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KAS KALTAS?
Pasirodžius filmui "Holocaust", 

kone visa mūsų išeivijos spauda vie
naip ar kitaip reagavo dėl neteisin
gai interpretuojamo fakto, kad lie
tuvių nacių dalinys dalyvavęs Var
šuvos žydų geto žudynėse. Žinoma, 
toks filmas nėra pilnos tikrovės at
kūrimas, nei pilnas visos tragedijos 
išsakymas. Į tokią šio filmo inter
pretaciją galėtume atsakyti kitu fil
mu, kuris yra nemažesnės istorinės 
reikšmės šiai karo psichozei supras
ti, nes jis vaizduoja tuos pačius karo 
įvykius, tas pačias vietas ir tuos pa
čius žmones. Šis filmas yra pavadin- 
tas’The night of the Generals", jo 
pagrindinis veikėjas yra generolas, 
maniakas, sadistas, žudąs be jokio 
reikalo tūkstančius žmonių; masko- 
damas savo nusikaltimą dėl prosti
tutės nužudymo, kaltę suverčia kor- 
poralui, išreikšdamas pagrindinę Šio 
filmo neginčijamą tiesą, kad ne ge
nerolai teisiami ir kariami už nusi
kaltimus, o jų korporalai. Deja, tai 
tikra tiesa. Argi žydai nežino, kad 
Hitleris ir jo generolai žudė visas 
tautas, kiekviena Europos tauta, 
kuri buvo okupuota, galėtų susukti 
panašią filmą į "Holocaust".

Lietuva nuo pat Antrojo Pasauli
nio karo pradžios buvo Stalino ir 
Hitlerio kariuomenių trypiama, 
perkama ir parduodama, žudoma, 
tremiama ir prievartaujama iki pat 
Šios dienos. Jei visos kitos Europos 
tautos negalėjo apsaugoti žydų nuo 
Hitlerio režimo rūstybės, kaip galė
tų tą padaryti Lietuva, neturėdama 
nei savo valdžios, nei kariuomenės. 
Argi žydai ir to nežino? O jeigu žino, 
tai kodėl reikėtų lietuvių tautą įžei
dinėti? Ar už tuos kvislingus, kurie 
tada ir dabar tebežudo ir niekina 
mūsų tautą? Deja, visos tautos 
kvislingų turi, turi jų ir žydai. Kai 
tauta netenka valdžios, išnyksta jos 
suverenitetas, išnyksta ir jos atsa
komybė; kas daroma jos vardu, yra 
klastojama jos valia, maskuojami 
okupantų nusikaltimai. Nesvarbu 
kokiais vardais besivadintų, kokias 
uniformas apsivilktų, kokiomis 
maskėmis savo veidus pridengtų, 
yra nusikaltėliai, kurie patys už sa
vo veiksmus atsako, o ne tauta,kuri 
neturi jėgos juos sudrausti. Tas yra 
visiems aišku ir suprantama, o ne
žiūrint to, kas karta daugiau pasi
rodo knygų, straipsnių laikraščiuo
se, žurnaluose, paskaitų ir simpo
ziumų, kurie juodina mūsų tautą

Maža to, mes iš viso neturėjome ir 
neturime galimybės visus faktus 
surinkti ar juos patikrinti. Ar mes 
žinome, kiek žydų buvo išgelbėta ir 
kiek lietuvių nuo to nukentėjo, kai 
tas viskas buvo daroma slaptai? Kas 
galėjo tokius duomenis rinkti ar re
gistruoti? Gi sovietams antru kartu 

okupavus kraštą, rūpėjo nusikaltė
lių suradimas, o ne geradarių regis
travimas, iŠ viso sovietams rūpėjo 
lietuvių tautą suniekinti, nes tai 
lengviau išgauti visuotiną pritarimą 
okupacijai, ko jie taip labai norėjo ir 
tebenori. Todėl kol nesame laisvi, 
negalėjome ir negalėsime apsiginti 
nuo piktų puolikų, kurie turi ten
denciją mūsų tautą Šmeižti ir nie
kinti. Mūsų tautos naikintojai visa
dos pristatys tokių duomenų ir tokių 
liudininkų, kokių reikės tautai ap
šmeižti. Mes negalime stoti į jokius 
debatus, kol neturime laisvės, nes 
neturime ir visų duomenų. Viena tik 
tvirtai žinome, kad žydus išnaikino 
visoje okupuotoje Europoje, kur tik 
Hitlerio jėga pasiekė, o ji buvo tvir
ta ir žiauri mūsų žemėje,kas drįso 
pasipriešinti, tas mirtimi buvo nu
baustas.

Mes žinojome savo dalią kas lau
kia mūsų, jei karą laimėtų Hitleris, 
mūsų tautai jau buvo paruoštas pla
nas išvaryti ją iŠ savo žemių į rytus, 
tuščias. terenas buvo paskirtas vo
kiečių kolonistams.

Mūsų maža tauta tų okupacijų 
metu neteko kone trečdalio tautos. 
Mes esame ir dabar tos pačios ug
nies apsiausti ir naikinami. Kai žydų 
tauta atsigavo, mes tebesame dar 
vis pasmerkti išvykti. Dabar pa
klauskime, kas kaltas, kad kilo 
Antrasis pasaulinis karas, kas kal
tas, kad 6 milj. žydų žuvo, kas kal
tas, kad visą Rytų Europa tebėra 
kolonizuota ir pavergta Sovietų Ru
sijos? Kas kaltas, kad 5 milj. rusų po 
karo alijantų buvo grąžinta sovie
tams, kurie be jokio teismo buvo su
naikinti?- Tik ne Lietuva. Reikia 
turėti sąžinę kad tokiai mažai ir tai
kingai neutraliai tautai primesti nu- 
nusikaltimą., kurį ji niekada nėra 
padariusi. Mūsų tautos naikintojai ir 
kvislingai dar tebėra gyvi ir nenu
bausti. Tačiau mes ne keršto siekia
me, o laisvės, nepriklausomybės. 
Mes gerai žinome, kad pasaulo atei
tis turės pasikeisti, kad mokslas ir 
technika jį padarė mažesniu; silpnė
ja valstybių sienos ir nyksta tautų 
bei kultūrų skirtumai ir kad visiems 
teks gyventi labiau susispaudu
sioms. Naujam pasauliui reikės dau
giau meilės, daugiau respekto žmo
gaus teisėms, stipresnės moralės, 
kad galėtume visi įsitekti ir kartu 
gyventi. Todėl ne laikas kūrti nau
jus neapykantos židinius, kerštą ug
dančias nuotaikas, priešingai, mes 
turime ieškoti naujos sandaros, 
naujų sugyvenimo kelių, kad galė
tume gyventi vieni Šalia kitų, savo 
tautinėje ir dvasinėje laisvėje, ne
nustelbdami ir neskriausdami silp
nesniųjų. Pasaulis tos dvasios yra 
pasiilgęs, ir žydai turėtų nuo to ne
atsilikti. am

Istorinė Grandinėlės šokėju nuotrauka, pasklidusi milijoniniu tiražu 
žurnalo viršelyje ’’Sunday Plain Dealer Magazine”, 1977.10.23 d. Nuot
rauka atspausdinta spalvota su įrašu: ’’CLEVELAND’S LITHUANIANS 
MES ESAME TAUTA KURI ATSISAKO MIRTI!”

Priekyje Lina Žiedonytė, toliau kairėje Renė Motiejūnaitė, Sigutė 
Lenkauskaitė ir Dana Palubinskaitė. Jos visos šoka 1978-79 metų grupės 
programoje, kuri bus atlikta ir Australijoje.

UŽ ŽMOGAUS TEISES
Sužinojęs apie Amnesty Inter

national intervenciją pas Italijos 
Respublikos prezidentą, kuria jis 
yra prašomas išreikšti sovietų vy
riausybei italų tautos didelį susirū
pinimą dėl žmogaus teisių pažeidimų 
bylose iškeltose prieš Šaranskį ir 
Ginburgą, Lietuvos atstovas prie 
Šv. Sosto, S. Lozoraitis jr., tuojau 
kreipėsi į minėtąją tarptautinę or
ganizaciją, primindamas jai, kad 
vien už dalyvavimą Helsinkio gru
pėje, tuo pat metu Vilniuje yra tei
siamas lietuvis Viktoras Petkus. 
Pažymėdamas, kad Viktoro Petkaus 
padėtis yra dar tuo neteisingesnė ir 
skaudesnė, nes jį teisia svetimieji, 
okupavę ir pavergę jo tėvynę Lietu
vą, S. Lozoraitis jr., paragino 
Amnesty International vadovybę 
visais galimais būdais ginti lietuvio 
reikalus.

Ta pačia proga pranešama, kad 
Amnesty International vadovybė 
Londone, gerai ištyrusį nepaprastai 
liūdną padėtį, kurioje jau nuo seniai 
yra lietuvis ALGIRDAS ZYPRE, 
sovietų laikomas psichiatrinėse 
ligoninėse, davė leidimą pradėti jo 
labui plačiai išvystytą, viešą akciją. 

Toji akcija prasidėjo š.m. birželio 
mėn. 28 d., Federalinėje Vokietijoj, 
kurios didieji spaudos organai buvo 
painformuoti apie skaudų Algirgo 
Zypres likimą. Tarpkitko, buvo iš
keltas faktas, kad jis yra laikomas 
praktiškai visiškoje izoliacijoje, nes 
gali susirašinėti tiktai su giminėmis 
ir gauti vieną pakietą į metus. Visi 
vakaruose gyvenantieji lietuviai yra 
raginami, kuo galėdami, prisidėti 
prie akcijos Algirdo Zypres labui. 
Šiuo tarpu, pati efektingiausią prie
monė būtų laiškais kreiptis į vieti
nės spaudos organus ir painformuoti 
juos apie mūsų tautiečio keliolikos 
metų kryžiaus kelius okupanto ran
kose.

Lietuvos Pasiuntinybė 
Prie Šv. Sosto

Roma, 1978 m. liepos mėn. 11 d.
**♦

Vokietijos Lietuvių Bendruome
nės Krašto Valdyba atidarė banke 
specialią sąskaitą fondui, kurio lėšos 
bus naudojamos šelpti lietuvių ir ki
tų tautybių vargan patekusiems di
sidentams ir jų šeimoms.
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dalyvaus ir užjūrio tautinių šokių
grupės Grandinėlės šokėjai. Jie jau 
keletą kartų buvo išvykę iš J.A.V. ir 
visur jų koncertai praėjo su dideliu 
pasisekimu. Žvilgterėkime į praeitį, 
į 1970 metus.

’’Magnifico”, ’’Briliante”! - šaukė 
publika pasibaigus Grandinėlės 
koncertams Pietų Amerikos mies
tuose. Dar tame kontinente nema
tyti lietuviški tautiniai šokiai suža
vėjo temperamentingus lotynų kil
mės gyventojus.

Tą dieną, kai Bogotoje vyko 
Grandinėlės koncertas, T.V. stotys 
rodė paskutiniąsias ’’World Cup” 
futbolo rungtynes. Šis žaidimas mi
lijonus garbintojų prirakino prie 
T.V. aparatų ir atrodė kad Grandi
nėlės koncertui neliks žiūrovų. Ta
čiau istorinė Colon teatro salė buvo
užpildyta ir koncertas praėjo lydi
mas garsiomis žiūrovų ovacijomis. 
Sekančią dieną laikraščiai buvo pilni 
koncerto aprašymų, o kai kurie jų 
pirmame puslapyje atspausdino 
spalvuotas Grandinėlės šokėjų 
nuotraukas. ”E1 Columbiano” laik
raščio redaktorius ir leidėjas Julio 
Hernandez išsireiškė: ’’Jauna ir 
graži grupė. Mes dar nieko panašaus 
čia nebuvome matę”.

Po koncerto Columbijos - Ameri
kos centre surengtose vaišėse 
Grandinėlės šokėjai pamokė kolum- 
biečius šokti lietuvišką kadrilį, o ko- 
lumbiečiai atsilygindami pašoko sa
vo La Columba šokį. J.A.V. konsu- 
iariniai tarnautojai sakė, kad tokio 
vietinių gyventojų susidomėjimo čia 
dar nebuvo matę.

Grandinėlės reprezentacija ir at- 
siekimai Pietų Amerikoje buvo di-

PREKYBA ŽMONĖMIS 
VOKIETIJOJE

Nesenai Prancūzijos žurnalistas 
M. Meyer, reziduojąs Bonnoje, išlei
do Austrijoj knygą, pavadintą ’’Iš
pirkimas į laisę - Prekyba žmonėmis 
Vokietijoj”. Šioje knygoje autorius 
duoda įdomių žinių apie Rytų Vo
kietijos kalėjimuose laikomų dėl po
litinių ar religinių įsitikinimų kalinių 
išlaisvinimą. Vakarų Vokietija per 
savo įgaliotinius iš perka juos, vidu
tiniškai sumokėdama už vieną as
menį Rytų Vokietijai apie 70000 DM 
(apie $ 30000). Nuo 1963 m. iki šiol 
Vak. Vokietija tuo būdu išpirko apie 
13000 asmenų, o sujungiant su šei
momis - apie 20000 asmenų. Viso šis 
išpirkimas Vak. Vokietijai atsiėjo 
apie 1 milijardų DM (apie 490 mil. 
dolerių).

Rytų Berlyne šiai prekybai vado
vauja Dr. W. Vogei, o vakarų - 
Juergen Stange. Šiuodu atrenka as
menis iš Rytų Vokietijos patiektų 
sąrašų ir lygina su Vak. Vokietijos 
turimais vadinamoj tarp Vokietijų 
ministerijoj, Bonnoje. Vakarų Ber
lyne esanti žmogaus teisių saugoji
mo grupė, sekanti tą prekybą tvirti
na, kad per metus Vak. Vokietija vi
dutiniškai išperka 1000 - 1200 asme
nų. Vak. Vokietijos vyriausybė pri
pažįsta šios prekybos buvimą ir pa
reiškia, kad tai daroma humanitari
niais sumetimais - kitokio kelio 
jiems pagelbėti nėra.

Dr. W. Vogei padeda tarpinin
kauti ir kitais atvejais - apsikeičiant 
sovietams su Amerika, net Afrikos 
kraštuose.

Anksčiau apie šią prekybą žmo
nėmis viešai nebuvo kalbama. 
Dabar jau net oficialūs asmens duo
da žurnalistams pareiškimus. Kiek 
anksčiau panaši prekyba buvo ve
dama ir su Lenkija (dėl ten dar užsi
likusių vokiečių). 
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deli, bet šokėjai turėjo kai kurių re
čiau pasitaikančių sunkumų. Pavyz
džiui, 2-jų milijonų gyventojų Bogo
ta miestas stovi 2639 metrų aukšty
je virš jūros lygio ir oras čia yra 
’’skystas”. Visiems naujai atvyku- 
siems į Bogotą trūksta oro, o ką be
kalbėti apie greitai judančius šokė
jus. Pertraukų metu šokėjai skubė
davo prie užkulisyje įtaisytų deguo
nie tankų atsigauti. Bet šokėjai, su 
jaunatviška energija, visas kliūtis 
nugalėjo ir visi koncertai praėjo be 
jokių trūkumų.

