audra, 
lankstydama ir laužydama aplinkui 
medžius, kuomet: žaibai blykčioja ir 
trankosi perkūnais, tuomet, kaino 
geimėse pasigirsta baisas, tarsi skar
dus varpo skambesys: - "Mylėk tautų 
ir tėvynę!".

Autorius Sūduvos kraštą riša su 
senųjų sūduvių - jotvingių valdytais 
pintais ir nors juos jis pristato kaip 
labai karingus, net. nuožmius, ber taip 
pat kaip savo kraštą ir laisvę 
branginančius labiau liet už savo 
gyvybes. Matomai autorius - netiesio 
Mūsų pastogė Nr.12 1986.3.31 pšl.4 

dar daug kartų aplankytų geelongiš- 
kius, stiprindamas jų sielų buitį. 
Gaila, kad šiame dvasios atsinaujinime 
tedalyvavo neskaitlingas žmonių 
skaičius - galėjo būti dvigubai 
daugiau.

Koncebliarines Šv. Mišias aukojo 
pats rekolekcijų vedėjas kun. St. 
Gaidelis ir Geelongo lietuvių kape
lionas kun. dr. Pr. Dauknys. Skaitymus 
atliko p. V. Stuikevičius. Bažnyčioje 
giedojo visi dvasinio atsinaujinimo 
dalyviai.

Ačiū kun. S. Gaideliui ir kun. dr.Pr. 
Daukniui už geelongiškių prieš- 
velykinį dvasinį sustiprinimą.

ALKA

giniai - juos duoda kaip pavyzdį ir 
mums, šių dienų lietuviams ("Kuni
gaikštis Šiurpas").

Savo konstrukcija labai panaši į 
paminėtąją ir legenda "Dievo baus
mė", - tėvyne atsisakęs ginti kuni
gaikštis Švarnas dievų nubaudžiamas, 
nugramzdinant, jį, jo kariuomenę ir pilį 
į gilaus ežero gelmes, nes " Kai tėvynė 
pavojuje, niekas neturi teisių - visi 
turi tik pareigas (Vindenbruch)" - 
legendos motto.

Sūduvių šalies legendoje, pavadin
toje "Miškų gėlė", autorius pasakoja 
apie savo gyventas apylinkes: "Per 
mūsų sodžiaus rytinę pusę, visaip 
besiraitydamas tarp kalnelių ir aukš
tumėlių, tekėjo vikrus upelis..." Tai 
viena iš ilgiausių ir įmantriausiu 
siužetu legenda.

Knyga baigiama autoriaus senelės 
pasakojimu, pavadintu "Taip buvo 
lemta". Tai vienintelis apsakymėlis, 
priartėjęs iki nesenų - baudžiavos 
galo - laikų, ir tik vienas su laiminga 
pabaiga.

Antanas Skirka yra talentingas 
pasakotojas (ir tai nebe pirma jo 
knyga); knyga lengvai skaitoma, 
patraukli, ją paėmęs nebegali paleisti 
iš rankų tol, kol jos neperskaitai. 
Pasakojimų - legendų moralas - 

.tėvynės ir savo tautos,žmonių meilė.
Knygą puošia eilė žavių dail. Vlado 

Vijeikio iliustracijų.
Gal tik tektų prikišti leidėjams, 

praleidusiems neištaisius didesnį skai 
čių korektrūros klaidų. Šiaip knygutė 
yra iabai teigiamas įnašas į mūsų 
išeivijos raštiją.

B. ŽALYS

Antanas Skirka - SŪDUVOS 
KRAŠTO PADAVIMAI IR LEGEN 
DOS, Chicago, U.S.A.. 1985 m. 
Iliustravo Vi. Vijeikis. 80 psi.

ME L B O U R N AS

Paminėjo
PŪTVĮ-PUTVI NSKĮ

Šaulių organizacijoje netikima į 
maištingus personažus, niekas ne- 
žvangina kalavijais, bet visuomet 
juntamas herojiškai ir kritiškai mąs
tančių pasireiškimas. Čia iškilusių 
minčių temperamentas liejasi san
tykyje su Tėvynės praeitimi ir tikrove.

Melbourne Didžiojo Lietuvos Kuni
gaikščio Vytenio Šaulių kuopa įsikūrė 
dar taip neseniai - 1981 m. į jos gretas 
įsijungė ne mažas skaičius vyrų ir 
moterų, kurių dauguma iki tol stovėjo 
nuošaliai bendruomenėje.

Nors ir taip neseniai įsikūrę, 
parengimais neatsilieka nuo ilgus 
metus veikiančių organizacijų. Ne
atsilieka ir kitokia veikla. Be minėji
mų ir paskaitų, visada su menine 
dalimi, praveda programas su politinių 
įvykių apžvalgomis, leidžia biuletenį 
"Lietuva lietuviams". Taip pat rengia 
vakarėlius, sekmadieniais retkarčiais 
verda pietus Lietuvių Namuose, o 
visose Tautos šventėse dalyvauja 
tvarkingai ir uniformuoti. Jie ypač 
veiklūs, finansiniai remia silpnesnes 
organizacijas, labiausiai jaunimo.

Melbourno Šauliai remia, įvertina ir 
atžymi lietuves motinas, lietuviškoje 
dvasioje auginančias vaikus. Sėkmin
gai veikia jų įsteigtas piršlys Vytenis. 
Jie skatina, kad vos rusenanti ugnis 
šeimų židiniuose stipriau Tėvynės 
meile užsidegtų ir liepsnotų laisvės 
mintimis pavergtai Tėvynei.

Sekmadienį, kovo 16 d. Šauliai 
paminėjo organizacijos įkūrėjo Vlado 
Pūtvio-Putvinskio 57-as mirties meti 
nes. 12 vai. dalyvavo uniformuoti su 
savo vėliava pamaldose šv. Jono 
bažnyčioje. Pritaikytą pamokslą pasa
kė kun. dr. Pr. Dauknys. Mišios buvo 
Šaulių kuopos užprašytos.

Minėjimas įvyko Lietuvių Namuose,

Lietuvoje įr pasaulyje
Lietuvoje yra 960 tūkst. šeimų, 

kurios sudaro 87 proc. gyventojų. 
Šeimoje vidutiniškai 3.3 žmogaus. 
Didžiausios šeimos gyvena Šilutės, 
Šilalės, Šalčininkų, Klaipėdos, Vil
niaus rajonuose, mažiausios ■ Anykš
čių, Zarasų, Ignalinos, Kupiškio, 
Rokiškio rajonuose. 
*

Nuo seno Lietuvoje daugiau moterų 
negu vyrų. 1939 m. tūkstančiui vyrų 
teko 1085, 1959 m. 1178, 1984 m. 
1123 moterys. Didžiausias moterų 
lyginamasis skaičius yra Kupiškio, 
Skuodo, Joniškio, Anykščių rajonuose, 
mačiausias - Klaipėdos mieste, Igna
linos, Jonavos, Alytaus, Vilniaus, 
Kauno rajonuose. 
*

Gimdo moterys vis vyresnio am
žiaus. Vidutinis gimdyvės amžius 
1970 m. buvo 24 metai, dabar ■■ 27. 
*

Daugiausia moterų (81 proc. bend
ro darbininkų ir tarnautojų skaičiaus) 
yra sveikatos apsaugos, kiino kultūros 
ir socialinio aprūpinimo įstaigose. 
*

Lietuvoje yra 54 .mokslų daktarės 
(Ph.d.) (14 proc. visų mokslų dak
tarų), 1627 mokslų kandidatės 
(masters) (29 proc.). Trys moterys 
išrinktos Mokslų Akademijos narėmis 
korespondentėmis.

« NAUJĄ DARBĄ VAIKAMS 
surado Mažeikių vidurinės 
rhokyklos pionieriams. Jie 
pasižadėjo tvarkyti ir pri - 
žiūrėti daugiabučių namų 

Bendruomenės kambaryje, į kurį 
atsilankė gana daug tautiečių.

