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PASAULIO LIETUVIŲ DIENOS
Gal būt, mes ne visi vienodai 

džiaugiamės ir įvertiname tokius di
delius įvykius, kaip Pasaulio Lietu
vių Seimą, kaip Pasaulio Lietuvių 
Dienas, Pasaulio Lietuvių Olimpia
dą, nes niekas nuo to nepasikeis, vėl 
visi grįš į savo vietas ir vėl viskas 
bus kaip buvę. Su tuo galime sutikti, 
kad bus taip, kaip buvo, kad tie įvy
kiai nepakeis Lietuvos likimo, tačiau 
reikia žinoti, kad ne tam jie buvo ir 
organizuojami - jų tikslas yra kitas.

Mes gyvename išeivių tremtinių 
gyvenimu, mes rūpinamės Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymu, mes 
stovime ir budime savo tautos sar
gyboje, mes puoselėjame ir ugdome 
savo jaunime lietuvybę. Mes turime 
labai daug uždavinių ir rūpesčių sa
vo bendruomenėje, savo šeimoje. 
Mūsų veikla ir mūsų atsakomybė 
yra didelė. Tai veiklai apžvelgti, tą 
veiklą organizuoti, pasisemti ateičiai 
jėgų, pajusti broliškos meilės šilu
mą, pasidžiaugti tautinės kultūros 
perlais yra šių didžiųjų įvykių tiks
las, prasmė ir garbė. Su ten daly
vaujančiais, su mus atstovaujančiais 
turime pagrindo ir mes pasidžiaugti, 
pasididžiuoti ir kartu pasiryžti, an
gažuotis tolimesniam šuoliui į ateitį. 
Todėl ir mums malonu, kad ten,To
ronte,vyksta visų lietuvių didžioji 
šventė.

Kanadoje lietuvių gyvena apie 20 
tūkstančių, turi gerą lietuvišką 
spaudą, gyvą ir vieningą bendruo
menės veiklą, tvirtas parapijas, jau
nimas susiorganizavęs į skautus, 
ateitininkus, sportininkus ir tautinių 
šokių grupes, veikia gerai. Kanados 
lietuviai ypač tvirtai remia VLIKą, 
per paskutinius penkerius metus 
sudėjo 100,000 dolerių, paskutinia
me VLIKo seime įteikė 30,000 dole
rių.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
seimas yra vyriausias Šios organiza
cijos organas, jungiąs visų kraštų 
lietuvius.

Sprendžiamuoju balsu seime da
lyvauja visų kraštų lietuvių atstovai 
pagal savo skaičių. Atstovai į PLB 
seimą renkami dažniausia LB Tary
bų, o kartais ir tiesioginiu būdu. 
Penktajam seimui nustatytas toks 
kraštų atstovų skaičius: Argentina - 
5, Australija - 6, Austrija -1, Belgija 
-1, Brazilija - 6, D. Britanija - 4, Da
nija -1, Italija -1,JAV-45, Kanada - 
16, Kolumbija - 2, N. Zelandija - 1, 
Prancūzija - 2, Švedija -1, Šveicarija 
-1, Urugvajus - 3, Vakarų Vokietija - 
5, Venecuela - 2. Taigi iš viso 103. 
Prie jų dar prisidės Pasaulio Lietu
vių Jaunimo S-gos atstovų. PLB 
valdybos nariai, kraštų bendruome
nių valdybų, garbės teismo ir kont
rolės komisijų pirmininkai.

PLB seimai vyksta kas penkeri 
metai, seimo metu renkama PLB 
valdyba. Dabartinė valdyba, vado
vaujama Broniaus Nainio, reziduoja 
Chicakoje, čia leidžiamas ir PLB or
ganas "Pasaulio lietuvis". Šis Penk
tasis PLB seimas nuspręs, kur bus 
sekantiPLB valdyba, spėliojam, kad 
gali būti išrinkta ir Kanadoje.

Kitas svarbus įvykis yra V JA V ir 
Kanados lietuvių dainų šventė, į 
kurią iš' Australijos išvyko Mel- 
bourno Dainos Sambūrio choras. 
Dainų šventė prasidės liepos 2 d. 
Šiai Šventei ruošti sudarytas 26 as
menų komitetas. Manoma, kad da
lyvaus daugiau kaip 1.000 daininin
kų, užsiregistravo 33 chorai.

PLS olimpiadą ruošia Šiaurės 
Amerikos Lietuvių Fizinio Auklėji
mo ir Sporto Sąjunga (ŠALFASS), 
artimai bendradarbiaudama su 
Bendruomenės vadovybe. Užsire
gistravo daugelio sporto šakų lietu
viai sportininkai, žaidėjai ir jų ko
mandos. Nusamdytas didelis stadi- 
jonas, nukalti Pasaulio Lietuvių 
Olimpiados medaliai ir ženklai. Į Šią 
sporto olimpiadą išvyko ir mūsų 61 
sportininkas. Sėkmės jiems.

Tokio masto parengimai kainuos 
ir daug pinigų. Pagal numatytą są
matą PLB seimo išlaidos sieksian
čios 15.600 dol., sporto žiadynių - 
70,000 dol., dainų Šventės - 76,000 
dol. Taigi is viso reikės surinkti apie 
160,000 dol. Šioms lėšoms surinkti 
organizuojamas vajus. Klausimą 
negalime statyti, ar apsimoka, ar ne 
apsimoka, nes tai yra visos PLB gy
vybinis klausimas ir garbės reikalas.

Tomis iškilmėmis norima paminė
ti 60 metų sukaktį nuo Lietuvos 
valstybės atstatymo, 40 metų su
kaktį nuo tautinės olimpiados Kau
ne, kada Lietuva tapo Europos 
krepšinio čempijonas. Tai labai 
reikšmingos sukaktys ir vertos di
delių iškilmių, nes jas vykdo antroji 
ir trečioji karta.

Labai svarbu, kad šita didžioji 
Šventė praeitų didingai, gražiai, at
kreiptų pasaulio dėmesį į lietuvius, į 
jų kultūrą, į reikalavimus mūsų tau
tai pavergtoje tėvynėje lietuvių tei
sių respektavimą, žmogaus teisių į 
religinį bei kultūrinį gyvenimą Pa
sisekusi šventė tikrai bus didelis 
ginklas pries sovietų melą ir agresi
ja

Mes, Australijos lietuviai, galime 
didžiuotis gausiai prisidėję prie tos 
šventės dideliu skaičiumi (150) žmo
nių, kurie ne tik mus, bet ir visą 
lietuvių tautą atstovaus. Ta proga 
linkime visiems PLBD dalyviams 
atlikti garbingai savo pareigas.

am

Lietuvių Anapilio sodybos ženklas, sukurtas velionies dailininko Telesforo 
Valiaus. Jis vaizduoja dinamišką, augštyn kylančią tvirtovę, i kurią atsirė
musi lietuviškosios kultūros skatintoja rodo plačiai sklindančią religinę ir 
tautinę šviesą. Šis ženklas planuojamas įdėti Anapilio salėje

”A U Š R A”
Kaip jau žinome,Lietuvoje slaptai 

yra spausdinama ’’Lietuvos Katali
kų Bažnyčios Kronikos” jos periodi
niai leidžiamos ir platinamos ne tik 
Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje. 
Lietuvių kalboje yra atspausdinti 3 
tomai, pradedant nuo 1972 m. iki
1976 m. Kronikose objektyviai ap
rašomi įvykiai, kurie rodo, kaip yra 
naikinama lietuvių tauta ir tikėji
mas. Kronikas leidžia Lietuvių Ka
talikų Šalpos Rėmėjai: 6825 S. Tal- 
man Sve. Chicago, Ill. 60629, USA.

Šalia kronikų Lietuvoje yra slap
tai spausdinama ir ’’Aušra” ir dar 
keli kiti slapti leidiniai. "Aušros” 
periodinius leidinius nuo 1975 m. -
1977 m. yra surinkę į vieną tomą ir jį 
išleido Akademinės Skautijos Lei
dykla: 8913 So. Leavitt Str. Chica
go, Ill. 60620, USA.

Čia susipažinkime su ’’Aušros” 
leidėjų įžanginiu žodžiu:

Beveik po šimto metų vėl iš naujo 
pasirodo ’’Aušra”. Lietuvos istorija 
tarsi pasikartoja, - carinė okupacija 
pasikeitė į tarybinę. Iš naujo iškilęs 
pavojus lietuvių tautos egzistenci
jai. Pavojuje atsidūrė ypatingai 
dvasinės vertybės: tikėjimas, dora, 
kalba, literatūra ir visa lietuviškoji 

kultūra. Mūsų tautos priešai ir į jos 
ateitį toliau neįžvelgią vaikai ruošia 
tautai pražūtį. Šito siekiama klasta, 
melu ir apgaule. Planingai ir mas
kuotai Lietuva dvasiškai žlugdoma 
ir fiziškai naikinama. Dalis tautos 
nepastebi šios neleimės ir nesirūpi
na gresiančiu pavojumi. Kartais ne
suprasdami, o kartais dėl duonos 
kąsnio jie tampa tautos engėjų tal
kininkais.

Šiandien stengiamasi nutylėti 
didvyriška Lietuvos praeitis. Ne
nuostabu, kad mūsų mokyklose taip 
mažai vietos skiriama senovės Lie
tuvos istorijai, taip skurdžiai lei
džiama istorinė literatūra ir ta pati 
cenzorių yra negailestingai žaloja
ma, o prieš karą išleisti Lietuvos is
torijos vadovėliai rūpestingai naiki
nami. Klastojant istorinius faktus, 
norima apjuodinti Lietuvos praeitį.

Nutylima ne tik tautos praeitis, 
bet ir tamsiosios šiandieninio gyve
nimo pusės. Kalbama apie augančius 
miestus, didžiuojamasi kurortais ir 
augančiomis gamyklomis, bet tylima 
apie besiplečiantį nusikalstamumą, 
lagerius ir siaubingas ligas.

Mažai kas tinkamai rūpinasi ir 
Lietuvos ateitimi, ypač jos dvasinės 
kultūros vertybėmis. Tautos dėme
sys ir jėgos nukreipiamos tik į me
džiaginės kultūros kėlimą - į gamyk
las, planus, sportą, o dvasinės kul
tūros dirvonai užleidžiami.
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KRAŠTO VALDYBA PASISAKO
1974 metų rugpiūčio 3 dieną pabaltiečius pritrenkė skaudi žinia, kad 

Whitlamo vadovaujama Australijos vyriausybė pripažino de jure Pabal
tijo valstybių priverstinę inkorporaciją į Sovietų Sąjungą.

Po ilgų ir intensyvių pabaltiečių ir jų draugų pastangų sis de jure pri
pažinimas buvo koalicinės Malcolm Frazer vyriausybės atšauktas 1975 
m. gruodžio mėnesį.

Deja, į opoziciją perėjusi Whitlamo vadovaujama darbo partija laikėsi 
savo neigiamo nusistatymo Pabaltijo valstybių atžvilgiu, nors eilė įta
kingų darbo partijos pareigūnų privačiai reiškė savo simpatijas pabal- 
tiečiams.

Gręsė pavojus, kad Pabaltijos teisinis statusas virs politiniu žaidimu, 
priklausys nuo to, kuri partija laimės rinkimus.

Tiek ALB Krašto Valdyba, tiek kiti lietuvių, latvių ir estų veikėjai bei 
organizacijos darė eilę žygių šiam pavojui pasalinti. Pastangos buvo ypač 
suintensyvintos, partijos vadovybei perėjus į Bill Hayden rankas.

Šių metų gegužės 24 dieną darbiečių federaliniai parlamentarai 
(Caucus) priėmė nutarimą nekeisti dabartinės Australijos vyriausybės 
politikos Pabaltijo klausimu. ALB Krašto Valdyba oficialiai painformuo
ta apie sį nutarimą, jis taip pat pagarsintas per televiziją ir radiją.

Šis svarbus darbiečių nutarimas bent dalinai atitaiso skriaudą, Whit
lamo vyriausybės padarytą pries ketvertą metų. Jis ne tik išjungs parti
nę politiką is Pabaltijo klausimo, bet įgalins pabaltiečius savo pastangas 
koncentruoti kovojant dėl žmogaus teisių okupuotuose Pabaltijo kraš
tuose, dėl laisvės pavergtiems broliams.

Tačiau ir toliau turime palaikyti užmegstus artimus rysius su Austra
lijos politikais ir dėti visas pastangas, kad praeities skaudūs įvykiai ne
pasikartotų.

LIETUVOS KONSULO AUSTRALIJAI KLAUSIMAS

IŠ trijų Pabaltijo valstybių vienintelė Latvija turi savo konsulą Aus
tralijoje.

ALB Krašto Valdyba tyrinėja galimybes išrūpinti konsulą Lietuvai.
Kadangi šiam specifiniui uždaviniui reikia lankstumo ir galimybės 

laisvai kooptuoti talkininkus, ALB Krašto Valdyba pavedė ALB Komite
tui Lietuvos Bylai rūpintis Lietuvos konsulo paskyrimu Australijai

. ALB Krašto Valdyba

"AUŠRA"

Atkelta iš p. 1
Ištižusią, 

materialinėmis gėrybėmis besisoti
nančią ir girtuokliaujančią tautą ne
sunku nutautinti ir sunaikinti.

Mūsų tautą reikia pabudinti iš to 
dvasinio miego. Maironio žodžiais 
tariant, reikia naujo Vaidevučio... 
Šito uždavinio ir imasi iš naujo at
gaivinta "Aušra”.

"Aušros” programa lieka tokia,
kaip ir prieš šimtą metų: parodyti 
lietuviams praeitį, teisingai įvertinti 
dabartį ir padėti įsivaizduoti ateities 
Lietuvą.

