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PABALTIEČIŲ PROTESTAS 
MASKVOJE

Rugpjūčio 23 dieną, gė
dingos Molotovo - Ribben- 
tropo sutarties 40-ties metų 
sukakties proga, 37 lietu
viai, 4 latviai ir 4 estai, de
monstravo Maskvoje, reika
laudami, kad Sovietų Sąjun
ga atšauktų savo sandėrį su 
Hitleriu ir pasitrauktų iš 
Pabaltijo valstybių.

Remdamas šį drąsų žygį, 
Vyriausias Lietuvos Išlais
vinimo Komitetas kreipėsi į 
Helsinkio susitarimą pasira
šiusių valstybių vyriausy
bes, kad šis protestas būtų 
išgirstas. Laisvės reikalavi
mai, taip kaip ir žmonių tei
sės, būna tik tuomet girdi
mi, kai jie yra garsūs ir pa
kartojami laisvėje gyvenan
čių. .

Sis pabaltiečių protestas 
reikalingas stiprios paramos 
kiekviename krašte! Todėl 
raginame Jus spaudoje ir 
kitomis progomis daryti 
viską, kas Jūsų sąlygose yra 
įmanoma, kad:

1. Jūsų vyriausybė at
kreipti! dėmesį į neteisėtą 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
okupaciją ir, kad dėtų pas
tangas išvystyti spaudimą 
Sovietų Sąjungai proteste 

nurodoma kryptimi;
2. Asmenys, demonstravę 

ir drįsę pasirašyti protesto 
reikalavimą, būtų žinomi 
pasaulyje, kaip kovotojai už 
žmogaus ir savo tautos tei
ses ir, kad jų saugumas būtų 
viešosios nuomonės gina
mas;

3. Šis drąsus pabaltiečių 
žygis ir jo vykdytojai 
nebūtų užmiršta, bet būtų 
visų lietuvių, latvių, estų ir 
kitų tautų žmonių laisvaja
me pasaulyje keliamas ir 
primenamas, kol Pabaltijo 
valstybės nebus vėl laisvos!

Priedai:
a. 1979.VHI.23 protesto 

tekstas lietuvių kalba,
b. 1979.VIII.23 papildo

mas pareiškimas lietuvių 
kalba,

c. VLIKo rašto ir telegra
mų adresatai.

1979 m. spalio 4 d.
Iš patikimo šaltinio gauta 

žinia iš Lietuvos, kad 35.000 
žmonių, iš įvairių Lietuvos 
vietovių, pasirašė peticiją 
dėl-Uftc’jvos valstybinių tei
sių. Kelios amerikiečių žinių 
agentūros stengiasi tą daly
ką išsiaiškinti ir patirti pla
tesnių duomenų. Subrendimo metas...

Pagrobtas 
lietuvis? 45 pabaltiečių protestas

SSSR Vyriausybei,
Vokietijos Federalinės Respublikos Vyriausybei,
Vokietijos Demokratinės Respublikos Vyriausybei,
Vyriausybėms kraštų, pasirašiusių Atlanto chartą, 
Jungtinių Tautų Organizacijos Gen. Sekr. Kurt Waldheimui

Vladas česiūnas

VERTIMAS IŠ RUSŲ KALBOS

Vakarų Vokietijoje sensaciją 
sukėlė lietuvis Vladas Česiūnas, 
kuris kaip olimpinis aukso meda
lio laimėtojas sportininkas - irkli- 
ninkas buvo atlydėjęs sovietų 
sportininkų grupę varžyboms 
Vak. Vokietijoje ir rugpiūčio 
mėn. atsiskyręs nuo grupės pasi
prašė Vokietijoje politinio pabė
gėlio teisės.

Palikęs Vokietijoje jis pradėjo 
uoliai mokytis vokiečių kalbos 
Goethes institute netoli Muen- 
cheno. Tačiau išėjęs į institutą 
rugsėjo 13 d. negrįžo namo ir lai
komas dingusiu be žinios. Vokie
čių saugumas spėja, kad jis so
vietų agentų pagrobtas. Šydne- 
jaus australų spauda skelbia, kad 
Vokietijos ambasados žiniomis iš

Sovietų teisės moksle 
tautinio suverenumo termi
nas reiškia, kad tauta turi 
visas teises, turi politinę 
laisvę, turi pilną galimybę 
spręsti savo likimą ir pirmoj 
eilėj turi galimybę apsi
spręsti, įskaitant atsiskyri
mą ir sukūrimą savo nepri
klausomos valstybės. Tauti
nis suverenumas reiškia 
savą politinę, teritorinę, 
kultūrinę ir kalbinę tautos 
nepriklausomybę, kuri pasi
reiškia visomis suverenumo 
teisėmis leidžiant įstatymus 
visuose socialinio gyvenimo 

Maskvos teigiama, kad Česiūnas 
yra atgabentas į Sov. Rusiją.

Vladas Česiūnas, 1972 m. 
Muencheno olimpiadoje yra lai
mėjęs aukso medalį kaip irklinin- 
kas. Perbėgęs į Vokietiją jis ža
dėjęs parašyti knygą apie sportą 
Sovietų Sąjungoje, tas gal ir buvo 
svarbiausias motyvas, kad šitai 
nebūtų atidengta Vakarų pasau
liui ypač prieš artėjančią 
Maskvos olimpiadą.

reikaluose ir juos vykdant, 
kai visos teisės gali būti pil
nai realizuotos.

Tautinis suverenumas 
negali būti duotas ar panai
kintas, jis gali būti tik pa
žeistas arba atstatytas. ■

Jau 1919 m. Leninas pri
pažino de facto Estijos, Lat
vijos ir Lietuvos egzistavi
mą, kurios atsiskyrė nuo 
Rusijos imperijos. Sovietų 
Rusija 1920 m. sudarė taikos 
sutartis su tomis valstybė
mis, suteikdama Baltijos 
valstybėms ir de jure pripa
žinimą. Sovietų valdžios 
vardu, Leninas visiems lai
kams atsižadėjo suverenu

mo teisių į Estiją, Latviją ir 
Lietuvą. Tačiau po 19 metų 
Stalinas ir Hitleris padarė 
sąmokslą prieš tų valstybių 
suverenumą. Šių metų rug
piūčio 23 d. sukako 40 metų, 
kai buvo pasirašytas vadi
namas Molotovo - Ribben- 
tropo paktas, kurio vykdy
mas reiškė Estijos, Latvijos 
ir Lietuvos nepriklausomy
bės galą.

Vokietija ir Sovietų Są
junga 1939 m. rugpiūčio 23

d. sudarė nepuolimo sutartį. 
Prie jos buvo pridėtas 
griežtai slaptas Papildomas 
protokolas, pagal kurį Rytų 
Europa buvo padalinta į taip 
vadinamas įtakos sferas. To 
slapto susitarimo objektas 
tarp SSSR užsienių reikalų 
komisaro V.M. Molotovo ir 
Vokietijos užsienių reikalų 
ministerio J. Ribbentropo, 
buvo Suomija, Estija, Lat
vija, Lietuva, Lenkija, Bes
arabija ir šiaurinė Bukovina. 
To slapto protokolo turinys 
buvo toks, kad Suomija, Es
tija ir Latvija atiteks SSSR, 
o Lietuva Vokietijos Rei
chui.

Naujas draugystės ir sie
nos nustatymo susitarimas 
tarp SSSR ir Vokietijos įvy
ko 1939 m. rugsėjo 28 d. Tas 
susitarimas pakeitė rugpiū
čio 23 d. Papildomąjį proto
kolą ta prasme, kad Lietuva 
"patikėta” Sovietų Sąjungai, 
išskyrus teritoriją kairėje 
Šešupės pusėje, kuri bus 
vykdant "specialias priemo
nes” vokiečių armijos oku
puota. _

1940 m. birželio 15-17 d., 
SSSR valdžios įsakymu, 
raudonoji armija pavartojo 

"specialias priemones” Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos te
ritorijose. Prijungta buvo ir 
ta Lietuvos teritorija, kuri 
pagal Stalino ir Hitlerio su
sitarimą turėjo būti pri
jungta prie Vokietijos.

1941 m. sausio 10 d. buvo 
pasirašytas Vokietijos am
basadoriaus dr. von Schu- 
lenburgo ir SSSR Komisarų 
tarybos pirmininko Moloto
vo naujas slaptas protoko
las, kurio objektu buvo pa
minėta Lietuvos teritorija. 
Vokietijos vyriausybė atsi
sakė SSSR naudai tos teri
torijos į vakarus nuo Šešu
pės už piniginę kompensaci
ją sumoje 7,5 milijonų aukso 
dolerių arba 31,5 milijonų 
reichsmarkių.

Molotovo - Ribbentropo 
paktas buvo dviejų didžiau
sių istorijai žinomų tironų, 
Stalino ir Hitlerio sąmoks
las, nukreiptas prieš taiką ir 
žmoniškumą, kuris davė 
pradžią Antrajam pasauli
niam karui. Todėl mes lai
kome, kad rugpiūčio 23 yra 
gėdos diena.

1941 m. rugpiūčio 14 d., 
JAV prezidentas F.D. 
Rooseveltas ir Didž. Brita
nijos premjeras W. Chur
chill pasirašė taip vadinamą 
Atlanto Chartą, susidedan
čią iš 6 punktų. Tos cahrtos 
antras punktas sako, kad 
JAV ir Anglija "nesutiks su 
jokiais teritoriniais pakeiti
mais, kurie nesutaps su to
mis teritorijomis suintere
suotų gyventojų laisvai pa-
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Išnaudokime progas
Šiandie gyvenimas yra 

toks dinamiškas, kad dieno
mis ir net valandomis patie
kia vis naujų staigmenų, ir 
ypač tokių, kurios liečia tie
sioginiai ar netiesioginiai 
mus pačius, tik spėk jas iš
naudoti mūsų pačių ir pa
vergtos tautos bei Lietuvos 
naudai. Kai susidariusi 
įtampa tarp Vakarų ir Rytų, 
šioji pusė nuolat gaudo įvai
rias kad ir nekokios vertės 
žineles ir jas patiekia kaip 
sensacijas. Tiesa, daugeliu 
atvejų vakariečiui ir yra 
sensacijos, nes čia negirdė
ta, kad žmonės veržtųsi net 
rizikuodami gyvybėmis į ki
tus kraštus ir už tokias pas
tangas būtų persekiojami ir 
skaudžiai baudžiami, kaip 
kad praktikuojama Sovietų 
Sąjungoje. JTokių bėglių tar
pe dažnai pasitaiko ir lietu
vių, bet mes patys retai ka
da atkreipiame į tokius fak
tus ir tylomis priimame su 
pasitenkinimu, jeigu kam 
laimingai pasisekė, bet jeigu 
bandymas buvo nesėkmin
gas, tai sukandę dantis tyli
me. Štai pries porą mėnesių 
Vak. Vokietijoje pabėgo lie
tuvis sportininkas Vladas 
Česiūnas, kuris, jau beveik 
tikra, pries keletą savaičių 
sovietų agentų buvo pa
grobtas ir išvežtas. Ar mes 
ką tuo reikalu darome? O tai 
yra proga protestuoti per 
spaudą, ir kitokiais būdais 
pries žmogaus teisių pažei
dimą.

Štai pries porą mėnesių 
Maskvoje 45 pabaltiečiai 
pareiškė viešą protestą 
pries sovietinę okupaciją 
Pabaltijo krastuoje ir ta 
proga išleido memorandumą 
dėl esamos padėties. Sveti
moje spaudoje toji žinia bu
vo paskelbta, o mes jos ne
išnaudojome.

Plačiai pasaulyje minėta 
pereitojo karo pradžia. Ar 
buvo dedama pastangų šia 
proga iskeklti Lietuvos rei
kalus, kaip karo auką ypač 
pabrėžiant, kad po karo vi
sos su Hitleriu kada nors 
darytos sutartys ar paktai 
paskelbti negaliojančiais, o 
tačiau palikta nepaliesta 
Hitlerio - Stalino sutartis, 
kuri iki šiol nėra atšaukta - 
tai Europos Rytuose tarp 
Hitlerio ir Stalino sferomis 
pasidalinimas. Kažkodėl ši
tas klausimas tiek politinėje 
arenoje, tiek ir pasaulio 
spaudoje apeinamas, lyg tai 
is to jokios žaizdos niekam 
nebuvę.

A.A.
VINCUI ZAKAREVIČIUI 

mirus, jo žmoną Teresę ir sūnų Dr. Ramutį gilaus liūdesio 
valandoje nuoširdžiai užjaučiu.

Jonas Lizdenis

einama visokie komunikaci
jos šaltiniai, nes tai dalykai 
visuotinio intereso. Tik rei
kia būti kiek daugiau apdal

inome, ką reiškia raudo- resniems ir laiku į žaidimą 
įstoti, nes praėjus įkarščiui 
reikalas nustoja aktualumo 
ir niekas nesidomi.

Kodėl gi tokiais atvejais 
nesiimamam atitinkamos 
akcijos. Galbūt lengviausias 
ir sėkmingiausias kelias ra
šyti laiškus į spaudą. Tik, ži
noma, ir čia reikia planingu- 

. mo ir organizacijos. Mažiau
sia galimybių, kai redakciją 
pasiekia vienas ar keli laiš
kai. Tuo pačiu klausimu tu
rėtų būti redakcijos užvers
tos laiškais, tada iš jų ir pa
klius kai kas į spaudą, kas 
gali iššaukti ir vietinių dė
mesį ir reakciją. Po trisde
šimties metų niekas negali 
pasiteisinti, kad nepajėgia 
tokių laiškų rašyti svetima 
kalba. Jeigu nepasitikima 
savimi, tai vaikai šiame rei
kale gali tikrai pagelbėti, o 
tuo pačiu ir jaunoji karta 
būtų įtraukta į tokią akciją. 
Vien tik savo tarpe kalbėti ir 
išimtinai savais reikalais 
nieko tuo neatsieksime, bet 
svarstant ir liečiant visuoti
nio intereso problemas pri
jungus ir savus reikalus ga
lime toli nueiti. (v.k.)

noji armija ir kiek ji grės
minga ateičiai ir laisvajam 
pasauliui. O tačiau jos chorai 
kitur (ir ypač Australijoje) 
su entuziazmu pasitinkami. 
Jeigu neglėjome jai pastoti 
kelio į Australiją, tai bent 
tam chorui čia parodykime, 
kad tokie vizitai nepagei
daujami ir kad ir čia žinoma, 
kad raudonoji armija 
niekam neatnešė išvadavi
mo, o tik vergiją ir pries
paudą. Neužmirština šioje 
vietoje Suomija, Pabaltijo 
kraštai, Lenkija, Vengrija, 
Čekoslovakija.

