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PLB VALDYBOS
ATSIŠAUKIMAS

1980 m. sausio mėn. 26 d. 
Chicagoje, JAV, buvo susi
rinkusi Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės Visuomeni
nių Reikalų Komisija, kuri 
svarstė Sovietų Sąjungos 
agresiją Afganistane ir pa
saulio lietuvių laikyseną šiuo 
metu. Skelbiame Komisijos 
sutartas išvadas ir prašy
mus.

Sovietų Sąjungos agresija 
prieš savarankiškai gyventi 
siekiančią afganų tautą su
krėtė viso pasaulio taiką ir 
laisvę mylinčius žmones, 
įskaitant ir Trečiojo Pasau
lio tautas. Lietuvių tauta šį 
naują sovietų imperialistinį 
veiksmą ypatingai pergyve
na ir reiškia simpatijas af
ganų tautai, nes prieš 40 
metų lietuviai buvo to pačio 
sovietų imperializmo auka.

Šis rimtas pasikėsinimas į 
pasaulio taiką reikalauja iš 
visų mūsų stiprios reakcijos, 
todėl Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės Visuomeni
nių Reikalų Komisija, ap
svarsčiusi susidariusią pa
dėtį ir tautos interesus, 
kreipiasi į visus pasaulio lie
tuvius, tiek užsienyje, tiek ir 
tėvynėje, su šiais prašy
mais:

1. Visame pasaulyje, kur 
tik gyvena lietuviai, turi bū
ti reiškiamas protestas prieš 
sovietų agresiją Afganista
ne. Prašom atitinkamais žy- 
S’ais (demonstracijomis,

iškaiš, telegramomis, tele
fonais, asmeniškais pasikal
bėjimais ir t.t.) reikšti šį 
protestą per kraštų valdžios 
įstaigas, spaudą, radiją, te
leviziją ir kitas institucijas 
kartu su visais laisvę ger
biančiais žmonėmis ir orga
nizacijomis. Būtina pasauliui 
priminti, ypatingai Vasario 
16 dienos proga, kad ir Lie
tuva prarado savo laisvę ir 
nepriklausomybę prieš 40 
metų dėl Sovietų Sąjungos 
agresijos, ir Reikalauti, kad 
sovietinės kariuomenės 
būtų ištrauktos ne vien tik iš 
Afganistano, bet ir iš Lietu
vos ir kitų pavergtų kraštų.

2. Šiuo metu vienas iš 
veiksmingų būdų sovieti
niam agresoriui nubausti 
yra rėmimas daugelio kraš
tų reikalavimo iškelti olim
pines žaidynes iš Maskvos 
ar jas atidėti, kol agresija 
tęsis. Kviečiam ypač pasau
lio lietuvių sportininkus šia 
linkme įtaigauti savo gyve
namų kraštų olimpinius ko
mitetus ir vyriausybes, ir 
visus lietuvius atsisakyti 
dalyvauti ar bet kokiu būdu 
remti olimpijadą Maskvoje.

3. Kiek tai liečia išeivijos 
santykius su lietuviais oku
puotoje tėvynėje, pabrėžia
me, kad lietuvių tauta nėra 
atsakinga už sovietinius im
perializmo veiksmus. Todėl 

būtų klaidinga jai taikyti bet 
kokias sankcijas, nes Lietu
va yra tokia pat imperializ
mo auka, kaip ir Afganista
nas. Išeivijos pareiga yra 
toliau remti lietuvių tautą 
įvairiausiais būdais šiais jai 
pasunkėjusiais laikais. Tu
rėtume atsiriboti nuo siūly
mų savo veiksmais izoliuoti 
pačią pavergtą lietuvių tau
ta, lyg ji būtų atsakinga už 
sovietų agresiją. Turime 
skirti okupantą nuo okupuo
to lietuvio.

Santykiuose su pavergto
je Lietuvoje gyvenančiais 
tautiečiais kviečiame ir 
toliau laikytis visų išeivijos 
veiksnių bendrai sutartų iš
vadų 1974 metais White 
Plains, New Yorke, įvyku
sioje Lietuvos laisvinimo 
darbo konferencijoje, kur 
sakoma:

”... visa lietuvių išeivija 
protestuoja prieš okupanto 
vykdomą pagrindinių žmo
gaus teisių paneigimą Lie
tuvoje, ypač prieš religijos 
persekiojimą ir Lietuvos 
žmonių bendravimo su kitais 
kraštais varžymą. Kiek 
įmanoma okupacinio rėžimo 
varžtų ribose, laisvojo pa
saulio lietuviams tikslinga 
puoselėti ir plėsti ryšius su 
pavergtoje Lietuvoje gyve
nančiais tautiečiais išeivijos 
tautiniam tapatumui su savo 
tauta išlaikyti ir solidarumui 
su ja ugdyti. Tuos ryšius 
mezgant ir palaikant, išeivi
jos lietuviams tenka vado
vautis savo sveika nuovoka, 
sąžinės jautrumu ir tautiniu 
sąmoningumu, vengiant bet 
kurių veiksmų, kurie galėtų

įvykiai
Nors Amerikos prez. J. 

Carterio reikalavimas ati
traukti sovietų kariuomenę 
iš Afganistano terminuotas 
iki vasario 20 d., bet atrodo, 
sovietai net negalvoja pa
klusti ir kasdien siunčia į 
Afganistaną vis daugiau ka
riuomenės bei civilių, kurie 
faktiškai perima visas Afga
nistane valdžios įstaigas. 
Anglų "Sunday Times” tvir
tina, kad Afganistane jau 
viskas perimta i rusų ran
kas, Vien tik per mėnesį to
kių tarnautojų buvo įvežta 
virš 4000 ir kasdien jų vis 
daugiau pribūna. Afganista
no kariuomenė nuginkluota, 
buvęs saugumo aparatas iš- 
ardytas ir paskubomis su
daromas naujas, daugiausia 
iš rusų KGB pareigūnų.

Kai 1978 m. buvo nuvers
ta Afganistano vyriausybė 
ir jos vietoje pastatyta pro
sovietinė marksistinė vy
riausybė, visame krašte (18 
mil. gyventojų) tebuvę vos 
3000 komunistų. Tačiau 
kom. partija sovietai nepa
sitikėjo, nes ji buvo nevie-

Estijos sukakčiai
I believe in my free Estonian horn land 
I believe in her resurection
I believe in her eternal existence

Tai esto patrioto tikėjimo išpažin- 
nimas. Ji išpažįsta šiandie galima 
sakyti kiekvienas estas tiek paverg
toje Estijoje, tiek ir laisvajame pa
saulyje. Ir šitas išpažinimas išlaikė 
estų tautą gyvą per šimtmečius, ir 
privedė estus prie Estijos nepri
klausomybės paskelbimo 1918 m. 
vasario 24 d. Lygiai tasai išpažini
mas, išreiškiąs gyvąjį esto tikėjimą 
savo tautos ateitimi, prives prie 
naujo laisvės ryto.

Vasario 24 d. estai mini Estijos 
nepriklausomybės paskelbimo 62. 
metų sukaktį. Grobuoniški kaimy
nai, deja, nesiskaito su silpnesnių 
tautų teisėmis ir aspiracijomis. Tad 
ir Estiją, kaip ir kitas Pabaltijo 
valsybes ištiko vienodas smūgis — ji 
buvo jėga užimta ir įsiurbta į besotį 
Sovietų Rusijos kūną. Tačiau per 
tuos okupacijos metus išliko estų 
tauta nesuvirškinta, bet gaji ir ats
pari, o šioje nelygioje kovoje estų 
tautai kaip tik priduoda jėgų aukš
čiau paduotas tikėjimo išpažinimas.

Sveikiname estus jubiliejine Esti
jos nepriklausomybės proga ir 
drauge tikime į Estijos prisikėlimą 
ir jos nenutrūkstančią egzistenciją.

pakenkti Lietuvos valstybi
niam tęstinumui ar lietuvių 
tautos pastangoms išlikti ir 
išsivaduoti iš okupacijos.”

Vytautas Kamantas 
PLB Valdybos ir PLB Vi

suomeninių Reikalų Komisi
jos pirmininkas

Saulius Kuprys
PLB Valdybos ir PLB Vi

suomeninių Reikalų Komisi
jos vicepirmininkas 

ninga.
Sovietų invazija prasidė

jusi ne gruodžio 27 d., bet 
jau gruodžio 8 d. Afganista
ne, Bergamo bazėje, anot. 
Sunday Times, buvo apie 
3000 sovietų karių pilnoj 
šarvuotėj.

Afganistane dabar pri- 
skaitoma apie 70 000 sovietų 
kareivių, 1750 tankų, apie 
400 kovos lėktuvų, žodžiu, 
sovietai iš Afganistano visai 
neketina trauktis.

Po operacijos amputavus 
koją Jugoslavijos prezidento 
sveikata pastaruoju metu 
pablogėjo: atsirado kompli
kacijų su viduriais ir inks
tais. Tito yra 87 metų am
žiaus ir bijomasi, kad jam 
mirus Jugoslavija atsidurs 
politiniuose sunkumuose. 
Pranešama, kad sovietai 
telkia kariuomenę Jugosla
vijos pasienyje ir gali susi
daryti nauja politinė krizė 
pačioje Europoje.

S. Kudirka Prancūzijoje

Sausio 21 - 24 d.d. Pary
žiuje lankėsi Simas Kudirka, 
kai buvo rodomas amerikie
tiškas filmas apie Simą Ku
dirką (tą filmą matėme ir 
Australijoje). Po filmo buvo 
surengti debatai apie laisvą 
žmonių keliavimą, kur daly
vavo eilė aukštų politikų,

PREMIJA RAŠYTOJUI 
JUOZUI KRALIKAUSKUI

Šių metų dienraščio 
Draugo metinę romano kon
kurso premiją laimėjo rašy
tojas Juozas Kralikauskas 
už veikalą ”Po ultimatumo”, 
(autorius yra ir pernykščių 
metų Draugo laureatas). Iš 
viso rašytojas J. Kralikaus
kas laimėjo penkias Draugo 
romano konkurso premijas 
ir taip pat Rašytojų Draugi
jos premiją.

* * *
Nepatikrintomis žiniomis 

patirta, kad Lietuvoje miręs 
Justas Paleckis.

* * *
Amerika nusistačiusi rizi

kuoti karu, jeigu sovietai 
brausis į Persijos įlanką ir 
bandys užimti Irano naftos 
šaltinius. Tai gyvybiniai 
Amerikos interesai, kuriuos 
Amerika pasiruošusi ginti 
visomis priemonėmis. 

rusų ir žydų disidentų ištrū
kusių iš Sov. S-gos.

Prancūzų liet, b-nės val
dyba ta proga buvo išsiunti
nėjus! informacinius lapelius 
apie Lietuvą ir Simą Kudir
ką spaudai ir kitoms žinių 
agentūroms. Populiarusis 
milijoninio tiražo "France 
Soir” pravedė pasikalbėjimą 
su S. Kudirka ir paskelbė jo 
nuotrauką. Kitomis dieno
mis S. Kudirka susitiko su 
Paryžiaus lietuviais, jam 
buvo surengti pagerbimo 
pietūs, kur dalyvavo šalia 
bendruomenės narių profe
soriai J. Baltrušaitis, J. Ma- 
tore ir kt.

Simo Kudirkos misija 
Prancūzijoje buvo labai 
prasminga: per televiziją ir 
spaudą buvo informuoti mi
lijonai prancūzų apie Lietu
vą ir jos šiandieninę padėtį. 
Kaip tik laikas, vykstant so
vietų agresijai prieš Afga
nistaną, priminti pasauliui ir 
Lietuvą.

Birželio pradžioje Simas 
Kudirka lankysis ir Austra
lijoje. Ar būsim pasiruošę, 
kaip jį priimti ir tinkamai 
pristatyti australų viešumai 
per atitinkamus informaci- 
Žos kanalus? Laikas jau da- 
iar užangažuoti vietos 

spaudą bei televiziją, pra
matyti spaudos konferenci
jas ir t.t. Simas Kudirka jau 
gerai pramokęs angliškai ir 
puikiai orientuojasi įvairių 
spaudos konferencijų sąly- ■ 
gose.
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Sportai ir politika
Pereitų metų pačioje pa

baigoje Sovietų Sąjungą 
pradėjo invaziją i Afganis
taną, ir šiandie visas Afga
nistanas yra sovietų kontro
lėje. Tiesa, vis dar nėra su
naikinti Afganistano sukilė
lių lizdai, kurie jau daugiau 
kaip trejetą metų priešinasi 
komunistiniam krašto reži
mui. Tačiau sis motyvas tėra 
tik preidanga sovietams 
praplėsti savo teritorinę 
ekspansiją siekiant užval
dyti pasaulį. Pagal sovietinę 
politiką ideologija tėra tik 
akstinas įsikišti ir pateisinti 
savo imperialistinius užsi
mojimus. Praktiškai Sovietų 
Sąjungoje tokio dalyko kaip 
ideologinis komunizmas iš 
viso nėra ir jis naudojamas 
kaip eksportinė prekė už
sieny. Pačioje Sovietų Są
jungoje galioja kieta vieno 
ar kelių žmonių diktatūra, 
kuri vykdoma sau lygios ne
turinčia slaptosios policijos 
IKGB) organizacija. Neuž
tenka to: per savo agentus ir 
veikiančias marksistines - 
komunistines organizacijas 
kasasi kitur po demokrati
niais pagrindais siekiant su
griauti esamą santvarką ir 
įvesti sovietinę sistemą. Že
mėje egzistuoja du pasauliai 
su skirtingom sistemom, 
kurių vienas naudoja lega
lias (dėl akių) ir juo labiau 
nelegalias (prievartą, per
versmus, revoliucijas), prie
mones savo užsibrėžtam 
tikslui pravesti. Vakariečiai, 
naudodamiesi tik legaliu ke

A.A.
KAZIMIERUI DANIŠKEVIČIUI

mirus, liūdinčius jo žmoną Izabelę, dukrą Onutę ir sūnų 
Alvydą su šeimomis giliai užjaučiame.

