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.. Lietuviu Dienos
' l!\i '• Melbourne

LIETUVIŲ DIENOS - MŪSŲ 
DIDŽIOJI ŠVENTĖ.

K.J. Lynikas
L.D.M.R. Komiteto Pirmininkas

Lietuvių Dienos artėja. Savaitės, 
įrodo, labai trumpos ypač tiems, 
iurie vienokiu ar kitokiu būdu daly- 
auja jų parengime. Mūsų bendruo
menėje šiuo metu kyla daug abejo
ju ir atsiranda įvairių klausimų, dėl 
tiriu yra reikalas pareikšti rengėjų
uomonę. Ar verta organizuoti tokio 
idcLc masto lietuviškus susibūri
mas? Koks Lietuvių Dienų tikslas?
aip vyksta parengimai šiais mė
lis? Kokios problemos?

IETUVIŲ DIENŲ TIKSLAS 
Lietuvių Dienas aukojame Tėvy- 

ei Lietuvai. Kiekvienas Lietuvoje 
žaugęs tautietis gali paliudyti, jog 
ivynės netekimas pačiame gyveni- 
io žydėjime yra vienas iš didžiausių 
kausmų. Metai po metų mes apsi- 
ratome su savo kančia ir ji tapo 
lūsų gyvenimo dalimi - tai tremti- 
io dalis. Su tėvyne praradome 
akstančius mūsų sielai brangių ir 
epamainomų turtų: lietuviškų
lapročių, gražiausių posakių, patar
iu, padavimų, lietuviško vaišingu- 
no, tradicinių vakaruškų, triukš- 
ningų vestuvių ir kitų šeimyninių 
venčių. Kur tos žavingos jaunimo 
sutartinės gegužio vakarais? Savo 
au priprastoje vienumoje prisime
tame banguojančius rugių laukus, 
ilieno dalgių žvangėjimą kvepian- 
iiose pievose, talkas ir subatvaka- 
ius su lietuviškais filosofais, juok- 
lariais, dainininkais ir kitais talen- 
ais, kurių buvo pilna Lietuva - jų 
eškoti nereikėdavo. Pasiilgstame

Nors ir datte iškentėjus, Lietuva 
šliks tokia patu Gyvas tas sve- 
ingumas ir vaišingumas, gyvi ir 
apročiai. Mūsų broliai ir seserys 
ebekovoja už mūsų krašto buitį ir 
iteitį, nors didelė išeivių dalis jau 
mleido rankas. Tačiau dar labai di
lelis ir energingas lietuviškas būrys 
iekviename pasaulio kampe tęsia 
:ovą dėl to širdies pavidalo žemės 
abalo, kur mūsų tėvynė, kur bočių

Australijoje kas antri metai apie 
torą tūkstančių tų ištikimųjų tautos 
tonų ir dukrų susiburia nors savai- 
ei laiko pagyventi pasiilgtoje lie- 
nviškoje dvasioje. Jeigu kas yra ją 
irimiršęs, tai tam yra gera proga 
itgimti, kaip Vincas Kudirka, ir iš 
irdies pasakyti: kur aš buvau iki 
iol: Šioje šventėje aptariami tauti
niai reikalai, pasidžiaugiama lietu- 
iškomis dainomis, tautiniais šo- 
iais, pasiklausoma gyvųjų literatų 
aujų kūrinių, o svarbiausia, kultū- 
ingu būdu pademonstruojama vi- 
oms tautybėms, ypač australams, 
ad mes turime seną kultūrą ir gar- 
ingą praeitį. Šių turtų ir laisvės 

lietuvis niekada neišsižadės. Šiame 
susibūrime, atnaujinę senas pažintis 
ir. įsigiję naujų, tartum atgimę po 
tautinių rekolekcijų, dalyviai išsi
skirsto į visus Australijos, o pasku
tiniu laiku ir į kitus pasaulio kraštus.

LIETUVIŲ DIENŲ PROGRAMA 
Visi prisiekę Lietuvių Dienų mė

gėjai laukia ir tikisi, kad ir devinto
sios Lietuvių Dienos Melbourne bū
tų tokios pat sėkmingos, kaip kad ir 
praėjusios šventės Adelaidėje ir 
Sydnejuje. Kaip ruošiamasi šiai 
šventei? Daug dėmesio buvo kreipta 
į individualius bendruomenės narių 
pasisakymus sp-nidoje bei gyvu žo
džiu dėl praėjusių "klaidų”. Atsirado 
pageidavimų, kad būtų mažiau vie
šųjų parengimų, duodant žmonėms 
daugiau laiko privatiems susitiki
mams, pasidalinti prisiminimais - ži
noma ir paviešėti. Kiti entuziastai 
pareiškė, jog tie reikalai gali būti
atlikti kitomis progomis, o Lietuvių 
Dienos turi likti tartum lietuvybės 
rekolekcijomis, išnaudojant 
kiekvieną valandėlę bendriems rei
kalams, puoselėjant kiekvieną me
no, žodžio ir sporto šaką. Praktikoje, 
kaip žinoma, abi grupės yra neblogai 
atstovaujamos: ir parengimai lan
komi ir puotavimas nenukenčia. Su
darant kalendorių visų pirma buvo 
vadovaujamasi Australijos Lietuvių 
Krašto Valdybos ir A.L.B. Krašto 
Kultūros Tarybos nuostatais (Žiūr.

Inž. K.J. Lynikas
A.L. Dienoms Melbourne Rengti 
Komiteto pirmininkas

”M.P.” 24.10.71). Ketvirtas šių pa
tvarkymų paragrafas nustato pag
rindinius Lietuvių Dienų parengi
mus: Dainų Šventė, Jaunimo Kon
certas, Teatro Spektaklis, Muzikos 
ir Literatūros Vakaras, Tautinių’*' 
Šokių Koncertas ir Dailės Paroda. 
Šiems parengimams buvo paskirtas 
palankiausias laikas. Komitetui ne
atsirado jokių abejonių, kad į prog
ramą reikia įtraukti ir keletą ver
tingų paįvairinimų, k.a. p. Biveinio 
iš Canberros puikiai paruoštą Lie
tuvos Pašto ženklų parodą, mūsų 
genijaus Čiurlionio garbei p. Kazo- 
kienės Sydnejuje sustatytą klasikinį 
koncertą, užsienio svečių menininkų 
atskirą koncertą L.D. pabaigoje, 
ekskursiją į Melbourno apylinkes

Žinios
Sovietinis profesorius ir Lenino 

draugas, 58 metus išbuvęs komu
nistų partijos nariu, E. Kolmanas, 
neseniai nuvykęs į Švediją aplankyti 
savo dukters, atsisakė komunizmo ir 
grąžino partijos bilietą Brežnevui su 
tokiais žodžiais: ’’Įsitikinau, kad bū
damas partijoje išduodu socialinio 
teisingumo, humanizmo ir geresnės 
bendruomenės idealus”. Būdamas 
84 m. jis atsisakė grįžti į Sov. Są
jungą. Išvykimo vizą gavo tik sep- 
tynioliką kartą padavęs prašymą.

Baigiami paruošti dokumentai, 
kuriuos pasirašus būtų sunormuoti 
diplomatiniai santykiai tarp Vatika
no ir kai kurių rytų Europos sateli
tinių kraštų. Labiausiai tam kliudo 
Lenkija, kur kard. Višinskis prieš 
pasirašant bet kokius dokumentus 
reikalauja, kad mokyklose būtų su
grąžinta religijos dėstymas, kad 
būtų atšaukta prosovietinė Lenkijos 
konstitucija.

***
Sov. Sąjungoje labai paplitę 

trumpų bangų privatūs radijo siųs
tuvai. Prileidžiama, kad tokių pri
vačių siųstuvų Sov. Sąjungoje esą 
virš 20.000. Pagautieji skaudžiai 
baudžiami. Tokie, kaip oficialūs so

svečių naudai ir t.t. Programa plati, 
pasirinkimas didelis. Pagal visuo
menės pageidavimą, buvo nutarta 
rengti atskirą Lietuvių Dienų iškil
mingą atidarymą. Todėl Kalėdų 
antrąją dieną, sekmadienį gruodžio 
26 d. tuojau po bendrų pamaldų Ka
tedroje su tautinėmis vėliavomis 
žygiuosime į Dallas Brooks salę, 
kur, po trumpo Atidarymo Akto, 
bus specialiai paruoštas koncertas. 
Jame Melbourno Dainos Sambūris 
atliks kompozitoriaus B. Budriūno 
šiai progai paruoštos kantatos ”Tu 
Vilniuj pasilik, Valdove” premjerą. 
Po to pasirodys svečiai solistai iš 
Amerikos - p-lė N. Linkevičiūtė ir p.

Tęsinys 2 psl.

vietų organai vadina, piratiniai 
siųstuvai skleidžiu šmeižiančias ži
nias apie Sov. Sąjungą, perduodą 
užsienio žinias ir t.t.

***
Sovietų disidentas rašytojas ir is

torikas A. Amalrikas, kuris nuo šių 
metų vidurio išleistas į Vakarus, su 
pagarindu tvirtina, kad Vakarai tu
rėtų sustabdyti Sov. Sąjungai bet 
kokią ekonominę pagalbą. Tas iš
šauktų krašto viduje vidinę krizę ir 
būtų prieita prie atitinkamų refor
mų. Laikantis detentės ir teikiant 
viską, ko Sov. Sąjunga reikalauja iš 
Vakarų ar prašo, stiprina sov. reži
mą ir veda prie neišvengiamo kon
flikto su Vakarais.

Pastaruoju metu rusinimas Lie
tuvoje ypatingai stiprinamas. Ne
kalbant jau apie tai, kad plačiausiu 
mastu vedama propaganda už rusų 
kalbą, jau pradžios mokyklose įves
ta rusų kalbos dėstymas, o įmonėse 
ir įstaigose privalomas susirašinėji
mas, knygų vedimas ir atskaitomy
bė vien rusų kalba. Universitetuose 
kai kurie dalykai privalomai dėstomi 
rusų kalba, o moksliniai darbai ne
žiūrint kokis srities, turi būti vien 
rusiškai rašomi.
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Kasmums 
pirmiau rūpi?

Jau. rodos, seniai turėjome pasi
mokyti ir įsitikinti, kad lietuvybės 
jokiais motyvais negalima sutapa
tinti su ideologija, pasaulėžiūra ir 
net religija. Juk esi pirmiausia lie
tuvis ir tik po to krikščionis, indife
rentas, demokratas, socialistas, ve
getaras ar bet koks, kuo tik norite. 
Ne kam kitam, o visų pirma lietuvy
bei išlaikyti, už Lietuvą ir lietuviš
kus interesus kovoti ir lietuvybės 
naudai dirbti įkurta ir jau trisdešimt 
metų sėkmingai veikia Lietuvių 
Bendruomenė, plačiausia prasme 
lietuvių išeivių organizacija, kurioje 
yra vietos visiems, kuriems rūpi lie
tuvybė, jos progresas ir jos ateitis. 
Todėl nenuostabu, kad ir Lietuvių
Chartoje, ir atskirų lietuvių bend
ruomenių statutuose bei veiklos 
programose pabrėžtinai įrašyta lie
tuvybė kaip tikslas ir veiklos dirva 
primenant, kad ne tam tikros kryp
ties ir pažiūrų lietuviai sudaro Lie
tuvių Bendruomenę, bet visi lietu
viai be pažiūrų ir tikėjimų skirtumų, 
jeigu jie dirba ir neprieštarauja pa
grindiniams bendruomenės idea
lams - lietuvybės išlaikymui ir ne
priklausomos Lietuvos atstatymui. 
Suprantama, bendruomenės kūrėjai 
ir jos vadovai priima kaip natūralią 
realybę, kad bendruomenė nėra ir 
negali būti uniforminė, monolitinė, 
vienos krypties ir vieno vadovo di
riguojama, todėl bendruomenės ri
bose ir natūraliai priimta, kad jos 
ribose nepriklausomai veikia ir reiš
kiasi autonominės įvairių pakraipų 
organizacijos, neprieštaraujančios 
principiniams bendruomenės tiks
lams. Dėl to niekas nei ginčijasi, nei 
kam nors pastoja kelią: jeigu tas tik 
naudinga lietuvybei plačiausia pras
me - dirbkite, nes kiekvienas, nors 
mažiausias įnašas lietuvybės naudai, 
yra teigiamas reiškinys, kuris tegali 
būti tik nuoširdžiai sveikintinas ir 
užgirtas.

Sakytume, blaiviai galvojant, yra 
viskas aišku, ir šioje vietoje negalė
tų kilti jokių konfrontacijų bei susi
kryžiavimų. Deja, yra žmonių, net 
organizacijų toje pačioje bendruo
menėje, kurių siauri požiūriai stato 
kitokius reikalavimus ir net sukelia 
didesnių ar mažesnių konfliktų. Ri
botų pažiūrų asmenys bei organiza
cijos nepajėgia ar nenori suprasti 
kardinalinių bendruomenės uždavi
nių ir savo pažiūras bei ideologiją 
keldami aukščiau už bendruomeni
nius principus ultimatyviniu keliu 
reikalauja priimti kaip normas visai 
bendruomenei. Panašių krizių turė
jome ir savo laiku Australijoje, pa
našių židinių tebėra ir kitur. Ameri
kos lietuvių bendruomemėje tebe
vyksta visai rimtas skilimas, kurio 
pagrindu dedamas patriotiškumo 
principas, kuris irgi yra toks lanks
tus, kad pagal jį kas vieniems yra

PADĖKA

Esame giliai dėkingi visiems, prisiminusiems, lankiusiems ir į amžino 
poilsio vietą palydėjusiems žmoną, motiną ir senelę a.a. MARIJĄ 
JANAVIČIENĘ. Ačiū ją pagerbusiems gėlėmis, maldomis ir mums 
pareiškusiems užuojautų.

Janavičių šeima
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neatšaukiamai- patriotiška, kitiems 
atrodo išdavikiška.

Štai neseniai ir vėl susikryžiavo 
pas mus vienoje vietovėje nuomonių 
skirtumai, kurie toli gražu nedaug 
ką turi bendro su lietuviškais inte
resais primetant bendruomenės va
dovybei ir net jos leidžiamam laik
raščiui dalykus, kurie praktiškai 
nieko tiesioginio neturi su pačia 
bendruomene bei jos tikslais. Kitaip 
sakant, svetimų interesų sąskaiton 
kovodami mindžiojame savo tiesio
ginius lietuviškus interesus. Netgi 
gaunasi savotiškas prieštaravimas, 
kai vienas tautietis susirinkime ne
gavęs balso viešai protestuoja, kad 
mindžiojami demokratiniai žodžio 
laisvės principai, kai jis pats, ginda
mas pašalinius interesus bandė už
čiaupti burną kitam. Akivaizdoje 
panašių faktų kai kam lietuvybė pa
sidaro tik priedanga kovoti už visai 
pašalinius, nieko bendro su pačia 
lietuvybe neturinčius interesus.

