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HAMILTONO GYVATARAS ATVYKSTA AUSTRALIJON!

"GYVATARAS” Hamiltono Lie 
tuvių Tautinių Šokių Ansamblis 
vadovaujamas ponios Genovaitės 
Dumčiūtės - Breichmanienės, gruo
džio 24 d. atvyksta į Australijos 
Lietuvių Dienas. Atvykstančioje 
grupėje yra 32 asmenys.

"Gyvataras” įsteigtas 1950 m., 
taigi jau atšventė savo 25 metų 
veiklos sukaktį, kurios atžymėjimui 
išleido puikų - liuksusinį 100 pusla
pių leidinį - albumą, kuriame gausy
be nuotraukų ir straipsniais pavaiz
duota jo visa veikla. ’’Gyvatarą” su
daro veiklų, jaunių ir vyresniųjų 
grupės, visada virš 100 šokėjų.

"Gyvataras”, kaip aukšto meninio 
lygio šokėjų grupė, yra nuolatinis 
Canadian Folk Art Council narys. 
Jis savo 25 metų veikloje yra aplan
kęs beveik visas Kanados lietuvių 
kolonijas, o taip pat daugelį kolonijų 
J.A. Valstybėse. Jis yra dalyvavęs 
4-se Tautinių Šokių šventėje Chica- 
goje, koncertavęs Pasaulinėje Paro
doje New Yorke, o 1968 m. Kanados 
valdžios pasiųstas atstovavo Kana
dą Tarptautiniame festivalyje 
Prancūzijoje. Jis dideliu pasisekimu 
tupėjo komcertųs JPieyj ^g)^-ikoie - 
Medeleine ir Bogotoje.

"Gyvataras” savo darbu yra pa
siekęs aukštą meninį lygį,už ką ap
dovanotas aukso medaliu, daugybe 
premijų bei kitomis trofejomis. Čia 
tik trumpai paminėjau "Gyvataro” 
darbo ir koncertų atsiekimus iš jo 
sukaktuvinio leidinio.

Laukdami "Gyvataro”, turime 
lietuvišku svetingumu jį sutikti, su
daryti pačias geriausias sąlygas jį 
pamatyti ir iš jo pasimokyti. Su-

kruskime Melbourne, Adelaidės ir 
Sydnejaus tautiečiai, nes tai didelė, 
puiki ir vienkartinė proga, kuri var
gu kada bepasikartos.

Ig. Alekna 
spaudos-informacijos K-to narys.

’’Jūs berneliai apgavikai, 
Jūs nebūsit mūs jaunikiai...”

Scena iš Hamiltono (Canada) taut, šokių grupes Gyvataro, kuris atvyksta 
į Australiją ir dalyvaus Lietuvių Dienose Melbourne

Naujasis JAV prezidentas

Po lapkričio 2 dienos rinkimų JAV 
prezidentu išrinktas Jimmy Carter, 
senatorius demokratas pietietis. 
Naujojo prezidento pozicijos ypa
tingai sustiprintos, nes būdamas 
pats demokratas turės daugumą 
savo partijos šalininkų ir Kongrese 
ir Senate. Nežiūrint to, naujasis 
-prezidentas ateina su naujomis idė
jomis, kas visą Amerikos gyvenimą 
išjudins iš nusistovėjusios stagnaci
jos. Rinkiminėje kampanijoje Carter 
pats pasišaipė iš prez. Fordo pareiš
kimų laikytis bet kokia kaina de- 
tentės politikos ir pataikauti sovie
tams. Tiesa, jis griežtai neoponavo 
Fordo užsienio politikai, tačiau pri
pažino, kad Amerikai nedera santy
kiuose su sovietais visą laiką nuolai
džiauti, bet žinoti savo vertę, atsa
komybę. Žinoma, jis savo politikos 
šiuo atžvilgiu nedetalizavo, bet jis 
aiškiai paneigė vieno žmogaus už
sienio politiką (Kissigerio), primestą 
visai Amerikai.

Atrodo, Carteris tęs ir toliau pa
sitikėjimo sutarties raide politiką. 
Jis vis tik tiki, kad su sovietais gali
ma susitarti dėl atominių ginklų ap
ribojimo, žada sumažinti ginklavi
mosi išlaidas. Tiesa, jis pabrėžė, kad 
Amerika turinti būti tiek stipri, kad 

.galėtų apsiginti bet kokiu atveju, 
tačiau žinant sovietinį suktumą ir 
amerikiečių vaikišką naivumą vargu 
ar tas išeis į naudą. Senajame Ame
rikos plane, jeigu Jugoslavijos prez. 
Tito mirus sovietai jėga užimtų Ju-

Naujasis Amerikos prezidentas 
Jimmy Carter

goslaviją, tai Amerika nesikištų, 
panašiai kaip su Čekoslovakija, Car
ter šioje vietoje suabejojo, atsime
nant, kad Jugoslavijos kritimas su
krėstų visą Europą iš pagrindų.

Akivaizdi ir netikėtai perdidelė 
Carter pergalė įvyko dėl eilės prie
žasčių. Visų pirma respublikonai 
tiek vidaus, tiek ir užsienio poliki- 
koje pasirodė kai bankrutuojanti 
partija. Be abejo, šiuose rinkimuose 
atsiliepė ir Watergate afera, turėjo 
įtakos ir Kissigerio vienašališka po
litika paliekant patį prezidentą še
šėlyje kaip neapsisprendusį, paga
liau paties prez. Fordo rinkiminėje 
kampanijoje padarytos esminės 
klaidos, iš kur kilusos žalos negalėjo 
jokiais atitaisymais išlyginti, kaip 
pav., jo nevykęs teigimas, kad Rytų 
Europa nėra sovietų įtakojama ir 
tvarkosi nepriklausomai. Tas tik

w

Žinios
Sovietai teigia, kad tarp Sov. Są

jungos ir Kinijos nėra tokių proble
mų, kurios nebūtų išsprendižiamos 
taikiai, tuo tarpu kiniečiai tvirtina, 
kad sovietai savo planuose turi pir
miausiai pavergti Europą ir staigiu 
puolimu suklupdyti Ameriką. Ki
niečių teigimu, Europos laukia neiš
vengiamas pavergimas.

♦*♦
Nors Rytų Vokietija visame so

vietiniame bloke ekonomiškai yra 

parodė prezidento trumparegišku
mą, kas rinkikams ypač nepatiko, 
juo labiau tiems Amerikos pilie
čiams, kurie kilę iš Rytų Europos.

Prezidento galia ir prestižas pri
klausys nuo to, kokius jis pasirinks 
bendradarbius ir kokį sudarys mi- 
nisterių kabinetą. Be abejo joks 
prezidentas negali savo programoje 
numatyti įvykių raidos pasaulyje, 
ypač vadovaujant tokiam kraštui, 
kuris turi vitalinį vaidmenį visame 
pasaulyje. Šioje vietoje lemtingais 
veiksniais gali būti ir gudrus politi
nis lankstumas lygiai kaip ir princi
pinis nusistatymas. Kiekvienu atve
ju nuo Amerikos politikos labai pri
klauso ir mūsų bei Lietuvos 
tolimesnis likimas. Tad visai ne
nuostabu, kad mūsų domėjimasis 
Amerikos politika ir asmenimis, ku
rie stovi prieky, yra visai pagrįstas.

pati stipriausia, vis tik vokiečių 
dvasios savo pusėn nepatraukė ko
munistinė doktrina ir dvasinis prie
vartavimas. Vykstant šiokiam to
kiam atolydžiui rytų Vokietijos vy
riausybė kai kam leidžia emigruoti 
ir į vakarus. Norinčių išvykti į vaka
rus rytų Vokietijoje šiuo metu pra
šoka šimtą tūkstančių, neskaitant 
tų, kurie bando savo valia per sieną 
pasprukti. Pereitais metais oficialiai 
emigravo į Vakarus apie 10.000 rytų 
vokiečių, o perbėgo savą rizika 
6.152. ' 1 'ĮT
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Bandymų 
keliu

Visuomet kiekvienas bandymas 
pasiteisina: gavus teigiamus rezul
tatus reikalas vystomas toliau, kol 
pasiekiamas tikslas; gi bandymams 
nepavykus įsitikinama, kad gal ne 
tuo kelm einama ar ne tos medžia
gos naudojamos.

Lygiai bandymų kelias prakti
kuojamas ir visuomeniniame gyve
nime. E tiesų, nebandžius negausi 
jokių rezultatų. Štai jau eilė metų, 
kaip kalbame ir vien tik kalbame 
apie mūsų jaunimų, kartais juo nu- 
siskųsdami, kartais pasididžiuoda
mi, bet iki šiolei nieko nedarome, 
net nieko nebandome. Vien tik žo
džiais nieko neatsiekiame. Žmogui 
būdingas ne vien tik žodis, bet juo 
labiau veiksmas.

Jau nuo seno Adelaidės lietuviai 
daug kur pirmieji rodė iniciatyvos ir 

, net buvo pavyzdžiu ir kitoms kolo- 
• nijoms. Štai neseniai skaitėme, kad 

Adelaidės skautai akademikai su
rengė jaunimui lituanistinę stovyk
lą, kurios metu jaunimas galėjo ne
trukdomas savo tarpe bendrauti, 
pasiklausyti paskaitų, padiskutuoti 
lietuviškais klausimais. Stovykla 
vyko ilgojo savaitgalio metu, vos 
tris dienas. Pastebima, kad ja susi
domėjimas nebuvo jau toks didelis - 
teatsirado vos keliolika stovyklau
tojų. Bet tai buvo pradžia ir turime 
pripažinti, pradžia gana graži ir 
sėkminga. Šitai reikia specialiai pa
brėžti ir įsidėmėti. Juk kiekviena 
pradžia prasideda nuo mažų dalykų, 

jfcuriesė laibu išsivysto, plečiasi, su
kelia sąjūdžius. Ir Roma nebuvo 
pastatyta per vieną dieną.

Tiesa, jau metų pradžioje buvo 
kalbama apie jaunimo stovyklas, bet 
kalbos ir paliko kalbomis. 0 štai

Kariuomenės šventė
MINTYS KARIUOMENĖS

Priešas Lietuvos širdin 
Nuodus pylė, pila, pils. 
0 kad būtų ji laisva, - 
Kas į žygį bepakils?

(.F.Kirša)

Lietuva - tai kryžių ir piliakalnių 
kraštas. Kryžiai simbolizuoja kančią 
ir prisikėlimą, o pilys iškalbingai 
byloja apie nuožmias praeities kovas 
už laisvę. Taigi, anot prof. K. Pakš
to, Lietuva tai kraštas kur mažai 
tautai pavojinga gyventi. O tai kaip 
tik aiškiai paliudija Lietuvos istorija 
ir jos nūdienė dabartis. 
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adelaidiškiai ėmė ir' tšbaiidė.’ Gali-’ 
mas daiktas, kad reikalas tuo ir ne
užsibaigs. Stovykloje dalyvavo 
greičiausia tik tie, kurie to lietuviš
ko sąmoningumo nestokojo, o jį no
rėjo tik pagilinti. Be abejonės, orga
nizuojant kitą tokio pobūdžio sto
vyklą atsiras ta mintimi užsikrėtu
sių ir daugiau. Amerikoje ir Kana
doje tokios stovyklos jau įsipilieti- 
nusios, nes jos visokeriopai pasitei
sino.

Galbūt, Australijoje būtų kiek 
sunkiau suvesti į vieną stovyklą 
jaunimą iš kitų kolonijų, tačiau ko
dėl to nepabandžius ir kitur. Tokia
me Sydnejuje turime Filisterių Bū
relį, kuris gal būtų artimiausias stu
dijuojančiam jaunimui. Melbourne 
yra Australijos Lietuvių Jaunimo 
Sąjungos branduolys. Visa tai gali 
būti labai geros užuomazgos prieiti 
prie jaunimo ir su juo bendrauti. 0 
kad tai įmanoma, parodo kad ir kuk
lus adelaidiškių pavyzdys. Svarbu 
iniciatyva.

Nebūtina ribotis vien stovyklo
mis. Norint galima surasti ir dau
giau patrauklių būdų suvesti lietu
višką jaunimą, kad galėtų savo tar
pe gražiai pabendrauti, o tuo pačiu 
ir užsikrėsti lietuviška mintim ar tai 
pokalbiuose, ar vieno kito klausima 
svarstymuose. Sakysim, ypač vasa
ros metu organizuojant jaunimo iš
vykas, kad ir kelių asmenų diskusijų 
vakarus, kol bus susigyventa su 
tarpusavio bendravimo mintim, kas 
skatintų ir prie didesnės apimties 
užsimojimų, kaip platesnio masto 
stovyklos su seminarais ir pan. Vie- 
ną kartą išjudinus neabejotinai ir
pats jaunimas rodytų iniciatyvos už 
ko nors užsikabinti, fr dirhtujbėl to 
ir atkreipiame dėmesį į Adelaidės 
skautų akademikų puikią pradžią, 
kuri galėtų eiti pavyzdžiu daugeliui 
iš mūsų.

(v.k.)

ŠVENTĖS MINĖJIMO PROGA

Minėdami Lietuvos kariuomenės 
šventę - lapkričio 23-čiąją - mintimis 
nuklystame ne tik į istorinę Lietuvą, 
jos didybę ir galybę, bet ir į nepri
klausomybės dvidešimtmetį, kuris 
dar toks artimas ir savas, jog dau
gelis tų saulėtų dienų niekad neuž
mirš...