Dana ir Vincas Binkiai

A.A.
KAZIMIERUI DANIŠKEVIČIUI 

mirus, jo žmoną Izabelę, dukrą Onutę, sūnų Alvydą su 
šeimomis ir visus artimuosius nuoširdžiai užjaučiame.

Dana ir Jurgis Karpavičiai

Brangiam bičiuliui
A.A.

KAZIMIERUI DANIŠKEVIČIUI
nelauktai mirus, jo žmoną Izabelę su šeima ir visus 
artimuosius giliai užjaučiame.

Stasys ir Angelė Montvidai

Liūdime netekus tauraus ir atkyvaus bendruomenės 
nario

A.A.
KAZIMIERO DANIŠKEVIČIAUS 

ir giliai užjaučiame jo žmoną, vaikus su šeimom ir visus 
artimuosius.

ALB Sydnejaus Apylinkės Valdyba

Skaudžiai liūdime netekus tauraus ramovėno ir buv. 
skyriaus pirmininko

A.A.
KAZIMIERO DANIŠKEVIČIAUS

ir kartu reiškiame gilią užuojautą jo žmonai Izabelei, 
vaikams ir artimiesiems

LKVS Ramovės Sydnejaus Skyriaus
Valdyba
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liu, nuolat pralaimi ir užlei
džia pozicijas neva teisėtai 
įvykių eigai. Stebėtinai nie
kas nesiėmė iniciatyvos pa
dėti Angolai, nors buvo aiški 
intervencija paremti proko
munistinę vyriausybę kari
ne jėga pirmoj eilėj įvedant 
Kubos kariuomenę, o vėliau 
tik sovietinį civilinį perso
nalą.

Šitas žaidimas tęsiasi dar 
nuo Pabaltijo ir Čekoslova
kijos laikų, kada buvo prok
lamuojamas socialistinis re
žimas ir jam talkinanti so
vietinė karinė jėga. Šiandie 
visiems aišku, kad sovietinė 
karinė galybė ugdoma ne 
vien gynybai bet ir puoli
mui. Tai liudija ginklavimosi 
lenktynės su Amerika, tai 
liudija ir įvairūs sovietiniai 
įsipareigojimai vadovaujan
tis Brežnevo doktrina, kad 
Sov. Są-ga padėsianti kiek
vienai socialistinei
valstybei, nežiūrint, kaip ji 
patekusi į valdžią.

Afganistane sovietai pra
dėjo savo karinę intervenci
ją žymiai anksčiau, negu bu
vo paprašyta marionetinės 
Afganistano vyriausybės 
ateiti į pagalbą

Afganistano aneksija. Va
kariečiai nėra tikri ir kietai 
nusistatę prie s Soc. S-gą 
paremdami ekonominį ir 
ūkinį boikotą Sov. S-gai.
'.Ameriką kaip visapusiš

kai galingiausia pasaulio 
valstybė, ieško būdų su
stabdyti taikiu keliu sovietų 
invaziją į Afganistaną ir 

imasi priemonių sovietus 
suminkštinti: sulaikyti javų 
eksportą technologinės 
priemones, kurios gali tar
nauti sovietų karinei pra
monei, pastoti kelią olimpi
niams žaidimams kurie šių 
metų liepos mėn. buvo pra
matyti Maskvoje.

Dvidešimtojo amžiaus 
diplomatijoje tai yra prez. 
Carterio nauja diplomatija ■ 
paveikti priešą moraliai, ne
gu grasinant ginklu. Viena iš 
tų moralinių priemonių yra 
olimpiniai žaidimai, kurie 
turi įvykti liepos mėnesį. 
Amerikos prez. Carter ka
tegoriškai preikalavo, kad 
amerikiečiai nedalyvautų 
olimpiniuose žaidimuose 
Maskvoje, ir amerikiečiai 
sportininkai tam pakluso. Tą 
pačią liniją užėmė ir Aus
tralijos min. pirm. M. Fra
ser, nors Australijos Olim
pinis Komitetas tam labai 
priešinasi, vadovaudamasis 
senu pricipu, kad sportai 
nieko bendro neturi su poli- 
ka.

Idealu būtų taip galvoti, 
tačiau praktikoje nėra 
konkrečios ribos, kas skirtų 
vieną sritį nuo kitos. Sportai 
yra lygiai taip surišti su 
tautą su gyvenamu kraštu, 
su politika kaip ir ekonomi
ka. Protesto vardan prieš 
sovietus jeigu krašto ūkis, 
pabrėžtinai kviečių auginto
jai, turi aukotis, kodėl sta
toma išskirtinoj pozicijoj 
sportininkai? Teisingai 
Australijos min. pirm. M. 
Fraser pabrėžė: "Kiek 
reikia pakloti gyvybių, kad 
nusistatymai derintųsi su 
vyriausybės politika? Kiek 
reikia paaukoti kraštų ir te
ritorijų, kad Australijos 
Olimpinis Komitetas įsiti
kintų, kad su Maskva nepa
keliui?"

Olimpiniai žaidimai yra 
tautinis prestižo ir moralinis 
reikalas. Kaip gaila, kad 
daugelis kraštų sportinių 
komitetų šito visai nenori 
suprasti. (v.k.)

’LAISVĖS RŪMAI’
REIKALAUJA LAISVĖS 

TERLECKUI

Lapkričio 9 d. ’’Laisvės 
Rūmų" (Freedom House) 
valdybos pirmininkas, buvęs 
New Jersey senatorius Clif
ford P. Case, pasiuntė Brež
nevui telegramą, kurioje 
reikalaujama paleisti spalio 
30 - lapkričio 1 d. suimtuo
sius Antaną Terlecką, šven
tiką Glėbą Jakuniną ir Tat
janą Velikanovą. "Laisvės 
Rūmai" yra nepartinė ame
rikiečių organizacija, sie
kianti "stiprinti laisvąsias 
visuomenes”.

"Šie asmenys”, rašoma 
telegramoje, "rėmė laisvos 
kultūrinės, relginės ir poli
tinės išraiškos teisę. Šios 
teisės yra visuotinai pripa
žintos sutartys, kurias pasi
rašė Sovieų Sąjunga.” Trijų 
suimtųjų ’’kalinimas už dau
gumai pasaulio žmonių ga
rantuotą teisių išreiškimą" 
kenkia TSRS prestižui.

(ELTA)

• - . A.A.
■- •> -: KAZIMIERUI DANIŠKEVIČIUI
staiga mirus Sydnejuje, liūdesy palikusius žmoną 
Izabelę, dukrą Oną ir Juozą Maksvyčius bei jų dukteris, 
sūnų Alių su žmona Emilija ir jų sūnų Robertą Adelaidėje 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

Vytautas, Elena, Andrius, Gaila, Varius 
Klimaičiai ir A. Klimaitis (sen.) Perthe

Mylimam vyrui ir tėvui
A.A.

KAZIMIERUI DANIŠKEVIČIUI 
mirus, jo žmonai Izabelei, dukrai Onai ir sūnui Aliui su 
šeimomis nuoširdžią užuojautą reiškia ir kartu liūdi 

Vincas ir Marijona šiukšteriai

A.A.
KAZIMIERUI DANIŠKEVIČIUI 

mirus, nuoširdžiai skausme užjaučiame jo žmoną Izabelę, 
dukrą ir sūnų su šeimomis ir visus artimuosius.

Bronė Baltramijūnienė
Raimondas Baltramijūnas

A.A.
KAZIMIERUI DANIŠKEVIČIUI 

staiga mirus, žmoną Izabelę, dukrą Onutę ir Juozą 
Maksvyčius, jų dukras ir visus artimuosius nuoširdžiai 
užjaučiame ir kartu liūdime.

Margarita ir Stasys Kavaliauskai

A.A.
KAZIMIERUI DANIŠKEVIČIUI 

staiga mirus, nuoširdžiai užjaučiame liūdesy palikusią jo 
žmoną Izabelę, dukrą ir sūnų su šeimom ir visus 
artimuosius

Kazys ir Janina Heiningai

MIRUSIEJI A.A. KAZIMIERAS
DANIŠKEVIČIUS

Vasario 7 d, ypatingai 
gausus sydnejiškių lietuvių 
būrys j amžinojo poilsio vie
tą Rookwood kapinių lietu
vių skyriuje atlydėjo velionį 
Kazimierą Daniškevičių, 
kuris ištiktas širdies prie
puolio mirė vasario 1 dieną. 
Tai buvo ramus, darbštus ir 
draugiškas asmuo, visados 
kuklus, pavestas arba prisi
imtas pareigas atlikdavo rū
pestingai ir kruopščiai. Tai 
buvo tasai tylusis bendruo
menės narys, kuris neaplen
kė jokio lietuvių subuvimo 
ar susirinkimo, nesiveržė į 
pirmaujančias vietas, bet 
niekad nesikratė jam paves
tų pareigų.

Velionis Kazimieras mirė 
sulaukęs 71 metų amžiaus 
neatlaikęs antrojo širdies 
smūgio. Gimė 1908 m. rug- 
piūčio 31 d. Kumečių kaime 
Vilkaviškio apskr. ūkininko 
šeimoje. Baigė keturias 
gimnazijos klases, karo tar
nybą atlikęs paleistas į at
sargą vyresniu puskarinin
kiu. Dirbo Vilkaviškio pašte, 
kur 1931 metais vedė Izabe
lę česnavičiūtę ir su ja išau
gino sūnų Alvydą ir dukterį 
Onutę.

Vokiečių okupacijos metu 
dirbo lietuvių pogrindyje 
platindamas slaptą spaudą. 
1944 m. su šeima pasitraukė 
iš Lietuvos ir prasidėjus

Užsienio spaudos agentū- 
vos skelbia, kad 20 pabaltie- 
čių (lietuvių, latvių ir estų) 
pasirašė atsišaukimą į lais
vąjį pasauli, kad Estijos 
sostinė Tallinnas nebūtų 
įtrauktas į olimpinius žaidi
mus (čia pagal sovietų planą 
numatytos jachtų varžybos). 
Taip pat laiške palyginama 
Afganistano užėmimas su 
Pabaltijo užėmimu 1940 me
tais.

Kazimieras Daniškevičius

emigracijai atvyko į Aus- 
trahją ir įsikūrė Sydnejuje.

Lietuvoje a.a. Kazimieras 
priklausė pavasarininkams, 
jaunalietuviams, šauliams, 
tad jam visuomeninis darbas 
nebuvo svetimas. Ir Sydne
juje buvo aktyvus bendruo
menės narys, atstovauda
mas Krašto Taryboje, pri
klausė Katalikų Kultūros 
Draugijai ir ramovėnams, 
kuriems vienu metu ir va
dovavo kaip Sydnejaus sky
riaus pirmininkas. Atsiga
vęs nuo pirmo širdies prie
puolio pernai metais dar bu
vo nuvykęs į Lietuvą, pasi
matė su broliu ir giminėmis 
ir šiais metais ruošėsi ap
lankyti savo anūkę Violetą 
Maksvytytę Londone, tačiau 
staigi mirtis jo planus nu
traukė.

Liūdesy paliko žmona 
Izabelė, sūnus Alvydas ir 
duktė Onutė Maksvytienė 
su šeimomis, taip pat jau
nesnis brolis Justinas Lie
tuvoje. Prie kapo su velioniu 
gražiai atsisveikino apylin
kės pirmininkas Dr. A. 
Mauragis ir šaulių kuopos 
pirm. S. Pačėsa. Ilsėkis ra
mybėje tarp savųjų nors ir 
svetimoje žemelėje.
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1979 metų rugpiūčio 23 d. 
sukako 40 metų, kai Moloto
vo ir Ribbentropo parašais 
buvo sutvirtintas dviejų 
diktatorių - Stalino ir Hitle
rio - pasiryžimas okupuoti 
keletą Rytų Europos šalių, 
tarp jų ir Lietuvą. Šio slapto 
sandėrio protokolų įgyven
dinimas atnešė žmonijai 
antrąjį pasaulinį karą, o 
Lietuvai, Latvijai ir Estijai - 
nepriklausomybės netekimą 
su visais iš to sekusiais pa
dariniais, kurie iki šiol ap
sprendžia tų respublikų po
litini, ekonominį bei kultūri
nį gyvenimą.

Naudodamasi šia proga, 
45 pabaltiečių grupė paskel
bė protesto memorandumą, 
adresuotą kai kurių šalių 
vyriausybėms ir SNO. Jame 
buvo prašoma ne tik viešai 
pasmerkti Molotovo - Ri
bbentropo paktą, bet ir lik
viduoti jo padarinius, t.y. iš
vesti svetimą kariuomenę 
iš Pabaltijo respublikų ir 
suteikti joms apsisprendimo 
tęjsę.

Pabaltiečių memorandu
mas susilaukė plataus at
garsio visame pasaulyje. 
Dar kartą buvo pabrėžta, 
kad bet kokių aneksijų ne- 
pasmerkimas ar abejingu
mas pavergtų tautų likimui, 
jau savaime yra nusikalti- 
mas.VFR valstybinis radijas 
’’Vokiečių banga” rugsėjo 5 
ir 6 d. rusiškose laidose per
davė Molotono ir Ribben
tropo pasirašytų slaptų pro
tokolų tekstus, tuo tiesiogi
niai patvirtindamas pabal
tiečių memorandumo pag
rįstumą. Nei TSRS vyriau
sybė, nei jos masinės komu
nikacijos priemonės nepa
neigė šio VFR valstybinio 
radijo pranešimo.

Kaip Kremlius reagavo į 
prašymą panaikinti Moloto
vo - Ribbentropo pakto pa
darinius? Kol kas vienintelis 
atsakymas į tai buvo KGB 
represijos Lietuvoje ir Esti
joje. Spalio 3 d. Vilniuje 
įvykdytos kratos Antano 
Terlecko, Algirdo Statkevi- 
čiaus, Juliaus Sasnausko, 
Vlado Šakalio butuose, spa
lio 11 d. - Jurbarke pas An
gelę Paškauskienę, spalio 12 
d. - Kaune pas Arvydą Če- 
chanavičių. Visi šie asmenys 
yra pasirašę pabaltiečių me
morandumą, o tai rodytų, 
kad KGB smūgis nebuvo at
sitiktinis, bet glaudžiai susi
jęs su Molotovo - Ribben
tropo pakto pasmerkimu. 
Angelė Paškauskienė ir Al
girdas Statkevičius buvo 
tardomi pagrindinai irgi šiuo 
klausimu. Juos, be to, tikino, 
kad memorandumo iniciato
rius esąs Antanas Terlec
kas. Suprantama, prieš jį 
visų pirma ir buvo nukreip
tas saugumo organų kerštas 
- kerštas už tarptautinių nu
sikaltimų pasmerkimą.