"Aušra” nesiekia politinių tikslų - 
sukelti revoliuciją ar grąžinti kapi
talistinę santvarką. Jos uždavinys ir 
sunkiaisiais laikais gaivinti lietuvio 
dvasią, ugdyti tautinį susipratimą, 
tautos dorovingumą, skatinti viso
keriopą pažangą. Lietuvių tauta iš
silaikys, jei bus kultūringesnė už 
pavergėjus. Todėl turi pasikartoti 
senovės istorija: romėnai jėga nu
galėjo graikus, o graikai kultūra nu
galėjo romėnus. I

"Aušra” nekurstys tautinės nea
pykantos. Ji laiko savo draugais vi
sų tautų taikius ir geros valios žmo
nes, kurie Lietuvai linki gero ir nori 
su ja dalintis kultūrinėmis vertybė
mis.

"Aušra” tikisi, kad ją rems visi 
nuoširdžiai mylį Lietuvą, nepaisant 
įsitikinimų, partiškumo ir pareigų. 
Šiandien daugelis net atsakingų pa
reigūnų nenustoja mylėti savo Tė
vynės ir, kiek galėdami, rūpinasi jos 
gerove.

"Aušra” nepretenduoja apimti 
visų Lietuvos problemų. Ji sveikina 
jau ketvirti metai einančią ”LKB 
Kroniką” ir su džiaugsmu sutiks 
naujai pasirodančius leidinius.

Tikimės, Hd "Aušros” skelbia
mos mintas paplis jaunimo tarpe. 
Norėtume, kad jie, pažinę Lietuvos 
praeitį, dar labiau pamiltų savo tė
viškės žemę... rr linti ’inforamciją iš aukščiau - po
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LIETUVOS TSR AUKŠČIAUSIOS 
TARYBOS PIRMININKUI DRG. 
A. BARKAUSKUI PAREIŠKIMAS

Tarybiniai Lietuvos propagandis
tai nuolat skelbia apie nemokamą ir 
visiems prieinamą mokslą, apie lais
vą ir nepriklausomą gyvenimą Lie
tuvoje. Čia kai tik spausdiname 4 
lietuvių jaunuolių skundą iš kurio 
matosi koki melą skelbia propagan
dininkai. T> j

1976 m. vasarą mes - žemiau pasi
rašiusieji - už savo tautines bei reli
gines pažiūras buvome pašalinti iš 
Vilniaus Vienuolio v.vid. mokyklos. 
Nekartą prievarta buvome nuvežti į 
saugumą ir miliciją. Mūsų persekio
jimas tebesitęsia iki šiai dienai. 
Įvairūs pareigūnai grasino, kad bū
sime paimti į kariuomenę, o bet koks 
mokslas aukštojoje mokykloje bus 
užkirstas. Mes šiais gąsdinimais ne
patikėjome, nes demokratiškiausia 
pasaulyje TSRS Konstitucija juk 
garantuoja visiems piliečiams teisę į 
mokslą. Todėl A. Masiulionis ir A. 
Tučkus mėgino stoti į aukštąsias 
mokyklas. Masiulionis nepraėjo 
konkurso, o Tučkus, sėkmingai iš
laikęs egzaminus ir surinkęs reikia
mą balų kiekį, į VVU Matematikos - 
mechanikos fakultetą nebuvo priim
tas. Priežastys oficialiai nebuvo nu
rodytos, tačiau rektorius Dr. Kubi
lius prasitarė: "Informacija iš aukš
čiau”. V. Bogušiui ir J. Sasnauskui, 
baigusiems VIII vakarinę mokyklą, 
buvo duotos tokios charakteristikos, 
su kuriomis jokia aukštoji mokykla 
nepriimtų studijuoti. Štai ištrauka iš 
vienos jų: "Mokiniui trūksta politi
nio sąmoningumo (...), pažiūros į 
daugelį mūsų visuomenės reiškinių 
yra nesveikos, nepagrįstos”. 0 Ma- 
siulionio charakteristika teigė, kad 
"mokinys neišsivadavęs nuo religi
nių prietarų”. Tučkus vėliau bandė 
mokytis 31-moje technikos mokyk
loje, tačiau ir čia atkeliavo visaga-

SOLŽENICYNAS APIE 
VAKARUS

Aleksandras Solženicynas, Nobe
lio literatūros premijos laureatas, 
dabar gyvenąs J.A.V., neseniai 
Harwardo universiteto buvo pa
gerbtas literatūros garbės daktaro 
titulu. Doktorato suteikimo proga 
Solženicynas pasakė valandą truku
sią kalbą, kurioje jis palietė ne tiek 
Sov. Sąjungą, apie kurią yra daug 
rašęs, bet Vakarus. Žemiau patie
kiama iš spaudos surankiotų jo kal
bos ištraukų.

Sumenkėjimas ryžtingumo gali 
būti labiausiai krentanti į akis ap
raiška, kurią pašalietis stebėtojas 
šiuo laiku mato Vakaruose. Vakarų 
pasaulis prarado savo pilietinį nar
sumą ir drąsą tiek bendrai, tiek 
skyrium kiekviename krašte, kiek
vienoj vyriausybėj, kiekvienoj poli
tinėj partijoj ir, žinoma, Jungtinių 
Tautų Organizacijoj. Ar reikia pri
minti, kad nuo seniausių laikų su
silpnėjimas narsumo buvo laikomas 
pabaigos pradžia?

Aš visą savo gyvenimą praleidau 
komunistų režime ir aš jums pasa
kysiu, kad benruomenė be jokio ob
jektyvaus legalinio mato yra baisi. 
Bet visuomenė, neturinti kito mato, 
kaip vien legalinį, taip pat nėra 
žmogaus verta. Įstatymo raidė yra 
peršalta ir formali, kad turėtų vai
singą įtaką į visuomenę. Kada gyve
nimo audinys yra audžiamas vien tik 
iš legalistinių santykių, ten yra mo
ralinio vidutiniškumo atmosfera, 
paraližuojanti žmogaus kilniausius 
impulsus.

Jei kas nors mane paklaustų, ar aš 
norėčiau pasirinkti Vakarus, tokius, 
kokie jie šiandien yra, atvirai sakau, 
kad aš atsakyčiau neigiamai. Per 
nuolat įtemptą kentėjimą mūsų 
krašte (Rusija) dabar pasiekė tokios 
įtampos dvasinės evoliucijos laipsnį, 
kad Vakarų sistema dabartinio dva
sinio išsekimo būklėje neatrodo pa
traukli. Iškentėjusi dešimtis metų 
smurtą ir priespaudą, žmogaus siela 

ilgisi aukštesnių dalykų, šiltesnių ir

poros dienų jis buvo pašalintas. 
Priežastis, anot direktoriaus pava
duotojo, - pamestas Tučkaus pa
reiškimas. Komentarai, kaip sako
ma, nereikalingi...

Mes tapome tarybiniais piliečiais 
ne savo valia ir noru, o tik todėl, kad 
gimėme Lietuvoje. Tarybinė spauda 
tvirtina, kad tarnavimas tarybinėje 
armijoje yra garbės dalykas, teikiąs 
kiekvienam jaunuoliui pasididžiavi
mo jausmą. Mes, deja, panašaus pa
sididžiavimo najaučiame, nes tiek 
saugumas, tiek milicija įtikinėjo 
mus, kad kariuomenė bus bausmė už 
mūsų įsitikinimus. Nežiūrint to, mes 
neatsisakome tarnauti tarybinėje 
armijoje. Mes tik prašome, kad pa- 
liktumėte mus tarnauti Lietuvoje. 
Tam yra priežasčių:

1. Esame praktikuojantys katali
kai. Tarnaudami Lietuvoje, tikimės 
galėsią šventadieniais dalyvauti šv. 
Mišiose ir naudotis Šv. Sakramen
tais. Turime pilną teisę reikalauti, 
kad šios sąlygos būtų mums sudary
tos.

2. Buvome tikinami, kad karinę 
tarnybą atliksime Špicbergene ar 
prie Kinijos sienos. Yra pavyzdžių, 
kai jaunuolis grįžta iš kariuomenės 
dvasiškai ir fiziškai sužaloti. Lietu
voje mus galės aplankyti tėvai ir 
sekti, kokiose sąlygose mes gyvena
me.

Liaudies rašlytojas J. Baltušis su 
pasididžiavimu teigia, kad Lietuva 
šiandien ’’laisva, nepriklausoma”. 
Kiekvienam aišku, kad laisvos vals
tybės piliečiai karinę tarnybą atlie
ka savo tėvynėje. Net fašistinė Lie
tuva, visapusiškai priklausiusi nuo 
užsienio imperialistų, savo karių ne- 
siųsdavo atlikti tarnybą į Vokietiją 
ar Angliją. Patenkinę mūsų prašy
mą, Jūs patvirtintumėte J. Baltušio 
ir kitų propagandistų žodžius. 

grynesnių, nei tų, šiandie siūlomų 
masinių gyvenimo papročių, įvestų 
per pasibiaurėtiną reklamų invaziją, 
per TV hipnozę ar per nepaken
čiamą muziką.

Skubėjimas ir paviršutiniškumas 
yra 20-to amžiaus psichinė liga. 
Daugiau nei kur kitur ši liga atsi
spindi spaudoje. Gilus, iš esmės 
problemos nagrinėjimas spaudai yra 
anatema. Atsiranda pavojinga ten
dencija sudaryti bandą, atskirti ją 
nuo vaisingos nepriklausomos min
ties evoliucijos. Aš esu gavęs Ame
rikoje laiškų iš aukštos inteligenci
jos asmenų, gal iš tolimos kolegijos 
mokytojo, kuris daug galėtų para
dyti šio krašto atnaujinimui ir gal 
net išgelbėjimui, bet jo kraštas jo 
neklauso, kadangi spauda, radijos, 
TV (media) juo neužinteresuota.

Kaip Vakarai nusmoko iš savo 
triumfalinio žygio iki dabartinės li
gos? Klaida turi būti prie šaknų, pa
čioje žmogiško galvojimo bazėje 
paskutiniuose šimtmečiuose. Klai
dinga pasaulio pažiūra tapo vyriau
sybės ir socialinio mokslo baze ir 
galėtų būti apibūdinama kaip racio
nalistinis humanizmas arba huma
nistinė autonomija: skelbiamoji ir 
jėga primetama žmogaus autonomia 
(nepriklausomumas) nuo bet kokios 
aukštesnės jėgos, esančios virš jo. Ji 
pagrindė moderninę Vakarų civili
zaciją pavojingu būtinumu garbinti 
žmogų ir jo materialinius reikalus. 
Tačiau ankstyvose demokratijose, 
kaip Amerikos demokratijoj jos gi
mimo metu, visos individualinės 
žmogaus teisės buvo suteiktos, nes 
žmogus yra Dievo kūrinys. Tai yra, 
laisvė buvo suteikta individui sąly
ginai, prileidžiant, kad jis turi nuo
latinę religinę atsakomybę. Bet vė
liau visi tie apribojimai Vakaruose 
buvo atmesti: įvyko visuotinas atsi
palaidavimas nuo moralinio krikš
čionybės šimtmečių su jų didžiuliais 
rezervais gailestingumo ir pasiau
kojimo. Vakarai iš tikro įgyvendina 
žmogaus teises, kartais perdaug, 
bet žmogaus pajautimas atsakomy
bės prieš Dievą ir visuomenę vis 
tamsėja ir tamsėja.

Tad dar kartą prašome Tamstą, 
kaip suverenios Lietuvos valdovą, 
nesiųsti mūsų tarnauti į svetimą 
Rusiją, bet palikti tarnauti Lietuvo
je.

Vytautas Bogušis, Vilnius, Savi
čiaus 13-8; Algirdas Masiulionis, 
Viln., Ramunių 29a; Julius Sasnaus
kas, Viln., Garelio 15-15; Andrius 
Tučkus, Viln., Šaltkalvių 68-6.

Vilnius, 1977 m. lapkričio 8 d.
(Aušra, Nr. 9,1978 m.)

GRAŽUS PAVYZDYS

Žymus Lietuvos mokslininkas 
Tadas Ivanauskas, zoologas - bota
nikas, buvo gimęs šeimoje, kurioje 
lietuviškai nekalbėjo. Kartą miške 
jis sutikęs vyrą su kirviu rankoje, 
kuris užkalbinęs jį lietuviškai. Iva
nauskas jo nesupratęs ir negalėjęs 
jam nieko atsakyti. Tas paprastas 
atsitikimas jam turėjęs lemiamos 
reikšmės. Štai ką jis rašo pats apie 
save: ’’Palikęs vienas aš susigraudi
nau... Štai du lietuviai, susitikę savo 
krašte, negali susikalbėti gimtąja 
kalba. Man pasidarė koktu ir gėda. 
Ir šį momentą akivaizdoje senos pu
šies ir žydinčio viržyno aš pasižadė
jau dar šį rudenį pramokti savo 
gimtosios kalbos”.

Aš manau, kad mes dar labiau tu
rėtume susigraudinti, matydami, 
kaip mūsų lietuviai tėvai ir seneliai 
kalbina savo vaikus ne savo gimtąja 
kalba. Nesigėdikime savo vaikus 
kalbinti lietuviškai, jie kada nors ją 
išmoks, bet, jei tu, tėve ar motina, 
jų nekalbinsi, jie niekada jos neiš
moks, ir kada nors tave apkaltins 
blogu lietuviu buvus.

am
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Leidžia: LSS Australijos Rajono B. Žalio adresu: 9 Uojd Avė, 
Spaudos Skyrius. Rašinius siųsti v. Yagoona, N.S.W. - 2199.

’’VILNIAUS” TUNTE

* Adelaidės ’’Vilniaus” tunto vilkiu
kų draugovė darosi šiais laikais 
ypatingai aktyvi. Vadovas ps. Do
natas Dunda vilkiukus susikviečia 
sueigon kas antrą savaitę, ruošia 
juos skautų egzaminams ir prakti
kai, paįvairindamas veiklą išvykom į 
gamtą.