Šis minėjimas, tai pirmas paren
gimas naujos valdybos, kuriai vado
vauti išrinktas Zigmas Augaitis. Jam 
padeda darbštus vice-pirm. Juozas 
Kvietelaitis ir kiti veiklūs Valdybos 
nariai.

Minėjimą atidarė pirmininkas: jis 
pasveikino susirinkusius ir pakvietė 
prelatą P. Vaserį invokacijai. Po to 
trys šaulės ir du šauliai prie vėliavos 
priėmė šaulišką priesaiką. Po prie
saikos žodį tarė buvęs kuopos 
pirmininkas Viktoras Pleškūnas.

Sekė pasaulio Šaulių Sąjungos pirm. 
Karolio Milkovaičio specialiai Mel 
bourno Vlado Putvinskio minėjimui 
paruošta ir atsiūsta paskaita klausoma 
iš kasetės.

Meninėje dalyje Juozo Mikšto eilė
raštį "Laisvės kovos šauksmas" gra
žiai padeklamavo jaunasis Zumeris, o 
V. Gabrielaitis - "Lietuvos karys". 
Savo kūrybos skaitė šauliai P. Bar- 
taška ir Lipkevičius, kuri pralinksmino 
publiką. Šauliai Žvinakis ir Lipkevi
čius sutartinai padainavo patriotinių 
dainų.

Minėjimas užbaigtas visiems kartu 
sugiedojus Tautos Himną.

Pirmininkas į minėjimą atvykusius 
pakvietė vaišėms į baro patalpą prie 
baltai uždengtų stalų su užkanda ir 
troškuliui numalšinti stipresniais ir 
silpnesniais gėrimais.

Pasikalbėta, padainuota, ir pasi
džiaugta maloniai ir reikšmingai 
praleistu sekmadieniu.

Tegyvuoja Melbourno šauliai!

ALISA BALTRUKONIENĖ

LIETUVIAI PIETŲ AFRIKOJE

Pietų Afrikos sostinėje gyvena 
VINCENTAS KUISIS. Jis savo para 
pijos bažnyčioje (taisė puikų vitražą, 
vaizduojantį šv. Kazimierą ant žirgo 
kovoje su rusais. Vitražas įtaisytas 
Vincento tėvų prisiminimui. Nepri
klausomos Lietuvos laikais Kuisių 
šeima Pretorijos - Johanesburgo 
srityje buvo lietuviškos veiklos cent
ras. Kuisienė, Vincento motina, už 
nuopelnus lietuvybei prezid. A. Sme
tonos buvo apdovanota Gedimino 
ordinu, kurį asmeniškai įteikė gen V. 
Nagius (Nagevičius), kuris kartu su 
žmona keliavo po Afriką.

BŪSIMAS1S GENEROLAS

Pulkininkas Faustinas Švenčionis 
yra valdžios pasiūlytas pakelti į 
generolus. Laukiama kongreso patvir
tinimo. Žinia paskelbė vietiniai 
laikraščiai. Tuo būdu lietuvių kolo
nijai bus didelis džiaugsmas turėti 
Argentinos kariuomenėje savo lietuvį 
- jo tėvai Veronika ir a.a. Juozas 
Svenčioniai - generolą ir dargi 
kalbantį lietuviškai. Sveikiname!

"Laikas"

laiptines, kiemus. Tokios 
"Mažosios namų valdybos " 
sudarytos prie 53 daugiabu
čių. Iš vaikų tarpo išrinkti 
komendantai.
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VASARI O 16 ADELAIDĖJE
ELENA DAINIENĖ.

Didžiuosius tautinės svarbos įvy
kius adelaidiškiai girdi per lietuvių 
radijo valandą švenčių išvakarėse, 
kaip įvadų į švenčiamos dienos 
prasmę. Vasario 15 d. radijo bangomis 
galingai nuaidėjo Tautos himnas, sekė 
Apyl. valdybos pirm. Jono Stačiūno 
gerai paruošta kalba. Radijo valandė
lės vadovas L. Gerulaitis jautriais 
žodžiais, lietuviškos muzikos ir dainos 
pyne pakuteno klausytojų širdis. 
Antonina Binkevičiūtė-Gučiuvienė 
papasakojo prisiminimus ir įspūdžius, 
kaip ši reikšmingiausia mūsų istorijoj 
šventė buvo švenčiama Kaune. Kalbų 
pradėjo žodžiais: "Panerk rankas 
prisiminimų upėn". Šiuose prisimini
muose Antonina panėrė ne vien 
rankas, bet gilius jausmus ir širdį. Su 
įsijautimu perskaitė savo vyro J. 
Gučiaus paršytą apysaką'apie lietuvį 
savanorį partizanų.

vasario 16 dienos rytą buvo 
Iškeltos vėliavos prie Lietuvių Namų 
ir prie šv. Kazimiero koplyčios prieš 
pradedant pamaldas. Organizacijos 
pamaldose dalyvavo su vėliavomis, šv. 
Mišias atnašavo kun. J. Petraitis MIC. 
Minėjimo aktas vyko Lietuvių Na
muose, dalyvaujant miniai tautiečių. 
Kas buvo neįprasta, tai Vasario 16 
minėjimo proga matyti didelį skaičių 
aukštų Australijos pareigūnų, kuriuos 
pakvietė darbšti Apyl. valdyba. Tarp 
svečių - federalinis Imigracijos ir 
Etninių reikalų ministeris C. J. 
Hurford, opozicijos ministeris Et
niniams reikalams L. Davis su žmona.

LI TER. ATŪRI NĖ PROŠVAISTĖ 

Adelaidėj e

Šių metų, kovo 15 d. Adelaidės 
Lietuvių Namų salėje, gan gausus 
tautiečių būrys dalyvavo rašytojos 
Bronės Zaronskaitės-Mockūnienės 
knygos "Saulėlydis" pristatyme.

Už šį veikalą B. Mockūnienė 1977 
m. gruodžio 28 d. gavo literatūros 
konkurso premiją. Konkurso komisija, 
Sydnėjuje, iš penkių narių, pirminin
kaujant buvusiam "Mūsų pastogės" 
redaktoriui-poetui Vincui Kazokui, iš 
gautų rankraščių pripažino geriausiu 
veikalą "Saulėlydis", pasirašytų 
"Gintarės" slapyvardžiu. Jam ir pa
skyrė Akademinio Skautų Sąjūdžio 
Adelaidės skyriaus $500 premiją.

Knygą 1985 m. išleido Akademinės 
Skautijos leidykla Čikagoje. Spaus
dino M. Morkūno spaustuvė.

Susipažinkime ta proga su rašytoja 
- laureate. Gimė gražioje Žemai
tijoje, netoli Mosėdžio. Virbelių 
kaime. Augo tarp keturių brolių ir 
dviejų seserų. Gimtinės gamta turėjo 

opozicijos Turizmo ministerė J. 
Adamson, Commissioner of Ethnic 
Affairs in S.A. B. Krumins su žmona, 
Chairman of Ethnic Communities 
Council J. Garamy su žmona, estų, 
latvių, ukrainiečių bendruomenių at
stovai ir nemažas skaičius svečių 
australų.

Programos pranešėja D. 
Baltutytė pirmuoju kalbėtoju pakvietė 
Imigracijos ministerį J. Hurford. Jis 
kalbėjo apie tai, kiek dabartinė 
valdžia padarė ir daro gero krašto 
ekonomijai taip pat naujiems atei
viams. Ministeris susipažinęs su mūsų 
praeities istorija. Atsargiai palietė 
okupuotos lietuvių tautos dabartinę 
padėtį, išvengdamas tiesioginiai iš
tarti okupanto vardų. Savo ir valdžios 
vardu pareiškė, kad pripažįsta demo
kratiją ir davė pažadų, kad ateityje 
dabartinė valdžia darys pastangas, 
kad būtų pripažinta tautų apsispren 
dimo ir žmogaus teisių laisvė. Už šį 
pažadą publika jam nuoširdžiai paplo
jo.

