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ALB Krašto Valdyboje
Malonu pažymėti ir visuomenės 

žiniai pranešti, kad į talka ALB 
Krašto valdybai atėjo inžinierius 
Jurgis Rūbas. Valdyba matydama vis 
didėjančią darbą naštą, ypatingai 
visuomeninių reikalų srityje, pakvietė 
jį pilnateisiu nariu prisidėti Valdybos 
naštai palengvinti.

Dažnai teko pagalvoti kokiai darbo 
sričiai Krašto Valdyba daugiausia 
laiko skiria ir kokius klausimus 
sunkiausia sekasi išspręsti? Prieita 
išvados, kad daugiausia darbo y>" ūdų 
skiriama visuomeninėms po’ltin. ; , ■ . 
kalų problemoms. Rūpesčių toje 
srityje yra labai daug. Sutelkiamos 
visų žinybų darbuotojų pastangos, kai 
kuriems klausimams spręsti.

Inž. Jurgis Rūbas gerai pažįstamas, 
vertinamas ir mėgiamas ne vien 
melbourniškių, kur jis nuolatos gyve
na, bet jj pažįsta lietuviai ir jis

VU K O INFORMACIJOS TARNYBA

Ryšium su Lietuvos krikšto 600 
metų sukakties minėjimu išeivijoje 
pradėta akcija prašyti popiežių, kad 
Vilniaus arkivyskupiją priskirtų prie 
Lietuvos bažnytinės provincijos.

Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto Valdyba, apsvarsčiusi šį 
klausimą, pareiškia:
1) Vilniaus arkivyskupijos dalis kuri 
yra Kremliaus prie Lietuvos priskir
toje teritorijoje faktiškai yra atskirta 
nuo Lenkijos bažnytinės provincijos. 
Jos apaštaliniu administratoriumi po
piežius yra paskyręs vysk. J. Stepona
vičių, kuris, deja, yra sovietų valdžios 
ištremtas, tačiau jo pareigas eina kun. 
V. Gutauskas. Vilniaus apaštalinis 
administratorius yra pilnateisis Lietu
vos vyskupų konferencijos narys, ir 
neturi jokių ryšių su Lenkijos bažny
tine provincija.
2) Prieš II pasaulinį karą buvusi 
Vilniaus arkivyskupija yra faktiškai 
padalinta į tris dalis dėl susitarimų 
Jaltoje ir Lenkijos Sovietų Sąjungos 
sienų sutarties 1945 m. Pietinė jos 
dalis tebėra Lenkijos bažnytinės 
provincijos dalis su centru Baltsto
gėje, kurią valdo atskiras apaštalinis 
administratorius, o šiaurinė dalis, kuri 
Kremliaus yra priskirta prie Gudijos, 
neturi jokio apaštalinio administra
toriaus. 3) Iš autoritetingų šaltinių 
patirta, kad Vatikanas nesiima per
tvarkyti šią padėtį dėl sekančių 
priežasčių:
a) Vatikanas sutvarko bažnytinės 

mėgiamas, galima sakyti, visose 
didelėse ir mažesnėse bendruomenėse 
Australijoje ir net už Australijos ribų.

Jis parodo labai daug meilės tautos 
dvasinei kultūrai ir pats mėgsta 
dainą. Daugelį metų dainavo vyrų 
oktete, atlieka solo partijas su 
Melbourne Dainos Sambūriu ir Parapi
jos choru. Yra išleidęs savo dainų 
plokštelę ir paprašytas, savo sodriu 
švelniu bosu, neatsisako padainuoti 
solo minėjimuose, koncertuose ir kitos 
rūšies parengimuose. Išskyrus nuola
tinį darbą, kaip inžinierius Telecom 
tyrinėjimo laboratorijoje, jis talkina 
lietuviškų radijo valandėlių Melbour
ne paruošime ir transliavime. Tai 
didelio intelektualinio aktyvumo, va
linga ir veikli asmenybė. Rūbas 
neatsisako kviečiamas pirmininkauti 
posėdžiams, ar dalyvauti kokioje nors 
komisijoje, jei mato, kad jis gali būti 
naudingas. Praėjusiais metais buvo 
išrinktas Krašto Tarybos atstovu, o 
Lietuvių Dienų Krašto Tarybos 
suvažiavimo metu Sydnejuje, vienas iš 
trijų Prezidiumo narių. Dabar pa
kviestas mielai sutiko ir užsiangažavo 
dirbti Krašto valdyboje, jautrioje 
šiuolaikinėje visuomeninių reikalų 
srityje, kur jo sugebėjimai valdybai 
labai reikalingi.

Linkėtina, kad jis nepavargtų, būtų 
sveikas ir ilgai savo darbu dalintųsi su 
lietuvių visuomene.

Alisa Baltrukonienė - sekretorė 

provincijos reikalus, kai valstybės 
sienos yra nustatytos tarptautinėmis 
sutartimis. Tačiau dabartinės Rytinės 
Lietuvos sienos yra Maskvos vienaša
liškai nustatytos.
b) Vatikanas nepripažįsta prievar
tinio Lietuvos įjungimo į Sovietų 
Sąjungą.
Tatai jis parodo pripažindamas Lietu
vos pasiuntinybę prie Švento Sosto.
c) Vatikanas esąs nuomonės, kad 
oficialus Vilniaus arkivyskupijos klau
simo išsprendimas reikštų Lietuvos 
aneksijos prie Sovietų Sąjungos pripa
žinimą.

Yra aišku, kad, Lietuvai esant 
okupuotai ir neturint savo vyriausy
bės, Vatikanas tuo reikalu turėtų 
tartis su Maskva ir tuo būdu pripažinti 
jos suverenumą Lietuvoje bei Lie
tuvos aneksiją.

Mes griežtai pareiškiame, kad tiktai 
laisva Lietuva, o ne jos okupantas, 
gali spręsti ją liečiančius klausimus. 
4) Maskva aiškiai siekia Vilniaus 
arkivyskupijos klausimo formalaus 
išsprendimo savo naudai. Tai patvir
tina Vatikano pareigūnai, ir tai rodo 
faktas, kad Maskva tam tikslui 
panaudoja kai kuriuos okupuotos 
Lietuvos Katalikų Bažnyčios vado
vus, kurie, neabejotinai Maskvos 
spaudžiami, pritaria šiam Maskvos 
siekiui ir viešai spaudoje pasisako už 
Lietuvos pasiuntinybės prie Švento 
Sosto panaikinimą, tuo būdu Ir už 
Lietuvos sovietinės aneksijos įteisi-

BAI.TLJ TARYBOS PIRMININKO

D R. A. P. KABAI L OS

Pareišltimai Australijos spaudoje

THE AGE, Friday 24 April 1987

Great injustice in 
Linnas deportation
•front Dr A. P. Kabafla, chairman, 
Baltic Council of Australia

1 have learned with regret'that 
Kari rWinns was found guilty of 
falsifying his application for 
^American citizenship and that he 
■fc now being deported to the 
-Soviet Union where he faces 
•execution.

I offer no conunent whether 
"Linnas is guilty of war crimes or 
<not Nor can I do so. The US has 
•never charged Linnas with war 
crimes and the Soviet court which 
•found him-guilty and sentenced 
him to death published Its findings 
even before the trial took place.

If the US Department of Justice 
believes that it has found a major 
war criminal, it should proceed 
-Oder its present or altered laws 
to prosecute and severely punish 
■him, if found guilty.

©hr (Canberra (Bimrs
Monday. April 27, 1987

Deporting man 
to execution

Received April 23
Sir. — I have learned wilh regret 

that Karl Linnas was found guilty 
of falsifying his application for 
American citizenship and that he 
is now being deported to the Soviet 
Union, where he faces execution.

I offer no comment whether 
Linnas is guilty of war crimes or 
not. Nor can 1 do so. The US has 
never charged Linnas wilh war 
crimes and the Soviet court which 
found him guilty and sentenced 
him to death published its findings 
even before the trial took place!

nimą.
Mes griežtai smerkiame tokias 

Maskvos pastangas ir okupuotos 
Lietuvos Katalikų Bažnyčios vadovų 
prievartavimą savo imperialistiniams 
tikslams.
5) Kovojančios už savo laisvę Lie
tuvių Tautos vardu mes dėkojame 
Šventajam Sostui už nusistatymą 
nepripažinti Lietuvos aneksijos prie 
Sovietų Sąjungos ir už atsisakymą 
daryti bet ką, kas įtvirtintų šią 
nelegalią aneksiją.

Nijolė Sadūnaitė buvo suimta š. m. 
balandžio 1 d. anksti rytą ir tardyta 
iki vėlyvaus vakaro. Ją tardė gen. 
Henrikas Vainauskas, Saugumo 
viršininko pavaduotojas ir vidaus 
reikalų ministerio pavaduotojas.

If it does not have the courage 
or the interest to do this then at 
least a person due for deportation 
should be sent to a country with a 
just legal system. If it is alleged 
that Linnas persecuted the Jewish 
people and if he must be depor
ted, then why not deport him to 
Israel?

The great triumph for Injustice 
In this case is that US political ref
ugees from the Soviet-occupied 
countries will never again feel 
really safe, because if the pres
sure is great enough, “laws" can 
be made by which they can be 
returned to their old masters — 
and executioners.

The Baltic Council of Australia 
hopes that our law makers will not 
waver from their promises that 
the proposed amendments to the 
Australian War Crimes Act will 
not only be legal but just

A. P. Saballa, 
Strathfield.

1 f the US Department of J ustice 
believes that it has found a major 
war criminal, it should proceed un
der its present or altered laws to 
prosecute and severely punish 
him, if found guilty.

If it does not have the courage or 
the interest to do this then at kast a 
person due for deportation should 
be sent to a country with a just 
legal system. If it is alleged that 
Linnas persecuted the Jewish peo
ple and if he must be deported, 
then why not deport him to Israel?

(Dr) A. P. KABA I LA, 
Chairman, 

Baltic Council of Australia 
Strathfield, NSW

S. m. balandžio 29 d. į Uteną buvo 
atvežtas jauno lietuvio, Alvino 
Laurinavičiaus kūnas. Jis žuvo 
Afganistane. Pranešta, kad tose 
kovose Afganistane žuvo 500 sovietų 
karių, jų tarpe apių 90 lietuvių.

Š. m. gegužės 2 d. VLIKO valdyba 
savo posėdyje apsvarsčiusi VLIKO 
atstovybės Europoje reikalus, nutarė:
1) nuo š. m. birželio 1 d. VLIKO 
atstovybė pradės veikti Strasburge, 
Prancūzijoje;
2) įstaigos nuolatiniu vedėju sutiko 
būti Algis Klimaitls.

Tikimės, kad VLIKO atstovybės 
įsteigimas Europoje padės aukščiau 
Iškelti Lietuvos laisvės aspiracijas ir 
nepriklausomybės atstatymo viltis.
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Amerika iki šiol buvo laisvės šalis, 
kurios simbolis - Laisvės statula, 
pasitinkanti ateivius iš visų pasaulio 
kraštų, ypač tuos, kurie atbėga iš 
vienokios ar kitokios nelaisvės. Taip 
buvo nuo pat Amerikos, kaip valsty- 
bės, pradžios. Ateivių masėse buvo 
visokių - dorų ir nedorų žmonių, 
netgi nusikaltėlių, pabėgusių nuo 
bausmės savame krašte. Niekas tada 
neklausinėjo apie ateivio teisines 
painiavas. Kartų apsigyvenai Ameri
koje, tapai amerikiečiu, esi laisvas 
pilietis, saugomas krašto įstatymų. 
Jeigu jiems nusikaltai, prasideda 
teisminė procedūra, kuri atitinkamai 
baudžia. Bet pastaraisiais metais 
Amerikos veidas pradėjo keistis. 
Didžiosios laisvės šalyje atsirado 
įtakinga gyventojų grupė, kuri pra
dėjo reikalauti tam tikrų ateivių 
trėmimų. Esą Amerikoje atsirado 
įtariamų nacių karo nusikaltėlių, 
kurie teršia krašto veidą. Amerika 
negalinti būti nusikaltėlių užuovėja. 
Ta linkme kongresas priėmė įstatymą, 
įgalinantį atimti pilietybę iš asmenų, 
jau Amerikos piliečių, netiksliai 
atsakiusių į emigracijos anketą bei 
įtariamų nacių karo nusikaltimais. 
Pagal tą įstatymą, 1987 m. balandžio 
20 d. buvo ištremtas estas Karlas 
Lionas, 1984 m. - ukrainietis Feo
doras Fedorenka, 1987 m.- ukrainietis 
Demjaniukas. Pirmasis buvo nugaben
tas Čekoslovakijos ir Sov. Sąjungos 
lėktuvais sovietinėn Estijon, antrasis 
- sovietinėn Ukrainon, trečiasis - 
Izraelin.

Visiem trim ten gręsia mirties 
bausmė. Reiškia Amerika tris buvu
sius savo piliečius išsiuntė mirtin. Ir 
tai ji padarė nenagrinėjusi jų nusikal
timą iš esmės savo teismuose. Taip ir 
nežinia, ar tie ištremtieji yra nusikal
tėliai, ar tik suinteresuotų grupių 
krašto aukos. Tiesa, jų bylose 
pasisakė Amerikos teismai, bet tiktai 
dėl netiksliai užpildytų imigracijos 
anketų. Jeigu Amerikos teismai būtų 
minėtų asmenų bylas nagrinėję iš 
esmės, kitaip atrodytų tas reikalas. 
Dabargi tie asmenys visuomenės 
akyse liko nusikaltėliais net jų bylų iš 
esmės nenagrinėjus. Tuo tarpu Vaka
rų teisėtvarkoje žmogus, kad ir 
įtariamas, laikomas nekaltu, kol nėra 
teismo nubaustas. Šiuo atveju toji

TASMANIJOS AKA

"Lietuvių studijų draugija", ne
seniai įsisteigusi Tasmanijos universi
tete, savo veikią plečia dideliu 
greičiu. Studentų tarpe auga vis 
didesnis susidomėjimas šia kultūrine 
organizacija. į susirinkimus užklysta 
vis daugiau naujų veidų. Susidarė 
reikalas artlmesniam susipažinimui ir 
buvo nuspręsta suruošti "lietuvišką 
vakarienę".