Nesileidžiant į atskirų faktų nag-
rinėjimus šioje vietoje norėtųsi tik 
priminti ir atvirai paklausti, kas 
mums pirmoje eilėje rūpi - lietuviški 
ir Lietuvos reikalai, ar svetimi inte
resai? Atsakymo kiekvienas pasi
ieškokime savo širdyje ir savo sąži
nėje. Mes ir iš čia matome kaip ken
čia tas pats lietuvis Lietuvoje, kai 
oficialiai net prievartos keliu skiepi
jamas ateizmas, socializmas, komu
nizmas, kad lietuvybei net napalie- 
kama vietos atviriau pasireikšti. Tai 
akivaizdi pamoka ir šioje pusėje 
mums, bet nežiūrint to, vis tiek sa
vųjų tarpe čia psigauname anos pu
sės metodų, nors juos ir smerkiame.

(v.k.)

STUDIJŲ SAVAITĖ
D. BRITANIJOJE

Europos lietuviškų Studijų Sa
vaitė, kuri kasmet per pastaruosius 
23 metus buvo ruošiama viename iš 
Vak. Europos kraštų, 1977 m. vasa
rą įvyks Anglijoje. Ji prasidės sek
madienį, liepos 31 dieną, ir tęsis ligi 
sekančio sekmadienio. Joje daly
vaus netik D. Britanijos lietuviai ir 
lietuvės, bet taip pat atvykę iš kon
tinento kraštų ir iš užjūrio. Jai vieta 
parinkta prie pat Londono, pakeliui į 
Windsorą, seną D. Britanijos karalių 
pilį, kur ir dabartinė karalienė pra
leidžia vasaros mėnesius. Tą vietą 
lanko tūkstančiai turistų, kurie do
misi Anglijos praeitimi ir nori pasi
grožėti šio krašto gamta.

Turizmo sezono metu per Angliją 
pravažiuoja šimtai lietuvių, kurie iš 
Amerikos kontinento, ar Australijos 
atvyksta į Europą. Manoma, kad 
ateinančiais metais jie pasinaudos 
proga susipažinti su Europos lietu
viais, apie kuriuos gal girdėjo tik iš 
spaudos. Studijų Savaitėje jie galės

A.A.
ELENAI ALKEVIČIENEI

mirus, jos vyrą Joną, dukras su šeimomis ir visus artimuosius skausmo 
valandoje giliai užjaučia

Černiauskų šeima, Fort Kembla

A.A.
PETRUI LEONAVIČIUI 

mirus, gilią užuojautą liūdesy reiškiame jo mamytei ir broliams

V. Šneideris 
V. Liūgą

A.A.
PETRUI LEONAVIČIUI

po netikėtai ištiktos sunkios ligos mirus, jo mylimą motiną ir brolius 
Vytą, Juozą ir Joną ir visus artimuosius giliai užjaučiame ir kartu 
liūdime, netekę energingo jauno savo nario ir bičiulio

Newcastelio Apylinkės Valdyba
Newcastelio Lietuvių Choras
Newcastelio Diskusijų Klubas

Australijos Lietuvių Fonde
AUKOS. Pastaruoju metu 

aukojo:
100 dol. - p. P. Šiaučiūnas, Kings

ton, (Tasmania).
20 dol. - p.p. B. ir M. Gailiūnai 

(Sydn.), B. Vanagas (Melb.) pakel
damas įnašą iki 72 dol.

Po 10 dol. - p.p. Z. Budrikis 
(Perth), pakeldams įnašą iki 35 dol.; 
A. Klimaitis (Perth) pakeldamas 
įnašą iki 30 dol) P. Sakalauskas 
(Sydn.), D. Martin (Sydn.), V. Vo- 

pasiklausyti įdomių paskaitų lietu
viškomis temomis ir kartu su euro
piečiais padiskutuoti mūsų proble
mas.

Studijų Savaitės dalyviai bus ap
gyvendinti studentų bendrabutyje, 
todėl atostogos kainuos labai pigiai. 
Vienam asmeniui patogus kambarys 
su maistu per savaitę kainuos tik 
112 JAV dolerių, studentams - 100 
dol.
— Studijų Savaitėje bus apie 12 pas
kaitų, kurias skaitys įvairių sričių 
žinovai, pakviesti iš Europos ir už
jūrio. Po paskaitų bus diskusijos. 
Numatytas ir laisvalaikis, per kurį 
pageidaujantiems bus suruoštos 
ekskursijos po Londoną ir apylin
kes, į Windsorą ir Oxfordą, aplan
kant ir D. Britanijos lietuvių sukur
tus centrus: Lietuvių Namus Lon
done ir Lietuvių Sodybą pietinėje 
Anglijoje. Suvažiavus iš įvairių 
kraštų mūsų literatams, numatoma, 
suruošti literatūros vakarą. Vaka-' 
rais bus jaunimo pasilinksminimai.

Norintieji dalyvauti Studijų Sa
vaitėje platesnių informacijų gali 
gauti iš: Studijų Savaitei Rengti 
Komiteto, Lithuanian House, 2, 
Ladbroke Gardens, London, Wil 
2PT, England.

Vietų skaičius yra ribotas, todėl 
patariama užsiregistruoti neatidė
liojant.

Kovoje krašte su ekonominiais 
sunkumais Australijos vyriausybė 
numato užtraukti stambią paskolą 
J.A. Valstybėse. Svarstant šį klau
simą parlamente ir opozicija nesi
priešino, o pritarė šiam planui. Aus
tralija tikisi gauti 200 milijonų do
lerių paskolą. 

lodka (Perth) pakeldamas įnašą iki 
30dol; A. Baleišis (Melb.).

Po 5 dol. - p.p. J. Liutikas (Perth), 
M. Lodienė (Sydn.), S.K. Pociai 
(Sydn.), V. Šablevičius (Sydn.), p.p. 
Šimaičiai (Perth), V. Valaitis (Perth)

Šimtininkai, p. P. Šiaučiūnas įra
šyta į A.L. Fondo šimtininkų sąrašą.

A.L. Fondo Valdyba sveikindama 
naują Fondo šimtininką p. Šiaučiū
ną, dėkoja visiems Fondo rėmėjams 
už suteiktas aukas.

PASTABA: a) p.p. A. Klimaičioir 
V. Volodkos skirtos aukos Fondui, 
vieton vainikų, mirus a.a. A. Valiu
kėnui. Fondo valdyba mano, kad 
šiuo būdu pareikšta mirusiam pa
garba ir paskutinis atsisveikinimas 
turėtų vis plačiau plisti Australijos 
lietuvių tarpe..

b). A.L. Fondo įgaliotinis Perthe 
prof. Dr. Z. Budrikis išvyksta ilges
niam laikui į užsienį studijinių atos
togų ir ketina lankytis Vilniuje. 
Universiteto kviečiams 4-ias savait- 
tes jame skaitys paskaitas. Prof. Dr. 
Budrikiui linkime sėkmingų ir įspū
dingų atostogų.

A.L. Fondo įgaliotiniui prof. Dr. 
Budrikiui išvykus, Pertho ir Vakarų 
Australijos tautiečius prašome Fon
dui aukas siųsti šiuo adresu: Aus
tralian Lithuanian Fund Treasurer, 
50 Errol St., North Melbourne, Vic. 
3051.

A.L. Fondo Valdyba.

Respublikonas ar demokratas.!.?

Ateivių grupės labai nusivylė 
prezidento Fordo pasisakymu, kad 
sovietai Rytų Europai nedominuoja; 
o dviejų milijonų ukrainiečių atsto
vas Levas Dobrianskis iš apmaudo 
palinko prie Carterio. Nors neužilgo 
Fordas etninių grupių ir atsiprašė, 
pirmykštį žodį atsiėmė, bet ar pa
traukė juos, dar nežinia. Tuo de
mokratui Carteriui buvo įteiktas 
stiprus kozeris. Šis net pašaipiai 
Fordui prikišo, jog jam Helsinky so
vietų bosai smegenis praplovė tiek, 
kad jis nemato nei to svorio kokį 
status quo atžvilgiu laimėjo sovietai 
tiek dominavimo, tiek sienų patvir
tinimu. Ir kaip nematyti dominavi
mo ar kontrolės, jei satelituose stovi 
31 divizija po 16 tūkstančių karių, o 
kiek tolėliau budi parengty 63 divizi
jos. Na, betgi iš mūsų pusės, jei žiū
rėtume į politiką, kaip į galimybių 
išnaudojimą arba kaip į ’’falšyvas” 
svarstykles, tai ir. dėl Fordo 
perdaug nereikėtų stebėtis -ką va
kar teigei, šiandie neigi. Klausimas 
būtų tik toks: ar daugiau balsų pra
ras ateiviuose, kur vienų lenkų pri- 
skaitoma virš dešimties milijonų, ar 
sumedžios iš tų prosovietiškai gal
vojančių sluogsnių, kur tinkę - ge
riau raudonas negu lavonaš^ir - kad ' 
’’geriau okupacija, negu karas.”

2



........

arbalietuvybės problema scenoje
Jau ne nuo šiandie porą kartų sa

vaitėje renkasi tarsi kokie slapti 
sektantai savo vakarinėms apei
goms. Pasirodo, Sydnejaus Atžalos 
vaidintojai tyliai ruošiasi naujai 
staigmenai. Galima užtikrintai 
skelbti, kad lapkričio 28 d., sekma
dienį, Syd. Liet. Klube matysime 
naują Atžalos premjerą - trijų 
veiksmų rimtą komediją ’’MONI
KĄ”. Įdomiausia, kad ’’Monikos” 
autorius ir režisierius yra mums vi
siems gerai pažįstamas Paulius 
Rūtenis. Repeticijų pertraukėlės 
metu nutveriu autorių už skverno:

- Sakyk, Pauliau, reikalauju rimto 
pasiaiškinimo!

Jis ginasi visomis keturiomis, nes 
neturįs ko aiškintis: nei jis sukčia
vęs, nei svetimoteriavęs, nei piktų 
rašinių Mūsų Pastogėje skelbęs. Bet 
aš neatlyžtu prikibęs kaip dagis:

- Tai va, sakau, tasai tavo sceninis 
sąmokslas: prasitark kiek, kas gi to
ji tavo Monika - filmų artistė, grožio 
karalaitė ar kokia melžėja? Juk no
rėsi, kad žmonės gausiai susirinktų

L.K.B.
Kronikos Nr.23

Pirmasis dokumentas (1976 m. 
gegužės 9 d.) - tai Kronikos redakci
jos kolektyvo visai neįprastas Lie
tuvos bažnytiniame gyvenime laiš
kas, pasiųstas kardinolams A. Sa- 
more ir J. Slipij. Neįprastas todėl, 
kad redakcijos kolektyvas viešai ir 
atvirai kaltina visą eilę Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios aukštųjų digni
torių: vyskupų, prelatų ir kt. Jie 
kaltinami prisitaikėliais prie sovie
tinio režimo ir praradusiais tikin
čiųjų pasitikėjimą. Juos labai leng
vai rikiuoja Sovietų Sąjungos kulto 

j reikalams įgaliotinis K. Tumėnas.
Kai pernai į JAV buvo siunčiama 

katalikų kunigų delegacija, ją pa
skyrė K. Tumėnas. Į delegaciją įėjo 
Vilniaus Arkivyskupijos valdytojas 
Č. Krivaitis. Kai jis sugrįžo į Vilnių, 
pasikvietė į savo užmiestinę vilą K. 
Tumėną, vysk. R. Krikščiūną, Vil
niaus miesto klebonus ir kitus. Iš
kilmingų pietų metu prel. Krivaitis 
K. Tumėnui pasakė: ’’Ministeri, man 
jūs davėte labai sunkų uždavinį”. 
"BetJūs garbingai jį įvykdėte” - pa
drąsino kulto įgaliotinis. Dėl tokio 
delegato į JAV paskyrimo nesu
laukta autoritetingo žodžio iš vysk. 
Labuko.

1976 m. delegaciją į Pasaulinį Eu
charistinį Kongresą, vykusį JAV, 
taip pat paskyrė Tumėnas. Jis, per 
vysk. Labuką, buvo pasiūlęs ir 
tremtyje esančiam vysk. V. Sladke
vičiui dalyvauti delegacijoje į Eu
charistinį Kongresą, bet vysk. Slad
kevičius pasiūlymo nepriėmė, kai 
tas pasiūlymas atėjo iš sovietinio 
pareigūno. Esą sumanymų Vilniaus 
arkivyskupo postą atiduoti kun. dr. 
V. Butkui, turinčiam pilną civilinės 
valdžios pasitikėjimą. ”Jei kun. V. 
Butkus taptų vyskupu, tai būtų di
džiulė Lietuvos Katalikų Bažnyčiai 
nelaimė ir didelis džiaugsmas bedie
viams, griaunantiems Bažnyčią iš 
vidaus”. Kun. Butkus dabar yra ku
nigų seminarijos rektorius Kaune.

Nepaprastai būdingi kulto įgalio
tinio K. Tumėno išvedžiojimai apie 
religiją, bažnyčią, tikinčiuosius ir 
komunistinę valstybę kunigams 
skaitytose paskaitose. Tos paskai
tos, kaip rašo LKBK, buvo skirtos 
’’šviesti ir auklėti” vyskupus, vys
kupijų valdytojus ir dekanus. Pa
skaitas skaitė Telšių, Kauno, Kai
šiadorių ir Panevėžio kurijose 1976 

pasižiūrėti tavo paties rašyto ir sta
tyto kūrinio. O kas gi perka katę 
maiše!

- Monika - tai mes patys, - trumpai 
atsikerta Paulius. - O jei tau neaiš
ku, tai mūsų išeivių gyvenimo su
tirštinta realybė, kur lietuvybės 
reikalas pastatytas ant ašmenų.

- Bet kur viskas vyksta - Ameri
koj? Australijoj?

- Scenoje, mano mielas, scenoje! O 
jei kam to neužtenka, tegu prisitai
ko, kaip jam patinka.

Supratau, kad autorius nenori 
daugiau prasitarti apie savo kūrinį. 
Pagal jį, geriau, jei žiūrovas ateis 
visoje nekaltybėje iš anksto nenu
teiktas ir neindoktrinuotas. Tada 
jam lengviau bus veikalą priimti ir jį 
vertinti.

- Bet vis tiek spėju, kad veikale 
gvildenama rimta problema, o pat
sai pristatai kaip komediją...