Grandinėlę Sydnejuje matysime 
ALD parengimuose ir atskirame 
koncerte gruodžio 30 d. Adelaidėje - 
sausio 4 d. ir Melbourne - sausio 6 d.

APGYVENDINIMO KOMISIJA 
PRANEŠA

Svečių Apgyvendinimo komisija 
greitu laiku pradės atsiklausti Syd
nejuje gyvenančių lietuvių, kiek ku
ri šeima ar pavieniai asmenys galės 
savo namuose priimti svečių, at
vykstančių į ALD. Išsikalbėkime ir 
sutarkime savo šeimose jau dabar, 
kad atvykus komisijos nariams ga
lėtume duoti greitą atsakymą.

Tuo pačiu prašome Apylinkių 
Valdybų apgyvendinimui paskirtus 
asmenis (o kur tokių nėra, vykstan
čių į ALD grupių vadovus) sudary
tus sąrašus siųsti komisijos pirmi
ninko adresu: M. Zakaras, 18 Lundy 
Ave., Kingsgrove, N.S.W.
2208.

ALDRK Inf.

SOVIETAI NESILAIKO SAVO 
ĮSTATYMŲ

J.A.V. sudaryta specialinė komi
sija žmogaus teisių pažeidimams 
tirti, susidedanti iš atstovų rūmų ir 
senato narių bei visuomenės atsto
vų, pirmininkaujama demokrato, 
atstovų rūmų nario Dennie Fascell, 
paskelbė savo išvadas, pagal kurias 
Sov. Sąjunga sistematiškai ir gru
biai pažeidžia savo pačios įstatymus, 
persekiodama asmenis, turinčius 
skirtingus politinius nusistatymus. 
Komisija savo raporte ypač apsisto
ja prie 22 asmenų, kurie yra sudarę 
grupę sekti, ar sovietai vykdo 1975 
m. Helsinkyje pasirašytą žmogaus 
teisių susitarimą. Šie asmenys (21 
vyras ir 1 moteris) buvo persekioja
mi ir pagal Sov. Sąjungos konstitu
ciją, ir pagal Helsinkio susitarimą ir 
baudžiamuosius įstatymus. Jau nuo 
1977 m. pradžios jie buvo suimti ir 
įkalinti arba jiems atimta pilietybė, 
kai jie buvo išvykę į užsienius. Jie 
buvo baudžiami už neva kriminali
nius veiksmus, bet jų visų veiksmai 
vienodi: politiškai skirtingas nusi
statymas, išreikštas neprievartiniu 
būdu, o atviromis pastangomis pas
katinti Sov. Sąjungos įstaigas - vyk
dyti žmogaus teisių ir humanitarinių 
susitarimų įsipareigojimus. Raporte 
minimi pažeidimai neleistina krata 
dar prieš areštą, nelegalūs įkalini
mai, nedavimas teisės gintis teismo 
metu ir t.t.

Raportas komisijos apie saugumą 
ir bendradarbiavimą Europoje, pa
rengtas žymių juristų, pabrėžia, kad 
dažnos jų pastangos ginti politinius 
sovietų aktyvistus dėl primetamų 
kriminalinių veiksmų, nueidavo nie
kais.

Kai kada jautiesi daug smagiau būda
mas 70 metų jaunuoliu, negu 40 metų se
niu.

Oliver Wendel Holmes

SOVIETIŠKOJI TEMIDĖ 
ATRIŠTOMIS AKIMIS

Praėjusią savaitę Maskvoje, Ka
lugoje ir mūsų, okupuotos tėvynės 
sostinėje Vilniuje, sovietų teismai 
nubaudė žiauriomis bausmėmis 3 
kovotojus už žmogaus teises:

1. Anatolijų Shcnaranskį, 30 metų 
amžiaus, žydą, 13 metų kalėjimo ir 
darbo stovyklos; Shcharanskis kal
tinamas Špionažu, antisovietine 
agitacija ir propoganda.

2. Viktorą Petkų, 49 metų amž., 
lietuvį, katalikų atkyvistą -15 metų 
(3 metai sunkaus darbo kalėjimo, 7 
metus kalėjimo darbo stovykloje ir 5 
metus ištrėmimo į Sibirą). Kaltintas 
priešsovietine agitacija ir propo
ganda ir organizavimu antisovieti- 
nės veiklos. Teistas Vilniuje. Petkus 
jau anksčiau yra atkalėjęs 16 metų 
Sibire.

3. Aleksandrą Ginzburgą, 41 metų 
amž., žydą - 8 metams darbo sto
vyklos. Kaltintas antisovietine pro
poganda ir agitacija, už palaikymą 
ryšių su užsieniu. Teistas Kalugoje.

Visi nubaustieji priklausė vad. 
Helsinkio grupei, kurios tikslas - 
sekti ir registruoti Sov. Sąjungos 
vykdymą Helsinkio susitarimų, lie
čiančių žmogaus teises.

Teismo metu kaltinamiesiems ne
buvo leista priduoti savo gynybai 
liudytojų. Į teismo salę nebuvo įsi
leidžiami spaudos atstovai ar stebė
tojai.

Šie nuteisimai pasaulyje sukėlė 
aštrią reakciją ir pasipiktinimą ir 
net tiesioginį Sov. Sąjungos kaltini
mą už žmogaus teisių Helsinkio su
sitarime ir Visuotinėj žmogaus tei
sių deklaracijoj, kurių abiejų, Sov. 
sąjunga yra signataras, laužymu.

Sov. Sąjungos veiksmus pasmer
kė Belgijos, Vokietijos, Šveicarijos, 
Izraelio parlamentai, D. Britanijos 
min. pirmininkas pavadino sovietų 
teismų sprendimus grįžimu prie 
Stalino epochos. Australijos užsie
nių reikalų min. A. Peacock, kad 
žmogaus teisių aktyvistų teisimas 
Sov. Sąjungoje ’’meta abejones ant 
Sov. Sąjungos skelbiamų intencijų 
gerbti savo tarptautinius įsiparei
gojimus, pagerinti žmogaus teisių 
saugojimą. Australija, pareiškė mi- 
nisteris, tęs viešai ir neviešai pro
testą dėl žomgaus teisių Rusijoje 
negerbimo.

J.A.V. prezidentas J. Carter, ku
ris šiuo metu lankosi Europoje, bū
damas Vak. Vokietijoj, Bonnoje, 
tarp kita ko pareiškė, kad disidentai 
nubausti, nes jie gynė pagrindines 
Helsinkio susitarimo ir Universali
nės Žmogaus teisių deklaracijos tei
ses, kurias Rusija savo laisva valia 
prisiėmė saugoti ir gerbti. J.A.V. 
senatas didele dauguma priėmė nu
tarimą - siūlyti Helsinkio grupę No
belio taikos premijai. D. Britanijos 
vyriausybė, dėl disidentų bylų, ati
dėjo Sov. Sąjungos anglies pramo
nės ministerio lankymąsi Londone. 
Prancūzijos komunistų partija pa
reiškė Maskvai protestą ir pareiškė 
norą dalyvauti demonstracijoje, jei 
tokia Paryžiuje bus organizuojama.

Sydnejuje, Captive Nations mo- 
torkadoje (15.7.78) buvo vežami 
plakatai su atitinkamais įrašais. Bu
vo nueita iki Sov. Sąjungos konsula
to. Eisena buvo rodoma televizijoj.

**♦
Sovietų spauda aštriai reagavo į 

užsienio protestus, vadina juos kiši
musi į Sov. Sąjungos vidaus reika
lus, nuteistuosius vadina krimina
listais, išdavikais, dėl kurių kalčių 
po jų kojomis deganti žemė. Prez. J. 
Carterio kalba esą vedanti į J.A.V. - 
Sov. Sąjungos konfrontaciją.

Dr. A. Sacharov tarp kita ko pa
reiškė, kad esą sovietai nepajėgia 
atremti užsienių kaltinimų, tai sten
giasi reaguoti panieka.

***

VIKTORAS PETKUS

Viktoras Petkus gimė neturtingų 
valstiečių šeimoje 1929 m. Raseinių 
apskr. Baigė vidurinę mokyklą, pri
klausė ateitininkų organizacijai. 
1947 m. buvo suimtas ir apkaltintas 
antisovietine veikla, nuteistas 10 
metų, už pabėgimą iš koncentracijos 
lagerio dar pridėjo 10 metų, bet kaip 
nepilnamečiui, atsėdėjus 6 m., buvo 
paleistas. Įstojo į lituanistikos fa
kultetą, bet 1957 m. buvo ir vėl su
imtas ir ”11 inteligentų” byloje nu
teistas 8 metus.

Kaip jau žinome, 1975 gruodžio 12 
d. žinomas mokslininkas - biologas ir 
aktyvus visuomeninio judėjimo už 
žmogaus teises dalyvis Sergejus 
Kovaliovas buvo nuteistas Vilniuje 7 
metams griežto režimo ir 3 m. trem
ties už ’’Kronikos” platinimą bei jos 
palaikymą. Tuomet susidarė būrys 
kovotojų, kurie parašė viešą pareiš
kimą, reikalaudami: ’’Mes reikalau
jame nutraukti represijas už apsi
keitimą idėjomis ir informacija. Mes 
reikalaujame nutraukti persekioji
mą tų, urie gina žmogaus teises, 
kurie gina žmones, tapusius politi
nių represijų aukomis. Mes reika
laujame atšaukti S. Kovaliovo teis
mo nuosprendį”.

Tarp pasirašiusių šį pareiškimą 
yra daug žinomų asmenų: A. Sacha
rovas, A. Almarik, E. Boner-Sacha- 
rova, N. Bukov skvj. T. Velikonova, 
Grigorenko, dvasin. D. Dudko, I. 
Orlov, A. Terleckas, V. Petkus ir kt.

V. Petkus ir A. Terleckas visą 
laiką buvo spvietų agentų persekio
jami.
□Praeitą savaitę Vilniuje Viktoras 
Petkus, Helsinkio grupės narys, nu
baustas kaip disidentas, už žmogaus 
teisių gynimą 15 metų bausme.

♦ * ♦
Ryšium su Viktoro Petkaus teis

mu, Vyriausias Lietuvos Išlaisvini
mo Komitetas pasiuntė Prezidentui 
Carteriui tokio turinio telegramą:

Jūs pasmerkėte disidentų teismus 
Sovietų Sąjungoje. Gėrėdamiesi 
šiuo Jūsų žygiu ir jį remdami, mes 
taip pat tikime, kad Jūs paremsite 
savo žodžius diplomatiniais, politi
niais ir ūkiniais veiksmais. Mes ypač 
norime atkreipti Jūsų dėmesį į Vik
torą Petkų, Lietuvos Helsinkio Gru
pės narį, kurio teismas dabar vyksta 
lygagrečiai su Šhcharanskio ir Ginz
burgo teismais. Petkus jau praleido 
12 metų sovietų lageriuose. Jo vie
nintelis nusikaltimas yra jo nuolati
nis reikalavimas, kad lietuviams 
būtų leista naudotis pagrindinėm 
žmogaus teisėmis. Jo areštas ir 
teismas yra daugiau negu sauvališ- 
kas veiksmas nukreiptas prieš vieną 
žmogų. Tai būdingas okupanto, So
vietų Sąjungos, išpuolis prieš oku
puotą tautą, Lietuvą; kurios netei
sėtą įjungimą į Sovietų Sąjungą 
Amerikos valdžia atsisako pripažin
ti. Todėl mes raginame Jus pakelti 
balsą Viktoriui Petkui apginti.

Dr. Kęstutis J. Valiūnas 
Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo 

Komiteto pirmininkas

Panašaus turinio telegramos buvo 
pasiųstos UN. Žmogaus Teisių Ko
misijos pirmininkui ir tos Komisijos 
JAV atstovui Ženevoje, Šveicarijo
je.
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Meibourno, Australijos, “Dainos” choras prieš koncertą liepos 9 Chicagoje, 
prie Jaunimo centro (Nuotr. Z. Degučio)

DAINOS SAMBŪRIO 
KONCERTAS

Čia mes persispausdiname iš Tė
viškės Žiburių (liepos 13 d) straips
nelį apie Dainos Sambūrio koncertą 
Toronte. Red

Puiki įžanga į dainų šventę buvo 
padaryta Dainos Sambūrio choro 
birželio 30 d. Toronto Westpark 
mokyklos salėje. Australiška drąsa 
ir atvirumu buvo pradėtas jo kon
certas. Pilnutėlė salė nebuvo apvil
ta, tik gaila, kad nevisai Toronto vi
suomenei teko išgirsti Australijos 
lietuvių taip puikiai paruoštą kon
certą.

Džiugu buvo klausyti lietuviškų 
dainų su gerai pritaikytom harmo
nizacijom. Buvo išryškinti ir nepag
rindiniai balsai, nenustelbiant pag
rindinės melodijos. Techniškai ir 
muzikiniu požiūriu išdirbta dinami
ka. Frazių išvystymas buvo gerai 
atliktas. Smagus ar svajingas tem
pas gerai išryškino parinktą dainų 
stilių. Įdomiai ir kontrastingai su
daryta programa, gera tarena paga
vo publikos dėmesį. Choras pajėgė 
klausytojams įkvėpti liūdnas ir 
linksmas dainų nuotaikas, tų dainų 
spalvingumą, nes klausytojų vei 
duose spindėjo linksmumo ar liūde
sio išraiška.

Choras parodė didelį darnumą - su 
meile ir drausmingumu sekė meis

trišką dirigavimą bei akompanavi- 
mą.

Programą dar įvairino įdomūs 
pritaikyti eilėraščiai, kurie buvo 
deklamuojami sceninių pasikeitimų 
metu.

Choristų, ypač dirigentės Danu
tės Jokubauskaitės - Levickienės, 
apranga buvo žavi ir skoninga.

Pabaigoje publika su didžiausia 
meilė klausė dainos ’’Lietuva bran
gi”, spontaniškai atsistojo ir sukėlė 
jausmingas ovacijas, o dirigentės 
akyse žibėjo ašaros.

Publikai palinksmint buvo pakar
tota daina ’’Alutis”. Dirigentei, vi
siems siunčiant bučkius, publikoje 
buvo girdėti sakomi du žodžiai - ’’la
bai gražu”.

Bendrai sugiedotas Lietuvos him
nas sujungė ir suartino visų konti
nentų lietuvius.