Balandžio 30 dieną, Šikšnių patal
pose kurios yra vadinamos dar 
"Hobarto lietuvių namais", prisipildė 
jaunais ir vyresniais universiteto 
studentais bei dėstytojais. Lietuviškai 
išpuoštos patalpos ir muzika suteikė 
malonią atmosferą, tačiau šio paren
gimo pasisekimas priklausė nuo Ho
barto lietuvių moterų draugijos, 
kurios narės pagamino tikrai repre
zentacinę vakarienę, susidėjusią tik iš 
lietuviškų valgių. Moterų draugijos 
pirmininkė Elena Paškevičienė, su 
Irena Jurevičiene, Kristina Domku- 
viene ir Antanina Milinkevičiene 
triūsė virtuvėje ištisą dieną nebe 
reikalo. Jų puikius valgius išnešiojo 
prie stalų gražiosios lietuvaitės Rožė 
Vaičiulevičiūtė ir Regina Milinkevi- 
čiūtė. Vakarienės metu buvo artimiau 
pabendrauta ir malonioj nuotaikoj 
už mėgsti draugiški ryšiai.

Mūsų Pastogė Nr. 19 1987. 5. 18 pusi.
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teisinė taisyklė nebuvo pritaikyta 
minėtiems asmenims - estui ir abiem 
ukrainiečiam. Ir tai įvyko spaudžiant 
žydų bendruomenei, kurios įtaka buvo 
lemianti. Jeigu ne jos spaudimas, K. 
Linnas būtų buvęs ištremtas Panamon 
ir apsaugotas nuo sovietinės grės
mės. Dabar jis bvuo išsiųstas į 
sovietinio budelio nasrus. Tuo būdu 
Amerikos vyriausybė susitepė rankas. 
Net ir tuo atveju, jeigu ištremtieji yra 
tikri nacių karo nusikaltėliai, turėjo 
būti teisiami pačioje Amerikoje. Nei 
Izraelio, nei Sov. Sąjungos teismai 
negali būti bešališki, nes ten stipriai 
vyrauja keršto motyvas. Tik Amerikos 
teismuose būtų išryškėjusi tiesa apie 
savo piliečius.

Minėti trijų asmenų ištrėmimai iš 
Amerikos tėra pradžia. Jais yra 
pralaužti pirmieji ledai, blokavę 
teisinį kelią deportuoti ką nors į 
Sovietų Sąjungą ir jos okupuotas bei 
aneksuotas Baltijos valstybes. Ameri
kos valstybės departamento tarptau
tinės teisės žinovų buvo pasisakyta, 
kad esto ištrėmimas sovietų okupuo- 
ton Estijon neprieštarauja Amerikos 
politikai, nepripažįstančiai Baltijos 
valstybių okupacijos. Nežinia kokiu 
pagrindu jie remiasi, bet mūsų 
teisininkams ir visuomenei aiškiai 
matyti, kad toks sprendimas neside
rina su Amerikos politika Baltijos 
valstybėse. Čia turbūt daugiau lemia 
ne teisinis žinoviškumas, o suintere
suotųjų kerštingumas, kuris bus 
vykdomas ir toliau. Su Karlo Linno 
ištrėmimu buvo atkelti vartai, pro 
kuriuos bus verčiami eiti ir kiti 
įtariamieji karo nusikaltėliai. Tai gali 
paliesti ir keletą Amerikos lietuvių. 
Dėl to mūsoji visuomenė turėtų 
sukrusti ir plačiu mastu protestuoti 
prieš Amerikos piliečių trėmimą į 
budelių nasrus. įtariamieji karo nuęi 
kaitimams turi būti teisiami pačioje 
Amerikoje. Be to, reikėtų protestuoti 
ir prieš vienašališkumą - pajieškos 
turi liesti ne tik nacių, bet ir sovietų 
bei kitų karinius nusikaltimus. Dides
nis objektyvumas buvo iškovotas 
Kanadoje. Argi Amerikos visuomenė 
nemato žalingo vienašališkumo, kuris 
kraštui nedaro garbės, nes pažeidžia 
teisingumą.

"Tėviškės Žiburiai"

DĖMI KAI VEIKIA

Gegužės 4 dieną "Lietuvių studijų 
draugija" suruošė šio semestro pasku
tinį parengimą. į Tasmanijos universi
teto auditoriją susirinko daug lektorių 
ir studentų. Seminarą pradėjo profe
sorius Philip W. Hughes, profesorius 
tarybos vicepirmininkas, pristaty
damas prelegentą Algį Taškuną, kuris 
skaitė paskaitą "Kapitonas Cook ir 
profesorius George Forster: Australi
jos pirmieji ryšiai su Lietuva". 
Rūpestingai paruoštoje paskaitoje 
buvo nušviesti prieš pora šimtmečių 
gyvenusio gamtos mokslininko darbas 
Australijoje ir vėliau Vilniaus univer
sitete.

Po paskaitos sekusiose diskusijose 
malonu buvo girdėti išreikštą nusiste
bėjimą Vilniaus universiteto amžiumi, 
jo moksline programa ir... nusiskun
dimą dėl australų vienakalbiškumo... 
Australų akademikai buvo nepaten
kinti tokia švietimo sistema, užker
tančia galimybes naudotis plačia ir 
įdomia literatūra kitomis kalbomis. Jie 
džiaugėsi išgirdę svarbių žinių apie 
Lietuvą Ir Lietuvos universitete 
dirbusį profesorių George Forster.

Džiaugėmės ir mes.
Genovaitė Kazokienė
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Australijoj žinoma visuomenininke 
Antanina Binkevičiūtė - Gučiuvienė 
gegužės 2-rą atšventė 82 metų 
sukaktį draugų ir bičiulių tarpe.

A. Binkevičiūtė - Gučiuvienė yra 
muzikos pedagogė, buvus aukštos 
kultūros solistė. Lietuvoje ji turėjo 
savo privačią dainavimo studiją.

Muzikos klausimais rašė Lietuvos 
spaudoje. Australijoje turėjo savo 
dainavimo studiją. Daug kartų daina 
vo solo partijas australų radiofo
nuose.

Garbingai jubiliatei gimtadienio 
proga linkime sveikatos ir ilgo 
amžiaus.

LIETU O

PERSĖKI O JI MAI 
T EB E V Y KST A

Italijoje veikiantis "Krikščioniško
sios Rusijos" studijų centras Milane, 
surengtos spaudos konferencijos me
tu, pristatė laikraštininkams ir visuo
menei ką tik paskelbtą pranešimą apie 
sąžinės belaisvius Sovietų Sąjungoje 
ir jos valdomuose kraštuose. Iš šio 
pranešimo patiriama, kad paskutinių 
dvidešimties mėnesių laikotarpyje 
Sovietų Sąjungoje buvo suimti ir 
priverčiamojo darbo lageriuose įka
linti bent 177 asmenys, apkaltinti tuo, 
kad yra tikintys ir troško savo religinį 
tikėjimą viešai praktikuoti. Kalbama 
tiktai apie 177 asmenis dėl to, kad 
apie juos turima tikslių žinių: yra 
žinomos jų pavardės, kalinimo vietos, 
žinoma, kada jie buvo areštuoti ir 
kokie kaltinimai jiems iškelti. Iš 
tikrųjų už religinius įsitikinimus So
vietų Sąjungoje suimtųjų skaičius 
paskutinių dvidešimties mėnesių lai
kotarpyje gali būti žymiai didesnis. 
Areštuotų tarpe yra įvairių religinių 
bendruomenių nariai: daugiausiai yra 
baptistų - 82, bet yra taip pat 
stačiatikių, katalikų ir kitų. Kai kurie 
areštuotieji buvo taip pat apkaltinti 
pilietinių ir tautinių teisių gynyba. 
Gorbačiovo valdomoje Sovietų Sąjun
goje tikinčiųjų padėtis nėra paleng- 
vėjusi, ypač tų, kurie yra pasiryžę 
viešai išreikšti savo religinius įsitiki
nimus, pažymėjo spaudos konferenci

RA DĖKA

Reiškiame gilią padėką Australijos Lietuvių Bendruomenės Krašto 
valdybai, Newcastle Apylinkės valdybai, Newcastle Diskusijų klubui, 
"Mūsų Pastogės" redaktoriui ir visiems mieliems draugams ir pažįstamiems 
už mums pareikštas užuojautas žodžiu, laiškais ir "Mūsų Pastogėje".

Juozas Česnaitis
Viktorija Kristensen 
Janina Vabolienė
Zina Zakarauskienė su šeima.

joje "Krikščioniškosios Rusijos" stu
dijų centro vedėjas kunigas Romano 
Scalfi. Centras rūpinasi tikinčiųjų 
padėtimi ne tiktai Sovietų Sąjungoje, 
bet jos valdomuose kraštuose. Tad 
kunigas Scalfi spaudos konferencijoje 
kalbėjo taip pat ir apie Lietuvą.
Kunigas Scalfi atkreipė dėmesį, kad 
Lietuvoje maždaug nuo 1970-jų metų 
išeina nemažai įvairių pakraipų 
pogrindžio leidinių, kad jų tarpe 
žinomiausia yra "Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kronika", ■ jog sovietinė 
valdžia siekia pogrindžio leidinių 
tinklą Lietuvoje sunaikinti, ypač 
sustabdyti "Lietuvos Katalikų Baž
nyčios Kronikos" slaptą leidimą. 
Kunigas Scalfi spaudos konferencijoje 
taip pat priminė įvairius pareiškimus, 
kuriuos Lietuvos kunigai yra pasirašę 
ir pasiuntę Maskvai religinės laisvės 
klausimu. Jis atkreipė dėmesį, kad 
lietuvių tauta šiais metais iškilmingai 
minės Lietuvos krikšto 600 metų 
jubiliejų ir kad kaip tik šios sukakties 
proga Lietuvos katalikai dar įsakmiau
reikalauja, kad jiems būtų sugrąžinta 
pilna tikėjimo laisvė.

Kunigo Scalfi vadovaujamas studijų 
centras drauge su kitais persekio
jamų tikinčiųjų likimu besirūpinan
čiais sąjūdžiais, turėdamas prieš akis 
sovietinės valdžios pastaruoju laiku 
sugriežtintus religinės laisvės varžy

mus, ėmėsi iniciatyvos Italijoje rinkti 
parašus po pareiškimu, kuriuo sovie
tinė valdžia yra prašoma išlaisvinti už 
tikėjimą įkalintus asmenis. Yra mini
mos kai kurių ypatingai sunkiomis 
sąlygomis kalinamųjų pavardės. Pra ■ 
šymas bus įteiktas sovietų kompar
tijos generaliniam sekretoriui Gorba
čiovui. (VR)

E

įdomų koncertą vilniečiams suren
gė Geniušų šeima: tėvas dirigentas 
Rimas Geniušas, motina dail. Irena 
Žemaitytė-Geniušienė, kuri taipgi 

yra baigusi dešimtmetę muzikos 
mokyklą, sūnūs - pianistas Petras ir ką 
tik Vilniaus konservatoriją baigęs 
dirigentas Julius. Koncertą fortepijo
niniu duetu pradėjo Rimas ir Petras 
Geniušai, tėvas su sūnum, o užbaigė 
tėvai Irena ir Rimas Geniušai. Šeimos 
ansamblis atliko varpų sceną iš G. 
Puccinio operos "Tosca".

Pianistas Rimas Geniušas prieškari
nėje Kauno operoje dirbo akompania
toriumi.
1945 m., pradėjo dirbti operos ir 
baleto teatro dirigentu, 1948 m. 
Kauno konservatorijoje baigė fortepi
jono bei simfoninio dirigavimo studijas 
ir nuo 1958 m. tapo vyriausiuoju 
dirigentu Vilniaus operos ir baleto 
teatre. Jam teko diriguoti apie 1.700 
spektaklių, kurių eilėse buvo 374 G. 
Verdi "Traviatos" spektakliai su 
trisdešimt penkiom Violetos vaidmens 
atlikėjom. Šeimos koncertą Violetos 
arija papildė sol. I. Milkevičiūtė, šį 
vaidmenį Vilniaus konservatorijos 
operos studijoje paruošusi su Rimu 
Geniušiu, kuris dabar yra operinės 
katedros vedėjas. Šios katedros stu
dentai atliko fragmentą iš W.A. 
Mozarto operos "Don Žuanas". Su 
šeimos koncertu buvo susieta ir dail. I. 
Žemaitytės-Geniušienės grafikos 
darbų paroda.
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beprasmingas jėgų
EI K V O JI MAS

Lietuvių išeivijos, bent jos dar 
nesumaterialėjusios dalies uždavinys 
yra padėti pavergtai tėvynei. Tai 
sunkus ir daug pasiryžimo bei pasi
šventimo reikalaująs tikslas. Bet 
nuklysti nuo jo mes neturime teisės, 
jei nenorim, kad mūsų veikla ir 
tremtis liktų bepfasmėsP'::i: '"’■"'i

Gal patys nei nepastebėję prade
dame eikvoti sava energiją ne kovai su 
tėvynės priešu, bet pigiom tarpusavio 
intrigom.

Daug mus kamuoja ieškojimas 
garbės. Po tiek metų tremties, atskirti 
nuo tautos kamieno ir izoliavę patys 
save, praradom gerą dali atsivežto 
kilnumo ir idealų. Neturėdami aukš
tesnių siekimų ieškom garbės skur
džiose išeivijos kalvų viršūnėse. 
Kartais oportunizmas pasiekia kari
katūrinį laipsnį, kai patys pradedam 
girti save, vietoj pažadėtos paskaitos 
arba apeinam bendruomenės valią, 
kad tik tapti kokiu nors viršininku. 
Daug mažiau skiriam laiko prasmin
gam darbui tėvynės labui, nes tokios 
pastangos retai atneša garbę o kartais 
net sukelia pavydą ir kritikas.