Šeštadienį, balandžio 29 d., po lie
tingos savaitės saulė prašvito ir 
septyni vilkiukai neramiai laukė sa
vaitgalio mokyklos pamokų pabai
gos. Nes tuoj po pamokų jie išvyko, 
kartu su keturiais vyčiais, iškylai su 
nakvyne į Deep Creek Conservation 
Park, netoli Victor Harbour.

Po pietų atvykę į stovyklavietę, 
iškylautojai užsiėmė skautiškais 
darbais iki pat vakaro - pasistatė sa
vo palapines, pririnko malkas laužui 
ir pasigamino pietus. Prie laužo dai
navo Tautinėje stovykloje išmoktas 
dainas ir kepėsi bulves laužo žari
jose.

Sekančią dieną visi kėlėsi 6 vai. 
ryto, jau buvo vasariškai šilta, lyg 
Tautinėje Stovykloje. Sočiai paval
gę pusryčius, prisikrovė kuprines 
vandeniu ir maistu, visi pasiėmė 
meškeres ir žengė link Deep Creek. 
Ši vietovė yra prie jūros, labai tan
kiai apaugusi krūmais ir įvairia 
Australijos flora. Tarp labai stačių 
kalvų, upelis įteka į jūrą; visi takai į 
tą vietą yra labai siauri ir nelygūs, 
tai žygis tampa ilgas, ypatingai su
grįžtant.

Žvejams tą dieną nelabai sekėsi. 
Nors prigaudė žuvelių, bet visos bu
vo labai mažytės ir teko jas sugrą
žinti jūron. Taip praleidę gražią die
ną skautiškoj nuotaikoj, po ’’Ateina 
naktis” visi išsiskirstė namo.

* Balandžio 24 d. ’’Vilniaus” tunto 
tuntininkė v.s. Laisvė Daugalienė 
susilaukė dukrelės. Linkėjimai!

* Šv. Kazimiero proga, tuntas daly
vavo uniformuoti Lietuvių Namuose 
ir bažnyčioje, prie vėliavų. Po pietų, 
kuriuos skautai gamino Lietuvių 
Namuose, vyko kuklus išpardavi
mas - Kaziuko mugė.

Jonas Mockūnas

Gyvenimo laikrodis tiksi ir tiksi:. 
Jei žemėje nieko didaus neatliksi, 
Tu ją po savęs kaip plėšikas paliksi.

P. Vaičiūnas

Vl-je T.S. statome vėliavų bokštą

LSS AUSTRALIJOS RAJONO 
KONTINGENTAS

Į JAV rengiamą VI TS iš Austra
lijos vyks 19 skautų-čių būrelis. Iš 
Melbourno: s.v.v.sl. Vidas Sadaus
kas, v.s.v.sl. Dona Sadauskaitė, 
v.sk. Rūta Statkutė, v.s.sl. Birutė 
Šaulytė, v.sk. Jadvyga Vaičiulytė, 
j.b.kand. Andrius Vaitiekūnas; iš 
Geelongo: s.v. Kęstutis Bindokas, s. 
Algis Karpavičius, ps. Rimantas 
Šarkis, s.v.kand.sl. Linas Valaitis; iš 
Adelaidės: v.sk. Brigita Paul, iš 
Sydnejaus: s.v.pl. Algis Kapočius, 
pi. Audronė Stašionytė, sk. Julė 
Stašionytė, v.s.v.sl. Eglė Sucho- 
verskyj, v.s.sl. Vida Viliūnaitė, v.s. 
Balys Barkus, v.s.kand.pl. Rita Bar- 
kutė ir s.v.kand.pl. Raimondas Pul- 
linen.

Pagrindinė kontingento dalis 
(apie 13) vyks drauge. Išvykstama iš 
Sydnejaus aerodromo rugpiūčio 13 
d. 20.30 vai., skrydžio Nr. QF 3. 
Grįžti numatoma (atgal į Sydnejų) 
rugsėjo 11 d. 21.00 vai., skrydžio Nr. 
QF 4. Kelionei vadovaus ps. Dr. R. 
Šarkis.

Kontingento vadovu paskirtas s. 
A. Karpavičius.

TUNTO SUEIGA

Sydnejaus ’’Aušros” tunto sueiga 
įvyko birželio 11 d., Lidcombe. Tun
to sueigos metu pranešti pasikeiti
mai tunto vadijoje. Ją dabar sudaro: 
tuntininkas - ps. J. Belkus, tuntinin- 
ko pav. - s.v.v.sl. A. Mikutavičius, 
skautų skyriaus vedėjas - s.v.v.sl. A. 
Zduoba, skaučių skyriaus vedėja - 
v.s.v.sl. L. Belkienė. Tunto vado
vėms v.s.v.sl. E. Kiverytei, v.s.v.sl. 
G. Viliūnaitei ir v.s.sl. V. Viliūnaitei 
už įdėtą darbą vadovaujant, išreikš
ta vieša padėka.

Jaunieji tunto vadovai - Belinda 
Hornaitė ir Raimondas Kapočius 
pakelti į paskiltininkų laipsnius. Du 
vilkiukai kandidatai - Ričardas Čer- 
vin ir Petras Blansjaar davė įžodį, o 
paukštytė Marina Cox pakelta į II 
patyrimo laipsnį.

Sueigos metu Padėkos Ordinas 
įteiktas Sydnejaus skautų veikėjai - 
rėmėjai, fil. Jadvygai Viliūnienei, 
Ordinas Už Nuopelnus - p. Onai Ka- 
počienei ir Tėvynės Dukros žymuo - 
v.s.v.sl. Laurai Belkienei.

L.B.

VI—JI T.S. J.A.V.

VI-jai, antrinei, Tautinei Stovyk
lai, įvyksiančiai rugpiūčio 13-25 d.d., 
Treasure Valley, Mass, JAV ir Ka
nados skautai - tės smarkiai ruošia
si. Stovyklos ruošiman įjungtas di
delis būrys talkininkų bei vadovų. Ji 
bus kulminacinis 60-mečio minėjimo 
taškas. Mus pasiekusios šios sto
vyklos programos rodo ją būsianti 
ne tik gerai suorganizuotą bet ir la
bai įdomią. VI TS. vadovaus v.s. Lilė 
Milukienė.

VI TS ženklas ir Amerikoje vyks
tančiai stovyklai lieka tas pats, kaip 
Australijoje vykusios pagrindinės 
Tautinės Stovyklos, tik pakeistas jo 
fonas - vietoj pas mus buvusios mė
lynos, Amerikos TS ženklo fonas 
bus žalias. Be medžiaginio bus ir 
metalinis TS ženklelis.

Specialūs vokai (pašto ženklų rin
kėjams) jau spausdinami ir jų bus 
galima įsigyti stovykloje. VI TS at
žymėti gautas ir oficialus Worces- 
ter’io Mass., pašto sutikimas ir tam 
tikru laiku stovykloje vokai bus 
štampuojami.

Parodos: VI TS bus suruoštos 3 
parodos: 1) Archyvinė LSS paroda, 
kurios organizavimu rūpinasi v.s. A. 
Saulaitis; 2) Tautodailės ir Kaziuko 
mugių rankdarbiai - parodą tvarkys 
v.s. I. Nenortienė ir 3) Skautamoks- 
lio paroda - ja rūpinsis s. K. Matonis.

Kursai: stovykloje vyks ’’Ąžuolo” 
ir ’’Gintaro” vadovų-vių mokyklų 
kursai, kuriuose dalyvaus ir 10 Aus
tralijos rajono brolių-sesių.

Stovyklos adresas: 6th Lithua
nian Scouts Jamboree, Treasure 
Valley, Scout’s Reservation, Plea- 
santdale Rd., Paxton, Mass. 01612, 
U.S.A.

RAJONO STOVYKLA

1979 sausio 3-14 d.d. Sydnejaus 
apylinkėse ruošiama VII-ji LSS 
Australijos Rajono Stovykla. Sto
vyklos Rengimo Komitetą (RSRK) 
sudaro: pirm. - ps. J. Belkus, vice- 
pirm. (ūkio reikalams) - s.v.v.sl. A. 
Mikutavičius, sekretorius ir narys 
informacijos reikalams - v.s. B. Bar
kus, ižd. - s.v.v.sl. A. Zduoba, narė 
skaučių reikalams - v.s.v.sl. L. Bel
kienė.

RAJONO VADUOS POSĖDIS

Eilinis LSS Australijos Rajono 
posėdis įvyko birželio 14 d. Banks- 
town’e. Jo metu svarstyta atstova
vimas Vl-je, antrinėje Taut. Sto
vykloje, ir kt. einamieji reikalai.

MIRUSIŲ GERADARIŲ
PAGERBIMAS

LSS Australijos Rajono skautai - 
tės turėjo ir turi visą eilę rėmėjų - 
mecenatų - geradarių juos rėmusių 
finansiniai ir moraliniai. Yra kilęs 
sumanymas rajone paskirti vieną 
dieną mirusių skautų geradarių pa
minėjimui. Vienetai (tuntai, ASS 
skyriai, skautininkų ramovės, židi
niai ir kt.) prašomi prisiųsti savo 
mirusių rėmėjų - geradarių sąrašus 
ir pasiūlymus, kaip geriau tokią die
ną suruošti ir juos paminėti, Rajono 
Vado adresu: v.s. A. Mauragis, 82 
Victor Ave, Picnic Point - 2213.

ĄPIE ', PIETUS.

Tris valandas kepė, 10 minučių 
valgyta, o tris savaites prisiminta.

* *
Dar tas jautis tebėra ganykloje, iš 

kurio mėsos bus pagamintas užsa
kytas davinys.

* *
— Šitas patiekalas atrodo nepat

raukliai
_ . „ .. — Bet skanus. Valgydamas užsi- s.v. A. Pluko.
Foto G. Statkaus merk, 0 pUvas akių neturi. • v „

Mųsų Pastogė Nr. 26,1978.7.3, psŲ 3

Australijos pašto leidžiamame 
’’Philatelic Bulletin”, birželio nume
ryje, yra paskelbta, kad lietuvių 
skautų VI Tautinės Stovyklos, tarp 
2-15 d.d. sausio mėn. 1978 m. Gemb- 
rook, Victoria, specialiu pašto išleis
tu štampu buvo užantspauduoti 
2997 laiškai, jų tarpe 11 registruotų.

PREMIJA
DR. TOMUI REMEIKIUI

Akademinio skautų sąjūdžio Vy
dūno Jaunimo Fondas paskyrė pre
miją už 1977 m. Dr. Tomui Remei- 
kiui, kuris dėsto Calumet kolegijoje, 
yra vienas "Lituanus” redaktorių, 
parašė net šešias knygas apie žmo
gaus teisių pažeidimus Lietuvoje 
("Violations of Human Rights in So
viet Occupied Lithuania”), rašo di
džiulį veikalą "Dissent in Lithuania 
since 1945”.

Anksčiau to fondo premijas yra 
gavę žurnalistą A. Rukšėnas, muži
kas A. Vasaitis, visuomenininke D. 
Kezienė ir muzikas F. Stroiia.

GELEŽINIAM VILKUI 25 METAI

Sydnejaus ’’Aušros" Tunto Skau
tų Vyčių Geležinio Vilko Būreliui 
š.m. kovo 1 d. suėjo 25-ri metai nuo 
jo įsikūrimo (1953.3.1.) pirmąjį pen
ketuką sudarė B. Žalys, T. Rotcas, 
V. Šliogeris, R. Jaselskis ir V. Či- 
žauskas).

Šiuo metu, jau kelinti metai iš ei
lės, būreliui vadovauja s.v.v.sl. V. 
Šliteris.

Kiek girdėti, būrelis savo 25-me- 
čio neužmiršo ir jį žada šauniai pa
minėti metų gale.

GELEŽINIO VILKO VYČIŲ
MARŠAS

Kai išeina, uždainuoja, 
Geležinio Vilko vyčiai, 
Moja sesės skaisčiaveidės, 
Tėvo skruostuos džiaugsmas švyti.

Linksma šypsena veiduose!
Ei, pirmyn, drąsi jaunyste!.. 
Darbo marios mūsų laukia, - 
Šunkeliuos ne mums paklysti.

Dievui, Artimui, Tėvynei! - 
Mes aukojam jėgas jaunas! 
Geležinio Vilko vyrų 
Tikslas aiškus, ryžtas sraunus.

Kai išeina, išžygiuoja,
Mūs’ jaunieji broliai vyčiai, 
Skamba dainos giriom, kloniais, 
Mėlynakės juokias visos.

Ši būrelio tradicinė daina buvo 
dainuojama - giedama būrelio sueigų 
metu apie 1955 - 60 metus. Jai me- 
liodija buvo sukurta būrelio nario
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įvykiai.
Po pakartotinų prašymų, Sovietų 

Sąjungos užs. reikalų ministerija 
suteikė J.A.V. ambasadai Maskvoje 
žinias apie jau senokai laikomą 
arešte International Harvester Co 
prekybininką Mr. Francis J. Craw
ford, kaltinamą spekuliacija. Jam 
gali grėsti bausmė iki 10 metų darbo 
•stovykloje. J.A.V. įteikė sovietams 
protestą. ♦ * ♦

Sovietai, matyti griebiasi aštrių 
priemonių prieš esančius Rusijoje 
amerikiečius po to, kai J.A.V. buvo 
suimti 2 J.T.U. tarnautojai - rusai, 
įtariami šnipinėjimu. Netrukus po 
šio arešto Izviestija paskelbė, kad 
viena amerikietė, dirbusi J.A.V. 
ambasadoje Maskvoje pernai buvusi 
išprašyta iš Sov. Sąjungos už šnipi
nėjimą.