Lietuvos kariuomenės šventė - 
minėjimas - yra prasmingas ne vien 
jau tik kariams veteranams bet ir 
mums visiems, o ypač - jaunimui. 
Mat, jaunimui, išaugusiam išeivijo
je, reikia ne tik mokslo, pramogų ir 
duonos, bet kažko dar ir daugiau, o

A.A.
PRANUI SAVICKUI 

mirus, jo šeimai reiškiu gilią užuojautą.
V. Jaras

A.A.
PRANUI SAVICKUI 

mirus, liūdesio valandoje jo šeimą giliai užjaučia
A. Zubrickienė

Jonas Zubrickas
P. Galinaitienė

MIRUSIEJI
A.a. PRANAS SAVICKAS

Lapkričio 5 d. didelio būrio drau
gų ir artimųjų lietuvių ir australų 
buvo palydėtas į Rookwood kapines 
Pranas Savickas, miręs vėžio liga 
spalio 29 d. Ryde ligoninėje, sulau
kęs 64 m. amžiaus.

Velionis buvo kuklus ir sąžinin
gas, visados pasirengęs padėti savo 
artimui. Kaip lietuvis jis aktyviai 
reiškėsi ir liet, bendruomenėje. 1950 
m., jam būnant komitete, jo ir kitų 
pastangomis išgauta atskira sekcija 
lietuviams Rookwood kapinėse. Pri
klausė ramovėnams ir net dirbo val
dyboje.

Pranas Savickas gimė ir mokėsi 
Lietuvoje, tarnavo kariuomenėje 
kaip liktinis puskarininkis. Vėliau 
tarnaudamas Telšiuose vedė A. Ži- 
žytę ir rytų frontui artėjant pasi
traukė iš Lietuvos į Austriją. Čia gi
mė ir sūnus Alfonsas. 1949 m. atvy

AL.B. SYDNEY KOMITETAS LIETUVOS BYLAI 
■■■'- SKELBIA

ALB Sydney Komitetas Lietuvos 
Bylai praneša, kad turima ir par
duodama šios Komiteto išleistos 
knygos:

1. B. Armonienės: ’’LEAVE 
YOUR TEARS IN MOSCOW” 
(angliškai). Kaina $ 4.60 su persiun

būtent - lietuviškumo, idealų ir tau
tinės buities horizontų, - kitaip mes 
jo neteksime! Neteksime net ir tų 
veiklesniųjų, jei savo abejingumu 
juos atstumsime. Pagaliau ne tik 
jaunimui, bet ir vyresniąja! kartai 
pravartu stiprybės semtis iš didin
gos praeities, kad šviesą ir tiesa mūs 
žingsnius lydėtų! 0 kad tie "žings
niai” įgautų teisingą kryptį ir žmo
giškąją prasmę, tam yra ruošiamos 
šventės ir minėjimai, nuskaidriną 
mūsų kasdienybę.

Kariuomenės šventė, kurią ruošia 
Melbourne lietuvių karių veteranų 
sąjunga ”Ramovė”žada būti įdomi ir 
savo programa: paskaitą skaitys 
svečias iš Sydnejaus - J. Kedys, o 
meninę dalį atliks jaunimas su tau
tiniais šokiais, muzika ir dainomis. 
Minėjimas įvyksta lapkričio 21-mą, 
sekmadienį, iškilmingomis pamal
domis, o vėliau - 3-čią vai. po piet - 
bus tęsiamas Lietuvių Namuose.

Ką gi, - žygiuojančios kariuome
nės parado nematysime, nors jo ir 
ilgėsimės. Minėjimui užteks ir to, jei 
kariai veteranai atliks tik savo kuk
lų ceremonialą, primindami sau ir 

ko į Australiją, pradėjo kurtis Ryde 
priemiesty (Sydney) ir čia gimė 
dukros Virginija ir Loreta. Pasta
ruoju metu dirbo televizijos stoty 
ATN 7. Pranas Savickas išaugino 
gražią lietuvišką šeimą. Baigęs 
aukštesnius mokslus Australijoje jo 
sūnus Alfonsas išvyko į Romą ir čia 
įšventintas kunigu. Duktė Virginija 
studijuoja universitete, o Loreta 
mokosi mokykloje.

Lapkričio 5 d. gedulingas iškil
mingas pamaldas už savo tėvą atlai
kė sūnus kun. Alfonsas, padedamas 
kun. P. Butkaus ir kun. P. Martuzo 
ir dar dviejų australų kunigų. Baž
nyčioje giedojo Dainos choristai ir 
australų mokinių choras. Kapuose 
laidojimo apeigas atliko kun. Alfon
sas (tai buvo jo pirmos laidotuvės). 
Velionį palydėjo didelis būrys lietu
vių ir australų, bei atstovai iš ATN 7 
T.V. stoties. Vladui Miniotui pasa
kius atsisveikinimo žodį ir giedant 
Marija Marija atsisveikiname su ve
lioniu Pranu Savicku.

V. Jaras

timu.
2. Nijolės Sadūnaitės KALBA 

TEISME, (angliškai).'Kaina: 1 egz. 
50 centų, 5 egz. - $ 1.50, 10 egz. - 
$ 2.50, 20 egz. - $ 4.50 su persiunti
mu.

3. SOVIET TERROR IN LITHU
ANIA . Pictorial. Sovietų teroras
Lietuvoje nuotraukose. 52 autentiš
kos nuotraukos su paaiškinimais lie
tuviškai ir angliškai. Kaina: 1 egz. 
$ 1.30, 2 egz. - $ 2.40, 5 egz. - $ 5.60 
su persiuntimu.

Užsakymus drauge su pinigais 
(galima ir pašto ženklais) siųsti šiuo 
adresu: P. Ropė, c/o Lithuanian 
Club, 16-18 East Terrace, Bakstown 
2200.

Norį gauti aukščiau paminėtų lei
dinių daugiau, kreipkitės: Austra
lian Citizen Committee for Lithua
nian Rights, P.O. Box 470, Strath
field 2145.

Sydnejiškiąi gali įsigyti pas bu
dintį Liet. Klube, klubo bibliotekoje, 
prie bažnyčios pas A. Vinevičių, ar
ba asmeniškai kreipiantis pas V. 
Patašių ar P. Ropę.

Leidiniai tinkami dovanoti, ypač 
svetimiesiems. Skleiskime tiesą!

mums, kad lietuvio kario dvasia dar 
gyva. O ji bus gyva tol, kol bus gy
vas mūsų ryžtas - kovoti už LIETU
VOS laisvę.

VALIO! TEGYVUOJA 
LIETUVOS KARIUOMENĖ!

Ramovėnas

A.A. » T /
šaulei - veteranei

A. LIUBANSKIENEI 
mirus, gilią užuojautą giminėms ir artimiesiems reiškia

ž LŠST Dariaus ir Girėno Šaulių Kuopos Valdyba 
ir Moterų Sekcijos Vadovė
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BENDRUOMENINĖS VEIKLOS TEMOMIS
Liudas Barkus

(Tęsinys S pr. II. P. Nr.)
Pagaliau reikia sutikti su žmogiš

kąja prigimtimi, kad joks žmogus 
nėra ir negali būti visų sudėtingų 
darbų absoliutus žinovas. Tad AT.R 
Krašto Valdybai tiek intelektualiai 
specifiniu, tiek fiziniu pažiūriu neį
manoma visas Bendruomenės darbo 
sritis aprėpti ir laikyti jas savo ad
ministracinėje priežiūroje; tuo 
labiau, kai laikas bei aplinkybės pa
pildo tų darbų kiekį bei keičia jų at
likimo pobūdį.

Dėl naujų veiklos sričių įjungimo į 
ALB Krašto Valdybos administraci
nę priežiūrą ir tos veiklos darbo są
lygų keitimosi, beveik kiekviename 
Krašto Tarybos suvažiavime tenka 
keisti bendruomenės statutą. Štai 
būsimame suvažiavime numatoma 
patiekti Australijos Lietuvių Fondo 
statuto pakeitimas, kuris neperse
niausiai tebuvo priimtas. Čia pat 
tenka pastebėti, kad patiekiami su
važiavimui svarstyti statutų pro
jektai dažniausiai būna apgraibomis 
paruošti. Suvažiavimo sudarytos 
komisijos neturi galimumo čia pat 
juos tinkamai peržiūrėti ir pataisyti. 
Va, dėl šios priežasties ir yra statu
tai mūsų veikloje tarsi koks užkeiki
mas.

Patiekiamų suvažiavimui svars
tyti statutų paruošėjai turėtų gerai 
nusivokti tų* darbų eigą ir jų paskir
tį, kuriems tinkamai dirbti statutas 
yra ruošiamas ir tik gerai paruoštą 
statutą patiekti suvažiavimui tvir
tinti. O kad pozytyviau šis darbas 
būtų išpildytas, vertėtų ruošiamų 
pakeisti statutų projektus patiekti 
iš anksto būsimiems krašto tarybos 
nariams su jais susipažinti.

Stebint mūsų bendruomeninę 
veiklą jaučiamas kažkoks vienų ki
tais nepasitikėjimas. Norima visą 
veiklą konsoliduoti centralizuoton 
administracijon, kuri, kaip minėta, 
dėl žmogiškai natūralių priežasčių 
pati viena tokį darbą išpildyti neturi 
galimumo. O be to žinoma, kad kaip 
atskirose tautose kaip ir bendruo
menėje jos išlikimu rūpinasi ne visa 
tautinė masė bet paskiri jos nariai 
arba jų sutelkti specifiniams dar
bams atlikti atskiri vienetai. Atro
do, kad, nors ir nejaučiamai, natū
raliai susidariusiose sąlygose Aus
tralijos Lietuvių Bendruomenė to
kiu metodu darbus pasiskirsčiusi la
bai gražiai veikia.

Juk ar nepasigėrėtinai Bendruo
menės apimtyje savo pareigas mūsų 
visų naudai pildo jau minėtos teisi
nės organizacijos: Lietuvių Klubai, 
Lietuvių Sąjungos, Lietuvių Koope- 
rativinė Kredito Draugija Talka. 
Kaip gražiai tautiniai kultūrinį bei 
socialinį darbą dirba į atskirus sa
vistovius sambūrius susitelkę lietu
vių chorai, tautinių šokių grupės, 
teatro vaidintojų kuopelės, sporti
ninkai, skautai, socialinės globos 
moterų draugijos, lietuvių radijo 
pusvalandžiu vadovai; (prisimenant, 
kad dėl šiems pusvalandžiams vado
vavimo Melbourne buvo kilusi šiokia 
tokia ’’audrelė”) ir daug kitų. Juk 
jų visų dirbamo darbo derlius su
byra į Lietuvių Bendruomenės 
veiklos aruodą, nes visi šiuos darbus 
dirbantieji yra mūsų Bendruomenės 
nariai.

Gyvendami ne kompaktiškai susi
telkę besireiškiančių tautinių -ap
raiškų plote, Lietuvių Bendruome
nei priklausomumo jungtį galime iš
reikšti kukliu, vos poros dolerių me
tams, tautinio solidarumo įnašu. Šį 
įnašą įmokėdamas kiekvienas tampa 
pats sau nedviprasmišku savai 
Bendruomenei priklausomumo liu
dytoju. Nuo Lietuvių Bendruome
nės atskyla tie, kurie vengdami pa
reigos Bendruomenei patys iš jos 
pasitraukia prisiskirdami save prie 
nepilnateisių. Esą tautinio solidaru
mo įnašas finansiniu požiūriu Bend
ruomenei visai nereikšmingas. Jis 

nereikšmingas tada, kada dauguma 
jo nemoka. Jei mes visi būtumėm ne 
tik pagyrūnai ’’patrijotai”, bet nuo
širdūs savos Bendruomenės nariai 
tautinio solidarumo įnašų per metus 
surinktumem per dešimt tūkstančių 
dolerių; tai jau būtų nemaža parama 
mūsų bendruomeninei veiklai. 
Svarstytinas tik šio įnašo surinkimo 
metodas.

Manoma, kad ALB Krašto Tary
bos suvažiavime, be turimo manda
to, dalyvautų jaunimas buvęs PLJ 
Kongrese ir čia padarytų Kongreso 
eigos pranešimus. Apie PLJ Kong
rese atliktus darbus bei jaunimo 
veiklą skaitėme labai išsamius pra
nešimus ’’Pasaulio Lietuvio” 1976 m. 
Nr. 19-23 bei vietos lietuvių spaudo
je. Tad tas pačias mintis dar kartoti 
Tarybos suvažiavime tikrai būtų tik 
laiko gaišatis.

JŪRATĖS SIELVARTASVACLOVAS RATAS

Literatūrinis konkursas
Akademinis Skautų Sąjūdis Ade

laidės Skyrius skelbia prozos veika
lo konkursą.

Konkurse kviečiami dalyvauti visi 
Australijos lietuviai rašytojai ir mė
gėjai. Konkurso dalyvių amžius ne
apribotas. Rašinio forma gali būti 
novelė, apysaka ar atsiminimai. 
Veiksmas gali vykti Lietuvoje ar 
išeivijoje. Veikalo dydis apie 200 
(quarto) puslapių po 150-160 žodžių 
puslapyje. Veikalas turi būti para
šytas mašinėle ir atiduotas jury ko
misijai ne vėliau 1977 m. lapkričio 
mėnesio 1 dienos.

Už geriausią prozos veikalą ski
riama premija $ 500.00 (australiš
kų).

Premijos įteikimas numatomas 
pradžioje 1978 metų, per šeštąją 
Tautinę stovyklą Melbourne.

Neradus tinkamo premijuoti vei
kalo, premija nebus duodama. Pro
zos veikalas negali būti skelbtas 
spaudoje prieš konkursą. Rašytojas 
pasirašo slapyvarde, o kitame užkli
juotame voke įrašo savo pavardę.