Pirmininkas J. Stačiūnas, kuriam 
anglų kalba nesudaro problemos, 
drąsiai palietė Australijos vedamą 
politikų, kas liečia pavergtas tautas ir 
mūsų Tėvynę Lietuvą. Trumpai ap
žvelgęs 125 metų caristinės Rusijos 
okupacijos priespaudą, mūsų protėvių 
ir tėvų ryžtą, kurių dėka prieš 68 
metus Lietuva atgavo laisvę ir nepri
klausomybę. Tai nebuvo naujos vals
tybės atsiradimas, bet atgimimas 

daug įtakos jos vaikiškai vaizduotei ir 
vėliau atsiliepė jos rašto ir dailės 
kūryboje. Vos 12 metų mergaitė, 
priklausydama mokyklos literatūros 
būreliui, įžengė į literatūros kelią 
pirmuoju veikalu "Rugiapjūtė". Ro
kiškyje baigus Tumo-Vaižganto gim
naziją, studijavo filologiją Kauno Vyt. 
Did. ir Vilniaus universitetuose. 
Vilniuje parašė dvi pirmąsias noveles: 
"ispano meilė" ir "Žvejo dukra", 
spausdintas " Kario" puslapiuose. 
Karo ir okupacijų laikotarpyje jos 
plunksna, deja, nutilo. Tik Australijoje 
"Mūsų pastogės" ir "Tėviškės aidų" 
savaitraščiuose viens po kito pasirodė 
"Kelionė po Pietų Amerika", išsami 
apžvalga apie prof. V. Krėvę- 
Mickevičių, novelės "Perpildyta tau
rė", "Šiaurės vėjas", "Kristalas be 
dėmės" ir kt.

Ryškūs ir vertingi jos darbai 
visuomeninėje veikloje ir žurnalisti
koje. Žavi B. Mockūnienė mus ir dailės 
kūryba. 1984 m. Adelaidėje ji surengė 
savo paveikslų parodą. Daugelis 

tautos, kuri buvo gyva šimtmečius.

Lietuviai Australijoje šią šventę 
minime jau 37-tą kartą. Mes atvy
kome į šį kraštą ne dėl ekonominių 
išskaičiavimų, bet kaip pabėgėliai, 
kurie gerai žinome sovietų užmačias, 
jaučiame pareigų įspėti kraštus, kurie 
brangina laisvę ir žmogaus teises. 
Vasario 16 yra diena priminti pašau 
liui, kad Sovietų siekiai ir tikslai yra 
tokie pat, kaip Pabaltijo kraštuose. 
Kuboje, Vietname, Afganistane ir t.t. 
Pirmininkas kalbėjo, kad Australijos 
užsienio politika mums yra labai 
svarbi. Mes esame laimingi pono 
ministerio pažadais, bet, deja, juos 
girdime jau 37-tą kartą. Mums kyla 
nerimas, ar Australijos svarbiausia 
ANZUS ginybos sutartis buvo išmon
tuota gerų norų taikos ieškotojų, tuo 
suteikiant sovietams laimėjimų šitame 
kontinente? Ar australai tiki Gorba
čiovo pažadu neatkreipti atominių 
ginklų prieš Australiją, jei bus 
išprašyti amerikiečiai? Ar tik atsi
tiktinumas, kad unijų vadai su 
valdžios žinia važinėja į Maskvą, negi 
pasimelsti prie Lenino kapo? Kodėl 
kritikuojami įvykiai Pietų Afrikoje, o 
nutylima apie Afganistaną? Šiuos ir 
daug kitų svarbių klausimų pirm. 
Stačiūnas iškėlė australų digni
toriams.

Opozicijos ministeris Etni 
niams reikalams pareiškė užuojautą ir 
viltį, kad pasaulis atsibus ir atkreips 
dėmėsi i pavergtas tautas! Etininių 
grupių atstovai lyg ir padrąsinti mūsų 
pirmininko kalbos, taip pat išdrįso 
pasisakyti prieš vakariečių nuolai-* 
džiavimo politiką. Visi pareiškė, kad 
bus kaupiamos visokiariopos pastan

darbų "namo nesugrįžo", o papuošė 
kitų namų pastoges.

Nuo jaunų dienų priklauso skautų 
organizacijai ir iki šiol aktyviai 
dalyvauja Akademiniame Skautų Są
jūdyje. Tiekos talentų gamtos apdo
vanota. musų miela laureatė patrau
kia kuklumu, santūrumu ir nuošir 
dumu.

Pagrindinis vakaro kalbėtojas, Inž. 
Tadas Žurauskas - pats didelis meno 
ir literatūros mylėtojas - pažymėjo, 
kad" "Lietuviška knyga mūsų gy
venime turėtų būti pirmoje ir aukš
čiausioje vietoje, nes yra pats 
svarbiausias elementas mūsų tauti
niame gyvenime. Lietuviška knyga yra 
ir bus reikalinga tautos tęstinumui ir 
išsilaikymui... Mūsų kultūrinė istorija 
nėra ilga ir turtinga, bet trumpas 
nepriklausomybės laikotarpis, ženg
damas milžiniškais pažangos žings
niais iškėlė daugybę talentų ir stiprų 
potencialą mūsų kultūros srityje..."

Jo kalbos pro "arpiuose J. Vabo- 
lienė ir L. Gerulaitis skaitė knygos 
"Saulėlydis" ištraukas.

Autorė jautriais nuoširdžiais žo 
džiais prabilusi į auditoriją pasakė, 
kad šis vakaras yra vienas iš 
reikšmingiausių įvykių jos gyvenime. 
Pasidalino savo jausmais, ką jaučia 
autorius tokiais momentais, padėkojo 
prelegentui ir kitiems už parodytų 
dėmesį. Buvo palydėta karštais klau
sytojų katučiais. Vakaro užsklandai 
aktorius V. Ratkevičius iš rankraščio 
perskaitė šiurpų, dramatinį epizodų iš 
B. Mockūnienės šiuo metu rašomo 
romano. Vaizduojamų tėvynės nete 
kimų ir jos apleidimą, jis perdavė 
pakiliai, dramatiškoje nuotaikoje.

Nebūdama literatūros kritike, kny
gos analizuoti nesiimu, manau, kad tos 
rūšies profesionalai tars spaudoje 
savo autoritetingų žodį.(Recenzija 
"M.P" jau ruošiama. Red.) Galiu 

gos. kol pavergtos tautos nusikratys 
sovietų jungo. Kalbėtojai linkėjo iš
tvermės ir laisvės Lietuvai. Gražų 
padrąsinimo žodį tarė A LB pirm. V. 
Neverauskas anglų ir lietuvių kal
bomis. Kalbėtojams už stiprų pasi
sakymą ir parodytą agresyvumą 
publika kėlė ovaciias.

Lituanistinių Kursų ■ abiturienčių 
pristatymą pravedė L. Daugėlienė. L. 
Jablonskytei skirtą Austr. Liet. Fondo 
premiją perdavė A. Zamoiskis. Vie 
toje paskaitos jaunosios kartos atsto
vas L. Pocius papasakojo įspūdžius iš 
Vasario 16 gimnazijos Vokietijoje. L. 
Valiulytė pianinu paskambino M. 
Ciurliono Mazurką ir Cottchalk "Ba
nana tree". M.Pečiulienė solo padai 
navo B. Budriūno "Miegužėlio noriu", 
S. Šimkaus "Oi, greičiau" ir Oi, nėra 
niekur". Akompanavo J. Velgush. N. 
Skidzevičius įspūdingai pravedė melo
deklamaciją "Nežinomo laisvės kovo
tojo daina", pritariant vyrams daino - 
riams. Vyrai choristai, diriguojant V. 
Straukui, padainavo J. Strolio "Tykus 
buvo vakarėlis", Bražinsko "Kur 
gimsta padangė", S. Šimkaus "Gele
žinio vilko maršą".
Minėjimo apeigos baigtos vainikų 

padėjimu Lietuvių Namų sodelyje prie 
paminklo žuvusiems už Lietuvos 
laisvę. Vainikus nešė tautiniais rūbais 
pasipuošusios A. Dainienė, Stalbienė 
ir Neverauskaitė, LKVS "Ramovė", 
LAS sąjunga. Nuleidžiant vėliavą 
sugiedotas himnas ir "Marija,Marija". 
Apylinkės vaidybos pastangomis sve 
čiai ir saviškiai susirinko prie stiklo 
vyno ir ponių paruoštų užkandėlių.