Mat, pavydas yra garbėtroškos 
draugas. Lengviau kitus kritikuoti, 
negu pačiam pasirodyti su pozityviu 
darbu. Atvažiavęs i Venesuelą vienas 
veiksnių šulas nudavė visai nepaste
bėjęs išimtinai pasišventusio tautie
čio, dr. Dambravos, didžiausiam ano 
krašto laikrašty ginančio mūsų bylą, 
suorganizavusio tris televizijos pro
gramas ir mėginančio, kad Venesuela 
Iškeltų Pabaltijo dekolonizacijos rei
kalą Jungtinėse Tautose.

Bereikalingas yra ir mėginimas 
nuspręsti, kas yra vyriausias mūsų 
veiksnys: VLIKas ar PLB. Vietoj to 
vertėtų žiūrėti kaip, atskirai ir 
bendrai, daugiau padėti pavergtai 
Lietuvai. Darbo yra begalės ir ifėfjo 
nėra reikalo ginčytis

Paraližuoja mūsų veiklą ir nauja, 
neva tai diplomatija.
Kada prašom svetimųjų, kad jie 
reikalautų Lietuvos laisvės atsta
tymo, patys viešai bijom ar nenorim 
pareikšti, kad siekiam krašto laisvės 
ar kad pabėgom nuo marksistinės 
sovietų diktatūros. Pagal tos diplo
matijos ekspertus, besigindami nuo

DAR DEL LIET 
KRI KŠTO J

Mūsų santykiai su lenkais niekada 
nebuvo geri nuo to laiko, kai Jogaila 
vedė Jadvygą ir lenkų kroninkas 
Dlugošas parašė savo kronikoje, kad 
Jogaila su Jadvyga apkrikštijo Lietu
vą. Istorikai nustatė, kad nei pats 
kroninkas Dlugošas, nei Jadvyga 
niekada nėra buvę Lietuvoje ir jos 
žmonių nėra nei matę nei krikštiję. 
Apie Lietuvos krikštą, kurio 600 m. 
jubiliejų ruošiamės švęsti, nėra jokių 
dokumentų užsilikę nei Vatikane, nei 
Lenkijos karaliaus kanceliarijoje, nei 
Livonijos-Kryžiuočių kronikose, nei 
bet kuriose kitose to laiko Lenkijos 
vyskupijų raštuose. Neįmanoma pati
kėti, kad popiežius nebūtų išreiškęs 
džiaugsmo, atsiuntęs palaiminimą ir 
pasveikinęs Jogailą su tokiu dideliu 
istoriniu įvykiu, su tokia pergale, dėl 
kurio 200 m. tęsėsi kryžiaus karai. Šis 
įvykis Europos kultūros istorijoje 
paliko nežinomas to laiko žmonėms. 
Apie tuos įvykius mūsų spauda yra 
daug rašiusi, todėl aš čia jų 
nekartosiu.

Iškyla klausimas, kodėl švenčiame 
tokį jubiliejų, kuriam įrodyti neturime 
tikrų duomenų, ar tuo nepaneigiame 
karaliaus Mindaugo krikštą? Žinoma, 
kad paneigiame, niekas antrą kartą 
nekrikštija nei žmogaus, nei tautos. 

šmeižtų spaudoj ir televizijoj neturim 
minėti NKVD agentų išžudžiusių 
vienaip ar kitaip 800.000 lietuvių, nes 
toj NKVD buvo 40 procentų žydų ir 
jie dabar galėtų už tokį priminimą 
užsigauti ir apšaukti mus antise
mitais....

Besilankstant žydams matom ir 
mūsų aukščiausią gynėją Baltų Fe- 
deralinę Tarybą. Kai buvom šmeižiami 
spaudoj, jie tylėjo ir rašė valdžiai tik 
memorandus. Dabar, kada valdžia 
ruošia įstatymo projektą, pagal kurį 
bus teisiami įtartini karo nusikaltimais 
asmenys, minėta taryba visai be 
reikalo skelbia spaudoje kartu su žydų 
atstovu pasirašytą pareiškimą, kuris 
yra bereikalingas, betikslis ir dar gali 
australam duoti suprasti, kad mes 
nesame kategoriškai nusistatę prieš 
bet kokius sovietų teikiamus įrody
mus. Arba vėl, kitam laiške "Age" 
laikraščiui B. T. pirmininkas iškelia 
"puikią" mintį, kad nusikaltėlius, jei 
jau išduoti, tai siųsti į Izraelį. Aišku, 
pasiskaitę australų pareigūnai tokį 
laišką gali paimti jį dėmesin ir įtraukti 
į ruošiamą programą išdavimą į 
Izraelį, kuris gal yra priimtinas Baltų 
Tarybai, bet ne mums, kuriuos ta 
taryba turėtų atstovauti. Kada 
australai spaudoje pasisakė prieš šitą 
raganų medžioklę, mes patys gadinam 
reikalą pataikaudami žydam.

Oportunizmas, tuščias garbės ieš
kojimas, pavydas ir šita, nežinia iš kur 
atsiradusi "gudri" diplomatija, skaldo 
bendruomenę ir paraližuoja pozityvią 
veiklą. Yra skubu mums atsikratyti 
šitų ydų. Išmokim vėl susikalbėti 
brolis su broliu, nagrinėti nuodugniai 
veiklos kryptį. Ne pirmininko vieta, 
bet nuveiktas darbas yra svarbus 
bendruomenei ir tautai. O jei buvo 
pamiršta paminėti kieno 
nors gerus darbus, tai nieko tokio: 
tėvynė tikrai bus dėkinga ir jos 
padėka yra daug vertesnė negu visų 
viršūnių kartu.

Pamiršę nesusipratimus, padėkim 
mūsų atstovams ir pirmininkam dirbti 
kilnų tautos laisvinimo darbą, bet su 
viena sąlyga: jie privalo dirbti 
Lietuvai, bet ne prieš jos interesus.

Dr. Jonas Kunca

JVOS 600 METU
BI LI EJ AUS

Gal dėlto ir švenčiame, kad norime 
paneigti Mindaugo apkrikštytą Lietu
vą, kad pateisinti galėtume kryžiaus 
karus, su jau apkrikštyta Lietuva.

Šios šventės iniciatorius yra popie
žius, ne Lietuvių tauta. Lietuvių 
tauta šios šventės idėją entuziastingai 
sutiko, tai matoma iš išeivijos spau
dos, gal dėlto, kad norima turėti 
šiokios tokios iš to naudos. Pats faktas 
kalba už save teigiamai, kad bus 
kalbama apie Lietuvą, apie seną 
tvirtą Viduramžių valstybę, kuri ilgą 
laiką apsaugojo Europą nuo totorių 
invazijos. Kitas teigiamas faktas, kad 
popiežius būdamas lenkas, gali padėti 
mums sutvarkyti pašlijusius santykius 
su lenkais ir atstatyti tas moralines 
skriaudas, kurias iki šiol tebeken- 
čiame. Jei tos viltys pasitvirtintų, tai 
žinoma turėtume naudos, bet vargiai 
ar jos bepasitvirtins. Jau dabar turime 
liūdnų žinių, kurios kelia rūpestį.

Taip ir galima buvo laukti, kad 
pirmieji Lietvos krikšto jubiliejaus 
varpai suskambės Varšuvoje. 1987 m. 
sausio 18 d. lenkų katalikų laikraštis 
"Przewodnik Katolicki" atspausdino 
straipsnį "Chrzest Litwy" (Lietuvos 
krikštas), kurio ištraukas čia dedame:

"Lietuviai buvo laukiniai, gyveno 
mongolų būdu. Vaikščiojo apsirengę 

kailiais, išverstais plauku į viršų. 
Kovojo panašiai kaip totoriai; jų 
pavojingas ginklas buvo nuodingos 
strėlės. Lietuviai gyveno būdose ar 
piemenų palapinėse. Tai diktavo jiems 
klajokliškas gyvenimo būdas ... Toje 
šalyje žmona buvo vyro nuosavybė; ją 
pirkdavo nuo tėvų ar turguje, galėjo ir 
parduoti, apluošinti ar užmušti ...

Lietuvoje žydėjo daugpatystė... 
Didysis kunigaikštis ir jo artimieji 
valdė baimės būdu. Jie buvo tikriausi 
despotai, įbauginimas buvo jų valdžios 
jėga. Vytautas už smulkius nusikal
timus palipdavo įsiūti žmones į 
gyvulių kailius ir išmesti vilkams 
suėsti". Toliau kalbama apie Vytauto 
girtuokliavimą ir kitus nešvankumus. 
(Žiūr. Tėviškės Aidai Nr. 18, Br. 
Kviklio str. "Juodos katės").

Taip nuskambėjo pirmieji varpai 
Lenkijoje, nesistebim lenkų jausmais 
Lietuvai, iš jų visko galima laukti.

Bet čia iškyla kitas daug svarbesnis

NEWCASTLE DISKUSIJŲ KLUBE

Pirmoje eilėje klūpo (iš kairės): Vanda Cesnaitienė, Meedy Butkienė, Jūratė 
Ivinskienė ir Žibutė Kišonienė.
Antroje eilėje (iš kairės): St. Butkus, Juozas Cesnaitis, prof. Vytautas 
Doniela, Colette Žukienė, Viktorija Kristensen, Steen Kristensen, Janina 
Vabolienė, Dr. Gerutis Kišonas - Diskusijų klubo pirmininkas ir Zina 
Zakarauskienė.

Antrasis šių metų Newcastle 
Diskusijų klubo susirinkimas (vyko 
balandžio 12 d. Meedy ir Stasiaus 
Butkų namuose.

Pats šeimininkas, vietoj paskaitos, 
davė įspūdžius iš savo kelionės 
pavadintos "Po šiaurinį Queenslandą 
pasižvalgius."

Kelionė vyko Australijos rytiniu 
pamariu, šiaurės link nuo Brisbanės iki 
Cairns turistų autobusu. Maršrutas 
apėmė žymesnius to ruožo miestus ir 
populiarias turistų vietoves su 
prabangiais viešbučiais. Kelionės 
įspūdžių papildymui S. Butkus buvo 
paruošęs istorinius, geografinius ir 
kitus įdomius duomenis apie matytas 
vietoves.

Iš jų paaiškėjo, kad Queenslandas 
turi įvairias, gerai išvystytas, 
natūralių resursų pramones: anglies, 
aukso ir kitų metalų bei 
brangakmenių kasyklas, tropinių 
vaisių, daržovių ir cukrinių nendrių 
plantacijas. Be to, pelningas žvejybos 
ir mėsos pramones, pailiustravimui: 
Bundaberge vienų metų bėgyje 
pagaunama iki 4 su puse mil. dolerių 
vertės žuvies, gi vien Rockhamptono 
srity 250 km. radijuse randasi 2 su 
puse mil. galvijų.

Dėka šilto ir saulėto klimato ir 
gražios gamtos Queenslande yra 
ypatingai plačiai išvystyta pelninga 
turizmo pramonė. Turistus mielai 
traukia "Gold Coast" kurortas ir jūros 
pakrančių išsimėtę vaizdžios salos su 

klausimas, būtent: kas skaitys tas 
paskaitas apie krikštą akademiniame 
simpoziume Romoje?
Kas imasi atsakomybės kad Romoje 
nebus paskelbtos tos pačios šiukšlės 
kaip Varšuvoje, žeminančios ir nieki
nančios mūsų kultūrą ir tautą?

Kas atrinko ir pakvietė istorikus 
kalbėti Lietuvos krikšto vardu? Ko
dėl lietuvių istorikų toks mažas 
nuošimtis ir tie patys mūsų tautai 
nežinomi išskyrus Mariją Gimbutienę, 
kuri yra archeologė, kas girdėjo apie 
Rasą Mažeikaitę, kokią studiją apie 
Lietuvą parašė P.Rabikauskas? Kodėl 
tokia didele persvara lenkų istorikų? 
Ar ne gėda mums su tokia programa 
išeiti į pasaulio areną? Tie ir kiti 
klausimai laukia atsakymo, ar neteks 
mums patiems ieškoti savo tarpe 
kaltininkų? Duok, Dieve, kad viskas 
gerai baigtųsi.

A. Mauragis

Nuotrauka St. Žuko.

vešlia augmenija, kai kurios retai 
apgyventos, kitos skirtos vien turistų 
iškyloms.

Užbaigęs skaityti S. Butkus rodė 
skaidres su papildomais komentarais. 
Einamųjų reikalų svarstymo metu, 
buvo priimtas Jūratės Ivinskienės 
pareiškimas dėl išstojimo iš Diskusijų 
klubo. Sekė vaišės su pašnekėsiais, tuo 
labiau, kad susirinkime dalyvavo 
keletas svečių. Vaišių metu Jūratei 
buvo sudainuota "Ilgiausių metų"... 
gimimo dienos proga, kuri sutapo su 
susirinkimo data.

Sekantis susirinkimas įvyks birželio 
14 d. pas prof. Vyt. Donielą. 
Paskaitą skaitys Dr. Gerutis Kišonas 
tema: " Užkrečiamos ligos amžių 
bėgyje".

Viktorija Kristensen

Ar žinote, kad:

- Senovės švedai senus žmones 
įdėdavo į bačkas ir palikdavo mirti.

- Senovės Airijoj obelys ir lazdynai 
buvo laikomi šventais medžiais. Už jų 
nukirtimą bausdavo mirtimi.

- Prancūzai suvalgo daugiausia sūrio 
pasaulyje.

- Švedai pirmieji pradėjo pilstyti 
pieną į kartonines dėžutes.
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MOTINOS DIENOS MINĖJIMAI

PERTHE
Šiemet motinos dienos, Čia, Perthe 

minėjimas buvo atliktas mūsų tėvy
nėje nusistovėjusiais papročiais, - 
gegužės mėnesio pirmąjį sekmadieni. 
Kaip ir visi kiti minėjimai, taip ir šitas, 
buvo pradėtas pamaldomis St. Francis 
Xavier bažnyčioje. Kun. dr. A. 
Savickas atlaikė šv. Mišias ir pasakė 
turiningą ir įdomų dienai pritaikintą 
pamokslą.