Maskvos olimpijada atei
nančiais metais irgi vienas iš 
ypatingai jautrių taškų, kurį 
galima būtų išnaudoti Lie
tuvos klausimui iškelti ir 
jeigu tai olimpijadai nepas
toti kelio, tai bent ta proga 
pačius rengėjus ■ Sovietų 
Sąjungą gerokai kompromi
tuoti.

Tai yra tik nedidelė dalelė 
tokių visuotinio dėmesio 
punktų, kuriuos būtų galima 
sėkmingai išnaudoti pa
vergtųjų naudai. Ir sitais 
klausimais lengvai būtų pri-

ALB Krašto Valdyboje
ALB Krašto Valdybos vi

cepirmininkas Juozas Lap- 
šys ir Valdybos narė švieti
mo reikalams J. Vabolienė, 
vykdydami Valdybos jiems 
pavestus uždavinius, spalio 
9 d. susitiko su naujai iš
rinktu Pietų Australijos 
parlamento nariu
Norwood’o rajonui. Pasikal
bėjime iškeltas pabaltiečių 
dvigubos pilieltybės klausi
mas siekiant parlamento 
nario akcijos tame reikale. 
Taip pat pasikalbėta ir dėl 
australų spaudoje pasiro
džiusių žydų atstovo Weis- 
mano pareiškimų, kaltinant 
lietuvį karo nusikaltimais. 
Svarbu pastebėti, kad 
Weismano paminėti "faktai" 
labai neaiškūs ir neatitanka 
laiko sąlygoms. Raudonosios 
armijos choro atsilankymas 
taip pat paliestas iškeliant 
priežastis, dėl kurių šis cho
ras pirmoje eilėje neturėjo 
būti įleistas į Australiją, o 
dabar - kodėl jo koncertai 
turėtų būti ignoruojami.

Lenkų socialistų sąjunga 
Australijoje išleido anglų 
kalba lapelį sąryšyje su 40 
metų sukaktimi nuo antrojo 
pasaulinio karo pradžios.

Charakteringa, kad šiame 
lapelyje lenkai tebesisavina 
Vilniaus kraštą. ALB Krašto 
Valdyba pavedė vicepirmi
ninkui J. Lapšiui sueiti į 
kontaktą su lenkais ir per

duoti jiems- raštu Krašto 
Valdybos protestą dėl lenkų 
nereikalingų pretenzijų į 
Vilniaus miestą.

ALB'Krašto Valdyba, no
rėdama paskatinti lietuvių 
kalbos mokymąsi brandos 
atestatui (matriculation), 
susitarusi su Pietų Austra
lijos švietimo ministerija, 
nutarė įsteigti nuolatinę $ 25 
vertės premiją, pavadintą 
Pulgio Andriušio vardu. 
Premijos laimėtoją atrinks 
Public Examination Board, 
prisilaikydami jau seniai 
nustatytų taisyklių. Tokias 
premijas turi latviai, vokie
čiai, prancūzai ir italai.

Premija taip pratęsiama 
Sydnejaus ir Meibourno li
tuanistiniams kursams tuo 
pačiu Pulgio Andriušio var
du.

ALB Krašto Valdybos na
rė G. Vasiliauskienė lankėsi 
Sydnejuje ir Melbourne kur 
kalbėjosi su apylinkių val
dybų pirmininkais ir kitais 
asmenimis. Aptarta G. Čap- 
kauskienės ir Vyt. Vasiliūno 
koncertų reikalai bei pasi
dalinta mintimis dėl atei
nančių Lietuvių Dienų Ade
laidėje ir kitais mūsų kultū
rinės veiklos klausimais.

P.L.B. Valdybos sudary
toji kultūrinių mainų komi
sija, pirmininkaujama Dr. L. 
Kriaučeliūno, yra užsimojusi 
suruošti Amerikos Jungti
nėse Valstybėse kilnojamą 
Australijos lietuvių daili
ninkų parodą. Krašto Val
dybos prašoma p. G. Ka: 
kienė mielai sutiko tvark; 
šios parodos ruošimo reil._ 
lūs ir palaikyti reikiamus y
ryšius su PLB Valdyba. Šventės minėjime rugsėjo 9

PADĖKA
Mūsų mylimai motinai a.a. Ernai Grufienei mirus, nuo

širdžiai dėkojame kun. W. Kostizenui ir kun. P. Daukniui 
už maldas, p.p. M. Kymantui ir A. Baltrukonienei už nuo
širdžius atsisveikinimo žodžius, ir visiems, kurie pareiškė 
paskutinę pagarbą atsilankydami pamaldose ir išlydėda
mi velionę į amžinojo poilsio vietą.

Ačiū visiems už gėles ir vietoj gėlių aukojusiems Aus
tralijos Lietuvių Fondui.

Dėkojame visiems bičiuliams ir artimiesiems už nuo
širdžius paguodos žodžius ir užuojautas, pareikštas as
meniškai, laiškais ir spaudoje.

PLB Valdyboje
PLB Švietimo komisiją 

sudaro švietimo darbuotojai 
iš Čicagos ir Toronto: pir
mininkas kun. Antanas Sau- 
laitis, S.J., Danguolė Kvik
lytė, Vitalis Matulaitis, Eglė 
Paulikienė, Gabija (Juoza
pavičiūtė) Petrauskienė ir 
Algis Stankus-Saulaitis. 
Savo atstovą į šią komisiją 
dar paskirs Pasaulio Lietu
vių Jaunimo Sąjungos val
dyba. Komisija bendradar
biaus su JAV, Kanados ir 
kitų kraštų Bendruomenių 
švietimo reikalų vadovais, 
planuos ir vykdys švietimo 
darbus, rinks ir teiks infor
macijas bei mokyklinę me
džiagą ir vadovėlius, rūpin
sis mokytojų ruošimu ki
tiems kraštams, skatins mo
kinius lankyti Vasario 16 
gimnaziją ir kt. PLB Valdy
ba, patvirtinusi PLB Švieti
mo komisiją, jos darbų pra
džiai paskyrė 5.000 dol. Iš 
JAV Lietuvių Fondo nese
niai gauta 2.500 dol., o anks
čiau buvo gauta 3.500 dol. 
PLB švietimo reikalams. 
Viso PLB švietimo reika
lams teko 11.000 dol. šiais 
metais.

PLB Politinių reikalų ko
misija jau sudaryta ir spalio 
mėnesį pradeda savo darbą. 
Jos tikslai ir darbai yra rū
pintis bendruomenės akty
viu dalyvavimu Lietuvos

ALB Krašto Valdyba yra 
labai dėkinga Geelongo Mo
terų Draugijai paskyrusiai $ 
57 ir Lietuvių Kredito 
Draugijos Talkos Adelaidės 
Skyriui už $ 100 Krašto Val
dybos veiklai paremti.

A.L. Jaunimo Sąjungos 
Centro Valdyba, ligi šiol bu
vusi Melbourne, baigė savo 
kadenciją. Naujos valdybos 
sudarymo reikalais rūpinasi 
Krašto Valdybos narys jau
nimo reikalams A. Zamois- 
kis.

ALB Krašto Valdybos 
pirmininkas V. Neverauskas 
per pirmus 9 mėnesius šios 
valdybos kadencijoje asme
niškai aplankė Canberra, 
Albury, Gęelong ir Mel
bourne apylinkes neskaitant 
jau nuolatinio kontakto su 
Adelaidės lietuviais. Vizi
tuodamas pirmininkas skai
tė paskaitas šiuose mūsų 
švenčių minėjimuose: Ne
priklausomybės šventės - 
vasario 18 d. Adelaidėje, 

G. Kazo- Motinos Dienos minėjime 
":yti gegužės 6 d. Canberroje, iš- 
ika- vežtųjų pagerbime birželio—.ųjų pagerbime birželio

17 d. Geelonge ir Tautos

d. Melbourne.

L. Skapinskienė 
Borisas ir Eugenijus Grufai 

laisvinimo darbe, planuoti ir 
vykdyti išeivijos lietuvių 
pastangas padėti okupuotos 
Lietuvos žmonėms išsikovo
ti laisvę ir nepriklausomybę. 
Komisija pradžioje veiks >’ 
trimis pagrindiniais būdais, 
tai greita akcija, kai įvykiai 
tai diktuoja, planinga veikla 
siekiant užtikrinti nuolati
nes pastangas laisvės kovo
je, ir tyrimais bei studijomis 
ilgalaikei ateičiai ruošiantis. 
Į PLB Politinių reikalų ko
misijos branduolį jau pak
viesti ir savo sutikimus davė 
asmenys iš New Yorko, 
Washingtono, Toronto, Chi- 
cagos ir kitų vietovių. Ko
misija savo darbus ir sudėtį 
ateityje plės, ir jos sąstatas 
bus viešai paskelbtas po to, 
kai PLB Valdyba šią komisi
ją formaliai patvirtins.

PLB Valdybos pirminin
kas Vytautas Kamantas 
rugsėjo 29-30 dienomis da
lyvavo JAV LB Tarybos se
sijoje Clevelande ir ten išsa
miai supažindino LB Tary
bos narius su PLB Valdybos 
atliktais bei suplanuotais 
darbais. Ta pačia proga Cle
velande aplankė PLB Gar
bės Pirmininką Stasį Barz- 
duką, su kuriuo pasitarė 
PLB švietimo, kultūros, po
litikos ir kitais PLB reika
lais.

Žinios
Tik dabar Hamburge (Vokieti

joje) vienoje chemijos įmonėje 
atrasta toks didelis kiekis nuo
dingų dujų, kurių užtektų išnuo
dyti milijonus gyventojų.

Kampučijoj vyksta formalus 
visame krašte badas, kuris prasi
dėjęs po to, kai komunistai per
ėmė krašto kontrolę. Dabar 
Kamučija yra vietnamiečių kont
roliuojama, o drauge ir sovietų, 
nes praktiškai sovietai Vietname 
šeimininkauja. Vakariečiai siūlosi 
ateiti su pagalba, bet vietinė vy
riausybė neįsileidžia, net nelei
džiama nei Raudonajam Kryžiui. 
Sovietų Sąjunga badaujančius 
maitina tik ideologija, bet netei
kia kitokios pagalbos.

Kaip tvirtina sovietiniai buvę 
diplomatai perbėgėliai į Vakarus, 
Jungtinėse Tautose yra įsikūręs 
sovietų KGB lizdas. Tų sovietų 
agentų pilna visose Jungtinių 
Tautų įstaigose. Net pats J.T. 
generalinis sekretorius nuolat 
spaudžiamas, kad atsakingose 
vietose būtų skiriami sovietiniai 
pareigūnai. isX 
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SKAUTŲ AKADEMIKŲ

STUDIJŲ DIENOS
Amerikos akademikai skautai 

beveik kas metai rengia studijų 
dienas. Šiemet jos vyko rugpjūčio 
31 - rugsėjo 2 d., Kanadoje, Wa- 
saga Beach vietovėje, Tėvų 
Pranciškonų stovyklavietėje prie 
Hurono ežero.

Programoje buvo paskaitos, 
IV-jo PLJ Kongreso dalyvių pra
nešimai - simpoziumas ir Akade
minio Skautų Sąjūdžio (ASS) 
narių sueiga.

Sąskrydžio atidarymas buvo 
paskirtas Vilniaus universiteto 
400 metų sukakties paminėjimui. 
Fil. J. Damauskas trumpai nuš
vietė to universiteto kelią, susto
damas prie jo gyvavimo esminių 
datų, - pažymėdamas, kad Vil
niaus universitetas Lietuvą įvedė 
ir išlaikė Vakarų Europos kultū
ros orbitoje. Neabejotina, kad to
je veikloje mums, pirmon eilėn 
rūpi K. Sirvydo žodynas bei Pos
tile, Vijūko - Kojalavičiaus Lietu
vos istorija ir panašūs kitų to 
universiteto auklėtinių darbai, 
užtat kiek ilgiau buvo panagrinė- 
tas Vilniaus u-to įnašas į Lietuvos 
kultūros ir lietuvių kalbos ugdy- 
bo darbus.

Fil. A. Tamošiūnas kalbėjo apie 
Lietuvos žydus nepriklausomy
bės metu ir jų tragišką likimą na
cių okupacijos metu. Atstačiusi 
po pasaulinio karo savo nepri
klausomybę Lietuva nuosekliai 
tęsė senosios Lietuvos valstybės 
toleranciją ir žydų atžvilgiu. Lie-

Aušros Tunte
* ALB Sydnejaus Apylinkės su
ruošto Rugsėjo 8 dJ minėjimo dalį 
meninės programoj išpildė Syd
nejaus Akademikių Skaučių 
Draugovės narės.

Akademinio Skautų Sąjūdžio 
Skyrius spalio 7 d. paminėjo ASS 
55 metų sukaktį. Prieš minėjimą 
įvykusioje sueigoje kandidatė 
Elena Kiverytė davė tikrosios 
narės pasižadėjimą ir gavo spal'- 
'vas.

* A.a. J. Čeponis savo testamen
tu buvo paskyręs Sydnejaus 
skautams - skautėms $ 2124.00. 
Palikimas, dėka p. J. Černiausko, 
testamento vykdytojo, pastangų, 
jau gautas.