Pagarba mūsų Apylinkės valdybai, 
kuri sugebėjo esamose sąlygose su
ruošti tokį įspūdingą Vasario 16 
minėjimų.

Daug autografų rašytojai teko tą 
vakarą įrašyti į "Saulėlydžius".

pareikšti tik savo įspūdžius knygą 
perskaičius.

"Saulėlydžio" fonas - Australija. 
Daugeliui skaitytojų knyga teikia 
progos susipažinti su lietuvių įsi
kūrimo problemomis ir gyvenimu 
šiame žemyne. Pagrindiniai neskait
lingi knygos veikėjai - Daumantų 
šeima ir ryškiais bruožais pavaiz
duotas Ričardas Vizgirda. Lino Dau
manto žodžiai: "Koks neįspėjamas 
žmogaus likimas šiame pasaulyje" 
(psl.178). galėtų būti knygos motto. 
Pagaunanti, nuosekli intriga dėstoma 
lengvai, dailiai plaukiančiu žodžiu. 
Autorė giliai jaučia žmogaus vidinį 
pasaulį ir išgyvenimus. Ypač tai 
pastebima apibūdinant R. Vizgirdą, jo 
susikomplikavusius jausmus. Daug 
gyvų, vaizdingų gamtos aprašymų, 
išeiviško gyvenoimo problemų, vin
giuotų žmogaus likimo kelių ir... 
netikėtų, skaudžių smūgių!

A. BiNKEVIČ IŪTĖ- 
GUČIUVlENė
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Ro mėniškai 
ar* 

sovietižkai?

aunimo skiltys

Metai kaip akimirka

Norėdami Išlaikyti savo imperijos 
vienybę, romėnai pasisavino iš he
brajų religiją, iš graikų folosofiją ir 
meną ir, sulipdę su savo moksline 
civilizacija ir prigimtąja teise, sudarė 
romėnų kultūrą, kurią vėliau perdavė 
ir kitoms Europos tautoms. Europie
čių kultūra dar ir dabar yra romėnų 
imperialistinės dvasios įtakoje, nes 
daugiau ar mažiau aukština autori
tetą, valdžią, administraciją, orga
nizacijas, įstatymus ir teises, tam 
panaudojama religija ir menas. Romė
niškas dorovės supratimas atsirado 
europiečių tradicijose. Paklusnumas 
imperatoriui pakeistas paklusnumu 
valstybei, tautai, visuomenei, organi
zacijoms, nuostatams, statutams, pa
ragrafams ir rezoliucijoms. Tik tas yra 
geras pilietis ir žmogus, kuris savo 
valią paveda toms institucijoms ir 
nuostatams, vykdo tai, kas iš jo 
reikalaujama. Net esama romė- 
niškumo ideologiniuose kraštutinu
muose: kapitalizme ir komunizme.

Romėnai sakė, kad JEI NORI 
TAIKOS, TAI RUOŠKIS KARUI. 
Kapitalistinės santvarkos šiuo romė
nišku taikos supratimu pasinaudojo, 
nes patyrimas mokė, jog tik stiprusis, 
galingiausias galėjo užsitikrinti sau, 
savo šeimai, genčiai, o vėliau tautai ir 
valstybei saugumą ir ramybę, kurią 
dažnai vadiname taika. Taiką isto
rijoje ardė ir ardo žmogus, kurio 
netašyta prigimtis ir troškimas yra 
pasinaudojant jėga valdyti, vadovaut i, 
išnaudoti, atimti kitiems laisvę ir 
pralobti. Kapitalistinės santvarkos 
bando surasti romėniškos taikos išeitį, 
suderinti žmogaus išsilaisvįnimą su 
romėniškos civilizacijos ir dorovės 
reikalavimais. Bandoma paskelbti 
žmogaus teisių nuostatai, kurie pasi
rodo vienašališki. Taip pat kuriamos 
tarptautinės politinės, karinės, eko-

.JUOKAI

• Gaidys įridena stručio (Štrauso) 
kiaušinį į kolchozo vištidę:

-Žiūrėkite mielos draugės! Ne
norių aš įžeisti ar pasijuokti iš jūsų 
rekordų, bet štai kokius kiausšinius 
gamina užsienyje.

• Vakarų spaudoje pasklido žinios 
apie sovietinių dantistų išradimą 
traukti dantis pro nosį.

Tuojau prasidėjo klausimai, kaip ir 
kodėl? Visus greitai nuramino vieno 
Maskvos disidento paaiškinimas:

"Dantistai buvo priversti išrasti tą 
naująjį būdą, nes niekas Sovietų 
Sąjungoje nenori prasižioti."

• Viename Sydnėjaus klube susitiko 
du žvejai Jonas ir Petras. Be- 
gurkšnodamas alų, Jonas sako: 
"Vakar nuėjau ant tilto, įmečiau 
meškerę, ir ištraukiau vėžį. 9 m. 
ilgumo, 3 m. platumo, svėrė 90 
kilogramų." Petras pagalvojo, pa
galvojo ir sako: "Aš šiandien buvau 
ant Sydnėjaus tilto. įmečiau meškerę 
ir ištraukiau tą japonų povandeninį 
laivą, kuris nuskendo per praeitą karą 
ir dar vis lempa degė." Jonas pakraipė 
galvą ir sako: "Čia jau, vyruti, nušne
kėjai. Po šitiek metų ir dar vis lempa 
dega." "Na, gerai”, atsakė Petras, " 
tu sumažink savo vėžį, tai aš 
užgesinsiu lempą."

ATITAISYMAS
Paraše po skautų - plaukikų 

nuotrauka (š.mš "M.P." Nr.ll) nety
čia praleista sesė J. Viržintaitė, o 
vietoje V. Coxaite turėjo būti R. 
Coxaite. Atsiprašome. 

nominės ir kultūtinės sąjungos susi
kirtimams išlyginti ir saugumui padi
dinti. taikai išlaikyti. Tuo tarpu 
kapitalistai neturi geresnės taikos 
sampratos, išskyrus romėnišką, kad tik 
gerai apsiginklavęs gali saugumą ir 
ramybę užsitikrinti, nes Antrojo 
pasaulinio karo pasekmės moko, jog 
negalima dar pasitikėti žmonių gera 
valia sandėriuose.

Komunistinės santvarkos, pasinau
dodamos žmogaus išsilaisvinimais ka
pitalistiniuose kraštuose, sugebėjo per 
viešosios nuomonės puoselėtojus pa
skleisti propagandą ir apversti romė
nišką taikos supratimą aukštyn kojo
mis: JEI NORI TAIKOS, TAI 
NUSIGINKLUOK! Kadangi JAV "su
sitepė" su savo atominėmis bombomis 
Japonijos kare, tai amerikiečiai, 
tarkim sąžinės graužiami, patys bando 
romėnišką taikos supratimą pakeisti 
sovietiškuoju, ruošia masines vaikšty
nes, demonstracijas, reikalaudami 
nusiginkluoti. Sovietai savo propa
gandiniais būdais ir priemonėmis 
laimėjo Vietnamo karą, nė vieno savo 
kario nepraradę, dėl to tikisi ir dabar 
"taikingu būdu" laimėti.