Šis Dainos Sambūrio koncertas 
buvo bene trečias Š. Amerikoje. 
Prieš tai šis choras koncertavo Los 
Angeles mieste ir Hamiltone. Po 
Pasaulio Lietuvių Dienų jis išvyko 
koncertuoti į kitas vietoves. Geriau
sios sėkmės mieliems dainos puose
lėtojams iš tolimosios Australijos.

D.G.
* * *

9 sovietų valstybinio banko ir ak
lųjų tvarkomos dirbtuvės pareigū
nai Krasnodare už pasisavinimą. 
1.800.000 rublių nubausti po 15 metų 
darbo stovyklos.

Sveikiname grįžusius
sportininkus ir ’’Daina” Sambūrį 

gražiai atstovavusius
Australijos lietuvius

SYDNEJAUS APYLINKĖS VALDYBA

PASAULIO LIETUVIŲ DIENOS

Su Pasaulio Lietuvių Seimo už
darymu liepos 4 d. Toronte, Kana
doje užsibaigė Pasaulio Lietuvių 
Dienos, sutraukusios keliolika tūks
tančių lietuvių iš viso pasaulio. PLD 
prasidėjo sporto žaidynėmis birželio 
26 d., kur aktyviai dalyvavo ir spor
tininkai iš Australijos. PL Dienų 
metu vyko ir Šiaurės Amerikos litu
anistinių mokyklų mokytojų konfe
rencija, trukusi visą savaitę. Tačiau 
PL Dienų vainikas be abejo buvo 
Dainų Šventė, įvykusi liepos 2 d. 
Dainų Šventėje dalyvavo virš 1000 
dainininkų ir jų klausėsi apie 12000 
klausytojų. Ji padarė neužmirštamą 
įspūdį, ypač tiems, atvykusiems iš 
tolimų kraštų, kurie tokios apimties 
renginių niekad nebuvo matę ar 

girdėję. Australijos lietuviai ypač 
gali didžiuotis, kad tarp daugelio 
įsijungęs ir Meibourno Dainos 
Sambūris.

Ypač sėkmingu laikytinas ir Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės Sei
mas, kuriame dalyvavo 106 seimo 
atstovai iš visų liet, bendruomenių 
pasaulyje. Australijos liet, bend
ruomenę atstovavo tik trys atsto
vai: p.p. Neverauskai iš Adelaidės ir 
V. Kazokas. Australiečių Toronte 
buvo iki 200 ir iš jų buvo galima ras
ti žmonių ir įgalioti, kad būtų užpil
dytas pilnas Australijos Liet. B-nei 
skirtas atstovų skaičius (6).

Šalia jau minėtų renginių pami
nėtina didysis susipažinimo balius 
liepos 1 d. ir banketas (liepos 2 d.). 
Abiejuose baliuose dalyvavo po 2000 
žmonių. Viskas vyko išskyrus spor
tus ir Dainų šventę milžiniškame 
Toronto Royal York viešbutyje, ku
ris praktiškai buvo visą savaitę 
užimtas vien lietuvių.

Visi parengimai pravesti labai 
sėkmingai. Prie viso to prisidėjo ir 
ypač gražus oras.

nn

NAUJAS P.L.B. VALDYBOS 
SĄSTATAS

Čia mes norime skaitytojus supa
žindinti su naujos PLB Valdybos 
nariais ir pirm. inž. V. Kamantų.

Red.
VYTAUTAS KAMANTAS gimė 

1930.3.25 Šilutėje. Inžinerijos studi
jas baigė bakalauro laipsniu Cleve- 
lande. Šiuo metu dirba kaip projek
tų vedėjas inžinierių konsultantų 
bendrovėje. Skautas, akademikas 
skautas, skautininkas, buvęs Lietu
vių skautų brolijos vadijos narys, 
Lietuvių skautų sąjungos tarybų 
narys, Korp! Vytis filisteris, Filiste
rių skautų sąjungos cv. narys. Buvo 
’’Lituanus” remti komiteto pirmi
ninkas. Dirbo JAV LB Krašto val
dyboje, šešių JAV LB tarybų narys, 
prezidiumo pirmininkas, PLB val
dybos vicepirmininkas jaunimo rei
kalams, I PLJK organizatorius ir fi
nansų komisijos pirmininkas, trijų 
PLB seimų narys, šiuo metu PLB 
Kontrolės komisijos narys, LB Le
mento apylinkės pirmininkas. Lie
tuvių fondo narys, buvęs LF Kont
rolės komisijos pirmininkas, trijų 
LF tarybų narys, LF pelno skirsty
mo komisijos sekretorius. Lemonto 
Maironio lituanistinės mokyklos 
mokytojas ir tris metus jos direkto
rius.

♦ * * * *
VACLOVAS KLEIZA gimė 

1933.2.18 Kaune. Mokslus baigė 
magistro laipsniu socialiniuose 
moksluose. Šiuo metu dirba kaip 
administratorius Čikagos priešmo
kyklinio amžiaus vaikų auklėjimo 
programos biure. Ateitininkas, bu
vęs Moksleivių ateitininkų sąjungos 
ir studentų ateitininkų sąjungos 
valdybų narys, Ateitininkų šalpos 
fondo pirmininkas, šiuo metu yra 
Ateitininkų federacijos generalinis 
sekretorius. Buvo I PLJK komiteto 
vicepirmininkas. Priklauso Lietuvių 
fondui, buvęs LF pelno skirstymo 

komisijos narys. JAV LB krašto 
valdyboje ėjo jaunimo reikalams vi
cepirmininko pareigas, buvo JAV 
LB Tarybos prezidiumo sekretorius, 
III Tautinių šokių šventės komiteto 
vicepirmininkas, I PLB Seimo sek
retorius.

ANTANAS JUODVALKIS gimė 
1912.8.6 Salako valščiuje, Zarasų 
apskrityje. V.D. Universitete 
Kaune studijavo ekonomiją. Persi
kėlęs į JAV dirbo plieno pramonėje, 
dabar gyvena Čikagoje. Lietuvoje 
buvo jaunalietuvis, Korp! Neo- 
Lithuania narys, okupacijos metais 
veikė rezistencijoje, buvo pogrindi
nės spaudos platintojas. Buvo LB 
East Čhicago apylinkės pirmos val
dybos narys, vėliau pirmininkas. 
Buvo Amerikos lietuvių tautinės są
jungos skyriaus pirmininkas ir val
dybos narys. Šiuo metu yra Korp! 
Neo-Lithuania Čikagos padalinio iž
dininkas, JAV LB Švietimo tarybos 
narys, Lietuvių žurnalistų sąjungos 
Daužvardžio fondo valdybos vice
pirmininkas, Lietuvių fondo valdy
bos narys, bendradarbiauja spaudo
je.

DAINA KOJELYTĖ gimė 
1953.1.17 Los Angeles. Kalbotyros 
mokslus baigė Ročesteryje, vėliau 
įsigijo magistro laipsnį mokslinės 
informacijos srityje ir magistro 
laipsnį iš bibliotekininkystės. Šiuo 
metu vadovauja apyvartos skyriui 
Illinojaus medicinos mokyklos bib
liotekoje. Ateitininkė, buvusi Moks
leivių ateitininkų sąjungos archy
vare, buvusi LB Ročesterio ir LB 
Marquette Parko apylinkių valdybų 
narė. Šiuo metu yra JAV LB Tary
bos narė, Ateitininkų federacijos 
valdybos narė, priklauso ’’Ateities” 
redakciniam kolektyvui.

ALGIS PAULIUS gimė 1935.4.8 
Tauragėje. Filosofijos mokslus bai
gė Illinojaus valstybiniame univer
sitete, vėliau Heidelberge, Vakarų 
Vokietijoje baigė medicinos mokslus 
ir įsigijo daktaro laipsnį. Paskum 
specializavosi ortopedinėje chirur
gijoje, išlaikė egzaminus, tapo 
Amerikos ortopedijos chirurgų ko
legijos nariu. Šiuo metu dirba pri
vačioje praktikoje ir yra Illinojaus 
universiteto klinikos suluošintiems 
vaikams vienas vedėjų. Skautas, 
Korp! Vyties filisteris, priklauso 
Fraternitas Lituanica, Amerikos 
lietuvių gydytojų sąjungai. Buvęs 
Illinojaus lietuvių gydytojų ir dantų 
gydytojų draugijos pirmininkas.

SAULIUS KUPRYS gimė 
1952.5.15 Čikagoje. Ekonomijos 
mokslus baigė Loyolos universitete. 
Ateitininkas, buvęs Studentų atei
tininkų sąjungos informacijos sky
riaus vedėjas, šiuo metu ’’Ateities” 
žurnalo redakcijos kolektyvo narys. 
Lituanus fondacijos tarybos, Lietu
vių fondo valdybos, Lietuvių katali
kų susivienijimo valdybos, Lietuvių 
katalikų federacijos valdybos narys. 
Priklauso JAV LB Talkos Lietuvai 
komisijai, yra Tautinių mažumų 
bendruomenių tarnybos reikalų ve
dėjas Čikagoje.

ROMAS SAKADOLSKIS gimė 
1947.5.31 Fuldoje. Radijo - televizi
jos - filmo sritį baigė bakalauro 
laipsniu. Šiuo metu yra ’’Amerikos 
balso” korespondentas. Amerikos 
lietuvių inžinierių ir architektų są
jungos, Lietuvių žurnalistų sąjun
gos, PLJS Ryšių centro direktorių 
tarybos narys, spaudos ir radijo 
bendradarbis. I PLJK reikalų vedė
jas. Šiuo metu yra LB Brighton 
Parko apylinkės valdybos narys. 
Lietuvių ekonominių studijų centro 
administratorius.

ANTANAS SAULAITIS, SJ 
gimė 1939 Kaune. Mosklus baigė 
magistro laipsniais chemijoje ir filo
sofijoje. Šiuo metu Čikagos lietuvių 
jaunimo centro vedėjas. Skautas, 
skautininkas, Bostono ir Čikagos li
tuanistinių mokyklų mokytojas. Iš
vykęs Brazilijon, dirbo Šv. Kazimie
ro parapijoje Sao Paulyje. mokyto
javo lituanistinėje mokykloje, buvo 
Brazilijos LB valdybos ir tarybos 
narys, PLB švietimo atstovas Pietų 
Amerikoje. I PLJK ir II PLJK sto
vyklų vedėjas, III PLJK komiteto 
pirmininkas. Pirmasis Pasaulio lie
tuvių jaunimo sąjungos pirmininkas. 
Šiuo metu yra JAV LB švietimo ta
rybos religinio auklėjimo vedėjas, 
bendradarbiauja spaudoje, yra pa
ruošęs kelias knygas jaunimo ir 
skautų auklėjimo reikalais,

MEČYS ŠILKAITIS gimė 
1922.2.27 Betygalos valščiuje, Ra
seinių apskrityje. V.D. Universitete 
baigė elektros technikos mokslus. 
Šiuo metu dirba GTE bendrovės 
elektros laboratorijoje kaip elektros 
inžinierius telefono srityje. Ateiti
ninkas, buvęs Čikagos sendraugių 
ateitininkų valdybos pirmininkas, 
buvęs Amerikos lietuvių inžinierių 
ir architektų sąjungos Čikagos sky
riaus pirmininkas, vienas Didžiosios 
Britanijos lietuvių sąjungos steigėjų
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KAS NAUJO TAUTOS FONDE?
TAUTOS FONDO

SUVAŽIAVIMAS

1978 birželio 3 Lietuvių Kultūros 
Židinyje, New Yorke, įvyko metinis 
Tautos Fondo narių suvažiavimas.

Po suvažiavimo atidarymo, Invo- 
kacijos, Lietuvos Himno, sveikini
mų, mandatų komisijos išrinkimo, 
praeito suvažiavimo protokolo pri
ėmimo išklausyti Tautos Fondo ta
rybos, valdybos, kontrolės komisi
jos, T. Fondo atstovybių ir įgalioti
nių pranešimai apie T. Fondo veiklą 
ir VLIKo atstovo pranešimas apie 
VLIKo darbus. Pranešimus sekusios 
diskusijos, anot Romualdos Šidlaus
kienės, T.F. tarybos sekretorės, bu
vo ’’gyvos, karštos, bet labai nuo
širdžios”.
Tautos Fondas turi šias instituci

jas: narių suvažiavimą, tarybą ir 
valdybą. Kas metai įvykstąs Tautos 
Fondo narių suvažiavimas išklauso 
valdybos bei tarybos veiklos prane
šimų ir renka Fondo tarybą. Tautos 
Fondo taryba nustato veiklos link
mę ir gaires, tikrina Fondo valdybos 
atskaitomybę ir galutinai sprendžia 
jo lėšų paskirstymą.

Remdamasi inkorporacijos aktu, 
statutu ir praėjusiojo metinio narių 
suyąžiavimo pasisakymais, taryba 
padarė statuto papildymą, pagal 
kurį Tautos Fondo nariu, pradedant 
19p metais, tampa paaukojęs ne 
mažiau 100 dolerių. Dėl to žymiai 
padidėjo Tautos Fondo narių šeima. 
Pakviestos organizacijos į Tautos 
Fondo narius, tuo būdu atveriant 
joms duris į Vyriausiojo Lietuvos 
Išlaisvinimo Komiteto laisvinimo 
darbų paramą.

Tautos Fondo valdybos iždininkas 
Vytautas Kulpa pranešė pagrindi
nes žinias apie Tautos Fondo pinigi
nį stovį. Pinigų suaukota praeitais 
metais daugiau kaip 67.000 dolerių.

Aleksandras Kelmietis

ANTRASIS ROJUS
Priėjau alnų up Aį. > iurlena, 

šniokščia tokiais maloniais garsais, 
kad negaliu atsigrožėti, stoviu ir 
klausausi pats savęs, savo keisto ir 
negirdėto balso:

— Čia gimsta naujas žmogus, čia 
atsiskleidžia naujas istorijos lapas, 
čia prasiveria naujos kultūros pir
mieji spinduliai..., - kužda kažkoks 
mistinis jausmas širdyje, giliai są
monėje, ir aš jaučiu kaip viskas yra 
laisva; kaip viskas yra gražu ir gera, 
kada žinai, kad esi laisvas, laisvas 
kaip vėjas laukuose daryti ką nori.

— A -:, kaip gražu ir kaip prasmin
ga gyventi žmogui laisvam gamtos 
motin >s globoje.' Ir kas, ir kam su
galvojo tą Dievą, kuris tiek amžių 
laikė sukaustęs žmogaus protą ir 
valią?