Antaną Terlecką suėmė 
spalio 30 d. Maždaug 12.30 
vai. du saugumiečiai įsiveržė 
į Lietuvos kino studijos san
dėlį, kur Antanas Terleckas 
dirbo kroviku, ir, pateikę 
sulaikymo orderį, išsivežė jį 
į Vilniaus KGB. Sekančią 
dieną papulk. Kalakauskas 
pranešė Antano Terlecko 
žmonai, kad jos vyras esąs 
sulaikytas, tačiau nurodyti 
jam iškeltus kaltinimus at

sisakė. Kaip vėliau paaiškė
jo, susidorojimo su Antanu 
Terlecku paruošimas paves
tas KGB papulk. Markevi
čiui, vedančiam bylą Nr. 58. 
Atrodytų, jog šios bylos 
priedanga yra rengiamas 
plataus masto susidorojimas 
su tautiniu pasipriešinimu 
Lietuvoje. Antanas Terlec
kas buvo vienas to pasiprie
šinimo entuziastų, ir, be 
abejo, ne paskutinė šios 
represijų bangos auka.

Lietuvoje tebesitęsia fizi
nis naikinimas tų žmonių, 
kurie drįsta naudotis žodžio 
ir spaudos laisve, kaip ga
rantuojama visuotinėje 
žmogaus teisių deklaracijoje 
ir Helsinkio susitarimų bai
giamajame akte. Politiniai 
susidorojimai su kitamin
čiais vis dažnesni ir įžūlesni. 
Per paskutinius dvejus

Pirmasis iš Australijos

Dar gera^ atsimename, 
kai pirmaisiais čia" įsikūrimo 
metais patys būdami netur
tingi ir beveik benamiai, 
steigėme Vasario 16-sios 
gimnazijai ir atskiriems 
moksleiviams remti būre
lius, kas mėnesį šiam tikslui 
skirdami penus ir šilingus. 
Visame pasaulyje išsiblaš
kiusių lietuvių parama šią 
gimnaziją išlaikė gyvą iki 
dabar. Pagaliau kaip rimtą 
mokymo įstaigą įvertino 
Vokietijos valdžia ir ją re
mia gana stambiom kasme
tinėm sumom.

Bet dabar Vasario 16 
gimnazija atsidūrė kitokiuo
se sunkumuose: im trūkti 
mokinių. Dėl šios priežasties 
Vokietijos valdžia gali nu
traukti finansinę paramą ir 
gimnaziją uždaryti. Netek
tume visam pasaulyje išli
kusio vienintelio laisvo švie
timo židinio. Gimnazijos va
dovybė apeliuoja į įvairiuose 
kraštuose gyvenančius lie
tuvius prašydama bent vie- 
neriem metam siųsti čia sa
vo vaikus kur lietuviškoj 
aplinkoj geriau išmoktų lie
tuvių kalbos bei istorijos ir 
tautiniai sustiprėtų.

Kad šis kreipimasis neliko 
balsu tyruose geriausiai įro
dė kuklus mūsų bendruo
menės narys Raimondas 
Andrekus, paaukojęs 1000 
dolerių mokinio iš Australi
jos į Vasario 16 gimnaziją 
išsiuntimui paremti. Bet ši 
problema nėra jau tokia 
paprasta, kaip iš šalies kai 
kam galėtų atrodyti. Pir
miausia reikia surasti šeimą, 
kuri norėtų ir sutiktų savo 
sūnų ar dukrą išleisti kad ir 
vieneriem metam į tolimą 
Vokietiją. Vokietijos valdžia 
reikalauja, kad moksleivis iš 
anksto apmokėtų kelionės 
išlaidas lėktuvu į abi puses, 
kas sudaro apie 1200 dole
rių. Moksleivio išlaikymas 
gimnazijos bendrabutyje 
kainuoja dar 1000 dolerių į 
metus. Tai gana stambios 
išlaidos, kurioms reta šeima 
ryžtųsi. 

metus Tarybų Lietuvoje 
buvo suimta ir nuteista daug 
žinomų kovotojų už savo 
tautos teises: Vladas Lapie- 
nis, Kastytis Matulionis, 
Ona Pranckūnaitė, Henrikas 
Jaškūnas, Henrikas Klima
šauskas, Balys Gajauskas, 
Viktoras Petkus, Romas 
Ragaišis. Ir štai dabar nau
jas areštas, kuris kelia tei
sėtą visų dorų žmonių pasi
piktinimą.

Savo veikla Antanas Ter
leckas yra plačiai žinomas ir 
už Lietuvos ribų. Pradėjęs 
protestu prieš tarybinių 
tankų trypiamą vengrų su
kilimą, jis pusę savo gyveni
mo paskyrė kovai už tas tei
ses ir laisves, kurias už
gniaužė Molotovo - Ribben
tropo pakto realizatoriai. Jis 
žinojo, kad rizikuoja asme
nine laisve ir vėl gali palikti

Vasario 16 gimnazijoje

Išlydint Andrių Binkevičių j Vasario 16 gimnaziją Vokie
tijoje. Iš k.: Renata Binkevičienė, Andrius Binkevičius, 
Bronius Straukas, daug padėjęs Andriaus išvykimui ir 
Andriaus močiutė N. Umerienė

Laimingu sutapimu Aus
tralijos Lietuvių Fondo at
stovybė Adelaidėje, gavusi 
iš Raimondo Andrekaus 
1000 dolerių, rado ir mokinį, 
kuris jau šiuo metu yra Va
sario 16 gimnazijoje - tai 
mums visiems gerai pažįs
tamas bendruomenės sa
vaitgalio mokinys, tautinių 
šokių grupės šokėjas ir ta
lentingas deklamuotojas 
Andrius Binkevičius.

Kad berniuko graži lietu
vių kalba ir užsiangažavimas 
lietuvybei bei jo deklamavi
mo talentas neliko nepaste
bėtas, rodo ir tai, kad syd- 
nejiškiai N.K. Butkai (Fu
nerals of Distinction biuro 
savininkai), pas kuriuos 
Andrius buvo apgyvendin
tas pereitų Lietuvių Dienų 
metu, atsiuntė per ALB 
Krašto Valdybos pirmininką 
V. Neverauską jam 500 do
lerių čekį. O norint, kad 
būtų, pilnai padengtos vienų 
metų gimnazijos išlaidos, 
dar trūksta apie 800 dolerių. 
Jęigų tik trys asmenys pas
kyrė šiam tikslui tokią 
stambią sumą, kiekvienas iš 

vienus savo vaikus ir žmoną. 
Tačiau jis nesustojo, nes ti
kėjo tuo, už ką kovoja. An
tanas Terleckas niekada 
neslėpė savo įsitikinimų - 
kovojo drąsiai ir atvirai, 
nors jo ginklas tebuvo vie
nas - žodis.

Antanas Terleckas nepa
darė jokio nusikaltimo, bet 
vykdė tą šventą pareigą, 
kuri privaloma kiekvienam 
žmogui. Nusikalstamos yra 
būtent saugumo organų 
vykdomos represijos, nes 
prievarta - bet kokių teisių 
ir laisvių nesutaikomas 
priešas; prievarta žlugdo 
taiką, o taika - tai kito teisių 
gerbimas.

Antanas Terleckas turi 
būti išlaisvintas. Niurnber
go tautų teismas pasmerkė 
ir nubaudė hitlerinius nusi
kaltėlius. Tarp kitų, teisingo 
atpildo susilaukė ir buv. Vo
kietijos reicho užsienių rei
kalų ministeris Ribbentro- 
pas. Tačiau tas, kuris sėdo 
su juo už derybų stalo dalin
tis Rytų Europos, tebėra 
laisvas ir nenubaustas. 0 
Antanas Terleckas, išdrįsęs 
pasmerkti gėdingą diktato
rių sandėrį, yra suimamas ir 
kankinamas. Ar galima šiuo 
atveju tylėti?! Abejingumui 
neturi būti vietos. Bet ku
riame pasaulio kampelyje 
vykdomas žmogaus teisių 
pažeidimas yra iššūkis visos 
žmonijos viltims ir idealams.

Mes kreipiamės į visus 
geros valios žmones: vardan 

mūsų galėtumėm prisidėti 
keliais ar keliolika dolerių ir 
šį likuti padengti. Išsiauginti 
tautiniai susipratusių lietu
vių, kurie ateityje po mūsų 
vadovaus bendruomenei ir 
laisvajame pasaulyje atsto
vaus ir gins mūsų tautos 
reikalus, yra daug svarbiau, 
negu išleisti doleriai. Ade- 
laidiškiams tai turėtų rūpėti, 
nesmespirmieji Australijoje 
pralaužėme ledus ir pasiun
tėme pirmąjį iš Australijos 
mokini i Vasario 16 gimnazi
ją. Tikimės, kad Andriukas 
mūsų neapvils.

Kartu su sūnum išvyko ir 
jo mama, kuri pati viena rū
pinosi berniuko auklėjimu ir 
nenorėjo nuo sūnaus taip il
gai atsiskirti. Ji išvyko sa
vomis lėšomis, tikisi ten pa
dedant pažįstamiems susi
rasti darbo ir 1981 metų 
sausio mėnesi grįžti namo į 
Adelaidę. Linkime geriau
sios sėkmės. 

B. Straukas 

Įf (Redakcijos pastabą] .Tęū
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antrojo pasaulinio karo aukų 
atminimo, vardan visų tautų 
laisvės, vardan žmogaus 
teisių įgyvendinimo - pro
testuokite ir ginkite tą, ku
ris turėjo drąsos pasmerkti 
baisiausio istorijoje karo su
kėlėjus.
1979 metų lapkričio 8 d.

Pasirašė: kun. Algirdas 
Močius, Mečislovas Jurevi
čius, Vladas Šakalys, Algir
das Statkevičius, Julius 
Sasnauskas, Jonas Protuse- 
vičius, Kęstutis Subačius, 
Petras Cidzikas, Zigmas 
Širvinskas, Angelė Paš- 
kauskienė, Jonas Petkevi
čius, Jadvyga Petkevičienė, 
Jonas Volungevičius, Gedi
minas Rickevičius.

Smerkdami politines re
presijas, mes remiame rei
kalavimą besąlygiškai grą
žinti laisvę Antanui Terlec
kui.

Parašai: (septyni neiš
skaitomi) ir Algimantas An
dreika

Gruodžio 11 d. buvo suim
tas Julius Sasnauskas. 
Smerkdami represijas dėl 
pažiūrų, reikalaujame pa
leisti Antaną Terlecką ir 
Julių Sasnauską.

Antanas Račas, Zofija 
Račienė, Henrikas Račas, 
Veronika Račienė, Gerutė 
Šakalienė, Rimantas Matu
lis, Leonora Sasnauskaitė, 
Vytautas Bogušis, Andrius 
Tučkus, Algimantas And
reika, Birutė Burauskaitė, 
Ona Smetonienė, Zita Vana
gaitė, Angelė Paškauskienė, 
Elena Terleckienė, Vilija 
Terleckaitė, Mart Nikius, 
Enn Tarto, Erik Udam, Al
bertas Žilinskas ir kiti - viso 
151 parašas

Pastaba: SNO - dabarti
nėje Lietuvoje santrumpa," 
reiškianti "Suvienytų Nacijų 
Organizacija”, ką mes čia 
vadiname Jungtinių Tautų 
Organizacija.

Būdamas Australijoje Ja
ponijos min. pirm. Ohira ap
tarė su Australijos vyriau
sybe tarptautinę padėtį ir 
palietė abiejų kraštų ūkinį ir 
kultūrinį bendradarbiavimą.