Artėja Verbų sekmadienis, kada 
sovietinės taikos aktyvistai ruošiasi 
sutraukti įvairiausių pacifistų minias 
taikos demonstracijoms ir vaikšti- 
nėms. Atitinkamos taikos ir nusi 
ginklavimo draugijos jau prašo val
džios paramos taikos reikalams. Per 
švietimo ir auklėjimo įstaigas bruįtama 
atitinkama taikos studijų programa, 
paruošta iš sovietinių šaltinių. Spau
doje buvo pranešama, kad N SW ir WA 
švietimo ministerial atsisakė ta prog
rama pasinaudoti,nes esanti perdaug 
vienašališka.

VI PASAULIO LIETUVIU 
JAUNIMO KONGRESAS

ST O V Y K L A VI ETĖ 
Parinkta i

Jau nutarta. Jau užsakyta. Sto
vykla, Jaunimo Kongreso metu, 1988 
m. sausio 1-7 d. vyks Roseworthy 
žemės ūkio koledžo (Roseworthy 
Agricultural College) patalpose, apie 
40 km. nuo Adelaidės. Šią žinią dr. 
Antanas Stankevičius pranešė Jau
nimo Kongreso komisijų pirmininkų 
suvažiavimui Melbourne.

Dr. Antaną Stankevičių čia ir 
sutikau. Tai jaunas Adelaidės lietuvis, 
aktyvus lietuvių jaunimo veikloje. Jis 
yra daug metų šokęs tautinius šokius, 
dalyvavęs sporto klube ir Jaunimo 
Sąjungoje. Kad ir dirbdamas dviejuose 
dantų kabinetuose ir dar vakarais 
gilindamas dramos studijas, jis randa 
laiko pilnai atsidėjęs vadovauti Jau
nimo Kongreso stovyklos techninės 
ruošos komitetui.

Antanas prisipažino, kad po 
ankstyvesnių nesklandumų bandant 
užsakyti patalpas Kongreso stovyklai, 
parinktomis patalpomis jis labai pa
tenkintas. Ten su visais patogumais 
gali gyventi 350 asmenų. Yra sporto 
įrengimai, plaukymo baseinas. Kai
nuos $18 už parą.

VASARIO 16 GIMNAZIJA 
PRISIMENANT

Spausdindami pirmąją Lino įspūdžių 
dalį š.m. "M.P." Nr.ll supainiojome 
paskutinės pastraipos eilutes. Atsi
prašome ir duodame tą pastraipą iš 
naujo. Red.

Tęsinys Man taip pat labai
patiko mokytis kartu su studentais iš 
Pietų Amerikos. Mes labai susidrau
gavome, gyvenome tam pačiam kam
baryje ir lankėm tas pačias klases. Jie 
turėjo tokią tikrą lietuvišką dvasią, 
kurios ir aš gimnazijoje ieškojau. Jie 
jau yra trečios kartos lietuviai, kurie 
gyvena Pietų Amerikoje. Prieš kelias 
dešimt metų, lietuvybė visoje Pietų 
Amerikoje buvo beveik pranykus, bet 
dabartinis jaunimas staiga gavo kažin 
kokį atgimusį entuziazmą suprasti, 
kokie jų protėviai buvo. Jie stengiasi 
išmokti kalbą ir todėl buvo taip 
malonu ne tik juos sutikti, bet ir kartu 
su jais pagyventi.

Deja, nors aš aiškinau jum gerų 
gimnazijos ypatybių, buvo ir biogų. Jų 
priežąstys - labai suprantamos, bet 
gal būtų galima kai ko ir išvengti.

Viena iš didžiausių problemų 
patys studentai kurie lanko gimnaziją. 
Aišku, yra gerų studentų, kurie 
sąžiningai norėtų ką nors atsiekti. Bet 
yra tokių, kurie nieko nedaro. Aš pats 
gerokai nusivyliau tik atvažiavęs į 
gimnazijų. Ne t.k gimnazijos vaizdas, 
bet ir akademinis standartas yra 
sumažintas ir dažnai net paniekintas 
dėl šitokių studentų.

Dažnai tėvai nusiunčia savo vaikus 
į lietuvišką gimnaziją, norėdami jų 
atsikratyti. Tokie vaikai dažnai pras
tai inokindavosi savo senose gimnazi
jose. Tėvai mano. Vasario 16 gimnazi
ja tuos vaikus sutvarkys ir išmokins 
kaip reikia studijuoti. Deja, tas 
paprastai neįvyksta ir gimnazija tik 
kenčia dėl jų.

Yra ir kitų problemų gimnazijoje. 
Mes. gyvendami čia, jau nemažuose 
miestuose, turime visokių pramogų 
laisvalaikiu. Galime nueiti į kiną, į 
šokius. į teatrą ir kitokius pasilinksmi
nimus. Gimnazijoje to beveik nėra. 
Gimnazija yra mažame miestelyje, tik

Su Adelaidės Jaunimo Sąjungos 
pagalba įvairiais būdais jau surinkta 
nemažai pinigų. Vyko didelis turgus, 
pavasarinis balius, keli pietūs Lie
tuvių Namuose ir Parapijoje, dvejos 
loterijos ir mašinų "rally". Balandžio 
12 d., sako Antanas, rengiamas 
formalus Kongreso balius. Liepos 
mėn. koncertuos "Svajonės" su Sie
tynu Kubiliumi ir Petru Račkausku, 
rugsėjo mėn. - jaunimo šokiai. Nu
matyta ruošti Naujų Metų balių.

Antanas su entuziazmu pasakojo 
apie ruošiamą plakatą, kuris keliomis 
kalbomis skelbs mūsų Jaunimo Kon
gresą kituose kraštuose. Na, ir 
daugybė kitų kongreso projektų bei 
rūpesčių lieka gabiose Antano ran
kose.

Jis tikisi pritraukti daugiau 15-16 
metų amžiaus jaunimo į Kongresui 
besiruošiančių gretas. Jis pats kalba 
lietuviškai, bet apgaili, kad jaunimo 
tarpe dažniausiai tenka kalbėti ang
liškai. Tačiau, jo nuomone reikia 
stengtis patraukti ir kalbos nemokan
čius. 

su pora krautuvių ir pora kavinių. 
Pertraukų nuo studijų metu nusibos
davo eiti vis į tas pačias kavines. 
Didesni miestai buvo per toli nuo 
gimnazijos, o transportas brangus ir 
sunkiai prieinamas.

Man atrodo, kad šitas vaikų 
nųobodžiavimas irgi kenkė jų mokslui. 
Žinau, kad ir man kartais užeidavo 
toks apatijos jausmas, nuo to nuobo
dumo, ir dažnai nesisekdavo kaip 
reikiant, mokytis. Turbūt viena iš 
didžiausių problemų gimnazijoje buvo 
alkoholis. Iš to apatiškumo dažnai 
tarp studentų atsirasdavo noras 
išgerti, "baliavoti" su alaus dėže. Tai 
nėra jau kokia didžiausia nuodėmė, 
bet kaip kuriems studentams pasidarė 
beveik ir problema. Pradėjo kenkti jų 
mokslui, ir net atsitiko taip, kad 
gimnazijos mokytojai nusprendė du 
mokinius atleisti iš gimnazijos į 
namus. Disciplinos vis dėl to yra, nors 
dažnai turėtų jos būti daugiau.

Taip ir pavaizdavau jums ir 
gimnazijos blogesnę pusę. Labai gaila 
iš tikrųjų, kad pasitaiko tokių 
problemų, nes ta gimnazija yra labai 
svarbi išlaikyti lietuvybę laisvajame 
pasaulyje.

Nors Vasario 16 nebuvo tokia kaip 
aš ją įsivaizdavau, ji yra vistiek mums 
labai svarbi. Kol bus studentų, 
pasiryžusių ką nors iš gimnazijos 
gauti, išmokti arba geriau pramokti 
kalbą, ta gimnazija visados turės 
tikslą ir pagrindą tęsti savo veiklą.