-Rimtą komediją, - pataiso mane 
Paulius. - Tai moderniška, po absur
do teatro scenon įvesta veikalo for
ma, ką anglosaksai vadina ’’black 
comedy”. Tai kažkas atitrūkę nuo li
teratūros ir nuo klasikinės dramos, 
kur nebūtina vidinis aktorių sąryšis 
ir sceninis vietisumas: kiekvienas 
veiksmas gali eiti visai nepriklauso
mai. Na, nėra ko čia daug aiškinti: aš 
pats nesu nei kraštutinis modernis
tas, nei aklai laikausi tradicinio te
atro. Plačiau apie tai pakalbėsime po

Lietuvoje
Nacionalinis Liaudies Frontas iš

leido trečią pareiškimą. Pirmas 
Fronto pareiškimas pasirodė 1974 
m. birželio 9-14 d.d. Antras - 1975 m. 
gruodžio 25 d. Trečias išleistas 1976 
m. gegužės 30 . Šiemetinis pareiški
mas pradedamas taip: ’’Piliečiai, 
Lietuvos patriotai! Pirmyn už laisvą 
Liaudies Lietuvą”.

’’Minint Pabaltijo tragedijos 36 
metines, mes, Lietuvos Patriotų Są
junga (LPS), Lietuvos Katalikų Su
sivienijimas (LKS), Lietuvos Lais
vojo Demokratinio Jaunimo Sąjun
ga (LLJDS) kreipamės į pasaulį, iš
reikšdami protestą TSRS vyriausy
bei Maskvoje už lietuvių, latvių ir 
estų tautų persekiojimą”.

Toliau pasisakoma prieš Helsinkio 
susitarimą, prieš Molotovo - Ribben- 
tropo paktą ir jo pasekmes - Pabal

iu. vasario 18 - balandžio 17 d. Tose 
paskaitose Tumėnas pasidžiaugė, 
kad Valstybės - Bažnyčios santykiai 
gėrėją. Tik tam gerėjimui labai 
kliudanti LKBK. Dėl to Kronikos 
redakcija rašo, kad santykiai tarp 
valstybės ir bažnyčios tik tada pa
gerės, kuomet bažnyčia kapituliuos. 
Dabatinė valstybės politika tik sie
kia Bažnyčią sunaikinti, neleidžiama 
spausdinti katekizmų, kunigų semi
narijos varžymai ir kt.

Pastoviai kunigų skaičiui mažė
jant, Tumėnas projektuoja suma
žinti parapijų skaičių, nes kaimo gy
ventojų skaičius mažėja, o miestų 
didėja. Paskaitininkas apgailestavo, 
kad Vatikano radijas užėmęs blogą 
liniją. Kronikos redakcija dėl šio pa
reiškimo pabrėžia: ’’Galima sutikti, 
kad Vatikano radijui galima pasi
mokyti iš Maskvos Radijo kaip rei
kia varyti propagandą. Vatikano ra
dijo laidos šiuo metu Lietuvos kata
likams ir net nekatalikams yra dide
lė moralinė pagalba, ir tūkstančiai 
žmonių jų klausosi”.

Tumėnas labai susirūpinęs, kad į 
kunigų seminariją nepatektų ’’anti
tarybinis elementas”. Todėl kandi
datus į seminariją turėsiąs jis su

SVEIKINKIME SAVO ARTIMUOSIUS, DRAUGUS, PAŽĮSTAMUS 
BEI BENDRADARBIUS ŠVENČIŲ PROGA PER MOŠŲ PASTOGĘ!

Ir šiais metais Mūsų Pastogės skaitytojams speciali nuolaidą: tik 5 
doleriai už šventinį sveikinimą.

Pasinaudokite šia proga! Sutaupysite ir laiko, ir pinigo ir taip pat 
paremsite Mūsų Pastogę.

Sveikinimų užsakymus siųsti iki gruodžio 10 d. Mūsų Pastogės adresu: 
13 Percy St., Bankstown, N.S.W. 2200

—

pastatymo.
- Kas tave pastūmėjo imtis dra

minės kūrybos?
- O, aš visą gyvenimą praleidau 

scenoje. Skaitydamas vieną kitą lie
tuvių romaną ir pabandžiau juos 
transkribuoti scenai. Vienam kitam 
išmanančiam parodžiau, ir jie mano 
darbus užgyrė paskatindami pačiam 
ką nors originalaus sukurti. Štai da
bar turite.

- Bet, spėju, nelengva pačiam au
toriui savo veikalą statyti. Ar neky
la pagundų kaip autoriui bestatant jį 
taisyti, papildyti ar pasižiūrėti į vie
ną kitą sceną iš skirtingo taško?

- Ir dar kaip! Šioje vietoje visą lai
ką vyksta kūrimas ir perkūrimas. 
Man pačiam knieti jei ne iš naujo 
perrašyti, tai bent kai kurias scenas 
perkurti. Bet dabar jau per vėlu. Va, 
beliko voš pora savaičių iki pakils 
uždanga. Na, užteks, pasimatysim 
lapkričio 28 d. Gal po spektaklio 
prašysi vėl pasiaiškinti, bet tada jau 
neturėsiu ko pasakyti...

Ir Paulius pakėlė ranką duodamas 
komandą savo vaidintojams pradėti 
repeticiją. n. n.

tijo valsybių okupacijos ir kt. Pasi
remdami V. Lenino pasisakymais 
dėl tautų laisvės, savo reikalavimus 
išdėsto net dešimčia straipsnių, ku
rių santraukas čia ir duodame.

1. Lietuvos, Latvijos ir Estijos te- 
ritojos nelaikomos Sovietų Sąjungos 
dalimi ir reikalaujama, kad Krem
lius nesikištų į šių valstybių vidaus 
reikalus. 2. Ryšium su tuo, kad 
TSRS įvykdyta agresija prieš savo 
kaimynus yra tarptautinės teisės 
pasmerkta, mes turime ir moralinę 
teisę mums jėga primesto taip vadi
namo tarybinės socialistinės res
publikos statuso atsisakyti ir visas 
TSRS Institucijas, kaip antinacio- 
nalinę bazę, anuliuoti. 3. Tautos 
vardu reikalauja laisvo demokrati
nio plebiscito, kad laisvai galėtų pa
sisakyti visi Lietuvos TSRS piliečiai

Vilniaus arkivyskupijos valdytoju Č. 
Krivaičiu parinkti. Jis priminė ku
nigams, kad jie turimus savo kandi
datus į seminariją praneštų jam. Į 
tai Kronikos redakcija atsako, kad 
valdžia neturi teisės kištis į kunigų 
seminarijos reikalus, ”nes Bažnyčiai 
reikia ne sutaną dėvinčių saugumie
čių, bet pasiaukojusių ganytojų”.

Kurioje kurijoje Tumėnas bekal
bėjo, visur kunigai kėlė vysk. J. 
Steponavičiaus grąžinimą į Vilniaus 
arkivyskupijos postą. Deja, Tumė
nas visur išsisukinėjo. O kartą 
Švenčionyse paklaustas dėl kokio 
nusikaltimo vysk. Steponavičius 
nušalintas nuo savo pareigų, Tumė
nas atsakė: ”To aš jums pasakyti 
negaliu”. Be to, jis pridėjo dar, kad 
apie vyks. Steponavičiaus sugrąži
nimą negali būti nė kalbos. Kaip ge
ro ganytojo pavyzdį, Tumėnas pa
teikė vysk. R. Krikščiūną.

Aiškindams sovietinės konstitu
cijos sąžinės laisvės sąvoką, Tumė
nas pasakė, kad į konstitucijoje nu
matytą sąžinės laisvę religija neįei
na. ’’Religinė veikla įgyja valstybinį 
pobūdį ir yra tvarkoma valstybės 
įstatymais”, pabrėžė kulto įgalioti
nis. (ELTA) 

lietuviai. Pasisakoma už išstojimą iš 
Sovietų Sąjungos pagal jos pačios 
konstituciją, drauge pasisakoma už 
Liaudies Respublikos statusą socia
listinių valstybių sandraugoje. Pasi
sakoma prieš jaunimo rekrutavimą į 
sovietinę kariuomeftę ir reikalauja
ma savo kariuomenės, savo teritori
joje. 4. Reikalaujama nacionalistinių 
jaunimo organizacijų ir partijų, kad 
būtų vykdoma: laisvė, lygybė, bro
lybė. 5. Vėl pranešama laisvajam 
pasauliui apie lietuvių intelektualų 
persekiojimą, naujus jaunų patriotų 
areštus, apie Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios persekiojimą. 6. Reika
laujama grąžinti Lietuvai etnografi
nes žemes, priskirtas Gudijai, pa
naikinti Kaliningrado oblastį ir at
kurti Mažąją Lietuvą. Prūsija būsi
mos Lietuvos valstybės jurisdikci
joje su pilna politine, ekonomine ir 
kultūrinu autonomija. 7. Panaikinti 
Lietuvoje veikiančius RSTSR įsta
tymus. 8. Birželio 15-18 dienos pa
skelbtos Gedulo Dienomis. 9. Liepos 
21 d., vadinama Lietuvos TSR įkū
rimo švente, boikotuojama ir vadi
nama išdavystės diena. 10. Įspėjama 
TSRS Ochranką - KGB, kad už bet
kokias represijas Lietuvos TSR jau
nimo mes atsakysime visaliaudiniu 
protestu. Tegyvuoja visos lietuvių 
tautos vienybė. Tegyvuoja estų, 
latvių ir lietuvių tautų draugystė ir 
jų sėkminga bendra kova už nepri
klausomo Pabaltijo atstatymų, Te
gyvuoja humanizmas ir taika. Tegy
vuoja didelės ir nemirtingos laisvės 
idėjos, už kurias verta kovoti. Pat
riotai, neužmirškite, kad šioje lais
vės kovoje mes esame ne vieni - su 
mumis ukrainiečių, gruzinų ir armė
nų patriotai,slovakai, čekai, vengrai, 
lenkai ir kiti. Tolerancija ir bendra
darbiavimas su rusų tautos intelek
tualais ir patriotais, pajėgusiais iš
rauti istoriškai išbujotas didžvals- 
tybinio šovinizmo piktžoles iš savo 
širdžių”.

(Kaip matome, vartojama sovie
tinė terminologija. Tatai rodo, kad 
jaunimas ją temoka). ELTA

The Washington Post rugsėjo 30 
d. laidoje įdėjo Henry S. Bradsher 
straipsnelį ’’Hill Presses Ford on 
Rights” (Kapitelis spaudžia Fordą 
dėl teisių). Jame rašoma, kad nusi
vylęs vyriausybės neveiklumu pil
dyti prezidento Fordo Helsinkyje 
pasirašytų sutarčių JAV priklau
sančią prievolę, Kongresas viešai 
užklausė prezidentą, ar jis ketinąs 
bendradarbiauti su kongresine ko
misija, paskirta sekti sovietinio blo
ko pasižadėjimų vykdymą žmogaus 
teisių srityje. Prezidentas tuo tarpu 
tebedelsia skirti Valstybės, Karo ir 
Prekybos departamentų atstovus į 
kalbamą komisiją.

Komisijos pirmininkas, kongres- 
manas Danke B. Fascel (D-Fla) pa
rašė Fordui, kad komisija nori žino
ti, ar ’’gali tikėtis bendradarbiavimo 
ir paramos” iš vyriausybės pusės. 
Kai nebuvo gauta į tai atsakymo, 
Fascel viešai paskelbė savo laišką 
komisijos organizaciniame susirin
kime. Gerai informuoti šaltiniai pra
neša, kad Fa’scelio laiškas privertė 
Valstybės Departamentą pagaliau 
paruošti vyriausybei projektą raštu. 
Tas raštas dabar esąs svarstomas 
Baltuosiuose Rūmuose ir laukiama 
prezidento Fordo pasisakymų. 
(ELTA)
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AUSTRALUOS LIETUVIŲ 
DIENOS MELBOURNE

Atkeltą iš psl. 1

B. Prapuolenis, kanadietiška lietu
vių tautinių šokių grupė ’’Gyvata- 
ras” ir Melbourne ’’Klumpakojis”. 
Įėjimas i šį koncertą bus laisvas vi
siems šios šventės dalyviams bei jų 
svečiams. L.D. Komitetas ragina 
kiekvieną lietuvį atsivesti svečių iš 
kitų tautybių mūsų siekimų ir mūsų 
kovos vardan. Komitetas pageidau
ja, kad eisena vyktų spontaniškai 
sklandžiai ir kad joje dalyvautų or
ganizacijos su vėliavomis iš visų 
apylinkių. N. Metų sutikimas vyks 
erdviausiose patalpose Melbourne - 
Royale Ballroom, netoli miesto 
centro. Praeityje kilusių nusiskun
dimų dėl vietos stokos neturėtų kil
ti. Smulkesnės informacijos dėl ka
lendoriaus ir dėl atskirų programų 
bus paskelbtos sekcijų vadovų 
straipsniuose, d dauguma jų tilpo 
spaudoje anksčiau. Iš kitų parengi
mų dėmesio yra verta ruošiama ek
skursija į Melbourne apylinkes. Šia 
proga svečiai iš kitų miestų ir iš už
sienio galės arčiau pabendrauti ir 
susipažinti.

Mūsų ’’Australian Lithuanian 
Convention” jau yra pasveikinę 
Melbourne arkivyskupas Dr. Little, 
Melbourne miesto burmistras Cr. 
Osborne, Viktorijos Premjeras Mr. 
Hamer ir Viktorijos Opozicijos va
das Mr. Holding. Taip pat gauta 
gražių linkėjimų iš kitų kabineto 
ministerių bei bažnyčių galvų. Jau 
yra pranešta, kad atskiromis progo
mis mūsų parengimuose žada atsi
lankyti arkivyskupas, premjeras, 
parlamentarai ir kiti garbingi sve
čiai. Kaip pasirodys mūsų meninin
kai ir mūsų bendruomenė šiomis 
progomis?

šingumą, bet jie su -nuoširdumu lau
kia jūsų stiprios paramos progra
mose ir žada atsilyginti vaišingumo 
dvasioje čia Melbourne.

L.D.M.R. KOMITETO 
PAGEIDAVIMAI

1. Kartu su Krašto Valdyba Ko
mitetas prašo Apylinkių Valdybas 
aktyviai sekti ir skatinti pasiruoši
mus Lietuvių Dienoms. Šios Šven
tės propagavimas turi būti praves
tas kaip mūsų tautinio atgimimo 
reikalas kiekvieno susibūrimo 
proga.