***
Neseniai Japonijoje ati

dengta stambi šnipinėjimo 
afera: kai kurie japonų 
aukštųjų karininkų sovie
tams perdavę žinių apie Ja
ponijos gynybos paslaptis. 
Japonų vyriausybė pareiškė 
sovietams protestą, o kari
nis atache buvo atšauktas "į 
Maskvą. Japonai greičiausia 
pareikalaus, kad ir eilė kitų 
sovietų ambasados tarnau
tojų apleistų kraštą. Tai 
viena stambiausių špionažo 
aferų po paskutinio karo.

singai šio straipsnio autorius 
p. B. Straukas primena, kad 
galėtumėm visi bendrom jė
gom ir toliau finansiniai pa
remti pirmąjį mūsų bend
ruomenės mokinį Vasario 16 
gimnazijoje, bet drauge rei
kėtų sudaryti kokį atsakingą 
organą, kuris to berniuko 
šalpa ir toliau rūpintųsi. Pa
siskaičius šį pranešimą gal 
ne vienas norėtų tuoj pat 
prisidėti savo auka, bet kur 
tas aukas siųsti ir kokiu ad
resu? Gal kartais šios akci
jos imtųsi Australijos Lie
tuvių Fondas ar ALB Krašto 
Valdyba, kuri galėtų suda
ryti šiam tikslui specialų 
komitetą. Red. -.■*..... >
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LAIŠKAS IŠ AMERIKOS

DĖMESYS PABALTIEČIŲ BYLAI

Kiek laiko viskas buvo 
aprimę: Baltijos valstybes 
liečia klausimai Šiaurės 
Amerikoje atrodė visai ne
aktualūs, Dabar visi reikalai 
vėl pajudėjo teigiama kryp
timi. 1979 m. gruodžio 20 d. 
Amerikos senatas vienbal
siai priėmė rezoliuciją nr. 
200, kurioje Amerikos vy
riausybė raginama šiemet 
Madride įvykstančioje kon
ferencijoje iškelti Baltijos 
valstybių klausimą, sutei
kiant joms teisę pačioms ap
sispręsti dėl krašto santvar
kos. Ta rezoliucja anksčiau 
buvo, priimta atstovų rūmų 
390 balsų "už" ir nė vieno 
"prieš”. Rezoliucijos 
įžangoje yra du įsidėmėtini, 
gana reikšmingi išsireiški
mai. Vienas jų - "Tuo tarpu 
kai 1940 m. Sovietų Sąjunga 
savavališkai ir jėga prisi
jungė Baltijos valstybes 
(Lietuvą, Latviją ir Estiją), 
kurios buvo suverenūs Tau
tų Sąjungos nariai...” Ant
ras - "Tuo tarpu kai Baltijos 
valstybių tautos turi teisę į 
lygybę ir apsisprendimą, 
kaip nustatyta Helsinkio 
Baigiamojo akto
aštuntajame skyriuje, tai 
turėtų būti joms leista da
ryti laisvus rinkimus, globo
jant Jungtinėms Tautoms ir 
tik po to, kai bus atitrauktos 
iš Baltijos valstybių sovietų 
ginkluotosios pajėgos ir - 
politinis, administracinis ir 
policinis personalas...” Į viso 
kongreso (atstovų rūmų ir 
senato) didele balsų daugu
ma priimtas rezoliucijas vy
riausybė paprastai atsižvel
gia. Ypač kad ją stipriai rė
mė įtakingieji asmenys. 
Pav., kad ir senate: populia
rieji senatoriai prezidenti
niai kandidatai, įskaitant ir 
senato mažumos vadą Ba
ker, vieną iš stipriųjų res
publikonų prez. kandidatų. 
Nemažiau svarbu, kad rezo
liucijos šulai, įskaitant ir už
sienio reikalų komisijos pir
mininką F. Church, turintį 
daug įtakos Amerikos už
sienio politikai. Jis priminė, 
kad beveik 40 metų kai Bal
tijos kraštų žmonės turi būti 
Sovietų Sąjungos piliečiais, 
kai jie tos pilietybės nesiekė 
ir nenori jos turėti. Dar dau
giau - pagal naująjį Sovietų 
Sąjungos pilietybės įstaty
mą ir kitur gyveną žmonės, 
kilę iš tų kraštų, ir net jų 
vaikai priskiriami Sovietų 
Sąjungos pilietybei. Šios re
zoliucijos tikslas - ne tik pa
kartoti Amerikos politiką 
dėl tų kraštų teisės į laisvą 
apsisprendimą, bet ir pers
pėti J.A. Valstybių valdžios 
organus, kad jie netaikytų 
to naujojo įstatymo J.A. 
Valstybių piliečiams nenau
dinga prasme. Didelis lietu
vių draugas sen. Ch. Percy, 
respublikonas iš Illinoi’s 
valstijos (kurioje yra ir Či
kaga), pareiškė: "Šiandien 
patvirtindami tą rezoliuciją, 
mes patvirtinsime savo 
krašto nenutrūkstamą įsi
pareigojimą Baltijos valsty
bių tautoms... Gyvename 
laisvėje, kaip laisvi žmonės 
turime atsakomybę kitiems 
svetimose šalyse, kur laisvė 
yra paneigta. Tegul visi ži
no, kad mes ir toliau pasisa
kysime už laisvę visur." 
Sen. R. Dole, vienas iš da
bartinių respublikonų prezi
dentinių kandidatų, 1976 m. 
kandidatuodamas į vicepre
zidentus, labai stipriai kriti-
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kavo Amerikos užsienio po
litiką, dėl kurios nesugebėji
mo didelė dalis Rytų Euro
pos tautų buvo palikta 
nuožmioje vergijoje. Ir šį 
kartą jis stipriai pasisakė, 
primindamas, kad jau ket- 
veri metai prabėjo nuo priė
mimo Helsinkio akto, kuriuo 
buvo numatyta skatinti tau
tų susipratimą bei įtampos 
atpalaidavimą, gerbti žmo
gaus teises, religijos laisvę 
ir visų tautų apsisprendimą, 
bet, deja, tų kraštų okupaci
ja tebeegzistuoja ir dabar, 
keturiasdešimčiai metų 
praslinkus. Pastebėjęs, kad 
Madrido konferencija suda
rys retą forumą tokiems 
klausimams iškelti, jis ryž
tingai pabrėžė: "Todėl ir aš 
remiu siūlomą rezoliuciją, 
įpareigojančią J.A. Valsty
bių delegaciją Madride siek
ti, kad būtų pilnai įvykdytas 
Helsinkio akto aštuntasis 
skyrius, liečiąs lygias tautų 
teises ir laisvą apsisprendi
mą: "Vienas iš svarbiųjų 
respublikonų prez. kandida
tų ir mažumos vadas sen. H. 
Baker, visada visais klausi
mais turįs aiškią liniją ir ne
bijąs stipriais žodžiais pa
liesti nė sovietų imperializ
mo, pateikdamas tą rezoliu
ciją senatui, priminė, kad 
sovietų imperializmas sten
gėsi praplėsti savo sienas ir 
anksčiau ir kad Amerika 
apie tai buvo įspėta.” Toks 
perspėjimas buvo 1940 m.

Kanadiečių žygis
IŠGELBĖJO 6 AMERIKIEČIUS

Kanados ambasadorius K. 
Taylor išvežė iš Irano 4 
Amerikos ambasados tar
nautojus ir dvi jų žmonas. 
Jie visi jau Amerikoje, o ka
nadiečiai iš ten sugrįžo į Ka
nadą. Tie šeši asmenys ne
buvo Amerikos ambasadoje, 
kai ją lapkričio 4 d. užėmė 
karingieji Irano studentai. 
Po kelių slapstymosi dienų 
jie atvyko į Kanados amba
sadą ir slaptai gyveno pas 
kanadiečius jų privačiuose 
namuose iki atsirado proga 
juos išgabenti. Šios ypatin
gos misijos pasisekimą nu
lėmė du dalykai: sumaniai 
paruoštas planas ir paslap
ties per tris mėnesius išlai
kymas. Tai buvo žinoma tik 
pačiam Kanados ambasado
riui ir porai jo vyresniųjų 
tarnautojų. Net sargybos 
viršininkas kanadietis nieko 
įtartino nepastebėjo. Prisi
dėjo, žinoma, ir tai, kad ira
niečiai nebuvo tiek gudrūs 
patikrinti kanadiečių namus, 
nors ir žinojo, kad keli ame
rikiečiai yra dar nepagauti ir 
tebesislapsto. Ambasada 
nepalaikė jokio ryšio su 
Amerika, o turėjo ryšius tik 
su Kanados užsienio reik, 
ministere, o ministeris pir
mininkas informuodavo 
prez. Carterį, kuris kalbė
davo pakeitęs balsą, naudo
damas slaptažodį ir kitus 
sutartus terminus. Paskuti
niu laiku Kanados ambasa
dos tarnautojų skaičius buvo 
labai sumažintas, kad galėtų 
išvežti amerikiečius. Vyks
tant Irano prezidento rinki
mams ir kitokiai suirutei 
Kanados ambasada buvo 
uždaryta ir 6 amerikiečiai 
išvežti su falsifikuotais Ka
nados'pasais. Irano užsien. 

kai Sovietų Sąjunga prisi
jungė nepriklausomas vals
tybes Lietuvą, Latviją ir 
Estiją kaip laimikį derybų 
su Adolfu Hitleriu. Tų vals
tybių okupacija bei pavergi
mas yra gyvas rusiškojo im
perializmo simbolis ir taip 
pat ironiška pasekmė karo, 
siekusio apsaugoti Europos 
laisvę nuo sunaikinimo... Ši 
rezoliucija kreipiasi į prezi
dentą, kad jis duotų ins
trukcijas J.A. Valstybių de
legacijai, dalyvaujančiai 
1980 m. Europos saugumo ir 
bendradarbiavimo konfe
rencijoje, pareikalauti pilno 
įgyvendinimo Baigminio 
Helsinkio akto aštuntojo 
skyriaus, liečiančio lygias 
tautų teises ir jų apsispren
dimą. Be to, ši rezoliucija 
kreipiasi į prezidentą, pri
mindama laikyti Baltijos 
valstybių pavergimą gyvu 
klausimu pasaulio bendruo
menėje ir stengtis gauti 
tarptautinę paramą šių trijų 
valstybių nepriklausomybei 
atstatyti.”

Minėtai Madrido konfe
rencijai ruošiamasi ir Kana
doje. Joje veikiąs Paverg
tųjų Europos tautų komite
tas Toronte turėjo pasikal
bėjimą su Kanados užsienio 
reikalų ministere Flora 
MacDonald. Tai labai nau
dingas komitetas. Nors jis 
veikia tik trumpą laiką, bet 
yra atlikęs stambių darbų: 
jis buvo labai aktyvus ruo- 

reik. ministeris pareiškė, 
kad Kanada už tai kur nors 
ir kada nors turės brangiai 
apmokėti.

Paryžiuje esantis Kana
dos kultūros centras jau ga
vo grasinimų iš neišaiškinto 
asmens, kalbančio Irano 
vardu. Teroristai, žinoma, 
gali mėginti šį tą daryti, bet 
kitais atvejais Kanada Irano 
nebijo: Irano nafta Kanadai 
nebūtina. Prie šacho Kana
dos eksportas į Iraną siekė 
100 milijonų dolerių, tuo 
tarpu dabar Iranas perka tik 
už 22 mil. dol.

Pats JAV prezidentas te
lefonu padėkojo Kanados 
min. pirmininkui. Kai kurios 
amerikiečių firmos paskelbė 
tūkstančius kainuojančias 
padėkas laikraščiuose ir 
žurnaluose. Įstaigų ir auto
mobilių languose dažnai ma
tėsi žodžiai "Ačiū Kanadai". 
Ambasadorius K. Taylor 
Kanadoje sutiktas kaip did
vyris- Darūnas

* * *
Leningrade suimtas ir 

nuteistas ketveriems me
tams kalėti meno kolekcio
nierius rusas G. Michailo- 
vas, kuris rinko neoficialių 
dailininkų paveikslus ir ren
gė jų parodas. Michailovas 
ne tik buvo nuteistas, bet jo 
turtas konfiskuotas, o meno 
rinkiniai įsakyti sunaikinti. 
Apie 40 Leningrado intelek
tualų - mokslininkų, daili
ninkų, rašytojų, norėdami 
išgelbėti kūrinių rinkinius 
net kreipėsi į Jungtines 
Tautas ir išleido atsišauki
mus į pasaulio galerijas bei 
muziejus, kad tam vanda
lizmui pastotų kelią.

LIETUVIŲ KOOPERATINĖ KREDITO DRAUGIJA 
"TALKA”

Duoda paskolas
lengomis sąlygomis pirkimui namų, automobilių, baldų, 
pastatymui garažų, namų remontui ir pagerinimui, verslo 
ir kitiems reikalams. #

INFORMACIJAS TEIKIA TALKOS ĮSTAIGOS 
LIETUVIŲ NAMUOSE:
MELBOURNE
44-50 Errol St., North Melbourne 
pirmadieniais ir antradieniais 9-2 vai., 
šeštadieniais 10-2 vai., sekmadieniais 1.30-3 vai. 
Telef. 328 4957
Po darbo vakarais P. Baltutis tel. 699 8419 

J. Šniras tel. 306 7095
ADELAIDE
6 Eastry St., Norwood 
sekmadieniais 1 - 3 vai.
Po darbo vakarais V. Neverauskas tel. 277 1129

V. Baltutis tel. 422 093
SYDNEY
16-18 East Terrace, Bankstown 
sekmadieniais 2-4 vai.
Po darbo vakarais M. Petronis tel. 789 3939

M. Šumskas tel. 708 2886

šiantis Belgrado konferenci
jai, o dabar jis ruošiasi Mad
rido konferencijai, turinčiai 
ištaisyti nukrypimus nuo 
Helsinkio konferencijos pri
imto akto. Jis yra įteikęs 
Jungtinėms Tautoms doku
mentų rinkinį apie sovietinį 
tautų pavergimą ir reika
laujanti jo (pavergimo) pa
naikinimo bei suverenumo 
pavergtose valstybėse at
statymo. Komitetą sudaro 
atstovai šių tautų: vengrų, 
čekoslovakų, lenkų, ukrai
niečių, estų, latvių ir lietu
vių. K-to pirm, latvis Dr. L. 
Lukss, sveikindamas minis- 
terę, atvykusią kartu su 
prekybos min. Vilson, - per
skaitė raštą, kuriame buvo 
reiškiamas susirūpinimas 
dėl menkų rezultatų šeimų 
suvienijimo srityje, dėl pa
bėgėlių iš pavergtų Rytų 
Europos kraštų deportavi
mo, dėl Sovietų Sąjungos 
naujojo pilietybės įstatymo 
taikymo Kanados pilietybę 
turintiems, dėl Estijos ir 
Latvijos konsulų į oficialų 
sąrašą neįrašymo ir daug 
kitų klausimų. Buvo iškeltas 
ir Žmogaus teisių mindžioji
mo pavergtose tautose 
klausimas, ypač Lietuvoje, 
Latvijoje ir Estijoje. Jose 
vykdoma tikra tautžudybė, 

religinė bei tautinė 
priespauda ir stiprus rusini-

***
Jugoslavija susirūpinusi 

savo saugumu, kai prez. B. 
Tito serga ir turėjo viena po 
kitos net dvi sunkias opera
cijas. Tito yra 87 m. Jugos
lavija yra fedar alinė valsty
bė iš atskirų tautų, kurių 
tarpe vyksta aštrūs konflik
tai, tik Tito kieta ranka su
laiko nuo suirutės. Bijomasi, 
kad mirus ar pasitraukus 
prez. Tito gali kilti viduje 
sąmyšis, kurį lengvai išnau
dotų sovietai, seniai laukią 
progos Jugoslaviją įjungti į 
savo kontrolę. Net jugosla
vų komunistų partijoj nėra 
vieningos nuomonės: vieni 
nori dėtis su sovietais, kiti 
drauge su Tito siekia išlai
kyti nepriklausomybę. Spė
jama, kad po Tito Jugosla
vija taps konflikto židiniu 
Europoje. 

mas, turįs tikslą tas tautas 
sunaikinti. Ministere pa
reiškė, kad santykiai su So
vietų Rusija yra iš pagrindų 
peržiūrimi ir stipresnė akci
ja bus paimta išsiaiškinus su 
kitomis valstybėmis. Jung
tinė kova duosianti daug ge
resnių rezultatų. Žmogaus 
teisių klausimas esąs labai 
artimas jos širdžiai: Madri
do konferencijoje jis būsiąs 
vienas iš svarbiausių klausi
mų, keliamas Kanados dele
gacijos. Ji taip pat pasisa
kanti už Kanados apsigink
lavimo sustiprinimą.