* ’’Aušros” Tunto draugovių su
eigos vyksta pirmaisiais mėnesių 
sekmadieniais. Rugsėjo 9 d., 
Tautos Šventės minėjimo pamal
dose, tuntas dalyvavo organizuo
tai.

* Rugsėjo 23 d. įvykusiame Egzi- 
lų Skautų sporto karnivalė daly
vavo ir "Aušros” tunto broliai - 
sesės, Sesės išnešė III-čia vietą, 
broliai - IV-tą.

Tuntas šiemet vasaros stovyk
los neruoš. Bus vykstama į Can- 
berros "Baltijos” Tunto organi
zuojamą stovyklą, sausio 2 - 14 
d.d.

* "Aušros” Tunto Kalėdų eglutė 
įvyks gruodžio 8 d. šeštadienį. Tą 
ęačią dieną vyks ir tunto sueiga.

ai paskutinioji sueiga prieš 
vykstant į stovyklą - jos metu bus 
duodamas įžodis ir t.t. Išsamesnę, 
informaciją suteiks draugininkai.

* Sydnejaus Senųjų Skautų Židi
nys rugsėjo 29 d. suruošė trečią 
ekskursiją autobusu po Sydne
jaus tolimesnes apylinkes. Pada
ryta virš 300 km vykstant 
Bankstown - Mittagong - Bowral - 
Kangaroo Valeey - Nowra - Bulli - 
Bankstown maršrutu. B.ž. 

tuvos žydai buvo įsijungę į Lietu
vos valstybinį gyvenimą ir nau
dojosi kultūrine autonomija, ypač 
pradžioje vaidindami nemažą 
vaidmenį ir Lietuvos ekonomi
niame gyvenime. Tuos, palygina
mai gerus lietuvių - žydų santy
kius nutraukė svetimos okupaci
jos, kurių nacistinė, pasistačiusi 
sau uždavinį visus sau pavaldžius 
žydus išnaikinti, tą patį, tik įžy
giavusi į Lietuvą 1941 m., pradėjo 
planingai vykdyti. Laikinoji Lie
tuvos vyriausybė ir virtinė vi
suomenės veikėjų bandė nacių 
pareigūnus paveikti, kad jie Jau
tusi žydus žudyti. Nežiūrint, kad 
spaudoje, radijo, televizijoje, 
karts nuo karto pasirodo kaltini
mai, kad esą (suprask visi) lietu
viai žudė žydus, Izraelio oficiali 
institucija ”Yad Vashem” 19-kai 
lietuvių yra suteikusi garbės me-

Sydnejaus skautai akademikai. Sėdi iš k.: E. Suchoverskij, G. Viliūnaitė, E. 
Kiverytė, V. Viliūnaitė, L. Barkutė, R. Gečiauskienė, Stovi iš k.: B. Barkus, 
Dr. J. Basil, kun. P. Butkus, M. Milienė, E. Jonaitienė, T. Vingilienė, J. Viliū- 
nienė, I. Jonaitis

Paminėtas AS S 55-metis

Sydnejaus Akademikių Skau
čių Draugovės sesės Akademinio 
Skautų Sąjūdžio 55-mečio minėji
mą pradėjo uždara sueiga, kurios 
metu tikrosios narės pasižadėji
mą davė ir, spalvas gavo kand. 
Elena Kiverytė.

Po trumpos pertraukos sekė 
55-mečio minėjimas. Jį trumpu 
žodžiu atidarė ASS Sydnejaus 
Skyriaus pirm., ASS įgaliotinis 
Australijoje, s.fil. Izidorius Jo
naitis, pakviesdamas susirinku
sius sugiedoti Gaudeamus.

Sekė Kauno bei Vilniaus uni
versitetų auklėtinės, fil. Jadvy
gos Viliūnienės, prisiminimai iš 
universiteto bei skautiškojo gy
venimo 1938 -1943 m. Pasakojant 
apie Vilniaus universiteto buv. 
profesorius - Vincą Krėvę - Mic
kevičių, Mykolaitį - Putiną ir Balį 
Sruogą; jos prisiminimai buvo 
paįvairinti šių žymiųjų asmenų 
kūryba, perduota ASD narių: 
ps.t.n. Vidos Viliūnaįtės, v.sl.fil. 
Laimos Barkutės ir t.n. Ramutės 
Gečiauskienės. Prisiminti ir to 
meto kai kurie universiteto auk
lėtiniai - kolegos - šiuo metu žy
mūs mūsų tautos žmonės - Euge
nijus Matuzevičius, Kazys Bra- 
dūnas, Vincas Kazokas - jų kūry
bos pavyzdžius perteikė ps.t.n. 
Ginta Viliūnaitė ir fil. Eglė Su- 
choverskienė.

Prelegentė savo prisiminimus 
užbaigė pabrėždama, kad nors 
dabar Vilniaus Universiteto auk
lėtiniai stengiamasi auklėti

miANMJ
Leidžia LSS Australijos Rajono spaudos skyrius.
Rašinius siųsti šio skautų skyrelio redaktoriui: s fil I 
Jonaitis, 18 Gloucester Rd., Epping, N.S.W. 2121 Tel

dalį ir Teisiųjų alėjoje jų vardu 
pasodinusi medį už žydų gelbėji

mą ’’Holocaust” metu.
Algirdas Gureckas, PLB atsto

vas tarptautiniams reikalams, 
kalbėjo apie Lietuvos ir lietuvių 
rytų sienas, pirmučiausia kokios 
jos buvo XVIII — XIX am. Mums 
ypatingai rūpi lietuviai, gyveną 
dabartinėje Gudijos teritorijoje, 
kur lietuviai vien už lietuvių kal- 

marksistinėje dvasioje, bet ten 
plazda ir laisva dvasia - veikia 
tautinis pogrindis, leidžiama 
pogrindinė spauda. Šios - slaptos 
spaudos - kūrybos pavyzdžių 
paskaitė t.n. Elena Kiverytė.

Paskaita, nors ir netrumpa, 
buvo labai gerai ir įdomiai pa
ruošta, ir klausytojai, atydžiai jos 
išklausę, jai- padėkojo ilgu ploji
mu.

Šventės rengėjus ir dalyvius 
pasveikino ALB Sydnejaus Apy
linkės pirmininkas, v.s. Dr. A. 
Mauragis ir LSS Australijos Ra
jono vadas, v.s. B. Žalys.

Minėjimo oficialioji dalis už
baigta Tautos Himnu.

Po minėjimo ASD narės šven
tės dalyvius pavaišino kavute ir 
pyragais. Jaukioje atmosferoje 
pasidalinta šventės įspūdžiais, 
pasikalbėta.

Šventės dalyvių buvo pilna 
Lietuvių Klubo viršutinė salė. Jie 
ir šiuokart akademikių nebuvo 
nuvilti - minėjimas buvo labai 
kruopščiai ir skoningai paruoštas, 
atmosfera - broliška, taip kad ir 
ne skautai jautėsi tos pačios šei
mos nariais.

Vyt. Šiaurys

* LSS Australijos Rajono Vadijos 
eilinis posėdis įvyko rugsėjo 19 d. 
Be kitų, svarstytų reikalų, priim- 
tas Australijos lietuvių Skautų 
Fondo statutas. 

bos vartojimą yra baudžiami ir 
nuo amžių ten gyveną lietuviai 
neturi nei lietuviškų mokyklų nei 
spaudos lietuvių kalba. Nemen
kesnės svarbos, gal bus net neto
limoje ateityje, sovietų pasisa
vintos Karaliaučiaus srities ten 
gyvenančių nuo seno ir naujai 
nukeltų lietuvių klausimai. Atei
tyje taip pat galimi ginčai ir su 
lenkais.

Fil. J. Damauskas kalbėjo apie 
Sovietų 1978 m. pilietybės įsta
tymą, kuriuo skelbiama, kad visi 
gimę Sovietų teritorijoje (t.y. ir 
Lietuvoje) bei jųjų vaikai, kur jie 
begyventų ir nežiūrint į tai, kad 
jie seniai turėtų savo gyvenamojo 
krašto pilietybę, sovietų valdžios 
laikomi sovietų piliečiais. 
Esmėje, tai yra sovietų 1938 m. 
įstatymo tokio pat nuostato pa
kartojimas. Tarptautinės teisės ir 
Žmogaus teisių deklaracijos po
žiūriu tas sovietų pilietybės įsta
tymas turi tiek teisinės galios 
kiek ir smurtinis Lietuvos oku
pavimas. Vienok, kiekvienas to
kių asmenų, vykdamas į sovietų 
valdomą teritoriją, turėtų apie tai 
pranešti savo gyvenamojo krašto 
atstovybei Sovietijoje.

Priedui, sovietai tuo įstatymu 
kėsinasi ir į turtinį palikimą tokių 
asmenų, jei jie mirtų be įpėdinių 
gyvenančių ne Sovietijoje ir ne
paliktų jokio testamento. Sovie
tai, tokių turtų - palikimų priėmi
mui turi net specialią instituciją, 
jos apmokamus advokatus.

IV PLJ Kongreso simpoziume 
pranešimus darė filisteriai M. 
Pleškys (simp, moderatorius), 
Brusokaitė, Rimavičiūtė ir šeš
kus. Suvažiavęs iš įvairiakalbių 
kraštų lietuviškas jaunimas var
tojo tik vieną - lietuvių kalbą. 
Programos ir organizaciniu ir 
meniniu požiūriu buvo atliktos 
gerai. Kongreso pabaigai lietuvių 
jaunimo delegacija buvo nuvyku
si į Romą, pasveikinti popiežiaus. 
Toje grupėje dalyvavo ir prane
šėjas fil. A. šeškus, architektas iš 
Toronto. PLJS p-ku išrinktas fil. 
G. Aukštuolis.

ASS narių sueigai vadovavo 
ASS vadijos pirm. fil. Dr. R. 
Strikas. Padaryta visa eilė pra
nešimų ir nutarimų. Kalifornijos 
ASS skyrius, Vilniaus u-to su
kakčiai paminėti, leidžia skulpto
riaus V. Kašubos parengtą me
dalį, kuris bus iš bronzos, sidabro 
ir aukso. Akademinė Skautijos 
Leidykla išleido 14 knygų. 
Spaustuvėje yra 3 tolimesni vei
kalai ir 6 rankraščiai laukią savo 
eilės. Pageidauta, kad akademi
kai skautai daugiau rūpintųsi 
Vydūno Jaunimo Fondo 
veikla. Buvo sutarta 1980 m. su
šaukti visuotinį akivaizdinį ASS 
narių suvažiavimą, kad pagyvin
tų organizacinį akademikų skautų 
gyvenimą.

Studijų dienų dalyvius sveikino \ 
LSS Tarybos pirm. fil. S. Miknai- 
tis, PLB pirm. fil. V. KamantasJ 
"Draugo” redak. fil. Br. Kviklys/ 
ir eilė kitų. į

Baigus studijų dienų programą 
sąskrydžio dalyviai josios turinį 
ir pravedimą įvertino gerai.

J.D.
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fAhAIImE J VYRESNĖS SKAUTĖS - 

MELBOURNE — 
AUDROS BŪRELIS 

1979 netų veiklos apžvalga

Vyresnių skaučių vadovės pa
reigas eina v.s.v.sl. Pamela Sa
dauskienė. Sueigos vykdavo 
kiekvieno mėnesio pirmą šešta
dienį, Lietuvių Namuose, bet da
bar žadame susirinkti rečiau, bet 
kurios vyresnių skaučių namuo
se, savaitės bėgyje. Sueigos vieta 
keistųsi - tai bus pranešta laiš
kuose vėliau.

Aktyviausios vyresnės skautės 
yra tos, kurios vadovauja paukš
tyčių, vilkiukų, skaučių ir prity
rusių skaučių draugovėms.

DŽIUGO TUNTE - 
MELBOURNE

’JŪRATĖS” PRITYRUSIŲ 
SKAUČIŲ DRAUGOVĖ

Melbourne, daugiau kaip me
tai, veikia prityrusių skaučių 
draugovė. Po šeštos Tautinės 
Stovyklos, turint didelį skaičių 
skaučių "Živilės” skaučių drau
govėje, buvo nutarta įsteigti ats
kirą draugovę, susidedant iš 
skaučių nuo 14 iki 16 metų am
žiaus. Draugovei vadovauja ps. 
Birutė Prašmutaitė, adjutante 
vyr. sesė pi. Ona Zabukaitė. 
Draugovė pasivadino "Jūratės” 
vardu, prisimenant Jūratės ir 
Kastyčio pasaką. Draugovėje bu
vo 17 skaučių, 15 aktyvios. Per 
skautų globėjo Šv. Kazimiero 
šventę, Tunto sueigos metu, kovo 
14 d. dešimt jų davė prityrusių 
skaučių įžodį: Laura Baltutytė, 
Rasa Baltutytė, Renata Berta- 
šiūtė, Dana Beržanskaitė, Loreta 
Čižauskienė, Alytė Lipkevičiūtė, 
Danutė Špokevičiūtė, Akvilė 
Stasiliūnaitė, Brigita Szentimrey 
.ir Lina Tamošaitytė. Vietoj gel
tonos visos gavo bordavos spal
vos šlipsus. Visos sesės užsidirbo 
šlipsus, lankydamos sueigas ir 
atukdamos nustatytus darbelius. 
Pagal jų dabartinę veiklą, už po
ros metų matysime labai veiklią 
grupę naujų vyresnių skaučių.