2. Parengimų vadovai kiekvienoje 
kolonijoje turi ruoštis programoms 
tartum abitūros egzaminams. Mums 
rūpi ne vien skaitlingas dalyvavimas 
programose, bet ir jų meninis lygis. 
Nepilnai pasiruošę dalyviai gali būti 
daugiau nepasisekimo priežastimi, 
negu kad pagalba programų išpildy
me. Nepageidaujami yra dalyviai, 
kurie jungiasi prie programos išpil- 
dytojų tik dėl gaunamų lengvatų. 
Šie tautiečiai būtų daug mielesni 
kaip žiūrovai. Vadovai turi palaikyti 
glaudžius ryšius su atitinkamais 
Komiteto sekcijų vadovais, skubiai 
teikdami jiems reikalaujamas žinias 
apie progresą, laiku prisiųsdami da
lyvių sąrašus, programas, butų pa
reikalavimus ir t.t.

3. Daug užsienio lietuvių atvyksta 
praturtinti mūsų šventės. Tenelieka 
nė vieno Australijos lietuvio, kuris 
be rimtos priežasties nedalyvautų 
šiame meilės Tėvynei Lietuvai pa
demonstravime. Iš paskutiniųjų 

■ laiškų, gautų iš tėvynės yra aišku, 
kad jie laukia iš išeivių aktyvumo. 
Komitetas ne tik tikisi Jūsų dalyva
vimo, bet prašo taip pat organizuoti 
tėvynę primiršusius, ragina atvykti 
anksti, kad galėtumėt dalyvauti 
pamaldose ir iškilmingame L.D. 
Atidaryme.

4. Savo entuziazmu dalyviai kviė--. 
čiami sukurti draugišką ir linksmą 
atmosferą. Su tėvynės pasiilgimu 
atverkime širdis kiekvienam jos sū
nui ir dukrai, būkite nuoširdūs pa
žįstamiems ir nepažįstamiems, bū
kite tolerantiški ir verti Lietuvos 
ambasadoriai. Neretas tautietis, po 
daugelio metų atvykęs į Lietuvių 
Dienas iš tolimo, vienišo Australijos 
kampelio, buvo skaudžiai apviltas 
sutikęs šaltus ir svetimus savo gim
tojo krašto brolius. Bendrų minčių 
vedami mes susitiksime tartum vie
nos šeimos nariai daugel metų nesi
matę.

INFORMACIJA
A.L. Dienų Rengimo Komiteto 

posėdis įvyko spalio 26 d., kuriame 
aptarti ypač tie klausimai, kurie ke
lia rūpesčio.

BUTŲ—APGYVENDINIMO 
REIKALAI: Yra atvykstančių, ku
rie apsistos pas savo draugus, bet 
yra ir tų, kuriems tenka surasti ap
gyvendinimo vietą. Kreipiamės į vi
sus Melbourne tautiečius: mūsų 
garbės pareiga atvykstančius į L. 
Dienas apgyvendinti. Nedelsiant 
prašome pranešti kas ir kiek sutin
kate priimti į savo namus. P.ranešti 
butų tvarkytojui p. P. Kviecinskui - 
telef. 350 3343 arba p.p. Juozui Ma- 
kuliui - tel. 3068249 ir J. Balčiūnui - 
tel. 852656.

SVEČIAI SOLISTAI. Tikrai jau 
žinoma, kad iš J.A.V. atvyksta so
listai p.p. N. Linkevičiūtė ir Pra
puolenis. Svečiai solistai dalyvaus 
atskiruose parengimuose, o taip pat 
turės pilną koncertą. Amerikoje ir 
kitur jų koncertai aukštai vertinami, 
todėl neapvilkime jų!

’’GYVATARAS” - Hamiltono iš
kili Tautinių Šokių šokių grupė, te
lefoniniu pranešimu, atvyksta gruo
džio 24 d. ir bus Australijoje iki 1977 
m. sausio mėn. 14 d. Ši grupė be da
lyvavimo Lietuvių Dienų parengi-

Hydro-Jet
i kilimų valymo specialistas

1 Naudojamas vėliausias, gilus j 
[ vandens garų ir vakumo metodas. J 
i-Vidutinis namas, salionas, 3 miega-i 
i mieji - apie 36 doleriai. Lietuviams1 
j 10% nuolaida. Nuotolis nesvarbu, j 
i Skambinti d.v. (046) 668140.i 

i r angliškai. Po darbo (046) 669230 life-1 
j Į tuviškai. Arba rašyti P.O. Box 74! 
| i Camden, N.S.W. 2570

boooaooooooooooooooed 
muose yra pajėgi ir norėtų turėti Į 
savo atskirus koncertus Adelaidėje, 
Melbourne ir Sydney. Turint galvo
je jų pasišventimą ir tolimą kelionę, 
tiriamos tų koncertų galimybės.

Informacinis leidinys. Nusiskųsta, 
kad paskelbta L. Dienų programa, 
nenurodant adresų, kur parengimai 
vyks. Pastebėtina, kad tuojau bus 
platinama L.D. Informacinis leidinys 
redaguojamas kun. P. Dauknio. Ja
me bus parengimų vietovių žemė
lapis su visais adresais, o taip pat 
vertingų ir visada reikalingų infor
macijų - jis tikrai pravartu visiems 
įsigyti. Leidinys bus platinamas di
džiosiose kolonijose, o atvykus čia - 
Melbourne Lietuvių Namuose.

RYŠIŲ REIKALAI. Atvykstan
čios grupės ar atskiri dalyviai, pra
šoma nedelsiant suteikti atvyks
tančiųjų sudėtį ir kitas prašomas in
formacijas. Parengimų vadovai turi 
paruošti parengimų programas, to
dėl yra skubus reikalas.

EKSKURSIJA. Ekskursija į žy
mesnes Melbourno apylinkes galės 
įvykti, jei joje dalyvaus ne mažiau 
45 asmenys. Ekskursijos reikalais 
prašome kreiptis į p. P. Kviečinską, 
tel. 3503343 arba raštu: 12 Cleve. 
Rd., Pascoe Vale, Vic. 3044.

Ig. Alekna 
K-to narys Spaudai ir Inform.

PASIRUOŠIMAI IR PROBLEMOS 
Šias Lietuvių Dienas,atrodo, yra 

žymiai sunkiau ruošti, negu praei
tyje. Lietuvoje išsilavinusių veikėjų 
gretos smarkiai retėja. Teoretiškai 
jos turėjo būti papildytos nemažes
niu būriu prieauglio. Tačiau mes visi 
žinome, jog su prieaugliu atsitiko 
tas, ko mes taip labai bijojome. At
vykę į Australiją savo tarpe turėjo
me rašytojus, muzikus, menininkus, 
jaunimo vadus, o šiandien jų mūsų 
tarpe reikia su žiburiu ieškoti. 
Klausimas šiandien nėra ką priimti į 
darbo komitetą, bet kas dar pajėgs 
ar sutiks truputį padirbėti Lietuvos 
labui. Kai kurie menininkai sutiko 
dirbti tik už pilną atlyginimą, o kiti 
davė suprasti, jog jų darbo lygis gali 
nukentėti lietuviškoje plotmėje. 
Tiesa, nedidelis būrelis pasišventė
lių nenuilstamai dirba: jie matomi 
kiekviename parengime, kiekviena
me susirinkime, kiekviename komi
tete. Tai mūsų tikrieji tautos kovo
tojai. Kada beveik kiekviena kolo
nija jau pabaigė tvarkytis Lietuvių 
Namus ir turi lietuviškai veiklai ge
riausias sąlygas - mūsų tradicijas 
griauna asmeniškos ambicijos. De
besys ir abejonės gaubia daugumą: 
mūsų chorų, tautinių šokių grupes, 
jaunimo koncertų vienetus ir meno 
kūrėjus. Pagaliau abejingos, yra kai 
kurios ir apylinkių valdybos. Atro
do, kad pas Melbourno kaimynus 
spėjame, yra įsigalėjęs galvojimas, 
jog jų pareiga ruoštis Lietuvių Die
noms tik tada, kai jos vyksta 
savame mieste. Melbourniškiai gali 
tvirtai savo kaimynus užtikrinti, jog 
jie ne tik stropiai ruošiasi kiekvie
noms Lietuvių Dienoms ir yra dė
kingi už jūsų nepaprastai gerą vai-

ATNAUJINKITE
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Gyvenimas Lietuvoje
UŽ KĄ ESU PERSEKIOJAMAS?

Tyliais pavasario vakarais kažkur 
šalia būdavo leidžiamas įrašas mano 
vaikų balsų, užrekorduotų juostelėj.

Be dalyvavimo ’’Nacionaliniame 
fronte”, buvau kaltinamas, kad 
griaunu marksistinės filosofijos 
pagrindus ir platinu TSRS Aukš
čiausios tarybos deputato, lietuvių 
literatūros klasiko Antano Vienuolio 
pasisakymą ir testamentą. 
1955.XII.1. Sesijoje Vienuolis pas
merkė Vilniaus krašto sulenkinimą, 
o 1957 metų sesijos metu A. Vie
nuoliui neleido ginti mūsų Sibiro 
tremtinių. Tačiau abi Vienuolio kal
bos ir Testamentas, kuriame jis 
prašė pastatyti kryžių ant jo kapo, 
paplito lietuviškoj pogrindžio spau
doj.

Net pagrindinis tardymas nesiry
žo įtraukti į bylą tokios ’’kaltinamo
sios” medžiagos. Betgi tai suvaidino 
savo vaidmenį skiriant bausmę. 
Prokuroras V. Galinaitis teismo 
pertraukų metu dažnai lakstydavo į 
užkulisius ir ilgai tardavosi su tei
sėju. Prokuroro rankose mes matėm 
fotokopijas jau minėtos ’’medžia
gos”.

Nebuvo užmiršti ir. mano ryšiai su 
Baltarusijos ir Lenkijos lietuviais. 
Nors tardytojo Pilialio žodiais, jie 
neatitinka Baudžiamojo Kodekso 
raidai, bet charakterizuoja mane 
kaip lietuvišką nacionalistą.

Antitarybinės agitacijos, kurią, 
esą, aš vykdžiau filosofijos seminarų 
metu, įrodyti nepavyko, ir buvau 
nuteistas ’’tiktai” 4 metams. Nuteisė 
ne už įvykdytus veiksmus, o už tai, 
ką galėjau įvykdyti, jeigu tam ne
būtų sutrukdę budrūs čekistai.

Prie tos pat bylos buvo prijungti 
dar 7 man nežinomi Vilniaus inteli
gentai. Vienas iš jų buvo apkaltintas 

už platinimą lietuvių literatūros 
klasiko Vaižganto rinktinių laiškų, 
nors jis miręs 1933 m., o taip pat už 
V. Mykolaičio - Putino eilėraščio 
’’Vivos Flango” platinimą, kuris bu
vo parašytas 1943 m. ir kaltino hit
lerinį terorą Lietuvoje. Teismas 
’’nustatė”, kad eilėraštis yra para
šytas 1947 m. ir todėl yra antitary
binis.

Pasibaigus teismui, kapitonas 
Chlopovas (šiuo metu papulkininkis) 
tikino mane, kad ’’atšiaurus klima
tas ir sunkus fizinis darbas išvalys 
mano nacionalizmu užterštas sme
genis”. Ir dar kaip valė! Vienoje iš 
Ozerlago statybų teko paragauti 
karčios duonelės skonį.
“Grįžus į tėvynę, bailūs biurokratai 

sakė, jog mano smegenys dar nepa
kankamai pravalytos, kad užimčiau 
ekonomisto pareigas su 100 rublių 
atlyginimo. Pagaliau man pavyko 
įsidarbinti dispečeriu.

Lageriuose liko daug draugų. Su 
kai kuriais iš jų pastoviai susiraši
nėjau. Tai nepatiko KGB. Sekimas 
buvo sustiprintas. Buvo bandoma 
užverbuoti net mano artimą gimi
naitį pranešinėti apie mane. Apie 
savo negandus parašiau į lagerį J. 
Skeiveliui. Padažnėjo iškvietimai į 
KGB ’’pokalbiams”. Papulkininkis 
Dušanskis (dabar atsargoj), kovos 
su tarptautine žvalgyba skyriaus 
viršininkas papulkininkis Karda- 
novskis, neaiškių pareigų ir laipsnio 
čekistas Karpuchinas, kapitonas 
Ščesnavičius (dabar papulkininkis) - 
visi jie gėdino mane už nacionaliz
mą. Aš gi klausiau jų, kodėl rusai, 
arabai, afrikiečiai didžiuojasi savo 
nacionalizmu, tik vieni lietuviai turi 
jo gėdintis? Kodėl mūsuose meilė 
Rusijai laiko tarybiniu patriotizmu,

k
A. TERLECKO VARGŲ 

GRANDINE
(Tęsinys)

o meilė Lietuvai - buržuaziniu nacio-
nalizmu? Aukšti čekos pareigūnai 
man pasiūlė: arba parašyti į laikraš
tį straipsnį, smerkiantį buvusios 
Nepriklausomos Lietuvos socialinę 
santvarką, arba dar kartą sėsti į 
kaltinamųjų suolą.

Straipsnio naparašiau, ir byla bu
vo perduota ’’Puntuko” gamyklos 
visuomeniniam teismui. Mane per
auklėti ėmėsi laboratorijos viršinin
kas V. Grabauskas. Jis bandė gru
biai pakeisti mano įsitikinimus, ver
tė stoti į liaudies draugovininkus, į 
profsąjungą, įsakinėdavo dalyvauti 
šventinėse demonstracijose. Už ne
paklusnumą Grabauskas taikė eko
nomines sankcijas: man buvo moka
mas 30 proc. mažesnis atlyginimas, 
nei mano bendradarbiams vos su vi
duriniu išsilavinimu. Su 6 narių šei
ma gyvenau 23 kv. m bute be pato
gumų. Žmonai vis buvo žadama pa
kelti atlyginimą ir duoti dviejų 
kambarių butą, bet, atėjus laikui, 
kažkas paskambino jos viršininkui, 
•ir visos viltys apie buities palengvi
nimą išsisklaidė.
1967 rudenį prie KGB pastato mane 
sulaikė kapitonas Ščesnavičius ir 
primetė ’’pasikalbėjimą”. Jis mane 
apkaltino platinimu ’’antitarybinio” 
Aleksandro Solženicino laiško TSRS 
rašytojų suvažiavimui. Tikino, kad 
laiškas yra užsienio žvalgybos klas
totė, kurią demaskuos pats Alek
sandras Solženicinas.

Tuo metu aš Vilniaus Valstybinio 
universiteto neakivaizdiniame sky
riuje studijavau istoriją. 1968 gegu- 
žės 23 klube ’’Sigma” literatūrinių 
diskusijų metu aš apkaltinau dra
maturge Dalią Urnevičiųtę ir kitus 
rašytojus už nepagarbumą istorinei
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a). Specialios grupinės kelionės suorganizuotos su T.A.A. Lėktuvai
Retai pasitaiko, kad viename pa

rengime dalyvautų keturios kartos 
ir tai ne kaip žiūrovai, bet akty
vūs dalyviai. Tas įvyko Adei. Mote
rų Sekcijos suruoštame madų para
de, Lietuvių Namuose spalio 3 d.