Minėtai konferencijai 
stropiai ruošiasi visos vals
tybės, bet ypač dvi pagrin
dinės - J.A. Valstybės ir So
vietų Sąjunga. Vienos ar ki
tos delegacijos pasiekti re
zultatai daug priklauso nuo 
to, kas jai vadovauja. Dabar 
Amerikoje stipriai ginčija
masi, kas jos delegacijai tu
rėtų vadovauti. Užs. reik, 
min. C. Vance spaudžia pre
zidentą, kad jis paskirtų 
toms pareigoms buv. Pen
silvanijos gubernatorių W. 
Scranton, respublikoną, ži
nomą savo liberališkumu ir 
esantį Vance draugą. Vance 
vengia supykinti rusus. Kiti 
tam priešinasi. Jei jis 
(Scranton) bus pirmininku, 
bus padarytos didelės išlai
dos ir nieko nepasiekta. 
Vance sujaukė visą Ameri
kos užsienio politiką, o 
dabar nori sujaukti ir šią 
konferenciją. Ta konferen
cija kelia kiek rūpesčio ir 
sovietams, nors jie "moka" 
kaip išsisukti: pasakė, kad 
Afganistano vyriausybė 
šaukėsi sovietų pagelbos. 
Jei taip, tai kodėl jie sulik- 
vidavo tada tą savo "drau
gą - tos vyriausybės vadą? 
Taip jie gali aiškinti ir Balti
jos valstybių inkorporavi
mą. Tačiau rūpintis tenka, 
kai dabar tuo niekas nebeti
ki. Todėl jų užs. reikalų min. 
A. Gromyko nuskubėjo į 
Madridą ir kalbėjosi su 
premjeru, užsienio reik, mi- 
nisteriu ir su karaliumi Juan 
Carlos. Svarbiausiai lietė du 
klausimus: a) pačią šiais 
metais įvykstančią konfe
renciją, b) norėjo padaryti 
stiprios įtakos, kad Ispanija 
nemėgintų įstoti į NATO.

Po ilgesnio laikotarpio šių 
metų Nepriklausomybės 
šventė galėjo būti atš
vęsta didesnio optimizmo, 
naujų vilčių ženkle.

4



TU, DIDVYRIŲ ŽEME
Rašo Balys Steckis

Gyvendama prie Baltijos 
jūros abiejose Nemuno 
žemupio pusėse, lietuvių 
tauta ištisus šimtmečius be 
paliovos turėjo ginti savo 
žemę nuo plėšriųjų 
kaimynų. Ir vikingas, ir len
kas, gudas, rusas, švedas, 
kalavijuotis ir kryžiuotis ir 
vakarų Europos riterių bū
riai nuolat galando savo 
ginklus ir puldinėjo Lietuvą 
norėdami ją užgrobti ir pa

vergti.
Savo žemę lietuvis gynė 

drąsiai ir narsiai be jokių 
rezervų. Kovose lietuvis už
sigrūdino. Nuolatinės kovos 
padarė lietuvių tautą didvy
rių tauta. Net svetimųjų 
kronikos byloja apie nepap
rastą lietuvių drąsą, didvy
riškumą.

Kai kryžiuočiai įsiveržė į 
kunigaikščio Margio narsiai 
gintą Pilėnų pilį, nieko gyvo 
joje jau neberado. Prieš juos 
rūko didžiulis laužas, o jame 
svilo krūvos lavonų. Pama
tęs tai kryžiuočių vadas su
raukė kaktą ir piktai su
murmėjo:

— Laukiniai.
—Laukiniai, - atkartojo ir 

kiti vadai.
— Ne, jie didvyriai, - atsi

liepė anglų riteris; - aš 
grįžtu namo ir daugiau to
kiuose žygiuose nedalyvau
siu.

Tylus ir nekalbus buvo ir

IRJUREVIČIUS 
STATKEVIČIUS 
ĮSIJUNGIA Į LIETUVOS 
HELSINKIO GRUPE

įasinure
.., o To-

Sužinota, kad į Lietuvos 
Helsinkio Grupę įsijungė du 
nauji nariai, Mečislovas Ju
revičius ir Algis Statkevi- 
čius. Ši grupe pastaruoju 
metu buvo praretėjusi: Ba
lys Gajauskas ir Viktoras 
Petkus buvo pernai suimti ir 
nuteisti į lagerius, kunigas 
Karolis Garuckas pa~’~;:-A 
pernai balandžio 5 d., 
mas Venclova emigravo į JA 
V-bes. Iš Grupės steigėjų 
Lietuvoje buvo likę Ona Lu- 
kauskaitė - Poškienė ir Ei- 
tanas Finkelšteinas, prie 
kurių praėjusiems metams 
baigiantis prisijundė kuni
gas Bronius Laurinavičius. 
Paskutinis Grupės doku
mentas (Nr. 14) buvo išleis
tas pernai sausio mėnesį.

Mečislovo Jurevičiaus pa
vardė dažnai minima Lietu
vos Katalikų Bažnyčios 
Kronikoje. Jis buvo suimtas 
1950 m. gegužės 29 d. ir nu
teistas 25-iems metams la
geriuose ir 5-iems metams 
atimtos teisės už aktyvų da
lyvavimą pokarinėje laisvės 
kovoje. Amnestuotas 1956 
m. birž. 29 d., jis dešimt me
tų dirbo Šiauliuose, Lietu
vos aklųjų draugijos gami
nių mokymo kombinate. 
1975 m. sausio 10 d. iš darbo 
atleistas. Padėjo suorgani
zuoti 1976 m. rugpiūčio mėn. 
Šiluvoje įvykusias demons
tracijas prieš religinių teisių 
laužymą. Apie Algį Statke- 
vičių, g. 1937 m., kol kas te
žinoma, kad jis buvo suim
tas, prievarta uždarytas į 
psichiatrinę, paleistas 1970 
m. Jurevičius ir Statkevi- 
čius pasirašė Maskvoje rug
piūčio 23 d. paskelbtą pa
reiškimą, pasmerkiantį Mo
lotovo - Ribbentropo paktą.

. (ELTA) 

belgų grafas. Jis palingavęs 
savo žilą galvą tarė:

— Laukiniais šiuos žmo
nes galima lengvai pavadin
ti, bet jei visi lietuviai taip 
gina savo tėvų žemę, tai kas 
gali juos valdyti!

Lietuvių didvyrių eilės 
nesuskaičiuojamos. Jose yra 
vyrų, moterų ir vaikų. Ku
nigaikštienė Ona, Živilė, 
Gražina, Emilija Platerytė - 
tai tik kelios, kurių vardus 
mini istorija. Bet kiek daug, 
kiek daug didvyrių, apie ku
riuos istorija nerašo, kurių 
net kapai nežinomi!

Juk didvyris ne vien tas, 
kuris ginklu gina tėvynę ir 
gindamas gyvybę paaukoja. 
Didvyrė kiekviena lietuvė 
motina, kuri prie ratelio 
spaudos draudimo metu 
mokė savo vaiką skaityti iš 
draudžiamos lietuviškos 
maldaknygės ar elemento
riaus.

Didivyris kiekvienas 
knygnešys, kuris iš Prūsų 
gabeno lietuvišką spaudą ir 
pagautas kentėjo Sibiro ka
torgoj ar rusiškame kalėji
me.

Didvyriai yra XIX 
amžiaus sukilimų dalyviai, 
kurie prieš kazokus stojo 
ginkluoti šakėmis ar lazdo
mis ir nugalėti buvo pakarti, 
sušaudyti ar pūdami kalėji
muose.

Didvyriai yra Lietuvos 
atgimimo sąjūdžio veikėjai - 
Basanavičius, Kudirka, Vi
šinskis ir visi kiti, kurių žo
dis ir darbas pažadino lietu
vių tautą, ją prikėlė laisvai 
gyventi..

(Gilesnis australų akademi
kų susidomėjimas atneštiniu 
liaudies menu)

Crafts Board of the Aus
tralia Council drauge su 
Prestono
Instituto School of Art & 
Design 1979 metų eigoje iš
tyrė ir pravedė apžiūras bei 
sudarė pirmąjį apytikrį au
tentiškų atsineštinių ir čia 
sukurtų liaudies meno kūri
nių Australijoje - Viktorijoje 
katalogą. Lietuvišku seg
mentu rūpintis Melbourno 
Apylinkės V-ba apkvietė D. 
Simankevičienę, kuri drau
ge su A. Karazijiene supa
žindino Crafts Board’o kraš
totyrininkus su lietuviško 
liaudies meno bendraisiais 
bruožais. Jos naudojosi se
nųjų bei dabartinių liaudies 
meistrų rinktiniais, čia pri
einamais eksponatais, 
skaidrėmis bei iliustruotais 
angliško teksto leidiniais.

"PITSPACE” - aukščiau 
minėtų tyrinėjimų tiesiogi
nis užsakovas - yra galerija 
ir akademinė institucija, nu
mačiusi platesnės apimties 
liaudies menų srities darbų. 
PITSPACE šiuo metu imasi 
ruošti parodą, kurios tema 
yra "Europietiški liaudies 
drabužiai bei pluošto dirbi
niai”. Ši paroda įvyktų ge
gužės - birželio mėnesiais, ir 
apie tai dar skaitysime 
spaudoje.

Liaudies drabužių bei 
pluošto ekspertai iš Mel
bourne National Gallery jau 
dalyvavo pirmajame tokių 
liętuviškų audinių atrinkime

1 drauge l_ 
Technologijos

Didvyriai yra Kražių baž
nyčios gynėjai, kuriuos ka
zokai nagaikomis užkapojo. 
Didvyrės Kražių moterys, 
kurios greta vyrų grupės 
gynė savo bažnyčią ir žiau
riai išniekintos mirė.

Didvyriai jauni ir nepri
tyrę, bet atgimstančios tė
vynės meile degą savanoriai 
kūrėjai 1918 metų, kurie 
stojo su šimteriopai gauses
niais patyrusiais priešų ka
riais į nelygią kovą ir ją lai
mėjo.

Didvyriai yra Klaipėdos 
krašto sukilėliai, stoję į kovą 
už tėvų žemę Klaipėdos 
krašte ir jį atkovoję.

Didvyriai Darius ir Girė
nas, kurie stengėsi išgarsin
ti savo tėvynę Lietuvą ir žu
vo prie jos slenksčio.

Didvyriai Vilniaus krašto 
lietuviai, kurie lenkų perse
kiojami išlaikė savo tėvų 
palikimą ir meilę tėvynei 
Lietuvai.

Didvyriai bolševikų ir vo
kiečių okupacijų pogrindžio 
veikėjai, kurie pogrindžio 
spauda palaikė tautos mora
lę, stiprino pavergtus bro
lius ir seses.

Didvyriai kūdikiai, vaikai, 
moterys, vyrai, kurių 30.000 
buvo išvežta į vergų 
stovyklas Sibire kentėti ir 
mirti.

Didvyriai kunigai, kurie 
slaptai laikė pamaldas kon
centracijos stovyklose guo
dė ir stiprino to patieslikimo 
draugus.

Didvyrės jaunos lietuvai
tės, kurios paskutinį duonos 
kąsnį keitė į popieriaus 

Prisidėkime visi!
SVARBI LIAUDIES AUDINIŲ PARODA

ir tinkamus parodai ekspo
natus užregistravo ir ap
draudė. Galerijos direkto
rius, Mr. Tom McCullough, 
mano, kad "pastangos pri
statyti publikai liaudies kū
rinius iki šiol neprašokdavo 
turgelių (jumble sale) men
taliteto lygio, o meistriškai 
atlikti kūriniai būdavo daž
nai tuo pačiu moju maišomi 
su turistiniu suvenyriniu 
jauku. Mr. Tom Mc
Collough, buvęs Mildura 
skulptūros trienalės bei 
Sydney bienalės galerijų di
rektorius, yra neabejotinai 
kvalifikuotas tokią prestižo 
parodą rengti, ypatingai, kai 
kviečiasi talkon tekstilės 
ekspertus iš National 
Gallery.

Lietuviško segmento ry
šininkėms vis tik atrodo, jog 
mūsų lietuvių spintose ar 
skryniose dar gali atsirasti 
autentiškų rankomis austų 
kraitinių audinių palikimas. 
Galimas dalykas, mūsų įpė
diniai to palikimo, kaip ne 
visuomet tinkamo šiuolaiki
nio interjero panaudojimui, 
kol kas visai nevertina. Ma
noma, kad ir šia prasme bus 
laimėta, jei tokie audiniai 
patektų parodon. (Domimasi 
tiktai autentiškais lietuviš
kais rankų darbų 
audiniais).Tokio turto savi
ninkai, kur jie begyventų, 
padės visiems, jei praneš 
apie turimus audinius minė
toms ryšininkėms telefo
nais: 465 2485 arba 338 2172. 
Prašome skambinti po darbo 
valandų.

skiautelę, ant kurių užrašė 
iš širdies gelmių plaukian
čias maldas.

Didvyriai kūdikiai ir vai
kai, mirę badu ištrėmime.

Didvyriai Lietuvos Kata
likų Bažnyčios Kronikos lei
dėjai, platintojai ir skaity
tojai.

Didvyriai Simas Kudirka, 
kurio nepavykęs šuolis į 
laisvę ir drąsus laikymasis 
teisme atkreipė pasaulio dė
mesį į okupuotos Lietuvos 
vaikų kančias.

Didvyris Romas Kalanta, 
kuris degdamas šaukė 
’’Laisvės Lietuvai!”