Šešios prityrusios skautės atli
ko paskutinį darbą prieš įsijun
giant į vyresnių skaučių kandida
čių eiles liepos mėnesio sueigoje. 
Visoms buvo duota tema ir turėjo 
paruošti 10 - 15 minučių pokalbį. 
Sesės Dana Beržanskaitė ir Da
nutė Špokevičiūtė painformavo 
visus apie Melbourno abu chorus 
ir abi tautinių šokių grupes, jų is
toriją bei dabartinę veiklą. Sesė 
Brigita Szentimrey kalbėjo apie 
jaunimo sąjungą ir pasaulio lietu
vių jaunimo kongresus. Sesė Lina 
Tamošaitytė visus supažindino su 
Melbourno lietuvių biblioteka ir 
kur galima nusipirkti lietuviškų 
knygų. Sesė Akvilė Stasiliūnaitė 
kalbėjo apie politinę padėtį ir 
diplomus Lietuvoje, nepriklauso
mybės laikais. O įdomiausią po
kalbį paruošė sesė Loreta Či- 
žauskaitė. Jos tema buvo lietu
viai rašytojai. Sesė Loreta turėjo 
ką nors pati parašyti. Parašė ra
šinį apie erdvę - kaip ji atsirado 
raketoje. Sesė Loreta panaudojo 
mūsų amžiaus technologiją - įrašė 
visą pasaką, su atitinkamais gar
sų efektais, į juostelę. Pasaka bu
vo juokinga ir visiems įdomi. At
rodo, turime ne tik gabią gitaris- 
tę mūsų tarpe, bet ir jauną naują 
rašytoją. Sueigoje dalyvavo 
Džiugo Tunto tuntininkas Henri
kas Antanaitis, Seserijos vadovė 
Danutė Čižauskienė, ir vyresnių 
skaučių Audros būrelis.

Po sueigos visos dešimt prity
rusių skaučių buvo priimtos į 
"Audros" vyresnių skaučių būre
lį, kaip kandidatės. Ta pačia pro
ga, ’’Živilės” draugovės skautės 
suėjusios 14 metų, įsijungė į ’’Jū
ratės” prityrusių skaučių drau
govę. Dabar Jūratės draugovė 
turi 15 skaučių. Sueigos vyksta 
kas pirmą mėnesio šeštadienį, 12 
vai. iki 1.30 vai. Lietuvių Namuo
se. Į spalio 6 dienos sueigą, atėjo 
skautas vytis Jonas Sadauskas. 
Jis skautėms pravedė įdomų po
kalbį apie topografinius žemėla
pius, kompasus ir jų naudojimus.

Sekanti ’’Jūratės” draugovės 
sueiga įvyks lapkričio 3 d. Visos 
sesės su entuziasmu ruošiasi da
lyvauti "Baublio” stovykloje, 
Canberroje, sausio pradžioje.

ps. Birutė Prašmutaitė

Su Melbourno skautais
Vyresnės skautės šiais metais 

organizavo du didesnius įvykius - , 
Kaziuko Mugę (kovo mėnesį) ir 
’’Vyno ir sūrio ragavimo" vakarą 
(rugsėjo mėnesį). Kaziuko Mugė 
šiais metais labai gerai pasisekė. 
Melbourno lietuviai išpirko visus 
mūsų keptus skanumynus. "Vyrio 
ir sūrio” vakaras buvo suruoštas 
Melbourno' Lietuvių Klube. Da?

' lyvavo apie 30 vyčių, budžių ir 
vyresnių skaučių. Gaila, kad 
tiktai tie atsilankė, kurie visur 
dalyvauja, o neaktyvių mažai pa
sirodė. Būtų malonu sekantį kar
tą daugiau naujų veidų matyti.

Į vyresnių skaučių eiles įstojo 
trys sesės - Aldona Jokubaitytė, 
Loreta Mackevičiūtė ir Gaila Že-

Skiltininkų kursų dalyviai Wonga Parke. Kairėje stovi kursų vadovė J. 
Vaičiulytė, dešinėje skautininkai J. Žitkevičienė ir A. Karpavičius (kursų glo
bėjai)

AUSTRALIJOS RAJONE

MELBURNAS 

* Rugpiūčio 10 d. trys ’Džiugo" 
Tunto sesės - Aldona Jokubaity- 
tė, Loreta Mackevičiūtė ir Gaila 
Žemaitytė davė vyr. skautės įžo
dį.

* ’’Džiugo” Tunto sueiga įvyko 
rugsėjo 8 d. Jos metu jaun. skau
to - tės įžodį davė Audra Šimkutė 
ir Bronius Zumeris, skautė - Pet
ras Andrejūnas ir Kristupas 
Raudys. Eilė sesių pakelta į vyr. 
laipsnius: į skiltimnkės , - v.sk. 
Dalia Antanaitienė, į paskiltinin- 
kės - v. skautės Irena Bacevičie
nė, Viltė Araitė, Ona Zabukaitė, 
prityrusios skautės Brigita Szen- 
timrey, Danutė Špokevičiūtė ir 
sk. Asta Vaičaitytė. Po sueigos, 
tuntas organizuotai dalyvavo 
Tautos Šventės pamaldose.

* "Džiugo” Tuntas ruošia draugi
ninkų seminarą jaun. vadovams 
vasario pradžioje. Tuntas vasaros 
stovyklos neruoš, bet didesniu 
kontingentu dalyvaus Canberros 
’Baltijos” Tunto ruošiamoje sto
vykloje.

* ’’Džiugo” Tunto vyr. skautės 
rugsėjo 21 suruošė įdomią vaka
ronę Melbourno Lietuvių Na
muose tunto vyr. sesėms - bro
liams.

* ’’Džiugo” Tunto rėmėjas, p. Ri
mantas Švambaris, LSB Vyr. 
Skautininko apdovanotas Už 
Nuopelnus ordinu; tunto vado
vas, s.v.v.sl. Vidas Sadauskas - 
Tėvynės Sūnaus žymeniu.

* Melbourno Skautininkų Ramo
vės sueiga įvyko rugsėjo 18 d. 
Sueigos metu skautininkės įžodį 
davė Birutė Prašmutaitė, Ramo
vei vadovauja ps. N. Ramanaus
kas, sekretorė - s. J. Žitkevičienė.• - ’ •»« ,l-< • ■ ■ > » t A

JŪRŲ BUDŽIAI

Šiais metais jūrų budžiai suor
ganizavo du parengimus. Pirma
sis, tai šv. Jurgio dienos koncer
tas Lietuvių Namuose balandžio 
22 d. Koncertas pavadintas ’’Pir
moji Banga”. Ypatingai daug 
darbo įdėjo jūrų budys Mindau
gas Simankevičius. Programoje, 
kiekviena draugovė turėjo po 
vieną pasirodymą. Budžiai sudarė 
instrumentinį ansamblį, ir vyčiai 
turėjo publikai juokingą moterų 
apsirengimo parodą. Girdėta iš 
publikos, kad programa buvo 
įdomi ir laukiama dabar "Antros 

\ Bangos”.
Rugsėjo mėnesį budžiai suor

ganizavo visam jaunimui šokius - 
•disco”.

Tikimės, kad dažniau matysi
me jūrų būdžius tunto veikloje, 
ypatingai kada dabar artėja šil
tesnis oras.

ps. Bėrutė Prašmutaitė 

Prityrusių skaučių draugovė Melbourne. Sėdi antra iš kairės draugininke B. 
Prišmutaitė, šalia Džiugo tuntinįnkas H.: Antanaitis ir seserijos vadovė D.Či- 
žauskienė Am. •

maitytė. Įžodis įvyko sesės Aud
ronės Kesminienės namuose. Po 
įžodžio vaišinomės kava ir pyra
gais. Buvo liūdna, kad taip mažai 
vyresnių skaučių atsilankė į mūsų 
vienintelį įžodį. Kuo daugiau esa
mų vyresnių skaučių dalyvauja 
įžodyje, tuo didesnį įspūdį palieka 
ęąujoms sesėms.

Šiais metais trys iš Audros bū
relio, Jūratė Šimkienė, Marytė 
Špokevičienė ir Birutė Prašmu
taitė, davė paskautininkės įžodį. 
Linkime joms daug laimės ir iš
tvermės gavus pakėlimą.

Vyresnių skaučių kandidačių 
vadovė iki rugpiūčio mėnesio bu
vo ps. Rasa Statkuvienė, kuri, dėl 
šeimyninių reikalų, pasitraukė iš 
pareigų. Sveikiname Rasą ir Ge
diminą Statkus susilaukusius 
dukrelės Daivos.

Pamela Sadauskienė ir 
Zita Prašmutaitė

ANTANO KRAUSO
VYČIŲ BŪRELIS 

1979 metų veiklos apžvalga

Jau antrus metus "Antano 
Krauso" vyčių būreliui vadovauja 
sk. vytis v.sl. Linas Prašmutas.

Metai gerai pradėti su 4 dienų 
stovykla sausio mėnesį, Wonga 
Parke. Dalyvavo nemažas skai
čius vyčių.

Norėdami daugiau pasirodyti 
tunto veikloje, vyčiai suorganiza
vo trijų dienų stovyklą birželio 
1-3 d.d. Wonga Parke. Tą savait
galį stovyklavo 5 vyčiai, ir prie 
ruošimo darbų prisidėjo dar keli. 
Visą programą paruošė ir 
pravedė vyčiai. Gaila, kad iš se
serijos mažai skaučių stovyklavo. 
Dalyvavo 2 prityrusios, 3 vyr. sk. 
J^ndidatės ir 2 vyr. sesės. Atrodo 
šaltas oras atbaidė seseriją. Vi
siems stovyklautojams savaitga
lis patiko, ir oras puikus. Vyčiai 
turėtų daugiau tokių stovyklų 
suruošti. Skautai bei skautės gali 
daug išmokti iš mūsų vyčių, ir 
ypatingai svarbu mūsų jaunie
siems, kad jie pamatytų, kad 
mūsų brolija stipriai veikia. Prie 
stovyklos taip pat ir prisidėjo ke
letą jūrų budžių. Turint sueigas 
Lietuvių Namuose, pasigendama 
praktiškos skautavimo pusės. 
Neužtenka tunto arba rajoninės 
stovyklos vieną kartą į metus.

Šalia minėtos veiklos, skautai 
vyčiai turi savo atskiras sueigas. 
Būtų gerai turėti didesnį bendra
darbiavimą tarp vyčių, vykesnių 
skaučių ir jūrų budžių ateiįyje. 
Pagalvokime.

Vis budžiu. lt;
ps. Birutė Prašmutaitė

1 ‘ Mūsų Pastogė Nr. 42, 1979.10.22, psl. 4
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...pabaltiečių protestas Maskvoje
Atkelta iš psl. 1

reikštais norais”. Trečias 
punktas sako: "Jie pripažįš- 
ta teisę visoms tautoms pa- 

, čioms pasirinkti vyriausy- 
. bės formą, prie kurios jie 

nori gyventi; jie (signatarai) 
nori matyti atstatytas suve
renumo ir apsisprendimo 
teises tų tautų, kurioms.jos 
buvo jėga atimtos”. SSSR 
vyriausybė prisidėjo prie 
tos chartos 1941 m. rugsėjo 
24 d. ... , '

Savo deklaracijoje SSSR 
pareiškė: "Sovietų Sąjunga' 
savo užsienio politikoje... 
vadovausis tautų apsispren
dimo principu... Sovietų są
junga palieka kiekvienai 
tautai teisę į valstybinį ne
priklausomumą ir savo 
krašto teritorinį nepažei
džiamumą, teisę susidaryti 
tokią socialinę santvarką ir 

: pasirinkti tokią vyriausybės 
formą, kokią ji laikys tiks
linga ir reikalinga ekonomi- 

l - nei ir kultūrinei savo krašto 
osvgerovei užtikrinti”.
»ti Reikia prisiminti, kad pa

gal tarptautinę teisę tautos 
negali pasinaudoti apsi
sprendimo teise, jeigu jų 
teritorija yra okupuota sve
timos kariuomenės. Tatai 
yra pabrėžta Lenino Taikos 
Deklaracijoje, kurioje sako
ma, kad jeigu tautai ’’ne
duota teisė turėti laisvus 
balsavimus, pilnai neati
traukus iš krašto prijungėjo 
kariuomenės, arba jeigu yra 
daromas svetimos jėgos 
stiprus spaudimas, tai toks 
susijungimas su kitu kraštu 
yra aneksija arba užėmimas 
-per jėgą.!’. .

1938 m. rugsėjo 29 d. ne- 
garbingid Muencheno susita
rimo rezultatai buvo panai
kinti Vokietijai pralaimėjus 
karą. Fed. Vokietijos vy
riausybė, spaudžiama če- 
koslovakų viešosios nuomo
nės, pareiškė, kad Muen
cheno paktas yra negaliojąs 
nuo jo pasirašymo momento.

Tačiau atrodo, kad Molo
tovo - Ribbentropo paktas 
teisiškai dar tebegalioja iki 
šios dienos. Mes manome, 
kad pasaulio viešosios nuo
mones tylėjimas tik padrą- 
siha praeities, dabarties ir 

■'IV Ateities agresorius.

Mes kreipiamės:

— Į SSSR vyriausybę su 
prašymu, kad paskelbtų 
viešai pilną Molotovo - 

- Ribbentropo pakto tekstą ir 
visus prie jo pridėtus slap
tus protokolus. Primename, 
kad (Lenino) Taikos' 
Dekrete Sovietų vyriausybė 
atsisakė nuo slaptos diplo
matijos. Tuo pačiu mes pra
šome pareikšti, kad Moloto
vo - Ribbentropo susitari
mas yra negaliojąs nuo jo 
pasirašymo;

— Mes prašome, kad Vo
kietijos federalinės Res
publikos ir Vokietijos De
mokratinės Respublikos vy
riausybės viešai paskelbtų 
Molotovo - Ribbentropo 
paktą negaliojantį nuo jo 
pasirašymo momento, ir 
mes prašome padėti SSSR 
vyriausybei panaikinti to 
pakto pasekmes: išvesti 
svetimą kariuomenę iš Bal
tijos valstybių teritorijos; 
kad tą uždavinį galima būtų 
atlikti, reikėtų sudaryti ati- 

_ tinkamą komisiją iš atstovų, 
■[.'.paskirtų SSSR, Federalinės 

Vokietijos ir Demokratinės

RAUDONOJI ARMIJA
PUOLA

Rugsėjo 9 d. Ribbentro
pas vėl sugrįžo prie to pačio 
reikalo ir Molotovas tą pat 
dieną pažadėjo, kad sovietų 
intervencija įvyks ”už kelių 
dienų”. Bet kitą dieną jis sa
vo pažadą atšaukė, bet už
tikrino, kad intervencijai 
kariniai pasirengimai jau 
baigiami, tereikia formuluo
ti politinį pateisinimą. Kai 
Schulenburgas atkreipė dė
mesį į raudonosios armijos 
puolimo ’’lemiančią” reikš
mę, Molotovas atsakė: "Sov. 
Sąjungos vyriausybė ketina 
vokiečių dalinių pasistūmė
jimą panaudoti kaip progą 
intervenciaji paskelbti 
Lenkija griūva ir to pasėko
je Sov. Sąjunga randa rei
kalinga vokiečių gresiamai 
Gudijai ir Ukrainai ateiti į 
pagelbą. Šis puolimo moty
vavimas Sov. Sąjungos ma
sėms bus priimtinas ir kartu 
bus galima išvengti, kad 
Sov. Sąjunga neatrodytų 
esąs agresorius”.