Tą dieną skanius pietus pagamino 
profesijonalas virimo šefas p. Blan- 
dis.. Be to, atsilankiusius viliojo gė
rybėmis apkrauti stalai. Turtinga 
vaikų loterija, kurios visi bilietai 
pilni, puošnūs pyragai ir tortai, bei 
įvairenybių stalas, prie kurio priė
jus, reta moteris pasitraukė ko nors 
nenupirkus.

Į loterijai skirtas bonkas bežiū
rint, tautiečiai traukė pinigą iš kiše
nių, piniginių, rankinukų ir tai vis 
popierinius, su sidabrinukais nieks 
neprasidėjo.

Salėje ūžesys, kaip avilyje - vieni 
renkasi prekes, kiti mieruojasi ar 

džiaugiasi laimikiais.
Porą valandų tarp pietų ir parado 

prabėgo nepastebėtai greitai. Pato
giai susėdus prie staliukų, gurkšno
jant kavą su pyragaičiais, laukėme 
pradžios.

13-tą Adelaidės Moterų Sekcijos 
organizuojamą Madų Paradą atidarė 
p. M. Petkūnienė, kurios klausytis 
vienas malonumas. Jos aiškiai, tiks
liai tariami žodžiai girdisi visuose 
salės kampuose. Ponia pasidžiaugė, 
kad šitame parengime užlopomi visi 
generacijos plyšiai, nes čia dalyvau
ja mamos, močiutės ir anūkės.

Parado pravedėja p. K. Vanagie
nė trumpai nupasakojo modeliuoja
mų drabužių medžiagą, kirpimą ir 
pan. P. Klaudijai jumoro netrūksta, 
tad ir savo pranešimuose įveldavo 
juoko sukeliančių pastabėlių.

Ėjo ir ėjo kilimo taku mergytės, 
panelės, mamos ir močiutės. Tikrai, 

kad dingo generacijos tarpas, nes 
jos visos atrodė elegantiškos, gra
žios ir jaunos.

Iki smulkmenų apgalvoti mode
liuojamų drabužių priedai kaip ba
tai, rankinukai, skarelės ar karoliai, 
jungė bendrą vaizdą vientisiniam 
pasigėrėjimui.

Dauguma drabužiai vasariniai - 
sportiniai, dienos suknelės ir vaka
rinės ilgos. Kiekvieną modelį, žiūro
vai palydėjo šiltais plojimais.

Atrodo, kad vėl grįžta madon 
suknelės į liemenį, su plačiais ar 
siaurais dirželiais.

Praėjo laikai, kada po plačia suk
nele galėjom paslėpti iš ribų išėju
sias kūno formas. (Ponios, dantis 
sukandusios graužkime morkas ir 
salieras!).

Dauguma drabužių pasiūti pačių 
modelių ar jų mamų.

Pabaigai, visoms ponioms ir pa
nelėms išėjus į sceną A.M.S. pirmi
ninkė p. Bajorūnienė padėkojo už jų 
dalyvavimą ir įteikė jaunėms po šo
kolado dėžutę, suaugusioms po or
chidėją.

Didelis ačiū Mot. Sekcf ponioms, 
leidusioms mums praleisti labai ma
lonią sekmadienio popietę.

V. Marcinkonytė.

išskrenda 1976.12.26 d. iš ryto iš:
Brisbane (kelionės kaina vienam asmeniui ten ir atgal $ 162.20
Sydney $ 87.20
Canberra $ '63.60
Perth ' , $293.60 x
Adelaide $ 81.00
Hobart $ 78.20

Gėrimės, kai lietuviai iškyla į pa
saulines viršūnes. Didžiavomės, kai 
dirigentas prof. Marijošius dirigavo 
Metropolitan operoje New Yorke, o 
štai girdime, kad Maskvos didžiaja
me teatre baletui diriguoja lietuvis 
Algis Šuraitis. Tai irgi dėmesio ver
tas lietuvio atsiekimas.

b) Specialus ’’package - deal” Lietuvių Dienų svečiams. Kelionė ir 7 
naktys pirmos klasės viešbuty (Noah’s Hotel, Melbourne) ir transportas 
iš aerodromo į viešbutį ir atgal atvykusiems iš:
Brisbane (kambarys 2 asmenims) kaina $ 221.05 asmeniui
Sydney $ 146.05 asmeniui
Canberra $ 122.45 asmeniui
Perth $ 352.45 asmeniui
Adelaide $ 139.85 asmeniui
Hobart $ 137.05 asmeniui

Lėktuvai iš Melbourno grįžta 1977.1.2 vakare.
Asmenys, norį pasinaudoti šiom sąlygom, prašomi ne vėliau 1976.11.20 

išsiųsti užpildytą kuponą su atitinkama pinigų suma y
Business Holiday Travel Consultants 

s Balys ir Jonas Stankūnavičiai
. . A.L. Dienų Oficialūs kelionės agentai

Tos grupinės kelionės kainos galioja, jei nemažiau 15 suaugusių as
menų keliauja kartu. __ _
BUSINESS-HOLIDAY TRAVEL CONSULTANTS
309 Victoria Street, ‘ -- -------- - ■- - ——
WEST MELBOURNE. 3003
(Tel. 03/329 0140)
Aš, žemiau pasirašęs........................................ ......... ...................................
Vardas ir paverdė............................................................................................
Vardas ir pavardė............................................................ ........ ......... .............
Pilnas adresas..................................................................................................
Tel. nr................................................................................................................
Vyksiu iš..................... ........................................................... ............. miesto
Prašau man išrašyti
a) Tik grupinį kelionės bilietą
b) ’’Package - deal” (grupinės kelionės bilietą ir 7 naktų nakvynę Noah’s 
Hotel, Melbourne ir transportas)
(Išbraukite netinkamą)
Šio priede siunčiu pilną sumą $

Parašas................ ........

Pastaba: Prašome išsiųsti ne vėliau 1976.11.20

Už ką...
tiesai. Kapitonas Ščesnavičius, če
kistas Kąrpuchinas ir kt. vėl bandė 
sudaryti man bylą, nors ’’nukentė
jusieji” ir atsisakė melagingai liu
dyti.

Kurį laiką lankiau Lietuvos isto
rijos ir rusų literatūros paskaitas 
drauge su stacionaro studentais. 
Greitu laiku VVU prorektorius Bro
nius Sudavičius uždraudė man jas 
lankyti. 1969 metų pradžioje jis net 
sukvietė ypatingą Lietuvos istorijos 
katedros dėstytojų posėdį, reika
laudamas imti priemonių-, kad aš ne
gaučiau istoriko diplomo, šį uždavinį 
ėmėsi vykdyti docentas Stasys La
zutka, pasiūlęs savo paslaugas būti 
mano diplominio darbo vadovu. 
Nors man buvo žinoma Lazutkos 
veikla Centro komitete (kur jis va
dovavo skyriui) ir VVU prorekto
riaus poste, vis dėlto jam pavyko 
papirkti mane savo tariamu libera
lizmu. Parašiau diplominį darbą 
’’Lietuva Rusijos valdžioje 1795 - 
1915 m.” ir įteikiau vadovui.

Balandžio 25 rytą pas mane atsi
rado trys batuoti saugumo pareigū
nai, o tarp jų ir kapitonas Ščesnavi
čius. Paėmė senus prieškarinius 

i žurnalus, knygas apie Lietuvos isto
riją, išrašus iš žurnalų ir laikraščių, 

i Po keletos dienų majoras Kažys 
' (dabar papulkininkis), grąžindamas 

mano diplominio darbo juodraštį, 
perspėjo, kad jeigu aš brandinu 
laisvę, tai neturėčiau niekam rodyti 
savo darbo, esą, skleidžiančio nea
pykantą Rusijai... Kalėjimas už sto
ką mano širdyje meilės carinei Ru
sijai? O už ką aš turiu ją mylėti? Ar 
už tai, kad diplomatijos ir karinės 
jėgos pagalba pakirto Lietuvos - 
Lenkijos valstybę ir 1795 atnešė 

r mano tautai vergovę? O gal už tai, 
kad mano tėvą paėmė į karą ginti jos 
imperialistinių interesų ir jis grįžo 

: namo invalidu?
• ■ ■ •

Tuo metu KGB pasiūlė savo pas
laugas sudaryti ”bylą”. Pasirodė 
kažkoks Juozas Bernotas. Jis kvietė 
mane ir V. Petkų padėti jam kovoti 
su tarybų valdžia, gėdino mus už 
neveiklumą ir t.t. Siūlė sukurti ko
mitetą ginti Ginzburgą ir Galansko- 
vą. Mes išsiuntėm šį patyrusį pro
vokatorių nieko nepešusį.

1972 sausio 14 grįžęs namo vėlai 
vakare radau kapitoną Trakimą 
(šiuo metu majoras). Jis nuvežė ma
ne išklausyti ilgą ir šiurkštų pulki
ninko Ščensnavičiaus monologą. Tą 
naktį Maskvoje pas Petrą Jakirą 
kratos metu buvo rasta Simo Ku
dirkos kalba teisme, o Vilniuje pas 
Stasį Jaką rašomoji mašinėlė, kuria 
buvo atspausdinta toji kalba. KGB 
nusprendė, kad tai mano rankų dar
bas, ir vėl prasidėjo iškvietimai, 
tardymai...

Jakui priekaištavo, kaip jis, ko
munistas, drauge su komjaunuoliu 
Vaclovu Sevruku ■’’pateko ant nacio
nalistų meškerės”. Kalbino padėti 
demaskuoti nacionalistus, už paro
dymus prieš mane žadėjo laisvę.

Neišgavę prieš mane parodymų, 
negalėjo patraukti teisman, bet pa
pulkininkis Baltinas pranašiškai 
pastebėjo, kad svyruoju ant bedug
nės krašto ir vis vien pateksiu į ka
lėjimą.
1973 gegužės 24 milicija sulaikė du 
ekspeditorius iš konditerijos cecho, 
kuriame aš laikinai ėjau vedėjo pa
reigas. L. Geic ir F. Svirskij prisipa
žino, kad jie per ketvirtį metų išvežė 
gaminių be dokumentų už 210 rub
lių. Ekspeditorius, befetininkus ir 
konditorius milicijoj įtikinėjo, kad aš 
per 9 mėnesius pasisavinęs milžiniš
kus pinigus, už kuriuos finansavęs 
nacionalistinį pogrindį. Už duotus 
parodymus prieš mane pagautuo
sius su įkaitėmis paleido, o mane su
ėmė.

Miesto milicijoj visi piktai džiūga
vo. Vyresnysis OBCHSS leitenantas 

Gedmantas prisipažino, kad sekęs 
mane jau keletą metų ir turėjęs už
duotį sufabrikuoti man bylą už ky
šius. ’’Tada - sakė jis -15 metų man 
užtikrinta, o dabar dar teks padir
bėti”.

Tardymai prasidėjo ne nuo bylos 
aplinkybių aiškinimo, o nuo ’’pokal
bių” pašalinėmis temomis. Majoras 
Leščenko, kurio asmenyje buvo 
lengva įžvelgti KGB auklėtinį, žiū
rėjo į mane kaip į pasmerktąjį ir bu
vo stebėtinai atviras. Kada pokalbis 
nukrypo į tautiniūs klausimus, aš 
neneigiau, kad mažosios tautos pas
merktos asimiliacijai. Tik tai įvyks 
po daugelio šimtmečių, ir mano gal
va, nėra reikalo tą procesą skatingi 
dirbtiniais būdais. Majoras gi tvirti
no, kad natūralus asimiliacijos pro
cesas yra ’’kankinantis” ir todėl pa
teisinamos visos priemonės, greiti
nančios mano nusistatymą, jis už
baigė ’’pašnekesį” tokiais žodžiais: 
/Jūs nematėt, kaip mes triuškinom 
Vengrijos koiitrevoliuciją. Jeigu jūs, 
lietuviai, būtumėt matę, jūs nekel- 
tumėt savo galvų. Lietuva! Jūsų 
Lietuvą mes kaip blusą, štai kaip - 
(majoras didžiojo piršto nagu ant 
stalo padarė išraiškindą judesį) - ir 
nėra jos!”

Po kratos mano bute majoras 
Liaščenko grįžo nešinas tik komp
lektu senų lietuviškų žurnalų. Kaip 
paskui pasakojo šeima, jis labiausiai 
pasipiktino kabojusiu mano kamba
ryje žemėlapiu (išleistu liaudies 
Lenkijoj), kur Lietuva pavaizduota 
16-to amžiaus ribose. Girdi, kaip ga
lima tokį žemėlapį rodyti mokslei
viams!

Parengtinio tardymo kameroje 
(KPZ) visuomet atsiranda kas nors 
su panašiu likimu, kas nors turintis 
galimybę susisiekti su išorės pasau
liu ir tariamai tau padėti. Tokie 
žmonės stengiasi sunkiausiomis pir
mosiomis kalinimo dienomis paveik
ti pasakojimais apie laukiamą

bausmę, apie pasipriešinimo valdžiai 
beprasmiškumą, apie galimybę išsi
laisvinti, tapus paklusniu bendra
darbiu. Tokie žmonės stengiasi iš
gauti tai, kas nepavyko tardytojui. 
Su manimi ’’atsitiktinai” kameroje 
atsirado vienos Vilniaus gamyklos 
aprūpinimo skyriaus viršininko pa
vaduotojas J. Žemaitis, kurio vai
kystės draugu buvo ne kas kitas, 
kaip KGB papulkininkis Dušanskis.

Kadangi aš neišklausiau šio ’’tie
kėjo”, už mano nugaros užsivėrė 
Lukiškių kalėjimo vartai. 8-ių kvad
ratinių metrų kameroje mes šešiese: 
žudikai, grobstytojai, kišenvagiai, 
protiniai atsilikę žmonės. Neišpasa
kyta tvanka nuo mochorkės dūmų, 
nuo kloseto. Sriuba iš džiovintų bul
vių ir sūdytų pamidorų. (Maistui - 9 
rubliai mėnesiui). Po kelių dienų 
perveda į kitą, panašią kamerą. 
Tikslas - kad apie naujai atvykusį 
paskleistų gandą, jog jis esąs ”stu- 
kačius” (saugumo pranešėjas). O to
kius čia užmuša. Prie viso to, įgalio
tas majoras Strelcovas, įeidamas į 
kamerą, sveikinasi su manim, lyg su 
senu pažįstamu, nors matau jį pirmą 
kartą.