Didvyriai Andriuškevi
čius ir kiti, kurie susidegino, 
kad jų kančios atneštų vil
ties spindulėlį kitiems.

Didvyriai Lietuvos dva
siškiai, persekiojami, kali
nami, tremiami, o tačiau ne
išsižadėjo tikėjimo ir atliko 
savo pareigas.

Didvyrė Nijolė Sadūnaitė, 
kuri teisme drąsiai gynė sa
vo pažiūras ir už savo tikėji
mą bei meilę tėvynei Lietu
vai šešerius metus kentėjo 
koncentracijos stovykloje.

Didvyriai Lietuvos laisvės 
kovotojai - 60 000 partizanų, 
kurie tėvynėje ilgus metus 
kovojo su okupantu ir nelei
do jam laisvai krašte sauva
liauti. Nors visi jie žuvo, bet 
apie jų žygius pasakos lietu
vės motinos savo vaikams,

Iki šiol eksponatais - audi
niais maloniai padėjusioms 
p.p. Jakučiams, Adamkavi- 
čiams, Kaunams, Lipšiams, 
Petraičiams, Žilinskams, 
Rubaževičiams, Karazijoms 
ir ponioms - Šemienei, Jo- 
kubauskienei bei audėjoms 
A. Liubinienei ir I. Tamo
šaitienei - reiškiame visų 
suinteresuotų vardu 
padėką.

Primintina, kad parodoje - 
naujai įsigytose didžiulėse 
Community Arts Centre pa
talpose - bus išstatyti dau
giau kaip 40 tautų rinktiniai

ROMOS MASTIENĖS
KONCERTAS

Roma Mastienė solistė iš 
Čikagos. Į Australiją pak
vietė ALK Federacija. Syd- 
nejuj davė savo dainų kon
certą gruodžio 30 d. Lietu
vių Klube. Nežiūrint gausių 
parengimų ALK Fed. suva
žiavimo metu viešnios solis
tės pasiklausyti susirinko 
virš 200 tautiečių. Tikrai nė 
vienas neliko apviltas. So
listė Roma savo puikia šyp
sena ir dainomis, įterpdama 
deklamacijų sugebėjo 
užmegsti ryšį su klausančia 
publika ir ją sau palenkti. 

KAS LIETUVIŠKAI NEKALBA, 
TAS LIETUVIŠKAI IR NEGALVOJA; 
KAS LIETUVIŠKAI NEGALVOJA, 
TAS LIETUVIŠKAI, ĮRNEGYVENA!

jų žygiai bus aukso raidėmis 
įrašyti tautos istorijoj. Dau
gelio jų kapai nežinomi, bet 
jų dvasia gyva, ji įkvepia ki
tus kovoti už savo teises.

Didvyriai Povilas Petro
nis, Juozas Gražys, Virgili
jus Jaugelis ir kiti už Lietu
vos Kat. Bažnyčios Kronikų 
ir maldaknygių spausdinimą 
ir platinimą kenčią kalėji
muose ir koncentracijos sto
vyklose.

Didvyris mokslininkas ir 
poetas Mindaugas Tamonis, 
kuris savo tautai reikalavo 
teisių ir už tai buvo uždary
tas psichiatrinėn ligoninėn, 
kankinamas ir rastas negy
vas ant geležinkelio bėgių.

Tai tik maža dalis Lietu
vos didvyrių. Jų visų darbai 
ir žygiai, jų kovingumo dva
sia testiprina mus visus 
išeivius, testiprina mūsų 
visų ryžtą dirbti tėvynei 
Lietuvai, kovoti, kad ji at
gautų laisvę.

Ypač švęsdami Vasario 
16-ją susikaupkime ir pagal
vokime, ar iš tiesų padaro
me viską, ką privalome pa
daryti? Ar mumyse dega 
Lietuvos didvyrių dvasia? O 
gal kartais savų ambicijų 
apakinti pakenktam lietu
viškam reikalui? Gal lietu
vybė mums tik etiketė, kuri 
duoda mums įvairių teisių 
bet neuždeda pareigų?

Tad brangūs broliai ir se
sės lietuviai, Vasario 16-sios 
proga prisiminkime tos gra
žiosios laisvos Lietuvos did
vyrių žemės paveikslą, kurį 
nešiojamės širdyje keliau
dami per svetimus kraštus, 
prisiminkime visus žinomus 
ir nežinomus didvyrius, kad 
jie būtų mūsų gyvenime ir 
veikioje kelrrdžiu.

eksponatai. Sunkiau bus 
nustebinti mūsų kukliu įna
šu tas tautas, kurios, kaip 
patirta, išstatys šimtmečių 
autentiškus liaudies drabu
žius. Todėl ir apeliuojame į 
visus, kurie šitame reikale 
dar galėtų kaip galima grei
čiau padėti.

D. Simankevičienė

Kadangi apie jos koncer
tus ir dainas jau buvo rašyta 
anksčiau iš kitų vietovių, tad 
nėra reikalo tą patį kartoti. 
Po koncerto buvo bendra su 
soliste viešnia vakarienė, 
kuri užtruko net iki pirmųjų 
gaidžių. Ačiū viešniai už 
puikų koncertą ir nepamai
nomai akomponistei Nemy- 
rai Masiulytei iš Adelaidės.

Melbourne etninė radio 
stotis 3EA sustiprinama ir 
transliacijosbus girdimos ir 
tolimesnėse Viktorijos vie
tovėse, kaip Geelong, ir 
kitur.
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Namie svetur
MOTERŲ DRAUGIJOS 
VAKARAS

Vasario 9 d. Sydnejaus 
Liet. Klube nuotaikingai 
Eraėjo tradicinis Sydnejaus 

lietuvių Moterų Soc. Globos 
Draugijos vakaras - Užga
vėnių Blynų Balius. Pasigė
rėtinai susirinko gausiai va
karo dalyvių. Programoje 
buvo inscenizuota ’’nesu
prastos moters misterija”, 
kurią sumaniai ir originaliai 
paruošė Danutė Skorulienė. 
Kondensuotai ir komiškai 
perteikti kasdienos mote
riško gyvenimo faktai pri
vertė gausius vakaro daly
vius skaniai pasijuokti ir 
drauge susimąstyti. Šia 
proga reikia pasidžiaugti, 
kad dar turime savo tarpe 
kūrybinių pajėgų, tokių kaip 
D. Skoruhenė, kuri iš kas
dienybės moka išspausti gy
venimo esenciją ir ją kon
densuotai atskleisti jumo
ristine forma. Jau ne pirmą 
kartą D. Skorulienė paruo
šia pramoginio pobūdžio 
programas, kurios visados 
patraukdavo žiūrovų dėmesį 
savo aktualumu ir kūrybiniu 
originalumu. Sveikiname p. 
D. Skorulienę ir tikimės su
laukti naujų prošvaiščių 
mūsų kasdienybėje.

Sekė fantais gausi loterija 
ir bendras visų dalyvių nuo
taikingas pavakariojimas. 
Praėjo dar vienas Moterų 
Draugijos metinis vakaras, 
kuris laikytinas vienu iš 
patraukliausiu lietuvių pa
rengimų Sydnejuje.

DAINOS CHORE

Dainos choras pradėjo 
normalias repeticijas penk
tadienio vakarais nuo vasa
rio 8 d. Iš jaunimo į chorą 

Skelbimas 
ŠVENTOJO RAŠTO TYRINĖTOJŲ GARSINIMAS

Viltis po mirties
VĖL BUS GYVAS

Taip buvo, kuomet Jėzus tarė Mortai: "Tavo brolis 
prisikels”. Natūraliai ji-pradėjo įsivaizdinti džiaugsmą, 
koks apims visą žmoniją anoje palaimintoje naujoje die
noje, kurioje gyvenimo laimė bus išlieta ant visų, ir todėl 
ji atsiliepė: "Aš žinau, kad mano brolis prisikels prisikėli
me paskutinėje dienoje". Jėzus neužginčijo Mortos pa
reiškimo teisingumo. Neabejotina, kad Jėzaus atsilanky
mas į anuos Betanijoje buvusius namus buvo priežastimi 
puikiosios vilties, kuri pripildė Mortos pašvęstą širdį. Jė
zus sustiprino jos tikėjimą, sakydamas: ”Aš prisikėlimas 
ir gyvybe; kas tiki į mane, nors ir būtų miręs, bus gyvas, 
ir kiekvienas, kurs gyvas ir į mane tiki, nemirs per am
žius". - Jono 11:25, 26.

Sakydamas: ”Aš prisikėlimas ir gyvybė,” Viešpats 
reiškė, kad anoje ateities dienoje, kuomet mirusieji bus 
vėl gyvi ir visoje žemėje bus rojus, visa tai bus įvykdyta 
Jėzui tarpininkaujant. Jėzus yra didžioji pasaulio Švie
sybė, gyvenimo šviesa. (Jono 1:9, 8:12, 9:5). Jam kara
liaujant žemėje bus įsteigta sveikata ir gyvybė. Jis yra 
tas, kurį pranašas praminė "Teisingumo Saule”, kurios 
spinduliuose bus gydymas. Mal. 4:2.

KRISTUS

Jėzus paklausė Mortos: "Ar tu tiki tai?" Ar tiki, kad aš 
esu tas, kuris sugrąžins tavo broliui gyvybę tą dieną, ku
rioje maloningasis Dievo nutarimas bus įvykdytas visos 
žmonijos naudai. Morta atsakė:' "Tai Viešpatie, aš tikiu, 
kad tu esi Kristus, gyvojo Dievo Sūnus, kurs atėjo į .šį 
pasaulį". (Jono 11:26,27). Nuo to laiko, kai žmogus įpuolė 
l nuodėmę ir mirtį, Dievas davė žmonijai pažadus siųsti 
Gelbėtoją. Abraomui buvo duotas pažadas, kad jo "sėkla 
palaimins visas žemės gimines”. (1 Moz. 12:1 - 3; 22:18). 
Apaštalas Povilas aiškina, kad toji pažadėtoji "sėkla" yra 
Jėzus. (Gal. 3:16). Morta irgi žinojo apie tai, o kadangi 
pažadėtasis Kristus turėjo palaiminti visas tautas ant že
mės, todėl jis turėjo būti "prisikėlimas ir gyvybė”.

Bus daugiau
' 1' f -'. -J - I JJ..)!"!
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įstojo Laima Barkutė, Vida 
Viliūnaitė, o iš vyresniųjų 
Jonas Lizdenis, Bronė Liz- 
denienė, Lidija Dijokienė ir 
sugrįžo Irena Gintalaitė - 
Sweeney.

Lietuvių Klubo valdyba 
fiirmutines repeticijas pa- 
aistė visa dėže šampano. 

Ačiū klubui ir naujiems cho
ristams išgirdusiems Dainos 
choro kvietimą.

JAUNIMO TALENTŲ
VAKARAS

ALK Federacijos ruoštas 
Jaunimo talentų vakaras 
įvyko gruodžio 28 d. Lietu
vių Klube Bankstowne. Tai 
kitas stambus parengimas ir 
retas Sydnejuj, kurį suor
ganizavo A. Vinevičius. Va
karo programą paruošė 
veiklios jaunesnės kartos 
sydnejiškės Marina Cox, 
Jadvyga Burokienė ir Julė 
Lašaitienė, pranešėjomis 
buvo Rita Barkutė ir Loreta 
Šarkauskaitė. Deklamuo
jant išgirdome Antaną Šar- 
kauską, jis visada įdomus 
savim pasitikįs, scenoje lai-

Žaidimai prieš patrankas

Beveik per šimtmetį vykę 
atgaivinti olimpiniai žaidi
mai, žinomi vardu "Pasauli
nė olimpiada” taip prigijo 
pasaulyje, kad pasidarė tarp 
daugybės tautų kaip jungtis 
tarp skirtingų pažiūrų ir po
litinių įsitikinimų. Olimpi
niuose žaidimuose be jokio 
skirtumo dalyvaudavo visų 
kraštų sportininkai neatsi
žvelgiant nei į ideologijas, 
nei į rases. Gaila, šitą tautų 

kosi kaip veteranas, jam 9 
metai. Broliai Petrukas ir 
Mikutis Burokai pašoko mo
dernų Disco šokį. 
Justinukas Ankus fleita pa
grojo lietuviškų meliodijų. 
Brolis ir sesutė Glen ir Vi
vien Ladygai pasirodė su 
dainomis. Abu yra muzika
lūs naujuoliai. Vivien dai
nuoja sau pritardama gi
tara, o brolis Glen pritaria ir 
akomponuoja pianinu.

Išraiškos šokyje pasirodė 
sesutės Kristina, Marina ir 
Virginija Coxaites. Raimon
das Pullinen pianinu pas
kambino porą dalykėlių ir 
pabaigai išgirstame jauną 
deklamatorių, svečią iš 
Adelaidės Sietyną Kubilių. 
Prieš keletą metų stebėjo
mės jo brolį Lietuvių Dienų 
parengimuose. Sietynas 
Kubilius puikus deklamaro- 
tius, geras aktorius. Jo pui
kus lietuvių kalbos mokėji
mas ir jos perdavimas Jono 
Aisčio poezijos stebino pub
liką.

Užbaigus šį gražiai pra
vestą vakarą, vadovas A. 
Vinevičius, padėkojo ruošė- 

bendrystės visuotinę formą 
sudrumstė kaip tik sovietų 
kurstoma tautų nesantaika. 
Jau praėjo kelios olimpia
dos, kuriose nedalyvavo eilė 
tautų reprezentantų vien 
dėl to, kad tuose kraštuose 
politinė santvarka it oficia
lieji valstybių organai yra 
kitokio nusistatymo, negu 
kituose kraštuose galiojanti 
politinė sistema. Net įvyko 
politinių skaudžių atentatų 
(prisiminkime Muencheno 
olimpiadą, kur buvo išžudyti 
Izraelio reprezentantai), 
Montrealio olimpiadoje ne
dalyvavo ar nebuvo įsileisti 
keli kraštai, kurie buvo po
litiškai pasmerkti (Pietų Af
rika, Rodezija, rasinės poli
tikos pagrindais).