* * *
Neseniai amerikiečių ambasados 

technikai buvo užtikę ambasados ri
bose tunelius, kuriuose buvę įrengti 
sovietų klausymo įrengimai sekti 
perduodamas iš ambasados žinias. 
Amerikiečiams pareiškus protestą, 
sovietų užsienių reik, ministerija 
atsakė ir viešai per Tasso agentūrą 
paskelbė, kad amerikiečių ambasa
dos tarnautojai pažeidė sovietų įs
tatymus, įsilauždami į sovietų netoli 
esantį pastatą. Jie sugadino šildymo 
įrengimus ir sovietų apsaugos siste
mą, įrengtą užkirsti amerikiečių 
žvalgybos siekimą. Tuo būdu išeina, 
kad amerikiečiai surado ne sovietų 
sekimo įrengimus, bet atvirkščiai, 
įrengimus užkirsti veiksmus. Sovie
tai Tasso pareiškimu, turi daug įro
dymų apie amerikiečių sekimo įren
gimus Maskvos apylinkėse. Sovietai 
savo notoje grąso, kad jie įmsis 
griežtų priemonių, jei amerikiečiai 
tęs ’’neteisėtą darbą” ir neatlygins 
žalos...

Šiaurės Atlanto pakto (NATO) 
užs. reikalų ministerių konferenci
joje, Briuselyje, JAV-bių delegatas 
pareiškė, kad karo atveju Amerika 
galės padidinti savo žemyno pajėgas 
Europoje dviejų savaičių laikotar
pyje dvigubai, ir oro pajėgas padi
dinti vienos savaitės laikotarpyje 
trigubai.

Lenkija, prasiskolinusi už pirktus 
grūdus, prašo Amerikos vyriausy
bės skolų mokėjimą atidėti. Lenkija, 
skolinga 500 milijonų dolerių.

♦ * *
Prancūzijos ir Amerikos vyriau

sybės sukvietė tarptautinę konfe
renciją Paryžiuje, kur bus svarsto
mas pagalbos klausimas Afrikos 
kraštams, kuriems gresia Kubos ir 
Rusijos invazija ir valdžios nuverti
mas.

***
Kinijos užs. reik, ministeris, kal

bėdamas JTO Asemblėjoje nusi
ginklavimo klausimu, pasakė, kad 
naujojo pasaulinio karo pavojin
giausias židinys yra Rusija.

Sov. Sąjunga ir Amerika ruošiasi 
sukelti naują pasaulinį karą.

***
Ugandos atstovybės Danijoje 

Charge d’Affaires J. Baba apskundė 
Danijos laikraštį Ekstrabladet pri
statant jį kaip masinį žudiką. Dani
jos teismas pripažino, kad laikraštis 
rašęs teisybę ir jį išteisino, o skun
dėjui priteisė laikraščiui sumokėti 
22000 dolerių išlaidų. Liudininkai 
teisme parodė, kad Mr. Baba tikrai 
šaudė Ugandoje suimtuosius ir ak
tyviai dalyvavo masinėse žudynėse.

* * *
Amerikos gynyba rimtai susirū

pino padaryti gynybos raketų lizdus 
judomais, nes atsižvelgiant į sovietų 
išvystytą raketinį taiklumą konflik
to atveju galį būti nejudomieji lizdai 
greitai sunaikinti. Toronto lietuvės mamytės laukia svečių atvykstančių iš viso pasaulio

Aleksandras Kelmietis

ANTRASIS ROJUS1

1944 metais gyvenau Vienoje, In- 
zersdorfe. Tai buvo vėlyvas ruduo, 
lapkričio mėnuo, bet gamtoje dar 
gražu: parkuose medžiai marguliavo 
įvairiomis spalvomis, o saulė dar šil
ta ir maloni. Sekmadieniais vienie
čiai visados bėgdavo iš miesto į 
gamtą pailsėti, atsigauti. Tą sekma
dienį ir mudu su žmona ruošiamės 
išvažiuoti į Schonbrun’ą.

Jau buvome kuprinę užsidėję ant 
pečių ir beeiną pro duris, kai Hast- 
hauso šeimininkė pakvietė mane 
prie telefono. Skambino Dr. Bruno 
Kalvaitis ir pranešė, kad yra man 
prof. A. Tumėno paliktas laiškas Li- 
tauisches Verband’e (Wien I, 11 
Karntnering Str.), ar aš negalėčiau 
jį atsiimti, ant laiško kampo esą už
rašyta ’’skubu”. Tai buvo tolimas 
kelio gabalas į miesto centrą, o aš 
norėjau kaip tik išvažiuoti iš miesto, 
visai kita kryptimi.

— Žiūrėk, Bruno, atplėšk man tą 
laišką ir paskaityk, ką jis man ten 
rašo. Gerai?

— Gerai, gerai, tuoj, lukterėk va
landėlę... klausykis: - Gerbiamas 
kolega, sužinojau, kad esi Vienoje, 
būk malonus aplankyk mane prie 
pirmos progos, turiu svarbių prane
šimų. Mane gali rasti visados namie 
- Wien I, Reisner Strasse 27-3. Lau
kiu, iki malonaus pasimatymo, tavo 
Antanas Tumėnas.

Tumėną pažinojau iš studentavi
mo laikų, kada jis buvo mano profe
sorius, o arčiau susidraugavau bū
damas advokatu, kai kada man tek
davo jį pakeisti teisme jo bylose. 
Mane rišo su juo geri bičiulystės ry
šiai, bet šį kartą man rūpėjo visai 
kas kita. Būdami Lietuvoje, dirbome 
pogrindyje, artimai bendradarbiau
dami ir pasitardami. Paskutinių lai
Mūsų Pastogė Nr. 26, 1978.7.3, psl. 4

ku Gestapas buvo išaiškinęs kai ku
riuos pogrindžio veikėjus ir juos 
areštavo: išvežė į Vokietijos kon
centracijos lagerius. Gręsmė buvo 
didelė ir man, kad nebūčiau išaiš
kintas ir suimtas. Pats Tumėnas bu
vo tardomas, o aš kurį laiką slaps
čiausi. Tas jo noras dabar mane ma
tyti, man pasirodė, kad gali būti su
rištas su kokia nors politine paslap
timi. Todėl, metęs visus malonumus, 
išskubėjau pas jį.

Namuose profesoriaus neradau, 
pasirodo, kad jis praeitą savaitę su
sirgo ir dabar guli ligoninėje. Lan
kymo valandos tarp 5 ir 7. Turėjau 
daug laiko. Ką veikti ir kur pasidėti? 
Susipažinęs su miesto planu, paste
bėjau, kad nepertoliausiai nuo ligo
ninės yra didelis parkas, kurio aš 
dar nebuvau matęs. Po pusvalandžio 
gero ėjimo, atsidūriau gražiame 
parke: puikios alėjos, aikštės, fanta- 
nai, paminklai, rudens gėlės ir mar
gaspalviai medžiai mane stebino sa
vo nepaprastu gražumu, bet ypač 
kanalas, kurio vanduo, krisdamas 
mažomis kaskadomis, šniokštę, kaip 
kalnų upelis. Ilgai aš vaikščiojau ir 
grožėjausi tuo parku, kol pagaliau 

išalkau ir pavargau. Susiradau ra
mią, netoli šniokštančio upelio vietą 
ir po medžiu, ant žolės, išsitiesiau. 
Ramiai suvalgiau atsineštą'butter- 
brodą' ir nutariau pailsėti. Išsitrau
kęs iš kišenės Gay Maupassano no
velių rinkinį, pasinėriau jo minčių 
pasaulyje.

Nežinai, kaip ilgai aš grožėjausi to 
didelio rašytojo novelėmis, kai stai
ga išgirdau duslių bombų sprogimus 
ir tuo pačiu metu alermojančius si
renų balsus. Pašokau ant kojų ir pa
mačiau saulėje, sidabru blizgančius, 
bombonešius. Jie skrido eilėmis, 

kaip laukinės žąsys, ir mėtė ant 
miesto, mirtį nešančias, bombas. 
Vaizdas buvo begalo bauginantis, 
bet įdomus. Prisiglaudžiau prie me
džio ir apsižvalgiau aplinkui. Žmonių 
jau nebuvo parke. Dešinėje pusėje 
pastebėjau ženklus rodančius į slėp
tuvę. Dar kartą žvilkterėjau į dan
gų. Nesinorėjo prarasti tokį retą 
vaizdą, kurį pirmą kartą mačiau sa
vo gyvenime. Delsiau kiek galėda
mas, nes iš tikrųjų negalėjau atsi
plėšti nuo dangaus ekrano, kuriame 
vyko baisi drama. Zenitinių patran
kų sviediniai sagstyte nusagstė erd
vę aplinkui skrendančius bombone
šius, ir tik retas pataikydavo į taiki
nį, kuris ugnies ir dūmų kamuolyje 
ritosi per žydrų dangų žemyn ant 
degančio miesto. Po valandėlės ap
sipratau ir man pasirodė, kad nėra 
jokio pavojaus. Kas gali mesti bom
bas į tuščią parką?

Nuostabus jausmas apėmė mane, 
kai išgirdau dejuojančią erdvę: 
skambėjo ore keista muzika, tyli, 
virpanti, bet kas kart stiprėjanti ir 
artėjanti. Nieko panašaus savo gy
venime nebuvau nei matęs, nei gir
dėjęs, tartum kokia mirties simfoni
ja sklido ant nelaimingo miesto, pri
dengdama duslius ir sunkius bombų 
sprogimus. Vienai akimirkai pasi
mečiau, ir man pasirodė, kad girdžiu 
laidotuvių maršą. Staiga pajutau 
skambantį lietų, kurio metaliniai la
šai krito aplink mane visame parke. 
Tik dabar supratau, kad tai zenitinių 
patrankų susprogusių sviedinių 
skeveldrėlių grįžimas iš aukštybių 
atgal į žemę. Nespėjau pagalvoti, 
nei ką daryti, nei kur bėgti, kai pa
jutau per veidą tekantį šiltą kraują. 
Pasileidau bėgti nurodytais ženklais 
į slėptuvę. Vėl pajutau kairėje ran
koje skausmą ir čiurkšliais tekantį 
kraują. Spaudžiau žaizdą ir, kiek 
kojos įkabina, leidausi per skam
bantį plieninį lietų į slėptuvę.

Kai pasiekiau slėptuvę, buvau vi
sas sukapotas didesnėm ir mažes

nėm žaizdom iš kurių veržėsi krau
jas. Turėjau atrodyti baisiai, tai 
sprendžiau iš susirūpinusio slėptu
vės sanitaro, kuris nežinojo nei kaip 
žaizdas aprišti. Iš pradžių jis mėgino 
jas tvarkyti atskirai, bet pamatęs 
kiek jų daug, numojo ranka, ir, api
plovęs veidą, tepė vaistais visą gal
vą, paskui apibintavo ją, palikdamas 
tik vienas akis. Jaučiausi neblogai, 
tik buvau labai uždusęs, bet nei di
delio skausmo, nei nuovargio nebu
vo. Paguldė mane slėptuvėje ant 
suolo tarp vaikų ir moterų, vyrai vi
si stovėjo arba sėdėjo ant žemės.

Pailsėjęs atsigavau ir dabar 
pastebėjau, kad didesnioji dalis 
žmonių meldėsi, kiti nervinosi ir 
keikėsi, bet visi taip tyliai, kad vieni 
kitiems netrukdė. Bombų sprogimai 
kas kartą darėsi stipresni ir arti
mesni, galima buvo jausti, kaip šešių 
aukštų namas, virš mūsų galvų, 
svyravo. Mūsų slėptuvė pradėjo 
skilti - kalkių ir seno mūro kvapas 
prasiverždavo pro plyšius kartu su 
dulkėmis. Žmonės kas karta darėsi 
neramesni, o vaikai ir moterys ver
kė.

Pagaliau bombardavimas nutilo, 
bet aliarmo atšaukimo vis dar nebu
vo. Visi norėjo kuo greičiau palikti 
slėptuvę ir nešintis laukan, bet 
tvarkdarys nieko neišleido išeiti. 
T uo tarpu per radio paskelbė, kad 
ataka pasibaigė ir kad priešo bom
bonešių junginys pasitraukė, bet 
laukiama naujos atakos. Stiprūs 
priešo bombonešių junginiai skrenda 
per Tueringiją Vienos link. Įsakoma 
visiems pasilikti slėptuvėse.

Žmonės iš naujo sujudo. Moterys 
su vaikais rinkosi patogesnes vietas 
nakvynei, vyrai taip pat žvalgėsi į 
pasienius, tik aš vienas gulėjau gana 
patogiai. Buvau besirengiąs užleisti 
vietą vaikams, bet tvarkdarys, pas
tebėjęs tai, parodė pirštu, kad gulė
čiau vietoje. Slėptuvėje viešpatavo 
suriki tyla. Vieni nervinosi, kiti lai
kėsi ramiai, visi laukė naujų įvykių.
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VISUR VISAIP
PRANCŪZIJOJE NEBĖRA 

TITULŲ

Didžioji Prancūzijos revoliucija 
prasidėjo šūkiu - laisvė, lygybė, 
brolybė. Deja, nei viena iš tų ap
raiškų niekada nebuvo įgyvendinta. 
Šiais metais pašto ministerija išleido 
telefonų knygą ir visus titulus nu
braukė: nebeliko nei markizų, nei 
hercogų, nei grafų, nei kitų titulų. 
Paštas sulygino visus žmones. Atsi
rado apie 400 aristokratų, kurie už
protestavo, pasipiktindami, kad 
greitai visi žmonės būsią vadinami 
tik numeriais.

SENOVIŠKA BAUSMĖ

Dviem atvejais 4 britų inžinieriai, 
dirbą Saudi Arabijo prie aerodromo 
statybos, už gaminimąsi naminės 
degtinės nubausti išplakti lazdomis. 
Plakimą atliko kalėjimo pareigūnas. 
Plakdamas jis laikė pasispaudęs po 
dešine pažastim Koraną, ’’kad su
švelnintų smūgius”. Pirmiesiems 
dviem buvo skirta po 70 lazdų, ant
riesiems - po 150. Pagal muzulmonų 
įstatymus S. Arabijoj visiškai už
draustas degtinės vartojimas.