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

Ir šiais metais Mūsų Pastogės skaitytojams speciali nuolaida: 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 adreso:
13 Percy St., Bankstown, N.S.W. 2200

Lietuvių jaunimo reiškimąsis 
Bendruomenės veikloje seniai ska
tinamas ir laukiamas. Jaunimo mė
giamuose darbuose, kaip tai: tauti
niai šokiai, sportas, skautų veikla 
bei choras jaunimas gausiai daly
vauja. Bręstant tautinei sąmonei, 
matome jaunimą besijungiantį ne 
tik į -veikliniai pramoginę bet ir į 
Bendruomenę atstovaujančią darbo 
sritį: ALB apylinkių valdybas, Lie
tuvių Klubų valdybas, Baltų Tary
bas.

Kiekvienas darbas sąlygojamas 
noru, ryžtu bei Ižfku. Norint Krašto 
Tarybos suvažiavime dalyvauti bū
tina sąlyga į jį nuvykti, o norint būti 
išrinktam į tą suvažiavimą atstovu 
nereikia ’’kratytis” sąlygos, ateiti į 
susirinkimą, kuriame dažnai apta
riami būsimame atstovų suvažiavi
me numatomieji svarstyti klausi-

Konkursas bus pravedamas slap
tai. Jo dalyviai bus laikomi paslap
tyje. Nelaimėjusieji premijos nebus 
skelbiami spaudoje. Todėl visi rašy
tojai ar mėgėjai, ypač jaunesnioji 
karta, kviečiami dalyvauti konkurse 
ir atskleisti savo sugebėjimus bei 
talentus be baimės būti išstatytiems 
viešumai.

Šiuo konkursu ASS tikisi pratur
tinti lietuvišką spausdintą žodį Aus
tralijoj.

Visais klausimais, liečiančiais šį 
konkursą prašoma kreiptis į ASS 
sekretorę B. Mockūnienę, 4 Avon 
st., Kurralta Park, S.A. 5037.

Br. Mockūnienė

Nedaug kas iš mūsų žino, kad 
Londone karališkos šeimos fotogra
fas yra lietuvis Juozas Bulaitis. Jis 
taip pat sukinėjasi viršūnėse ir foto- - 
grafuoja vyriausybės narius ir kito
kius iškilius asmenis. 

mai, apie kuriuos busimasis atstovas 
turi susidaryti nuomonę kaip jie ten 
spręstini. Tik sistematingai dirbant 
pasiekiami reikiami rezultatai.

Beveik visuotinai smerkiamas 
Bendruomenės statutas, nesigailint 
pasakyti jo adresu neigiamų pasta
bų. Tačiau įdomu, ar žino kas nors 
organizuotą sambūrį dirbantį be 
statuto? Net ir proginį mitingą ruo
šiant paruošiamas jo pravedimo 
planas ir to plano griežtai prisilaiko
ma. Tai kaip gali dirbti be tinkamo 
statuto organizacija, kuri savo veik
los planuose, ilgesniame laiko tarpe, 
numato pasiekti daug reikšmingų 
užmojų? Svarstytinas klausimas dėl 
Bendruomenės statuto gero paruo
šimo, kuriame būtų aiškiai suvokia
mas Bendruomenės veiklos funkci
jos, o tas funkcijas vykdant vengti 
blaškymosi pagal paskirų asmenų 
proginiai ambicinius nusiteikimus.

Daugelio mūsų didesnių ar ma
žesnių tautinių sambūrių bei paskirų 
veiklesnių tautiečių veiklos bei po
zityvių darbų kompleksas ir yra 
Bendruomeninės veiklos bandra iš
dava. Lietuvių Bendruomenės va
dovybei reikia palaikyti su šiais 
veiklos vienetais nuolatinį ir nuošir
dų ryšį. Esant reikalui, aptarti su 
jais dirbamų darbų tikslingumą 
bendruomeninių siekių linkme ir jų 
su šia darbo linkme atitinkamą su
derinimą.

Esant reikalui mums bendruome
niniu visuotinumu pasireikšti, tiek 
paskiri lietuviškosios veiklos viene
tai, tiek visi tautiečiai, net save ir 
’’nepilnateisiais” laikantieji išgirsta 
mūsų Bendruomenės vadovybių 
kvietimą ir atsiliepia į jį susirinkda
mi savosios Bendruomenės darbais 
pasidžiaugti, istorijos bėgyje tautos 
pasiektaisiais laimėjimais pasigėrė
ti, ar mūsų tautą ištikusias skau
džias nelaimes bei padarytąsias jai 
skriaudas prisiminti ir dėl to savo 
nuomonę pareikšti.

Ilgiau čia begyvendami, susirado
me australų politikų bei visuomeni
ninkų tarpe žmonių gerai supran
tančių mūsų tautai padarytąsias 
skriaudas ir teisingai, palankia 
mums prasme, šiuos -reikalus gvil
denančių politiniuose sluoksniuose 
bei australų spaudoje.

Kad bendruomeninis darbas būtų 
sėkmingesnis, labiau reikštųsi už 
savos bendruomenės ribų, ar never
tėtų ALB Krašto Valdybai kreipti 
daugiau dėmesio į mūsų Bendruo
menės reprezentavimą Australijos 
politikų, kultūrininkų, mokslininkų 
bei spaudos žmonių tarpe. Šio darbo 
talkon Krašto Valdyba turėtų 
kviesti mūsų akademikus, įvairių 
profesijų intelektualus bei sugeban
čius kontaktuoti visuomenininkus.

BERTUOS PRANASysnS

iBertha Harris skaito save geriausia 
britų apiritualiste-pranaše. Ji giriasi įspė
jusi Churchi’4 apie Peart Harbour ir pa
laikiusi ryšius su karališkąja šeimyna. 
Paskutinės jos pranašystės „Woman“ žur
nale yra tekios: princas Charles neapsi
ves, iki sulauks 30 metų; karalienė neatsi
sakys princo naudai sosto; konservatorių 
vadovė Mrs. Thatcher neįveiks darbiečių, 
kurie valdys kraštą dar ilgus metus; pre
zidentas Fondas nelaimės rinkimų; Rode- 
rijoje kils riaušės ir Ian Smith bus nu
žudytas.

»*♦

Bene daugiausia iš visų kraštų 
oficialių švenčių turėjo Italija. Iki šio 
Italijoje buvo net 17 oficialių švenčių 
(public holidays). Dėl ekonominių 
sunkumų nutarta 7 šventes panai
kinti: dvi valstybines ir penkias 
bažnytines, kurios turės būti nukel
tos į sekmadienius.

♦**

Skandinavų kraštai išvarė visą 
Šiaurės Korėjos diplomatinę misiją 
po to kai tie diplomatai buvo susekti 
varą nelegalią prekybą narkotikais 
ir kitomis draudžiamomis prekėmis.
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APIE LEIDINIUS LIETUVOJE usnmv KoonBMWt kredito draugua
"Kultūros baru” (Vilnius) 1976 - 5 

ni. tilpo Vandos Starkūnailės 
straipsnis - Lietuviška knyga -ir 
spauda užsienyje. S raipsnio autorė 
peržvelgia Tarybų Lietuvoje išleistų 
knygų, perijodinių leidinių ir kitokių 
spausdinių išplitimų įvairiuose pa
saulio kraštuose ir patiekia nemaža 
įdomių duomenų.

Autorės surinktais duomenimis, 
lietuviški leidiniai platinami 53-se 
kraštuose, su kurių bibliotekomis 
palaikomi tarptautiniai knygų 
mainų ryšiai. Tik per 1973 metus 14 
didžiųjų T. Lietuvos bibliotekų, tu
rinčių teisę vesti tarpt, knygų mai
nus, išsiuntė savo partneriams (kitų 
kraštų bibliotekoms) beveik 14.000 
tik T. Lietuvoje išspausdintų moks
lo darbų ir perijodinių leidinių ir 
7.373 knygas lietuvių, rusų ir užsie
nių kalbomis. Knygas ir leidinius, 
skirtus užsieniams, parengia dau
giausia "Minties” leidykla, "Ginta
ro” redakcija.. Vilniaus universiteto 
mokslinė biblioteka (jų straipsnio 
autorė patiekia kaip iliustraciją),' 
1973 m. išsiuntė į užsienius 
274-riems partneriams: 1. Į kapita
listinius kraštus 161-nam partneriui 
593 knygas ir 1350 perijod. 1. 2. Į so
cialistinius kraštus 96-iems partner.

205 knygas ir 1404 perijod. 1. 3. Į 
besivystančius kraštus 17-kai 
partneriu •

Pasiųstų knygų tarpe 70% lietu
viškų, 17% rusiškų, 13% užsienių 
kalbomis. Kapitalistinių šalių biblio
tekos daugiausia dom si lituanistika 
(žodynais, kalbos studijomis) mate
matikos, fizikos darbais, meno kūri
niais. Socialistiniai kraštai - visuo
menine, politine literatūra.

T. Lietuvos leidiniai patenka į di
džiąsias pasaulio bibliotekas - JAV 
Kongreso bibliotekon Vašingtone, 
Varšuvos nacionalinėn bibliotekon, 
Bulgarijos Kirilo ir Metodijaus bib
liotekon Sofijoj, D. Britanijos mu
ziejaus b. Londone, Kanados nacio- 
naŪnėn b. Otavoje ir kit.

T. Lietuvos draugystės ir kultūri
nių ryšių su užsienių šalimis draugi- 
jos duomenimis, nuo 1956 m. iki šiol 
į užsienius apytikriai išsiuntinėta 
apie 180.000 spaudos vienetų, o jau 
vien praėjusiais metais daugiau 
16.000 vienetų. Lietuviška literatū
ra platinama ir per minėtos draugi
jos kolektyvinius narius - laivų eki
pažus: jie užsienių uostuose jų laivų 
lankytojams patiekia turimos spau
dos, o Klaipėdą atlankiusiems sveti
mų kraštų laivų svečiams tokios li
teratūros parūpina jūrininkų klubo: 
darbuotojai. Nuo pernai metų Klai
pėdos uostas atidarytas užsienių tu
ristams, taigi galimybės literatūrai 
platinti padidėjo.

Užsieniuose gyvenantiems lietu-1 
viams daugelį spaudos parūpina 
Lietuvos kultūriniams ryšiams su 
tautiečiais užsieniuose palaikyti 
draugija. 1973 m. toji draugija į 
15-ka kraštų išsiuntė 5.851 knygą ir 
1.347 kitų leidinių (jų tarpe ir "Gim
tasis kraštai). Be to, esą T. Lietuvą 
lanką užsienių lietuviai dažnai veža
si namo pundelius pasirinktų knygų, 
daug knygų iš tėvynės pasiunčiama 
individualiai. Be to, platina vietoje, 
be Meždunarodnaja kniga (turinti 
užsieniuose apie 1000 partnerių) dar 
ir kiti knygynai, organizacijos, pa
vieniai/asmens. Šiais keliais tautie
čius pasiekia nemažiau leidinių, kaip 
ir kitais oficialiniais keliais. Straips
nio autorės tvirtinimu, pagrindiniai 
lietuviškos spaudos užsieniuose 
skaitytojai - senesnių laikų ir poka
rio emigrantai, kurių priskaitoma 
apie Vi milijono. Straipsnio autorė 
dar pabrėžia, kad esą grįžusių į Lie
tuvą turistų pasakojimu, iŠ Lietuvos 
gautos knygos užsienių lietuvių ko- 
lekcijonuojamos ir saugomos.

Iš trumpai atpasakoto Vandos 
Starkūnaitės straipsnio matyti, kad
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kasmet iš T. Lietuvos į užsienius iš
keliauja tūkstančiai lietuviškų ir 
apie Lietuvą kitomis kalbomis kny
gų, žurnalų, atvirukų ir t.t. ir tie lei
diniai pasiekia ne vien atskirus as
menis, bet kraunami net žymiausio
se pasaulio bibliotekose. Taigi, kie
kybiškai paskleidžia labai daug. O 
kaip tie leidiniai atrodo kokybiškai?

Lietuvoje išleidžiama nemaža 
gerų lituanistikos darbų: žodynų, 
lietuvių k. studijų, tarmių nagrinė
jimų, literatūros istorijos kritikos 
raštų, rūpestingai surankiotų iš 
praeities lietuviškos perijodikos; 
etnografijos, archeologijos, geogra
fijos, gamtos tyrinėjimų; monogra
fijų, bibliografinių leidinių, ieškoma 
dokumentų net svetimuose archy
vuose (pav. surasta A. Vilkutaičio 
praeičiai nušviesti dokumentų, apie 
V. Pietario šeimą; Lietuvos Statuto 
pirmosios laidos egzempliorius* 
Mažvydo Katekizmo ir daug daug 
kitų). Išleidžiama nemaža meno re
produkcijų ir t.t. Tai kruopštūs dar
bai, atlikti meilės savo kraštui ir jo 
kultūrai vedamų žmonių. Tiek vy
resnieji, tiek jaunesnieji dirba, kiek 
vietiniai ir svetimieji ’’prievaizdai” 
jiems leidžia. O leidžia, toli gražu, 
ribotai, ir mokslininkams ir rašyto
jams.