Po šv. Mišių buvo sugiedota mūsų 
visų motinoms Motinos garbei - 
Švenčiausiai Panelėr Marijai Litanija. 
Norėčiau, čia, dar priminti, kad 
bažnytėlėje, kairėje nuo altoriaus 
pusėje, specialiai pastatytas šv. 
Marijos didelis paveikslas, kur ir 
altorius, buvo papuoštas gyvomis 
gėlėmis ir tai labai pagilino minėjimo 
reikšmę ir prasmę. Nepamirškime, kad 
kada tai, mūsų tėvynėje visad gegužės 
mėnuo buvo pašvęstas šv. Marijos 
garbei.

Tuojau po pamaldų susirinkome i 
lietuvių namus, kur buvome maloniai 
pasveikinti ir mūsų darbščiųjų "Moti
nų" skaniais pietumis pavaišinti. Po 
kavutės mūsų mielas visuomenininkas 
J. Krupavičius atsistojo. Jam vos tik 
aiškiu garsiu ištarimu prabilus: "Moti
nėle mano, tu sengalvėle mano"... 
salėje sėdėjusieji mirtinai nutilo. Visų 
mintys tapo nukreiptos ( tą asmenį, 
kurj pirmą pamatėme mūsų gyvenime 
brėkštant, prie kurio pirmiausia prisi
glaudėme ir kuri mus auklėjo ir
mylėjo, gal daugiau, negu pati save. 
Bet ar mes už tai esame jai dėkingi? 
Dauguma jau dabar pamirštame tą 
kalbą, kuria ji mus mokė pirmuosius 
žodelius tarti ir tą žemę ant kurios ji 
mus pastatė pirmuosius žingsnelius 
žengti.... O ji iš mūs tik vieno už tai 
norėtų, - tik pratarti:
" Vaikeli, aš Tavimi didžiuojuosi!"...

Po J. Krupavičiaus kalbos daugiau 
jau niekas neatsirado motinos garbei 
žodį tarti. Tik Radzivanų sūneliai: 
Vytenis ir Gintaras, - vienas paskaitė 
savo parašytą kūrinėlį motinai, o kitas 
paskaitė porą anekdotų. Mūsų choras 
vadovaujamas V. Skrolio maloniai 
padainavo keletą dainelių. Kun. Dr. 
A. Savickas visas buvusias salėje 
motinas šampanu pavaišino. Bet jos 
dar ir po gėlių puokštelę gavo. Vėliau 
sekė turtinga loterija. Kadangi po jos 
jau saulelė visiškai į vakarus sukosi, 
tai mes tikrai gerai nusiteikę pradė
jome skirstytis namo. Skirstėmėsi 
prašydami Visagalio Dievulio, kad jis 
dar ilgam paliktų lietuvišką motiną 
mūsų širdyse tokią, kuri dar taip yra 
gyva pasilikusi mūsų prisiminimuose..

Kauniškis.

BRISBANAS
Gegužės 3 dieną, sekmadienį Bris- 

banės lietuviai atšventė motinos 
dieną. Susirinkus gražiam būriui 
lietuvių į St. Marys bažnyčią mūsų 
kapelionas dr. P. P. Bašinskas atlaikė 
šv. Mišias už visas gyvas ir mirusias 
motinas.

Po pamaldų, visiems susirinkus į 
lietuvių namus, buvo pradėtas motinų 
pagerbimui minėjimas. Šiais metais 
programa rūpinosi jaunimas, tai minė

Buvusiam Lietuvių namų tarybos nariui - lėšų teikėjui ir Lietuvių klubo 
nariui - steigėjui

mirus, jo žmoną Oną, dukrelę Dalią, žentą Alių ir visas gimines giliai 
užjaučia

Lietuvių klubo valdyba.
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jimą atidarė jaunimo ir sporto vadovas 
V. Stankūnas. Gražiais žodžiais 
pasveikinęs mamytes, pakvietė j 
garbės prezidiumą keturias ne seniau
sias,bet darbščiausias mūsų bendruo
menės motinas. F. Luckienę, B. 
Mikučienę, J. Stankūnienę ir R. 
Platkauskienę. Paskaitą skaityti buvo 
iškviestas J. Platkauskas. Jis Škoti
joje gimęs lietuvis, kalbėjo aiškiai ir 
jautriai, kad ne vienai motinėlei 
riedėjo ašaros per skruostus. Jis 
prisiminė savo mamytę, kuri apleido 
Lietuvą dar caro laikais, nemačiusi 
laisvos Lietuvos, išaugino dešimt 
vaikų kalbėdama ir mokydama juos 
lietuviškai.

Meninę dali pradėjo tautinių šokių 
grupė. Chorui dainuojant "Subatėlę", 
mergaitės pasirodė labai gerai sušo
kusios ir pilnos energijos. Bendras 
choras, diriguojant B. Mikužienei, 
padainavo "Oi mamyte, tu man 
pasakyk". Sekė tautinis šokis "Miki- 
tienė". Mergaitės tikrai grakščiai 
šoko, sukosi, nardė. Labai malonu 
matyti naujai atgaivintą tautinių 
šokių grupę, dėka Katrinos Milvy- 
dienės pasišventimo. Toliau F. Luc- 
kienė padeklamavo eilėrašti "No-- 
rėčiau pasakyti".
Moterų grupė "Volungėlės" švelniai 
padainavo "Lauksiu tavęs ateinant" ir 
"Mamai". Vėl šokėjos pasirodė su 
"Jonkeliu". Užbaigai bendras choras 
sudainavo "Mamos dalia" ir labai 
linksmą ir juokingą dainą "Negalima 
sūneli". Dainininkai susilaukė daug
plojimų. Dirigentei atsisveikinant bu
vo (teiktos gėlės nuo dėkingų choristų 
ir V. Stankūnas visiems padėkojo už 
taip gražiai paruoštą programą.

Vėliau sekė pietūs, turtinga loterija 
ir pasilinksminimas.

Balandžio 21 d. choras aplankė prie kurio dvi didžiausios Lietuvos 
buvusią choristę Nicienę, kuri dėl,,, upės susitinka. Manau ne kartą jis su 
ligos jau seniai nebegali atsilankyti į 
mūsų minėjimus. Choristai jai išdai
navo daug naujų ir senų dainų, o 
Nicienė visus pavaišino pakviesdama 
prie apkrauto stalo. Dainininkai 
dėkoja už jos vaišingumą.

Brisbanietė

N e wc ras ti vj e

Apylinkės valdybos suorganizuotas 
Motinos dienos minėjimas įvyko gegu
žės 10 d. 2 vai. p.p., Hamiltone, St. 
Peters salėje.

Džiugu kad ir šį minėjimą, kaip ir 
visus kitus paskutiniu laiku suruoštus 
minėjimus, atsilankė beveik visi vietos 
lietuviai.

Visoms motinoms buvo prisegti prie 
krūtinės baltų chrizantemų žiedai ir 
jas gražiais žodžiais, Apylinkės val
dybos vardu, pasveikino Zina Zaka
rauskienė. Mirusios motinos pagerbtos 
tylos minute.

Pianinu palydint M. Ulonienei, Zina 
Zakarauskienė solo padainavo dainą 
"Amžinoji Motina". Toliau kvartetas, 
susidedantis iš Z. Zakarauskienės, M. 
Zakarauskienės, B. Gasparonienės ir 
B. Zakarauskaitės sudainavo šias 
dainas: "Mylėkite savo brangias 
Motinas", "Papartėlį" ir "Gimtinės 
aidai".

Vėliau R. Lapinskas skaitė gana 
ilgą, bet gražų eilėraštį, pavadintą 
"Laškas Motinai". Dainos ir poezija 

buvo palydėti ilgais plojimais.
Seniausiom Motinoms - 0. Leona-

vičienei, M. Kontrimienei ir E. 
Kutienei buvo įteiktos didžiulės 
gėlių puokštės.

Valdyba dėkoja E. ir S. Daugėlams 
už paaukotas gėles, M. Butkienei, B. 
Zakarauskaitei, O. Česnaitienei, B. 
Gasparonieneilr Z..Zakarauskienei už 
paaukotus tortus ir pyragaičius!

Visi minėjimo dalyviai buvo pavai
šinti tais pyragaičiais ir kava.

M. Š.
arnajiwwiMtrtWttawwMnwtvntanwwia

S V EI KI NAME

Malonu karštai pasveikinti, dauge
liui gerai pažįstamą, Melbourno Apy
linkės valdybos pirmininką, Ričardą 
Šemetą su, balandžio mėnesį atšvęstu, 
70-tu gimtadieniu.

Ričardas Šemetas
Gimė jis, gyveno ir teisės mokslus 

ėjo laikinoje Lietuvos sostinėje Kau
ne. Mieste, kur Nepriklausoma Lietu
va kūrėsi ir nuostabią pažangą darė. 
Mieste su plačiomis alėjomis, parkais,

nuostaba stebėjo šviesos kaitą virš 
Nemuno ir Neries klonių. Ir dainoje 
sakoma: ... Nemuno kloniai, kloniai 
žali, platūs krantai smėlėti ...

Tokioje aplinkoje Ričardas užaugo, 
subrendo ir jo mąstysena formavosi į 
visuomenines ir estetines tėkmės, į 
plačių pažiūrų asmenybę, į didį 
patriotą, tolerantišką kito asmens 
nuomonei.

O vistik R. Šemetas žmogus be 
pretenzijų, be puikybės. Jeigu jo sūnūs 
nebūtų jo gimtadieniui netikėtumą 
restorane suruošę, vargu ar būtume 
apie jubiliejinį jo gimtadienį sužinoję. 
Jis pats apie tai tikriausiai nebūtų 
užsiminęs.

Žinome, kad šio šimtmečio apie 
penktą dešimtmetį, netekę Tėvynės, į 
šį kraštą atkeliavo nemažas skaičius 
gabių ir išsilavinusių jaunų žmonių. 
Atvyko tada ir Ričardas Šemetas su 
žmona Elvyra. įdomi išvada nušviečia 
mums dabar įdomią fazę - atvykusių 
vaikai šiandien jau vyresni negu jų 
tėvai atvykimo metu buvo.

Vieni atvykę i šį svetingą kraštą, 
savo jauną dėmesį sutelkė į atskiras, 
siauras gyvenimo sritis, kiti ieškojo 
kūrybinių dirvų individualumui pasi
reikšti. įvairiais gyvenimo aspektais 
pasiskleidė atvykę lietuviai po šį 
kontinentą, kur vieni vienaip, kiti 
kitaip paliks išeivių ir gal vietinių 
gyventojų istorijoje ryškių pėdsakų.

R. Šemetas nuo pat įsikūrimo 
Melbourne, kiek suspėdamas, daly
vaudavo ir rūpinosi lietuviška veikla. 
Kasdieninį darbą, iki išėjimo į poilsį, 
dirbo vienoje didžioje Melbourno 
baldų prekyboje, bendrovės adminis
tracijoje.

Matydamas, kad gali būti naudingas 
ir jausdamas sugebėjimą vadovauti, jis 
kandidatavo ir buvo išrinktas j 
Melbourno Apylinkės valdybą du 
kartus. Abu kartus ėjo pirmininko 

pareigas.
Žmogaus gyvenimas atsiskleidžia 

daugybe pavidalų: darbu, nerimu, 
troškimais, dideliais ir mažais darbais. 
Ir jie savo tylia kalba apie žmogų 
pasako daug daugiau, nei šis trumpas 
aprašymas. įvairiapusė R. Šemetos 
veikla sunkiai telpa vienos krypties 
rėmuose. Subtiliai, atlikęs vieną kitą 
prisiimtą pareigą, jis nelaukė atskiro 
įvertinimo. Dvejonių ir ketinimų 
nebūta, nesiskundžia jis ir laiko stoka, 
tik galvoja jis, kad senajai kartai turi 
būti ribos iš vadovavimo pasitraukti, 
laikas organizacijų vairus užleisti 
jaunesnei kartai.

R. Šemetos iniciatyva buvo įsteigta 
Melbourno Pensininkų sąjunga, kurios 
valdyboje jis yra ir dabar narys. Taip 
pat įsijungė jis ir i Australijos 
Lietuvių Fondą ir yra valdybos vice
pirmininkas. Jis ir dabartinės Krašto 
Tarybos narys. O nepamirškim, kad jo 
visos viltys sudėtos į mūsų jaunimą ir 
ypatingai į VI-jo PL Jaunimo Kon
greso pasisekimą. Ir čia jis prisiėmė 
pareigą Jaunimo Kongreso ruošos 
Komitete finansų telkimo komisijoje.

R. Šemetas nelieka abejingas vis
kam, kas Bendruomenėje vyksta, jis 
eina su organizacijų gyvastingumu. 
ALB Krašto valdyba sako ačiū jam už 
įdėtą darbą ir linki jam žvalios 
nuotaikos ir stiprios sveikatos, kad 
tuo pačiu užmoju ir toliau aistringai 
rūpintųsi Lietuvos likimu.

Al. Baltrukonienė
ALB Krašto v-bos vardu.

R AŠYTOJIJ
K O N FE R E N OI J A

Vašingtone įvyko tarptautinė rašy
tojų konferencija, kurioje pirmą kartą 
istorijoje Vakaruose gyvenantieji 
antikomunistiniai disidentai ir iš Sov. 
Sąjungos atvykę rusų rašytojai kartu 
diskutavo literatūros klausimus.

Kaip pranešė Londono dienraštis 
Independent (IV.25), konferencijoje 
dalyvavęs lietuvių rašytojas Tomas 
Venclova, kuris šiuo metu profeso
riauja Yale universitete, JAV, pasa
kęs kad viena svarbiųjų žmogaus 
teisių yra teisė turėti praeitį, 
atsiminti pirmtakūnus ir galėti vesti 
su jais dialogą.

Konferencijoje taip pat dalyvavo 
rusų poetas Josif Brodskij, dabar 
gyvenantis Amerikoje, ir rusų rašy
tojas Andrey Siniavskij, kuris šiuo 
metu dėsto rusų literatūrą Sorbonos 
universitete.