PADIDINIMAS VIDAUS LAIŠKŲ 
TARIFAS

Nuo liepos 1 d. vidaus laiškams 
naujas tarifas: 1. Standartiniai laiš
kai buvo 18 c. dabar 20 c. 2. Stan
dartiniai Kalėdų atvirukai (neužli- 
pyti) buvo 15 c. dabar 15 c. 3. Ne
standartiniai laiškai iki 50 gr. buvo 
20 c. dabar 25 d. 4. Nestandartiniai 
laiškai 50 iki 100 gr. buvo 30 c. dabar 
35 c. 5. Nestandartiniai laiškai 100 
iki 250 gr. buvo 40 c. dabar 45 c. 6. 
Nestandartiniai laiškai 250 iki 500 
gr. valstijoje buvo 60 c. dabar 70 c., 
tarp valstijų 80 c.

Tą tylą netikėtai nutraukė jauna 
moteriškė: ji garsiai persižegnojo ir 
peržegnojo du savo mažus vaiku
čius, kurie ruošėsi eiti miegoti, ir po 
to, kartu su savo vaikučiais garsiai 
ėmė kalbėti ’’Tėve Mūsų” maldą. 
Visi sužiuro į ją. Aš stebėjau silpno
je šviesoje jų veidus. Vieni pagarbos 
pilni pritarė moteriškės maldai, kiti 
laikė tai įžeidimu ir piktai urzgė po 
nose. Pagaliau vienas neiškentęs to
kio įžeidimo, sarchastiškai prabilo:

— Gnaedige Frau, pasakyk, kam, 
kada tavo Dievas yra padėjęs? Jis 
dabar nepadeda milijonams nekaltų 
vokiečių vaikams, jis nepadėjo nei 
aniems viduramžių fanatikams vie
nuoliams, kurie buvo pasiryžę išva
duoti Kristaus grabą iš turkų. Jie 
pražudė tūkstančius ir tūkstančius 
nekaltų vaikų, tik todėl, jog tikėjo, 
kad Dievas yra gailestingas ir pasi
gailės tų nekaltų vaikų. Tikėjimas 
į nesąmonę yra žalingas netik pa
čiam sau, bet ir visiems.

Kažkas iš minios dar pridėjo:
— Jei Dievas būtų, kaip gi tu mo

teriške, čia su savo vaikučiais pak- 
liutumei į tokį terorą? Kuo gi tu su 
savo vaikais esi nusidėjusi, kad mal
dauji pasigailėjimo? Jei Dievas 
būtų, argi gyvenimas galėtų toks 
būti? Laikas mesti tuos senus prie
tarus.

Nutrauktą maldą moteriškė tęsė 
toliau su tokiu pat pamaldumu ir 
pasitikėjimu. Jei nutilus, dabar vėl 
stojo slegianti tyla, visi įtempę dė
mesį klausėsi, ar neišgirs lėktuvų 
ūžimo garsų. Niekas daugiau nebe
kalbėjo. Tiems, kurie tikėjosi šią 
sunkią valandą sulaukti Dievo ma
lonės, kurie žadino savyje susikau
pimo galią, tų išsišokėlių vyrų pas
tabos buvo skaudžios ir įžeidžian
čios, tačiau jie bevelyjo geriau nu
tylėti, negu stoti viešai į ginčą prieš 
Dievo niekintuojus. Kiti, moteriškei 
nutilus, matyt, neberado reikalo 
daugiau bekalbėti, nes jautė besiar
tinančias sunkias valandas. Aš jau-

SĖJAI 25 m.

Tautinės demokratinės minties 
žurnalas Sėja, kurią leidžia Varpi
ninkų Fondo Valdyba, š.m. gegužės 
mėnesį susilaukė 25 metų. Tai gana 
ilgas laiko tarpas. Nuo 1969 m. žur
nalą redaguoja L. Šmulkštys, pasi
žymėjęs Lietuvos Valstiečių Liaudi
ninkų Sąjungos veikėjas - visuome
nininkas. Jo redaguojamas žurnalas 
auga ir tobulėja. Daug aktualių 
straipsnių buvo atspausdinta mūsų 
kultūros ir politikos klausimais. Sėja 
puoselėja tradicines varpininkų, de
mokratų, liaudininkų tautines bei 
demokratines idėjas, ji eina Vinco 
Kudirkos, Kazio Griniaus, Mykolo 
Sleževičiaus, Albino Rimkos ir kitų 
pramintų keliu.

Ta proga mes linkime laikraščio 
leidėjams ir redaktoriui su tokia pat 
energija ir pasišventimu tęsti toliau 
savo užsibrėžtą darbą. Red.

ŠVĘSTI IR MINDAUGO 
VAINIKAVIMĄ

JAV LB Kultūros Taryba šių me
tų aplinkrašty ragina švęsti Min
daugo vainikavimo sukaktį. Šiemet 
sueina 725 metai nuo karaliaus Min
daugo vainikavimosi, kuris įvyko 
1253. Tai svarbi ir garbinga mūsų 
istorijos sukaktis. Taryba siūlo ją 
laikyti mūsų tautine švente, kaip ir 
Vasario 16-tą. Abi sukaktis siūloma 
švęsti drauge ir tai siūloma daryti 
kasmet. Tokiu būdu mes pagilintu
me Vasario 16-tos šventės prasmę.

LIETUVIŲ POEZIJOS
ANTOLOGIJA ANGLŲ KALBA

Manyland Books leidykla išleido 
stambią (318 psl.), poetų portretinė
mis nuotraukomis iliustruotą, Jono 
Zdanio paruoštą lietuvių pokarinės 
poezijos antologiją ’’Selected Post - 
War Lithuanian Poetry” (jos kaina 
12 dol., leidyklos adresas: Manyland 
Books, Inc., 84-39 90th Street, 
Woodhaven, N.Y. 11421).

J. Zdanys, gimęs 1950 m., yra 
baigęs literatūros studijas daktaro 
laipsniu, pats rašo poeziją lietuvių ir 
anglų kalbomis ir visus tuos eilėraš
čius, kurie yra atspausdinti antolo
gijoje. yra pats vienas išvertęs. Įva
dinį straipsnį antologijai yra parašęs 
Dr. R. Šilbajoris.

Antologijoje yra kūrinių šių 16 
išeivijos poetų: F. Kiršos, J. Aisčio, 
B. Brazdžionio, H. Radausko, K. 
Grigaitytės, L. Andriekaus, J. 
Kėkšto, K. Bradūno, L. Švedo, A. 
Nykos-Niliūno, H. Nagio, V. Šlaito, 
V. Mačernio, J. Meko, A. Mackaus ir 
V. Bogutaitės, pokario metais Lie
tuvoje rašiusių šių 11 poetų: V. My
kolaičio-Putino, K. Borutos, Alb. 
Žukausko, K. Kubilinsko, J. Degu
tytės, V. Bložės, Just. Marcinkevi
čiaus, M. Martinaičio, J. Vaičiūnai
tės, T. Venclovos ir S. Gedos.

Knyga esanti tikrai reprezenta
cinė.

ATNAUJINKITE

M.P. PRENUMERATĄ

dinausi, man rodėsi, kad neginti 
Dievo šioje valandoje, reiškia jo at
sižadėti. Ieškojau žodžių ir argu
mentų, bet prabilti, šių žmonių tar
pe, ir aš bijojau. Nejaugi čia visi to
kie bejėgiai ir silpni, kaip ir aš. Man 
rodėsi, kad ne tik aš, bet ir kiti, lau
kėme drąsuolio, kuris išdrįstų atsi
stoti Dievo pusėje. Vienos tik mote
rys tyliai meldėsi, glostė savo ma
žutėlių galvutes, rankeles, kilnojo 
rūbelius ir klostė jų švelnius kūne
lius turimais skudurėliais, guldė 
nakties neramiam poilsiui.

Bus daugiau

Kazys Šimonis. Nuotrauka daryta 
maždaug prieš 50 metų

MIRĖ DAIL. K. ŠIMONIS

Kaune mirė dailininkai Kazys Ši
monis, sulaukęs 90 meių amžiaus. 
Buvo gimęs 1887 rugpiūčio 25 Star- 
konyse, netoli Kupiškio. Mokėsi 
daugiausia privačiai. Mokytojavo 
Kauno Meno mokykloje, vėliau Dai
lės institute. Iliustravo daugelį kny
gų ir žurnalų. Savo kūrinius apipin- 
davo stilizuotais lietuvių pasakų 
motyvais ir fantazija, jieškojo giles
nės minties. 1927 metais buvo su- 
ruošęs savo darbų parodą Paryžiuje. 
Vieną jo paveikslą įsigijo Liuksem
burgo muziejus Paryžiuje. Yra pa
rašęs ir išleidęs knygą, aprašyda
mas savo gyvenimo kelią.

REMIA LIET. SKAUTYBĖS 
FONDĄ

Per Geelong L.S.F. Skyriaus ats
tovą, Lietuviškosios Skautybės 
Fondą iki šio savo aukomis parėmė 
sekančiai:

$ 50 - Geelong Lietuvių Sąjunga;
Po $ 25 - Geelong L.S.K. ’’Vytis”, 

p. Juozas Rapkauskas.
$ 20 p.p. Palavimai iš Balarat.
Po $ 10 - p.p. Baltrūnas, kun. P. 

Dauknys, A. Jančiauskienė, B. Jan- 
kuvienė, G.I. Gailiai, A.E. Jomantai, 
senjr., K. Starinskas, P.C. Vaiče
kauskai.

Po $ 5 - p.p. A. Skėriai, B. Sta- 
rinskienė. .A.A. Žvirbliai.

Liet. Skautybės Fondo atstovas 
nuoširdžiai visiems aukotojams dė
koja, kviesdamas ir kitus pasekti šių 
pirmųjų aukotojų kilnadvasiu pa
vyzdžiu, o ypač skautiško jaunimo 
tėvelius.

Tenka paminėti, kad šie pirmieji 
L.S. Fondo rėmėjai daugumoje jau 
vyresnio amžiaus ir gyvena iš vals
tybės skiriamos paramos, tačiau kil
nios ir lietuvišką jaunimą mylinčios 
širdies. Tad į talką Lietuviškajai 
Skautybei!

s Algis Karpavičius 
L.S. Fondo Atstovas

MEDICINA

— Kartą gydžiau ligonį, - pasakoja 
senas gydytojas, - kuris pagal visus 
duomenis turėjo greitai mirti. Ir ką 
jūs galvojate? Praėjo jau dešimt 
metų, ir jis gyvena sveikas sveiku
tėlis!

— Tai dar kartą patvirtina tai
syklę: jeigu ligonis trokšta gyventi, 
tai čia net medicina bejėgė - pridūrė 
kažkas iš svečių.

— Jeigu nori priešų, pralenk ki
lus. Jeigu nori draugų, leisk kitiems 
pralenkti tave.

Colton

— Įprotis negali būti išblokš
tas pro langą. Jis privalo būti 
išmetamas laiptais žemyn žings
nis po žingsnio.

Mark Twain

PAŽINKIME GAMTĄ

Per vasario speigus susituokia 
juodvarnių (kranklių) porelė. Vasa
rio pabaigoje surenčia iš šakų ir sa
manų lizdą, o kovo pradžioje juod
varnio patelė pirmoji iš girios 
paukščių padeda kiaušinius. Kol ne
išperi vaikų, nepalieka lizdo. Peną 
jai atneša juodvarnis.

Kreluono ežere sutinkamas retas 
dirvinio vieversio didumo paukščiu
kas - plaukikas. Įomios plaukikų 
vestuvės. Peršasi ne patinai, o pate
lės. Tai emancipuotos nuotakos: pa
čios burbuliuoja, švilpauja, meilinasi 
kavalieriams. Pačios išsirenka vie
tas lizdams ir gina jas nuo varžovių. 
O patinėliai atlieka moteriškus dar
bus: peri patelės padėtus kiaušinius 
ir vedžioja vaikus.

Laukiniai karveliai keršuliai ’’šei
myninius” rūpesčius pasidalija ši
taip: patinėlis peri nuo ryto iki va
karo, o patelė - naktį. Laukiniai kar
veliai uldukai per vasarą jauniklius 
peri 4 kartus. Todėl rūpesčių jie turi 
daug: vėl tuoktuvės, vėl lizdo krovi
mas, vyresniųjų vaikų maitinimas. 
Atsitinka taip, kad viename lizde 
lesti prašo apsiplunksnavę, bet dar 
neskraidantys karveliukai, o kitame 
jau guli švieži kiaušiniai.

Savo tuoktuvių žaidimus laukinės 
antys žaidžia dar vėlų rudenį ir žie
mą, žiemojimo vietose - Afrikoje, 
Viduržemio jūros pakrantėse, Pran
cūzijos pietuose, Anglijoje. Pavasarį 
gaigalai skrenda įkandin patelių ten, 
iš kur jos kilusios. Ir atsitinka taip, 
kad gaigalas iš Lietuvos su suomių 
krykle persikelia į Suomiją, o suo
mių gaigalas su lietuviška antimi - į 
Lietuvą.

Lakštingalos pas mus atskrenda 
drauge su gegutėmis. Bet gieda kiek 
vėliau: gegužės pradžioje. Iš šiltųjų 
dausų patinai grįžta vieni, anksčiau 
negu patelės: skuba užimti pamėgtą 
ievos krūmą ir paunksnės plotelį po 
šakomis. Lakštutės ir lakštingalėlio 
sudaryta santuoka giminės pratęsi
mo tikslu - viena iš pačių patvariau
sių gamtoje. Paukščių žiedavimas 
parodė, kad lakštingalų sutuoktiniai 
daugelį metų išlieka vienas kitam 
ištikimi.