Šio susirūpinimo tikrasis 
pagrindas šiandie galimas 
tiksliai išaiškinti. Rugpiūčio 
23 d. protokolas Sov. Sąjun
gai paskyrė esminius terito
rinius laimėjimus - be pa
reigos, be įsipareigojimo 
dalyvauti kare. Stalinui ne
reikėjo savo grobio dalį ka
rine intervencija apmokėti.

Vokietijos vyriausybių; ji 
turi likviduoti Molotovo - _____  „__ r_____
Ribbentropo pakto pasek- "specialios priemonės'

-r Mes kreipiamės su pra
šymu į Atlanto Chartos sig- likimo. Mes prašome arti- 
natarus, kad vykdydami miausioje JTO Bendroje se- 
prisiimtą moralinę atsako- sijoje imti svarstyti klausi- 
mybę, aiškiai ■ pasmerktų mą, kaip likviduoti Molotovo 
Molotovo , - Ribbentropo - Ribbentropo pakto pasek- 
paktą ir jo padarinius. Mes mes.
norime priminti, .lead, pagal 
tarptautinę teisę tokia 
akcija nėra įsikišimas į kieno 
vidaus reikalus, nes minėtas 
elgesys savo esme ir tikslu 
sudarė pavojų taikai ir sau
gumui, kai buvo padarytas 
grubus prasižengimas vi
soms priimtoms tarptauti
nėms normoms. Tautų apsi
sprendimo principas pripa
žįsta legalumą visos eilės 
formų ir metodų kovoje 
prieš kolonializmą, kuris lai
komas tarptautiniu prasi
žengimu. Su tuo susijęs yra 
tarptautinės paramos lega
lumas, teikiamas išsilaisvi
nimo kovose. Toliau, pagal 
Tarptautinės teisės principų 
deklaraciją, kiekviena vals
tybė yra įpareigota palaikyti 
ir padėti, vartojant visas 
kolektyvines ir paskiras 
priemones, realizuojant 
tautų lygybės ir apsispren
dimo principus;

— Mes primename JTO 
generaliniam sekretoriui, 
kad ši tarptautinė organiza
cija yra tiesioginė įpėdinė 
Tautų Sąjungos, kurios pil
nateisiais nariais buvo Esti-

ja, Latvija ir Lietuva, kol 
nebuvo joms pritaikytos 
"specialios priemonės”. To
dėl Jums atitenka teisinė 
atsakomybė dėl šių kraštų

— Mes norime priminti, 
kad tautų apsisprendimo 
principas yra pripažintas 
dabartinės tarptautinės tei
sės. Jis yra įtrauktas visoje 
eilėje svarbių tarptautinių 
susitarimų, kaip Jungtinių 
Tautų statute (str. 1, 13, 55, 
76); toliau - Deklaracijoje 
apie nepriklausomybės da
vimą kolonialinėms teritori
joms ir tautoms, kuri buvo 
priimta JTO Bendrojoje se- 
1960 m. gruodžio 14 d.; JTO 
Bendrosios sesijos 1965 m. 
gruodžio 20 d. rezoliucijoje, 
kuri pripažįsta koloniali
nėms tautoms teisę kovoti 
už savo laisvę; Tarptautinė
je konvencijoje, panaikinan
čioje visas rasinės diskrimi
nacijos formas, kuri buvo 
patvirtinta JTO Bendroje 
sesijoje 1965 m. gruodžio 21 
d.; Tarptautiniame pakte 
apie žmonių teises, priimta
me JTO Bendrojoje sesijoje 
1966 m. gruodžio 16 d.; 
Deklaracijoje apie tarptau
tinės teisės principus, pri
imtoje JTO XXV jubilėjinė- 
je Bendrojoje sesijoje 1970 
m. spalio 24 d. Šiuose ir ki-

J. Slavėnas

HITLERIO IR STALINO
DRAUGYSTĖ

DRAUGYSTĖS KELIASVOKIEČIU - SOVIETŲ DRAUGYSTĖS 
II-JO PASAULINIO KARO IŠVAKARĖSE

Tęsinys

Iš kitos pusės jam buvo 
svarbu, kad Wehrmachtas 
pats vienas laimėtų ir jam 
(Stalinui) užtikrintų didelę 
judėjimo laisvę. Jeigu Stali
nas, kaip Ribbentropas iš jo 
anksčiau reikalavo, tuojau 
būtų puolęs, šis žingsnis 
būtų pasireiškęs kaip atvi
ras sulaužymas neutraliteto 
politikos, dėl kurios Stalinas 
būtų veltui darbavęsis. Šis 
neutralitetas buvo svarbus . 
tuo, kad Stalinas norėjo 
taikos pirmumus sujungti su 
karo pirmumais. To be labai 
svarbios priežasties jis ne
norėjo atsisakyti.

Iš kitos pusės Stalinas ne
norėjo nevertinti viešosios 
nuomonės Sov. Sąjungoj ir 
užsieny, nes nors jis ją (vie
šąją nuomonę) niekino bet 
vis tik šiek tiek rūpėjo, nes 
po rugpjūčio 23 d. "išdavys
tės”, ji visur buvo jaučiama. 
Taigi neverta ją labiau di
dinti. Be to, Stalinas norėjo 
tik tada daryti intervenciją, 
kur ji neturėjo viešo "kari
nio” charakterio.

Ši rūpestingai apskaičiuo
ta sovietų taktika pasirodė 
turinti ir žymių trūkumų, 
netgi kai kuriais atžvilgiais 
pavojinga. Rugsėjo 11 d. 
Vokietijos žinių agentūra 
paskelbė, kad karinės ope
racijos Lenkijoje skubiai ei
nančios prie pabaigos ir jau 
valandomis galima laukti 
paliaubų pasirašymo. Iš tik-

G. Stankevičius irfdešinėje K. Repševičiūtė ir A. Pasečkaitė)

tuose tarptautinės teisės 
aktuose, priimtuose JTO, 
atidengiams turinys tų da
bartinių tautų lygiateisišku
mo ir apsisprendimo prin
cipų.
Tatai reiškia:

— Teisę visoms tautoms 
laisvai tvarkyti savo likimą, 
t.y. visai laisvai nustatyti 
savo vidaus ir užsienio poli
tinę padėtį be užsienio įsiki
šimo ir savarankiškai tvar
kyti savo politinį, ekonomi
nį, socialinį ir kultūrinį išsi
vystymą;

— Teisę kiekvienai tautai 
pačiai spręsti kaip panaudoti 
savo gamtos turtus ir ištek
lius;

— Pareigą visoms valsty
bėms veikti kolektyviai ir 
savarankiškai, kad būtų 
įvykdyti tautų lygybės ir 
apsisprendimo pricipai, kaip 
yra nustatyta JTO statute.

— Lygybės ir savivaldos 
principai yra paskelbti kaip 
svarbūs tarptautinės teisės 

ro, šis komunikatas atitiko 
faktišką padėtį, bet visai 
galima tikėti, kad atsakingų 
vokiečių įstaigų pareigūnų 
sąmoningai buvo paskelbta. 
Įspūdis Maskvoje buvo di
delis, nes buvo manoma, kad 
karas turėsiąs tęstis bent 
kelias savaites. Molotovas 
pasikalbėjime su Vokietijos 
pasiuntiniu v.d. Schulen- 
burgu pareiškė, kad sovietų 
vyriausybė, nelauktai greitu 
vokiečių kariniu laimėjimu 
buvo nustebinta. "Raudonoji 
armija, sakė Molotovas, 
operacijų ilgį skaičiavo ke
lioms savaitėms, o ne kelio
mis dienomis."

Jeigu Lenkija prašytų pa
liaubų anksčiau, nei sovietų 
daliniai į jų žemę įžengtų, 
Stalinui būtų pavojus tinka
mu momentu neatvykti į 
vietą nors jis slaptuoju pro
tokolu buvo užtikrintas, bet 
jam būtų sunkiau demarka
cijos liniją perkeisti į padali
nimo liniją. Ir, be to, sovietų 
intervencija, jei tuo metu 
būtų su dar esančia Lenkijos 
vyriausybe pasirašytos pa
liaubos, įgautų neužslepia
mos agresijos pobūdį. Taigi, 
reikia pulti anksčiau, negu 
prieita prie paliaubų.

Bet rugsėjo mėn. 12 d. 
v.d. Schulenburgo demaršas 
vadovaujančius sovietų as
menis šiuo reikalu nurami
no: apie ginklų paliaubas dar 
negali būti nei kalbos. Ta
čiau svarstant skubų karinių 
veiksmų rutuliojimąsi prob
lema pasiliko: sovietai ne
norėjo nei per anksti, nei 
per vėlai scenoje pasirodyti. 
Kad nutaikius tinkamą mo-, 
mentą, sovietai turėjo kuo 
tiksliausiai žinoti apie Len
kijos armijos likimą ir įvykių 
eigą. Tuo reikalu jie kreipėsi 
į vokiečių generalinį štabą Ir 
gen. Jodl, pasitaręs su Hit- i 

dėsniai Europos saugumo ir 
bendradarbiavimo 
konferencijos Baigiamajame 
akte (Helsinkyje).

Kaip Jums žinoma, Pone 
Generalini Sekretoriau, 
aukščiau paminėti tarptau
tiniai dokumentai, kurie yra 
privalomi visiems, yra lau
žomi kai kurių valstybių 
JTO narių. Mes norėtumė
me, kad artimiausia JTO 
Bendroji sesija apsvarstytų 
padėtį, kokia dabar yra Lat
vijoje, Estijoje ir Lietuvoje, 
nes tų kraštų gyventojams 
yra atimtateisė ir galimybė 
tvarkyti savo pačių likimą.

(45 pabaltiečių ir
3 rusų veikėjų parašai) 

leriu, davė įsakymą dalintis' 
visomis reikiamomis infor
macijomis.

Rugsėjo 14 d. Molotovas 
pareiškė vokiečių pasiunti
niui - matyti dėl tų pačių 
priežasčių esą sovietų 
veiksmus politiškai pagrįsti 
būtų labai naudinga, ir tik 
tada pereiti prie veiksmų, 
kai Lenkijos vyriausybės 
būstinė Varšava bus kritusi. 
Jis todėl prašąs kaip galima 
greičiau pranešti, kada nu
matomas Varšavos užėmi
mas. Tame pačiame pasikal
bėjime Molotovas užtikrino 
vokiečių pasiuntinį, kad 
Raud. armija savo pasiren
gimus užbaigusi anksčiau, 
nei buvo laukta ir todėl puo
limui pasirengusi. Ribben
tropas labai apsidžiaugė ir 
Goeringas pranešė Italijos 
pasiuntinybės Berlyne pa
tarėjui graf. Magistrati, kad 
Sov. Sąjunga dabar galinti 
"dalį Lenkijos pasiimti.”

Pūdydamas Molotovo no
rą gauti daugiau informacijų 
apie karinę padėtį, Ribben
tropas rugsėjo 15 d. ypatin
game pranešime jam davė 
žinių, "kad lenkų armijos 
sutriuškinimas visai arti ir 
Varšavos paėmimas - arti
miausių dienų reikalas." Tuo 
pačiu metu jis dar kartą už
tikrino, kad viskas vyksta 
pagal slaptojo protokolo su
sitarimus ir pasiteiravo, ka
da sovietų armija prad ės žy
giuoti.

Šis naujasis pranešimas 
apie greit įvyksantį Varša
vos kritimą buvo taip pat 
per ankstyvas, kaip ir rug
sėjo 9-sios, nors jis ir buvo 
vokiečių vyr. karinės vado
vybės tiksliais duomenimis 
grįstas. Molotovas puolėsi 
prie telefono ir v.d. Schu- 
lenburgą pasveiko žodžiais:

Bus daugiau
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SMITHOJAIMSAM)
Ar ne per riebu?

Perskaitęs Mūsų Pasto
gėje (Nr. 39) vedamąjį, ku
riame (v.k.) džiaugiasi gau
siu lietuviu menininkų apsi
lankymu Australijoje, nega
lėjau to džiagsmo pilnai su
prasti. Aš manyčiau tai ant
plūdis, kuris be jokios koor
dinacijos ir plano užplūdo 
Australijos lietuvius. Malo
nu kai tave aplanko svečias, 
jeigu ruošiesi jį sutikti ir 
jeigu jis nėra našta ar per- 
dažnas. Be to, dar reikalinga 
atsižvelgti ir į savo meni
ninkus, kuriems tik ’’nuobi
ros” lieka, nes atvykusieji iš 
užjūrių visuomet yra dau
giau imponuoją, nematyti ir 
negirdėti, taip, kad žingei
dumo vedami tautiečiai 
gausiau susiburia jų pama
tyti, o "poilsiui” praleidžia 
savų menininkų pasirody
mus.