Spalio revoliucijos sukakčių proga 
metai į metus kartojamas šūkis: 
’’Literatūros ir meno veikėjai! Kul
tūros darbuotojai! Neškit aukštai 
iškėlę tarybinio meno partiškumo ir 
liaudiškumo vėliavą, tobulinkite 
meninį meistriškumą, skirkite savo 
sugebėjimus aktyviems komunizmo 
skaitotojams auklėti.” Ir nesuskai
toma daugybė ausų ir akių nuo pat 
partijos piramidės viršūnės iki fun
damentų stebi ir girdi, kas reikia

Gyvenimas Lietuvoje .v J A. TERLECKO VARG
UŽ KĄ ESU PERSEKIOJAMAS? grandine

(Tęsinys)
Duoda

mas įsakymas gabenti mane į psi
chiatrinę ligoninę ekspertizei ir tuo 
pat metu mane perveda į kamerą su 
nuteistu 15 metų sukčium Borisu 
Berštemu. Tas, apsimetęs juristu, 
tikina mane, kad aš žūsiu psichiatri
nės ligoninės požemiuose. Nors bir
želio 12 komisija pripažįsta mane 
sveiku, bet rugsėjo 4 mane įmeta į 
379 psichiatrinės ligoninės kalėjimo 
kamerą.

Neįmanoma žodžiais perduoti tą 
atmosferą ir jos kalinių kančias. Ne
išpasakytai nelaimingi - Anicetas 
Skandis, Vaclovas, Jonas Liubartas, 
Petras Ivanauskas. Vienas dainuoja,- 
kitas meldžiasi, trečias ieško klozete 
maisto atliekų... Visi jie verkia nuo 
skausmingų aminazino injekcijų, 
kuriomis jie gydomi 3 kartus per 
dieną. Aminazinu "gydo” ir Valių 
Šaltį, tik apsimetanti ligoniu. Liūd
nas jo šeimos likimas: tėvą komu
nistą sušaudė vokiečiai. Greta nužu
dyto tėvo prie medžio pririšo vyres
nįjį sūnų, kuris per naktį išėjo iš 
proto. Motina ištekėjo antrą kartą ir 
štai jos 19-metis sūnus.

Informatoriai kamerose ir pasi
klausantieji koridoriuose jau seniai 
pranešė administracijai, kad Šaltis 
simuliuoja. Pagaliau niekam nepas- 
laptis, kad vyresnybė gali viską ste
bėti iš telepunkto. Tai kam gi jį kan
kinti aminazinu?

Kartas nuo karto kamerą aplanko 
gydytoja Strimaitienė. Bet jos akyse 
nemtyti nieko, išskyrus degančią 
neapykantą savo pacientams. Ne 
veltui mane tikino vienas patekęs 
čia už platinimą atsišaukimų. Pane
vėžyje, kad šios ligoninės psichiatrai 
patys sunkūs ligoniai. Tik gydosi jie 
ne aminazinu.

"TALKA* LTD.
•Moka už indėlius (deposits) 7% metinių palūkanų, už terminuotus 

indelius 9 V? % (nemažiau $ -100 ir turi išbūti iki finansinių metų galo, t.y. 
birželio 30 d., už atsiimtus term. ind. metų bėgyje - 4%), už įnašus 
(shares) iki 10% dividendo.

•Teikt* paskolas iki $ 10.000, įkeičiant nekito, turtą, iš 11%, asmenines 
paskolas iki $3.000 su garantuoto jais iš.12%, iki $ 1000 be garantijos iš 
13%. Procentai už visas paskolas užskaitomi, kas 3 mėn.

•įstaiga veikia:
MELBOURNE šeštadieniais nuo 11 iki 2 vai. p.p. Liet. Namai, 50 Errol 

St. North Melbourne,
Pašto adresas: TALKA, Box 4051, G .P.O. Melbourne 3001
ADELAIDĖJE, sekmadieniais nuo 1 iki 3 p.p. Liet. Namai, 6 Eastry 

St., Norwood.
Pašto adresas: TALKA, Box 146 P.O. Norwood, S.A. 5067

matyti ir girdėti ir nurodo, kas pra
leisti, kas nutylėti, kas išmesti, kas 
išgalvoti, ką išryškinti, kas pabrėžti; 
kas sutrumpinti, kas atgyvenę iš
braukti ir kas išbraukto vietoje įdė
ti. Turima priemonės tiems,kurie 
nesugeba ar nenori suprasti dvasios. 
Jeigu pasakyta, kad zuikis yra liū
tas, tai reiškia, kad taip ir yra. Ir at
virkščiai.

Leidžiant lituanistinę ar šiaip 
mokslinę literatūrą yra būtina įvade 
ar paaiškinimuose išbarti buvusius 
laikus, kad mažai tuo ar kitu rūpin
tasi arba visai nesirūpinta, o išaukš
tinti tarybinius laikus (K. Jablons
kio ’’Lietuvių kultūra ir jos veikėjai, 
Vilnius, 1973). K. Jablonskis rimtas 
mokslininkas, savo širdį įdėjęs į 
Lietuvos praeities tyrinėjimus. Bet 
jo knygoje yra du skyriai, kaip da
giai kviečiuose. Daliojoj literatūroj 
daugiausia pagyrų gauna rašytojai, 
iškelią tarybinių . laikų nepaprastą 
•pažangą ir niekiną praeities laikus,

Kaip taisyklė, iš psichiatrinės 
nekviečia į tardymus. Bet tardyto
jas Vasiliauskas, norėdamas sustip
rinti spaudimą, laikė būtinu iškvies
ti mane ir pranešti, kad mano žmona 
po operacijos yra beviltiškoj būklėj, 
kad vaikai likę vieni, kad aš įtaria
mas šizofrenija ir, priedo, rastos 
naujos mano kaltės bylai. Tuo pat 
metu tardytojas paskleidė Vilniuje 
ganduš, kad. aš psichiatrinėj. Žmoną 
gi stengėsi įtikinti, kad-manęs laukia 
žiauri bausmė, ir būsią man geriau, 
jei ji patvirtins mano psichinę ligą, 
bet į tai žmona atsakė dviem pro
testais.

Spalio 8 mane iškvietė gydanti 
Senionienė. Prieš pradedant kalbėti, 
ji man davė kažkokią tabletę. Do
mėjosi mano politiniais įsitikinimais 
ir davė klausimus, kuriuos galima 
išgirsti tik iš KGB. Išleisdama pa
reiškė, kad man teksią čia "paviešė
ti iki pavasario. Tačiau po 4 dienų 
mane iškvietė į komisiją, kuri, ma
tyt, buvo sušaukta tik tam, kad pa
sirašytų iš anksto paruoštą sprendi
mą, jog aš esu sveikas.

Nors jokių vaistų, ardančių svei
katą, man nedavė ir ekspertizės 
skyriuje su mani elgėsi pabrėžtinai 
mandagiai, esu įsitikinęs, kad dau
guma šios ligoninės tarnautojų atly
ginimą gauna ne tik iš sveikatos ap
saugos organų. Gydytojų, rankos 
nesudrebėtų, vykdant niekšiškiau- 
sią įsakymą, gautą iš aukščiau. Jei
gu mano žmona nebūtų užprotesta
vus, mane būtų iš čia išleidę suardy
tos sveikatos, kaip kad atsitiko su 
techninių mokslų kandidatu Min
daugu Tamoniu.

Is ligoninės kameros paprastai 
perveda tiesiai į tardymo pastatą 
kalėjime. Mane dar trim parom už

ypač nepriklausomybės laikotarpį, 
keliant jo tarfamąs ar esamas blo
gybes. Taip pat kapitalistinio pa
saulio supuvimas - neribotos gali
mybės. Puiki dirva istorinės apy
braižos - jtepk praeitį, jos veikėjus, 
remkis dokumentais, kurių gal net 
visai nėra ar specialiai pagaminti, 
elkis kaip tinkamas - nieks nebaus, 
nekritikuos, o dar pagirs, jeigu ne
judinsi ko nereikia. Nieks ir nėpa- 
kritikuos, o jei kas bandytų, tai tuo
jau pereis noras. Teko jau senokai 
skaityti vienoj dokumentinėj studi
joj, kai Vatikano atstovas įteikė vie
nam krikščionių demokratų žymiam 
veikėjui stambų čekį gruodžio mėn. 
perversmui rengti. O kas užginčis, 
kad taip nebuvo? Tik liaudies prie
šas taip galėtų išsišokti... Leidžiant 
klasikų raštus išmetamos nepatin
kamos vietos kaip neatitinkamos 
ideologiniams reikalavimams. (A.

Nukelta į psl. 7

darė į izoliatorių su išmuštais stik
lais. Paskui įmetė į 149 kamerą, kur 
sėdėjo nuolatinis psichiatrinės ligo-: 
nines pacientas žudikas Stasys Jo
naitis, ir dar vienas, simuliavęs be
protystę. Čia sąlygos buvo dar sun
kesnės, nei psichiatrinės kameroje. 
Tik po jnano atkaklių protestų per
vedė į 173 kamerą, kur dauguma 
kalinių buvo palyginamai sveiki. Bet 
kuomet aš pažvelgiau į gabalą stiklo, 
tarnavusio veidrodžiu, į mane žiūrė-į 
jo visiškai ligotas žmogus.

Tardymas tebevyko, bet tardy
mams pradėjo vežioti į miestb mili
cijos skyrių, o kartais iš ten grąžin
davo net lengva mašina. Matyt, no
rėdami duoti progos pažvelgti į rii- 
deninį Vilnių ir palyginti laisvą gy
venimą su mano egzistencija purvi
noje Lukiškių skylėje.

Kartkartėmis leisdavo pasimatyti 
su broliais. Kadangi žmona sunkiai 
sirgo, žinios ir pasimatymai niekuo
met nebuvo džiaugsmingi. Kartu 
augo spaudimas per tardymus. Tar
dytojas Vasiliauskas, nerasdamas 
mano bylai įkalčių, iškraipydavo liu
dininkų parodymus net akistatos 
metu.

Teisme gynėjas reikalavo mane 
išteisinti, nes mano kaltė nebuvo 
įrodyta. Visvien buvau nuteistas 
vieneriems metams. Daugiau "iš
spausti" negalėjo. Reikia pripažinti, 
kad šiandien mūsų teismas jau ne 
toks, kaip 1958. Dabar jau būtina 
turėti bent formalius kaltės įrody
mus. O metai pas mus iki šiol nelai
komi bausme. Be to, iki teismo pra
sėdėjus 7 mėnesius negali tikėtis, 
kad būsi išteisintas. Tokių dalykų 
pas mus nebūna.
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x. Lietuviu Dienos 
i’m ’• Melbourne

AUSTRALUOS LIETUVIŲ DIENOS — VISŲ AUSTRALUOS 
LIETUVIŲ TAUTINĖ MANIFESTACUA!

GRUODŽIO 26-31 D.D. Melbourne

INFORMACUOS '

Ęutų - apgyvendinimo Reikalų 
tvarkytojas p. P. Kviecinskas 
kreipdamasis j visus Melbourne 
tautiečius prašo priimti į savo na
mus atvykstančius L. Dienų daly
vius ir svečius. Kas tik galite ne
delsdami registruokitės pas p. J. 
Makulį - telef. 3068249, p. J. Balčiū
ną - tel. 852656 ir p. P. Kviecinska - 
tel. 3503343.

Studentų bendrabutis - Interna
tional House, kuris randasi Mel- 
bourno universiteto rajone, netoli 
miesto centro, yra sutikęs apgyven
dinti ne mažiau 100 Lietuvių Dienų 
svečių ir dalyvių šiomis sąlygomis.'

1) . Duodamas atskiras užrakina
mas kambarys su 1 ar 2 lovomis.

2) . Kambario su pusryčiais nuoma 
yra 7 dol. parai vienam asmeniui.

3) . Nuoma už 7 paras (49 dol.) turi 
būti sumokėta iš karto, registruos 
jautis Lietuvių Namuose.

4) . Bendrabutis bus atdaras nuo 
1976.12.26. iki 1977.1.2.

5) . Kambario tvarkymas palieka
mas pačiam gyventojui.

6) . Užsakyti kambarį terminas 
1976.12.1. Užsakymus iki nurodytos 
datos siųsti šiuo adresu:' Mr. P. 
Kviecinskas, 12 Cleve Rd., Pascoe 
Vale, VIC. 3044. Telef. 3503343.

Ig. Alekna 
K-to narys Spaudai ir Inform.

MOKSLEIVIŲ CHORAS

Moksleivių choras dainuoja JAUNI
MO VAKARO programoje gruodžio 
28 d., antradienį. Malonu pastebėti, 
kad jungtiniame moksleivių chore 
pasirodys trijų savaitgalio mokyklų 
mokiniai: Melbourne, Sydnejaus ir 
Adelaidės. Galimas daiktas, kad ne
gausios moksleivių grupelės atvyks 
dar ir iš kitų vietovių, bet tikslių 
duomenų, deja, dar negauta.

UNIFORMOS. Moksleivių choras
- berniukai ir mergaitės - daug įspū
dingiau atrodys, jei bus pasipuošę 
vienoda apranga. Uniforminė ap
ranga kukli ir nedaug tekamuojanti: 
tamsiai mėlynos spalvos kelnaitės 
bei sijonėliai ir balti marškiniai - 
bliuzelės - su tamsiai mėlynom ko
kardėlėm - "kregždutėm”.

REPETICIJA IR KONCERTAS. 
Visi moksleivių choro dalyviai 
punktualiai renkasi bendrai jungti
nio choro repeticijai į Kew Town 
Hall. Repeticija tęsis nuo 1-mos iki 
2-ros vai. p.p. Koncerto pradžia 7-tą 
vai. vakaro. Koncerte pasirodys ir 
kiti jaunimo programos atlikėjai. 
Jungtinio moksleivių choro dirigen
tas mok. St. Čižauskas, akompania- 
torė - B. Prašmutaitė.

PASTABA. Moksleivių globa 
(priežiūra) pasirūpina patys tėvai 
arba jų įgalioti asmenys, nes L.D. 
komitetas specialios tarnybos šiam 
reikalui nenumato. Patogumo dėliai
- prašom šią informaciją (datą, vietą 
ir laiką) nusirašyti arba išsikirpti!