O kieno santuoka švelniausia ir 
patvariausia? Ištikimųjų grupei pri
klauso gulbės, laukinės antys, žąsys 
ir... varnos. Jeigu žūsta gulbė, gul
binui iš sielvarto plyšta širdis.

Gandrų tuoktuvės svarbiausia ne 
ištikimybė, o pats faktas, kad pir
mąją patelę, kuri atsiliepė į gandro 
pasveikinimą - kalenimą, patinas 
pasitinka kaip žmoną. Atsitinka, kad 
į senąjį lizdą sugrįžta pernykštė pa
telė, ir jeigu lizde jau įsikūrusi nau
joji, tai tarp jų kyla peštynės. Gand
ras jas stebi ramiai. Nugalėjusioji 
gandrienė pasilieka perėti jauniklių.

Sutaisęs senąjį lizdą, pilkasis gar
nys rėkia užkimusiu balsu. Bet pa
teles jo nemelodingas balsas vilioja 
kaip rojaus paukščių giedojimas. 
Jauniklis iš pradžių grubiai snapu, 
sparnais muša prisiartinusias nuo
takas. Tik po dviejų savaičių garnys 
leidžia žmonai nutūpti į lizdą. Kuo 
vėliau ’’gracija” atskrenda prie pati
no išsirinkto lizdo, tuo greičiau pri
imama. O muštynės dėl ko? Atseit, 
mušk savąją, kad svetimos bijotų. 
Garniai kasmet vis naujai išrinktajai 
paduoda ’’alyvos šakelę”, padovano
ja nendrės stiebelį. Tuomet kitos 
patelės jau nesiartina prie ’’vedusio 
vyro”.

L. Grudzinskas 
(’’Valstiečių laikraštis”)

Pašnekesys
— Ką? Tamsta dėvi penti

nus? Juk niekad nejodinėjat 
ant arklio.

— Ar reikia būtinai jodi
nėti? Ponia nešiojate skrybė
laitėje plunksnas, bet niekad 
neskrajojate ...

< ".vi z. •.
Mūsų Pastogė Nr. 26,1978.7.3, psl. 5 ■'
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Skaitytojai pasisako
Gerb. p. Redaktoriau,

MŪSŲ KRITIKUI

Mūsų Pastogėje Nr. 21 p. Jonas 
Juška savo straipsnyje ’’Apie jauni
mą, seminarus, organizacijas” skau
džiai užgauna visą jaunimą, bet ypač 
skautus ir Vl-ją TS.

Skautus jis sulygina su grybauto
jais, žuklautojais ir kitokių pramogų 
mėgėjais, o Vl-ją Tautinę Stovyklą 
pavadino ’’pliumpis”, girdi, ten ne
buvo nei kursų, nei seminaro, nei 
diskusijų, ten nebuvę kas veikti - 
’’tik valgyk, miegok, ir bastykis”, o 
mūsų svečius, amerikiečius brolius 
lietuvius įžeidė vaidmainiavimu, sa
kydamas, kad ’’daugelis amerikiečių 
grįžo namo nusivylę, nors ir ačiuo- 
dami. Ačiavimas dar vis tęsiasi ir 
toliau, bet kokia iš to nauda?”

Sunku mums patiems dirbusiems 
ir organizavusiems VI T.S. atsakyti 
į tokius skaudžius ir nepagrįstus už
gauliojimus, leisime atsakyti vyr. 
sesei Jolitai Gudaitytei iš Amerikos, 
aprašiusei savo įspūdžius iš VI TS 
Australijoje ’’Darbininke” Nr. 11 
š.m. kovo 24 d., štai ką ji rašo: 

'Programa, t.y. pašnekesiai ir užsiė
mimai, buvo atidžiai pritaikyti am
žių grupėm. Mūsų, vyresniųjų, 
programos daugiausia lietė dabarti
nius skautavimo, vadovavimo būdus 
ir problemas,-'lietuvybę, religiją, 
skautiškus motyvus ir t.t. Dažnai 
vyresnės skautės ir vyčiai buvo pa
prašyti pagalbos su jaunesniaisiais. 
Kurie liko be pareigų arba kada ne
buvo reikalinga pagalba, visi daly
vavo nustatytose programose. Va
dovai likdavo pastovyklėse, kol visi 
būdavo iš palapinių išvykę užsiėmi
mam?

Dėl mūsų svečių įžeidimo veid- 
mainavimu, mes taip pat nieko ne
galime paaiškinti, manome, kad sve
čiai patys į tai atsakys, mes tuo tarpu 
galime tik pareikšti pasipiktinimą 
tokiu Jono Juškos elgesiu, ir kartu 
pareikšti Mūsų Pastogės redakto
riui, sąmoningai ar per klaidą pra
leidusi svečius užgaunantį straipsnį, 
apgailėtiną nepasitenkinimą.

v.s. A. Mauragis 
Rajono Vadas

’’Mūsų Pastogės” leidėjams 
ir redaktoriui-

Mūsų Pastogėje Nr. 21 (29.5.78) 
atspausdintas p. G.E. Kazokienės 
straipsnis ’’Susimąstymai po Sūku
rio koncerto” yra neteisingas. Sū
kurio vyresnės grupės šokėjai prieš 
tas neteisybes protestuojame ir pa
reiškiame:
1. Niekada nebuvom ir nesame ’’ne
suvaldomi ir nedisciplinuoti”. Tėvai 
nėra gavę skundų iš mokytojų. Bai
gėme sekmadienio mokyklą. Daly
vaujame skautų organizacijoje. Šo
kame tautinius šokius. Dalyvaujame 
įvairiuose minėjimuose, bei progra
mose, dainuodami ir deklamuodami.

2. Kad iš arti 400 žiūrovų didesnė 
pusė buvo mamos, tėtės, dėdės, dė
dienės ir tetos, nėra mums gėda. 
Priešingai, mums yra garbė.

3. Netiesa, kad mūsų vadovai turi 
menką supratimą ir žinojimą apie 
tautinius rūbus ir šokius (vadovė tą 
darbą dirba virš dvidešimties metų).

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS 

FUNERALS OF DISTINCHON PTYXTD. 
17 RAILWAY PDE.

FAIRFIELD, N3.W.

TEL.724 5408 Veikia 24 valandas per parą.
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4. Netiesa, kad mergaitės ’’nuren
ginėjamos”, kiklikai nebuvo dedami 
tik ant baltų suknelių.

5. Netiesa, kad dainavome nelie
tuviškas dainas. Dainąvome liaudies 
daineles, išmoktas sekmadienio mo
kykloje ir skautų stovyklose.

6. Netiesa, kad mes turime slaviš
ką dainavimo būdą - gali mums pri
mesti australišką, tik ne slavišką.

7. Netiesa, kad tautinių rūbų, kaip 
ir nebūta. Šokome, dainavome ir 
skambinome su tautiniais rūbais.

8. Netiesa, kad "paauglės” buvo 
aprengtos rusų dvaro tarnaitėmis ir 
vienodai pilkai.

9. Didžiausia neteisybė, kad iš 
Sūkurio pašoktų 17 šokių, kuriuos 
šoko 40 šokėjų, nebuvo nevieno gero 
šokio, nei šokėjo. Ji rašo, kad ge
riausias šokis buvęs suktinis, kurį 
pašoko penkiamečiai vaikai, bet ne 
Sūkurio šokėjai.

10. Netiesa, kad berniukų kelnės 
buvo tik dryžuotos ’’matracinės”. 
Šoko ir dryžuotom ir baltom. Se
nuoliai pasakoja, kad baltas kelnes 
nešiojo tik vasaros laiku ir papras
tesnėm progom, kaip rugiapiūtėj, 
šienapiūtėj ir pabaigtuvėse. Iškil
mingom progom bažnyčioje, krikš- 
tinose, vestuvėse ir laidotuvėse ne
šiojo tamsias ir dryžuotas.

Suniekintas, išdarkytas visas 
koncertas. Nuvertinti tėvai ir vado
vai. Betikslis mūsų darbas ir sugaiš
tas laikas, atitrauktas nuo mokslo ir 
t.t.

Autorė klaidina plačią visuomenę 
ir pasaulio lietuvius. Bendruomenės 
laikraštis tokiu straipsniu nepaska
tina mus, nei tėvus toliau dirbti.

Prašome leidėjus ir redaktorių šį 
protesto laišką ištisai spausdinti 
(pataisant tik gramatikos klaidas) ir 
atitaisyti padarytą mums skriaudą. 
O autorei patariame daugiau galvo
ti, bet nerašyti.

Pasirašė Sūkurio šokėjai: A. šli- 
terytė, R. Šliteris, J. Stašionytė, L. 
Bieliūnaitė, V. Coxaite, T. Pullinen, 
E. Barila, P. Stašionis, J. Pečiulis; 
R. Gaidžionis, D. Hornas, R. Dauba
ras, R. Stasiunaitis, T. Daubaraitė, 
B. Hornaitė, Rita Barkutė, K. Cox, 
A. Stašionytė. A. Stašionis, R. Ka
počius, R. Jurkšaitis, P. Kapočius.

Gerb. p. Redaktoriau,
Nesiruošiau per laikraščius by

linėtis, bet perskaičius p. Barčiaus 
laišką.kuriame rašoma, kad mes tu
rėtumėm ’’didžiuotis sulaukę tokio 
palankaus ir autoritetingo įvertini
mo” jaučiu pareigą ’’palankiuosius 
įvertinimus” atitaisyti.

Anot J. Barčiaus, ponios Kazokie
nės straipsnis ’’Susimąstymai po 
Sūkurio...” sukėlė vėjo. Aš sakyčiau, 
kad Sydnejaus atveju, tai arčiau 
audros, p. Barčius stebisi, kad ’’raši
nyje atrandama to ko iš viso nėra”. 
Rašinyje įskaitoma tai kas parašyta 
ir, paprastai, nelaukiama kokių tai, 
Barčių paaiškinimo. Sękantį kartą 
siūlau redakcijai iškarto paaiškinti 
p. Kazokienės straipsnius, kad ap
lenkus panašius nesusipratimus. 
Šiuo atveju vėjas sukeltas tik to 
fakto, kad straipsnyje yra netiesos. 
Tai jaunimą ir tėvus užgavo ir supy
kino. Visi žinome kritikos reikalin
gumą ir geros kritikos svarbą ir 
vertę, tačiau p. Kazokienės straipsnį 
neskaitau nei gera kritika,nei įver
tinimu, tas įrodyta nebuvusių kon

Žemaitijos dukra
A.A.

ALEKSANDRA UMBRAŽIŪNIENĖ
Amerikoje paliko šio pasaulio gyvenimą.

Nuoširdžiausia mūsų užuojauta dukrai Aleksandrai, sūnums Zigmui, 
Gediminui ir Jurgiui, marčiai Marijai ir visiems artimiesiems.

A.V. ir R. Skeiviai

certe žmonių susijaudinimu, p. Sau- 
dargienės labai taiklus straipsnis ir 
taip pat p. Dainienės pasisakymas 
įrodo ką tokia kritika atsiekė - su
klaidino koncerte nedalyvavusius 
asmenis. Visai bereikalo p. Barčius 
stoja šalia p. Kazokienės aiškinda
mas mums, kas norima buvo pasa
kyti ir kam jos pastabos buvo taiko
mos. Žmonės skaito ir patys 
susidaro iš to išvadas.

Tautinių rūbų klausymas yra la
bai platus ir sunkiai išsprendžiamas, 
nes tos srities specialistai ir tai ne
sutaria. Tokių taut, rūbų specialistų 
ir autoritetų (liet. taut, rūbams) pa
saulyje yra labai mažai, o Australi
joje, kiek žinau, visai neturime. 
Kiekvienas susipratęs lietuvis dir
bąs tautinio meno srityje supranta 
tautinio rūbo išlaikimo svarbą ir 
reikmę, todėl ir Sūkurio koncerte 
tik išstudijavus daug knygų (8), pa
įvairinimui buvo padaryti vienodi 
klaipėdietiški rūbai, ir nieko klaidi
nančio, koncerto kontekste, nei rūbų 
nei kitu atžvilgiu, nebuvo. Tai nebu
vo folklorinis pasirodymas, tai buvo 
tik grupės koncertas. Tuo paliksiu 
rūbų klausymą.

Nebuvę koncerte mus tikina, kad 
jaunimas nekaltas, neužgautas ir t.t. 
Čia paminėsiu, nebuvusiems kon
certe, kai kurias neteisybes dėl ku
rių ir jaunimas ir tėvai užsigavo:

1. Programoje buvo įtrauktos 4 
dainelės, p. Kazokienės nuomone’ 
nelietuviškos, o p. Barčiaus palygin
tos kaip ”Hit Parade” dainuškos. 
Palieku skaitytojams spręsti: ’’Sė
džiu už stalelio”; ’’Švelnumas” muz. 
Raudonikio’ ’’Plaukia Nemunėlis” ir 
’’Supinsiu dainužę...”. Neginčijame, 
kad yra ir kitų lietuviškų dainų ku
rias be abejo jaunimas su laiku iš
moks.

2. ’’Reikėjo pataisyti dikciją...” 
Mergaitės mokėsi tarimo, stengėsi 
ir žmonės su menkiausiu pastabumu 
jas sveikino ir gyrė jų tarimą. Ne
pretenduojama, kad buvo 100% ge
rai, bet, kaip p. Stašionienės paste
bėta, dikcija tai ne kaspinėlis - taip 
greit nepataisysi.

3. Tik Sydnejuje jaučiame kodėl 
primestas slaviškumas. Mergaitės 
daineles išmokino Z. Belkutė ir a.a. 
A. PLūkas. Abu vadovavę ’’Dainos” 
chorui. Beabejo šių laikų dainavimo 
būdas skiriasi nuo dainavimo Lietu
voje, bet ir mūsų kalba skiriasi nuo 
Lietuvoje naudojamos kalbos. Ir 
balso tonas, ir intonacijos skiriasi. 
Bet prie ko slaviškumas?