Plinta demoralizuojantys gandai. 
Lagaminų vagis Gorelovas tvirtina, 
kad skaitęs "Izvestijose” apie aka
demiko A. Sacharovo mirtį. Vienok, 
šalia esąs vagis Lioniaprisimena,kad 
tą Gorelovą matęs Vilniaus stotyje 
apsivilkusį milicijos karininko uni
forma.

Pasirodo naujas tardytojas - lei
tenantas Vasiliauskas,, atkakliai 
bandąs ’’apiforminti” stambią bau
džiamąją bylą. Tačiau nėra jokių 
įkalčių, išskyrus tų dviejų ekspedi
torių parodymus. Kreipiuos į pro
kurorą Topol leidimo pasimatyti su 
advokatu. To man neleidžiama, gir
di, esu pilnametis, ne aklas. O su ad
vokatu galėsiąs pasimatyti tik pasi
baigus parengtiniam tardymūi.Tada 
atsisakau duoti parodymus.

(Bus daugiau)
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Pas Newcastle 
lietuvius

Newkastelio Apylinkės metinis 
susirinkimas.

I'.J P J n .............. ■ ............... ... . . .. i'.;. . , . ,

NUO $ 3,50 IKI $ 7.00 už vaiką!
tai šeimai pašalpos norma, veikianti nuo liepos mėn.

Šis susirinkimas įvyko spalio 24 d. 
StLiauryno parapijos salėje. Valdy
bos pirmininkas Alf. Šernas, atida
rydamas susirinkimą, pasidžiaugė 
gausiu narių atsilankymu ir pakvie
tė pagerbti gedulo minute ką tik mi
rusį a.a.Petrą Leonavičių.

Prezidiumo stalą, dekoruotą tau
tine vėliava, tautinėmis juostomis ir 
gėlėmis užėmė vienbalsiai išrinktas 
Dr. V. Kišonas - pirmininku ir Z. Za
karauskienė - sekretore.

Pagal valdybos sudarytą susirin
kimo darbotvarkę, kuri be papildy
mų buvo priimta, valdybos pirmi
ninkas davė pranešimą apie valdy
bos veiklą praeituose metuose ir 
apibrėžė numatytus darbus atei
nantiems metams. Po pranešimo į 
klausimus vaikų savaitgalio mokyk
los reikalais, Naujų Metų sutikimo 
rengimo ir kitais reikalais valdybos 
pirmininkas davė išsamius paaiški
nimus, kurie susirinkimo buvo pa
teisinti. Atseit, nors valdyba praei
tyje dėjo pastangų suorganizuoti 
savaitgalio mokyklą, kuri šiuo metu 
butų net finansiniai remiama Aus
tralijos švietimo bei etninių reikalų 
ministerijų, tačiau nebuvo rasta 
vaikų, kurie būtų siunčiami į šią mo

kyklą jų tėvų.
Valdybos iždininkas J. Pranskū- 

nas savo pranešime pažymėjo stam
besnes padarytas išlaidas ir dabar
tinį kasos stovį. Čia tenka pažymėti, 
kad pagal statutą nustatytas soli
darumo mokestis Newkastelio apy
linkėje tarp narių nepopuliarus, ta
čiau aktyvus narių prisidėjimas at
silankant į pobūvius bei įvairios au
kos iš čia esančių lietuvių prekybi
ninkų ir privačių asmenų sudaro lė
šas valdybos darbams vykdyti.

Choro reikalais pranešimą padarė 
ką tik grįžęs iš ilgų atostogų diri
gentas S. Žukas. Iš jo pranešimo pa
aiškėjo, kad Newkastelio choras 
Lietuvių Dienose Melbourne 
negalės išeiti, kaip savistovus cho
ras, bet didžiuma choristų įsijungs į 
Sydnejaus ’’Dainą”, kurią šiuo metu 
diriguoja pats S. Žukas.

Dr. G. Kišonas pranešė, kad 
Diskusijų Klubas veikia gražiai nors 
neišvengiamai narių skaičius yra 
pamažėjęs, kvietė norinčius stotį į 
klubą.

"Vaivos”, Newkastelio tautinių 
šokių grupės reikalais pranešimą 
padarė Z. Zakarauskienė pasakyda
ma, kad grupė sustojo veikti nete
kus vienintelio akordeonisto V. Ne
krošiaus ir poros šokėjų. Čia valdy
bos pirmininkas pareiškė, kad val
dyba finansiniai parėmė šokių grupę 
tiek kiek buvo prašoma ir kad val
dyba pasirengusi finansuoti naujo 
akordeonisto mokymą, jei tik atsi
rastų berniukas ar mergaitė periim- 
ti valdybos akordioną.

Renkant atstovą į Krašto Tarybą 
buvo išstatyti du kandidatai: Alf. 
Bajalis ir Dr. V. Kišonas. Balsų dau
guma išrinktas Dr. V. Kišonas. Po 
šių rinkimų buvo pareikšta pageida
vimų, ką Newkastelio atstovai turė
tų gvildenti ar iškelti Krašto Tary
bos posėdžiuose. Dr. V. Kišonas 
pats patiekė keletą aktualių minčių, 
kurias pareikš suvažiavime.

Dvi valandas užtrukęs susirinki
mas praėjo gražioje darbingoje nuo-

Šeimos pašalpa yra tai, kas anksčiau buvo žinoma kaip 
vaiko priedas (child endowment) bei moksleivio priedas

Jeigu pastoviai gyvenate Australijoje ir išlaikote vieną 
ar daugiau vaikų žemiau 16 m. arba pilną laiką stidijuo- 
jančius nuo 16 ligi 25 m. amžiaus, jūs galite gauti valdžios 
skiriamą šeimos pašalpą. Ji taip pat išmokama šeimoms 
Australijoje, kurių vaikai gyvena užsienyje.

ŠEIMOS PAŠALPOS NORMOS: 
turint vieną vaiką ar studentą šeimoje mokama $ 3.50 
turint du vaikus ar studentus šeimoje mokama $ 8.50 
turint tris vaikus ar studentus šeimoje mokama $14.50 
turint keturis $ 20.50
turint penkis $ 27.50
turint šešis $ 34.50

Ir dar priedo $ 7 savaitei už kiekvieną kitą vaiką ar 
studentą.

KITOS PENSIJOS IR PAŠALPOS

Šeimos pašalpa išmokama kas 12 savaičių į jūsų nuro
dytą banko sąskaitą, kuri neprivalo būti vaiko vardu.

Jeigu jums patogiau gauti čekį kas 28 dienos, tas leng
va sutvarkyti, arba įmokėjimai gali būti nukreipti į 
Kredito Draugiją ar statybos draugiją. (Perm. Building 
Society) kas 28 dienos.

JEIGU MANOTE KAD JŪS TURITE GAUTI ŠEI
MOS PAŠALPĄ IR JOS NEGAUNATE KREIPKITĖS Į 
ARTIMIAUSIĄ SOCIALINĖS APSAUGOS DEPAR
TAMENTO ĮSTAIGĄ. TEN GAUSITE ATITINKAMUS 
PRAŠYMŲ FORMALIARUS.

MOTINOS PAŠALPA: išmokama netekėjusioms mo
tinoms arba motinoms, vyrų paliktoms, atsiskyrusioms, 
išlaikančioms vaikus -

BEDARBIO PAŠALPA: išmokama vyrams nuo 16 iki 
64 m. ir moterims nuo 16 iki 59 m., kurie neturi darbo, bet 
pajėgūs ir norį gauti atitinkamo darbo

LIGONIO PAŠALPA: išmokama vyrams nuo 16 iki 64 
ir moterims nuo 16 iki 59 m., kurie neturi įplaukų ir 
negali laikinai dirbti dėl ligos ar nelaimingo atsitikimo.

EILĖ KITŲ PENSIJŲ IR PAŠALPŲ IŠMOKAMŲ 
SOCIALINĖS APSAUGOS DEPARTAMENTO TIEMS 
KURIŲ UŽDARBIS GYVENAMOJI VIETA IR KITOS 
SĄLYGOS ATITINKA NUOSTATUS:

SENATVĖS PENSIJA: mokama moterims virš 60 m., 
vyrams virš 65 m. ir visiems asmenims nuo 70 m. neatsi
žvelgiant į gaunamas pajamas.

INVALIDO PENSIJA: išmokama asmenims nuo 16 m. 
kurie nepajėgūs užsidirbti pragyvenimo būdami akli ar 
turėdami fizinių trūkumų

NAŠLĖS PENSIJA: išmokama moterims našlėms, iš
siskyrusioms ar vyrų paliktoms, arba kurių vyrai psichi
atrinėse ligoninėse bei sėdį kalėjime daugiau nei 6 mėne
sius.

OFFICES OF THE AUSTRALIAN
DEPARTMENT OF
SOCIAL SECURITY

cjYDNFY Australia House, 
50 Carrington Street 
Tel. 20255

MELBOURNE - Australian Government Centre 
Cnr. Spring and La Trobe Streets 
Tel. 6620411

BRISBANE

TELEFONINIŲ VERTĖJŲ TARNYBA
Socialinės Apsaugos Departamentas taip pat įsteigęs 

Telefoninių Vertėjų Tarnybą (T.I.S.) ir teikia nemokamą 
pagalbą ateiviams, kuriems sunku susikalbėti angliškai. 
Šioji tarnyba parūpina jums asmenį, kuris laisvai kalba 
jūsų kalba ir angliškai, ir jis padės jums susikalbėti, sa
kysim, su gydytoju, darbdaviu ir kt.

Telefoninių vertėjų tarnybos numeriai:
SYDNEY 2211111 RRTeRAMR 
MELBOURNE 6623000 ahft a 
PERTH ’ 223366

Australian Government Centre 
295 Ann Street 
Tel. 250133

ADELAIDE

PERTH

A.M.P. Building 
1 King William Street 
Tel. 517400

Mt. Newman House, 
200 St. Georges Terrace, 
Tel. 203203

2252233
503650

HOBART Australian Government Centre
188 Collins Street
Tel. 205011

taikoje. Galbūt negalima pasi
džiaugti, kad turimas. lietuviškų 
knygų rinkinys - biblioteka numa
toma likviduoti atiduodant knygas 
Sydnejaus bibliotekai arba sudegin
ti (muravjoviškas mintijimas).

Newkastelio valdyba praneša:
1. Tradicinis Kalėdų Švenčių su

sitikimo pobūvis su eglute vaikams - 
gruodžio 19 d. St. Peters Hall, Ha
milton.

2. Tradicinis Naujų Metų sutiki
mas gruodžio 31 d. St. Peters Hall, 
Hamilton.

Bilietai į Naujų Metų sutikimą jau 
dabar gaunami pas visus valdybos 
narius, smulkesnė informacija apie 
šiuos pobūvius bus pranešta vėliau 
įprasta tvarka, tačiau šis praneši
mas duodamas prašant visus rezer
vuoti šias datas bendriems lietuvių 
susitikimams, vengiant rengti pri
vačius pobūvius ir tuo šioje mažoje 
skaičiumi apylinkėje išsiskirstyti.

3. Tuo pačiu pranešama, kad visi 
kviečiami atsilankyti į Latvių Ne
priklausomybės Šventės minėjimą 
lapkričio 20 d. 7.30 vai. vakaro Len
kų Namuose, Broadmeadow.

4. Valdyba įgijo pašto dėžutę:
P.O. Box 314

Hamilton, 2303 N.S.W.
Australia.

Su pašto valdyba išsiaiškinta, kad 
šia dėžute gali pasinaudoti kiekvie
nas narys, ne tik valdyba. Todėl jei 
yra reikalo, vietoj savo privatiško 
adreso galima pasinaudoti šia pašto 
dėžute, kuri valdybos pareigūnų bus 
tuštinama du kartus į savaitę ir pri- 
vatiški laiškai bus nepavėluotai pri
statyti adresatams. Patogu tiems, 
kurie neturi pastovaus adreso ar 
dažnai jį keičia, ar dėl kitų priežas
čių nenorėtų duoti savo namų adre
so laiško atsakytojui.

Nemalonus užmiršimas.
Newkasteliečiai stebisi, kodėl lie- 

tuviškospamaldos, kurias kiekvieną 
ketvirtą mėnesio sekmadienį laiko

Pas Pertho lietuvius

Kunigas P. Martuzas St. Lauryno 
katalikų bažnyčioje neskelbiamos 
spaudoje, tuo tarpu kai pamaldų ei
ga skelbiama spaudoje kitose vie
tose.

Newkastelio apylinkėje yra apie 
10 ’’Tėviškės Aidų” ir apie 20 ”Mūsų 
Pastogės” skaitytojų. Būtų vistik 
racionalu skelbti Newkastelyje 
įvykstančias pamaldas šiuose laik
raščiuos, o nedaryt neišaiškinamos 
išimties - jų neskelbti. Nors namal- 
dos laikomos reguliariai kas ketvirtą 
sekmadienį kiekvieną mėnesį, tačiau 
atskaičiuoti tą ketvirtą sekmadienį 
ar tai užsimirštama ar reikia specia
lių pastangų.

Frank J. Siebert
LAIDOTUVIŲ BIURAS 

49 W akefield St., Adelaide 
Tel. 223 5879 veikia ištisą parą

Per pastaruosius 27 metus esame glaudžiame kontakte su katalikiška 
lietuvių bendruomene

Spalio gale prof. Z. Budrikis 5 
mėnesiams išvyksta į Europą. 4 sa
vaites numato praleisti Lietuvoje, 
kur jis skaitys paskaitų Vilniaus 
Universitete.

Inž. Vytautas Klimaitis lapkričio 
mėn. išvyksta į Pacifiko kontrakto- 
rių konferenciją Hong Konge.

Pertho Universiteto lektorė B. 
Francaitė, turėdama vienų metų 
atostogas važinėja po visą pasaulį. 
Tačiau jos atostogos eina prie galo ir 
yra laikiama sugrįžtant.

Taip pat po pasaulį važinėja nau
jai gavusi pensininkės diplomą Ma
rija Lingienė. Lankėsi Lietuvoje ir 
didesnę laiko dalį praleidžia Š. 
Amerikoje.

Mūsų ligoniai:
Sportininko veterano Algirdo 

Baikausko žmona Gili sunkiai serga 
ir buvo padaryta operacija. Liga 
komplikavosi ir reikėjo antros ope
racijos.

Aldona Krutulienė St. John of 
God ligoninėje. Jai padaryta kojos 
operacija pašalinant tarpe pirštų 
auglį.

Lygiai tokia pat operacija pada
ryta V. Repševičienei, kuri su su- 
gypsuota koja gydosi namuose.