J. Juška 
Moksleivių choro

■ ui organizacinis vadovas,.

PASISAKYMAS
Atviras laiškas A.Lietuvių Dienų 
reikalu.

Mūsų spaudoje jau yra paskelbta 
A.L. Dienų parengimų programa. Iš 
jos matyti, kad ji yra tikrai per
krauta. Prie geriausių norų vargu 
kas galės atsilankyti į visus paren
gimus. Kyla todėl klausimas, kurie 
parengimai turi turėti pirmenybę 
prieš kitus?

Iš programos ir L. Dienų infor
macijos matyti, kad iš Kanados - 
Hamiltono į Lietuvių Dienas at
vyksta iškili ir daugelyje vietų su 
pasisekimais ir puikiais įvertinimais 
pasižymėjusi Tautinių Šokių grupė 
"Gyvataras”. Šiai grupei lietuvių 
Dienų programoje teskiriama tik 
trumpi pasirodymai atskiruose pa
rengimuose. Tačiau iš spaudos žino
me, kad ’’Gyvataro” repertuaras - 
pasiruošimas yra toks didelis - pla
tus, kad jis galėtų duoti pilną tauti
nių šokių koncertą. Lietuvių Dieno
se ne tik turėtų, bet ir privalėtų 
rastis vieta jo pilnam koncertui.

Peržiūrėjus L. Dienų programą, 
nenuskriaudžiant ir nepadarant 
joms žalos, siūlau padaryti šį pakei
timą: vieton teatro spektaklio, ku
riam skirtas gruodžio 27 d. (pirma
dienio) vakaras, duoti ’’Gyvataro” 
pilną koncertą.

Šį siūlymą darau turėdamas gal
voje: a) Teatro spektaklyje daly
vauja tiktai Melbourne teatro mė
gėjai; b) Melbourniškiai mėgėjai 

ruošiamą vaidinimą gali, be žalos 
A.L. Dienoms, atidėti dar pusantro 
mėnesio vėliau, t.y. i Vasario 16-os 
minėjimą; c) ’’Gyvataro” koncertas 
duos progos, ypač jaunimui, daugiau 
pažinti tautinius šokius bei skatins jį 
bendram tautiniam darbui; d). "Gy
vataras” darydamas šią ilgą kelionę 
nori ne tik bendrauti, bet ir dalintis 
su mumis - Australijos lietuviais, 
savo atsiekimais; e) "Gyvataro” ne
pamatę pilname jo koncerte šia 
mums gražia proga, negalime tikėtis 
jį kada nors dar pamatyti; f). Mel
bourne lietuviai turi pareigą, nežiū
rint kad ir kokių ambicijų, užleisti 
vietą svečiams, kurie tikrai pakels 
Lietuvių Dienų parengimų vertę ir 
jų vardą; g) Australijos Lietuvių 
Dienose pirmoje vietoje turi rasti 
vietą pajėgiausi vienetai, šiuo 
atveju, mūsų svečiai ’’Gyvataras”.

Siūlydamas šį pakeitimą laukiu 
tautiečių pasisakymų, pritarimo ir 
įpareigojimo A.L. Dienų Komitetui.

K. Upiškis

Bankstown Art Society savo pa-' 
rodoje paskyrė pirmą premiją lietu
vaitei Likai Kriaucevičiūtei už port
retą. Lika daug dirba ir turi gerų 
davinių iškilti į menininkes. Jinai 
šalia kūrybos dėsto tapybą Banks
town Art Society dailės mokykloje 
ir Roselande.

Sveikiname Liką ir linkime dides
nių laimėjimų.

Už ką...
Likę 5 mėnesiai tykojo dar dides

niais pavojais. Nežiūrint mano pra
šymo būti vienutėje, mane nusiuntė 
į bendrą kamerą. Čia, greta su kri
minalistais, sunku būdavo apginti 
savo- orumą. Atimdavo daiktus, 
silpnesnius mušdavo. 18 mušdavo 
kuo pakliuvus vieną. Vertė daly
vauti mušime ir mane. Man atsisa
kius, grasino, kad mirties atveju pa
liudysią, jog aš buvau muštynių 
pradininkas.

1974 sausio 18 patekau tarp 750 
nusikaltėlių, sėdinčių Vilniaus 
griežto režimo stovykloje, esančioje 
buvusioje Jėzaus Širdies bažnyčioj 
(vienuolių vizitiečių ir vienuolyne 
prie šios bažnyčios). Čia taip pat 
jautėsi budri KGB akis. Ta akimi 
buvo operatyvinis įgaliotinis majo
ras Ivanovas. Stovykla pilna prova- 
katorių, kurie visais būdais siūlo sa
vo paslaugas, stengiasi įtraukti į sa
vo pinkles. Paskutinę mano buvimo 
šiame lageryje naktį buvo išvogtas 
sandėlys, kuriame aš dirbau. Provo
katoriai paskleidė gandus, kad tai 
įvykdė mano draugai. Prasidėjo 
tardymai. Laimei, liudytojų neatsi
rado.

Grįžęs į šeimą tikėjausi, kad už 
savo politines ir pacionalistines pa
žiūras aš būsiu prikentėjęs pakan
kamai, kad KGB pagaliau paliks 
mane ramybėje. Bet buvo bergž
džios mano viltys. Po keletos dienų 
kviečia milicijos kapitonas Deneiki- 
nas, po to leitenantas Ganatauskas. 
Elgiasi labai grubiai. Pastarasis, pa
vyzdžiui, pareiškia turįs teisę pen- 
kerių metų bėgyje kas mėnesį 
kviesti mane "perauklėjimui”, kad 
aš nesugalvojau pavogti, na, kad ir 
guminę gaisrininkų žarną iš teatro, 
kur tuo metu dirbau gaisrininku.

1974 gruodžio 2 atvykau į teismą, 
kuris buvę laikomas ’’atviru”. Tei

siamas buvo mano pažįstamas Pet
ras Plumpa su draugais. Įleido, bet 
jau sekančią dieną įsakė apleisti 
teismo salę.

Gastroliuojant Vilniuje amerikie
čių baleto trupei ’’City Center Jeff
rey Ballet”, KGB įsakė neprileisti 
manęs prie savo darbo vietos. Tuo
met aš užėjau kaip žiūrovas. Tuojau 
pat atsekė priešgaisrinės apsaugos 
viršininkas Mykolas Sližys, neleidęs 
man užeiti net į tarnybinį bufetą iš
gerti bokalą alaus. Net į tualetą ma
ne lydėjo tlri'se, vadovaujant KGB 
šefui Vilniaus teatrinėms įstaigoms 
sekti, vyr. leitenantui V. Gulbiui.

Po amerikiečių išvykimo su 
manim kalbėjosi minėtas pil. Sližys,' 
kadrų skyriaus viršininkė Lupšicie- 
nė ir buvęs teatro direktorius Lau- 
rušas. Man buvo aiškinama, kad 
Operos ir Baleto teatras yra ideolo
ginė įstaiga, lietuvių kultūros lop
šys, specobjektas Nr. 1, kurio ap
sauga pavesti KGB, o pastaroji ir 
reikalaujanti pašalinti mane iš čia, 
nes aš, esą, ’’daug matau ir girdžiu”. 
Direktoriaus žodžiais, jeigu žmogus, 
baigęs du fakultetus, dirba tokioje 
vietoje už 65 rublius į mėn., tai arba 
jis nesveikas, arba jis turi kitus 
tikslus. Pasiūlė parašyti pareiškimą 
dėl atleidimo išdarbo ’’savanoriškai” 
pasitraukti. Kreipiausi į prokurorą 
su prašymu apginti nuo diskrimina
cijos. Tada 9 mėnesiams buvau per
vestas budėti į uždarą patalpą auto
matinės priešgaisrinės apsaugos, 
kad negalėčiau paveikti tikrai tary
biškai galvojančių žmonių.

1974 gruodžio 23 kelyje manęs 
laukė čekistai, atvežė atgal į butą ir 
viską išvertė, ieškodami "Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios Kronikos”. Ma
joras Kalakauskas labai nustebo, 
kad aš jo nuomone, rusų nekentėjas, 
skaitau rusiškas knygas. Ar nebijąs 
surusėti? Čekistą užtikrinau, kad 
net mano anūkai nesurusės. Kas lie
čia mano neapykantą, tai šiandien

ANTANAS TERLECKAS, sovietų 
persekiojamas okupuotoje Lietuvoje 
už lietuviftką veikla

ne mane vieną piktina, kada valdi
ninkas, išdirbęs Lietuvoje 30 ir dau
giau metų, grubiai nutraukia: "Kal
bėkit rusiškai!”, arba: "Nesuprantu 
jūsiškai!”

Štai vienas iš daugelio faktų. 1972 
užsakiau atvežti dujas. Neatvežė ir 
po pakartotino užsakymo. Priežastis 
- užsakiau lietuvių kalba. Savo pasi
piktinimą išreiškiau ne ”LKB Kro
nikoje”, bet nusiunčiau LKCK orga
nui "Tiesai”. Nors pareiškimo taip ir 
neatspausdino, bet vis tik gazifika- 
cijos valdyboje pradėjo priiminėti 
užsakymus gimtąja kalba. Tačiau po 
mano atrešto šeimai atkeršijo: ilgai 
nevykdydavo užsakymų, arba at
veždavo nepilnus balionus.

Šiuo metu vėl nebepriiminėja už
sakymų gimtąja kalba. Teks iš naujo 
siekti to, kas garantuota jūsų kons
titucijoje. Ne visi jūsų įstatymai 
man patinka, bet, būdamas tarybi
niu piliečiu, turiu juos gerbti. Vie
nok, reikalauju, kad ir mano teisės 
būtų gerbiamos.

Mano vaikai taip pat yra KGB dė
mesyje. Majoras Krasnikovas kra
tos metu paklausė mano žmonos 
motinos, ar žentas nekliudo anū-: 
kams tapti tarybiniais žmonėmis. 
Apie juos ne kartą tardymų metu 
primindavo man. Mokykloje į juos 
kreipiamas ’’ypatingas” dėmesys. 
Pvz. 1974 gegužės 14 sūnaus Gin- 

. tauto auklėtoja iškvietė mano žmo
ną ir perdavė mokyklos vadovybės 
susirūpinimą, kad mūsų 15-metis 
sūnus ’’tokią dieną” (tai buvo Romos 
Kalantos susideginimo metinių die
na) kažkur dingo visai valandai. Bet 
visas tas ’’rūpestis” mano vaikus 
veikia vargu ar daugiau nei pats gy
venimas. O gyvenimas gerokai ski
riasi nuo to, ko jie mokomi mokyk
lose. Kratos, areštai, kvietimai į 
KGB mano vaikus veikia labiau nei 
antitarybinė ar tarybinė agitacija. 
Juos kratė dar negimusius! Vėliau 
kratė jų knygų spintas, vaikiškus 
rūbelius. Kai 1972 metais mane iš
vežė KGB mašina GAZ - 69, trejų 
metų Ramūnas nuo to laiko bijo tos 
markės mašinų. Grįžęs iš teismo sa
lės bobutei pareiškė, kau užaugęs 
išsprogdins visus kalėjimus. O juk jo 
niekas neagitavo. -

Susidaro įspūdis, kad visos KGB 
pastangos mane "perauklėti” yra tik 
tam, kad mane įgąsdintų, palaužtų 
mane fiziniai ir moraliai ir paverstų 
paklusniu robotu. Daugelis čekistų 
be skrupulų yra apie tai sakę tiesiai į 
akis. Dar 1958 kapitonas Jankevi
čius (dabar papulkininkis, atsargoje) 
kalbėjo: "Gąsdint jus reikia, kad bi- 
jotumėt. Antraip, pradėsit į mus 
šaudyti iš už kampo. Jeigu praei
nant pro KGB pastatą tavo kojos, 
dar nedreba iš baimės, tai drebės, 
kai grįši iš Sibiro”. 1972 vasario 15 
kapitonas Markevičius (dabar majo
ras) gyrėsi, kad visus jo tardytuo
sius teismas nusiuntė į aną pasaulį.

(bus daugiau)
■’ »r Cp Jk.-
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■Laiškas iš Adelaidės
KASDIENIŠKOS TOKELĖS

Adelaidės visuomeninis gyveni
mas į metų pabaigą žymiai pagyvė
jo. Artėja vasara su kaitrom ir pasi- 
tinginiavimais, tad kol pavasarinė 
vėsa tebesitęsia, skubama visus 
planus ir užsimojimus laiku išpildy
ti. Balių sezonas kaip ir užsibaigė, 
tad daugiau atsisukama į ’’rimtus” 
reikalus.

Didžiausių rūpesčių turi choras 
Lituania. Artėja Lietuvių Dienos 
Melbourne. Dainų šventės repertua
ras. gana platus. Jį reikia visą tinka- 

. mai paruošti. Choro vadovė ir admi
nistratorius nenuleidžia akių nuo 
savo choristų, kad tik jie tvarkingai 
lankytų repeticijas jų nepraleisdi- 
nėdami, o svarbiausia kad visi kaip 
vienas pasiruoštų vykti į Melbour- 
ną. Atrodo, kad choras Lituania 
Dainų šventėje mus reprezentuos 
pilnoje savo jėgoje.

Sekmadienių pavakariais visi su
sirinkimai ir parengimai skubinami 
laiku užbaigti, kad tik chorui repeti
cijų laikas nebūtų trukdomas. Iš sa
lės į barą durys aklinai uždaromos, 
kad pašaliniai garsai neišmuštų cho
ristų iš natos. Repeticijai įpusėjus 
daromas atokvėpis nusėdėtas kojas 
pamiklinti ir išdžiūvusį gomurį 
praskalauti.