4. Kategoriškai pareiškiu, kad 
niekur nebuvo šokta su tautiniais 
rūbais ir be kikliko. Dviejose vietose 
mergaitės šoko BE TAUTINIŲ RŪ
BŲ, o ten kiklikams buvo ne vieta.

5. Išsireiškimas, kad tautinių rūbų 
lyg ir nebuvo, sudaro liūdną vaizdą. 
Iš 22 programoje dalykų 15 buvo at
likta pilnuose, gražiuose tautiniuose 
rūbuose. Ar skaitytojas susidarė to
kį vaizdą? Piemenėliams irgi tauti
nių rūbų nedėjom.

6. Mano žiniomis jaunimas redak
toriui siuntė protesto laišką, bet 
matyt jaunimui negalima pasisakyti, 
arba ’’cenzūra” nepraleido, nes laik
raštyje jų laiško nesimatė.

7. Nedisciplinuotų, autoriteto ne
pripažįstančių titulas jaunimą labai 
užgavo. Skaudžiai įžeidė ir tėvus, 
kurie šio ’’komplimento” neįvertino.

Taigi, jaunimas ir tėvai užsigavo 
ne dėl to, kad buvo pakritikuota ir 
padarytos pastabos, bet dėl to, kad 
nebuvusiems koncerte, pristatytas 
išdarkytų rūbų ir šlagerinių dainų 
vaizdas.

’’Sūkurys” džiaugiamės, kad turi
me gerus (ne angeliukus), išauklė

tus, normalius vaikus ir jaunimą. 
Kad ir nekaltas, bet neteisingas pri
metimas charakterio pusėn palies
tiems nepatiko. Jeigu tokia grupė 
susirinko ir reguliariai repetuoja tai 
jau parodo,kad vaikai yra geri.

Konkrečiai siūlau p. Kazokienei 
su p. Barčiaus pagalba ir dar į talką 
pasikvietus kitus gabius žinovus 
pav. p. A. Saudargienę, surašyti ir 
atspausdinti tinkamą Lietuviškų 
Tautinių Rūbų bibliografiją. Tai bū
tų pozityvus ir konkretus žingsnis į 
tautinių rūbų išlaikymo kelią.

Marina Cox 
Sūkurio Vadovė

Redakcija mano, kad tolimesnės 
diskusijos dėl Sūkurio koncerto bū
tų nenaudingos, todėl daugiau šiuo 
klausimu diskusinių rašinių ne
spausdinsime. Red.

CANBERRA LITHUANIAN — 
AUSTRALIAN CLUB Inc.

vicepirmininkas J. Kovalskis pra
šo paskelbti sekančius laiškus: 
Mr. A. Balsys,
22 Fergusson Crescent, 
Deakin ACT 2600 
Dear Sir,

In or about the month of January 
this year, certain allegations were 
made by the ex Secretary / Mana
ger of the Club, Mrs. M. Kaspariu- 
nas against your good fame and 
character concerning alleged inci
dents in relation to the operation by 
you of the poker machines on the 
club premises.

The purpose of this letter is to 
advise that irivestigations carried 
out by the Club’s Committee have 
shown such allegations to be 
without substance and that as a 
consequence the Club holds you 
entirely vindicated in respect of 
such allegations.

Furthermore, the Committee of 
the Club conveys to you its apolo
gies for any inconvenience caused 
and the way the Club has delayed 
the retraction of the allegations 
which unfortunately became known 
to the Club Members and in parti
cular to tht Lithuanian community 
in Canberra and elsewhere.

Yours faithfully,
R. Miniotas, 

Mr. G. Petronis, President 
180 Atherton Street, 
Downer ACT 2602
Dear Sir,

In or about the month of Janu
ary this year, certain allegations 
were made by the ex Secretary Ma
nager of the Club, Mrs M. Kaspa- 
riunas against your good fame and 
charecter concerning alleged inci
dents in relation to the operation by 
you of the poker machines on the 
club premises.

The purpose of this letter is to 
advise that investigations carried 
out by the Club’s Committee have 
shown such allegations to be 
without substance and that as a 
consequence the Club holds you en
tirely vindicated in respect of such 
allegations.

Furthermore, the Committee of 
the Club conveys to you its apolo
gies for any inconvenience caused 
and the way the Club has delayed 
the retraction of the allegations 
which unfortunately became known 
to the Club Members and in parti
cular to the Lithuanian community 
in Canberra and elsewhere.

Yours faithfully,
R. Miniotas, 

President, Canberra 
Lithuanian - Australian - Club Įūc* ■
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PORTALU
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ 

KREPŠINIO RINKTINIŲ 
ŽAIDYNĖS SYDNEJUJE

Australijos lietuvių krepšinio 
rinktinės, jaunių berniukų, moterų 
ir vyrų prieš išvykstant i Kanadą 
birželio 20 dieną turėjo bandomąsias 
varžybas prieš australų komandas 
Sydnejaus Moore Parko krepšinio 
salėje. Esant blogam orui ir nepas
kelbus spaudoje, pasižiūrėti rinkti
nių žaidimų lietuvių žiūrovų prisi
rinko labai mažas skaičius.

JAUNIŲ RINKTINĖ —
L. & N. SOUND 71 - 36

Jau pirmose žaidimo minutėse 
matėsi, kad mūsų jaunių rinktinei 
nebus vargo susidoroti su gana silp
noku priešininku. Jaunių rinktinėje 
turime keletą aukšto ūgio kurie 
gražiai valdo sviedinį. Atrodė gerai 
susižaidę kaip vienetas, nežiūrint 
jog visi metų bėgyje priklausė skir
tingiems klubams. Sekdamas šias 
varžybas ne kartą pagalvojau, kad 
netolimoje ateityje galime turėti 
antrą Ed. Palubinską,jei P. Šutas 
(Geelongo klubo) ir toliau darys to
kią nepaprastą pažangą.

P. Šutas per šias varžybas pelnė 
net 31 tašką! Geras ir P. Urnevičius 
(Adelaide) tik pastarajam dar daug 
trūksta patyrimo baudų mėtyme. Iš 
dešimties mestų baudų pelnytas 
vienas taškas.

Komandą treniruoja daug patyri
mo turįs Don Atkinson, pats buvęs 
geras krepšininkas. Atrodo, kad 
Don yra jaunius pastatęs ant gerų 
pagrindų ir jauniai gali tikėtis lai
mėjimų Kanadoje. Rungtynių metu 
teisėjai kelis kartus turėjo duoti net 
techniškų baudų priešininkų ko
mandai. Mūsų jauniai aikštėje elgėsi 
labai mandagiai, kas buvo labai pa
sigėrėtinas pliusas komandai.

Komandą sudarė ir taškus laimė
jo: E. Ragauskas 7, R. Stanwick, V. 
Soha 2, P. Šutas 31, A. Vieraitis 16, 
P. Urnevičius 13 ir S. Navakas 2.

Foto E. Karpavičiaus
Australijos lietuviai sportininkai Sydney aerodrome prieš išskrendant 

į P.Įj. Sporto Žaidynes

MOTERŲ RINKTINĖ
L.&N. SOUND 71-36

Moterų rinktinės žaidėjos turi net 
keturias žaidėjas aukšto ūgio, kas 
kiekvienai komandai yra didelis 
pliusas.

Žaidimo pradžia nesėkminga 
rinktinei. Matosi pavienių žaidėjų 
nervų nesuvaldymas. Trūksta susi- 
žaidimo. Fasuotės blogos. Priešinin
kės pakartoja metimus po krepšių, 

< kai mūsų aukštaūgės neatlieka savo 
pareigų. Visas komandos ramstis 
Statkuvienė. Vikriai skirsto sviedi
nį, bet būdama turbūt mažiausia ne
daro metimų. Kitų metimai nesėk
mingi. Pirmas puslaikis vien tik AS. 
Tamošiūnaitės gerai sumestų baudų 
dėka laimėtas 15 -.9. ■ .........

Nežinia ar trenerio dėka ar savo 
iniciatyva antrame puslaikyje Stat
kuvienė bandė daryti metimus ir jai 
sekėsi. Kėlinį užbaigė daugiausia 
pelnydama taškų komandai. Gražų 
žaidimą parodė V. Juciutė (Adelai
dė) ir R. Kasperaitytė (Sydney). 
Grigonytė gavo mažai žaisti, bet da
vė geros žaidėjos įspūdį. Bendrai 
mūsų moterys kiek apvylė žiūrovus. 
Žaidimo metu stebėtinai daug kartų 
buvo prarastas sviedinys padarant 
žingsnius. Rinktinės komandos žai
dėjoms tai nedovanotinas nusikalti
mas. Jei treneris neistengs pašalinti 
šių klaidų, tuomet laimėjimų bus 
mažai. Kitas labai svarbus minusas. 
Kai kurios į varžybų pabaigą parodė 
nuovargį. Matėsi nepilnas fizinis pa
siruošimas.

Moterų komandoje žaidė ir taškus 
laimėjo: E. Vyšniauskaitė 2, R. Ru- 
pinskaitė 2, R. Grigonytė 2, V. 
Venclovaitė 2, R. Kasperaitytė 6, R. 
Statkuvienė 9, R. Andriejūnienė, V. 
Juciutė 2 ir A. Tamošiūnaitė 10.

VYRŲ RINKTINĖ
L. & N. SOUND 65 - 97

Vyrų krepšinio rinktinės prieši
ninkai viena iš geriausių Sydnejaus 
australų komandų. Ūgiu mūsiškiai 
negali susilyginti su australais. 
Prieš vyrų rinktinės žaidimą salė 
prisipildė australų žiūrovais, kurie 
savo šauksmais iš vietų irgi pralen
kė lietuvius. Prisiminiau krepšinio 
karštligę pirmaisiais metais Aus
tralijoje. Vakarais važiuodavome 
Melbourne į krepšinio salę ir pra
leisdavome savo kakarines lietuvių 
krepšininkų pagalbai. O dabar net ir 
Australijos lietuvių rinktinei nebe
turime žiūrovų. Prasideda žaidimas. 
Greta sėdintis tautietis pradeda 
klausti kuo čia baigsis? 2-0, 4-0 ir 
taip iki tuzino mūsų nenaudai. Mūsų 
vyrai gauna sviedinį tik tuomet 
kada reikia įmesti į aikštę.

Na, pagaliau Milvydas pelno pir
mus du taškus mūsų naudai. Kiek 

atsigavo mūsų saujelė lietuvių žiū
rovų. Aiškus pralaimėjimas, tik lie
ka spėti kiek taškų užkraus mūsų 
rinktinei.

Mūsų vyrų tarpe trūksta susižai- 
dimo. Būdami pasimetę beveik visi 
iš penkių persistengdami pelnėsi 
baudas kurias priešininkas pilnai iš
naudojo. Per pirmą puslaikį austra
lai vien tik iš mūsiškių baudų pelnė 
12 taškų. Pirmas puslaikis pralai
mėtas 42 - 24.

Komandos treneris S. Šutas 
(Geelongo klubo) pertraukos metu 
matomai mėgino pataisyti mūsų vy
rų rinktinės daromas klaidas. Jau 
pradžioje antro puslaikio žaidime 
pirmą kartą mūsų sąstate pasimatė 
dalinas susižaidimas. Vyriausias 
amžiumi ir turintis daugiausia paty

Sportininkų išleistuvės

R-inkti-ni'ai vyrai tinklininkai.

rimo Sydnejaus ’’Kovo” krepšinin
kas Gustafson perėmė sviedinio 
paskirstymą ir iki rungtynių pabai
gos savo darbą atliko be priekaištų. 
Jam gerai talkininkavo judrusis 
Petras Andriejūnas kai Milvydas 
pradėjo mėtyti į krepšį iš visų padė
čių. Na, jam ir sekėsi. Tai neabejoti
nai geriausias krepšininkas mūsų 
rinktinėje. Prieš pabaigą nors ir 
matėsi pralaimėjimas galėjo 
lietuviai žiūrovai kiek nuraminti nu- 
dingintus jausmus.

Australų tarpe matėsi spartos su
lėtėjimas, kai mūsų visi žaidėjai ne
parodė jėgų išsisėmimo. Tai įrodo, 
kad mūsų rinktinės žaidėjai yra fizi
niai gerai paruošti. Antras puslaikis 
pralaimėtas švelnesniu 14 taškų 
skirtumu. Be Milvydo labai gerus 
metimus darė Gulbinas ir Andriejū
nas.

Žinau, kad lietuviai išsiskirstyda
mi iš krepšinio salės jautėsi kiek ap
sivylė rinktinės rezultatais, bet da
rant išvadą reikia nepamiršti keletą 
faktų.

Pirmiausia reikia pripažinti, jog 
australų komanda buvo gana aukšto 
lygio. Mūsų vyrai turbūt pirmą kar
tą rimtai stojo į kovą kaip naujas 
vienetas.

Pralaimėjimas rinktinei atnešė 
daug naudos. Geriau pralaimėti, 
šiuo atveju, stipriam priešui tuomi 
turint gerą progą pamatyti vieneto 
silpnas puses, nes dar yra laiko pa
sitaisyti. Kitas mūsų rinktinės pliu
sas. Kanadoje prie rinktinės prisi
jungs Australijos lietuvis Edis Pa
lubinskas. Turint mūsų komandoje 
du gerus metikus Palubinską ir Mil
vydą, priedo Gulbinas, Andriejūnas 
ir Gustafson, galime tikėtis, kad 
mūsų Australijos lietuvių viltys iš
sipildys. Vyrai parsiveš laimėjimų.

Rinktinės žaidėjai su laimėtais 
taškais: A. Milvydas 27, A. Jaunutis 
6, E. Gvildys, G. Gustafson 4, P. 
Andriejūnas 12, R. Gulbinas 12 ir V. 
Roussiyan 4.