Likusių dviejų su puse 
mėnesių laikotarpy mus ap
lankys Los Angeles Lietuvių 
Dramos Sambūris, Dr. V. 
Vosyliūnas, solistės Gina 
Čapkauskienė ir Roma Mas- 
tienė. Los Angeles teatras 
atvyksta per ’’užpakalines 
duris”, nes viskas yra ruo
šiama vieno privataus as* 
mens inciatyva. Paskutinia
me ALB Tarybos atstovų 
suvažiavime buvo kalbėta ir 
net išneštas nutarimas, kad 
visi užjūrio menininkai yra 
kviečiami, pasitariant su 
Krašto Valdyba, kuri priva
lo koordinuoti tokius apsi
lankymus, nes tik bendruo
menė yra atsakinga už gas
trolių pasisekimą. Meninin
kas grįžęs į savo kraštą ne
kaltins Petro, Jono ar An
tano, kad jo koncertas vyko 
pustuštėje salėje, bet visą 
Australijos lietuvių bend
ruomenę, kad jinai nepajėgė 
ar tinkamai neparuošė gas
trolių plano.

Keistai skamba ir V. Juš
kos atsiprašinėjimas, kad 
dėl laiko stokos Los Angeles 
teatras negalėsiąs aplankyti 
visų vietovių, o tuo tarpu 
Algirdas Gustaitis Tėviškės 
Žiburiuose rašo, kad po 
Australijos gastrolių teatras 
dar lankysis Fiji ir Havajuo
se ir grįš į Los Angeles apie 
lapkričio vidurį. Man atrodo, 
kad per dvi savaites buvo 
galima aplankyti nors tris 
didžiąsias lietuvių kolonijas,

1978 m. Australijoje 
Liet. Dienų apyskaita

Viso

Pajamos Išlaidos Pelnas
Teatras 605.29 448.20 157.09
Jaunimo Koncertas 1650.10 1436.46 213.64
Tautinių Šokių Šv. 2404.81 1504.38 900.43
Dainų Šventė 2723.45 2492 06 231.09
Grandinėlės koncertai 14463.21 10990.75 3472.46
N. Metų sutikimas, B-town 9368.41 6703.30 2665:14
Sporto Šventė ir
N. Metų S-mas Rockdale 15.76 _ ____ 15.76
Meno Paroda 1574.40 1253.00 311.40
K-to Administravimas 2680.50 4733.21 (2052.71)

34.485.96 29.571.36 5914.60

ši apyskaita patikrinta 
A.L.B. Sydnejaus Apylinkės 
kontrolės komisijos 1979 m. 
liepos 9-tą dieną.

Šioje apyskaitoje nurody
tas pelnas $ 5.914.60, apmo
kėjus įsipareigojimus pagal 
statutą, padahntas lygiomis 
dalimis po $ 166.80 visoms 

ypatingai atsižvelgiant į ke
lionės išlaidas ir nuotolį.

Jau anksčiau teko girdėti, 
apie ’’įtakingų” australiečių 
svečiavimus JAV ir prie 
"čėrkos” padarytus pasiža
dėjimus suorganizuoti vieno 
ar kito menininko ar net 
sambūrio gastroles Austra
lijoje. Vienas pilietis man 
gyrėsi, kad jam pavyko pa
sikviesti net Čiurlionio an
samblį:

— Buvau partijoje, spe
cialiai man suruoštoje ir sa
kau Mikulskiui: ’’Klausyk, 
atvažiuok į Australiją! Dėl 
pinigo nesirūpink, aš viską 
sutvarkysiu!” - Tokių ir pa
našių pakvietimų mūsų tau
tiečiai yra padarę ir jų išda
voje teko nusvilti nagus.

Solistės Ginos Čapkaus- 
kienės koncertą organizuoja 
ALB Krašto Valdyba, o so
listės Romos Mastienės 
ALK Federacijos Valdyba. 
Atrodo, kad ’’civilinė” ir 
’’dvasinė” vadovybės nesu
sišnekėjo ir Australijos lie
tuviams teks ’’atrajoti” ope
rų arijomis net ir Kalėdų 
švenčių metu. Kas nuken
tės? Abi dainininkės, nes jų 
koncertai vyks dviejų mė
nesių laikotarpyje, neskai
tant dar vietinių parengimų.

Bėga į Vakarus
Menininkų ir sportininkų 

veržimasis į Vakarus iš So
vietų Sąjungos ypač suin- 
tensyvėjęs dabar. Neseniai 
pabėgusio baletmeisterio 
Godunovo pėdomis pasekė ir 
kiti du Bolšoj teatro baleti- 
ninkai: vyras ir žmona Leo
nidas ir Valentina Kozlovai. 
Nuleidus uždangą po pasku
tinio pasirodymo Amerikoje 
Los Angeles mieste, jie din
go ir paprašė politinio pabė
gėlio teisės, kuri jiems tuo
jau buvo suteikta. Taigi, da
bar čia jau yra trys iš gar
siojo Rusijos teatro. Godu- 
novui pabėgus jo rolė buvo 
patikėta L. Kozlovui. Jie 
mėgina apsigyventi New 
Yorke, bando pasisamdyti 
administratorių, kuris rū
pintųsi jų karjera Vakaruo
se, Maskvon grįžusio baleto 
vadovai užsienio reporte
riams pareiškę, kad tai esąs 
labai mažas nuostolis, nes 

grupėms, aktyviai dalyva
vusioms Lietuvių Dienose 
meno ar sporto srityje. 
Pertho šokių grupei, kaip 
atlikusiai tolimiausią kelio
nę pridėtą, $ 200, o Adelai
dės grupėms $ 50.

L.D.R. Komitetas 

Nejaugi mūsų ’’valdžios” 
nepalaiko jokio tarpusavio 
ryšio ir negali suderinti savo 
veiklos!?

Taip, kad (v.k.) vedama
jame: ’’Riebieji metai” yra 
perdaug jau riebūs, o aptu- 
kimų, šių dienų medicina, 
ragina vengti, nes jie iššau
kia įvairius negalavimus.

V. Koras

Laiškas redakcijai

Rugsėjo 24 d. "Mūsų Pas
togės" vedamajame ’’Apie 
premijas ir veiklą” yra mi
nimos A.L. Fondo premijos 
jaunimui. Straipsnio auto
rius prieina gan pesimistiš
kos išvados ”... iki šiol tokios 
premijos nepasiteisino...”

Nežinau, kokiomis statis
tikomis pasiremdami, mes 
galime matuoti mūsų jauni
mo lietuvybės susipratimą. 
Abejoju, kad tai galima ma
tuoti bet kokiu mastu. Jei 
jaunimas nelabai pasireiškia 
organizaciniame lietuvių 
gyvenime ir veikloje, jei jie 
neužpildo mūsų laikraščio 
skilčių savo "reikalinėmis” 
ar kitomis korespondenci
jomis - tai kieno kaltę? Ne
noriu leistis į polemiką ar 
užgauti dar vis neužgijusias 
žaizdas. Bet esame daug 
kalti ir mes patys. Tačiau 
verta ir prisiminti, kad mū- 

tokių šokėjų jie turį daug, o 
tėvynės išdavikų jiems ir 
nereikią.

Godunovo žmona Vlasova 
Maskvoje dabar gauna 
svarbesnius vaidmenis ir 
daug gėlių, bet dėl to nete
kusi daug draugų, iš'kurių 
vietoj draugiškumo dabar 
patiria ironišką šypseną ir 
įvairius įžeidinėjimus. Ji nė
ra perdaug mėgiama ir dėl 
to, kad ji yra žydė. Kai kurie 
mano, kad ji ir vyro išsižar. 
dėjusi tik todėl, kad norėjusi 
iškilti Bolšoj teatre. Kitaip 
sakant, ji valdžiai pardavusi 
savo sielą. Iš dalies ir dėl to, 
kad ji nustojusi populiaru
mo. Tik oficialūs asmenys ją 
visaip apdovanoja už tai, 
kad ji pasirinkusi Sovietų 
Sąjungą. Tačiau to teatro 
žinovai spėja, kad karjeros ji 
jau negalinti padaryti dėl 
savo amžiaus ir neturėjo 
ypatingų gabumų. Geresnė 
jai išeitis pereiti į kino pa
saulį ir tapti artiste. Atrodo, 
ji ketinanti tuo ir pasinau
doti.

Paskutinėmis žiniomis 
Šveicarijoje pabėgo garsieji 
figūrinio čiuožimo čempionai 
Olegas Protopovas, 47 m. 
amžiaus, ir jo žmona Liud
mila Belonsova, 43 m. Jie 
buvo iš pirmųjų čiuožiman 
įvedę baleto stilių. 1965 - 
1968 m. jie laimėjo net ket- 
veriusmetusiš eilės pasaulio 
čempionatą, o 1964 ir 1968 
m. olimpiadose du aukso 
medalius.

Darūnas 

Frank J. Siebert
LAIDOTUVIŲ BIURAS

■ 49 Wakefield St., Adelaide
Tel. 223 ^79 veikia ištisą parą

Per pastaruosius 27 metus esame glaudžiame kontakte su katalikiška 
lietuvių bendruomene

sų įsikurdinimo Australijoje 
laikotarpyje, etninių kalbų 
ir papročių puoselėjimas ne
turėjo teigiamo atgarsio 
australų, vyriausybėje ir 
plačioje visuomenėje. Ne 
vienam teko išgirsti gan 
piktokai pasakyto ’’speak 
English”. Mūsų vaikų vardai 
ir pavardės buvo (ir yra!) 
žiauriai iškreipiamos ne vien 
tik klasės draugų, bet ir mo
kytojų. Dar nelabai seniai 
etninės kalbos ir kultūros 
buvo laikomos menkavertė
mis. Todėl mūsų visuomenė 
gali tik būti dėkinga, kad 
nepaisant nepalankių sąly
gų, jaunimas dar nenutru
pėjo ir perdaug nenutolo 
nuo mūsų.

0 dabar, kai australų vy
riausybės politika yra pasi
keitusi (deja - 20 metų pavė
luotai) ir mes iš Švietimo 
Departamentų susilaukiame 
net ir kuklios finansinės pa
ramos, tai būtų labai neap
dairu, nei mes visomis jėgo
mis ir visais būdais nesi- 
stengtumėm pritraukti 
mūsų anūkų kartos. Neno
rėčiau tikėti, kad vedamojo 
straipsnio autoriaus nuomo
nė yra tiksli ir kad "jaunuo
lis gavęs premiją pasijunta 
išskirtas ir atskirtas nuo 
jaunimo daugumos”. Dar 
taip blogai, bent Pietų Aus
tralijoje, nėra. Mano karta, 
kuriai jau nebeteko baigti 
gimnazijos Lietuvoje, nėra 
perdaug pesimistiškai nusi
teikusi jaunimo atžvilgiu. 
Bet ir mūsų gretos jau retė
ja - greitai nebeturėsime 
lietuvių kalbos mokytojų, jei 
neprisiauginsime įpėdinių. 
Tad remkime ir palaikykime 
mūsų jaunimą visose sporti
nėse, kultūrinėje jaunimo 
organizacijos, tautinių šokių 
ansambliuose, skautų sąjū
dyje, Pabaltiečių Jaunimo 
veikloje, jaunimo kongre
suose, įvairiuose jaunimo 
parengimuose ir gal svar
biausiai - lietuvių kalbos 
mokinimosi raidoje. Mūsų 
jaunimas, baigęs savaitgalio 
mokyklas ir lietuvių kalbos 
brandos atestato kursus 
(lietuvių kalba yra pripažin
ta brandos atestato egzami
nuose N.S.W., Viktorijoje ir 
Pietų Australijoje), jausis 
stipresnis kalboje ir įgavęs 
drąsos, daugiau norės reikš
tis lietuvių visuomeninėje 
veikloje ir spaudoje.

Premijos yra mažas žes- 
tas žmogaus pastangų įver
tinimas. Mes didžiavomės 
jas gavę, nepašykštėkime jų 
ir mūsų jaunimui.

Isolda L Davis
Lietuanistinių Kursų 

Vedėja Adelaidėj

• Liudas Dovydėnas. VA- 
SAROS VIDUDIENIS. Apy
sakos. Aplanko nuotrauka 
Jono Dovydėno. Išleido Al
gimanto Mackaus knygų 
leidimo fondas: Gintautas 
Vėžys, 6349 So. Artesian, 
Chicago, Ill. 60629. 244 psi. 
kietais viršeliais. Spaudė M. 
Morkūno spaustuvė Chica- 
goje. Kaina 8 dol.

SYDNEY w,
SYDNEJAUS SAVAITGA
LIO MOKYKLOS IŠVYKA 
KAPIT. COOK’O PARKE

Ilgojo savaitgalio pirma
dienio rytas. Sydnejaus sa
vaitgalio mokyklos metinė 
išvyka labai gražioje vietoje 
prie jūros, bet nuotaika 
smunka, nes apsiniaukę ir 
net pradeda lyti. Bet reika
lai pasitaisė, kai nusigiedrijo 
ir saulei pasirodžius diena 
tiesiog karališka.

Po gerų užkandžių vyksta 
įvairūs žaidimai ir sportinės 
varžybos dalyvaujant ma
žiems ir suaugusiems. Mo
kinukai apdovanojami už 
pergales. Vėliau visi 
pasklinda po gražią aplinką, 
kas tyrinėti, kas vėžiauti. 
Visi susidraugauja: ir jau
čiasi kaip didelės šeimos na
riai. Petras Viržintas trau
kia akordeoną, pasklinda 
dainos, kad net kiti mumis 
susidomi. Viržintas su šeima 
prieš metus atvykęs iš Ang
lijos ir pilnai prigijo lietuvių ■ 
bendruomenėje. Piknike 
matosi ir adelaidiškis Vy
tautas Dičiūnas su žmona iri 
keturiais įpėdiniais. Jisn 
prieš kelis mėnesius atvykęs’ 
į Sydnejų, tarnauja Austra
lijos karo laivyne leitenanto 
laipsniu. Tikime, jis ir pasi
liks Sydnejuje.