Adelaidės Liet. Namai jau seniai 
išmokėti, praplėsti ir išdailinti. Ta
čiau pagerinimams idėjų niekados 
netrūksta. Mažojoje salėje per visą 
sieną pastatytos gražios spintos, o 
kitoj virtuvės pusėj erdvus sandė
liukas. Tai vis Moterų Sekcijos nuo
lat papildomo inventoriaus patalpos. 
Vienas prieangio galas atitvertas ir 
įrengtas kambarys raštinei.

Metiniame Liet Sąjungos susi
rinkime vėl buvo nutarta griebtis 
^pagrindinių pagerinimus bus .įvestos 
didžiosios ir mažosios salės vėsini
mas. Tam tikslui susirinkimas nuta
rė išleisti 10.000 dolerių. Šis pageri
nimas seniai buvo reikalingas, nes 
per vasaros kaitras salėje būna ne
pakeliamai karšta.

Iš apyskaitos paaiškėjo, kad per 
finansinius metus Liet. Sąjunga tu
rėjo 15.402,84 dol. pajamų ir 
7.354,13 dol. išlaidų. Vien Liet. Na
mų administracinių išlaidų per me
tus susidarė 4373 dol. Vadinamasis 
pelnas (likutis) - 8.048,71 dol. Tai vi
sai nedidelė suma ir-dėl tos priežas
ties Liet. S-ga nėra finansiniai pajė
gi samdyti baro tarnautojus. Norint 
iš gaunamo pelno dar šį tą padaryti, 
teks ir ateity naudotis savanorišku 
baro aptarnavimu. Kol kas tokių sa
vanorių atsiranda, tad šioj srity 
sunkumų nepramatoma.

Susirinkimas praėjo darbingai ir 
sklandžiai.

* * *

Adelaidiškiai jau nuo neatmena
mų laikų turi savo du laikraščius, 
todėl į bendruomenės laikraštį žiū
rima kaip į podukrą. Iš mūsų trijų 
didžiųjų kolonijų adelaidiškių Mūsų 
Pastogės skaitytojų bene bus ma
žiausia. Gal vienam kitam dėl to su
nerimsta sąžinė, bet aiškiai sutau
poma 15 dolerių.

Bendruomenės valdyba to paties 
sąžinės maudulio vedama nutarė sa
vo bendruomenės narių nuodėmes 
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atpirkti pakratydama jų kišenes 
kultūrinėm priemonėm ir tuo būdu 
Mūsų Pastogei daromą skriaudą at
lyginti.

Šiam tikslui buvo suruošta kultū
rinė popietė. Parengimas prašoko 
visokius spėliojimus. Pasirodo, ade
laidiškiai nėra jau tokie šykštuoliai, 
kaip kas gal įsivaizdavo.

Popietė prasidėjo pietumis. Ren
gėjai teisingai numatė, kad tik sotus 
žmogus nuoširdžiau priima visokius 
menus: ir spalvos ryškesnės, ir gar
sai patrauklesni.

Lietuvių namai ūžė tartum bičių 
avilys, o doleriai biro lyg pavasario 
lietus. Suvedus visas sąskaitas gry
no pelno gauta 421,15 dol. Viso šia
me parengime adelaidiškiai išleido 
657 dol. Iš tiesų išleido žymiai dau
giau, nes buvo išpirkta dailės paro
doje didokas skaičius meno kūrinių. 
Vien komiso už parduotus dailės 
darbus bendruomenės valdyba gavo 
180 dol. Kas drįs mesti akmenėlį į 
adelaidiškius, kad jie nesirūpina sa
vo bendruomenės laikraščiu? Štai 
VI. Dumčius iš tų pačių adelaidiškių 
iškaulijo 570 dol. ir juos supylęs į 
pančiaką asmeniškai įteikė Mūsų 
Pastogei. Pridėkime kultūrinėj po
pietėj sudėtus 421 dol. ir jau beveik 
visas tūkstantis dolerių arba 70 pre
numeratorių, kuriems nereikės nei 
spausdinti nei siuntinėti. Pasirodo, 
adelaidiškiai, būdami ištikimi savo 
vietinei spaudai, žino ką daro, ir ne
bandykite mūsų už tai barti.

Metai po Helsinkio
METAI PO HELSINKIO KONFE
RENCIJOS: SOVIETŲ DISIDEN
TŲ GRUPĖS RAPORTAS

(Radio Liberty speciali analizė)

Sovietų disidentai L. Aleksejeva, 
A. Ginzburg, P. Grigorenko, A. 
Korčak, M. Landa ir kt. sudarė gru
pę, kuri seka, kaip Sovietų Sąjunga 
vykdo Helsinkio susitarimus per 
pirmuosius metus, t.y. nuo 1975 m. 
rugpjūčio 1 d. iki 1976 m. rugpiūčio 5 
d. Ši disidentų grupė atidžiai sekė 
pagrindinių teisių įgyvendinimą 
Sov. Sąjungoje ir priėjo išvados, kad 
sovietinė valdžia nė neketina vyk
dyti savo tarptautinių įsipareigoji
mų žmogaus teisių požiūriu. Niekas 
per tuos metus nepasikeitė į geres
nę pusę, dargi priešingai, žmogaus 
teisių varžymas padidėjo. O 1976 m. 
gegužės 12 d., vos šiai grupei susi
darius, Maskvos gatve einantį jos 
pirmininką Jurij Orlovą sulaikė 
KGB agentai.

1975 metais buvo teisiami Vladi
mir Osipov, Sergej Kovalev, o Esti
joj - keli Estijos demokratinio sąjū
džio nariai. Jie buvo suimti dar prieš 
Helsinkio konferenciją, o nuteisti 
jau po jos. Buvo dar daugiau teisia
mųjų už visokius nusikaltimus. Gru
pė gavo žinių, kad eilė asmenų buvo 
nusiųsti į psichiatrinį institutą 
(Serbskij Institut) neva tyrinėji-’ 
mams, o po to patalpinti psichiatri
nėse ligoninėse.

Adelaidės Festivalio Teatre kar
tas nuo karto sudaromos progos pa
sirodyti etninėm grupėm su savo 
liaudies šokiais ir 'muzika. Toks kon
certas įvyko spalio 16 d., kur daly
vavo ir mūsų taut, šokių grupė Žil
vinas.

Tą vakarą koncerto pažibos buvo 
ukrainiečiai ir lenkai. Abiejų grupių 
atlikėjai buvo labai gerai pasiruošę - 
puošni apranga, didelis skaičius da
lyvių. Lenkai turėjo ne tik šokėjus, 
bet ir mergaičių chorą bei muzikon- 
tus - orkestrą.

Mūsų Žilvinas pasirodė su šokiu 
pyne, į kurią buvo įjungta Sadutė, 
Lenciūgėlis ir Gyvataras. Jauni šo
kėjai tuos šokius sušoko gana leng
vai, nors iš vadovų teko nugirsti nu
siskundimų, kad koncerto vadovas 
paskutiniu momentu įvedęs pakeiti
mų, mūsų šokėjus įveldamas į nes
klandumus.

Tačiau Žilvino vadovai gal nenu
jautė, kad ne visi šokiai gali būti 
jiungiami į vieną pynę. Pavz., Sa

dutė yra turbūt vienintelis mūsų 
tautinis šokis, turįs apeiginį charak
terį. Jis nėra dinamiškas ir gana 
monotoniškas. Įspūdingas, kai jį iš
pildo didesnė mergaičių grupė. Vi
sas šio šokio grožis yra iškilminguo
se judesiuose ir puošnio aprangoj. 
Popieriniai galvos papuošalai vietoj 
įprastinių karūnėlių ir popierinės 
gėlės rankose šį puikų šokį gerokai 
sumenkino.

Lenciūgėliui gal būtų galima tiek 
prikišti, kad ”kavalierius” šalia
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Emigracijos srityje reikalai taip 
pat pablogėję. Tuoj po konferencijos 
daug kas, ypatingai žydai, pradėjo 
rūpintis išvažiuoti. Jiems buvo at
sakyta, kad Helsinkio susitarimai 
neleidžia emigracijos į Izraelį, nes 
Izraelis jų nepasirašė. Kai žmonės, 
kurie nori susijungti su savo šeimo
mis Vakaruose, prašo leidimo iše
migruoti iš Sov. Sąjungos, jiems at
sakoma, kad ’’valstybės interesus 
reikia statyti aukščiau už žmogaus 
teises”.

Valdžia ypatingai kovoja prieš 
laisvą informacijų skleidimą. Tai la
bai apsunkina kovą dėl civilinių tei
sių. Pastovūs telefoniniai ryšiai, 
ypač su užsienių, labai kietai varžo
mi. Žmonių suėjimai, susirinkimai, 
politinių kalinių lankymai dar labiau 
suvaržyti. Visai nebebojama ir sun- 
kiaisergančių kalinių, kuriems nori
ma iš šalies padėti.

Gana ilgo pranešimo pabaigoje 
pareiškiama: ”Remdamiesi savo 
paskutiniais patyrimais, sovietų di
sidentai abejoja dėl Helsinkio kon
ferencijos rezultatų, pagrįstai būkš- 
taudami, kad valdžia konferenciją 
tepanaudos savo galiai konsoliduo
ti”.

VISUR VISAIP
Žydų pastangomis Amerikoje ap

skųsta eilė žmonių, kurie pastarojo 
karo metu bendradarbiavę su vo
kiečių naciais ir dalyvavę žydų nai
kinime. Amerikos saugumas reikalą 
aiškina ir veda kvotą. Surinkus pa
kankamai inkriminuojančios me
džiagos bus jiems iškeltos bylos. 
Įtariamųjų tarpe yra du latviai ir 
vienas lietuvis. Amerikos teismui 
pripažinus juos kaltais jie galį būti 
deportuojami.

Žinomam lietuviui futbolistui D. 
Butkui Čikagos futbolo klubas 
’’Bears” išmokėjo 600.000 dolerių 
kompensacijos, kai jis 1973 m. žais-

barzdelės turėjo dar gražiai supintą 
kasytę, kas nėra mums būdinga. 
Nesu šokių žinovas, tad šios pasta
bos tegul bus priimtos kaip eilinio 
žiūrovo nuomonė. Gal kitiems atro-
dė ir kitaip.

* * *
Bendruomenės apylinkės valdyba 

spalio 24 d. sušaukė susirinkimą kad 
išrinktų atstovus į Krašto Tarybą. 
Kaip visuomet, susirinkimas nebuvo 
skaitlingas, bet kandidatų netrūko, 
ir atstovai be vargo buvo išrinkti. 
Tačiau neapsieita ir be išsišokimų. 
Vienas senyvas politinės partijos 
lyderis, vos pirmininkaujančiam 
perskaičius darbotvarkę, pasiprašė 
balso ir pranešė, kad būtinai norįs 
kalbėti prieš balsavimą, nes jo pra
nešimas esąs labai svarbus. Jam lei
dus kalbėti, pradėjo rikiuoti mūsų 
tautos herojus, galimas dalykas ir 
save šalia jų prinkiuodamas. Paga
liau pavarde paminėjo Vieną veiklų 
bendruomenės narį ir apkaltino jį 
komunistinių atsišaukimų platini
mu. Abu, ir ’’kaltintojas” ir ’’kalti
namasis” buvo kandidatai į atsto
vus. Norėta vieną ”konkurentą” su
naikinti užmetant atominę bombą 
tiesiai ant viršugalvio.

Gėda buvo klausytis šių svaičioji
mų, bet visą ”bylą” išsprendė susi
rinkimas: apkaltintąjį išrinko į 
Krašto Tarybą, o ’’prokuroras” liko 
kandidatu su mažiausia balsų.

Graudu buvo žiūrėti į aštuntą de
šimtį metų varantį tautietį, turintį 
tiek daug pagiežos kitam tautiečiui. 
Bet va, tokia ’’partijos linija” ir jos 
reikia laikytis. O ta ’’partija” mums 
tiek reikalinga,’ kaip musė barščiuo
se.

♦ ♦ *
Per ilgąjį savaitgalį skautai aka

demikai suorganizavo jaunimui litu
anistinę stovyklą. Iniciatoriai sume
tė dolerių maistui, surado vos kelios 
mylios nuo miesto kalnuose stovyk
lavietę grąžioje p.; K- Dičiūniehės 
sodyboje. Gražioje gamtos prieg
lobstyje tuščias visas namas, 
minkštos lovos, malkomis kūrena
mas židinys. Stovyklauk ir norėk! 
Joks senimas nė iš tolo nesįmaišo! 
Maniau, kad rengėjai subankrutuos, 
kai juos užpuls minia jaunimo. Šei
mininkės privirė balandėlių, prikepė 
sumaltinių, tik tu, jaunime, valgyk 
ir lietuvėk!

Bet susirinko tik kuklus būrelis. 
O kur visi kiti? Siūlyčiau paskelbti 
konkursą surasti receptą, kaip pa
lenkti mūsų jaunimą kuo nors do
mėtis.

B. Straukas

Per paskutinius du mėnesius, me
tams nuo Konferencijos baigiantis, 
ši disidentų grupė padarė penkis 
pareiškimus: 1. Dėl Mustafa Džemi- 
lev’o (kovotojas už Krymo totorių 
teises) persekiojimo; 2. dėl žmonių 
telefono ir pašto ryšių palaikymo su 
užsieniu trukdymo; 3. Dėl politinių 
kalinių laikymo sąlygų; 4. Dėl pas
tangų šeimoms susijungti; 5. Dėl ti
kinčiųjų šeimų persekiojimo.