Norėčiau pagaliau padėkoti visoms 
organizacijoms, savo seniems moky
tojams ir atskiriems asmenims, kurie 
mane finansiniai ir moraliai parėmė 
būnant gimnazijoje. Be jų paramos 
man būtų buvę daug sunkiau tenai 
nuvykti ir atsiekti tą, ką aš pergyve
nau ir atsiekiau.

Labiausia norėčiau padėkoti savo 
tėvams ir seneliams. Tik su jų 
skatinimu ir jų aprūpinimu nuo pat 
mažens galėjau gauti patyrimą, kokį 
dabar turiu. Be to, žinau, dar daug iš 
jų galiu išmokti ir stiprinti savo 
lietuviškumą.

LINAS POCIUS

Dr. Antanas Stankevičius
Petro Aro nuotr.

Kongreso ruoša juda į priekį. 
Tikimasi, kad dr. Antanas ir jo 
pagalbininkai susilauks ir tolimesnės 
visuomenės paramos.

IEVA ARIENĖ
Jaunimo Kongreso Informacijos 

Komisijos bendradarbė
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Pasaulio futbolo taurės 
varžybos

Meksika, net ir po didelio žemės 
drebėjimo, šiandien jau beveik yra 
pasiruošusi stambiausioms pasaulio 
futbolo (soccer) varžyboms. Aztec 
stadionas jau galutinai paruoštas 
pirmenybių baigmei birželio 29 d. 
Specialistų nuomone į pusfinalius 
pateks Brazilija, Anglija, Vak. Vokie
tija ir Meksika. Gi finaluose žais 
Brazilija ir Anglija. Tačiau tai tik 
spėliojimai.

Ispanų kolonizatoriai, atvykę j 
Meksiką, rado ten nemažai aukso, 
aštrių pipirų - čili, kuriuos vietiniai 
actekai labai vertino ir dar dabar, 
beveik joks valgis be čili arba pipiro 
pikė neapseina. Šis pipiras ir tapo 
neoficialia šių metų pasaulio futbolo 
čempionato emblema. Oficialioji yra 
du žemės pusrutuliai, sujungti futbolo 
kamuoliu. Meksika vienintelė šalis, 
kuriai antrą kartą leista rengti šias 
varžybas. Pirmą kartą futbolo pa
saulio pirmenybės čia vyko 1970 m., 
kai Brazilija trečią kartą laimėjo 
pasaulio čempionatą ir visam laikui 
gavo "Auksinę deivę". Šių metų 
čempionatas prasidės gegužės 31 d. 
Varžybos vyks 12-je futbolo sta
dionų. Rungtynes juose galės stebėti 
3 milijonai žiūrovų. Pagrindinis sta
dionas yra Azt.ec, kur vyko 1968 m. 
olimpiada ir 1970 m. pasaulio futbolo 
rungtynės. Čia telpa 110,000 žiūrovų. 
Be pagrindinių varžybų stadionų 
rinktinėms skirta 29 treniruočių 
stadionai. Numatoma, kad finalines 
rungtynes, kurios satelitais bus per
duodamos į visus pasaulio kraštus, 
stebės virš dviejų milijardų futbolo 
mėgėjų. Be futbolo varžybų, sporti
ninkams ir svečiams ruošiama plati 
kultūrinė programa, kurioje dalyvaus 
geriausi Meksikos artistai, muzikai ir 
teatro grupės.

Šių metų čempionate dalyvauja 24 
valstybės. 1982 m. jų buvo 16. 
Daugumas europiečių yra pasipiktinę 
FIFA palankumu "Trečiojo pasaulio” 
kraštams, iš kurių Irakas, Alžyras ir 
Marokas, Pietų Korėja pateko i

Brisbanės

Vasario 22-23 d.d. suruoštas krep
šinio karnavalas, kuriame žaidė 6 
komandos, priklausiančios Southside 
Brisbane Basketball Assoc. Pirmą 
kartą tokio didelio masto krepšinio 
turnyre dalyvavo ir naujai įsisteigęs 
Brisbanės lietuvių "Baltia" klubas, ši 
komanda žaidė vyrų "C" klasės 
varžybose. Su dviem gerais žaidėjais - 
svečiais ji laimėjo visus susitikimus ir 
tapo savo klasės nugalėtojais. Žai-

Sportas LIETUVOJE

-----Europos vyrų klubų čempionų 
taurės varžybose iki paskutiniųjų 
rungtynių Kauno "Žalgirio" krep
šininkai laikėsi pirmoje vietoje. Ta
čiau Zagrebo "Gibonai" nugalėjus 
Madrido "Real" komandą, "Cibona". 
turėdama 7 pergales 17 taškų ir 3977- 
933 krepšių, taškais atsistojo pirmoje 
vietoje. "Žalgiris" taip pat 7 kartus 
laimėjęs, turėdamas 17 taškų, bet tik 
3932-915 krepšio taškų užėmė antrą 
vietą. Finalinės rungtynės tarp ”Ci- 
bonos" ir " Ž algirio" vyks balandžio 3 
d. Budapešte, Vengrijoje. 

varžybas. Tuo tarpu stiprios ir gerai 
žinomos, buvusios Pasaulio taurės 
varžybų finalistės Švedija ir Čekoslo
vakija - ne. Brazilija jau 13 kartų 
žaidusi finaluose, ir kartu su Italija 
yra tris kartus laimėjusi tokiose 
varžybose.

Vienas iš žinomiausių futbolo 
organizatorių, buvęs FIFA pirminin
kas prancūzas J. Rimet 1920 m. 
svajojo apie pasaulio futbalo pirmeny
bes. Jo svajonė išsipildė tik po 10-ties 
metų. Prancūzija iki šiol dar nė karto 
jų nelaimėjo.

Vakarų Vokietija gerai pasiruošusi 
ir komandoje turi du labai gerus 
įvarčių mušėjus, tai P. Elkjaer ir M. 
Laudrup. Stipri ir Prancūzijos ko
manda, kur žaidžia pasaulinio masto 
žaidėjas - kapitonas M. Platini, J. 
Tigana ir D. Roche teau. Jie yra 
laimėję Europos čempionatą.

Anglija - vienintelė Europos šalis, 
nepralaimėjusi kvalifikacinių var
žybų. Vienas iš svarbiausių jos 
žaidėjų yra B. Robson, dėl sužeidimų 
ilgesnį laiką nežaidęs.

Pietų Amerikos čempionas Urug
vajus, buvo geriausias praeitais me
tais. Iš 18 tarptautinių rungtynių 
laimėjo 11 ir vienas sužaidė lygiomis. 
Labai stipri yra ir Argentina, iš li
kos tarptautinių rungtynių pralaimė
jusi tik dvi... Tačiau didžiausias 
varžybų favoritas - Brazilija. Nau
jasis Brazilijos treneris, futbolo 
žvaigždė T. Santana tikisi savo 
komandą padaryti pasaulio čempio
nais.

Vienas Danijos bankas paskelbė, 
kad jeigu Danija laimės, tai jų 
komandos rėmėjams, kurie laiko 
santaupas tame banke, pakels indėlių 
procentą nuo 7 iki 14.

Varžybų rengėjai yra pasiruošę 
visokiems eventualumams. Organi
zacinio komieto pirmininkas G. Kan- 
jeda spaudai yra pareiškęs, kad 
Meksikoje tokių dalykų, kaip Briuselio 
stadione, tikrai nebus.

’’ BALTI A"

dėjai apdovanoti asmeniškomis tau
rėmis.

Sydnėjaus Sporto klubo "Kovas" 
vicepirmininkas E. Lašaitis palaiko 
artimus ryšius su "Baltia" klubo 
vadovybe Brisbanėje. Metų vidury 
koviečiai jauniai, o gal ir vyresnieji, 
tariasi aplankyti Brisbaną ir užmegsti 
dar glaudesnius ryšius su "Baltia" ir 
visais Brisbanės lietuviais.

- - - Vilniaus "Žalgirio" futbolo 
komanda, žaidžianti aukščiausioje So
vietų Sąjungos lygoje antrąsias rung
tynes prieš Odesos "Černomorec" 
laimėjo 1:0.