į konferenciją, kurią organizavo 
Kongreso biblioteka su Weidenfeldo 
knygų leidykla, buvo pakviesta apie 
50 rašytojų. Iš Sov. Sąjungos buvo 
rašytojas A ndrel Bytov ir poetas Oleg 
Čuchoncev. Pastarasis tarp kitko 
pasakė, kad ankstyvesniais laikais 
daug gabių sovietų poetų, bijodami 
pasekmių, buvo nustoję rašyti. Dabar 
gi, pasinaudojant Gorbačiovo "glas
nost" sąlygomis, iškyla daug naujų 
rašytojų.

0. Čuchoncev pasakė, jog jis yra 
patenkintas pasikeitimais, vykstan
čiais Sov. Sąjungoje. "Mes dabar 
galime savo akimis matyti, kiek 
turtinga yra Amerika ir kaip stiprios 
yra jos tradicijos. Bet, aš manau, kad 
mes esame truputį turtingesni už 
amerikiečius, truputį turtingesni vil
timis ... Jeigu tos viltys išsipildys, bus 
geriau visam pasauliui".

Rusų rašytojas Andrei Bytov pasa
kė, kad sovietų rašytojų svarbiausias 
uždavinys - atidengti rusų kultūros 
praeitį, kurią sovietų buvusi valdžia 
bandė nuslėpti. "Mes bandome grįžti į 
praeitį ir užpildyti tas spragas, kurios 
susidarė mūsų kultūriniame auklė
jime". Tuo klausimu kalbėjo ir Tomas 
Venclova, nušviesdamas padėtį Lie
tuvoje.
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NETEKOME. TAURAUS LIETUVIO

Trečiadienį, gegužės 6 dienos 
išvakarėse staiga mirė Povilas G rosas, 
tik prieš dvi savaites atšventęs 
auksinį vedybų jubiliejų.

Sydnejiškiai jį pažino kaip garbingą, 
dosnų lietuvį, besisielojantį Tėvynės 
likimu ir mūsų bendruomenės gerove.

Povilas gimė 1909 m. gruodžio 26 
dieną, Červiškių kaime, Tauragės 
apskrityje.
Tėvai ūkininkai, bet esant vienam iš 
jauniausių šeimoje, ūkyje darbo rankų 
buvo perdaug. Teko dar pačioje 
jaunystėje pradėti savistovų gyve
nimą. Nuolatinai apsigyvenęs Kybar
tuose sukūrė šeimą, vesdamas Oną 
Gečiauskaitę.

Lietuvoje gimė dukra Dalia ir visa 
šeima 1944 m., bėgdami nuo karo 
liepsnų, apleido gimtąją žemę. Iš 
dalies laimingi, nes DP vargus praleido 
visi kartu.

Gyvendamas lietuvių stovyklose 
ruošėsi emigracijai, taigi išmbko 
elektriko amatą. Atvykęs į Australiją 
ir atlikęs darbo prievolę, surado 
elektriko tarnybą.

Povilas ir Ona Grosai, būdami 
darbštūs ir taupūs,vieni iš pirmųjų 
įsigijo nuosavus namus Sydnejuje.

Neilgai teko Povilui dirbti amati
ninko tarnyboje. Žmonos pradėtas 
biznis prekyboje ėjosi sėkmingai, tai ir 
Povilas, metęs tarnybą, įsijungė į 
prekybą Sydnejaus priemiestyje, 
Croydon Parke, daugelis ir mūsų 
tautiečių pasinaudojo Povilo ir Onos 
patarnavimu.

Vienok Povilo gyvenimas nesiribojo 
vien tik savo ir šeimos gerovės 
siekiais. Jis buvo vienas iš pirmųjų 
Sydnejuje, kuriam kilo mintis įsigyti 
namus lietuvių tautiniams, kultūri
niams ir sporto reikalams. Būdamas 
kuklus, nesiveržė į komitetus, sudary
tus namų įsigijimui, bet gavęs aukų 
rinkimui knygutes, visą savo laisva
laikį pašventė akcijų rinkimui. Akcijų 
ir surinktų aukų skaičiai įrašyti 
Australijos Lietuvių metraštyje, kar
tu ir mūsų širdyse bei mintyse visų tų 
kurie prisimename anuos praeities 
laikus.

Jo sėkmingo aukų rinkimo rezul
tatai kelis kartus didesni už visų kitų, 
sudėjus į bendrą sumą.

įsigijus nuosavus bendruomenės 
namus Povilas ketverius metus dirbo 
namų taryboje ir dvejus metus namų 
patikėtinio pareigose.
Lietuvių namams esant Redferne ir 
pravedant remonto darbus, Povilas 
atidavė savo duoklę elektros pertvar
kyme ir įrengime.

Kas arčiau Povilą pažino prisimena 
jo ilgesį savo gimto krašto, gilią 
Tėvynės meilę.

Nežiūrint ilgų darbo valandų, 
nuosavoje prekyboje, pakviestas ne
atsisakė dvejus metus darbavosi 
Sydnejaus Apylinkės valdyboje.

Iki mirties Povilą matydavome 

lietuvių ir Pavergtų Tautų 
demonstracijose, kiekviename minė
jime, parengime, baliuje, visur, kur tik 
vyko bet koks parengimas: kultūrinis, 
politinis ar sporto žaidynės .

Nemažą įnašą Povilas paliko lietu
vių šachmatininkų veikloje. Neiškopė 
j pirmaujančių gretas ir nedaug 
laimėta žymeniu, bet jo vardas lieka 
įamžintas turnyrų ir aukų knygose.

Ginant lietuvių garbę ir prestižą, 
Povilas sau lygių neturėjo. Jo pažadas 
atvykti ir reprezentuoti lietuvius, jam 
buvo šventas žodis, visada ištesėtas.

Įsigijus lietuvių namus, Povilą 
matėme šachmatų klubo steigėjų 
tarpe ir savo lėšomis įgijusi naujam 
klubui žaidynių priemones. Vargu ar 
galima suminėti visus Povilo atliktus 
darbus, pasiaukojimą ir pastangas. Jis 
visa tai atliko turėdamas nepaprastą 
meilę savo Tėvynei ir lietuvybės
išlaikymą išeivijoje.

Palaidotas gegužės 11 dieną Sydne
jaus Rookwood kapinėse. Atsisveiki
nimo žodžius tarė: Ramovės vardu - 
Pr. Sakalauskas, Apylinkės valdybos- 
pirm. A. Giniūnas, klubo-pirm. V. 
Bukevičius ir draugų - A. Kutka.

Garbingas Lietuvos sūnau, staiga 
apleidai mus, atidavęs su kaupu savo 
dalį Pavergtai Tėvynei ir mūsų, 
likusiųjų gerovei ir ateičiai.

V. Augustinavičius.

G A RB1 N G A 
SUK AKTIS

Gegužės 2 d., lietuvių klube, savo 
80-tą gimtadienį atšventė Sydnejaus 
lietuvių bendruomenės aktyvi veikėja 
Ona Osinienė.

Kaip daugeliui tėvynainių, taip ir 
jai, jau nuo vaikystės teko pajusti karo 
vargus. Nors gimė Estijoje, nes jos 
tėvelis tuo metu ten dirbo, bet greit 
prasisėjęs 1914 m. karas priverčia 
šeimą trauktis į Rusiją. Bet ir čia 
nebuvo ramybės ir čia reikėjo 
kraustytis iš vienos vietos į kitą iki 
šeima pasibaigus karui grįžo į Lietuvą. 
Tuo metu ir Lietuvoje buvo sunku kur 
nors pastoviau įsikurti, bet po kurio 
laiko pavyksta apsigyventi Kaune.

Būdama dar labai jaunutė pradėjo 
dirbti geležinkelių dirbtuvėse rašti
ninke, o vėliau buvo viršininko 
sekretorė - mašininkė. 1931 m. 
ištekėjo už S. Osino, kuris, dirbdamas, 
vakarais studijavo inžineriją.

Neilgai teko džiaugtis ramiu gyve
nimu ir dukrelių Marinos ir Valentinos 
krykštavimu, nes vėl grąsino karo 
audros ir nežinomas rytojus. Nematy
dami kitos išeities, 44-tų metų liepos 
1 dieną apleidžia Kauną pasitrauk
dami toliau nuo artėjančio fronto.

Vokietijoje Ošinu šeima apsigyvena 
Muenchene - pabėgėlių stovykloje. 
Turėdama prigimtą organizatorės ir 
vadovės talentą, ji stovykloje tuoj 
įsteigė lietuvių moterų socialinės 
globos sekciją. Jos pavyzdžiu pasekė 
ir kitos stovyklos įkurdamas tokias 
draugijas.

Atvykusi į Australiją visa Ošinu 
šeima aktyviai įsitraukia į lietuvišką 
veiklą.
Osinienė 1956 m. išrenkama naujai 
įsteigtos Sydnejaus Lietuvių moterų 
socialinės globos draugijos pirmininke. 
Šios organizacijos veiklai išvystyti, 
per eilų metų, ji paaukojo daug darbo 
valandų ir, kaip mes sakome, įdėjo 
daug širdies.

Keletą metų paatostogavusi Ame
rikoje pas dukrą ir kiek pailsėjusi, ji 
vėl grįžta prie pamėgto organizacinio 
darbo. Sį kartą ji suburia tautiečius, 
įsteigdama Sydnejaus Pensininkų klu
bą.

Nuo pačių pirmųjų dienų Austra

lijoje Osinienės pagrindinis rūpestis 
buvo dukrelių Marinos ir Valentinos 
lietuviško auklėjimo problemos. Bent 
Australijos lietuviai gerai žinome 
visus sunkumus, o tuo labiau, kad ir 
australų valdžia tada nebuvo palanki 
etninėms grupėms. Jie norėjo kuo 
greičiau mus tautiniai "suvirškinti", 
bet Osinienė atsiekė savo tikslą ir jų 
dukros užaugo puikiomis ir sąmonin
gomis lietuvaitėmis. Tuo gali didžiuo
tis ne tik jų šeima, bet ir visa lietuvių 
Bendruomenė.

Prelatas P. Butkus įteikia šv. Kazi
miero medalį sukaktuvininkei Onai 
Osinienei.

Švenčiant šią gražią amžiaus su
kaktį ją pasveikinti atvyko svečiai ne 
tik iš Sydnejaus apylinkių, bet ir iš 
kitų miestų bei užjūrio. Iš Amerikos 
mamytę pasveikinti atvyko adukra 
Valentina su vyru John Harvey ir 
solenizantės sesutė Marija Ališaus 
kienė, iš Adelaidės - V. Morkūnienė, 
iš Melbourne - J. Rekešienė ir iš 
Canberros - I. Butavičienė.

Visą šio iškilmingo pobūvio eigą, 
gražia lietuvių kalba, pravedė žentas
- Laurence Cox ir net išdavė paslaptį 
kada ir kas jį išmokino lietuvių kalbos. 
Svečiams susėdus prie stalų ir prelatui 
P.*-Butkui. M.B.E. palaiminus, 
prasidėjo vaišės ir sveikinimai. Mr. 
Cox sveikindamas šeimos vardu, 
papasakojo, kaip jis, ką tik baigęs 
studijas ir pradėjęs darbą vaistinėje 
susipažino gražią lietuvaitę studentę
- Mariną. Bet, deja,, jis tuoj susivokė, 
kad Marinos tėveliai, o ypač mama, 
nori lietuvio žento. Taigi jam nieko 
daugiau nelikę, tik reikėję išmokti 
lietuvių kalbą ir gauti kuo daugiau 
žinių apie Lietuvos praeitį ir dabrtį. 
Jo mokytoja buvo ne kas kitas, bet 
Marinos mama ir už tai jis , net ir šį 
vakarą, jai dėkojo.

Vėliau solenizantę sveikino: prela
tas P. Butkus, Dr. A. Mauragis, 
Sydnejaus Apylinkės valdybos vardu 
E. Badauskienė ir V. Zablockienė.

Prisiųstus sveikinimus perskaitė 
dukra Valentina.
Solenizantė padėkojusi visiems už 
atvykimą ir dovanas su džiaugsmo 
ašaromis akyse prisipažino, kad di
džiausia dovana jai yra dukros, žento 
ir sesutės 
atvykimas iš Amerikos.. Onai Osi
nienei linkime sulaukti dar daug, daug 
gimtadienių, nes gal dukraičių berne
liams ar sūnaičio mergužėlei dar 
prireiks lietuvių kalbos mokytojos.

Šios iškilmingos sukakties gražūs 
prisiminimai, liks ne tik sukaktuvi
ninkės širdyje, bet ir visų dalyvių.

E. Badauskienė 
ssssssssssssssssssssssssssssss

Mirė Kristina Grinienė, 91 m., 
gyvenusi Vašingtone. Jos vyras, 
Kazys Grinius, trumpą laiką buvo 
Lietuvos prezidentu.

Liko sūnus - inžinierius Liūtas 
Grinius su šeima, gyvenąs JAV-bėse.

S Y O NEJ US

Mykolas Malaitis gegužės 12 -tą t®!®®8 lankytis į Vanuetu salą, 
buvo rastas miręs namuose, River- Australiją apkaltino šnipinėjimu, 
woode, Sydnejaus priemiestyje.
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TRUMPAI
IŠ VISUR

Gruodžio 8 d. staiga mirė Tasma
nijos gubernatorius Sir James Plimsoll, 
sulaukęs 70 metų amžiaus.

Nuo 1974 iki 1977 metų jis buvo 
Australijos ambasadoriumi Maskvoje. 
Gough Whitlam įsakytas, jis 1974 m. 
apsilankė Estijoje, tuo sukeliant 
pabaltiečių audrą prieš Australijos 
tuometinę vyriausybę.

1975 m. gruodžio mėn. laimėjęs 
rinkimus Malcolm Fraser davė nuro
dymus ambasadoriui, kad nei jis, nei 
ambasados pareigūnai oficialiai nesi
lankytų Pabaltijo valstybėse, Austra
lijai atšaukus de jure inkorporacijos 
pripažinimą.