(ELTA)

damas už šį klubą susižeidė koją, 
kad jis toliau negalėjo žaisti. D. 
Butkus pradžioje pareikalavo šešių 
milijonų, bet sutiko priimti 600.000 
dol.

***

N.S.W. valstijoje numatoma įves
ti naujus automobilių registracijos 
numerius, reflektuojančius šviesą ir 
su Sydney operos simboliu.
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Apie leidinius...
Atkelta iš psl.,4

Baranausko Raštai, Vilnius, 1970; 
"Iš poetinių kūrinių nespausdinamas 
eilėraščių ciklas Kelionė Petabur- 
kan”, kuriame vyrauja mūsų skaity
tojams svetima ideologija” - rašoma 
pratarmėje.). V. Mykolaičio -Putino- 
Raštuose (1959 - 1969 leidime) ne
randame eilės stambių ir smulkes
nių dailiosios literatūros kūrinių, 
daūgelio lietuvių literatūrą liečian
čių straipsnių ir studijų. Tas suda
rytų 4 - 5 tomus. Dar gyvas būda
mas Putinas apgailestavo, kad esą 
daugelio vertingų straipsnių nebū
sią įtraukta. Neįtraukimo priežasčių 
toli nereikia ieškoti - ideologiškai 
nepriimtini.

OI, TU RŪTA RŪTYTĖLE!
Rašo Kukutis

Dažnai ir veik kasdieną girdime 
nusiskundimų, kad šiandieninis pa
saulis yra absoliučiai pagedęs. Esą 
trūksta moralo, perdaug visokio 
skandalo ir mes, tie, kurie esame 
sulaukę to amžiaus, kur su šešiais 
plaukais mėginame užšukuoti pro
tingai blizgančią plikę, savo atodū
sius palydime su: - ’’Mes kai augome 
- taip nebuvo!” žinia - gal ir nebuvo! 
Bet aš gerai prisimenu, kad tą patį 
sakydavo ir mano tėvelis. 0 šis tvir
tindavo, kad lygiai taip pat, galvą 
palinguodamas, nudūsaudavo ir jo 
tėvas. Kyla, tad, klausimas - kada 
tas mūsų žinomas pasaulis buvo ge
ras?

Faktas, kad visi gerai žinome, ką 
reprezentuoja žalia rūtelė ir rūtų 
vainikėlis. Tuomi remiantis, mėgi
nant įžvelgti į praeitį, analizuojant 
lietuviškąją tautosaką ir- liaudies 
daineles, kurios tikriausia buvo dai
nuojamos gerokai prieš mano sene
lio gimimą, priveda prie galimybės, 
kad ir senelio senelis sakydavo: - 
’’Mes kai augome - taip nebuvo!” 
Taip tai ir nežinia - kada buvo? 0, 
visdėlto, buvo! Kitaip - kaip būtų 
liaudyje susikūrę veik nesurašoma 
ir neišdainuojama dainų daugybė 
apie šelmius bernelius ir nuvytusius 
rūtų vainikėlius? Na, kaip? Gi, šiaip 
ar taip, dėl vieno ’’šiaurės vėjo nu
pūsto vainikėlio” tiek dainuoti ne
buvo ko! Ar neprileistina, tad, kad 
tų vadinamųjų ’’Šelmių” buvo gero
kai daugiau, nei mūsų (ir protėvių!) 
norima pripažinti?

Tokioje, užtat, analizėje žvelgiant 
į vakar dienos pasaulį, peršasi išva
da, kad šio būta mažai kuomi geres
nio, nei jo esama šiandieną. Vienok, 
šiandie dienos šviesoje kalbėti apie 
tai, kas vakar buvo daroma nakties 
tamsoje, yra lyg ir negražu, nepri
imta. Tuo labiau jeigu apie tai pole-

Amerikoje yra dvi pagrindinės 
politinės partijos - respublikonų ir 
demokratų. Yra ir daugiau mažesnių 
politinių partijų, bet jos nepakanka
mai skaitlingos i, kad turėtų reikš
mės. Respublikonų partija buvo 
įkurta 1850 m., demokratų kiek 
anksčiau. 1870 m. pagarsėjęs politi
nis karikatūristas Thomas Nast pa
vaizdavo respublikonų partiją kaip 
dramblį, o. demokratų partiją kaip

J. Avyžiau.^ "Sodybų tuštėjimo 
metai” neseniai gavo aukščiausią 
premiją. Vienas asmuo privatiniame 
laiške apie ta knygą rašo: "Graudu 

•skaitant kaip toks talentingas ra
šytojas nuėji, iškraipyti tikrovę...” 
Pačios pan mės viršūnės labai išgy
rė V. Reiiiii rio "l Ižai lantės laiškus”. 
Rašysoju sąjungos partinės organi
zacijos biur>< sekretorius A. Pocius 
apie tą knyga ir autorių taip pa
reiškė: "Tai bekompromisinio
patrioto, rašvojo komunisto požiū
ris, skirtas lietuviškai emigracijai”. 
0 kaip alfo,;., .i pažiūra? Kelios iš
traukos is Knygos. "Čikagoje, gau
siausioje Iteui.iu kolonijoje, veikia 
ne lik savosios ba/.nvėios ir šerine 
nines, bei ir kilos mziuo įstaigos. 
Lietuviai biznieriai, manipuliuodami 
"pat i iot imais” sūkiais, skuba tuš
tini i tauti.e. H. kišenes. Daugeliu ai

tnikuoti prozą, jeigu, taip sakyti, 
kastuvą vadinti kastuvu... Leidžia
ma, betgi, apie tai išsireikšti poezija, 
šiąją apsčiai pavoliojant romantikos 
miltuose ir visą tai susukant - 
į žalios rūtos lapus, rožių žiedus, į 
baltas - nekaltas lelijas. Taip pasa
kius leidžiama (lietuviškai ) kalbėti 
per gėles, arba australiškai tariant - 
muštis apie bušą.

Štai beveik kiekvienas iš mūsų ži
nome populiarią lietuvišką dainelę, 
kurią tikrai būsime dainavę šimtus 
kartų - ’’Šėriau žirgelį, per savaitė
lę”. Na, gerai! Šėrė jis ar nešėrė, 
bet, va, atėjo subatėlė ir žirgeliui 
klapt! ant nugaros balnas ir: - ”Ar 
nuneši mane jauną, per pusantros 
valandėlės šimtą mylių?” Šimtą my
lių? Nebūkime juokdariai! - kas ir 
kur jojo šimtą mylių? Tuo labiau, 
kad kiekvieno Stasė, Zosė ar Antosė 
retai kuriuo atveju miegojo toliau 
kaip sekančiame kaime. Blogiausiu 
atveju - trečiajame, o iki šio, jojant 
tiesiai per laukus, viso gero kelio - 
penkios mylios (maximum!) 0 ir tai - 
ar neširšdavo tėvas sužinojęs, kad 
tiek toli daužaisi? Būtų žinojęs tave 
jojant visą šimtinę, tai būtų tau sė
dynę pančiu taip išplakęs, kad visą 
mėnesį būtumei net ir ant vatos ne
pasėdėjęs. 0 ką bekalbėti apie bal
ną!..

Ak, tiek jau ir to! Sakykime, kad 
pasibalnojo ir išjojo. Ir nujojo. 0 ko 
tenais? Tai yra, tokį kelio galą gy
vulį plakti!? Vienok, reikalas paaiš
kėja kitoje dainelėje: - ”Aš priėjęs 
prie klėtelės trepsiu viena koja”. 
Aišku, ir Dievui dėkavoji, kad šunės 
neloja. 0 tikrovėje būta jiems ko lo
ti, kai pačios Antosės palakinti tingi 
net uodegą pavizginti apie ausis zir
ziančiam uodui... Matai, ji ’’nežinojo” 
tave atjosiantį!

Toliau dainuojame: -Mergytė 

asilą. Jo karikatūros pasidarė labai 
populiarios, ir nuo to laiko dramblys 
ir asilas iki šiandie simbolizuoja res
publikonų ir demokratų partijas, 
ypač rinkiminėje kampanijoje. Pas
taruoju metu rinkimuose vartoja
mos balsavimo mašinos, kurios yra 
lygiai patikimos ir slaptos, kaip ir 
balsavimai paduodant ranka užpil
dytus lapelius, tik balsų skaičiavi
mui žymiai patogesnės. 

vejų <ii|*uk<-> v isiioitienės larpusąyio1, 
santykiai, darbas, ateities persfiek- 
1 y vos priklauso nuo įtakingų biznio 
ir katalikų bažnyčios šulų. Galima 
pastebėti, kad šioje stovykloje vy
rauja "visų karas prieš visus", du 
dipukai trys partijos. Visai kitaip 
atrodo senųjų emigrantų pažangieji 

jų kultūrinė veikla gyva, tebeina 
seniai įsteigti laikraščiai - "Vilnis”, 
Laisve .
Tai lik pora pavyzdžių.

(Bus daugiau)

mano mylima, priimk mane šią nak
telę...” Ir anot anais metais Austra
lijoje gastroliavusio Vitalio Žukaus
ko: - ”Na, ar ne chuliganas? 0 ko jam 
tenai!?” Būkime, betgi, atlaidūs ir 
sakykime, kad žmogus atjojo rimto 
reikalo vedamas ir: - ’’Duokš, mer
gelė, baltą ranką - eisim pavaikščio
ti”. Pavaikščioti? Kai mergina visą 
dieną grėbė šieną, liuobė kiaules, 
girdė veršiukus ir prieš eidama gulti 
nuskuto pusė pūro bulvių ir... pa
laistė rūteles? "Jackau, tu, mano! 
Dieve bijok. Praneli! Dar pamatys 
kas!..” Ir: - ’’Nekosėk taip garsiai - 
išgirs šeimininkas, tai bus tau!..” 
Taigi - bus tau! Nebūtų ir taip, kaip 
jau yra, bet, va, matai, ūkininkaitis, 
pirktinį tabaką rūko...o gal...kar- 
tais?..geriau būtų,kaip tarnauti! Ak, 
ką, biedna, darysi! - Sėsk ant lovos”.

0, ką? Jis kurčias, ar ką jau! Ir, 
aišku, sėdosi. Neaišku tik - bučiavo 
jis ją ar ne, nes neženotiems bučiuo
tis - pasisakomas griekas. Na, tai 
sakykime, kad poteriavo. Bet...iki 
pat aušros?! Ir jeigu per naktį pote
riavo, tai išsiritęs iš lovos ir klėtelės 
keikė net susiriesdamas. ’’Rupūžės! 
Paplausiu tąjį pasigavęs, kuris tą 
durną šunį tiesiog ant slenksčio pri
rišo!” Taigi - papiaųsi... 0 kaip bus 
su tuomi, kuris tavo balną ištepė 
degutu ir žirgelį paleidęs į lankas, jo 
vietoje pririšo seną karvę? A?

Vienok, leiskime, joji per laukus ir 
dainuoji: "Neverk.mergužėlė, neliek 
ašarėlių dėl...hmmm...vainikėlio”. 
Už gero pusmečio dainuoja ir mer
gužėlė: - "Ant arbatos, ant kavos, 
ant suknelės raudonos, reiks ir tau, 
bernužėli, prisidėt!” Ir biesas žino - 
graži merga ir visą ką, bet tai kaip 
čia dabar?! Žmonės pirštais užba
dys. Ir taip mušiesi į krūtinę, kad 
toliau naktigonių savo amžiuje nesi 
buvęs. 0 jeigu.kas pas ją ir jojo, tai, 
aišku, tik Jonas...

Sustiprinta rusifikacija
Apie Lietuvos rusinimą mus pa

siekia daugiau ir daugiau aliarmuo
jančių žinių. Plačiai apie tai pasakoja 
ir patys lietuviai, vienokiu ar kitokiu 
keliu ištrūkę į Vakarus. Ypač pa
brėžia rusifikacijos pavojų neseniai į 
Vakarus išleistas dail. V. Žilius. Jo 
teigimu, šiandie Sov. Sąjungoje ple
čiama arši neapykantos politika 
prieš visa tai, kas tik nerusiška. 
Lietuviai šios politikos rėmuose lai
komi kaip visi be išimties fašistais. 
Atvykę ar atkelti į Lietuvą rusai 
gauna išimtinas teises, kaip be eilės 
gauti butus, jiems visur pirmenybė, 
o jie patys tyčiojasi iš lietuvių ir lie
tuvių kalbos. Visose mokyklose Lie
tuvoje uždrausta dėstyti Lietuvos 
istoriją, o priminti, kad Lietuva ka
daise buvo nepriklausoma ir reikš
minga valstybė, yra tiesiog nusikal
timas. Svarbesnėse įstaigose, o ypač 
įmonių administracijoje privaloma 
visas susirašinėjimas vesti vien ru
siškai, nes nekalbant apie aukštas 
vietas, kaip partijoje ar ministerijo
se, kur partijos sekretoriaus ar mi- 
nisterių pavaduotojai yra rusai, tik
rieji valdžios vykdytojai, bet lygiai 
tas pats ir įmonėse, kur direktorių 
pavaduotojai irgi rusai.

Kasmet apie 100.000 jaunų lietu
vių pašaukiama į sovietinę kariuo
menę, kur tarnauja Rusijos gilumo
je. Iš jų nedaug sugrąžinama į Lie

KOVO KLUBE
Kovo vyrų krepšinio komanda 

N.S.W. valstijos krepšinio pirmeny
bėse išėjo antrąja. Po sėkmingų 
žaidynių pateko į finalus ir laimėjo 
prieš Invervell komandą 94:77 san
tykiu. Tačiau Grand Finale pralai
mėjo prieš Eastern Suburbs ko
mandą 89:99.