Nesuskaitoma daugybė žmonių, 
nuo pat žmonijos lopšio iki šių laikų 
tikėjo joi galybe, teisingumu, meile 
ir gailestingumu, o jiems buvo atly
ginta kančia, skurdu, melu. Jo tar
nai išplėšė iš žmonių džiaugsmą gy
venti ir perkėlė jį į pomirtinį gyve
nimą. Jie skelbė nuolankumą ir nu
sižeminimą, kaip šventą dalyką, o 
patys užsidėjo ant savo išpuikusių 
galvų ragu:: reverencijas, eminen
cijas, magnificencijas, kad žmogus 
negalėtų prie jų kitaip prieiti, kaip 
tik nusižeminęs, nusilenkęs, kelia
klupsčiais.

Nuo dabar vadinsimės visi 
draugais, nes esame visi lygūs vie
nos motinos gamtos vaikai. O gam
ta! Aš tave garbinu, nes tu esi visų 
motina.

Staiga susigėdau, nes man pasi
rodė, kad aš perdaug sentimentalus 
gamtai. Gamta, tai medžiaga, kuriai 
valdyti skirtas žmogus. Tos nerea- 
lios.^yąjonės,. tie .nerealūs^džiaugsr 
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Kanados Tautos Fondo atstovybė 
įteikė Tautos Fondui VLIKo seimo 
metu 30.000 dolerių. Šiais metais jau 
įplaukė aukų 22.000 dolerių (be Ka
nados).

Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto atstovas Bronius Bieliu- 
kas ryškino VLIKo, jo valdybos na
rių ir artimiausių bendradarbių dar
bus, išvardintus Eltos Informacijų 
gegužės mėnesio numery. Praneši
mą baigė tokiomis mintimis: Vy
riausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Ko
miteto darbus finansuoja tik Tautos 
Fondas. Tautos Fonde kaupiamos 
aukos tų patriotų lietuvių, kurie sa
vo finansine parama dalyvauja mūsų 
tautos ir Lietuvos valstybės išsilais
vinime. Vyriausias Lietuvos Išlais
vinimo Komitetas yra giliai dėkin
gas visiems: Tautos Fondo nariams, 
tarybai ir valdybai, aukų rinkėjams 
ir ypatingai VLIKo darbų rėmėjams 
- aukotojams.

Po svarstymų Tautos Fondo narių 
suvažiavimas išrinko Tautos Fondo 
tarybą: pirmininkas Jurgis Valaitis, 
vicepirmininkai: Irena Banaitienė, 
Antanas Firavičius, Juozas Gied
raitis ir Juozas Vaičeliūnas, sekre
torė Romualda Šidlauskienė, direk
toriai: Kazys Jankūnas, Dr. prof. 
Jokūbas J. St ūkas ir Algis Vedec- 
kas.

Naujoji taryba tuoj pat sudarė 
Tautos Fondo valdybą: pirmininkas 
Juozas Giedraitis, vicepirmininkė 
atstovybių ir įgaliotinių reikalams 
Margarita Samatienė, vicepirminin
kė vajaus reikalam Jadvyga Vytu- 
vienė, sekretorė Marija Noreikienė, 
iždininkas Vytautas Kulpa, finansų 
sekretorės: Aldona Katinienė ir 
Jonė Pumputienė, narys informaci
jos reikalam Rev. Dr. Kornelijus 
Bučinys, narys fundacijoms (bus vė
liau paskirtas). Teisinei Tarnybai 
vadovauja Dr. Elena Armanienė.

B.B.

mai, žavesiai veda žmogų į mistinę, 
metafizinę klampynę iš kurios yrą 
pats Dievas kilęs. Man pasirodė, kad 
iš manęs velnias juokiasi šią akimir
ką.

— Ne, ne, taip būti negali! Homo 
sovieticus gamtai nevergaus ir jos 
negarbins, nes jis ne tik žemės, bet 
ir dangaus valdovas ir nieko nėra už 
jį aukštesnio. Nė gamta, nė Dievas 
žmogui rojų sukiirs, bet pats žmo
gus sau susikurs, - ir išdidžiai ap
žvelgiau tolumas, kurios man dabar 
lenkėsi po kojomis, kaip žmogui -žem
ės valdovui.

Dvejose vietose padrikai sklaidėsi 
dūmai ryto dangaus mėlynėje. Tai 
buvo pirmieji ženklai, kad žmonės 
atsikėlę. Žiūrėjau į tuos ramiai ky
lančius baltus dūmus, kai nejučiomis 
iškilo pirmojo rojaus vaizdas - rodos 
matau ištremtą Adomą ir jo suvar
gusią šeimą, Kaino ir Abelio degan
čius laužus ir ant jų sukrautas au
kas, ir tuos dūmus, kurie buvo pir
mosios žmogžudystės ženklu, ir tą 
brolžudišką kraują, kuris teka per 
visą žmonijos istoriją. Gyvo jausmo 
pertekliuje mano širdis vėl kalbėjo: 
-Štai raudonojo kraujo srove teka 

per visą baisių karų istoriją, čia 
ji bus nutraukta. Dūmai nebebus 
žudynių ženklu, nes nėra Dievo, nė
ra ir jo nemalonės, prakeikimo, nėra 
nuosavybės, nėra kilmingųjų, Dievo 
išrinktųjų, nei vergų, visi esame ly
gūs, visi broliai, gyvename vieni ki
tiems padėdami, vieni kitus mylė
dami. Niekas nebeišvarys žmogaus 
iš rojaus, nes nėra kam -nėra 
nuodėmės, kuri skirstė žmones į 
dangų ir į pragarą, o pačią žemę pa
vertė ašarų pakalne. Naujos gady
nės tikslas žemę paversti į rojų, o 
žmogų į laimingą Adomą.

Juozas Giedraitis, naujasis Tautos 
Fondo valdybos pirmininkas, yra 
buvęs Lietuvos kariuomenės kari
ninkas, aktyvus konkrečios veiklos 
visuomenininkas ir politikas. VLIKo 
tarlyboje jis atstovauja Lietuvos 
Ūkininkų Sąjungai. Buvusioj Tautos 
Fondo valdyboj buvo vicepirminin
kas atstovybių ir įgaliotinių reika
lams. Tautos Fondo reikalais aplan
kė Los Angeles, Detroitą ir kitas 
vietoves. Adresas: Mr. Juozas 
Giedraitis, 10 Barry Drive, East 
Nortport, N.Y. 11731, U.S.A. Tel. 
516-757-0055. Elta

VLIKAS —PLB

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetas lietuvių tautos amžinųjų 
siekių vardan 1949 m. birželio 14 
dieną paskelbė Lietuvių Chartą, nu
statančią Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės pagrindus, kad laisvaja
me pasaulyje pasklidę lietuviai su
darytų vieningą ir gyvastingą bend
ruomenę savo tautos gyvybei, tau
tinei kultūrai bei tradicijoms ir ne
priklausomai Lietuvos valstybei iš
laikyti. Vadinasi, Lietuvių Charta, 
be kitų dalykų, įpareigoja lietuvį, 
kad jis apgintų ir išlaikytų nepri
klausomą Lietuvos valstybę, nes ji 
yra tautinės kultūros plėtotės ir iš
likimo pagrindinė sąlyga. Bet gi 
šiandieną lietuvis susiduria su kur 
kas sunkesniu uždaviniu - reikia at
gauti iš lietuvių tautos išplėštoji 
laisvė ir atstatyti Lietuvos valsty
bės funkcijonavimas. Šis uždavinys 
visų pirma gula ant Vyriausio Lie
tuvos Išlaisvinimo Komiteto pečių, 
nes jis vadovauja Lietuvos vadavi
mui laisvajame pasaulyje. Tačiau 
Lietuvių Charta, įpareigodama lie
tuvį apginti ir išlaikyti nepriklauso
mą Lietuvos valstybę, reikalauja iš 
jo ir ypatingų pastangų jai išlaisvin
ti.

Lietuvių Bendruomenė, vykdy
dama laisvo žmogaus pašaukimą ir

Nuostabiais šlaitais ir atkriau- 
šiais, niekieno nepastebėtas, pri
slinkau prie pirmos gyvenvietės. 
Prieš mane stovėjo sukrypusi, iš ža
barų pastatyta grytelė, ant kiemo 
degė ugniakuris ant kurio, per kar
telę pakabintas kybojo puodas su 
viralu. Galima buvo suprasti, kad 
ruoštasi pusryčiams. Aš buvau ne
maloniai nustebintas tuo netikėtu 
vaizdu; iš namelio išėjo moteris ant 
rankų nešina kūdikį, priėjusi prie 
ugniakurio pamaišė puodą, pataisė 
ugnį ir vėl grįžo į lūšnelę. Galima 
sakyti, kad šis laukinių žmonių vaiz
das mane pritrenkė. -Kas galėjo juos 
atvesti iki čia? - galvojau ir ieškojau 
atsakymo, kai pamačiau iš trobos iš
einantį stambų vyrą. Jis, kaip pap
rastai atsikėlęs iš miego žmogus, 
pasirąžė, pasigimnastikavo, pakėlęs 
puodo dangtį, pauostė viralo kvapą, 
nusispiovė ir murmėdamas grįžo į 
vidų.

— Kas galėjo atsitikti? - stačiau 
sau klausimą ir negalėjau rasti atsa
kymo. Aš žinojau, kad į rojų buvo 
atkelta 2000 žmonių, po lygiai vyrų 
ir moterų. Jie visi buvo suskirstyti į 
10 komunųJKiekviena komuna turė
jo savo kom-namus. Kiekvienas •• 
kom-namas talpino: kom-darželį, 
kom-mokyklą, kom-sveikatos skyrių 
ir kitus kom-ūkio įrengimus, kaip 
tai: kom-virtuvę, kom-valgyklą, 
kom-sandėlius ir t.t. Komunos va
dovybė susidėjo iš: 1 komisaro, 4 
komvedėjų, 4 komraštininkų, 5 
kommokytojų ir t.t. Toks pagrindi
nis komunos vienetas turėjo rasti 
savyje gyvenimą ir džiaugsmą. Di
desniems rojaus darbams vyko tarp 
komuninis bendradarbiavimas. 
Mokslininkų institucija galėjo būti 
tik patariamasis organas. Bet, kaip 
dabar yra? Kas galėjo juos čia at
vesti? Gal laisvė? Hm... gal laisvė...

Tyliai ir nepastebimai pasitrau
kiau iš tos vietos ir nuėjau sunkių 
minčių slegiamas ton pusėn, kur 
matėsi kitos sodybos dūmai. Čia vėl 
kas? Panašus vaizdas: žabarinė tro

eidama ranka rankon su Vyriausiu 
Lietuvos Išlaisvinimo Komitetu, ve
dančiu lietuvių tautą iš svetimųjų 
priespaudos į laisvę, atlieka savo 
priedermę. Tačiau nenumatytai ilgai 
užtrukusi laisvės kova reikalauja ir 
iš Lietuvių Bendruomenės dar di
desnių pastangų. Vyriausio Lietu
vos Išlaisvinimo Komiteto darbo jė
gos nėra pakankamos kai kuriuose 
kraštuose Lietuvos laisvinimo užda
viniams vykdyti. Šią spragą veikiai 
turėtų savo jėgomis užpildyti Lietu
vių Bendruomenė, susiderinusi su 
Vyriausiu Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetu.

Dabartinis Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės Seimas, kaip byloja 
jo darbai, savo uždavinį Lietuvos 
vadavimui iš pavergimo yra tinka
mai supratęs.

B.N.
Elta

LIETUVIAI DEMONSTRACIJO
SE PRIEŠ L. BREŽNEVĄ

Kai Brežnevas lankėsi Vokietijo
je, prieš jį buvo suruoštos demons
tracijos, kuriose dalyvavo ir apie 60 
lietuvių.

Demonstracijose buvo nešamos 
dvi didelės trispalvės ir plakatai su 
šūkiais, kuriais reikalaujama laisvės 
Baliui Gajauskui, Viktoriui Petkui, 
Petrui Paulaičiui, Šarūnui Žukaus
kui, Nijolei Sadūnaitei, Petrui 
Pliumpai ir kitiems politiniams ka
liniams. Keletą plakatų su N. Sadū- 
naitės portretais nešė Esseno vo
kiečių grupė.

Sovietų ambasadai buvo įteiktas 
raštas, skirtas L. Brežnevui ir rei
kalaujantis laikytis Helsinkio susi
tarimų ir paleisti už žmogaus teises 
kankinamus kalinius. Prie rašto pri
dėtame sąraše buvo ir N. Sadūnai- 
tės ir V. Petkaus pavardės.

»**

belė, ant kiemo ugniakuris apie kurį 
susėdusi šeima pusryčiavo.. Prislin
kęs arčiau girdžiu, kad tėvas bara 
savo vaiką.

— Aš tau sakiau, kad reikia ma
mos klausyti, jei mama sako, kad 
negalima, tai negalima, kitaip aš tau 
paimsiu rykštę, - kalbėjo tėvas į sa
vo sūnų, gal kokių 7 metukų amžiaus 
berniuką.

— Vadinasi, šeimos auklėjimas 
prasidėjęs. Tėvai lenkia vaikus 
klausyti, moko kas galima, kas ne
galima ir, žinoma, kas gera ir kas 
bloga.

Nebegalėjau susilaikyti, žingei
dumas vertė užeiti. Nežinodamas 
papročių, nė tikrosios padėties, ir 
nenorėdamas išsiduoti, kad esu sve
timas, jaučiausi negerai, bet kągi, 
reikalas vertė, ir aš prakalbinau:

— Laba ryta, malonus draugai, 
užėjau vandenėlio atsigerti.

— Pilni šlaitai tos gėrybės, ar ne
būsi kitais reikalais užsukę, sakyk 
teisybę - piktai atsakė vyras.

Toks netikėtas atsakymas mane 
suglumino, aš dairiausi, ieškodamas 
tinkamo atsakymo, o jis tęsė toliau:

— Jei turi kokių reikalų, sakyk 
tiesiai ir atvirai, bet į com-chozą tai 
jau nebesugržinsi manęs, užteko to 
rojaus. Kol žmogus dar jaunas, ne
turi pasirinkęs sau žmonos ir neturi 
sukūręs savo šeimos, dar šiaip taip, 
bet kai išsirenki sau mylimąją ir nori 
turėti savo vaikų, tai toks com-cho- 
zas darosi nebepakenčiamas. Koks 
malonumas, kai atsiprašant, kiek
vienas snarglys lenda su savo meile 
prie tavo žmonos, o vaikų džiaugsmą 
atima tie, kurie patys jais nemoka 
džiaugtis, nes patys jų neturi. Sa
kyk, ko atėjai, jei atnešei įsakymą 
grįžti į com-chozą, tai gyvas iš čia 
neišeisi, jei turi kitų reikalų, tai sėsk 
prie bliūdo, būsi svečias.