Sen. A. Klimaitis po 3 kart kojos 
operacijos dar nėra pilnai pasveikęs. 
Gydosi namuose.

Jun. V. Klimaitis irgi nėra visai 
pasveikęs su išnarinta koja. Kasdien 
R.P. ligoninėje jo koja mankština
ma.

Ilgai sergąs paralyžo liga Vladas 
Kozakas buvo užspringęs ir nuvež
tas ligoninėn. No to jo ligą dar pa
sunkėjo ir reikalingas didesnės 
priežiūros. Pertho lietuviams 
Vladas Kozakas daug yra pasidar
bavęs pirmais metais kaipo moks
leivis, gerai mokėdamas anglų kal
bą, buvo tarpininku Imigracijos De
partamente. ą K
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BENDRUOMENINĖS VEIKLOS

Prieš ALB Krašto Tarybos At
stovų suvažiavimą pagausėja mūsų 
spaudoje nuomonių apie neigiamus 
bei pageidaujamus mūsų bendruo
meninės veiklos metodus. Tai visai 
natūralūs rūpesčiai, nes tuo parodo
ma, kad esame gyvi mūsosios bend-. 
ruomenės nariai. Svarstant bend
ruomenės reikalus, prisimintina ta
čiau, kad ir pati Bendruomenės są
voka mums yra naujas -dalykas. To
dėl ne tik jos veikla bet ir pačios 
Ęendruomenės veiklos apimtis bei 
jos esmė ne visų vienodai suvokiama 
ir įvairiai komentuojama.

Priverstinių, po antrojo karo pa
sitraukusių iš tėvynės lietuvių išei
vių sąvoka ir jų likimas diametraliai 
skirtingas nuo senų, laimės ieškoti 
svetur išvykusių lietuvių emigrantų 
sąvokos. Seniau išvykusių lietuvių 
emigrantų tautiniais reikalais rūpi
nosi jų laisva nepriklausoma valsty
bė Lietuva per specialiai įsteigtą or
ganizaciją Užsienio Lietuviams 
Remti Draugiją. Priverstiniams 
išeiviams tenka patiems išlikti tau
tiniai gyvais savajai tėvynei, nes 
Lietuvos okupantas ne tik neleidžia 
normalių tautinių ryšių palaikyti su 
savąja tauta, bet ir tėvynėje likusį 
lietuvių tautinį kamieną stengiasi 
visokiais būdaias būdais nutautinti.

Tautinio savisaugos jausmo ska
tinami paskutiniosios išeivijos lietu
viai susispietė į savas tautines san
talkas, kurios, pagal jų likiminiai is
torinę mintį, buvo pavadintos Lie
tuvių Bendruomene. Gi šio pavadi
nimo atitikmens paryškinimas buvo 
išreikštas taip: ’’Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenė yra laisvajame pa
saulyje atsidūrusios lietuvių tautos 
dalis”.

Nežiūrint tačiau logiška kilmine 
mintimi paremto Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės pavadinimo,, kai ku
rie mūsų veikėjai skelbė, kad: ’’Lie
tuvių Bendruomenė yra VLIK’o pa
gimdytas lietuviškosios išeivijos 
kūdikis”.

VISUR
Ryšium su 1976 m. spalio 6 d. de

batuose prezidento Fordo pareiški
mu, nepagrįstai paneigiančiu Sovie
tų Sąjungos dominavimą Rytų Eu
ropoje, rytojaus dieną Pavergtųjų 
Tautų Seimo atstovai televizijos 
4-me kanale (New York) turėjo pa
sikalbėjimą su NBC News kores
pondentu Jim Van Sickle. Pasikal
bėjime dalyvavo ir į korespondento 
klausimus atsakinėjo Pavergtųjų 
Europos Tautų Seimo vicepirminin
kas prof. dr. Bronius Nemickas, ge
neralinis sekretorius Feliks Ga- 
domski (lenkas), ir generalinio ko
miteto nariai Imre Kovacs (vengras) 
ir Alfreds Bėrzinš (latvis). Pasikal
bėjimo metu atstovai išreiškė didelę 
nuostabą ir griežtą protestą dėl 
prezidento Fordo neteisingo pareiš
kimo. (ELTA)

Su operos gastrolėmis N. Zelan
dijoje lankęsis solistas P. Rūtenis 
jau vėl Sydnejuje. Ten būdamas 
bandė susisiekti su vietos lietuviais, 
tačiau apie lietuvių veiklą N. Zelan
dijoje parsivežė labai liūdnų įspū
džių: bendruomeninės veiklos be
veik neliko, d iš tų nedaugelio begy
venančių lietuviškų šeimų beveik 
nėra net tarpusavio ryšių.

Turimomis žiniomis Sov. Sąjun
goje nuo pereitų metų iki dabar su
imta, įkalinta ar uždaryta kone, la
geriuose bei beprotnamiuose 32 di
sidentai, t.y. asmenys, kurie išdrįso 
atvirai. kritikuoti vyriausybę. Tai 
atviras laužymas pernai Helsinky

Liudas Barkus
Koks paradoksas, kad VLIK’ui 

reikėjo pagimdyti Lietuvių Bend
ruomenę - laisvajame pasaulyje at
sidūrusios lietuvių tautos dalį , ku
rios proseneliai amžių glūdumoje 
susitelkė ir tautiniai susiformavo 
Baltijos jūros skalaujamose pakran
tėse - krašte, Lietuva vadinamam Bū
tų teisinga teigiant, kad VLIK’ui 
atiteko garbinga pareiga Lietuvių 
Bendruomenę ne "pagimdyti” bet 
tik plačiai pasaulyje pasklidusią su
formuoti, paruošiant jos organizaci
nę struktūrą.

Lietuvių Bendruomenė būdama 
ne pareiškiminių bet kilminių narių 
junginys negali būti įsprausta į spe
cifinės - utilitarinės paskirties orga
nizacinės apimties siauras reiškimo
si formas. Bendruomenės veiklos 
plote telpa visos veiklos paskirtys, 
kurios reiškiasi tiek paskirų tikslų 
siekiančiuose laisvuose susibūri
muose, tiek valstybės įstatymo nor
mų nustatyta oficialia teisine orga
nizacine išraiška. Tad vargu ar tei
singai kai kur buvo pasielgta pačią 
Lietuvių Bendruomenę įregistruo
jant kaip teisinę organizaciją, pa
verčiant Bendruomenės sąvoką iš 
tautinės visumos į vietos įstatymų 
aprėžtą teisinei organizacijai narių 
priklausomumo sąlygą. Kaip mato
me, tokiu poelgiu Amerikoje buvo 
sudarytos sąlygos vienalytei kilmi- 
nei Lietuvių Bendruomenei suskilti į 
atskirus lietuvių bendruomenės tei
sinius organizacinius vienetus, pa
kenkiant tuo nusistpvėjusiai suvo
kiamam Lietuvių Bendruomenės vi
suotinumui.

Besiplečiant bendruomeninės 
veiklos poreikiams, įsigyjant bend
ruomenės reikalams Lietuvių Na
mus ir Australijoje buvo susidurta 
su teisinių lietuvių organizacijų rei
kalingumu, tačiau Australijos lietu
vių Bendruomenei teikiant aukš
čiausią visus lietuvius apjungiamąjį

VISAIP
pasirašytų nuostatų, kuriais užtik
rinama piliečio teisė turėti savo 
nuomonę apie krašto vyriausybę ir 
jos veiksmus.

Peretią savaitę įvykęs žemės dre
bėjimas Indonezijoje, kurio metu 
priskaitoma 50 žuvusiųjų. Lengvas 
žemės drebėjimas užregistruotas ir 
Vak. Australijoje, bet aukų ir dides
nių nuostolių nebuvo.

Sužinota, kad Petras Baltrūnas 
Melbourne viename iš Lotto (X 
Lotto?) žaidimų laimėjo 417.000 do
lerių. Sveikiname!

Bene pats uoliausias Australijos 
tyrinėtojas yra sydnejiškis žinomas 
visuomenininkas Jonas Zinkus. 
Pernai jis apie šį laiką perkeliavo 
centrinę Australiją, kurio labai ge
rus informacinius aprašymus skai
tėme Mūsų Pastogėje.

O lapkričio 8 d. vėl išvyko trims 
savaitėms į šiaurinius Queenslando 
pakraščius praleisti savo metinių 
atostogų. Tikimės, jis ir vėl turės 
daug ko papasakoti.

Aną sekmadienį aplankyti savo 
artimųjų kapu ir pabendrauti su gy
vaisiais Sydnejuje apsilankė Wol- 
longongo lietuvių gražus būrelis. 
Mūsų Pastogės bičiuliai p.p. J. Čer
niauskas ir M. Gailiūnas sumetė ke
letą žodžių su redaktorium, pasitei
ravo naujienų bibliotekoje.

TEMOMIS
primatą, turtiniams Bendruomenės 
reikalams valdyti buvo įsteigtos tei
sinės Australijos Lietuvių Sąjungos, 
bei vietos Lietuvių Klubai, kurių 
vardu buvo nupirktas nejudamasis 
turtas. Kaip prisimename, dėl to 
buvo nemaža skirtingų nuomonių 
bei darbo trukdymų, įrodinėjant, 
kad įsteigtų teisinių lietuvių orga
nizacijų vardu įgytasis turtas netu
rės bendruomeninės reikšmės ir ne
tarnaus mūsų tautiniams reikalams. 
Kaip dabar matome, būgštaujan
čiųjų buvo labai apsirikta, nes Lie
tuvių Bendruomenės apimtyje vei
kiančių ir mūsų tautiečių adminis
truojamų teisinių organizacijų val
domas turtas - Lietuvių Namai tar
nauja visokeriopiems lietuvių porei
kiams.

Kai kuriais atvejais tačiau toks 
buvęs baiminimasis mūsuose dar ir 
dabar tebesireiškia. Ruošiantis įsi
gyti Mūsų Pastogei spausdinti prie
mones (spaustuvę), steigiant Aus
tralijos Lietuvių Fondą bijota su
teikti šiems specifinės paskirties 
darbams veiklos autonomiją, jie 
įjungti tiesioginėn Australijos Lie
tuvių Bendruomenės Krašto Valdy
bos veiklinės globos grandin. Pa
kviestieji šiuos darbus dirbti bei 
jiems vadovauti žmonės netenka 
savistovumo. Matydami ir norėdami 
iš dirbamo darbo patirties kai ką 
teigiamai patvarkyti, turi gauti at
sakingų administratorių sutikimą. 
Šiems administratoriams, šiuo at
veju ALB Krašto Valdybai, būstinę 
turint už kelių šimtų kilometrų su 
darbams vadovaujančiais pasitari
mo sąlygos nepalankios dėl to ir at
liekamo darbo progresas bei kai ku
rie galimi turimų priemonių prak
tiški panaudojimai lieka neįmanomi.

(Bus daugiau)

54 LIETUVIŲ TURNYRE 
SYDNEJUJE

Trečiame Sydnejaus lietuvių klu
bo šachmatų turnyre dalyvauja 54 
šachmatininkai, jų tarpe R. Travers, 
1975 m. N.S.W. čempionas, N. Se
lim, buvęs Egipto čempionas, Y. 
Shewchyk, geriausias ukrainiejčių 
šachmatininkas ir daugelis kitų A 
klasės žaidėjų. Keturi latviai ir 10 
lietuvių.

Pirmojo rato lietuvių dalyvių re
zultatai: V. Patašius 1,1. Venclovas
I, 1. Jonaitis 1, V. Augustinavičius 1,
J. Jenčius Vz, P. Grosas 0, J. Karpa
vičius 0, A. Giniūnas 0, V. Šneideris 
0, J. Kapočius 0. /

* *
Melbourne šachmatininkas Alek

sas Baltutis laimėjo trečią vietą 
Viktorijos šachmatų turnyre, Svei
kiname.

* *
Spalio 24 d. Haifa mieste (Izraelis) 

atidaryta 22-ji pasaulinė šachmatų 
olimpijada. Šią olimpijadą boikotavo 
Rusija ir jos satelitinis rytų blokas. 
Nežiūrint to, atidaryme dalyvavo 56 
tautų atstovai. Žydai dėjo visas pas
tangas, kad ši olimpijada praeitų be 
priekaištų ir kad visi dalyviai būtų 
patenkinti.

Šachmatininkus apgyvendino 
puošniame viešbutyje. Saugumas 
panašus kaip ir sporto olimpijadoje. 
Sargybos prie durų ir ant viešbučio 
stogo budėjo 24 valandas. Apie 
olimpijados rezultatus skaitysime 
kitą kartą.

V. Augustinavičius

SPORTAS
MELBOURNE

KREPŠINIS

Ilgai trukęs ginčas tarp ”Vilko” 
krepšinio komandos žaidėjų ir tre
nerio V. Sohos užsibaigė. Buvę Vilko 
žaidėjai A. Petraitis, Vadis, Bužins- 
kas ir broliai Brazdžioniai iš Vilko 
komandos pasitraukė ir Varpo klubo 
valdybai patariant sudaryta antra 
Varpo klubo komanda ”Varpas”. 
Naujos komandos sudėtį sudaro: G. 
Brazdžionis, V. Brazdžionis, Vadis, 
A. Petraitis, Bužinskas, Marganavi- 
čius ir Firinauskas.

Žemiau seka vasaros sezono pir
mieji žaidimų rezultatai.
VARPAS - A.N.Z. 42-30

Taškus pelnė: G. Brazdžionis 9, V. 
Brazdžionis 8, Bužinskas 6, Marga- 
navičius 6, Vadis 2, A. Petraitis 11. 
VARPAS - W.S.H. 52-36

Taškus pelnė: G. Brazdžionis 14, 
V. Brazdžionis 4, Vadis 18, Marga- 
navičius 14, A. Petraitis 2. 
VARPAS - S.S.B.I. 87-43

Taškus pelnė: G. Brazdžionis 11, 
V. Brazdžionis 14, Vadis 16, A. Pet
raitis 26, Marganavičius 20. 
VARPAS - MONTAGUE 29-19

Antroji V. Sohos krepšinio ko
manda ’’Montague”, kurioje žaidė 
broliai Brazdžioniai ir Vadis, jau bu
vo pasiekę antroje divizijoje 4-tą 
vietą, bet jiems pasitraukus, Mon
tague pralošusi eilę žaidimų, nutūpė 
į 3-čią diviziją ir štai primame vasa
ros sezono žaidime susitiko su naujai 
įsteigta komanda ’’Varpas”. V. Soha, 
papildęs savo komandą naujais žai
dėjais,buvo pasiryžęs laimėti.