Saulei slenkant vakariop 
renkamės bendrai kavutei ir 
sunešiniams pyragams. Mo
kyklos globėjas kun. P. But
kus pasidžiaugia gražiu visų 
bendravimu.

Rinkimai Švedijoje
Parlamento rinkimus vieno 

atstovo dauguma laimėjo libera
lų premjero O. Ullsteno koalici
ja, kurią sudaro konservatorių, 
centro ir liberalų partijos. Visą 
laiką pirmavo buvusio premjero 
O. Palmės socialdemokratai, 
bendran frontan pasikvietę ko
munistus. Pergalę O. Ullsteno 
koalicijai atnešė užsienin . išvy
kusių apie 40.000 švedų balsai, 
atsiųsti paštu. Socialdemokra
tai atstovų skaičių pasididino 
dviem, komunistai — trim. 
Konservatoriai laimėjo net 18 
papildomų vietų parlamente, 
centro partija prarado 22 atsto
vus, liberalai — vienį. Iš prem
jero pareigų atsistatydino libe
ralų vadas O. Ullstenaš, jas no
rėdamas perdudti didžiausio ląi- 
mėjimo susilaukusiems konser
vatoriams.

Mūsų Pastogė nr. 42,1979.10.22, psl. 6

Net ir Vatikane šiaušiasi civili
niai tarnautojai, reikalaudami 
pakelti atlyginimus. Popiežius 
įsakė ištirti jų reikalavimus ir su
sidariusią padėtį.

***
Vasario 16 gimnazijoje Vokie

tijoje rugsėjo pradžioje mokslo 
metai pradėti su 57 mokiniais. Tai 
yra labai kritiškas mokinių skai
čius, ir jeigu dar žemiau tas skai
čius kris, Vak. Vokietija nutrauks 
paramą ir gimnazija turės likvi
duotis.
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DIDYSIS KREPŠINIS VILNIUJE
Antanas Laukaitis

lĮgJPOPTAU^
Labai įdomus pasikalbėji

mas su spauda buvo ir Sov. 
S-gos krepšinio rinktinių 
trenerių vyrų - A. Gomels- 
kio ir moterų - L. Alekseje- 
vos. Au viešai pagyrė šių 
pirmenybių pravedimą Vil
niuje, paminėdami, kad 
jokių nesusipratimų nei tarp 
komandų, nei tarp teisėjų 
nebuvo. Tvarka ir punktua
lumas buvo tikrai pavyzdin
gi. Kabėdamas apie lietu
vius, jis pasakė, kad jie žai
dė vidutinio pajėgumo 
krepšini. Išskirtini yra 
krašto puolėjas vilnietis 
mokslininkas A. Pavilionis, 
kuris gavo geriausio krašto 
puolėjo prizą, V. Chomičius 
ir S. Jovaiša. Visi jie žaidė 
už Sov. S-gos rinktinę. Kal
bėdama apie moteris, trene
rė L. Aleksejeva išskyrė irgi 
lietuves, kurios, jos nuomo
ne, buvo ypatingai gerai pa
siruošę šioms varžyboms. 
Jos žaidė šiuolaikinį moder
nų krepšinį, paremtą geru 
fiziniu pasiruošimu ir gera 
drausme aikštėje. Geriau
sios komandoje žaidėjos bu
vo centro puolėja V. Bese- 
lienė ir A. Rupšienė, kurios 
yra jos rinktinės dalyvės ir 
kurios taip pat gavo kaip, 
geriausios savo pozicijų žai
dėjos dovanas. Ji labai pa
gyrė Amerikos moterų 
rinktinę, kuri yra padariusi 
nepaprastą pažangą ir, jos 
nuomone, 1 m. 86 cm. krašto 
puolėja D. Kary šiose var
žybose buvo pati geriausia 
puolėja. Ji taip pat išgyrė ir 
jaunąsias lietuvaites I. Miš
kinytę ir G. Briedytę, kurios 
ir mano nuomone, buvo labai 
geros aikštėje.

Įdomus pasisakymas buvo 
ir Amerikos rinktinės tre
nerio L. Rose, su kuriuo ir 
man teko ilgiau pasikalbėti. 
Krepšinio varžybos, jo nuo
mone, buvo labai aukšto ly- 
S'o ir daugelis žaidėjų labai 

ngvai galėtų žaisti Ameri
kos profesionalų komando
se. Kas liečia pačias varžy
bas ir organizacinį darbą, tai 
šis amerikietis treneris pa
sakė man, kad viskas buvo 
labai ir labai O.K. ir dauge- 
lįs galėtų pasimokinti iš Ue- 
fįivių kaip reikia viską taip 
puikiai pravesti.

Įdomus yra Lietuvos mo
terų treneris Algis Gedmi
nas. Jis, pasirodo, yra kilme 
taip pat leipalingietis, kaip 
ir aš, ir jo tėvai gyveno ma
no tėvų namuose. Koks su
tapimas, kai viską išsiaiški
nom ir pasidarėm kone dzū
kai giminės. Savo komandai 
jis atiduoda viską ir taip 
pergyvenančio runtynių 
metu trenerio, aš dar nesu 
matęs. Merginos jį tiesiog 
dievina, bet ir bijo tikrai ne
mažiau, nes jo žodžiams galo 
nėra. Jis po varžybų pasakė, 
kad jo merginos finalinėse 
rungtynėse atidavė viską, 
ką jos tik galėjo, tačiau dar 
ir dabar nėra rastas recep
tas kaip reikia aikštėje su
tvarkyti Semionovą, kai ją 
bedengiant, gaunasi silp
nesnių vietų metimuose, 
sviedinio nuėmime ir kitur. 
Ką padalysi, auksas buvo 
taip netoli.

Iš įdomesnių krepšinio 
varžybų nutikimų, buvo tik
rai nuostabu matyti lietuves 
krepšininkes taip gražiai at
rodančias. Daugeliu atveju, 
mano naujieji draugai užsie
nio žurnalistai, man pasaky
davo, kad šios lietuvaitės 

daugiau atrodo kaip grožio 
princesės, negu kaip krepši
nio žaidėjos ir kovos metu, 
kaip tikros panteros. Gi, 
nuskambėjus paskutiniam 
teisėjo švilpukui, skelbian
čiam latvaičių laimėjimą ir 
aukso medalį joms, aš net iš 
vietos pašokau ir negalėjau 
įtikėti, kai keturios latvaičių 
komandos žaidėjos, savo ne
apsakomam džiaugsmui iš
reikšti, užšoko ant savo mil
žino Semionovos rankų ir 
pečių ir ją išbučiavo. O ši 
milžinas išlaikė jas visas ke
turias ir buvo bent šiuo mo
mentu labai laiminga, nors 
šiaip gyvenime, nežinau ar ji 
yra per daug laiminga, nes, 
olimpijados metu Montrea- 
lyje, ji buvo paklausta ar tu
ri kokį nors ’’boyfrendą”, tai 
su liūdnomis akimis atsakė, 
kad ne. Nenorėjau jos ir vėl 
to pat paklausti Vilniuj, ta
čiau, kaip jos pažįstamos 
man sakė ir dabar ji nėra 
laimingesnė, o pasirodžius 
kur nors gatvėje, ją seka 
būriai vaikų, turinti didelių 
sunkumų su hotelių lovomis, 
mažais automobiliais ir daug

MŪSŲ PASTOGĖS

SPAUDOS BALIUS
Mūsų Pastogės” balius - 

tai laikraščio leidėjų, dar
buotojų ir skaitytojų balius! 
Balius didelis ir reikšmin
gas, savaime aišku, kad ir 
pelningas! Bet... o gal yra ir 
kitokių nuomonių? Manau, 
kad nėra! žodžiu, tai tikras 
Spaudos Balius, kuriam nei 
melbourniškių, nei adelai- 
diškių renginiai neprilygsta. 
(Pastarieji tai tik paprasti 
baliukai, kurie missus "Pas
togei” tesukrapšto vos ne 
vos ant "Gra” ir ant 
"bikini”!) Sydnejiškiai - kas 
kita - jie į spaudos balius 
ateina iškilmingai dosnūs, 
nusiteikę ne tik "to give” ir 
"to have”, bet ir "to BE!” 
Norint "būti” reikia, kaip 
sakoma, ir ’’turėti”!.. Kas 
nieko neturi, tas gyvena pa
tiltėje, jeigu taip galima iš
sireikšti? Ir manau, kad vis 
dėlto galima, nes yra faktas, 
jog turime ’’piliečių”, kurie 
už dolerį - ir guziką su pan
čiu gali tekinom nusivaryt 
per miestą...

Negaliu atsistebėti, ir ne
galiu nesigėrėti: salė puošni, 
neono lempos pritemdytos, 
orkestras groja ritmingas 

Reikia baldų?
Visur galite gauti didelę nuolaidą 
mokėdami grynais pinigais!

TALKA jums gali duoti lengvai išmokamą paskolą; tokiu būdu 
daug sutaupysite...

TALKA VEIKIA LIETUVIŲ NAMUOSE
ADELAIDE — MELBOURNE — SYDNEY

kitų kasdieninių dalykų. 
Nežinia kas geriau moteriai, 
ar būt normalia, ar milžinu 
ir geriausia ir aukščiausia 
krepšininke pasaulyje?

Pirmą kartą savo visoje 
krepšinio istorijoje, o ji jau 
turi nemažai metų, Vilniuje 
man teko pamatyti, kaip 
krepšininkas sudaužė krep
šinio lentą. Amerikiečiams 
žaidžiant su jugoslavais, 
vienu momentu didysis 
amerikietis negras prasi
veržė laisvai prie jugoslavų 
krepšio ir pašokęs abiem 
rankom kirto sviedinį iš vir
šaus į krepšį. Tyčia ar nety
čia, jis gana smarkiai patai
kė ir į lanką. Nuo šio abiejų 
rankų smūgio, lankas buvo 
išmuštas iš plastikinės sto
ros lentos ir pati lenta iškri
to ir subyrėjo į gabalus. Po
rą sekundžių žmonės liko be 
žado, kai po to pradėjo labai 
smarkiai ploti ir visas žaidi
mas sustojo. Kilo mažas są
myšis, nes nebuvo žinoma ar 
yra kita lenta, tuo tarpu 
vietiniai filmų aparatai ir 
specialus Amerikai daromo 
filmo, už kurį Amerika ren- 

melodijas, sukasi šokio mė
gėjų karuselei.. Vadinas, 
modernus miestas, moderni 
ir visuomenė! Slenku arčiau 
prie Baro, o čia ir gi spūstis,
- publikos kaip kermošiuj... 
Ne tik gražu, bet ir roman
tiška: iš abiejų pusių kliksi 
pokerių mašinos, byra mo
netos... Klubui duoklę ati
duoda visi ir visos - vietiniai 
ir ne vietiniai, patricijai ir 
plebėjai! Nutuokiu, kad iš 
šio ’’laimės šulinio” nemažai 
tenka ir spaudai. Laikraštis - 
tai ugnis, tai mes visi: visi 
tie, kur rašo, redaguoja, 
skaito, leidžia ir prenume
ruoja.

Girdžiu švelnų, bet įsak
miai pabrėžiantį balsą nuo 
scenos:... prasideda progra
ma! Egi žiūriu - Eliutė Kive- 
rytė! Pasirodo, kad ši daili 
mergaitė vadovauja progra
mai. Staiga suklustame ir 
girdime: "Va, aš jau čia!” - iš 
parterio duobės iškyla daili 
augaloto džentelmeno figūra
- į mus prabyla pats Spaudos 
Sąjungos šefas prof. Dr. A. 
Kabaila, kuris, savo ruožtu, 
sveikina svečius, pristato 

gėjams sumokėjo gana di
delius pinigus, aparatas visą 
šį epizodą filmavo nesusto- 
jamai. Pasirodo, šios lentos 
buvo padarytos olandų fir
mos, kuri laimėjo konkursą 
aprūpinti lentomis Maskvos 
olimpijadą. Lentų buvo at
vežta daugiau ir po pusva
landžio runtynės buvo tę
siamos toliau, negrui žaidė
jui gaunant techninę baudą. 
Kiek vėliau girdėjau iš ame
rikiečių, jeigu šis negras pe
reis į profesionalus, tai jo tas 
smūgis, lentos kritimas ir 
dar amerikiečiams laimint, 
bus labai gera jam reklama 
ir jis gaus už tai gerus pini
gus.

Baigiant šiuos savo trum
pus įspūdžius, norėtųsi pa
lygint Lietuvos rinktines su 
mūsų, jeigu taip būtų buvę 
sudaryta, Toronto šventės 
žaidynių rinktinėmis. Vyrų 
grupėje labai didelio skirtu- 

vakaro viešnią G. Vasiliaus
kienę. Profesorius pabrėžia, 
kad reikia stiprinti Spaudos 
Sąjungą, visi privalome stoti 
į ją nariais! Kalbėtojas pain
formavo mus, kad jo kaden
cija pasibaigė, kad jis iš pa
reigų jau pasitraukia (jo vie
ton atsirado jaunesnis). Be 
to, kad šis balius jam ir pas
kutinis, nes tarnybos dings
timi turįs apleisti Australiją 
nors ir laikinai.

Programą atliko G. Vasi
liauskienė - viešnia iš Ade
laidės, kurią pažįstame kaip 
"Lituania” choro dirigentę, 
dirbančią ir su vietos jauni
mu. Dainininkė yra aktyvi 
Krašto Valdybos narė, dir
banti visuomeninį bei kultū
rinį darbą. Solistė padainavo 
keletą dainų. Publika stip
riai paplojo, o jos akompani
atorius A. Laurinaitis, pasi
rodė besąs puikus pianistas.

Toliau vakarienė su kava 
ir su tortais, o dar vėliau ir 
loterija.