.........V. Augustinavičius .

ATSISVEIKINIMAS

SYDNEJAUS AERODROME

Atsisveikinti ir palinkėti laimin
gos kelionės Australijos lietuviams 
sportininkams ir jų vadovams, iš
vykstantiems į P.L. Sporto Žaidy
nes Kanadoje birželio 22 d. į Sydne
jaus aerodromą, suvažiavo virš 
dviejų šimtų lietuvių. ,

Pasibaigus kelionės dokumentų ir 
bagažų sutvarkymui, visi išvyks
tantieji buvo pakviesti į bendrą salę 
paskutinėms informacijoms gauti. 
Kiek čia gražaus sportuojančio jau
nimo! Visi naujose uniformose, ku
rias parūpino ALFAS valdyba. Išsi
rikiuoja susigrupuoja. Prasideda fo
tografų darbas. Istorinis momentas. 
Pirmą karą Australijos lietuviai 
sportininkai kaip vienetas išvyksta 
už Australijos ribų. Išleisdami spor
tininkus tikime, kad jie stengsis 
sporto aikštėje pasiekti laimėjimų ir 
atstovaus mus kaip pridera pado
riam lietuviui sportininkui. Tikime, 
kad savo elgesiu, savo veiksmais 
užsipelnys gero sportininko vardą 
Kanadoje ir kituose vietovėse, ku
rias aplankys išvykoje.

Mūsų sportininkai išsivežė dova
ną - sveikinimą gražiai įrėmuotą į 
specialiai paruoštus rėmus Kanado
je žaidynių dalyviams. Tekstas: 
’’Sveikiname Pasaulio Lietuvių 
Sporto žaidynių dalyvius ir rengė
jus, linkėdami, kad lietuviška spor
tinė dvasia niekada neužgęstų lietu
vių sportininkų širdyje.

Australijos lietuviai sportininkai”
Jibiliejiniai 1978 metai.
Sveikinimo tekstą atspausdino ir 

brangius rėmus parūpino ’’Palan
gos” kelionių biuro savininkai 
Maritsa ir Rimas Cibai.

Australijos lietuviai atliko savo 
pareigą paremdami išvykstančius 
sportininkus moraliniai ir finansi
niai. Šios išvykos vyriausias organi
zatorius Australijos sportininkų 
veiklos variklis ALFAS valdyba.

Didžiausią šios išvykos paruošimo 
darbo našta buvo atlikta beveik vie
no žmogaus - ALFAS pirmininko 
Antano Laukaičio.

Antanas Laukaitis nuo pat atvy
kimo į Australiją dirba sportininkų 
ir spaudos labui.

Šia proga linkime Antanui geros 
sėkmės Kanadoje ir, kad jo įdėtas 
darbas atneštų gerus vaisius.

Jam talkininkavo jo padėjėjas V. 
Gulbinas ir Sydnejaus sporto klubo 
valdyba, kuriai vadovauja J. Dam
brauskas.

Mieli sportininkai ir vadovai, lai
mingos kelionės! Daug laimėjimų! 
Iki pasimatymo Sydnejaus aerodro
me.

J. Augustinavičius
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
PAVERGTŲ TAUTŲ KOMITETO 

PRANEŠIMAS

Kaip jau ankščiau skelbta spau
doje, pakartotinai primename, kad 
Pavergtų Tautų Savaitės antikomu
nistinė demonstracija - MotOrkada 
įvyksta liepos 15 d., šeštadienį.

Dalyvaujantys motorkadoje pasi
ruošia atatinkamus plakatus ir pri
sitvirtina prie automobilių. Renkasi 
Wenthworth Parke nuo 9.30 ryto. 
Motorkada išvyksta demonstracijai 
į Sydnejaus gatves 10 vai. ryto. Ke
lio planai bus. dalinami vietoje. Iš 
miesto bus vykstama prie Sovietų 
Ambasados Wohlaroje. Ten vyks 
demonstracijos, kalbos ir bus įteik
tas laiškas Sovietų Ambasadai.

Lietuviai kveičiami iš anksto 
ruoštis šiai demonstracijai ir tinka
mai atstovauti mūsų kenčiančią tau
tą po komunistine priespauda.

Pasitarus su Sydnejaus Apylinkės 
Valdyba, šaukiamas organizacijų 
atstovų ir visuomenės susirinkimas 
liepos 9 d., sekmadienį, tuoj po pa
maldų Lidcombes parapijos salėje.

Platesnį pranešimą padarys lietu
vių atstovas prie Pavergtų Tautų 
Komiteto Ant. Kramilius apie šių 
metų Motorkadą, minint Pavertų 
Tautų savaitę.

Kuriems dar rūpi mūsų tautos 
reikalai ir mūsų, kaip lietuvių re
prezentacija šioje demonstracijoje, 
kviečiami visi šiame pasitarime da
lyvauti.

A. Kramilius 
Lietuvių Atstovas prie 

Pavergtų Tautų Komitete

IŠLEISTUVĖS
M.P. REDAKTORIUI

Išvykstančiam į PLD M.P. Re
daktoriui p. V. Kazokui artimi re
dakcijos ir administracijos bendra
darbiai surengė išleistuves. Palin
kėta sėkmingos kelionės, gero poil
sio ir laimingo sugrįžimo.

Redaktorius išvyko kartu su 
sportininkų grupe į JAV birželio 22 
d. .Pirmas sustojimas Los Angeles, 
kur tikisi susitikti su Bernardu 
Brazdžioniu. J. Kojelių ir kt. 0 
toliau parašys M.P. skaitytojams iš 
P.L.B. Seimo, kur jis atstovaus 
Australijos lietuvius.

NAUJAS PAŠAUKIMAS

Saulius Kubilius, baigęs aukštąją 
mokyklą, Dirželio 8 dieną išskrido j 
Lietuvių Šv. Kazimien kolegiją Ro
moje, kur ruošis kunigystės pašau
kimui ir teologijos studijoms. Išleis
tuvių vaišės jam buvo iškilmingai 
suruoštos Adelaidės Lietuvių Kai. 
Centre birželio 3 d.

Broliai Linas ir Aidas išlydėjo 
Melnourno aerodrome, palinkėdami 
gero vėjo!

SVARBUS PRANEŠIMAS

Pranešame Sydnejaus Lietuvių 
Klubo nariams, kad metinis Klubo 
nario mokestis privalo būti sumokė
tas galimai greičiau, nes pagal NSW 
valstijos klubų nuostatus nariai, ne
sumokėję nario mokesčio nustatytu 
laiku, automatiškai turi būti iš
braukti iš narių sąrašo ir kaip tokie 
praranda teisę lankytis klube

SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBAS
16-18 East Terrace, Bankstown. TeL: 706-1414

ŠEŠTADIENIAIS IR SEKMADIENIAIS ŠOKIAI GROJANT
GOLDEN TRIO KAPELAI

Liepos 9 d., sekm.:
GINTARO PARODA

ruošia p. D. Gečiauskas

Bibliotekoj parduodamos lietu
viškos knygos, plokštelės, pašto 
ženklai pilnom kolekcijom (serijom), 
mediniai liktoriai, liet, tautinis mo
teriškas kostiumas, gintariniai ka
roliai, lipinukai ant mašinų, medaliai 
ir kt.

Biblioteka atidara: trečiadieniais 
4-6 vai., sekmadieniais 1.30-4 vai.

p

Sydnejaus Liet. Klube perkant 
didesniais kiekiais duodama 10°/o 
nuolaidos už spiritinius gėrimus ir 
5% už alų. Pasinaudokite lengvato
mis.

KLUBAS ATVIRAS: ŠOKIAI grojant Golden Trio kapelai
pirm.-tret. 4-10 vai., ketv.- 4-11 vai., šešt. 8-12 vai., sekm. 7-10 vai.
penkt. 4-12 vai., šjšt. 2-1 vai., sekm.
12.30 - 11 vai.

Antradieniais pigioji gėrimų 
valanda

♦Trečiadieniais šachmatai
♦Ketvirtadieniais dvigubi jackpotai

Primename, kad šeštadienų šokių 
vakarais visi turi dėvėti klubo tai
syklėse nurodytą aprangą.

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

DŽIUGO TUNTO SKAUTŲ TĖVŲ KOMITETAS 
maloniai kviečia visus atsilankyti į metinį

BALIU
kuris įvyks liepos 8 d., šeštadienį, 7 v. v. Lietuvių Namuose

Geras orkestras, užkandžiai, skani vakarienė
Įėjimas $ 8. Moksleiviams $ 5. Bilietus užsisakyti pas p. V. Laukaitį tel.

859-5424 ar p. F.M. Savickienę tel. 311-5665

TAUTOS FONDE

SYDNEY

Prisimindami žiauriuosius birželio 
trėmimus Lietuvos laisvės reika
lams aukojo $ 100 Lietuvių laidojimo 
biuras (Funerals of Distinction) sa
vininkai Kazimieras ir Nadežda 
Butkai.

Anksčiau aukojo $ 6 A. Braželie- 
nė.

s

CANBERRA

Minint birželio išvežimus Can- 
berroje per T.F. įgaliotinį p. A. Šve
dą aukojo Tautos Fondui; $ 20 V. & 
K. Keraičiai; po $ 10 - J. Janulaitis ir 
A. čeičys; po $ 5 - F. Borumas, E. 
Laurinonis; po $ 2 - V. Žilinskienė, 
M. Martišienė, p. Juozas, L. Budzi- 
nauskas, J. Levickas, P. Velioniškis 
ir p. Pankus. Po $ 1 - p. Misevičienė, 
J. Lizdenis ir J. Vitartas.

Nuoširdus ačiū visiems aukoto
jams, budintiems Lietuvos laisvės 
kovoje.

Tautos Fondo atstovybė 
Australijoje

Frank J. Siebert
LAIDOTUVIŲ BIURAS 

49 Wakefield St., Adelaide 
Tel. 223 5879 veikia ištisą parą

Per pastaruosius 27 metus esame glaudžiame kontakte su katalikiška 
lietuvių bendruomene
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MIRĖ ALEKSANDRAS 
KAZAKEVIČIUS

Buvęs gusarų pulko kap. A. Ka
zakevičius mirė Sydnejuje birželio 
21 d. sulaukęs 75 metų, kilimo nuo 
Zarasų, ūkininko sūnus. Gyveno ilgą 
laiką Sydnejuje, lietuviškoje veiklo
je nepasireiškė.

Birželio 23 d. palaidotas lietuvių 
kapinėse Rookwoode.

Gegužės 26 d. Londone mirė rusų 
balerina Tamara Karsavina *93 m.), 
nuo 1'.’17 m. revoliucijos apsigyve
nusi Londone ir pagarsėjusi visame 
pasaulyje. Ji buvo gimusi 1885 m. 
kovo 10 d. Petrograde.

Jos brolis Leonas Karsavinas bu
vo V.D.U. humanitarinių mokslų 
fak. profesorium. Antrą kartą ru
sams okupavus Lietuvą, jis buvo iš
tremtas į Sibirą. Prof. L. Karsavinas 
mirė 1952.7.19 d. Abezo koncentra
cijos stovykloje, prie Ūso upės, ne
toli Arktikos pusračio.

9 liepos, sekmadienį, gintaro pa
roda Klubo aukštutinėje salėje ren
gia importuotojas iš Lietuvos D. 
Gečiauskas.

CANBERRA

RAMOVĖNŲ DĖMESIUI!

Liepos 12 d. 1978 m. C. Liet. Klu
be 7.30 vai. (trečiadienio vakare) 
įvyksta Canberros Ramovėnų bend
ras susirinkimas.

Susirinkimo tikslas labai svarbus, 
todėl narių ir norinčiųjų tapti nariais 
dalyvavimas būtinas.

Canberros Ramovėnai

BIRŽELIO
IŠVEŽTŲJŲ MINĖJIMAS

Žiauriuosius Sibiro trėmimus 
Canberros lietuviai paminėjo birže
lio 18 d. Šv. Mišias atlaikė ir minėji
mui skirtą pamokslą pasakė kun. P. 
Martuzas.

Antrąją minėjimo dalį Liet. Klube 
pravedė C.L. B-nės vicepirm. J. Liz
denis trumpai pabrėždamas šio mi
nėjimo reikšmę ir pakviesdamas vi
sus tylos minutei atsistojimu pa
gerbti mirusius Sibiro tremtinius, 
kankinius ir partizanus. Toliau sekė 
šiam minėjimui pritaikyta ir C.L. 
B-nės Valdybos nario L. Budzinaus- 
ko paruošta paskaita, kurią pats au
torius vaizdžiai paremdamas savo 
asmeniškais pergyvenimais ir su 
natūraliu įsijautimu perdavė klau
sytojams. Minėjimas baigtas Tautos 
Himnu.

C.L. B-nės Valdyba nuoširdžiai 
dėkoja Sydnejaus kun. P. Martuzui 
už bažnytinių apeigų atlikimą.

Po minėjimo vyko kavutė ir su
neštinis pasivaišinimas už ką B-nės 
Valdyba taip pat dėkoja poniom už 
paruoštas lėkštes ir ypač poniai S. 
Budzinauskienei už gardžią sriubą ir 
pastangas šios šeimyniškos puotos 
pravedime.

Taip pat didelis ačiū visiems atsi
lankiusiems ir už aukas Tautos Fon
dui, kurias rinko p. A. Švedas.

C.L.B-nės Valdyba

VIETOJ 
00 GĖLIŲ

Pagerbdamas neseniai mirusį a.a. 
Vaclovą Šliogerį vietoje gėlių Juo
zas Ramanauskas Mūsų Pastogei 
paaukavo 10 dolerių.

* * *

Dvi rankos, sujungtos maldai, at
lieka kilnesnį darbą ant žemės, kaip 
visas žmonių artilerijos griausmas.

Victor Hugo
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