— O, ne, ne, aš neturiu jokių in
tencijų jus grąžinti, tai ne mano rei
kalas. Aš tik šiaip sau užėjau, sakau, 
aplankysiu, pažiūrėsiu kaip gyvena,
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BRISBANE

MIRĖ VINCAS PONIS

Velionis gimė 1883 m. vasario 
15-tą d., mirė 1978 m. birželio 21 d., 
t.y. sulaukęs 95 m. amžiaus. Kilęs iš 
Panevėžio apskr. Šeduvos valsčiaus. 
Gyveno Rusijoje ir ten vedė Mariją 
Bučinskaitę. Revoliucijos metu pa
sitraukė į Mandžiuriją, vėliau į Ki
niją ir prieš 17 m. imigravo į Aus
traliją - Brisbane, kur ir gyveno iki 
mirties. Beabejo, kaip senelis pensi
ninkas nieku ypatingesniu čia lietu
viškame judėjime nepasireiškė, bet 
retkarčiais buvo matomas lietuvių 
pamaldose bei parengimuose. Velio
nio žmona prieš kurį laiką žuvo eis
mo nelaimėje.

Birželio 24 d. po gedulingų pamal
dų šv. Marijos bažnyčioje, kurias 
atlaikė kun. Dr. P. Bačinskas, ilgos 
mašinų vilkstynės velionis buvo pa
lydėtas į Nudgee kapines. Čia su ve
lioniu atsisveikino apyl. vald. pirm. 
K. Stankūnas ir baž. kom. pirm. K. 
Bagdonas. Šermenų pietus laidotu
vių dalyviams Lietuvių Namuose 
suruošė velionio!' dukra M. Uma- 
ševa.

Ilsėkis ramybėje saulėtoje Aus
tralijos žemelėje, brangus tautieti 
Vincai.

ŠAUNIOS PETRINĖS

Birželio 29-tą d. išpuolančios Pet
rinės čia buvo atšvęstos sekmadienį 
- liepos 2-rą d. Šventė pradėta iškil
mingomis pamaldomis šv. Marijos 
oažnyčioje, kurias atlaikė du kunigai 
Petrai - vietos klebonas kun. Dr. P. 
Bačinskas ir svečias iš Sydney kun. 
P. Butkus, kuris pasakė dienai pri
laikytą pamokslą. Pamaldų metu 
giedojo vietos baž. choras. Po pa
maldų šventė buvo tęsiama Lietuvių 
Namuose prie p.p. Ruzgių paruošto 
iškilmingų pietų stalo. Čia kiek pa
sistiprinus sekė sveikinimai. Sveiki- 

gal ir man pačiam reikės ką pana
šaus sugalvoti.

— Gerai kalbi, sėsk pakalbėsime, - 
ir jis mane pasodino šalia savęs. Iš 
to mūsų pasikalbėjimo greitai su
pratau, kad žmogus buvo pasiilgęs 
kalbėti, pasiilgęs svetimo žmogaus, 
jis greitai man atvėrė netik savo, 
bet ir kitų rojaus gyventojų paslap
tis, kurios man, kaip politrukui, bus 
naudingos. Tas jo plepumas neleido 
man nieko pasakyti.ir tuo aš buvau 
labai patenkintas, nes kitaip galė
čiau lengvai išsiduoti, kad esu sveti
mas rojuje žmogus. Dabar man daug 
kas paaiškėjo, mano nuotaika krito, 
prieš mane stovėjo nauji sunkūs už
daviniai ir aš, atsisveikinęs ir padė
kojęs už vaišingumą, sunkiais žings
niais pasukau ežero link.

Kai pasiekiau ežerą, saulė leidosi. 
Nuostabus gamtos grožis nebežavė- 
jo manęs. Jau temo, kai pradariau 
instituto vartus ir susitikau su Ana- 
tol de Beau. Pirmoji pažintis ir ofi
cialus prisistatymas reikalavo tam 
tikrų formalumų, kuriuos atlikęs 
paprašiau nurodyti man kambarį, 
nes buvau pavargęs ir norėjau pail
sėti, o labiausiai pasislėpti nuo sve
timų akių, nes negalėjau nuslėpti 
savo nusivylimo. Aš buvau išmuštas 
iš pusiausvyros.

Sekantį rytą atsikėliau anksti ir 
išėjau atsigaivinti į gamtą. Žinojau, 
kad iškilmingų pietų metu būsiu 
pristatytas naujose pareigose, kaip 
politrukas, ir man reikės pasakyti 
pagrindinės reikšmės kalbą. Nors 
buvau įpratęs kalbėti įvairiomis 
progomis, bet čia, mokslininkų tar
pe, ir dar tokiais klausimais, kurie 
man staiga pasirodė daug sudėtin
gesni, negu buvau įsivaizdavęs, kėlė 
rūpestį. Galima sakyti, kad iki pat 
pietų buvau užsiėmęs tų reikalų 
gvildenimu ir niekam nesirodžiau.

Pietūs buvo paruošti didžioje sa
lėje. Viduryje salės stovėjo valgiais 
apkrautas apskritas didelis stalas, 

no varduvininkus: Bendruomenės 
pirm. K. Stankūnas, V. Zablockienė 
padeklamuodama eilėraščių tarp jų 
ir autoriaus kun. P. Butkaus, P. Ei- 
ninkienė - angliškai, V. Kaciūnas, F. 
Mališauskas ir P. Kviecinskas. Visi 
sveikinusieji, sveikino kun. P. Butkų 
ir 40-ties metų kunigystės jubilėjaus 
proga. Baž. komiteto pirm. K. Bag
donas, kuris pravedė ir stalo prog
ramą, po sveikinimo žodžio, įteikė 
gerb. varduvininkams brisbaniečių 
dovanėles. Sugiedojus "Ilgiausių 
metų” abu varduvininkai maloniais 
žodžiais padėkojo visiems už viską.

Sekančios savaitės bėgyje savas 
ir svečias Petrai buvo kasdieną ar 
vakarą pakviesti aplankyti šeimas, 
be abejo kvietimų buvo daugiau nei 
laikas leido. Buvo apsilankyta ir 
mūsų Auksinėj pakrantėj. Pakilioji 
savaitė užbaigta šauniu pobūviu 
Elenos ir Juozo Klimų namuose, kur 
buvo atšvęsta p. Klimienės gimta
dienis ir kartu naujo namo įkurtu
vės. Daug dovanų buvo įteikta p. 
Klimienei bei gražių sveikinimų pa
sakyta iš gausaus būrelio svečių 
tarpo.P.p. Klimai yra viena iš pa
vyzdingųjų šeimų puikiu įsikūrimu 
oei aktyvumu lietuviškame judėji
me. Elena mūsų organizavimosi 
pradžioje šoko tautinius šokius, 
aktyvi choristė išliko iki dabar, tad 
ir šia proga jųjų gyvenimo rudinėly- 
je, nes Juozas jau irgi pensininkas, 
linkime kartu abiems dar sulaukti 
pačių ilgiausių ir gražiausių metų, 
besidžiagiant savo darbo ir triūso 
vaisiais.

Iš minimo pobūvio į aerodromą 
buvo išlydėtas ir mūsų gerb. svečias 
kun. P. Butkus jam išskrendant at
gal į Sydney poilsiui, nes brisbanie- 
čiai laiko svečio poilsiui nedaug 
eskyrė. Su padėka už malonų atsi

lankymą. kas pridavė mums pakilios 
nuotaikos, linkime geros sveikatos 
bei kitokios gerovės sunkiame, kaip 
sielų ganytojo darbe.

*****

apie kurį stovėjo 13 kėdžių. Kiekvie
name salės kampe, prie įpatingos 
formos staliukų, buvo prirakinta po 
viena beždžionė. Tai greičiausiai 
linksmosios programos dalyvės, pa
galvojau. Anatol de Beau mane įve
dė į salę ir pasodino garbingo svečio 
kėdėje, iš kairės jis pats atsisėdo, o 
iš dešinės prof. Aleksander Antovo- 
vič Ivanov, kaip vėliau sužinojau 
garsaus rusų rašytojo ir revoliuci
nės dvasios puoselėtojo Nikaloj 
Gavrilovič Černysevskij anūkas. 
Savo išvaizda jis buvo labai panašus 
į senelį: turėjo ant galvos ilgus tam
sius plaukus, vešlią ilgą barzdą ir 
tokius pat ūsus, stambų veidą tai
syklingų bruožų ir malonią šypseną. 
Žiūrėdavo į žmogų, kaip ir senelis, 
pro akinių viršų.

Kai visi jau buvo savo kėdėse, 
Anatol de Beau atsistojo ir tarė:

Didžiai gerbiamas svečias ir mieli 
kolegos, mes turime savo tarpe 
aukštą svečią, draugo Stalino ypa
tingą patikėtinį politruką Anton 
Antonovič Petrov, kviečiu visus į jo 
sveikatą išgerti.

Toliau užkandžiaujant ir užge
riant Kaukazo vynu, jis pristatinėjo 
kiekvieną mosklininką iš eilės, pa
pasakodamas charakteringus ir 
svarbesnius jo būdo bruožus bei 
ypatybes! Kol visų eilė apėjo, mes 
jau buvome gerokai įsilinksminę, 
nes Anatol de Beau mokėjo įdomiai 
pasakoti, įterpdamas anekdotus ir 
iškeldamas kiekvieną į didvyrius. 
Pagaliau, jis savo kalbą baigė šiais 
žodžiais:

— Dabar svečio eilė atėjo tarti 
mums žodį. Gal būt, teks mums iš
girsti skaudžios kritikos, gal būt, 
bus pasiūlytos naujos reformos, bet 
prieš jo reikšmingą žodį, mes turime 
pasistiprinti, pagal seną įprotį, šių 
beždžionių gyvybe pulsojančiais 
smegenimis, - ir jis parodė į kampe 
tupenčias beždžiones.

Bus daugiau

TRUKŠMINGAS BENDRUOME
NĖS SUSIRINKIMAS

Liepos 9-tą d. Lietuvių Namuose 
įvyko visuotinas Apylinkės susirin
kimas. Tautiečių į susirinkimą atsi
lankė labai mažai. Susirinkimo pag
rindinis dienotvarkės punktas, iš
rinkti naujus valdomuosius organus 
- Apylinkės Valdyba ir kitus, nes 
senoji valdyba savo dvejų metų ka
denciją užbaigė. Susirinkimą atidarė 
vadi. pirm. K. Stankūnas. Į prezi
diumą pakviesti J. Miškinis pirmi
ninkauti, A. Perminąs sekr. Pradžia 
graži, ataskaitiniai pranešimai pri
imami net užginami vienbalsiai. 
Nesklandumai prasidėjo priėjus prie 
Apyl. valdybos rinkimų. Kaip ir vi
suomet, manau ir visur, pradėjus 
kandidatus įstatinėti kartu sekė ir 
išsibraukinėjimas. Kiekvienas kand. 
patiekia priežaščių galybes ir ga
liausiai senų sąskaitų suvedinėjimas 
ir t.t. Vienu momentu išsibraukus 
paskutiniam kandidatui, atrodė, kad 
valdybos šiandien nebėra galimybės 
išrinkti. Senai valdybai nesutinkant 
pasilikti, liko galimybė pavesti die
nos prezidiumui perimti valdybos 
pareigas ir bandyti šaukti kitą susi
rinkimą.

Po pertraukėlės padėtis pasikeitė, 
atrodo pas visus švistelėjo pareigos 
jausmas, ir pasėkoje to kandidatai 
nebeišsibraukinėjo ir per trumpą 
laiką apyl. valdyba ir kiti tapo iš
rinkti. Į valdybą: K. Bagdonas, M. 
Kulėšienė, V. Musteikis, E. Barto- 
nas ir P. Zubukas, kandidatai A. 
Perminąs ir p. Musteikienė. Revizi
jos komisija: A. Mališauskas, B. 
Malinauskas ir D. Bartonienė. Gar
bės Teismas: kun. Dr. P. Bačinskas, 
V. Mališauskienė ir p. Žygienė. Pa
reigų pasiskirstymas dar nėra žino
mas. Linkime glaudžios darbuotės.

klimelis

ADELAIDE

Sąryšyje su disidento VIKTORO 
PETKAUS nuteisimu Vilniaus teis
me dešimčiai metų kalėjimo ir pen
kiems metams ištrėmimu į Sibirą, 
Adelaidės lietuviai kartu su žydais 
surengė protesto mitingą. Mitinge 
dalyvavo apie tris šimtai demons
trantų. Jų tarpe geras pusšimtis lie
tuvių su plakatais, žvakėmis ir deg
lais. Demonstracijos vyko liepos 19 
d. vakare prie parlamentų rūmų. 
Kalbėjo P.A. premieras Don Duns
tan, parl. demokratų lyderis Robin 
Millhouse ir lib. Opp. atstovė Judy 
Adamson. Lietuvių vardu kalbėjo p. 
V. Neverauskas. Visi kalbėtojai 
pasmerkė sovietų veiksmus, prieš
taraujančius Helsinkio susitari
mams. Don Dunstan pabrėžė, kad 
"The freedom of mankind must be 
universal”, o Judy Adamson 
išreiškė viltį, kad visoms partijoms 
pritariant, Assembly bus pravestas 
sovietų pasmerkimas dėl disidentų 
nuteisimo. Robin Millbouse stebėjo
si disidentų drąsa reikšti savo pasi
priešinimą, žinant koks likimas jų už 
tai laukia. "Tas turėtų sukelti baimę 
sovietams, o viltį visiems kitiems”, 
užbaigė savo kalbą demokratų ly
deris.

INCOME TAX RETURNS

Mokesčių pareiškimai
TAXATION RETURNS

Prityrę ir registruoti mokesčių patarėjai ir buhalteriai tautiečiams 
padeda paruošti mokesčių pareiškimus (Taxation Returns).

Atliekame visas reikiamas mokesčių apyskaitas: asmenines, profesi
nes, prekybos ar bendrovių už šiuos ir praėjusius metus. (Nuolaidos pen
sininkams).

Visi darbai atliekami konfidencialiai. Pagal reikalą ir susitarimą po 
darbo valandų atvykstame ir į namus. Visais mokesčių reikalais teikiame 
patarimus nemokamai.

Dėl sąlygų ir įsipareigojimų kreiptis telefonu 520 9834 kiekvienu metu. 
ROMAS PALAITIS

RYAMAR BUSINESS SERVICE PTY. LTD.
- i1'

127 Sladden Road, Engadine, N.S.W.
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ketimzy^ųjaunuoGai? apšireit^f’ 
kalinių rūbais ir grandinėmis susi- 
rakinę rankas, stovėjo galvas nulei
dę per visas demonstracijas ir pasi
liko vigilijai ant Parlamento Rūmų 
laiptų visą naktį, iki sekančio ryto, 
kur juos sveikino einantys į darbą 
adelaidiškiai.