Vasario pabaigoje, Prancūzijoje, 
Cannuose pasaulio moterų tarptau
tinių šaškių pirmenybėse dalyvavo ir 
vilnietė Živilė Ringelienė. Kartu su 
dviem baltarusėmis ji surinko po 21 
tašką. Pasaulio čempione pagal tarp
tautines varžybų taisykles, nors ir 
surinkusi lygiai taškų su kitomis

Sostinės "Vilko" ir Sydnėjaus "Kovo" golfininkai Canberroje 
Knygos pristatymo dalyviai, iš kairės: akt. V. Ratkevičius, J. 
Vabolienė, L. Gerulaitis, B. Mockūnienė, in.. T. Žurauskas.

GOLFO savaitgalis sostinėje

Sydnėjaus "Kovo" golfo mėgėjai 
buvo pakviesti sostinės Sporto klubo 
"Vilkas" golflninkų sužaisti drau
giškas rungtynes ir praleisti savaitgalį 
Canberroje. Kadangi šiuo metu 
Australijos meno galerijoje yra X X-to 
šimtmečio abstraktaus meno paroda iš 
Amerikos, sydnėjiškiai koviečiai gol
fininkai (kas sako, kad sportininkai 
nemėgsta meno?) nutarė pasinaudoti 
proga originalius meno darbus pama
tyti.

Apžiūrėję parodą, golfininkai pri
sistatė į nurodytą golfo aikštę kur jau 
laukė organizatorius Romas. Kaž
kodėl žinomi sostinės golfininkai 
broliai Žilinskai šeštadienį nenorėjo 
žaisti dėl pereinamosios taurės. Tas 
paaiškėjo tik sekmadienį, nuvažiavus į 
aikštę. Toji aikštė buvo tokia komp- 
lilkuota, kad net mūsų iškilusis 
sportininkasdr. L. Petrauskas, turintis 
lėktuvo piloto licenziją ir puikiai 
žinantis navigaciją, aikštėje paklydo. 
Tai ką jau mums, paprastiems mirtin 

V. K O Z E NIAUS K O 
at mini mui

Jau 14 metų, kai staiga’ir netikėtai 
Australijos lietuvių sportininkų šeimą 
paliko Melbourne "Varpo", Sydnėjaus 
"Kovo", Australijos lietuvių krepšinio 
rinktinės dalyvis, Sydnėjaus ir Aus
tralijos lietuvių šachmatų čempionas, 
paskirų "Kovo" klubo valdybų narys, 
puikus susipratęs lietuvis VYTAUTAS 
KOŽENIAUSKAS. Jo atminimui že- 
.miau duodame šachmatų partiją, kurią 
jis žaidė su kitu žymiu mūsų 
šachmatininku Kaziu Simonu. V. 
Koženiauskas užtruko pusantros va
landos, kol surado atsakymą pėsti 
ninku g6! Tai buvo naujas ėjimas ir 
nauja linija Stauntono gambite. 
Baltieji Simonas 
Juodieji Koženiauskas

l..d4 f5
2. e4 fx2
3. Žc3 Žf6
4. f3 exf
5. Žf3 d4 ? ‘
6. Že5 g6 !

varžovėmis, tapo praeitų metų pa
saulio čempionė. Ž. Ringelienė, buvo 
varžybų lyderė, tačiau Il-me rate, 
laikui baigiantis padariusi skaudžią 
klaidą, pralaimėjo olandei, o baigmėje 
sužaidė lygiomis su pasaulio čempio 
ne, kas ją ir sulygino su kitomis 
varžovėmis. 

Žiemos metu Lietuvoje populiarus
dailusis čiuožimas. Jau prieš kurį
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giesiems, bekalbėti. Tai pat sydnėjiš
kiai įsitikino, kad abstraktus menas ir 
golfas ne visai derinasi, nes mūsų 
sviedinukai jokiu būdu nesilaikė tie
sios linijos. Daugiau nesiteisinant, 
sydnėjiškiai pralaimėjo 16-kos taškų 
skirtumu. Tas įvyko ne dėl to, kad 
žavėjomis abstrakčiu menu, bet, 
greičiausiai, dėl to, kad Canberros 
lietuvių komandoje žaidė Onutė. Prieš 
moteris, nesvarbu kokį žaidimą bežai
džiant, mes nelaimėsime.

Nuoširdus ačiū canberiškiams už 
malonų priėmimą, Romui už gerą 
organizaciją ir - iki sekančio pasima 
tyt.mo Sydnėjuje.

Sostinės "Vilko komandą gynė: 
Tadas ir Česius Žilinskai, Karolis ir 
Romas Miniotai, G. Gružauskas ir O. 
Pilkienė. Sydnėjaus "Kovą" atstova
vo: V. Burokas, K. Bagdonavičius, V. 
Binkis, D. Atkinson, L. Petrauskas ir J. 
Karpavičius.

V.B.

Lygiosios.

7. g4
8. g5

Rb7
Že4

9. Žxe4 pdxž
10. Rc4 RxZ
11. pxR VxV -
12. KxV Rg4+ 13. Kel e6
14. Bfl Rf5
15. Re3 00
16. Bdl Žc6
17. Rd4 ŽxR
18. BxŽ Bąd8
19. BxB BxB
20. Bf2 Kg7
21. Bd2 BxB
22. KxB Kf7
23. Ke3 Ke7
24. b4 Kd7
25. Re2 Kc6
26. C4 a6
27. a3 ?? Reikėjo eiti 27-me a4
27.
28. pxp

b5 
pxp.

laikų, nors dar ir ne visai tobulą, 
dirbtino ledo čiuožykla įrengta Kau 
ne. Čiuožyklas turi ir kiti miestai. 
Elektrėnų ledo rūmuose įvyko Lietu
vos žiemos sporto šventė. Geriausiai 
pasirodė Rasas Dzenkauskaitė ir 
Povilas Vanagąs.Jie turi galimybių 
pa kt.i į Sov. S-gos rinktinę.
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PRANEŠIMAS.

Pranešame Melbourne Apylinkės nariams, kad A.L.B. Melbourne 
Apylinkės SUSIRINKIMAS įvyks š.m. balandžio mėn. 13 d. 
SEKMADIENI, 2 vai. po pietų Lietuvių Namuose, sekančia 
dienotvarke:

1. Susirinkimo atidarymas. 2. Prezidiumo kvietimas/rinkimai.
3. Praeito protokolo skaitymas. 4. Protokolo tvirtinimas.
5. Pirmininko pranešimas. 6.Iždininko pranešimas.
7. Revizijos Komisijos pranešimas, ė. Garbės Teismo pranešimas.
9. Pabaltiečių Tarybos pranešimas - A. Žilinskas.

10. Kultūros ir švietimo reikalų narės pranešimas - D. Baltutienė.
11. Vl-ojo Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongreso ruošos K-to 

pranešimas - H. Antanaitis.
12. Vasario 16 priėmimo australams reikalas.
13. Vasario 16-tos proga aukų rinkimas. 14. Valdybos veiklos 

tvirtinimas.
15. Klausimai ir sumanymai. 16. Susirinkimo uždarymas.

Kviečiame visus Melbourne Apylinkės lietuvius dalyvauti susirinkime, 
kad išklausyti pranešimus, įnešti pataisas ir nurodyti Valdybai 
sekančių metų veiklos kelius. Kaip visada, prieš susirinkimą bus 
renkamas solidarumo (lietuvio) mokestis. Kiekvieno Apylinkės nario 
pareiga yra dalyvauti metiniame susirinkime.

APYLINKES VALDYBA

Artėja

N AMUOSE

N AMUOSE
16-18 EAST TERRACE. BANKSTOWN (Tel. 708 1414)

Balandžio 5 d. šeštadieni 7.30 vai.

Jauki nuotaika, puiki muzika. Kviečiame visus, 
įėjimas $ 6, įskaitant ir lengvą užkandį.

METINIS KLUBO

Jis įvyks gegužės 3 d.