Sir James Plimsoll yra buvęs 
Australijos atstovu Jungtinėse tau
tose, Aukštuoju įgaliotiniu Indijai, D. 
Britanijai bei ambasadorium Belgijai, 
Europos Bendruomenei bei Japonijai.

Tasmanijojė tęsiasi konstitucinė 
krizė, nesusitariant dėl vakuojančios 
vietos užpildymo federaliniame parla
mente. Senatoriui Don Grimes pasi

traukus, į jo vietą turi būti paskirtas 
kitas darbo partijos narys. Tasmanijos 
parlamentas atsisako patvirtinti ofi
cialų darbo partijos pristatytą kan
didatą šiam postui, nes jis nepalaiko 
Tasmanijos miškų kirtimo politikos.

Lenkų keleivinis lėktuvas, pakilęs 
skristi iš Varšuvos į Naujorką, 
užsidegė ir bandė grįžti atgal į 
aerodromą. Jis nukrito miške netoli 
Varšuvos. Žuvo visi keleiviai ir įgulos 
nariai, viso 183 žmonės. Lėktuvas 
Iljušin tipo, sovietų gamybos, pri
klausė Lenkijos valstybinei oro linijai.

Lenkijos religijos reikalų ministeriu 
paskirtas aršus ateistas Vladislovas 
Lorane. Jis pakeitė iki šiol buvusį 
nuosaikų ministerį Adam Lopatka, 
kuris min. pirmininko Zbignievo Mes
sner paprašytas atsistatydinti. Šiuo 
kabineto persitvarkymu, nukreiptu 
prieš Katalikų dvasiškiją, Lenkijos 
vyriausybė pasiruošė sutikti popie
žiaus Jono Pauliaus II apsilankymą 
Lenkijoje, numatytą birželio 8-14 
dienomis.

Pietų Afrikos rinkimai, kuriuose 
dalyvavo vien baltieji, pasibaigė 
stipria valdančios partijos pergale. 
Liberalios partijos pralaimėjo ir 
neteko net oficialios opozicijos posto, 
kurį iš jų paveržė pati didžiausia 
partija.

Tuoj po rinkimų Pietų Afrika 
ištrėmė žinomą australų ABC tele
vizijos tinklo reporteri Richard Car
leton, nepatenkinta jo reportažais. 
Australijos užsienių reikalų ministe
rija dėl to ištrėmimo padarė pastabą 
Pietų Afrikos ambasadoriui.

Australas Jeff Fenech nugalėjo 
Thailando boksininką Samart Paya- 
karun, pasidarydamas gaidžio svorio 
pasaulio čempionu. Jis yra pirmas 
australas laimėjęs du pasaulio čem
piono titulus bokse.

Italijoje nemaža rūpesčio sukėlė 
dingę ” Dieviškosios komedijos" auto
riaus Dantės pelenai, vėliausiai ma
tyti prieš didįjį Florencijos potvynį. 
Dabar jie atrasti senato pastate 
Romoje.

Vanuatu salos ministeris 
pirmininkas, kunigas Walter Lini, 45., 
davė parėdymą, kad Australijos jūrų 
laivynas ir kariniai lėktuvai neturi

5



levinėje
Birželio mėnesi Raumos, Suomijoje, 

mieste (vyks Baltijos pakrančių mies
tų meno paroda. 45 menininkai 
pateiks po keturis darbus. Klaipėdiš
kiai grafikė Danutė Žalnieriutė ir 
tapytojas Edvardas Malinauskas jau 
išsiuntė savo kūrinius.

Lietuvių kalbos komisija, 
apsvarsčiusi norminamuoju aspektu 
1985 m. išleistą "Tarptautinių žodžių 
žodyną", nutarė laikyti šitą žodyną ne 
visais atvejais norminamuoju veikalu, 
nes jame (dėta nemaža barbarizmų.

Nuo balandžio mėnesio iš Vilniaus j 
Palangą skraido vienas naujausių ir 
moderniausių, keleivinių lėktuvų 
JA K-42, Iki šiolei vežiojęs keleivius 
tik i Maskvą. Lietuvos civilinės 
aviacijos valdyba jau turi kelis tokio 
tipo lėktuvus. Iš Vilniaus į Palangą 
nuskrenda per 35 minutes.

Pirmąjį reisą į Palangą atliko 
lakūnas inžinierius Kazys Lazdauskas, 
antrasis pilotas Petras Rauduvė, borto 
mechanikas Vladimiras Petrukovas, 
stiuardesės Birutė Račkaitė ir 
Liudmila Sadun.

Panevėžyje atidaryti nauji kultūros 
rūmai. Juose trys salės - posėdžių, 
diskotekų ir žiūrovų, erdvios patalpos 

repeticijoms. Kultūros rūmų direktorė 
Lina Šilinienė.

Sol. Vincento Kuprio, boso, am
žiaus penkiasdešimtmetį Vilniaus 
operos ir baleto teatras paminėjo M. 
Musorgskio "Boriso Godunovo" spek
takliu. Sukaktuvininkas atliko pagrin
dinį caro B. Godunovo vaidmenį. Sol. 
V. Kuprys yra tremtinių vaikas, gimęs 
1937 m. kovo 25 d. Kėdainių 
apskrities Paskerdūmyje, augęs Sibiro 
tremtyje. 1961 m. jis baigė Uralo 
konservatoriją Sverdiovske, 1959-68 
m. dainavo Sverdlovsko operos ir 
baleto teatre, kol iš ten 1968 m. buvo 
pakviestas į Vilniaus operos ir 
baleto teatrą. Savo repertuare sol. V. 
Kuprys turi 70 boso vaidmenų, kurių 

ilgas sąrašas pradedamas Mefistofeliu 
Ch. Gounod "Fauste", tęsiamas 
G teminu P. Čaikovskio operoje "Eu
genijus Oneginas", Dalandu R. Wag- 
nerio "Skrajojančiame olande", Kara
liumi "Lohengrine", baigiamas Ul- 
richu Vyt. Klovos "Pilėnuose", 
Skrodskiu J. Juzeliūno "Sukilėliuose", 
Kristijonu A. Bražinsko "Kristijone".

Sukaktuvininkas turi plačios apim
ties balsą, gerus vaidybinius duome
nis. Yra surengęs beveik 200 rečita
lių, gastroliavęs ne tik Lietuvoje, 
Sovietų Sąjungoje, bet ir Suomijoje, 
Lenkijoje, Čekoslovakijoje, R. Vokie
tijoje, JAV ir Kanadoje.

(LIC)

SROVĖ
(Tęsinys. Pradžia "M.P.” Nr. 14)

- Tu kaltas, tu. Viskam tu! - atgavo 
pusiausvyrą senis.

Vytas netaria nė žodžio. Už lango 
visai šviesu. Ta pati šviesa lenda pro 
langus. Per kiemą kažkur nušlepsi 
berno žingsniai. Virtuvėje pasigirsta 
Anelijos laužomi šakaliai.

- Tu kaltas, - po minutės vėl 
pradeda tėvas; - O kas tau liepia su 
visu tuo prasidėti. Visa Europa 
paklupdyta, o mes, vabalai, prieši
namės. Neliks akmens, ant akmens, 
kaip Jeruzalėje, kai pasipurtins. Ateis 
vieną karti), paims tave - ir bus tavo 
puikūs vyrai ir tavo darbas. Be reikalo 
jis. Ką tuo pasieksi? Nori senatvėje 
mane vieną palikti? - pyksta tėvas ir 
susinervinusia sausa ranka trina akis, 
net jo balta nešukuota galva kruta. - 
Taigi, nėra Algirdo. Nepraėjo nė treji, 
metai, o ir tu nori pabaigti savo ir 
mano gyvenimą.

- Tėve, bet juk mes negalime kitaip. 
Juk mes privalome. Neatleis mums 
istorija, jei mes snausime. Istorijoje 
daug stiprių buvo. Kaip bangos, iškyla 
ir vėl krinta. Taigi, tėve, kai dideli 
mušasi, kartais ir mažas reikalingas. 
Pavyzdžiui, pagaliui paduoti. Ir pats 
mokei, kad reikia laukus Ir žemę, kaip 
šventus, mylėti. O ar nebuvai savano
riu?

- Užtat sėdėk ramiai namie, jei 
savo žemę myli. Beprasmišką darbą 
dirbant gali tekti savo žemę palikti. 
Savo žemę, supranti? Ir paskui kažkur 
supūsi ... O tu reikalingas dar man ir 
kraštui, - taria patylėjęs.

- Tėve, kaip neprasminga?
- Neprasminga nei tavo tie popier

galiai, nei tos visokios kelionės. 
Žvirbliai mes! Štai kaip. Jeigu dirba - 
tegu kiti. Tau nevalia.

- Tai ką, tėve, manai, kad kiti tėvų 
neturi. Manai, kad nemokytos galvos 
mažiau gyventi nori ir mažiau šiuos 
laukus ir pievas, ir paukščius, ir 
kiekvieną vabalą už mokytus myli? 
Ne, tėve! Aš buvau tau geriausias 
sūnus, tu man buvai geriausias tėvas. 
Kai mokiaus, aš nei vieno skatiko be 
reikalo neišleidau, nes žinojau, kad jis 
prakaitu buvo aplaistytas. Bet čia, 
tėve, negaliu. To mane tu ir mokykla 
išmokė. Juk nenusikaltimas būti ma 
žam. Niekur neradau parašyta, kad 
nusikaltimas būti mažam savo teises 
ginti. Niekur. O dabar kitaip negaliu. 
Negaliu, tėve, ir kiti negali. Negali
ma, nes mus neša pasiutusiai didelė ir 
plati srovė. Srovė, tėve! Supranti! 
Tėvynės meilės srovė.

- Srovė, - tyliai pakartoja tėvas. 
Mosteli ranka ir išeina, kaip atėjęs 
vienmarškinis į kiemą. Nueina prie 
klėties, pastovi, paskui grįžta į trobą 
ir, primerkęs akį, žiūri pro aprasojusį 
stiklą.

- Neveltui mokeisi. Argi man 
prikalbėti tave, - po dešimties 
minučių prisiminė buvusią kalbą 
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Petrulis.
Vytas tyli. Be reikalo ginčijosi. 

Reikėjo patylėti. Nuo to nei tėvui nei 
jam negeriau. Vistiek kitaip nebus. 
Vytas jaučia, kad kažkas kažkokio 
neramaus skystimo įpila į gyslas, ir šis 
baisiai degina skruostus. Jis jaučia, 
kad nebegalės miegoti. Nusikabina 
nuo sienos sausas kelnes, įsispiria į 
batus ir eina i kluoną. Iš vienkiemių 
kaminų verčiasi dūmai ir tuoj pat 
krenta žemyn. Smulkūs lietaus lašai 
juos plaka prie žemės ir, lyg upės, 
vėjo stumiami jie vingiuojas! link 
pievų. Vytas įstumia ratus į klojimą ir 
vėl išeina į kluoną. Smulkus lietus vis 
purkščia, ir Vytas nesupranta, ką jis 
darytų, jei ir šią naktį reikėtų 
važiuoti. Tikriausiai važiuotų. Jis 
pereina kluoną. Anelija paleidžia 
vištas, ir didelis raudonas gaidys 
atbėga tiesiai prie Vyto ir kerta į 
koją. Linksmas juokas, kaip vėjas, 
griebia Vytą, ir jis vidury kiemo 
kvatojasi. Šią sceną pro langą pastebi 
tėvas ir ūmai besišypso. Po valandėlės 
jis jau duryse.

- Eik valgyti, Vytai, paskui gailės! 
nusnūsti.

- Einu, - taria Vytautas ir lengvai 
spiria gaidį kuris vis kimba prie kojos.

- Matai, bjaurybė, jei žinotų, kad jis 
Kalėdoms prie alaus užkanda bus, 
tupėtų lyg nuplautas.

- į Bremų miesto muzikantus 
išeitų, - pastebi Vytas ir lengvai šoka 
per balukes į priemenę.

Susėda už stalo. Ir bernas Jonas, ir 
Anelija. Visi pjausto blynus. Vytas 
sėdi kaip vagis. Jis žino, kad niekuo 
nenusikalto, ir jam atrodo, nesupran
tama, kam viską slėpti? Juk ir Jonas, ir 
Anelija, ir tėvas - visi - žino, kad jo 
šiąnakt namie nebuvo. Juk jis ir 
neslėpė, bet jaučia, kad jie norėtų 
visas smulkmenas žinoti.

- Ne, to nebus, - pasako išsiblaškęs 
garsiai ir kiti nustebę klausia:

- Ko nebus?
- Kad gaidys savo poną kapotų. 

Juokas. Visi žino - taip tikrai, kaip 
dabar pusryčius valgo, - kad Vytas ne 
tai turi galvoj.

Pro viengubus langus švilpia vėjas. 
Rodos, atneša dalį rudens. Jis tylomis 
baigia valgyti ir bėga nuo stalo. 
Užsimeta puspaltį ir išeina. Tėvas 
palydi jį akimis ir supranta. "Sūnus 
eina bartis". Vyras brenda purvu ir 
galvoja, kad prieš dešimtį metų jisai 
šitokiu purvinu keliu nebūtų ėjęs. 
Liptų tvoromis. Kaip gera vaikams! 
Gatvėje purvas, o kitą kartą ji 
pasiutusiai dulkėdavo. Jie čia susto 
davo ir pirtį kurdavo. Ir dulkių 
debesys, kaip dūmai, nuplaukdavo per 
daržus, kol kas nors ateidavo su 
rykšte. Vytas užeina į vieną vien
kiemį. Prie priebučio stovi alyvos, 
stipriai plonomis šakelėmis tebelai
kančios lapus, lyg jie būtų iš skardos, 
kaip"kapinių vainiklapiai. Arba bent iš 
popieriaus. Jis nudreskia vieną kitą 
lapą ir eina į vidų. Jo nakties bendro 
Petro tėvas pasitinka jį ir lyg 
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nustemba.
- Išsimiegojai? - paklausia ir 

susigriebia be reikalo paklausęs.
- Atėjau pas Petrą - taria Vytautas 

ir pyksta ant viso pasaulio vien už tą 
klausimą. Kas kam darbo, kada jis 
miega ir kada ne.