Demonstracijas plačiai paminėjo 
australų spauda ir rodė dviejuose 
TV kanaluose.

Žydai rinko parašus peticijai 
Jungtinėms Tautoms ir dalino atsi
šaukimus, kuriuose buvo plačiai ap
rašyti trys nuteistieji disidentai: 
Alexander Ginzburg, Anatoly 
Shcharansky ir Viktoras Petkus.

bm

MALBOURNO TEATRO "AUŠRA” 
APŽVALGA

Norisi man palyginti Melbourno 
teatro egzistenciją su mėnuliu: ži
nome, kad mėnulis pasirodo pilna
tyje, dažnai pasislepia už debesėlio, 
vėl išlenda iš po jo. Po kiek laiko ima 
mažėti, kol visai nepasirodo. Iš bu
vęs įvairiose fazėse, jis vėl iškyla 
savo pilnume.

Teatras ’’Aušra” taip pat savo eg
zistavimo laikotarpyje stovėjo įvai
riose fazėse. Tokių fazių priežastį 
galima būtų aiškinti įvairiai, bet 
viena yra jaučiama, kad meibour- 
niškiai savo teatro nepalaiko. Į 
spektaklius iš kitų Australijos mies
tų susirenka tiek daug, kad ni salę 
vos sutelpa, o į savus spektaklius 
žiūrovų skaičius nepateisina įdėto 
darbo.

Bet Melbourno teatro mėgėjai 
vistik dar kartą išlindo iš po debesė
lio. Gegužės 19 dieną sudarė naują 
komitetą į kurį įeina: Eduardas Šid
lauskas - pirmininkas, adresas: 22 
Stradbroke Dr., St. Albans, tel. 
366 2087; Vincas Motuzą - sekreto
rius ir Alisa Baltrukonienė. Pagei
dautina, kad iš jaunimo atsirastų 
suinteresuotų, kurie norėtų įsijungti 
į teatro darbą.

Maždaug už 3 mėnesių numatyta 
pastatyti vaidinimą Lietuvių Na
muose. Laukiame pagalbos iš suge
bančių su dekoracijomis, apšvietimu 
ir pan.

Komedija ’’Teta iš Amerikos”, 
kuri antrą kartą buvo pastatyta š.m. 
balandžio 30 d., dėl mažo žiūrovų 
skaičiaus, labai numušė artistų norą 
toliau dirbti, bet grupė teatro 
mėgėjų ir rėmėjų vakarienės metu 
savo kalbomis paskatinę ir savo au
komis parėmę teatrą, šį nusistatymą 
pakeitė.

Po dvidešimt dolerių aukojo: kun. 
Pr. Vaseris, p.p. P. Rūtenis, Čere- 
kavičienė ir Bajoras. Penkis dol. au
kojo p. Zylienė ir dešimt dol. p. Šid
lauskienė.

Teatralų vardu visiems už mora
linę ir materialinę paramą nuoširdus 
ačiū. Taip pat nuoširdžiai dėkojame 
šeimininkėms: p.p. Jurgelaitienei, 
Jablonskienei ir Ūsienei už skanios 
vakarienės pagaminimą.

’’Aušros” teatro komitetas ir ar
tistai mėgėjai vėl stengsis publikos 
neapvilti ir laukia palankumo iš 
Melbourno visuomenės.

A.B.
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Leidžia: LSS Aostralijoe Rajono B. Žalio adresu: 9 Uayd Avė, 
Spaudos Skyrius. Rašinius siųsti v. Yagoona, N.S.W. - 2199.

SUSIPAŽINKIME:
s. H. Antanaitis - naujasis "džiugo” 

tunto tuntininkas

Ilgamečiam ir darbščiam Mel
burno ’’Džiugo” tunto tuntininkui, 
ps. Narcizui Ramanauskui iš pareigų 
pasitraukus, nuo liepos 10 d. jo vie
ton stoja kitas energingas vadovas - 
s. Henrikas Antanaitis.

Mano pažintis su broliu Henriku 
gana ilga -1954 - 57 jis skautavo ma
no vadovaujamoje DLK Kęstučio 
draugovėje, vėliau abu vyčiavome 
ilgus metus Sk. Vyčių Geležinio Vil
ko Būrelyje, gi daugumai sesių ir 
brolių su juo teko susipažinti eilėje 
rajoninių stovyklų, kurių, turbūt, nė 
vienos jis nėra apleidęs. Patys jau
niausieji, pradėję skautauti prieš 
metus ar du, jį prisimins kaip 
Vl-sios Tautinės Stovyklos viršinin
ką.

Brolis Henrikas dar jaunas am
žiumi (bet ne patyrimu) vadovas - 
gimęs 1942.9.20, Tryškiuose, Lietu
voje. Aukštąjį mokslą baigė Aus
tralijoje, 1967, įsigydamas psicholo
go specialybę.

Į LSS įstojo 1953.8.9, Sydnejuje, 
’’Aušros" tunte, DLK Kęstučio 
d-vėn, vėliau, 1959, įstojo į Sk. Vyčių 
Geležinio Vilko Būrelį. Sk. vyčio 
įžodį davė 1960.10.22, Sydnejaus 
apylinkėse.

1964 - 66 ėjo Jaun. Skautų Žalgirio 
Draugovės draugininko pareigas, 
1966-67 - "Aušros” Tunto adjutanto 
ir sk. vyčių kandidatų globėjo.

Išsikėlęs į Melbourną, 1968-69 bu
vo Sk. Vyčių Dr. V. Kudirkos Būre
lio vadas, 1970-71 Sk. Vyčių v.s. A. 
Krauso Vardo Būrelio vadas, 
1971-78 "Džiugo” Tunto tuntininko 
pavaduotojas, VI TS Organizacinio 
Komiteto pirmininkas ir VI-tos 
Tautinės Stovyklos viršininkas 1978 
m. pradžioje.

Kaip gabus ir energingas vadovas 
brolis Henrikas kilo vyr. laipsniais: į 
paskiltininkus pakeltas 1955, į skil- 
tininkus - 1960, į vyr. skiltininkus - 
1964, į paskautininkus - 1969, į 
skautininkus - 1977. Apdovanotas 
Tėvynės Sūnaus Žymeniu - 1976, Už 
Nuopelnus ordenu - 1971, Lelijos or- 
denu - 1977.

Brolis Henrikas yra išėjęs kietą 
praktiškojo skautavimo mokyklą ei
lėje skautų - sk. vyčių vienetų, tunto 
ir rajoninių stovyklų bei ruošiant ir 
pravedant Vl-ją Tautinę Stovyką - 
"Džiugo” Tunto vairas yra gerose 
rankose!

Ta proga palinkėkime broliui 
Henrikui sėkmės ir daug džiugių 
valandų žaliojo jaunimo gretose!

v.s. B. Žalys

Mūsų Pastogė Nr. 30, 1978.7.31,

"ŠATRIJOS” TUNTE 
PASIDAIRIUS

Geelong’e, Vic., jau nuo 1950 m., 
šalia kitų liet, organizacijų, veikia ir 
skautų vienetas, pasivadinęs "Šat
rijos” vardu. Pirmaisiais vadovais 
buvo v.vl. V. Vaitkus, ps. R. Norvy
das, s.v.v.sl. F. Jarinkevičius, vėliau 
v.sl. P. Šileris, nuo 1960 - ps. A. 
Karpavičius, o nuo 1976 - ps. R. Šar
kis. Buvo laikai, kai vienetas galėjo 
lygintis su didžiųjų liet, kolonijų 
vienetais, bet per eilę metų padėtis 
keitėsi, veikla lėtėjo. Bet dabar, 
tunto vadovybę perėmus jaunam ir 
energingam vadovui, ps. Šarkiui, 
veikla atsigauna, įsijungia naujo 
jaunimo.

* 1977 pabaigoje, gruodžio 18 d., 
Lietuvių Namuose, prie skautiškai 
paruošto laužo, įžodžius davė 3 sesės 
ir 8 broliai. Pravestas laužas. Veikė 
skautiškų leidinių parodėlė, platinta 
skautiška spauda.

* Vl-je TS ”Šatrijos”Tuntą atstova
vo 18 skautų-čių. Šatrijiečiai šioje 
stovykloje nebuvo rakštis: palapinių 
susitvarkyme iškopė į pirmąsias 
vietas ir skautoramoje pirmavo.

* Sk. Vyčių "Trijų Kryžių” Būrelis - 
veikliausias vienetas tunte. Sueigos 
vyksta retokai, sykį į mėnesį, bet jos 
gerai paruoštos, daugiausiai gamto
je. Turi išsidirbę metinį veik
los planą. Būrelį sudaro 6 sk. vyčiai 
ir 2 kandidatai. Būreliui vadovauja 
ps. V. Mačiulis.

* Tunto reprezentantai į Vl-ją TS 
JAV: j.ps. Dr. R. Šarkis, s. A. Kar
pavičius, s.v. K. Bindokas, s.v.kand. 
L. Valaitis. Su reprezentantais atsi
sveikinimas ruošiamas liepos 29 d., 
skautų baliaus metu.

Tunto štabą šiuo metu sudaro: 
Tuntininkas - ps. J. Šarkis, tunt. pa
vaduotojas - s. A. Karpavičius, 
skaučių sk. vedėja - v.s.v.sl. M. Bin- 
dokienė, tunto adjutantas - ps. V. 
Mačiulis. Skautų Globos Komitetą 
sudaro: p.p. G. Valaitienė, V. Bindo
kas ir L. Volodka.

pagal Geelong’o ALB Biuletenį 

APDOVANOJIMAI

Už puikų vadovavimą vienetams 
ir pasigėrėtiną pareigų atlikimą VI 
Tautinėje Stovykloje Ordinu Už 
Nuopelnus apdovanoti ps. Narcizas 
Ramanauskas ’’Džiugo” tunto tunti
ninkas ir ps. Rimantas Šarkis, "Šat
rijos” tunto tuntininkas.

Inf.

ŽIDINIO SUEIGA

Liepos 23 d. židiniečiai skautai tu
rėjo popietę. Popietę pravedė tėvū
nas Br. Žalys. Labai įdomų pašne
kesį ir pašto ženklų rinkinį patiekė 
vadeiva v.s. Balys Barkus. Tai buvo 
įdomus skautybės istorijos atsklei
dimas skautiškuose pašto ženkluose. 
Šią paskaitėlę vertėtų atspausdinti 
ištisai, nes joje yra labai daug žinių 
apie skautybę apskritai. Židiniečiai 
tikrai buvo patenkinti susitikę ir iš
klausę paruošto brolio Balio turtin
go ir ilgai ruošto pašnekesio bei 
ženklų rinkinio.

si . 6

SU A.A. ps. ROMU NORVYDU 
ATSISVEIKINANT

Prieš kurį laiką spaudoje pasirodė 
trumpa žinutė, kad mirė sktn. R. 
Norvydas. Laukus - nesulaukus 
nekrologo, buvo kreiptasi į geelon- 
giškį visuomenininką, p. M. Kyman
tą, prašant suteikti apie velionį ži
nių, kuris jų prisiuntė.

Gaila, lyg šiol iš niekur negauta 
a.a. R. Norvydo nuotraukos.

B.Ž.

A.a. Romas Norvydas gimė 1915 
m. Jaunystę praleido Šauliuose, kur 
lankė gimnaziją ir, vėliau, Kaune, 
V.D. Universitete studijavo gamtos 
mokslus. Baigęs studijas, mokytoja
vo Palangos ir Kretingos gimnazijo
se, tarnavo Lietuvos kariuomenėje, 
iš kurios grįžo leitenanto laipsnyje. 
1940 vedė Ireną Gudaitytę, susi
laukdamas trijų dukterų - Gražinos, 
Virginijos ir Gailos.

Pasitraukęs į Vokietiją apsigyve
no Wuerzburge, kur 3 metus moky
tojavo vietos liet, gimnazijoje.

1949 atvyko į Vakarų Australiją ir 
čia atliko privalomą valdžios sutartį, 
vėliau persikėlė į Geelongą. Dirbda
mas ligoninėje ir studijuodamas iš
laikė egzaminus ir nuo 1955-jų 9 me
tus dirbo radiografu. Lavindamasis 
toliau jis pasiekė savo - atgavo mo
kytojo teises. Iš pradžių mokytojavo 
Corio Grammar ir Bell Park, Vic., 
gimnazijose, po to perkeltas į Balla- 
ratą kur apie 5 metus Cravadon ko
ledže dėstė biologiją, bet sušlubavus 
sveikatai darbą teko nutraukti ir jis 
į jį jau nebegrįžo.

A.a. Romo veikla plačiai reiškėsi 
Geelongo lietuvių veikloje: jis vado
vavo dainos trio - kvartetui - sekste
tui, be kurio Geelonge ilgus metus 
neapsiėjo įvairių švenčių minėjimai, 
iškilmės ir t.t.; jis ir pats išpildyda
vo pianinu muzikinius dalykus. 
Bendradarbiavo Australijos ir 
Amerikos liet, spaudoje. Ruošė pas
kaitas. Talkino ALB Apylinkės val
dybai.

Į skautiškąją veiklą brolis Romas 
įsijungė dar gimnazijos laikais Šiau
liuose. Vėliau, Vokietijoje, buvo 
Wuerzburgo ’’Žalgirio” Tunto tunti- 
ninku ir 95-sios Sk. Vyčių Draugo
vės Vadu. Redagavo 1947-48 nepe
riodinį sk. vyčių žurnalą "gaires”, 
kurio išėjo 6 numeriai.

Įvertinant jo darbą su skautiškai
siais vienetais, a.a. Romas dar 1946 
pakeltas į paskautininko laipsnį.

Atvykęs į Australiją, Graylands 
stovykloje (WA), su keliais buv. 
95-tos Sk. Vyčių D-vės vyčiais judi
no stovyklos lietuvių kultūrinį gy
venimą, vėliau atskirtas vienas tarp 
australų, dirbo su australų skautų 
vienetu. Persikėlęs į Geelongą, 
1954-57 ėjo "Šatrijos” Vietininkijos 
vietininko pareigas.

Mirė 1978 balandžio 12 d. Palai
dotas Rytų kapinėse.

Palinkime jo bičiulio M. Kymanto 
žodžiais: "Ilsėkis ramybėje, Romai... 
vis budėjai... tavo laužas užgeso... 
bet darbai tavo, kuriuos dirbai Die
vui, Tėvynei ir Artimui švies mums 
visada!”

v.s. B. Žalys

Malonus prisiminimai iš VI TS Australijoje,
Vadovų pastovyklėje ant kengūrų kailiukų renkami autografai. Iš k. į d.: 
Iz. Jonaitis, E. Jonaitienė, A. Mauragis ir kuri'. A. Saulaitis v .