Valgom, geriam, baliavo- 
jam, bet pats įkarštis prasi
dėjo, kai publika šiek tiek 
prasiskirstė. Vieni išėjo na
mo vaikų migdyti, kitus 
traukė lova, o dar kitus - 
"vizijos” prie televizijos... 
Eisiu, sakau, dabar pasi
žmonėti, su teatralais pasi
kalbėti... Prie jų mėginau 
gretintis ir anksčiau, bet vis 
nesėkmingai. Dairausi šen, 
dairausi ten, o jų jau nė 
kvapo.

Slenku nuo stalo prie stalo 
ir, kaip sykis, sutinku patį 
mieliausią plunksnagraužį 
V. Kazoką, o jis man-. 

mo gal ir nebūtų, ir žaidimas 
aikštėje būtų apylygis, nors 
gal Lietuvos rinktinėje gali
ma būtų pastebėti geresnis 
susižaidimas ir gal geresni 
mėtymai, kaip kapitono 
Girskio, Pavilonio, Vaitkaus, 
Jovaišos, tuo prileidžiant, 
kad, nors ir mažu skirtumu, 
Lietuvos rinktinė laimėtų. 
Gi moterų grupėje, mūsų 
merginos būtų visiškai ne 
priešas gerai ir taip atkak
liai žaidžiančiom Lietuvos 
rinktinės moterims.

Kabant apie buvusias 
varžybas, kiek man teko 
girdėti ir atrodo tas yra jau 
tikras faktas, kitų metų 
pradžioje Australijoj lanky
sis Sov. S-gos vyrų krepši
nio rinktinė, kuri čia turės 
eilę draugiškų rungtynių. 
Šioje rinktinėje, greičiau
siai, matysime du, o gal kar
tais ir tris žaidėjus, tai Pa- 
vilonį, Jovaišą ar Chomičių.

"Aha, matau neturi užsi
ėmimo! Žiūrėk, kad aprašy
tum spaudos balių, supran
ti?”

’’Duokpakajų, balandėli, - 
sakau jam, - pasišnekėkim 
apie tikybą, apie lietuvybę, 
eikim išlenkt po burnelę, o 
darbas nepabėgs!..”

Po žodelio kito einu toliau. 
Vos tik spėjau apsidairyti, 
girdžiu kviečia pabendrauti 
vietinis dirigentas! Šnekam, 
gurkšnoja, o jis ir klausia:

"Pasakyk, girdi, ar dabar 
chorus galima gerai paruošti 
ar ne?"

Matau, kad teks griebtis 
diplomatijos ”Su kuo geriu, 
tą ir giriu”, nors... nesu tik
ras, kad ji ką nors padės?

Suprantu, kad plunksna- 
griaužio amatas nekoks. O 
dar turiu suvesti sąskaitas 
prie ketvirto stalo su "tėvy
nės mylėtojų” draugija, už
sukti pas sportininkus, už
prašytas padaryti
’’cingu-lingu” su grybauto
jais! Aišku, didžiausią dė
mesį skiriu sportininkams. 
Kodėl? Ogi todėl, kad nuo to 
laiko, kai Mozė išsikraustė iš 
Egipto žemės, atsirado ka
muolys. Nesvarbu, kad jis 
tada buvo padarytas iš jau
čio pūslės, bet tai vistiek 
kamuolys! Kamuolys yra 
žemė ir mėnulis, o žmogaus 
galva irgi kamuolys! Ka
muolys ritinėjamas per visą 
pasaulį, ir tai vadinasi 
^sportas..."

Antai jau ateina bičiulis 
Alfas Šernas, tiesus, kaip 
žvakė, o barzdą augina tik... 
kad atrodytų bent kiek vy
resnis...

"Ei, dūdlaužy, - trelina 
Alfukas, - mes jo ieškom, o 
jis čia! Suorganizavom miš
rų oktetą, reikia... balsus 
nustatyti!”

einam, svyruojam ir... be
veik jau derinam. Kompani
ja šauni. Pradėjom nuo pa
čių seniausių - dar pagoniš
kų, kai pataisę dūdas pradė
jom traukti ”Ein katitėla 
ūlyčioj...”, prisistatė ger
biami pareigonys :ir ne. vie
nas, net keli...

"Tai ką, vyrukai, čia juk 
ne laukas, o klubas! Be to... 
i'au trečia valanda ryto... o 
:aip jūs galvojat, a-a??

Žinote?.. Išsiskirstėm iki 
kito karto! piunksnagraužys
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Geelongo choro metinis

PAVASARIO BALIUS
spalio 27 d., šeštadienį, 7 vai. Lietuvių Namuose, 128 
Douro St., Nth Geelong.

Šokiams gros puikus europietiškas orkestras, meni
nėje programoje pasirodys su naujomis dainomis padi
dėjęs choras. Veiks bufetas ir loterija.

Visus kviečiame atsilankyti ir paremti mūsų choristus, 
kurie nenuilstamai visokiomis progomis mus linksmina.

Choro Administracija

Apie mus
DĖMESIO
CANBERROS SKAUTAMS

Baltijos Tunto sueiga 
šaukiama spalio 27 d., šešta
dienį. Visi uniformuoti 
skautai renkasi prie Liet. 
Klubo 1.30 vai., iš kur vyks
tama į netolimą mišką, kur 
bus pravedama sueiga ir 
kurios metu nemažas skai
čius vilkiukų ir paukštyčių 
duos skauto įžodį.

Tuntas kviečia visus 
skautų tėvus ir bendrai 
Canberros lietuvius kuo 
gausiau dalyvauti šioje iš
kilmingoje sueigoje.

Baltijos Tuntas 

Pereitą savaitę Canber- 
roje prieš raudonosios armi
jos choro koncertą buvo pla-
čiai paskleista teisybė apie 
pačią raudonąją armiją. 
Vietos pabaltiečiai ir kiti 
pavergtų tautų aktyvistai į 
koncertą atvykusioms pas
kleidė koncerto ’’programų", 
kurios iš išorės buvo tokios 
pat, kaip kad oficialiosios, 
bet viduje išdėstyti faktai 
apie raudonąją sovietų ar
miją ir jos "nemirtingi žy
giai” prieš silpnesniuosius. 
Sveikiname už iniciatyvą.

PRANEŠIMAS

Pranešame, kad Miranda 
Fair metinis labdaros orga
nizacijų bazaras dėl ekono
minių priežasčių šį pavasarį 
neįvyks. Vadovybė numato 
parinkti naują datą.

Moterų Draugijos Valdy
ba nuoširdžiai dėkoja auko
jusiems daiktus ir išdirbi
nius, kurie bus panaudoti 
sekančiame bazare.

S.L.M.S.G.D-jos Valdyba

Los Angeles
Dramos Sambūrio

Spektakliai
SYDNEY Lietuvių Klube spalio 27 d., šešt. 4 vai.

Palikimas 
Spalio 28 d., sekm., 3 vai.

Kompiuterinė santuoka

Bilietai gaunami:
Sydnejaus Lietuvių Klube, tel. 708 1414

V. Juška, tel. 887 2848

Gerai padarėte!
GINA ČAPKAUSKIENĖ — PASAULINIO MASTO

Labai gerai padarė Aus
tralijos lietuviai dar sykį 
gastrolėms pasikviesdami 
iškiliąją dainininkę Giną 
Čapkauskienę. Tikrai nesi
gailėsite. Ji bus jau kita, ku
rią aną kartą girdėjote. Da
bar ji laikoma ne tik geriau
sia išeivijos lietuvių solistė, 
bet ir... pasaulinio masto 
dainininkė. Lietuvių spau
dos žiniomis po vieno kon
certo du kanadiečiai muzikai 
(vienas jų turįs magistro 
laipsni) šitaip apie ją išsi- 
reiškę: "Labai gražūs jos 
niuansai, dėmesio verta kū
rinio interpretacija”. Jie ly
ginę ją su pasaulinio masto 
garsiąja dainininke kana
diete Maureen Forrester. 
Manoma, kad jos balsas lai
kytinas vienas iš lanksčiau-, 
šių, skambiausių ir bendrai 
tobuliausių pasaulyje. Tad 
užtarnautai ji vadinama Ka
nados lakštingala.

Kai išgirsti Giną viename 
koncerte, ji atrodo taip to
bula, kad daugiau tobulėti 
tiesiog neįmanoma. Po kelių 
mėnesių paklausai jos kita
me-r ji jau visai kita, visai 
nauja, ir... dar tobulesnė,
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dar žavesnė. Ateina keista 
mintis - ar bus kada galas jos 
tobulėjimui?! Tas naujumas 
ir nuolatinis tobulėjimas la
bai intriguoja meno mylėto
jus, ir todėl jos koncertai 
turi visados didelį pasiseki
mą, nes ji kiekviename iš jų 
pasirodo vis kitokia. Pirmas 
didesnis jos koncertas įvyko 
Montrealyje 1964 m. ir šiuo 
metu ji švenčia savo stebi
nančios karjeros 15 metų 
sukaktį.

Dabar ji praturtėjo dar 
vienu laimėjimu: ji jau gas
troliuoja su jaunosios kartos 
pasižymėjusiu muziku Jonu 
Govedu, kuris yra vienu iš 
trijų geriausių mūsų chorų 
Kanadoje dirigentas, bū
tent, žinomojo Toronto 
"Varpo” ir plačiai su gastro
lėmis (įskaitant ir Europą) 
apkeliavusio Hamiltono 
"Aido”. Jis yra ir kompozi
torius, bet ypač pasižymėjęs 
akomponavimo mene, laiko
mas talentingiausiu ir jauni- ' 
mui daugiausia imponuojan
čiu Kanados lietuvių pianis
tu.

L.A. Vėtra

Vita—Force

Rašykite

ELENAI 
ZENKEVIČIENEI 90 m.

Spalio 4 d. Sydnejuje E. 
Zenkevičienė sulaukė 90 
metų. Pirmojo karo metu su 
vyru Meiliūnu pasitraukia į 
Rusiją, kur revoliucijos me
tu nuo bolševikų žuvo jos : 
vyras. Palikusi su mažame
čiu sūnum Henriku ji grįžta į I 
jau nepriklausomą Lietuvą, 
įsikuria Kaune ir netrukus I 
išteka už taip pat iš Rusijos 
grįžusio Zenkevičiaus. Bai
giantis antrajam karui ji vėl 
bėga nuo bolševikų ir su šei
ma pasiekia Australiją.

Būdama pensininkė ji iš 
savo kuklių pajamų prenu
meruoja lietuvišką spaudą ir 
ją pagal išgales remia. Štai 
Mūsų Pastogės spaudos ba
liaus proga ji paaukoja 5 do
lerius, tuo netgi parodyda
ma pavyzdį kitiems. Sveiki
name p. Zenkevičienę reikš
dami geriausius linkėjimus.

Patirta, kad Europoje pa
bėgęs iš sovietinio rojaus 
jaunas lietuvis muzikas 
Rimgaudas Kasiulis. Taip 
pat iš sovietinio laivo pabė
go į Švediją latvis jūrininkas 
Juris Kalninš. Nutaikęs 
progą jis nušoko nuo laivo į 
jūrą ir pasiekė Švedijos 
krantus.

SYDNBAUS LIETUVIŲ KLUBE 
16-18 East Terrace, Bankstown 

Tel.: 708-1414

Parengimai
Lietuvių Klube:

Lietuviu Klube spalio 27 d., Šešt. 4 vai.

Palikimas
■ • - ..J0

Spalio 28 d., sekm., 3 vai.

Kompiuterinė santuoka

Lapkričio 17 d. 5 vai.

Gina Čapkauskienė

PAREMTA TREMTINĖ
NIJOLĖ SADŪNAITĖ

Neseniai Sydnejuje buvo ren
kamos aukos sušelpti kalinę ir 
tremtinę Nijolę Sadūnaitę. Iš 
gautų aukų sudarytas ir jau pa
siųstas stambus siuntinys su ver
tingais daiktais.

Ta proga nuoširdžiai dėkojame 
visiems prisidėjusiems savo dar
bu ir aukomis.

PADĖKA

Lietuvių Sodyboje (Engadine, 
N.S.W.) Povilo Aleknos vardo 
bibliotekos vedėja praneša, kad 
biblioteka gerokai praturtėjo au
kotomis p.p. Šniukštų, Bauerių, 
V. Mickevičiaus ir S. Pačėsos 
knygomis. Už bibliotekos pratur
tinimą vedėja p. Šimkuvienė ir 
S.M.S.G. Moterų Draugijos 
Valdyba nuoširdžiai dėkoja.

*

Patirta, kad Syd. Liet. Mot. 
Soc. Globos D-jos Valdyba lap
kričio 11 d. Lietuvių Sodyboje 
Engadine ruošia filmų popietę ir 
iešmynę. Vėliau bus tuo reikalu 
daugiau informacijų. Visi 
maloniai kviečiami atsilankyti ir 
maloniai praleisti popietę jaukio
je lietuviškoje aplinkoje.

S. Mauragienė 
Iniciatorių vardu

Klubo balius Melbourne
įvyks spalio 27 d., šeštadieni, Melbourne Lietuvių Klube 

Šilta vakarienė. Turtinga loterija.
Pradžia 7 v.v. -12 v.v.

Gros "Linksmasis Autobusas” Visus maloniai
kviečiame atsilankyti. Įėjimas $ 8.00

Stalus užsisakyti pas: J. Petrašiūną tel. 232 5034
A. Adamkavičių tel. 465 3284

Iš okupuotos Lietuvos pasiekė 
žinia, kad prie Galvės ežero Tra
kuose atrastos šachmatų figūros 
iš tryliktojo amžiaus. Galimas 
daiktas, kad to meto Lietuvos 
valdovai, kaip Kęstutis ar Vytau
tas galėjo leisti laisvalaikį prie 
šachmatų lentos.

HORSERADISH
TABLETS 

(krienai)
Naudokite prieš HAY —
FEVER ir kitus bronchiti- 
nius negalavimus (rūkorių 
kosulio). u ..

Gaunama Health Food | 
krautuvėse

misi Pastoj
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