Finalinėse rungtynėse žaidė ir 
taškus laimėjo: S. Lukoševičius 0, 
A. Dulinskas 8, A. Čerkesas 6, R. 
Gulbinas 10, M. Mikalauskas 4, D. 
Ankeney 49, G. Duselis 6, T. Raabe 
6, K. Daily 0.

Kovo barbeque ruošiamas gruo
džio 4 d., šeštadienį, privačioje so
dyboje 3 Moreton St., Concord, visai 
netoli Parramatta Rd. ir Burwood 
Rd. susikirtimo. Tai bus šiais metais 
paskutinis stambesnis koviečių ir 
sportininkų bičiulių nuotaikingas ir 
draugiškas susitikimas prieš mūsų 
sportininkams išvykstant į Sporto 
Šventę Melbourne. Visi maloniai 
kviečiami gausiai šiame parengime 
dalyvauti, pabendrauti su mūsų 
sportininkais ir palinkėti jiems ge- - 
ros sėkmės sporto šventėje.

Primename, kad Kovo metinis di
dysis balius įvyks ateinančių metų 
vasario 26 d., kurio metu bus trau
kiama ir stambioji Kovo loterija. 
Laimikių tarpe kelionė dviem asme
nim į Hong Kong ir atgal. Bilietai 
platinami jau dabar.

Kitapus vertus - nedaug šiame 
reikale tavo, vyruk, lockos. Tėvas su 
senuoju Bušma po pamaldų’ išgėrė 
pusbonkį, žirgeliui parišo skambalą 
ir kol susigaudąi kame reikalas - tė
vas daro alų! Galimas daiktas; kad 
tau išpirštoji atsikrausto visą šimtą 
mylių, akis užverkusi ir visą ką, nes 
(o kam pasiskųsi?) ir pas ją atjoda
vo. Ir mylimas, ir gražus, ir pažįsta
mas... Lipk dabar į lovą su svetimu, 
vieną kartą su piršliu atvažiavusiu!

Bet nei jinai pirmoji, nei tu pas
kutinis. Toks buvo pasaulis ir toksai 
buvo gyvenimas. 0 kai suaugo vai
kai, tai jiems buvo pasakojama: - 
’’Mes kai augome - taip nebuvo!" ‘

tuvą atitarnavus, nes vienokiu ar 
kitokiu pretekstu jie užlaikomi Ru
sijoje.

Taip pat mokyklose nuo pat pra
džios įvesta rusų kalba, o už rusų 
kalbą vedama propaganda visokio
mis priemonėmis, pristatant ne tik 
kaip pagrindinę komunikacijos prie
monę visoje socialistinėje šalyje, bet 
ji propaguojama kaip kultūros va
riklis visai žmonijai. Apie rusifikaci
ją plačiai rašoma ir Lietuvos pog
rindžio laikraštyje ’’Aušroje”, kurio 
Nr. 2 įdėtas tuo reikalu net ištisas 
straipsnis, pavadintas ’’Muravjovo 
epochos dvasia”.

Įsidėmėtinas dar ir toks faktas, 
kad visi lietuviai, kurie perėję viso
kius koštuvus, išleidžiami į užsienį 
(kaip sportininkai, dainininkai, 
mokslininkai ir kt.) KGB prigrasi
nami niekur oficialiai neprisistatyti 
lietuviais, o tik sovietiniais pilie
čiais, sovietiniais turistais ir pan. 
žodžiu, lietuviams tik savame kieme 
dar iki šiol teleidžiama žaisti lietu
vius, bet tokiais rodytis svetur jie 
neturi teisės.

Net ir Lietuvos Komunistų Parti
jos paskutinis suvažiavimas jau 
pravestas vien tik rusų kalba, nors 
partijos atstovai buvo daugiausia 
lietuviai. Pagal Aušros informaciją 
netrukus numatomą rusų kalbą 
įvesti vaikų darželiuose.
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
KARIUOMENĖS ŠVENTĖ 

MELBOURNE

Lapkričio 20 d., šešt., 7 vai. Liet. 
Namuose įvyksta šaunus 
RAMOVĖNŲ BALIUS.

Lapkričio 21 d., sekmadienį Lie
tuvos kariuomenės atkūrimo minė
jimas: 12 vai. šv. Jono bažnyčioje iš
kilmingos pamaldos. Oraganizacijos 
kviečiamos dalyvauti su vėliavomis 
pagerbiant žuvusiuosius dėl Lietu
vos laisvės.

3 vai. Lietuvių Namuose iškilmin
goji minėjimo dalis, kur svečias iš 
Sydney p. J.P. Kedys skaitys aktu
alią paskaitą. Toliau seks meninė 
minėjimo programa.

Visi tautiečiai maloniai kviečiami 
skaitlingai dalyvauti.

LKVS Ramovės Melbourne 
Skyriaus Valdyba

KARIUOMENĖS ŠVENTĖ 
SYDNEJUJE

LKVS Ramovės Sydnejaus sky
riaus valdyba ruošia iškilmingą ka- 
riumenės šventės minėjimą Lietu- 

■V vhj Klube*. Programoje:
į. Lapkričio 21 d. (sekmadienį) 

1T-3Q, 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 kovpse 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 

Įll '•

AUŠROS TUNTAS PRANEŠA

Gruodžio 5 d. skautų žemėje In- 
gleburne skautai ruošia skautiškas 
Kūčias: 1.30 vai. Kūčios, ir 4 vai. 
Kalėdų Senelis. Dovanėles skau- * 
tams parengs Tunto vadovybė, bet 
jeigu ir tėvai norėtų nuo savęs 
įteikti dovenėlių per Kai. Senelį, 
kreipkitės į tuntininką J. Belkų tel. 
709 8163 arba į A..Mikutavičių tel. 
708 1941. Ten pat bus ir papuošta 
Kalėdų Eglutė.

Maloniai prašomi visi praleisti 
popietę su skautais gražioje gamto
je.

SKAITYTOJAMS

1976 m. lapkričio 28 d., 4 vai. Sydnejaus Lietuvių Klube
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SYDNEJAUS TEATRAS ’’ATŽALA” 
stato Pauliaus Rūtenio 3 veiksmų rimtą komediją

Primename, kad paskutinis š.m. 
Mūsų Pastogės numeris išeis gruo
džio‘20 d., o pirmąjį M.P. numerį 
ateinančiais metais išleisime sausio 
17 d. Prašome visus pranešimus, 
skelbimus, sveikinimus ir bendrai 
visą medžiagą kalėdiniam numeriui 
prisiųsti iki gruodžio 10 d.

Red.

CANBERRA
Lietuvos Kariumenės Šventės 

minėjimas įvyksta lapkričio 21 d. 
(sekmadienį): 11.30 vai. Šv. Mišios 
St. Josephs, O’Connor. Tuoj po pa 
maldų lietuvių klube paskaita - p. J. 
Janulaitis.

Po oficialiosios dalies tradicin.s 
alutis veikiant klubo virtuvei.

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

Canberros Ramovėnai.
RETAS SVEČIAS

Neseniai vykusiuose Pietų Pacifi- 
ko manievruose dalyvavo ir JAV 
laivynas. Pasibaigus pratimams 
amerikiečių dalinio komandinis lai
vas Blue Ridge įplaukė į Syenejaus 
uostą trumpam vizitui. Pasirodo, šio 
laivo kapitono pavaduotojas (lieute
nant commander) yra lietuvis Ra
mutis Kazimieras Miklas, kuris 
Sydnejuje aplankė savo giminaičius 
p.p. Juodaičius ir dar spėjo aplan
kyti savo artimuosius Adelaidėje. 
Jis ypač domėjosi lietuvių gyvenimu 
Australijoje, tik jam neužteko laiko 
susitikti su daugiau lietuvių Sydne
juje. Porą dienų praleidęs Adelaidė
je ir Sydnejuje pas p.p. Juodaičius 
lapkričio 6 d. jis vėl išplaukė savais 
keliais.

Mes visi galime pagrįstai didžiuo
tis lietuviu, einančiu tokias atsakin
gas pareigas Amerikos laivyne, ku
rio komandoje manievrų metu buvo 
tokie jūros milžinai, kaip Enterprise 
ir kt.

Informacija
PRANEŠIMAS PARENGIMŲ

KALENDORIAUS REIKALU

Lietuvių parengimų kalendorius 
jau ruošiamas spaudai. Maloniai 
prašome visas lietuvių organizacijas 
pranešti ateinančių 1977 m. savo 
numatytų parengimų datas pranešti 
paštu ar telefonu Sydney Apyl. Val
dybai ne vėliau lapkričio 25 dienos.

Rašyti: M. Reisgienė, 1 Holloway 
Št., Pagewood, N.S.W. 2019, arba 
skambinti namuose 666 9389, darbo 
metu 666 9331, ext. 211.

Sydney Apyl. Valdyba

ADELAIDIŠKIAI ATSTOVAI Į 
KRAŠTO TARYBĄ

Spalio 24 d. ALB Adelaidės apy
linkės narių susirinkime išrinkti at
stovai į Krašto Tarybą: B. Mockū- 
nienė, D. Dunda, I. Taunys, Jz. 
Lapšys, J. Mockūnas, K. Taparas, 
V. Aleksandravičius, J. Stepanas, J. 
Grigonytė, J. Neverauskas, M. Po
cius ir V. Bernaitis.

PADĖKA

Eilę metų išbuvusiam Mūsų Pas
togės Administracinės Komisijos 
nariui ir pirmininkui p. Valerijonui 
Bitinui, kuris prieš kiek laiko pasi
traukė iš turėtų pareigų, reiškiame 
nuoširdžią padėką už sąžiningą dar
bą ir dėtas pastangas siekiant Mūsų 
Pastogei gero. Esame tikri, kad p. 
V. Bitino darbas ir pastangos daug 
prisidėjo gerinant Mūsų Pastogės
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SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBAS 
16-18 East Terrace, Bankstown. Tel: 708-1414

ŠEŠTADIENIAIS IR SEKMADIENIAIS ŠOKIAI GROJANT 
GOLDEN TRIO KAPELAI

Lapkričio 20 d., šeštadienį: 
ALPINE TRIO 

Kontinentalinė dainininkų, šokėjų ir 
instrumentalistų trupė

Sydnejaus Liet. Klube perkant iš
nešimui didesniais kiekiais duodama 
10% nuolaidos už spiritinius gėri
mus ir 5% už alų,

_______ ‘ & ________

KLUBAS ATVIRAS:
pirm.- tree. 4-10 yąLvketv. 4-11 vai., 
penkt. 4-12 val.,‘Šėšt. 2-1 vai., sekm.
12.30 - 11 vai. • , '

Antradieniais stalo tenisas
Trečiadieniais šachmatai
Ketvirtadieniais dvigubi jackpotai

finansinę padėtį ir tiesiant kėlius jos 
ateičiai. i’

ALB Krašto Valdyba 
Mūsų Pastogės Leidėjas

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ 
FONDOPADĖKA.

Australijos Lietuvių Bendruome
nės Krašto Valdybos skelbtas A.L. 
Fondo vajus praėjo sėkmingai. Nuo 
vajaus paskelbimo iki š.m. spalio 
mėn. pabaigos į Fondą įplaukė 
7667,61 dol. Šiandieną A.L. Fondas 
jau turi 14364,08 dol.

A.L. Fondo Valdyba tikrai nuo
širdžiai dėkoja visiems Fondo 
rėmėjams už prisiųstas aukas. Šia 
proga reiškiama padėka ir A.L. 
Fondo Įgaliotiniams už jų didelį pa
sišventimą talkinant A.L. Fondo 
Valdybai.

A.L. Fondo Valdyba tiki, kad tie 
tautiečiai ir organizacijos, kurie dar 
neprisirengė savo dalies Fondui at
siusti, tai padarys netolimoje atei
tyje.

Su vajaus pabaiga A.L. Fondo lė
šų telkimas nesibaigia. Fondas lau-
kia ir lauks iš visų Australijos lietu
vių aukų ir talkos. Lėšos kultūrinių 
darbų rėmimui reikalingos šiandie
ną, jos bus reikalingos ir ateityje.

Visi A.. Fondo pinigai laikomi 
Lietuvių Kooperatinėje Kredito 
Draugijoje ’’Talka”, už kuriuos gau
nama 9Vz% metinių palūkanų.

Dėkinga
A.L. Fondo Valdyba

FILMAI LIET. KLUBE
KARAS IR TAIKA 

Grandiozinis istorinis filmas pagal 
garsųjį L. Tolstojaus to paties vardo 
romaną

Primenama, kad šeštadienių šokių 
vakarais visi turi dėvėti klubo 
taisyklėse nurodytą aprangą

ŠOKIAI grojant Golden Trio kapelai 
šešt. 8-12 vai., sekm. 6-10 vai.

i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i

VALGYKLA veikia: pirm. - penkt. 
6-9 vai., šešt. 6-10 vai. sekm. 1-9 vai. 
Valgyklos vedėja G. Kasperaitienė

VIETOJ
VO GĖLIŲ

Pagerbdamas a.a. Praną Savicką 
vietoj gėlių V. Jaras paskyrė 10 do
lerių Mūsų Pastogei.

LIETUSIU
radio programos

SYDNEY stotis 2EA
Antradieniais 1.30-2 vai. p.p.
Trečiadieniais 2-2.30vai. p.p.

800 kHz bangoje

MELBOURNE stotis 3ZZ
Antradieniais 9.30-10 vai. vak. 
Trečiadieniais 9.30-10 vai. ryto

1220 kHz bangoje

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

1010 kHz bangoje
Adelaidėje girdisi Melbourne stotis 3ZZ
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