- Guli seklyčioje.
- Vytas tyliai įžengia į seklyčią, lyg 

ne Petro prikelti būtų atėjęs. Iš 
paskos (seka Petro tėvas su alaus 
ąsočiu. Vytas pabudina Petrą ir liepia 
įspėti draugus, kad daugiau būtų tyla, 
kad su ginklais nebežaistų.

- Velniai, o buvau prisaikdinęs. 
Žinau, kad jie, kaip trakėnai arkliai, 
neramūs.

Petras murmėdamas skubiai keliasi.
- Gaus kiekvienas po antausį. Ne, 

už kiekvieną šūvį po porą.
Visi trys susėda už stalo.
- į sveikatą, -- tėvas Išgeria stiklą ir 

pripildęs pastumia Vytui.
- Alus, kaip parakas, - Vytas 

šluostosi lūpas ir jaučia, kaip kažkas 
sruvena gyslomis.

Jie kalba nereikšmingus dalykus ir 
keletą kartų stiklas apkeliauja stalą. 
Po valandos jie atsikelia labai lengvi, 
ir Vytas jaučia norą uždainuoti. Jis 
atsisveikina ir išeina į purvą. Bet 
bežiūrint pasigaili. Gerklėje jaučia 
troškulį. Toks velniškai geras alus. 
Geri ir norisi. Jis nenori eiti namo. Iš 
kiemo eina truputį sunkiai. Išėjęs 
pamato trobelę. Stasės namai. Užeiti? 
Žinoma. Nors dar ankstoka, bet užeiti 
galima. Senos draugystės vardu. 
Vytas atidaro plonų lentikių duris ir į 
prieangį įleidžia šaltą vėją. Kišeniniu 
peiliu dūzgena duris, ir durys garsiai 
skamba, lyg nuo revolverio rankenos. 
Stasė atidaro, ir jos veidas šviečia.

- Seniai bebuvai, - šypsosi ji ir 
varto rankose žirkles.

- Senokai, užtat jaučiau pareigą 
užeiti.

- Tik pareigą? O aš maniau kitaip. 
Juk draugai buvome.

- Buvome ir tebesame. Kaipgi 
kitaip, mergait?

Nuo išgerto alaus Vytui kaista 
smilkiniai. Jis nori tai šviesiai mergai
tei visokių niekų pripasakoti. Ūmai jis 
prisimena miestą ir kitus tokius pat 
šviesius plaukus, ir šis noras jam 
dingsta. Taip, Ir ana tokia pat jauna, ir 
graži.

- Norėčiau vieną kartų išsišnekėti 
galutinai, - taria ji, ir Vytas mato, 
kaip jai rankos virpa.

- Apie ką?
- Apie viską, kas liečia mudu,- 

taria ji. Padeda žirkles ir varto 
trikampį.

"Moteris nepavojingai gali drau
gauti su savo tėvu, vyru ir broliu", 
Vytas prisimena posakį ir nežino, ką 
daryti. Truputį patyli ir meta žodžius, 
lyg skausmą.

- Suprantu viską, ką tu nori 
pasakyti. Viską. Bet ar aš tau kada 
nors sakiau, kad tave myliu?

- Taip. Ne. Bet argi reikia sakyti? 

Jei tu pas mane dažniau būdavai negu 
namie, jei mes kartu skaitydavom ir 
per tavo atostogas daugiausia geguži
nėse šokdavom, argi aš galėjau kitaip 
galvoti? - kalba ji atvirai, ir šis 
atvirumas jai daužo širdį, kaip Vytas 
peilio kriaunomis duris.
- Taip, bet tai buvo paprasčiausia 

draugystė. Ir dabar galiu pakartoti 
viską, ką anksčiau sakiau. Paprasčiau
sia draugystė, ir aš nieko daugiau 
negaliu duoti. Tu gali manęs prašyti 
laikrodžio ar mano tėvo namų. Visa aš 
galiu duoti, nes tai turiu. Bet negaliu 
duoti to, ko neturiu. Žinai, Stase. 
Negaliu. Supranti ko? To, apie ką mes 
čia abu kalbam ... Meilės, - pasako 
patylėjęs.

Ji neramiai rankose varto kažkokį 
siuvinį, ir Vytas mato, kaip ji nori 
verkti.

- Matai, išsiaiškinom. Baisiai trum
pa buvo kalba, ir toliau niekas 
nepasikeis ir neaiškumas nedrums 
draugystės.
Vistiek tu mano šviesiausias vaikystės 
at$in]inimas.

- Ak, kas iš to? - taria ji, vos 
laikydama ašaras.

Vien tik viltis, kad dar gal neviskas 
pražaista, guodžia ją.
Ji, kaip ligonis, kuris tikrai žino, kad 
mirs, laikosi įsikabinus vilties ... "O 
gal?" Gal tik šiaip sau Vytas pasakė. 
Rodos, lyg įgėręs būtų. Bet ne, jis 
atsistoja ir rengiasi eiti.

- Sudiev. Vistiek viskas lieka, kaip 
pirmiau, - taria jis, paspaudžia jai 
ranką ir tveria už durų rankenos.

"Velniam man čia reikėjo ateiti? O 
gal ir gerai. Juk pagaliau tos neaiškios 
kvailystės turėjo baigtis". Jis tyli, ir 
jis palieka ją. Lauko duris palieka 
neuždarytas, o vėjas dūksta po mažą 
prieangį. Nuo sienos numeta skietą ir 
klebena pirkios duris. Stasė pakabina 
skietą ir, slenkstyje sustojusi, stebi 
Vytą. Jis eina namo, kaip nakties 
nuovargio slegiamas. Taip netoli, vos 
už trijų šimtų metrų, stovi jo tėvo 
namai, bet lyg vėjas juos nunešė, ir jis 
dabar niūriame lauke nebegali jų 
pagauti.

Stasė uždaro duris. Durų trinktelė
jimas, rodos, jos širdį uždarė į 
nedegamąją spintą ir raktus įmetė į 
ežerą. Jai dabar bus nebepasiekiama 
nei meilė, nei džiaugsmas. Ji nori 
verkti. Net labai. Bet staiga jai ūžteli 
pyktis.

- Ar tik todėl jis negali būti mano, 
kad aš niekada neturėjau progos 
lankyti mokyklos? Tik todėl, kad mano 
motina, verpdama, linus raudama ar 
bulves kasdama, tik brolį truputį 
pamokė. O dabar ji, kažkokia ten 
mieste, viskam turėjusi sąlygas, su
pančiojo Vytą. Juk man nuo pat 
vaikystės jis priklausė.
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2 4—toji Olimpiada

Pietų Korėjos sostinėje Seoul 
gegužės 6 dieną ant miesto savival
dybės rūmų sužibo iliuminuotas 500 
skaičius, ženklinąs, kad iki 24-tos 
Pasaulio Olimpiados liko tiek dienų. 
Ateinančiais 1988 metais rugsėjo 17 
dieną įvyks Olimpiados atidarymas.

Pietų Korėjos Olimpiados organi
zacinio komiteto prezidentas Park- 
Se-jik šia proga davė informacijų 
spaudai.

Visi statybos darbai vyksta pagal 
planą. Olimpiada bus viena iš di
džiausių ir saugiausių. Turimi duome
nys: 13.600 sportininkų ir vadovų 
atvyks iš 167 valstybių, šešiolikos 
dienų varžyboms.

Šie skaičiai prašoka buvusią rekor
dinę Olimpiadą Muenchene 1972 
metais. Ten dalyvavo 10.088 sporti

KVIEČIAME į ŽIEMOS 
SPORTO ŠVENTĘ

Neringos žiemos sporto klubas 
šįmetines Australijos lietuvių žiemos 
sporto žaidynes ruošia Mt. Buller 
kalne rugpjūčio 15 dieną. Programoje 
slalomas, didysis slalomas, Nordic 
lenktynės, rogutėmis nusileidimas.

Po žaidynių Neringos slidininkų 
klubo patalpose įvyks rezultatų 
paskelbimas, medalių įteikimas ir 
tradicinis pasilinksminimas.

Neringos jaunieji slidininkai, kurie 
sudaro Neringos žiemos sporto klubą, 
kviečia visus Australijos lietuvius 
žiemos sporto mėgėjus ir jų rėmėjus 
skaitlingai dalyvauti šiose žaidynėse. 
Svečių apsigyvenimui vietos rasta 
kaimyniniuose klubuose. Nakvynė 

A-A. POVILUI GROSUI

mirus, drauge liūdime ir giliai užjaučiame jo žmoną Oną, dukrą Dalią, 
jų šeimas ir visus artimuosius.

Edna ir Albinas Giniūnai. - Canterbury.

Sydnejaus lietuvių šachmatų klubo steigėjui, reprezentaciniam žaidėjui ir 
nuolatiniam šachmatų veiklos finansiniam rėmėjui

A. A. POVILUI GROSUI

mirus, jo žmoną Oną ir dukrą Dalią su šeima nuoširdžiai užjaučiame.

Šachmatų klubo valdyba ir šachmatininkai.

ninkai iš 123 valstybių. Mes Pietų 
Korėjos gyventojai tikime, sakė 
prezidentas, kad po Olimpiados krašte 
bus ekonominis pagerėjimas, kas buvo 
patirta Japonijoje po 1964 metų 
Olimpiados.

Apgyvendinimo kaimeliai, sporti
ninkams, vadovams ir žurnalistams 
susideda iš 5.000 namų. Tikimasi 
sulaukti 230 tūkstančių turistų, ku
riems rezervuota 16.650 kambarių. 
Kambarių kainos nuo 35 iki 42 
Austr. dolerių nakčiai.

Didžiausia problema svetimų kalbų 
žinojimas. Nuostabu, tūkstančiai sa
vanorių pasisiūlė mokintis kalbų, ir 
tapti vertėjais. Miesto 45 tūkstančiai 
taksistų privalo atlikti anglų kalbos 
kursus.

Sveikatos ir švaros inspektoriai jau 
dabar pradėjo lankyti restoranus ir 
valgyklas .įgyvendindami naujus po
tvarkius. Greta Olimpiados parko 
statoma didžiausia pasaulyje prekybos 
halė po vienu stogu.

Šioji 24-toji Olimpiada, tikimės., 
(rodys pasauliui mūsų pasiryžimą, 
pastangas ir sugebėjimus.

Mes korėjiečiai tikime, Olimpiada 
bus mūsų tautoje didžiausias įvykis ir 
moralinis pasididžiavimas, tai pa
reiškė prezidentas.

Didžiausias rūpestis saugumas. Yra 
galimybė, Šiaurės Korėja gali bandyti 
pravesti sabotažo ir kitus veiksmus, 
kad pakenktų Olimpiadai.

Jau dabar yra žinoma. Rytų 
Vokietija, Vengrija ir Jugoslavija 

pranešė, kad dalyvaus
Pietų Korėjos vyriausybė iš anksto 

įspėja Olimpiados dalyvius, nė vienam 
nebus suteikta galimybė pasilikti jų 
krašte, tuomi užtikrina dalyvavimą 
Sovietų Sąjungos.

dvien naktim kainuos $60. Norintieji 
dalyvauti iki birželio 5 registruojasi 
pas Darių Alekną 1-36 Darling St., 
South Yarra, Vic., 3141, tel. (03) 
2664696.

Pageidaujantieji užsisakyt nakvynę 
turi prisiųsti $20 rankpinigių. 
Žaidynės prasidės šeštadienį, rug
pjūčio 15 dieną, 9 vai. ryto.

Neringos žiemos sporto klubas

STASIUI URNEVIČIUI

buvusiam ilgamečiu! Adelaidės Sporto 
klubo valdybos pirmininkui, garbingam 
sporto veteranui, praėjusią savaitę 
atšventusiam savo gimtadienį, linkime 
džiaugsmingų metų.

AUKŲ VAJUS

Sydnejaus Jaunimo Kongreso Ruo
šos Komitetas, kartu su vyresnio 
amžiaus patarėjais praneša, kad 
greitu laiku bus siunčiami šios 
valstijos tautiečiams laiškai prašant 
paramos užtikrinti VI Pasaulio Lietu
vių Jaunimo Kongreso eigą.

Sydnejuje vyks kongreso delegatų 
ir dalyvių sutikimas, kongreso atida
rymo iškilmės, eilė viešų koncertų ir 
delegatų studijų dienos.

Studijų dienos bus tęsiamos Can- 
berros mieste. Iš ten delegatai ir 
dalyviai vyks savaitės stovyklai į 
Adelaidę ir užbaigs su dienomis 
Melbourne.

Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kon
greso tikslas yra padėti jaunimui 
įsisąmoninti savo lietuvišką kilmę,

SPORTINĖS MINTYS IŠ ADELAIDĖS
AR ŽINOME?

Ar žinome, kad būrelis mūsų sporto 
veteranų atlieka didelį lietuvybės 
išlaikymo mūsų jaunojoje kartoje 
darbą?! Nepasidabinę titulais, nepre
tenduodami į kokias nors idealogines 
gilumas, šie tylūs, jau metelių naštos 
spaudžiami, vyrai ir moterys po savo 
sparnu sutelkė beveik visą mūsų 
prieauglį ir jau trisdešimt septyneri 
metai neleidžia jiems pakrikti ir 
dvasiniai suaustralėti. Tai kas, kad jie 
savo tarpe angliškai pašūkauja ir 
pasišneka. Juk angliškai savo tarpe 
kalba visas mūsų jaunimas. Bet jie 
žino, kad priklauso lietuvių bendruo
menei. Jie visi lengvai galėjo išsibars
tyti po australų sporto klubus, bet to 
nepadarė - liko ištikimi savo klubui. 
Gal daugelis jų galvoja, kad jų 
lietuvybei kažko trūksta. Šio trūkumo 
bent dalinam užpildymui, šie jauni 
žmonės atrado kelius į savaitgalio 
mokyklas, kur sąžiningai siunčia savo 
jauniausias atžalas lietuvybės ieškoti, 
ir jos tikriausia savo laiku atsiras 
''Vyčio'' klube.