GERASIS DARBELIS TĖVYNEI

Lemonte, UI. ir apylinkėse gyvena 
nemažai lietuvių. Jų pastangomis 
Lemonto miesto vadovybė vasario 
12-18 d. paskelbė lietuvių savaite. 
Ta proga dviejų vyresniųjų skaučių, 
Svajonės Kerelytės ir Nidos Misiu- 
lytės pastangomis, buvo gautas lei
dimas iš jų lankomos pranciškonų 
vienuolijos mokyklos direktoriaus 
tame pačiame stiebe, kuriame ple
vėsuoja JAV vėliava, iškelti ir Lie
tuvos vėliavą. Mūsų trispalvė buvo 
keliama kasdien lietuvių savaitės 
dienomis.

Šį gerąjį darbelį Tėvynei attiku
sios sesės yra veiklios vadovės: Ni
da Aušros Vartų tunte, o Svajonė 
Kernavės tunte. Apie savo tunto 
veiklą nekartą yra rašiusios ir 
"Skautybės Kelio” skiltyse. Tautinį 
sąmoningumą jos stengiasi ugdyti ir 
savo vadovaujamų vienetų sesės,o 
savo drauges amerikietes supažin
dinti su Lietuva ir dabartine jos 
būkle. Vėliavą mokykloje iškėlus ir 
mokinėms šiuo įvykiu susidomėjus, 
Nida ir Svajonė turėjo galimybės 
mokyklos mokinėms, kurių ten yra 
per 600, papasakoti apie Lietuvos 
pavergimą, sunkią jos gyventojų 
padėtį ir lietuvių troškimus bei pas
tangas atgauti nepriklausomybę.

Abi sesės užsitarnauja ir visų 
mūsų įvertinimo ir pagarbos.

MELBOURNE

Melbourne Džiugo Tunto skautų 
metinis balius praėjo su didžiausiu 
pasisekimu. Vien tik jaunimas užė
mė puse salės, visur matėsi daug 
linksmų veidų ir jautėsi jauki nuo
taika. Puikus orkestras lengvai pa
tenkino jaunus ir senus šokėjus.

Tuntininkui Narcizui Ramanaus
kui pasitraukus iš pareigų Skautų 
Tėvų Komitetas oficialiai atsisveiki
no su juo įteikdamas jam skirta do
vaną. Taipogi buvo pasveikintas 
naujas tuntininkas Henrikas Anta
naitis, kuris perėmė N. Ramanausko 
pareigas.

Skautų Tėvų Komitetas dėkoja 
visiems kurie parėmė skautus savo 
gausiu atsilankymu. Įpatingas ačiū 
loterijos fantų ir pyragų aukoto
jams. Taipogi dėkojame visiems ki
tiems pagelbininkams prisidėju- 
siems prie Džiugo Tunto baliaus.

Iki pasimatymo ateinančiais me
tais!

Skautų Tėvų Komitetas

BRUKNĖS UOGOS NAUDINGOS 
VAIRUOTOJAMS

Šveicarijos medikai teigia, kad 
bruknės uogos naudingiausios auto
mobilių vairuotojams. Ženevos uni
versiteto prof. K. Liubichas teigia, 
jok bruknių uogų sirupas gerina re
gėjimą, pagreitina reakciją, mažina 
vibracijos poveikį vairuotojo orga
nizmui.
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SPORTAM*

Grįžta su pergale
AUSTRALIJOS JAUNIAI - 
TORONTO ’’AUŠRA” 43:38 (23:20)

Žaisdami prieš kanadiečius, mūsų 
krepšinio prieauglis išvystė spartos 
žaidimą ir po gana apilygios kovos 
pasiekė įtikinančią ir pelnytą perga
lę. Šiose rungtynėse gerai sužaidė ir 
taikliai taškus medžiojo V. Soha 15 
ir P. Urnevičius 14, A. Vieraitis 6, 
D. Šutas 6, P. Šutas 2. Pralaimėto
jams daugiausiai - V. Stončius 12.

AUSTRALIJOS MOTERYS - 
TORONTO ’’AUŠRA” 52:12 (14:10)

Pirmame kėlinyje mūsų krepši
ninkai žaidė sukaustytai, bet antra
me kėlinyje pasirodė visa klase 
aukščiau už Kanados lietuvaites. 
Taškai: A. Tamošiūnaitė 16, V. Ju- 
ciūtė 8, R. Grigonytė 8, R. Statku
vienė 6, R. Kasperaitytė 6, R. Ru- 
pinskaitė 4, E. Vyšniauskaitė 2, R. 
Andriejūnienė 2.

AUSTRALIJOS VYRAI -
ČIKAGOS ’’LITUANICA” 62:82

(24:38)

Mūsų varžovų gretose startavo 
J.A. V-bių jaunimo rinktinės žaidė
jas Ričardas Valavičius ir 6’8” ūgio 
universiteto rinktinės centras Al
vydas Baris. Rungtynes stebėjo pil
nas stadionas žiūrovų, ir reikia pa
sakyti, kad australiečiai jų neapvy
lė. Po labai nesėkmingo starto žaidi
mas išsilygino, tad pralaimėta gar
bingai. Po šio pralaimėjimo mūsų 
vyrai iškrito iš tolimesnių varžybų. 
Taškai: P. Šutas 19, A. Milvydas 12, 
P. Andriejūnas 11, R. Gulbinas 6, P. 
Gustafson 5, W. Rossiayn 5, A. Jau
nutis 4, o daugiausiai laimėtojams - 
A. Baris 24, R. Valavičius 19.

AUSTRALIJOS JAUNIAI - 
HAMILTONO ’’KOVAS” 54:44 

(20:25)

Mūsų jauniai rungtynes pradėjo 
sėkmingai ir pirmavo 10:3, bet vė
liau Kanados lietuviai rezultatą ne 
tik išlygino, bet kėlinio pabaigoje 
įgijo 5 taškų persvarą. Antrame kė
linyje taikliai taškus medžiojo Pet
rai - Šutas ir Urnevičius. Taškus 
pelnė: P. Šutas 27, P. Urnevičius 12, 
V. Soha 6, d. Šutas 3, A. Vieraitis 6. 
Pralaimėtojams: R. Kybartas 13, J. 
Riekus 13.

Tai buvo Australijos lietuvių jau
nių krepšinio rinktinės trečioji per
galė iš eilės. Kaip jau žinoma, mū
siškiai vėliau suklupo prieš Čikagos 
’’Nerį” dėl bronzos medalio ir turėjo 
pasitenkinti garbinga ketvirta vieta. 
Bendrai paėmus mūsų berniukai 
stokojo ūgio, bet pasirodė kaip labai 
gerai susižaidęs vienetas, kovojo iki

Australijos vyrų rinktinė, treneris P. šutas. Nuot. E. Karpavičius

PASITIKIME SUGRĮŽTANČIUS 
SPORTININKUS

Australijos lietuviai sportininkai 
jau pakeliui į namus. Lėktuvas su 
sportininkais atskris rugpiūčio 2 
dieną (trečiadienį) 9 vai. 5 min. ryte 
PAM bendrovės skridimas Nr. 815.

paskutinio lašo prakaito, tad jų pa
rodytu žaidimu Toronto žaidynėse 
mes galime tik didžiuotis. Dar galė
tume pridėti, kad mūsų jauniai ne
pralaimėjo nei vieno antro kėlinio, 
kas įrodo, kad mūsų krepšinio prie
auglis žaidynėms buvo labai gerai 
pasiruošęs.

Nugalėtojų titulą ir aukso medalių 
iškovojo New Yorko L.A.K. įveikę 
Čikagos ’’Lituanikos” jaunius net 
67:25 (36:14). Nežiūrint, kad iki šių 
rungtynių Čikagos lietuviai buvo 
laikomi favoritais, naujorkiečiai, 
kurių gretose startavo du 6’8” ūgio 
krepšininkai, išvystė spartos žaidi
mą, kas ir sužlugdė ’’Lithuanicos” 
prieauglio viltis į aukso medalį, jau 
rungtynių pradžioje. Daugiausiai 
taškų nugalėtojams pelnė: R. Gu
daitis 17, R. Naronis 16 ir R. Šimkus 
15, o pralaimėtojams V. Lietuvnin
kas 10.

R. Sidabras

ŠACHMATAI PASAULIO 
LIETUVIŲ SPORTO ŽAIDYNĖSE 

TORONTE

Šachmatų turnyre, kuris buvo 
pravestas laike sporto žaidynių To
ronte dalyvavo trisdešimt trys žai
dėjai. Kai visose sporto šakose buvo 
stengtasi į Kanadą siųsti geriausius 
žaidėjus, tas buvo visiškai užmiršta 
šachmatų grupėje. Turnyro organi
zatoriai matomai daugiau dėmesio 
kreipė į dalyvių skaičių bet ne į 
šachmatininkų pajėgumą. Po penkių 
žaidimo ratų turnyro laimėtoju tapo 
R. Vaičaitis laimėjęs visas penkias 
sužaistas partijas. Būtų per drąsu ir 
neteisinga R. Vaičaitį laikyti Pasau
lio lietuvių šachmatų čempionu ži
nant, kad turnyras buvo pravestas 
tik iš penkių ratų ir kad turnyre ne
dalyvavo geriausi šachmatininkai 
gyvenantieji Lietuvoje ir išeivijoje.

Antroje vietoje V. Palčiauskas, 
trečioje J. Chrulavičius. Grupių lai
mėtojai "A” P. Vaitonis, ”B” S. Ra
manauskas ir ”C” A. Bučys.

Iš Australijos reprezentantų A. 
Baltutis pelnė geriausią rezultatą 
3 Ve taško. Tik pusę taško atsilikęs 
nuo savo grupės laimėtojo J. Kar
pavičius ir J. Dambrauskas baigė 
turnyrą su 2V2 taškais.

V.A.
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SPORTININKAI AMERIKOJE
Antanas Laukaitis

Sekmadienis. Pilna, net 
stovinčiais prisikimšusi lietuvių 
parapijos bažnyčia. Klebonas prel. 
J. Kučingis prieš pamaldas labai šil
tais ir gražiais žodžiais sveikina ir 
parapijiečiams pristato svečius iš 
Australijos. Pamaldų metu, kurias 
laiko svečias kun. B. Markaitis, baž
nyčioje labai gražiai gieda jau mūsų 
pačių atsivežtas Melbourne 
’’Dainos” Sambūris, kuris taip pat 
sustojo poilsiui, pakeliui į Toronto.

Po pamaldų trumpas atsigaivini
mas parapijos salėje ir Melbourne 
’’Dainos” Sambūrio pirmasis kon
certas Amerikoje. Salė pilnutėlė 
klausytojų. Nuaidi pirmieji ’’Šiaurės 
pašvaistės” garsai ir su jais bei ma
loniu dirigentės Danutės Levickie
nės šypsniu ir jos tvirtu dirigentės 
mostu, melbourniškiai dainoriai už
hipnotizuoja Los Angeles lietuvius. 
Koncerto metu ne vieną kartą plo
jama ’’bisui” ir su atsistojimo ovaci
jomis parodoma kaip šiltai buvo su
tikta scenoje ir Melbourne ’’Daina”. 
Atrodo lyg revoliucija australiečiai 
sukėlė šiame angelų mieste: sporti
ninkai - jauniesiems ir choras - vy
resniesiems sveikinimai, gėlių įtei
kimas ir malonus Garbės Konsulo 
inž. Vytauto Čekanausko žodis iš
reiškia padėką australiečiams. Po 
koncerto šampano pietūs visiems 
svečiams. Puikus maistas, šampanas 
ir surastos tarpusavyje draugystės, 
tampriai suartina visus. Gi įspūdžių 
pasidalinimai bei veiduose matomas 
pasitenkinimo šypsnis, parodo, kad 
iš pat pirmųjų į Ameriką atvykimo 
dienų, užsimezgė tas ryšis, kurio 
mes taip norime, ir kuris yra lietu
viško gyvastingumo pažymys, paro
dęs ne tik mums patiems, bet ir mus 
matantiems, bei stebintiems, kad 
Australijos lietuvių, bei jų organi
zacijų sudėtos aukos nenuėjo veltui, 
bet davė ir duoda tokią didelę pro
pagandą Lietuvos propogandos 
atžvilgiu, padarydami ir mūsų spor
tininkus didžiausiais Australijos 
lietuvių ambasadoriais, nes jau ne 
vieną kartą mačiau kaip sportininkai 
aiškindavo savo užrašų ant švarkų, 
parodydami lėktuvų keliautojams iš 
viso pasaulio ir taip pat patiems 
amerikiečiams bei kanadiečiams, 
kad Australian Lithuanians dar yra 
gyvi, judrūs ir gražiai atrodą, o pa
klausus kur yra ta Lithuania, jie 
labai gražiai atsako ir į šį klausimą.

Pirmaisiais mūsų sportininkų 
pasirodymais galit didžiuotis, Aus
tralijos lietuviai ir, būkit tikri, jie ir 
toliau taip gražiai reprezentuos jus. 
Iki sekančio pasimatymo.

PASAULIO LIETUVIŲ DIENOSE

Ir štai pagaliau mes atsiduriame 
Toronto, šiuometiniame pasaulio 
lietuvių demęsio centre. Po sutikimo 
aerodrome, specialiais autobusais 
esame nuvežami į Lietuvių Na
mų esančią bažnyčios salę, kur pra
deda mus skirstyti į savo gyvena
mąsias vietas. Žmonių kaip didžia
jame Lietuvos jomarke. Mane paima 
mano draugas inž. Rimas Ronda, 
kuris nuo mūsų paskutinio susitiki
mo Montrealio olimpiadoje, jau spė
jo apsivesti ir su jo puikia žmona 
Dalia greitai susidraugauju ir tampu 
jų malonios šeimos nariu. Mano gy- 
ventvietė yra labai netoli Lietuvių 
Namų, kurie yra visos šios šventės 
vyriausia būstinė. O čia tai jau 
’’svieto pabaiga” ir žmonių, žmonių 
ateinančių, praeinančių, bevaikščio- 
jančių apie juos ir juose. Didžiulė 
per visus namus iškaba lietuvių ir 
anglų kalba sveikina visus atvyks
tančius, kai namų priekį puošia 
Lietuvos ir Kanados vėliavos. Iš 
karto gaunasi iškilmingas vaizdas. 
Viduje tave pasitinka šventės rek
lamos ir jaunuoliai pardavinėja visos 
šventės suvenyrus bei kt. Gi toliau 

atskiruose kambariuose informacija, 
bilietų pardavinėjimas, registracija 
ir kt. Žmonės tik eina ir eina. Sutin
ku daugybę pažįstamų, kiti gi, pa
matę australiečius, apsirengusius 
sportiniais marškinėliais su įrašu ir 
mūsų išvykos ženklu, tuoj pat pra
deda klausinėti apie Australiją, apie 
ten gyvenančius savo pažįstamus 
bei gimines. Tur būt dar nei vieną 
kartą Australijos lietuviai per visą 
savo gyvavimo istoriją nebuvo taip 
smarkiai išreklamuoti, kaip kad jie 
yra dabar. Tikri ambasadoriai. O gi 
Lietuvių Namų svetainė ’’Lokys”, 
tai tur būt dar tokio svieto perėjūnų 
būrio nėra turėjusi. Normaliai vei
kią šaldytuvai jokiu būdu nespėja 
atvėsinti karšto vasaros oro ir vidu
je kaip silkių bačkoje. Tačiau smagu, 
surandi čia draugą, bičiulį, išgeri 
stiklą alaus, pavalgai šaltų barščių 
su cepelinais ir pan. Nežinau kas 
būtų ir kur reikėtų savam savą su
tikti jeigu nebūtų šių namų. O jie 
tikrai yra dideli ir puikūs.