Prieš akis šiais metais 
Maskvos olimpiada, kuri pa
sidarė politiniu žaisliuku po 
to, kai Sovietų Sąjunga su 
karine jėga užėmė Afganis
taną. Norėdami sutramdyti 

’ ir pažaboti Sovietų Sąjungą 
ir jos ekspansinę politiką 
vakariečiai nesiryžta ginklu 
pagrasinti, bet imasi ekono
minių ir moralinių priemo
nių. Į šitą politinį žaidimą 
įtraukti ir olimpiniai žaidi
mai, kurie turi įvykti šiais 
metais liepos mėnesį.

Pradžioje griebtasi eko
nominės blokados: buvo 
bandoma sustabdyti sovietų 
grūdų užpirkimus Ameriko
je, Kanadoje, Australijoje, 
sulaikyti pardavimą įvairių 
precizinių mokslinių ir tech
nologinių gaminių, kurie 
stiprina sovietų karinę 
gamybą, bet visa tai šešėly
je pastatė olimpiniai žaidi
mai, kaip nieko nekainuo
janti ir tik moraliai paveikli. 
priemonė. Be abejo, olimpi
niais žaidimais niekas nesu
stabdys sovietų politinių už
simojimų, o sovietai tik šai
posi iš tokių priemonių, ko
kias sugeba priešpastatyti 
vakariečiai. Juk visai sulai
kyti grūdų pardavimą So
vietų Sąjungai niekas neno
ri, nes nuo to nūkentėsią 
ūkininkai ir jų ekonominis 
gerbūvis, pramonė taip pat 
galinti turėti nuostolių 

_ sulaikius eksportą į Spy. Są
jungą. Žodžiu, kovoti nelik 

joms ir talkininkėms Regi
nai Lašaitytei, Lanai Sta- 
siųnaitytei ir Viktorijai Bra- 

'želytei ir programos daly
viams įteikė visiems po do
vanėlę Marijos ir Juozo Sla
vėnų knygą - Novelių rinki
niai. Po programos jaunimas 
susirinko į viršutinę klubo 
salę užkandžių.

Metus išbuvęs užjūriuose 
sugrįžo Dr. Algis Ivinskis su 
žmona Jūrate. Tai buvo Dr. 
Ivinskio studijinė kelionė, 
kurios metu lankėsi Wis
consin ir Yale universite
tuose (USA) ir Oxford un-te 
Anglijoje. Būdamas Londo
ne arčiau susipažino su Lie
tuvių Namais, kuriuose vei
kia baras, viešbutis ir čia 
įrengta spaustuvė, kurioje 
spausdinamas "Europos 
Lietuvis” ir Nidos Knygų 
Klubo leidiniai. Netrukus 
Dr. A. Ivinskis vėl ketina 
vykti į tarptautinę konfe
renciją, kuri vyks New 
Haven (USA).

prieš sovietų politinę eks
pansiją, bet ir už savo išliki
mą niekas aukotis nenori. 
Štai kur vakariečių silpny
bė, kurią labai gerai žino so
vietai ir ją moka tinkamu 
būdu išnaudoti. Čia gal ir 
pildosi paties Lenino prana
šystė, kad "priversime ka
pitalistus parduoti ir virves, 
kuriomis galėsime juos iš
karti”.

Pagrasinti ginklu Sov. 
Sąjungai ^vakariečiai bijo, 
nes tik draugystės ir taikin
go sugyvenimo vardan 
patys vakariečiai sovietus 
aprūpino pačiom naujausiom 
technologinėm priemonėm, 
kas įgalino Sov. Sąjungą ne 
tik apsiginkluoti, bet net kai 
kuriais atvejais vakariečius 
ginklavimosi lenktynėse 
pralenkti, Efektyviausia 
būtų maisto pristatymo Sov. 
S-gai blokada, kuria nuolat 
serga ir ypač šiais metais 
Sov. S-ga, bet trūkstant pa
siaukojimo vakariečių tarpe 
nėra susitarimo: vieni už to
kią blokadą, kiti tam prieš
tarauja, nes esą duona su 
politika nieko bendro neturi, 
lygiai kaip ir sportas. Štai 
dėl ko vakariečiai bendro 
fronto nepajėgia sudaryti. 
Kitaip sakant, vakariečiai 
neįsitikino sovietų dvivei
diška politika ir visi remiasi 
sutarčių raide, kurias be 
skrupulų sovietai pasirašo, 
bet jų net neketina vykdyti. 
Visa laimė, kad vakariečiai 
turi ekonomini ir technolo
ginį pranašumą. Tai jų stip
riausias ginklas, ką žino ir 
patys sovietai ir dėl to iki 
šiolei skaitosi. Bet vykdant 
tokią politiką, kokie iki šiolei 
vyko, sovietai netruks ir to
kius dalykus nugalėti, kaip 
kad jie su vakariečių pagal
ba įstengė pasiekti norimų 
aukštumų apsiginklavime. 
Pavieniai balsai garsiai ban
dė perspėti vakariečius iš
keldami sovietų grėsmę, bet 
gaila, iki šiolei tokių perspė
jimų niekas nenorėjo priimti 
dėmesin: vakariečiai buvo ir

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

Funerals of Distinction
17 RAILWAY PDE.

FAIRFIELD, N.S.W.
Tel. 724 5408 Veikia 24 valandas per parą

JUOZĄ GUČIŲ 
PRISIMENANT

... Slinkdama pro tirštus 
tolimos praeities rūkus, štai 
esu Kaune, Daukanto g-je ir 
pasuku į kiemą, į Valstybės 
Radiofoną. Turiu surepe
tuoti vakaro transliacijai 
dainų programą. Grįžusi ne
seniai tėvynėn, baigusi Pa
ryžiuje konservatoriją, esu 
radiofono nuolatinė solistė.

Tik įėjusi, pamatau Juozą, 
kuris pilnas jaunatviškos 
energijos, laksto iš vieno 
skyriaus į kitą, duodamas 
parėdymus, potvarkius ir 
vis skuba, skuba... Palikęs 
Finansų ministerijoje refe
rento pareigas ir perėjęs į 
Valst. Radiofoną, Juozas yra 
čia pagrindinis visos radio 
veiklos vairuotojas, akty
viausia radio asmenybė.

Šalia redakcinio ir admi- 
nistratyvinio darbo, rašo 
radio veikalus ir juos sure- 
ęetavęs su Kauno Dramos 

eatro aktoriais skleidžia 
radio bagomis po visą kraš
tą... Suskuba taip pat rašyti 
ir į sjiaudą. Visa tai jau man 
yra žinoma, o netrukus teko 
dar asmeniškai patirti, kad 
tas talentingas vyras dar 
pasižymi papirktinu manda
gumu, ir, jam nukreipus 
žvilgsnį į mane, tampa mano 
artimu draugu, o vėliau ir 
viso mano gyvenimo myli
mu, brangiu palydovu.

Pergyvenę pirmuosius 
laimės metus tėvynėje, an
tram bolševikmečiui užėjus, 
jau esame išeivijoje. Vokie
tijoje, anglų zonoje, Juozas 
suorganizuoja Lietuvių Me
nininkų Kolektyvą, kuris 
reiškiasi ne vien tautiečių 
tarpe bet ir kitataučių. Be 
skaitlingų parengimų, kon
certų, pastatoma opera "Se
vilijos Kirpėjas" ir rašytojo 
A. Rūko komedijos premje
ra "Bubulis ir Dundulis”.

1951 m, sausio 1 d., vienu 
paskutiniųjų DP laivu at
vykstame į Australiją. Ade
laidėje Juozas perorgani
zuoja Teatro Myletėjų Gru- 
?ę į "Teatras - Studija” - kur 

metus dėsto vaidybos me
no pagrindus ir paruošia 
grupę jaunų, savistoviam 
scenos darbui, aktorių. Seka 
eilė vertingų spektaklių.

Pasitraukęs iš "T - Studi
jos" vadovavimo, dar sure
žisuoja keletą vaidinimų.

Nuėjus ilgą ir prasmingą 
aktyvios veiklos gyvenimo 
kelią, 1978 m. vasario mėn., 
juodojo angelo vedamas, 
pasuka į kitą, mums gy
viems dar nežinomą kelią, 
palikęs man mudviejų gyve
nimo šviesiausius prisimini
mus ir iki paskutiniojo ato
dūsio nepagydomas širdies 
žaizdas...

A. Binkevičiūtė-Gučiuvienė 

tebėra labiau užinteresuoti 
savo bizniais ir gerbūviu, 
negu savo saugumu. Baisu, 
kad vykdant tokią politiką 
vakariečiams gali būti pa
diktuota totalinė kapitulia
cija.
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Robertas Sidabras

Jaunių krepšinis
JAUNIŲ BERNIUKŲ 

PIRMENYBĖS

Jaunių berniukų žemiau 
18 metų amžiaus varžybose 
30-toje šventėje išstatė šie 
klubai: Adelaidės "Vytis”, 
Hobarto "Perkūnas”, Mel
bourne "Varpas” ir Sydne
jaus "Kovas’’. Pirmenybės 
buvo gana įdomios, nes visos 
4 komandos buvo maždaug 
vienodo pajėgumo.

MELBOURNAS -
ADELAIDĖ 51:42, (14:21)

Tai buvo vienos iš 
permainingiausių rungtynių 
ir kai kėliniui įpusėjus, 
Adelaidės krepšinio prie
auglis pelnė pirmuosius taš
kus, varpiečiai jau pirmavo 
12:0. Tačiau po to vytiečiai 
išvystė spartos žaidimą ir 
kėlinio pabaigoje net pirma
vo 7 taškais. Neturėdami 
pakaitų antrame kėlinyje 
adelaidiškiai sulėtino žaidi
mą, o melburniškis P. Steel 
sužaidė neuždengiamai ir 
antrame kėlinyje pelnė net 
14 taškų. Nugalėtojams 
daugiausiai taškų pelnė E. 
Ragauskas 16, P. Steel 16, 
A. Balnionis 10, o pralaimė
tojams J. Kalnins 12.

HOBARTAS —
SYDNEJUS 60:43(23:21)

Pirmame kėlinyje buvo 
kovojama taškas už tašką, 
bet antrame kėlinyje išryš
kėjo perkūniečių persvara, 
kuriems daugiausiai taškų 
pelnė broliai B. Stanwix 19 
ir D. Stanwix 18 bei P. Bird 
10, o pralaimėtojams M. 
Wallis 14, T. Kavaliauskas 
12.

MELBOURNAS -
HOBARTAS 43:35(18:13)

Šiose rungtynėse susitiko 
šių pirmenybių favoritai, 
kurie apvylė žiūrovus nes 
žaidimas buvo "sukausty
tas”, ypatingai pirmame kė
linyje. Melbourno berniukų 
prieauglis pasirodė prana
šiau ir rungtynes laimėjo 
pelnytai. Nugalėtojams 
daugiausiai taškų pelnė A. 
Balnionis 17, o pralaimėto
jams M. Conway 11, B. 
Stanwix 10.
SYDNEJUS - ADELAIDE 

46:41 (18:14)

Fiziniai pajėgus "Kovo" 
krepšinio prieauglis šias 
rungtynes sužaidė labai ge
rai. r’Kur trumpa - ten 
trūksta”, nes dėl stokos pa
kaitų Adelaidė šias rungty
nes užbaigė su 3 žaidėjais. 
Nugalėtojams daugiausiai 
taškų pelnė P. Kapočius 11, 
R. Šliteris 10, M. Wallis 10, o 
pralaimėtojams J. Kalnins 
17, R. Jaunutis 12.

MELBOURNAS -
SYDNEJUS 60:36 (25:23)

Po apylygių rungtynių 
Širmame kėlinyje Sydnejaus 

repšinio prieauglis ir vėl 
gavo "pylos” antrame kėli
nyje. Nugalėtojams vėl dau
giausiai taškų pelnė A. Bal
nionis 23, E. Ragauskas 21, 
P. Steel 10, o pralaimėto
jams M. Wallis 11, T. Kava
liauskas 10.

Paskutinių rungtynių 
Adelaidės jauniai žaisti ne
galėjo, nes pagal programą 
jos turėjo įvykti tuo pačiu 
metu kaip ir Adelaidės vyrų 
prieš Geelongą. Kadangi 
E orą jaunių žaidžia ir vyrų 

omandoje, o be to abi ko
mandos treneruojamos to 
paties trenerio, buvo ban
doma su Hobarto treneriu 
susitarti ir minėtas rungty
nes sužaisti kitu laiku. Ho- 
bartui atsisakius, Adelaidės 
S' uniai atidavė laimėjimą 

obartui be rungtynių. Tad 
pirmenybėms pasibaigus 
galutinė jaunių lentelė atro
dė taip: 1. Melbournas, 2. 
Hobartas, 3. Sydnejus, 4 
Adelaidė.

Jaunių žaidimo lygis šiek 
tiek apvylė, nes visos ko
mandos turėjo tik po 5 žai
dėjus, kurie ir vežė visą žai
dimą. Melbournui visose 
rungtynėse taškus pelnė tie 
pats 5 žaidėjai, o Adelaidė 
ir Hobartas iš viso neturėjo 
pakaitų,tad komandiniai ge
riausia pažanga pastebima 
Sydnejaus berniukų krepši
nio prieauglyje.

ŠACHMATAI SPORTO
ŠVENTĖJE

Sporto Šventės rengėjai, 
neturėdami vietinių šach
matininkų, apie šios sporto 
šakos varžybas spaudoje 
nepaskelbė informacijų, to
dėl tik keturi šachmatinin-
kai, visi iš Sydnejaus teikėsi 
atvykti į Canberrą.

žaidimų pravedime šei
mininkams talkininkavo J. 
Dambrauskas. Pirmame ra
te J. Karpavičius laimėjo 
prieš V. Liūgą, VI. Šneideris 
pasidavė J. Dambrauskui. 
Pasibaigus pirmojo rato žai
dimams vienas iš dalyvių 
pasitraukė iš turnyro, kas 
sudarė lengvas sąlygas J. 
Dambrauskui tapti Sporto 
Šventės šachmatų laimėto
ju. Apgailėtina, kad šach
matai pasidarė geriausia ir 
laimingiausia sporto šaka 
laimėti taurę. Tikime, kad 
Adelaidėje dalyvaus dau
giau šachmatininkų atei
nančioje Sporto Šventėje.