Iš pat pradžių žaidimo tempas, 
net žaidynių teisėjai juokėsi, kaip 
buvę draugai stengėsi vienas kitą 
užlaužti. Iš sumestų taškų santykio 
galima spręsti, kaip abieji kietai ko
vojo, ypač gynime. Tačiau varpiečiai 
nesuklupo ir laimėjo.
Varpo taškai: G. Brazdžionis 11, V. 

Brazdžionis 6, Vadis 3, A. Petraitis
3, G. Porton 6, Marganavičius, Firi
nauskas, Kymantas.
VARPAS - A.N.Z. 46-43

Šita jaunesniųjų vyrų komanda 
turėtų būti išvardinta pirma, ne dėl 
to, kad yra stipresnė, bet tęsinys 
nuo Varpo klubo įsteigimo pirmųjų 
dienų. Per eilę metų žaidėjai keitėsi, 
bet komandos pavadinimas tas pats 
t.y. pirmutinė.

Tačiau Varpo komandos valdybos 
nutarimu, abejos komandos palieka 
neišvardintos. Todėl mieli skaityto
jai turėsite patys spręsti iš koman
dos žaidėjų sudėties, kuri iš jų skins 
geresnius laimėjimus.

Buvo tikrai staigmena, kaip mūsų 
jaunieji vyrai išplėšė laimėjimą. Nuo 
pat pradžių priešas prasiveržė ir 
vienu laiku vedė 11 taškų persvara. 
Bet paskutinėse minutėse varpiečiai 
spėjo išlyginti, ir puikiai žaisdami 
išlpėšė laimėjimą.

Varpo taškai: Leknius 22, Ra
gauskas 7, I. Liubinas 2, Oželis 11, 
Pranckūnas 4, D. Liubinas. 
VARPAS - VILKAS 59-36

Varpo susitikimas su Vilku buvo 
mielai laukiamas, nes buvo indomu 
pamatyti, kaip suliesėjęs Vilkas pa
sirodys.

Tačiau mūsų jaunieji puikiai žais
dami Vilką lengvai paklupdė.

Varpo taškai: Leknius 20, D. Liu
binas 5, S. Ragauskas 10,1. Liubinas
4, P. Oželis 16, R. Muceniekas 4, A. 
Pranckūnas.

Vilko taškai: V. Soha 4, S. Žiedas 
0, V. Mačiulaitis 10, G. Frazer 20, E. 
Lipšys 0, V. Soha jnr. 2.

A.G.

Atskleisdamas Mils? Pa
stogę pagalvok, ar apmo
kėta jos prenumerata!
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Pranešimai
KARIUOMENĖS ŠVENTĖ 
SYDNEJUJE

LKVS Ramovės Sydnejaus sky
riaus valdyba ruošia iškilmingą ka- 
riumenės šventės minėjimą Lietu
vių Klube*. Programoje:

1. Lapkričio 21 d. (sekmadienį) 
11.30 vai. pamaldos kat. bažnyčioje 
Lidcombe. Pamaldose ramovėnai ir 
kitos organizacijos dalyvauja orga
nizuotai ir su vėliavomis.

2. Oficiali minėjimo dalis įvyks 
Liet. Klube 2.30 vai. dalyvaujant 
garbės svečiams ir kitų tautybių at
stovams.

Šventės proga paskaitą skaitys 
Mūsų Pastogės redaktorius p. V. 
Kazokas, ir . seks tolimesnė meni
nė dalis.

Valdybos vardu nuošidžiai prašo
me gerb. veteranus - savanorius, 
ramovėnus ir visus brangius lietu
vius šiame minėjime kuo skaitlin
giausiai dalyvauti. Prisiminkim ka
rius kovose už Lietuvos laisvę, žu
vusius už ją ir pagaliau 
prisiminkime tas karių dainas, ku
rios skambėdavo brangioje tėvynėje 
mūsų laisvės dienomis.

LKVS Ramovės 
Sydney Skyriaus Valdyba

CANBERRA
Lietuvos Kariumenės Šventės 

minėjimas įvyksta lapkričio 21 d. 
(sekmadienį): 11.30 vai. Šv. Mišios

VIETOJa® gėlių

St. Josephs, O’Connor. Tuoj po pa-, 
maldų lietuvių klube paskaita - p. J. 
Janulaitis.

Po oficialiosios dalies tradicinis 
alutis veikiant klubo virtuvei.

Gausiu atsilankymu pagerbkime 
Tėvynę Lietuvą ir garbingai kritu
sius už jos laisvę.

Canberros Ramovėnai.

PRANEŠIMAS
Sydney Lietuvių Moterų Sociali

nės Globos Draugija ruošia iešminę 
lapkričio 14 d., sekmadienį, Lietuvių 
Sodyboje 23 Laurina Avenue, North 
Engadine, pradedant 10 vai. ryto.

Kad išvengus didelių vasaros 
karščių ir gale metų susidėjusių 
reikalų, draugijos valdyba ir sody
bos patikėtinės nutarė suruošti 
ankščiau, taip, kad ši iešminė, kuri 
dabar įvyks, bus šįmet, paskutinė.

Taigi kviečiame ir lauksime Jūsų, 
malonaus ir skaitlingo apsilankymo. 
Kartu pabendrausime, jausimės sa
vųjų tarpe kaip viena šeima. Bus 
galima vietoje gauti įvairių valgių ir 
skanėstų, taip pat ’’kietų ir minkštų 
gėrimų”, kuriais maloniai prašome 
ten pat apsirūpinti, tuo būdu pare
miant sodybą.

Lietuvių Sodyba kaip tik mūsų 
visų pasididžiavimas. Ji nėra baigta, 
dar prieš akis stovi ir pastatymas 
bibliotekai ir kitiems visuomeni
niams reikalams patalpų. Jūsų viso
kia kaip ir ligšiol parama padės tai 
įgyvendinti.

Dar kartą maloniai prašome 
pašvęsti tą dieną išvykai su šeimo
mis Lietuvių Sodyboje Engadine. 
Lauksime!

Valdyba.

Per Angliją greičiau, geriau, pigiau.
KALĖDINĖS DOVANOS

SiUntinys.2 1976.
Vyriškam arba moteriškam paltui vilnonė angliška medžiaga, arba 

vilnonė labai gera, eilutei medžiaga su įaudimu ’’All wool made in 
England”; crimpleno medžiaga moteriškam kostiumėliui, arba crimpleno 
medžiaga dviem suknelėm; 1 vyriški nailono išeiginiai marškiniai; 1 vil
nonė gėlėta arba su ornamentais skarelė; 2 poros vyriškų arba moteriškų 
storų nailoninių kojinių; gėlėta ėrimpleno medžiaga suknelei.

Kaina su muitu ir persiuntimo išlaidoms $ 120.00
Į šį siuntinį dar galima dadėti prekių 10 svarų svorio. Bet čia primena

me, kad į siuntinį galima dėti tik 12 metrų medžiagų, išskyrus dirbtinį
minką, kuris į šį skaičių neįeina.

Žemiau siūlome keletą populiariausių dovanų.
Dirbtinis minko kailis 1 moteriškam paltui $ 65.00
Jeans ”Wrangler”, vyriškos arba moteriškos $ 27.00
Vyriškas arba moteriškas nertinis , $ 18.00
Geresnės rūšies nertinis $ 24.00
Kojinės, vyriškos arba moteriškos, nailono $ 2.25
Tighs $ 3.00
Crimpleno medžiaga, tinka kostiumėliui arba suknelei, 
kaina ųž 1 metrą $ 9.00
Vilnonė medžiaga suknelei. Kaina už 1 metrą $ 7.50
Nailono apatinis $ 7.50
Vyriški nailono marškiniai . $ 7.50
Geresnės rūšies marškiniai $ 13.00
Lietsargis, telescopic - $ 10.00
Vilnonė skarelė 4 $ 8.50-
Angliška vilnonė labai gera 1 eilutei medžiaga ' $ 40.00

Šios kainos yra su įskaičiuotu nauju muitu.
Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, persiunčiame’ 

palikimus į Lietuvą ir kitas šalis.

Baltic Stores Ltd.
(Z. Juras)

11 LONDON LANE, BROMLEY, KENT, 
ENGLAND.

Ted. 01-739 8734
arba 01-460 2592

Pagerbdama a.a. Mariją Janavi
čienę vietoje gėlių ir vainikų p. R. 
Onuškevičienė - Jacynienė Mūsų 
Pastogei paaukojo 10 dolerių.

A.a. Petrui LEONAVIČIUI mirus 
laidotuvių apeigose vietoje vainikų 
bei gėlių paaukojo:

’’Mūsų Pastogei” paremti.
10 dol. - Newcastelio Apylinkės 

valdyba.
Po 5 dol. - p.p. Alf. Šernas, J. Že

maitis su M. Fitz-Sawyer, J.J. Le
vickai ir S.C. Žukai.

Po 4 dol.: p.p. P.S. Kairiai, S.M. 
Butkai, K.O. Ramonai ir V. Pra- 
zauskas.

3 dol.p.p. Č.M. Zakarauskai.
Po 2 dol.: p.p. V.E. Kutai, R.M. 

Lapinskai, S.E. Daugėlai, V .B. Gas- 
paroniai, H.Z. Zakarauskai, M. Šeš
kus, J. Česnaitis, J. Pranskūnas ir 
P. Brūzga.

Viso ’’Mūsų Pastogei” paremti $ 
67.00

Tautos Fondui: A.D. Bajaliai - $ 
6.00, S.N. Klemeniai - $ 2.00 ir B. 
Liūgą $ 1.00.

Viso Tautos Fondui $ 9.00.
Šios aukos buvo surinktos valdy-' 

bos iždininko Jeronimo Pranskūno 
iniciatyva.

LDETW0U
radio programos

SYDNEY
Antradieniais 
Trečiadieniais 

8OOkHz

MELBOURNE
Antradieniais 
Trečiadieniais 

1220 kHz

□ □ O 
ūj]©p

stotis 2EA
1.30-2 vai. p.p. 
2-2.30 vai. p.p. 

bangoje

STOTIS 3ZZ
9.30- 1O vai. vak.
9.30- 10 vai. ryto 
bangoje

CANBERRA a.n.u. stotis 2XX
Ketvirtadieniais 8-8.30 vai. vak.

1010 kHz bangoje
Adelaidei* girdisi Melbourne stotis 3ZZ
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LKVS ’’RAMOVĖ” maloniai kviečia visus - jaunus ir senus - atsilankyti 
į šaunų

RAMOVĖNŲ BALIŲ
kuris įvyks š.m. lapkričio mėn. 20 d., šeštadienį, 7 vai. vakaro Melb. 
Lietuvių Namuose.

Programoje: gera muzika, šokiai, loterija ir vakarienė.
Bilietų kaina 6 dol., stud, ir pensininkams - 4 doleriai.
Stalus užsisakyti pas Vyt. Šalkūną tel. 86 9682.

MELB. SKYRIAUS VALDYBA

Informacija
LIETUVIŲ RAŠYTOJŲ 

DRAUGIJOS PREMIJA

Liet. Rašytojų Draugijos premija 
už pereitais metais išleistą geriausią 
veikalą išeivijoje paskirta rašytojui 
Albinui Baranauskui už romaną 
’’Rudenys ir pavasariai”. Tai plačios 
apimties veikalas, kurio pirmoji da
lis sudaro 350 psl. Įdomu, kad roma
no išleista tik pirmoji dalis, už kurią 
paskirta premija. Normaliu keliu 
premija skiriama vertinant visą vei
kalą, ne vieną jo dalį.

Vertinimo Komisiją sudarė: A. 
Vaičiulaitis, J. Blekaitis, A. Nyka - 
Niliūnas, G. Krivickienė ir Dr. y. 
Vengris. Mecenatas - Lietuvių Fon
das.

KERAMIKOS PARODA

Gerai žinoma vietoje ir užsieny mū
sų keramikė Jolanta Janavičienė 
lapkričio 27 d. rengia savo kerami
kos kūrinių parodą Old Bakery ga
lerijoje (22 Rosenthal Ave., Lane 
Cove), ten pat, kur vyko ir pernai 
jos sėkminga paroda. Menininkė J. 
Janavičienė šių metų vidury buvo 
išvykus trims mėnesiams į Europą 
studijiniais tikslais, susipažino su 
Europos keramikų technika ir nau
jomis kryptimis. Be abejo, meninin
kės patirtis ir nuotaikos atsispindės 
ir šioje parodoje išstatytuose dar
buose:

PAS MENININKUS

Jau kiek laiko Sydnejuje pas G. ir 
L. Petrauskus svečiuojasi giminaitis 
iš Lietuvos dailinink’as Šarūnas Ši- 
mulynas. Būdamas kūrybingas ir čia 
būdamas nesėdėjo sudėjęs rankų, 
bet sukūrė eilę skulptūros darbų, 
kuriuos ketina parodyti ir Sydne
jaus "visuomenei. Taip žinomoje 
Holdsworth meno galerijoje (86 
Holdsworth St., Woollahra) mūsų 
menininkas drauge su kitais meni
ninkais išstatys ir savo darbų grupi
nėje parodoje, kurios atidarymas 
įvyks lapkričio 9 d., 5.30 vai. p.p. 
Tautiečiai maloniai kviečiami susi
pažinti su mūsų tautiečio darbais, 
kurie, mūsų akimis, yra iš visai kito 
pasaulio. ♦♦♦

Gruodžio 4 d. visi rezervuokite 
sporto klubui Kovui: tą dieną Kovas 
ruošia metų pabaigos iešminę su vi- 
įsom sportinėm išmonėm. Tikslesnė 
'informacija seks vėliau.

PAIEŠKOJIMAS

Vytautas Čižauskas, gyvenęs 
Moonee Ponds, Vic. Prašo atsiliepti 
motina Jozefina Čižauskienė Lietu
voje.

MIRUSIEJI
Aną savaitę palaidotas vėžio ligos 

pakirstas Newcastle lietuvis Petras 
Leonavičius, aktyvus b-nės narys.

*
Spalio 29 d. Sydnejuje mirė Pra

nas Savickas.
♦

Spalio 31 d. Sydnejuje mirė Alek
sandra Liubanskienė.

NOBELIO PREMIJOS 
AMERIKONAMS

Beveik visos šių metų Nobelio 
premijos atiteko amerikonams; fizi
kos - Burton Richter ir Samuel C.C. 
Ting, chemijos - William Lipscomb, 
medicinos - Baruch Blumberg ir 
Carleton Gajdusek, ekonomikos - 
Milton Friedman, ir pagaliau literą- 
tūros - Saul Bellow. Šių metų Nobe
lio taikos premija nebuvo paskirta. 
Tokiu būdu visos Nobelio premijos, 
išskyrus taikos premiją, atiteko 
išimtinai amerikonams.
- iiiiiiiiiiiiiiimiiiiiigiiiaiiiiiaiiiii 
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