Klubo vadovai, niekam neįkyrė
dami, kažkaip surenka žymias sumas ir 
su savo klubu yra apvažinėję visą

Skaitytojai pasisako
Gerbiamas Redaktoriau,

Kadangi "MP" Nr. 13 atspausto 
mano straipsnelio antraštė yra 
iššaukusi skaitytojų pasisakymų, turiu 
pranešti, kad mano pačios užrašyta 
antraštė buvo tokia: "Kaip gandai 
paverčiami istorija".

Tokia antrašte norėjau išvengti, 
mano supratimu, žalingų 
apibendrinimų ir tik iškelti 
individualiai daromą neteisybę. 
Pripažįstu redaktoriaus teisę 
gaunamus straipsnius savo nuožiūra 
koreguoti bei trumpinti, tačiau šioji 

ankstyvesnių lietuvių kartų garbingą 
ir turtingą istorijų ir atsiekimus; kad 
jis turi sugebėti esamose sąlygose 
veikti ir dirbti Lietuvos naudai; kad jis 
privalo ne tik išlaikyti lietuvybę, bet 
ją perduoti ir sekančioms kartoms.

Busimasis kongresas Australijoje 
išjudino lietuvišką jaunimą į gyvą 
veiklą telkti tam tikslui lėšas ir 
visokeriopai jam pasiruošti. Labai 
džiugu, kad šitame darbe ryškiai 
matomas jaunimo ir vyresniųjų 
bendradarbiavimas, vienas kito supra - 
timas, generacijų suartėjimas 
bendram tikslui - Kongreso pasise
kimui!
Jūsų visų paarama yra labai reika
linga ir laukiama.

Kongreso Rengimo Komitetas, 
Sydnejaus skyrius.

Australiją. Dalyvavo trisdešimt sep
tyniose sporto šventėse, kurios vyksta 
kas metai vis kitoje vietoje.

Nesunku įsivaizduoti kiek šiam 
tikslui reikėjp sutelkti lėšų ir sugaišti 
laiko organizaciniam darbui. Buvo 
pasiekta ir Amerika...

Kai į visą šį užsiangažavimą 
žiūrime iš šalies ir iš tolo, žinoma, 
negalime pastebėti, kad mūsų sporto 
klubas yra pats didžiausias lietuvių 
jaunimo telkinys Adelaidėje. Jame 
dirba 26 veteranai, jau pakelti į 
garbės narius, ir jame yra iš viso 120 
narių.

Didžioji dalis šio jaunimo neturi 
savo pajamų. Niekas klubui neužrašė 
testamentinio palikimo, lyg tas jauni
mas yra mums tik nereikalingas 
balastas ir lyg būtų svarbesnių 
uždavinių, negu lietuvybės išlaikymas 
jaunojoje kartoje. Savo veiklai sporti
ninkai patys privalo prasimanyti 
pajamų.

Atrodo, yra atėjęs laikas į mūsų 
sportuojantį jaunimą pažiūrėti kitokiu 
žvilgsniu ir pagalvoti ar negalėtumėm 
jų pastangas kuo nors paremti.

J. Špokas.

korektūra sudarė įspūdį nesiderinantį 
su bendra straipsnelio nuotaika ir 
priešingą mano turėtai intencijai.

E. Jonaitienė
Gerbiamas Redaktoriau,

su dideliu susidomėjimu perskaičiau 
E. Jonaitienės straipsnį "M.P." nr.13 
ir jaučiu pareigą padėkoti redaktoriui 
pridėjusiam tinkamą antraštę.

Orginalas šio bjauraus straipsnio 
tilpo "The Australian Jewish Times" ir 
buvo parašytas žydų. Tai kaip, dabar 
mes juos turime vadinti?
Antanas Kramilius, Canley Vale, NSW

PADĖKA

Mirus mano vyrui JUOZUI DIRGINČIUI, nuoširdi padėka prelatui P. 
Butkui ir kunigui P. Martūzai už atlaikytas šv. Mišias ir palydėjus į kapus. 
V. Bukevičiui už atsisveikinimo žodį inžinierių ir draugų vardu. A. 
Kramiliui už Ateitininkų sendraugių, kurį perskaitė D. Ankienė. Taip pat 
ačiū visiems už maldas, gėles, užuojautas, išreikštas žodžiu ir raštu, 
užprašytas šv. Mišias ir atkalbėtą rožančių. Visiems palydė juslėms velionį į 
Amžiną poilsio vietą. Ypatingas ačiū R. Augustinavičienei, L. 
Jagučanskienei, M. ir M. Statkams, J. Červinui ir A. Brunkai.

Nuliūdusi žmona Angelė.
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Šeštadienį, gegužės 23 d. 7 vai. v. Lietuvių namuose

Sydnejaus sporto klubas "Kovas" ruošia jaunimo rūbų

MA D Ų

įėjimas $ 4, jaunimui ir pensininkams $2. Pasibaigus paradui šokiai.

MELBOURNE

****

*
Sporto klubas "KOVAS" rengia

SYDNEJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN Tel. 708 1414

23 d. gegužės šeštadienį 7.30 v.v.

įėjimas $ 4. Pensininkams ir vaikams $ 2.

KERAMIKOS PARODA

Jolantos Janavičienės Keramikos 

darbų paroda Melbourne įvyks Craft

Centre Galerijoje.

309 Toorak Rd.,

South Yarra.

Paroda atsidaro 18 to gegužės

Ir baigiasi 2 r-o birželio.

*
*

ATEIKITE NESIGAILĖSITE

★ ★★★★

SMOK G ASBO A RD

Trečiadieniais nuo 6 iki 8 vai. p.p. 
skanus patiekalas ir šalti užkandžiai. 

Kaina tik $ 4.00.

★ ★★★★

VALDYBA

9151S1513131515151S151§1S151S151SI§151515131§151S151315151§151515151§13131515151S151515151515151515131515151S13151SIS15151315 PA DĖK A

SYDNEJUJE
Gegužės 22 -rą, penktadienį 7 vai. 

v. ruošiama Etninių grupių tautinių 
rūbų paroda, Budapest Soccer Club, 
84 Victoria Av. Mortdale.

Gegužės 24 d. sekmadienį 4 vai. 
p.p., Etninių grupių maisto ragavimas.

Susidomėjusius prašome skambinti 
Sydnejaus Apylinkės pirmininkui A. 
Giniūnui, Tel. 787 4596.

LOTERIJOS REZULTATAI

Sydnejaus Lietuvių klubo metinio 
baliaus metu buvo traukiami loterijos 
bilietai. Laiminguosius bilietus iš
traukė dailininkė Eva Kubbos.

Pirmą prizą, Evos Kubbos paveikslą 
laimėjo bilietas nr. 1956, Mr. Lely, 
Lidcombe.

Antrą prizą, sidabrinį padėklą 
laimėjo Laima Protienė.
Trečią prizą, tautiną juostą, laimėjo 
Balys Barkus.

Lietuvių klubo valdyba.

Pagerbdami mūsų A.A. mamos 
Veronikos Barštienės atminimą siun
čiame "Mūsų Pastogei" $100 auką.

Juozas Česnaitis 
Viktorija Kristensen 
Janina Vabolienė 
Zina Zakarauskienė.

VIETOJ M 
4^ GELIU

Vietoj gėlių pagerbdami
A.A. POVILĄ GROSĄ 

aukojame $10, "Mūsų Pastogei". 
Onutė ir Antanas Leveriai, 
St. Marys, NSW.

Vietoj gėlių pagerbdamas

A.A. POVILĄ GROSĄ

$10, aukoju "Mūsų Pastogei".
Vytautas Kardelis - Bass Hill.

0. Abromavičienė, O. Čirvinas, V. 
Kardelis, M. Kemežienė, O. Jarmala- 
vičienė, Z. Čilvinienė, K. Scitnic- 
kaitė, Br. Stašionis, M, Vaškevičienė, 
A. Kutka, Umbražiūnas, V. Steleme- 
kas, N. Čelkienė, K. Astrauskas, R. 
Augustinavičienė, G. Ilgūnienė, N. 
Radzevičienė, E. Giniūnienė, B. J. 
Dambrauskai, M. Sirutienė, A. Miku
tavičienė, V. Glionertas, S. Šatkaus
kas, M. Zakaras, Storpirščiai, V. 
Masiokas, M. Laukaitienė. Buvo rasti 
du pakietai be pavardžių.
Padėjo pakuoti ir dirbti: S. Abromavi
čius, P. Armonas, J. Gatavičius, A. ir 
E. Giniūnai, V. Glionertas, L. Jagu- 
cianskienė, A. Mikutavičienė, J. 
Ramanauskas, B. Sidarienė, M. Siru
tienė, A. Savickienė, S. Šatkauskas, 
A. Šutas, A. Žilys.

Visiems aukotojams ir prisidėju
siems prie supakavimo ir paruošimo 
siuntinių nuoširdus ačiū.
Ypatinga padėka Alfai Savickienei 
prisidėjusiai prie rūbų vajaus orga
nizavimo, jų priėmimo į savo patalpas, 
aukų rinkimo ir pasiuvimo 36 siunti
niams maišų. Ačiū miela Alfa.

Nuoširdžiai dėkojame B. Jablons
kienei ir O. Radinienei už tortus 
padovanotus lietuvių - estų Vasario 
16-sios minėjimo metu.
Atsiprašome, kad jų pavardės buvo 
išleistos ankstyvesnėje padėkoje.

Sydnejaus Apylinkės valdyba.

Dėkojame visiems prisidėjusiems 
prie pravestos rūbų rinkliavos Punsko 
lietuviams paremti.

Surinkti rūbai buvo supakuoti į 36 
siuntinius (po 14-20 kg.) ir pasiųsti. 
Persiuntimas kainavo $ 1074.90.

Nuoširdžiai dėkojame už paaukotus 
rūbus ir pinigus. Pinigais aukojo: $100 
- A.J.V. Venclovai (Ashfield), $30 -
M. Labutienė, $25 - P. Burokas; po
$20 - K. Astrauskas, B. Barkus, N. 
Čelkienė, B. Dambrauskas, J. Ivoška, 

S. Jarmalauskas, A. Kutka. A.
Meiliūnienė, A. Savickienė, N. Wallis, 
J. Venclovienė. Po $15 - A.
Mikutavičienė, M. Sirutienė. Po $10 - 
0. Abromavičienė, P. Armonas, R.
Augustinavičienė, D. Bižienė, A.
Brunkienė, Z. Čilvinienė, 0. Čirvinas, 
A. Giniūnas, V. Glionertas, G. 
Ilgūnienė, O. Jarmalavičlenė, V. 
Kardelis. M. Kemežienė, 0. Leve- 
rienė, 0. Lašaitienė, B. Poskočimas,
N. Radzevičienė B. Stašionis, M. 
Vaškevičienė, A. Žilys, K. Scitnic- 
kaitė. Po $ 7 - S. Šatkauskas. Po $ 5 - 
M. Statkienė, Storpirščiai, M. Zaka
ras. $ 4 - 0. Palaitienė, Po $ 2 - N.N. 
ir N.N. Surinkta pinigais $ 645, 
trūkstamus $429.90 padengė Sydne
jaus Apylinkės valdyba.

Rūbus aukojo: A.J.V. Venclovai, M. 
Labutienė, P. Burokas, J. Ivoška, J. 
Venclovienė, B. Barkus, N. Wallis, A. 
Meiliūnienė, A. Savickienė, B. Posko
čimas, Radzevičienė, A. Žilys, P. 
Armonas, O. Leverienė, D. Bižienė,

BALIŲ

Linksmins visų gerai žinoma M0VAD0S kapela.
Birutės Liebich vadovaujama šokių grupė.
Laimės išbandymui, turtinga loterija.
Bufetas. Karštas ir šaltas maistas.
Leidimas gėrimams.

Kviečiame į ruošiamą tradicinį metinį rudens

kurį pavadinome

kuris įvyks gegužės 23 d., šeštadienį, 7. 30 vai. vakaro.
Geelongo Lietuvių namuose, 128 Douro St. Nth. Geelong.

PROGRAMOJE:

2.
3.
4.
5.
6. Apsirengimas - pasipuošimas vakaro nuotaikai. Grįžo mados juoda -
balta; pridėk dar ir "varliukę" tai bus kaip per vestuves....

Kviečiame visus atsilankyti ir linksmai praleisti vakarą pakilioje 
nuotaikoje.

Kaina tik 8 dol. asmeniui.
Jūsų patogumui galite rezervuoti stalus, pas Juozą Gailių - 214 235 ir 
Birutę Liebich 221 205.

Geelongo Lietuvių sąjungos klubo valdyba.

Mūsų Pastogė Nr. 19 1987. 5. 18 pusi. 8

mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

Published by the Lithuanian Community Publishing Society Ltd. 
Čekius ir pašto perlaidas prašome rašyti Lithuanian Community 
Publ. Soc. Ltd. arba "Mūsų Pastogės" vardu.

Redaguoja redakcinė kolegija
Redaktorius V. Augustinaviėius

Leidėjo, administracijos ir redakcijos adresas: P.O. Box 550 
Bankstown, 2200 N.S.W.
Telefonai: administracijos - 682-6628 Redakcijos - 70-3233 
Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai 
negražinami ir nesaugomi. Už skelbimų turinį redakcija neatsako. 
Prenumerata metams:
Australijoje $ 25 Užsienyje paprastu paštu $ 30
N.Zealandijoje (oro paštu) $ 40 Užsienyje oro paštu $ 55

8


	1987-05-18-MUSU-PASTOGE_0001
	1987-05-18-MUSU-PASTOGE_0002
	1987-05-18-MUSU-PASTOGE_0003
	1987-05-18-MUSU-PASTOGE_0004
	1987-05-18-MUSU-PASTOGE_0005
	1987-05-18-MUSU-PASTOGE_0006
	1987-05-18-MUSU-PASTOGE_0007
	1987-05-18-MUSU-PASTOGE_0008