SYDNEY RAMOVĖNAMS

Pranešame visų narių - ramovėnų 
žiniai, kad L.K.V.S. "RAMOVĖ" 
Sydney Skyriaus Valdyba, š. m. 
balandžio m. 13 d. (sekmadienį) 2.30 
vai. p.p., Sydney Lietuvių Klube 
Bankstowne mažojoje salėje, šaukia 
visuotiną - metinį narių susirinkimą 
šia darbotvarke:

1) Susirinkimo atidarymas,
2) Prezidiumo rinkimas,
3) Mandatų Komisijos rinkimas,
4) Pereito visuotino susirinkimo 

protokolo skaitymas ir priėmimas,
5) Valdybos pranešimai:

a) Pirmininko,
b) Iždininko,
c) Revizijos Komisijos.

6) Diskusijos dėl pranešimų ir jų 
tvirtinimas,

7) Naujos Skyriaus Valdybos ir 
Revizijos Komisijos rinkimai,

8) Einamieji reikalai, klausimai ir 
sumanymai,

9) Susirinkimo uždarymas.

Visiems nariams susirinkime daly
vavimas yra būtinas. Nurodytu laiku 
nesusirinkus reikiamam narių skaičiui, 
už pusės valandos šaukiamas susirin
kimas bus teisėtas bet kuriam narių 
skaičiui susirinkus.

Skyriaus Valdyba

LITUANISTIKOS KATEDROS 
ĮGALIOTINIO PRANEŠIMAS

Pranešu, kad Lituanistikos Katedrai 
paremti vajus eina prie pabaigos, tad 
jaučiu pareigą informuoti dosnius 
aukotojus, kad per tą plačioj Lietuvių 
bendruomenėje vykdytą vajų Aus
tralijos lietuviai per Įgaliotinį pa
aukojo $8,627. Tai graži ir prasminga 
suma, deja, į vajų atsiliepė tik 79 
asmenys, o tikėtasi ir laukta, kad daug 
daugiau tautiečių supras ir įvertins šį 
kilnų tikslą, kaipo įrodymą mūsų visų, 
išeivių, pastangas, pavergtos tautos 
bei jos gražios kalbos išlikimui 
angliškame katile.

•Ta proga noriu informuoti, kad 
daugumas tautiečių aukojo po $100, 
bet trys geradariai plačiau atidarė 
savo pinigines: Česlovas Kanteika 
$1432, Jonas Sakalauskas $1000, 
Vincas ir Eugenija Stagiai $1000.

Aukos dar priimamos Lietuvos 
Klubo Bibliotekoje, o. siunčiant paš
tu: B. STAŠION1S, Box 205, P.O. 
Bankstown, NSW 2200.

Vardan tos Lietuvos...

B. STASIO NIS 
Lituanistikos Katedros 

Įgaliotinis

PASIKEITIMAI KLUBO VALDYBO
JE.

Nuo š.m. kovo 17 d. iš klubo 
valdybos pasitraukė Tomas Jablonskis

NAUJAS KLUBO VEDĖJAS.
Nuo šių metų kovo 18 d. Klubo 

vedėjo pareigose matysite TOMĄ 
JABLONSKI. Klubo Valdyba iki š.m. 
kovo 16 d. negavo nė vieno prašymo 
šiai vietai. Buvo skelbta spaudoje , 
kad norima gauti lietuvių kilmės 
asmuo, jaunesnio amžiaus. Deja, 
kandidatų neatsirado. Klubo valdyba 
apsvarsčiusi šį reikalą ir Tomui 
parodžius norą pabandyti dirbti šiose 
pareigose, nusprendė paskirti jį klubo 
vedėju trims mėnesiams. Po to, abiems 
pusėms susitarus, bus pratęsta. Kvie
čiame klubo narius ir svečius, taip pat 
ir organizacijas susipažinti su Tomu, 
jam padėti ir su juo glaudžiai 
bendradarbiauti. Tomas daug dirba su 
lietuvišku jaunimu - skautų, sporto 
bei Jaunimo Sąjungos eilėse. Su gera 
valia ir pagalbos ranka į bendrą 
darbą! Sėkmės ir ištvermės linkime 
naujajam klubo vedėjui

KLUBO PARENGIMAI - BAVARIŠ 
KAS VAKARAS.

Šį vakarą rengia Klubo parengimų 
komitetas. Visas pelnas pasilieka 
klubui. Parengimas įvyks balandžio 5

d. Malonioje nuotaikoje tarp draugų 
praleisite vakarą. Būsite pavaišinti 
taurele kilnaus vokiško gėrimo ir 
lengvais užkandėliais. Virtuvėje galė
site nusipirkti vokiškų valgių. Bus 
pravestos įvairios vokiško pobūdžio 
pramogos. Gros tikrai puikus orkes
tras "TRIO ADREATIC". Kviečiame 
ir laukiame. Savo atsilankymu parem
kite klubo veiklą. Įėjimas $6 asmeniui. 
Pradžia 8 vai.

KLUBO METINIO BALIAUS LOTE
RIJA.

Klubo metinis balius įvyks gegužės 
3 d. Šio baliaus loterijos bilietai jau 
dabar platinami. Kaip jau buvo rašyta, 
loterija turtinga laimikiais. Bilietų 
kaina tik $1, jie gaunami klube ir pas 
klubo valdybos narius.

"VELYKINIŲ GĖRYBIŲ KREPŠYS- 
EASTER BASKET".

Atėję j klubą pastebėsite, kad ant 
baro kampo stovi didžiulis krepšys 
pilnas gėrybių. Nusipirkdami vieną 
kitą bilietą neapsivilsite ir gal 
praturtinsite savo velykinį stalą. 
Bilietų kaina 20 centų, bet už dolerį 
gausite net šešis.

A. Dudaitis 
Sekretorius

Aukos 
"Mūsų pastogei"

C. Čekanauskas $25
S.V. Šabrinskas, Vic. $5

aukotojams nuoširdus ačiū..

NAUJAS "M.P." SKAITYTOJAS

A.Z. Jokūbaitis, Didžioji Britanija

LIETUVOS 
PAŠTO 

ŽENKLAI 
10 - $2 

50 - $10 
L. MARKAUSKAS 

45 Raynes Rark Rd., 
HAMPTON 3188 

(03)598-1173

Teosofų Draugija

Jus kviečia į visuomenei ruošiamas paskaitas. Šios draugijos skyriai 
yra visuose didmiesčiuose:

ADELAIDĖJ - 334 King William St., 
BRISBANE! - 355 Wickham Terrace. 
MELBOURNE - 126-128 Russell St., 

PERTHE - 21 Glendower St.,
SYDNĖJUJE - 121 Walker St.,(North Sydney)

Paskaitos vyksta sekmadieniais. Vitrinose pažymėtas paskaitų 
laikas. Teosofai sudaro pasaulinę broliją be luominių, religinių ir 
rasinių skirtumų. Jie skleidžia žmoniškumą, studijuoja palyginamąją 
religiją, filosofiją, ir gamtą, tyrinėja neištirtas jėgas;, glūdinčias 
žmoguje ir gamtoje. Pažymėtuose centruose parduodamos ir 
skolinamos labai vertingos knygos.

KVIETIMAS Į GEGUŽINĘ
Sydnėjaus "Aušros” Tuntas balandžio 6 d., savo stovyklavietėje, 

BENSLEY RD., INGLEBURNE, ruošia nuotaikingą Atvelykio 
gegužinę jauniems ir seniems. Vyks Tunto sueiga, margučių ridenimas 
ir premijavimas, žaidimai. Pamatysite iš Lietuvos atbėgusį Velykų 
kiškį.

Prašome svečius atsivežti savo maistą. Vietoje bus galima pirkti 
gėrimų, pasivaišinti kavute ir sesių skaučių keptais pyragais.

Atvykite' drauge su mumis praleisti malonų popietį!
Kviečiame visus! "AUŠROS” TUNTAS
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