Ir štai pagaliau atėjo lauktasis 
birželio 26 dienos rytas. Prasidėjo 
taip ilgai svajotos Pasaulio Lietuvių 
Dienos ir Pasaulio Lietuvių Sporto 
Žaidynės. Sportinė programa yra 
labai plati ir didelė ir į ją pasižiūrė
jus net baimė ima, kaip pagalvoji 
kaip reiks pasiekti tuos visus sporto 
stadionus, kurie yra taip išmėtyti po 
visą didįjį Toronto miestą. Tačiau 
šiaip taip susitvarkome ir, daugiau
siai, pačių šeimininkų esame nuve
žami į juos, kai atvykę amerikiečiai 
ir iš kitų miestų kanadiečiai, gyvena 
koteliuose ir universiteto bendra
butyje, turi savas susisiekimo prie
mones.

Prasideda pirmosios varžybų ko
vos ir štai jau atroje varžybų dieno
je matome pirmuosius varžybų lai
mėtojus. Iš jų yra stalo tenisininkai, 
kurių varžybas komandinėse rung
tynėse laimėjo Toronto ’’Vytis” ir 
individualinėse varžybose, buvęs 
Sov. S-gos ir Lietuvos meisteris Dr. 
Algis Saunoris finalinėje kovoje nu
galėjo australietį Vytautą Sirjatavi- 
čių. Pirmasis sidabro medalis ir aus- 
traliačiams. Vyrų dvejetuose aus
traliečiai A. Andrikonis ir V. Sirja- 
tavičius pralaimi prieš torontiškius 
E. Vaičekauską ir J. Nesukaitį ir 
gauna taip pat sidabrą, kai mūsų 
moterys O. Pilkienė ir O. Bone pra
laimi prieš seseris Gvildytes ir taip 
pat gauna sidabrą. Mišriam dvejete 
V. Sirjatavičius ir O. Bone gauna 
bronzą. Pradžia tikrai puiki ir ne
reiks atgal į Australiją grįžti tuščio
mis rankomis.

ŠTAI IR AUKSAS

Sporto žaidynės rieda pilnu tem
pu ir žmogus net nežinai į kurias pa
traukti. Tačiau daugiausiai būnu su 
savaisiais iš Australijos, nors, ypa
tingai vyrų ir jaunių krepšinyje, ko
vos ir labai gražios, vyksta visur. 
Mūsų krepšininkės yra ypatingai 
geros ir jos gana lengvai doroja savo 
priešininkes ir, atrodo, joms aukso 
medalis yra kaip ir garantuotas. 
Vyrai krepšinyje, kaip kad ir jau
niai, turi pačias sunkiausias kovas, 
nes tiek amerikiečių, tiek ir kana
diečių komandų krepšinis yra labai 
aukštas. Vyrai jau turi vieną laimė
jimą ir vieną pralaimėjimą, kai jau
niai turi jau vieną pralaimėjimą ir 
du laimėjimus. Visi yra labai nuste
binti mūsų krepšininkų ryžtingumu, 
ištverme ir tikrai puikiu žaidimu. 
Gal tik ūgis mūsų žaidėjų negali pri
lyginti aukštiesiems universitetų 
studentams, iš kurių daugumas turi 
krepšinio stipendijas ir žaidžia labai 
gerai. Tačiau australiečiai kovoja iki 
paskutiniųjų minučių ir žiūrovų 
smarkiais plojimais yra ypatingai 
remiami.

Bus daugiau

. v.. 3 ,.! . .. t. ,.y . Mūsų Pastogė Nr. .39,1978.7.31, psk 1
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
PRANEŠIMAI

SYDNEJAUS LIETUVIAMS

Pranešame Sydnejaus lietuviams, 
kad rugpiūčio 6 dieną, sekmadienį, 4 
vai. Lietuvių Klubo patalpose, 
Bankstowne, įvyks V. Kazoko - 
”Mūsų Pastogės” redaktoriaus pra
nešimas iš Pasaulio lietuvių seimo 
suvažiavimo.

Antrąjį pranešimą padarys A. 
Laukaitis, Australijos lietuvių spor
tininkų išvykos vadovas.

Kviečiame visus skaitlingai daly
vauti.

Sportininkų sutikimo parengimo 
rėmėjai

*****
Sydnejaus Liet. Klubui reikalin

gas baro tarnautojas (casual) ne vy
resnis 50 .n. amžiaus. Kreiptis pas 
Klubo vedėją tel. 708 1414.

♦ ♦ ♦ * *

Pranešame Sydnejaus Lietuvių 
Klubo nariams, kad pasiūlymai į 
Klubo valdybą (Board of Directors) 
1978 - 79 m. kadencijai priimami 
Klubo raštinėje iki 27.8.78 m. 16 vai. 
Tokiems pasiūlymams specialūs la
pai gaunami Klubo raštinėje turi 
būti užpildyti ir pasirašyti 2 pilna
teisių Klubo narių.

Sydnejaus Lietuvių Klubo Valdyba 
*****

Naujas Adelaidės Apylinkės Val
dybos adresas pašto reikalams: 10 
Eastry Str., Norwood, S.A. 5067.

LATROBE VALLEY 
LIETUVIAMS

Rugpjūčio 26, šeštadienį, 7.30 vai. 
vak. Morwell, Vary St. salėje ruo
šiamas Tautos Šventės minėjimas.

Visi maloniai kviečiami skaitlingai 
dalyvauti. Po oficialiosios dalies 
vyks suneštinės vaišės.

Seniūnė

PAIEŠKOJIMAS

Genovaitė Sabaliauskaitė — 
Grodberg ieško savo brolio Alek-

AUSTRALIJOS LIET. FONDO 
VAKARAS SYDNEJUJE

Vakarą atidarė ir svečius pasvei
kino A.L.F įgl. B. Stašionis. Vakaras 
praėjo gražioje ir linksmoje nuotai
koje Sydnejaus Klubo patalpose. 
Parodytas filmas Australijos Lietu
vių Dienų Melbourne 1976 metų bu
vo įdomus ir geras, susuktas Kara
zijos. Taip pat gražiai pasirodė tau
tinių šokių grupės "Sūkurys” vyres
niųjų grupė su naujais ir įdomiais 
šokiais. Vakaro svečiai tikrai buvo 
patenkinti jaunimo pasirodymu. 
Svečių tarpe buvo solistas Ričardas 
Daunoras, kurio koncertas įvyks 
rugpjūčio 5 d. 7 vai. vakare The 
Seymour Centre, Everest teatro sa
lėje, 6 Cleveland Str. Svečias buvo 
pristatytas publikai ir pakviestas 
ištraukti laiminguosius loterijos bi
lietus.

ALF rėmėjai tikrai buvo paten
kinti pasisekusiu vakaru ir parėmę 
Fondą.

DARIAUS - GIRĖNO
MINĖJIMAS

Liepos 16 d. Sydnejaus ramovėnai 
gražiai paminėjo Dariaus - Girėno 45 
metų tragiško likimo sukaktį. Iškil
mingos pamaldos Lidcombės bažny
čioje, giedant ’’Dainos” chorui, po 
pietų Klube paskaita ir meninė da
lis. Susirinkimui vadovavo K. Da- 
niškevičius, Sydnejaus Ramovės 
pirmininkas. Minėjimą pradėjo mal
da, kurią sukalbėjo kun. P. Butkus, 
paskaitą skaitė avij. majoras A. 
Kutka, kuris asmeniškai pažinojo 
Stepą Darių. Deklamavo pora eilė
raščių p. J. Venclavienė, Nijolė Vai- 
čiurgytė perskaitė didvyrių paliktą 
Testamentą lietuvių tautai. Panelės 
V. ir R. Maksvytytės išpildė muziki
nį dalykėlį piano ir smuiku. A. Kra- 
miliaus vadovaujamas vyrų būrys 
padainavo 3 sutartines dainas.

Sceną puošė St. Montvydo gražiai 
nutapytas didvyrių paveikslas. Sa
lėje buvo Lietuvos oro pašto ženklų 
graži parodėlė, kurią paruošė Č. 
Liutikas

Tenka pasidžiaugti, kad aprogra- 
ma buvo gera ir žmonių nemažai da
lyvavo.

am

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

ŠEŠTADIENIAIS IR SEKMADIENIAIS ŠOKIAI GROJANT 

GOLDEN TRIO KAPELAI

Rugpjūčio 6 d., sekmad., 4 vai.:
SPORTININKŲ SUTIKIMAS 

Sydnejaus Lietuvių Sporto Klubas ”KOVAS” ruošia

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.

Sydnejaus Liet. Klube perkant
didesniais kiekiais duodama 10% Primename, kad šeštadienų šokių 
nuolaidos už spiritinius gėrimus ir vakarais visi turi dėvėti klubo tai- 
5% už alų. Pasinaudokite lengvato- syklėse nurodytą aprangą.
mis.

KLUBAS ATVIRAS:
pirm.-treč. 4-10 vai., ketv. 4-11 vai., 
penkt. 4-12 vai., šešt. 2-1 vai., sekm. 
12.30 -11 vai.

ŠOKIAI grojant Golden Trio kapelai 
šešt. 8-12 vai., sekm. 7-10 vai.

Antradieniais pigioji gėrimų VALGYKLA veikia: pirm. - penk. 
valanda 6-9 vai., šešt. 6-10 vai., sekm. 1-0 vai.

♦Trečiadieniais šachmatai Valgyklos vedėja G. Kasperaitienė
♦Ketvirtadieniais dvigubi jackpotai

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS 

FUNERALS OF DISTINCTION PTYXTD. 
17 RAILWAY PDE.

FAIRFIELD, NAW.

TEL.724 5408 24 vahadas p«-p*rv

sandro Sabaliausko, gimusio 1921 m. 
Kaune. Tėvo vardas Kostas. Pasku
tinėmis žiniomis brolis Aleksandras 
gyvenęs Adelaidėj. Jis pats arba ži
ną apie jį prašomi pranešti

G. Grodberg - Sabaliauskaitė, 
Maon Olim Kirjat - Gau 
Rechov Habiluyim 47
Ramat — Gau Israel.

PADĖKA

Širdingai dėkojame Lietuvių Lai
dojimo Biurui (Funerals of Distinc
tion) už stambią 100 dolerių auką 
Sydnejaus Savaitgalio mokyklai.-.

Mokyklos vadovybė džiaugiasi 
turėdama nuoširdų mokyklos rėmė
ją, šios firmos savininką, p. K. But
kaus asmenyje.

Sydnejaus Savaitgalio Mokyklos 
Tėvų Komitetas

TV LICENCIJOS NEBUS
ĮVEDAMOS

Iždo ministeris, Mr. Howard, šio
mis dienomis pareiškė, kad visuo
menėj pasklidę gandai, esą vėl bus 
grąžintos TV licencijos, yra nepag
rįsti.

TARPTAUTINĖ JURISTŲ
KONFERENCIJA SYDNEJUJE

Rugsėjo mėn. Sydnejuje įvyks 
tarptautinė juristų konferencija, 
kuri truks apie savaitę laiko ir ku
rioje dalyvaus apie 1000 juristų apie 
iš 60 kraštų. Konferencijos tikslas - 
supažindinti kitų kraštų juristus, 
kaip šiame krašte vykdomi įstaty
mai, o taip pat gauti progos savo 
krašto įstatymines idėjas su užienių 
juristų idėjomis.

Rugpiūčio 6 d. 4 vai., sekmadienį, Lietuvių Klube Bankstowne

SUTIKIMO VAKARAS
Mūsų sportininkai grįžę iš Kanados padarys pranešimą. Po pranešimo 

bus šokių vakaras.
Maloniai kviečiame visus Sydnejaus lietuvius dalyvauti ir kartu pasi

džiaugti jų pasiektais laimėjimais

Sporto Klubas ’’Kovas”

VIKTORO PETKAUS
PROTESTAS

Time žurnale (liepos 24 d.) patie
kiama keletas papildomų žinių iš 
Viktoro Petkaus bylos.

Viktoras Petkus, ilgalaikis Romos 
katalikų aktyvistas savo gimtojoj 
Lietuvoj, atstovauja religines ir 
tautines aspiracijas rusų dominuo
jamų Sov. Sąjungos ribose mažumų.

KGB nepajėgė palaužti ir dviejų 
kitų (šalia Shcheranskio) disidentų 
dvasios. Viktoras Petkus, kuris jau 
buvo kalintas 16 metų kalėjimuose 
ir stovyklose už savo religinius įsi
tikinimus, praėjusiais metais areš
tuotas už pagelbėjimą organizuoti 
Lietuvių Helsinkio Stebėjimo komi
tetą. Jis dabar buvo teisiamas Lie
tuvos sostinėje Vilniuje, kaltinamas 
antisovietine propoganda, homo
seksualizmu, mažųjų žalojimu ir 
girtuokliavimu. Įsižeidęs dėl tokių 
šlykščių kaltinimų, Petkus atsigulė 
liudytojų klausinėjimo vietoje, už
merkė akis ir atsisakė dalyvauti 
procese. Jam sprendimas: 10 metų 
kalėjimo ir 5 metai ištrėmimo į Sibi
rą.

♦ ♦ ♦

Žiniomis iš Damasko, Irako vy
riausybė rimtai svarstanti nutraukti 
su Sov. Sąjunga draugiškumo su
tartį ir išprašyti iš krašto sovietų 
ekspertus. Irako - Sov. Sąjungos 
santykiai dar niekad nebuvę taip 
įtemti.

PATIKSLINIMAS

MP Nr. 27, psl. 3 yra atspausdin
tos Dariaus ir Girėno nuotraukos, po 
nuotraukomis yra sukeistos pavar
dės: ten kur parašyta Girėnas, turi 
būti Darius, ir atvirkščiai. Red;
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