ŠACHMATŲ MEISTERIS 
IŠ KIJEVO

Prieš tris savaites į Syd
nejų atvyko iš Kijevo žydų 
tautybės šachmatų meiste
ris N. Levin su šeima nuola
tiniam apsigyvenimui Aus
tralijoje. Korespondentams 
sakėsi, kad išvykti iš Rusijos 
jam nebuvę sunkumų. 
Penkių mėnesių laikotarpy
je gavęs vizą ir tuojau išvy
kęs į Italiją. Ten išgyvenęs 
septynius mėnesius iki ga
vęs leidimą apsigyventi 
Australijoje.

Kijeve N. Levin buvo 
profesionalas šachmatų tre
neris, gavęs iš valdžios algą

Jaunių berniukų pirme
nybėse daugiausiai taškų 
pelnė varpietis A. Balnionis 
50 bei jo komandos draugas 
E. Ragauskas 49, po to sekė 
M. Wallis iš Sydnejaus 35 ir 
P. Steel iš Melbourno 32. Šie 
visi krepšininkai -minėtus 
taškus pelnė per trejas 
rungtynes? toliau rezultaty
viausių sąraše rikiuojasi J. 
Kalnins 29 bei B. Stanwix, 
Hobartas 29 taškai. Pasku
tinieji du krepšininkai taš
kus pelnė dvejose rungty
nėse, nes Hobartas - Adelai
dė rungtynės neįvyko.

MERGAIČIŲ KREPŠINIO 
PIRMENYBĖS

Tie patys klubai išstatė 
komandas ir mergaičių že
miau 18 metų amžiaus var
žybose, tai yra: Adelaidė, 
Geelongas, Melbournas ir 
Sydnejus. O tai jau buvo 
džiuginantis reiškinys, nes 
29-toje šventėje dalyvavo 
tik 2 komandos, Adelaidė ir 
Melbournas.

GEELONGAS - 
ADELAIDĖ 33:26

Jau pačios pirmos rung
tynės pateikė staigmeną 

ir butą. Sydnejaus australai 
šachmatininkai apsidžiaugė 
praturtėję nauju šachmatų 
meisteriu, kurio įvertinimas 
(grading) yra 2410. Šiuo 
metu Australijoje gali susi
lyginti tik vienas vietinis 
šachmatininkas tai Robert 
Jamieson, turėdamas 2415
taškų.

N. Levin yra priimtas į 
Sydnejaus Hakoha šachma
tų klubą ir šiuo metu žaidžia 
vokiečių Concordia suruoš
tame viešame šachmatų 
turnyre. Pirmoje šio šach
matų meisterio auka tapo 
mums gerai žinomas buvęs 
Australijos šachmatų meis
teris John Purdy.

Reikia tikėti, kad šiais 
metais šis šachmatų meiste
ris dalyvaus mūsų viešame 
šachmatų turnyre.

SPORTO ŽINIOS

Australijos krepšinio fe
deracijos vadovybė atšaukė 
numatytą susitikimą su so
vietų olimpine krepšinio ko
manda, kuri turėjo atvykti į 
Australiją priešolimpinėm 
žaidynėm. 

Dėmesio!
Lietuviams nuolaida!

Parduodamos PŪKINĖS KALDROS geriausios rūšies 
vien tik pūkai arba maišyta su plunksnomis.

J. KEMĖŠIS
Tel. 534 3749 Melbourne. Skambinti kiekvienu laiku.

Pristatoma i namus.

kai Geelongo vytietės įvei
kė bendravardes iš Adelai
dės gana įtikinančiu rezul
tatu. Nugalėtojų gretose 
neuždengiamai žaidė L. 
Zenkevičiūtė ir pelnė 17 
taškų, o pralaimėtojoms V. 
Kalnins 16.

GEELONGAS -
SYDNEJUS 59:32 (30:12)

Sekančiose rungtynėse 
geelongiškės aiškiai įrodė, 
kad jų pergalė prieš Adelai
dę buvo neatsitiktina, ir 
Sydnejaus mergaitės buvo 
įveiktos labai ryškia pers
vara. Nugalėtojoms dau
giausiai taškų pelnė K. Zen
kevičiūtė net 23, R. Kalady- 
tė 15, L. Zenkevičiūtė 11, R. 
Šutaitė 10, o pralaimėtojoms 
T. Kalgovaite 12, R. Šutaitė 
12.

MELBOURNAS -
ADELAIDĖ 50:25 (28:15)

Melbourne mergaitės jau 
pačiose pirmose rungtynėse 
įrodė, kad ir vėl sieks šios 
grupės krepšinio prieauglio 
nugalėtojų titulo. Varpietės 
pademonstravo komandinį 
žaidimą, visos mergaitės 
pelnė taškų, bet J. Baikaus- 
Kaitė daugiausiai -10, o pra
laimėtojoms V. Kalnins taip 
pat 10.

MELBOURNAS -
GEELONGAS 58:42 (36:24)

Šios rungtynės turėjo nu
lemti 30-tos sporto šventės 
nugalėtojų titulą, tad jos ir 
buvo žaidžiamos tokioje at
mosferoje. Abi komandos 
pademonstravo gražų krep
šinį, kur nestokojo spartos, 
tikslių pasuočių bei taiklių 
metimų. Varpietėms pavyko 
apginti nugalėtojų titulą, ką 
jos pilnai užsitarnavo. Nu
galėtojoms daugiausiai taš
kų pelnė Renata Bertašiūtė 
net 23, L. Steel 15, B. Steel 
11, o pralaimėtojoms R. Šu
taitė 13, R. Kaladytė 12.
ADELAIDĖ — SYDNEJUS 

34:17 (16:5)

Rungtynėse dėl trečios 
vietos Adelaidės krepšinio

*****
Šiuo metu Australijoje 

gastroliuoja Čekoslovakijos 
olimpinė futbolo rinktinė, 
kuriai mūsų vienetai negali 
parodyti rimto pasipriešini
mo. Svečiai laimi rungty
nes dideliu įvarčių skirtumu. 
Australijos olimpinės futbo
lo komandos treneris bando 
pateisinti mūsų reprezen
tantų nesekmes treniruočių 
stoka.

Rašykite 
Mūsų Pastogei! 

Mūsų Pastogė

prieauglis sužaidė prana
šiau, tad laimėta įtikinančiu 
rezultatu. Laimėtojų greto
se "sublizgėjo” Laimutė Vi- 
sockytė pelnusi 14 taškų, o 
pralaimėtojoms J. Stašiony- 
tė 11.

Tad mergaičių krepšinio 
pirmenybėms pasibaigus 
komandos išsirikiavo taip: 1. 
Melbournas, 2. Geelongas, 3. 
Adelaidė, 4. Sydnejus.

Už Melbourną žaidė šios 
jaunos krepšininkės: R. 
Bertašiūtė, B. Steel, L. 
Steel, J. Baikauskaitė, D. 
Balnionytė, L. Muceniekaitė 
ir A. Mikelaitytė.

Šios grupės pirmenybėse 
rezultatyviausiai žaidė B. 
Steel pelnusi 60 (iš kurių 41 
rungtynėse prieš Sydnejų) 
taškų, R. Bertašiūtė 50, abi 
iš Melbourne bei L. Zenke
vičiūtė 37 (Geelongas) ir L. 
Steel, taip pat iš Melbourne.

Visuose klubuose matėsi 
gana perspektyvių krepši
ninkių, tad į moterų krepši
nio rytojų galima pažvelgti 
gana giedriom akim. Kaip ir 
moterų grupėje, taip ir 
mergaičių varžybose di
džiausia pažanga matosi 
Geelongo ’’Vyties” klube.

Bendrai susumavus 30-to- 
je sporto šventėje Canber- 
roje teko matyti gana įdo
mių rungtynių tiek vyrų, 
moterų, jaunių berniukų ir 
mergaičių grupėse. Nesto
kojo ir staigmenų bei sensa
cijų. Kai kuriems klubams 
žaidynių programa buvo la
bai neparanki, bet kadangi 
negalėjome pasinaudoti 
krepšinio stadijonu sekma
dienį, tai šie trūkumai lyg ir 
pateisinami. Taigi jaunų 
Canberros "Vilko” organi
zatorių suorganizuoti ir pra
vesti 30-tą sporto šventę 
reikėtų įvertinti teigiamai. 
Aš esu tikras, kad klubo 
pirmininkas Neris Pilka 
pergyveno daug nemiego 
naktų prieš sporto šventę, 
žaidynių metu ir dar ilgai po 
sporto šventės...

Galbūt vienas iš įdomiau
sių užsiėmimų yra gaudyti 
laukinius gyvulius. Naudo
jant modernius metodus da
bar tai jokia problema: "nu
šautas” gyvulys ar žvėris 
nenužudomas, o užmiega 
panaudojant vietoj kulipkų 
ar šratų miegomuosius vais
tus. Netgi gatvėse palaidų 
šunų gaudytojai migdomai
siais vaistais "nušauna”. 
šunį, kuris paimamas į globą 
arba grąžinamas šeiminin
kams. Šis metodas nėra 
naujas. Amerikos indėnai 
prieš šimtmečius naudojo 
apnuodytas strėles, kurios 
gyvulio neužmušdavo, o jį 
tik apmarindavo.

Nr. 6, 1980.2.18, psl. 7
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Informacija PRANEŠIMAS

GAVĖNIA prasideda vasa
rio 20 d. - Pelenų diena tre
čiadienį.

PAMALDOS
EVANGELIKAMS

MELBOURNE

GAVĖNIOS
REKOLEKCIJOS

SYDNEY

Verbų savaitgaly kovo 28, 
29 ir 30 d.d„ kurioms vado
vaus Mgr. V. Balčiūnas iš 
Amerikos.

Neruoškim tomis dieno
mis nė viešų nė privačių šei
mos švenčių.
KOVO 4 d.

ŠV. KAZIMIERAS

Lietuvos ir Jaunimo Glo
bėjo Šventė bus minima du 
sekmadienius: kovo 2 d. Ka
ziuko mugė Lidcombe, o ko
vo 9 d. numatoma ir ateiti
ninkų metinė šventė!

Į MOKYKLĖLĘ...

Atšventus Vasario 16 - 
sekanti sekm. vasario 24 d. 
Sydnejaus Lietuvių Parapi
jos mokykla vėl pradeda 
naujus mokslo metus. Gra
žiai pailsėję vė kviečiami 
Gerb.: mokytojai, tėveliai, o 
ypač kuo daugiau mokinių! 
Paraginkim savo draugų 
šeimas, kad įsijungtų 
mokyklon.

Kun. P. Butkus

VIETOJ 
<W» GĖLIŲ

Pagerbdami velionį Kazi
mierą Daniškevičių vietoj 
gėlių skiriame Mūsų Pasto
gei 10 dolerių.

Viktorija ir Antanas 
Jablonskiai

Išreiškiant pagarbą a.a. 
Kazimierui Daniškevičiui 
vietoj gėlių aukojame Mūsų 
Pastogei 10 dolerių.

Ona ir Algis Kapočiai

L.K.V.S. Ramovės Syd
nejaus skyriaus valdybos 
nariai A. Skirka, P. Mika
lauskas, M. Zakaras ir V. 
Račiūnas, išreikšdami pa
garbą velioniui ramovėnui, 
buv. skyriaus pirmininkui 
Kazimierui Daniškevičiui, 
vietoj gėlių ir vainikų, Mūsų 
Pastogei asmeniškai sudėjo 
25 dolerius.

Taip pat Sydnejaus sky
riaus ramovėnų Valdyba 
vietoj gėlių mirus K. Daniš- 
kevečiui, Sydnejaus savait
galio mokyklai paskyrė 30 
dolerių.

Pagerbdami a.a. K. Da
niškevičių vietoj gėlių Mūsų 
Pastogei aukojame 5 dole
rius.

E. ir J. Bartkevičiai

Pagerbdami a.a Kazimie
rą Daniškevičių vietoj gėlių 
Mūsų Pastogei skiriame 10 
dolerių.

Vincas ir Marijona 
šiukšteriai

Reikšdami pagarbą a.a. 
Kazimierui Daniškevičiui, 
vietoj gėlių Mūsų Pastogei 
skiriame 10 dolerių.

Marija ir Gediminas 
Umbražiūnai

Vietoj gėlių, pagerbiant 
velionį K. Daniškevičių Mū
sų Pastogei skiriame 10 do
lerių.

...... Dana ir Vincas Binkiai

Sekmadienį, vasario 24 d. 
12.30 vai. kun. V. Kostizenas 
laikys pamaldas su Šv. Ko
munija Lietuvių Namų kop
lyčioje, North Melbourne.

Pagrinde pamaldos Lie
tuvos Nepriklausomybės 
šventei paminėti. Pasimel
sime už žuvusius ir kad vėl 
grįžtų laisvė tėvynei Lietu
vai.

Maloniai kviečiame visus 
Melbourne ir apylinkėse gy
venančius evangelikus į pa
maldas gausiai atsilankyti.

Evang. Parap. Taryba

KORP! ROMUVOS 
PREMIJA

1980 m. vasario 17 d., 
Melbourne Lietuvių Na
muose, Vasario 16-tos minė
jimo metu, buvo įteikta Lie
tuvių Akademinės Korpora
cijos Romuvos metinė pre
mija 1979 metais HSC lietu
vių kalbos egzaminus išlai
kiusiems.

Tuos egzaminus išlaikė: 
Dona Marija Sadauskaitė, 
Loreta Dana Čižauskaitė, 
Lina Kristina Tamošaitytė 
ir Dana Marija Špokaitė.

Jos gavo po gražiai įrė- 
muotą Vyties paveikslą. 
Vieno įremuoto paveikslo 
vertė yra $ 50.

Paveikslus padovanojo p. 
Balys Stankūnavičius, o įrė
mintus paaukojo p. Povilas 
Mičiulis.

Be to geriausiai išlaikiu
sioji dar gavo ir $ 60 čekį.

Pagerbdami a.a. K. Da
niškevičių vietoj gėlių Mūsų 
Pastogei skiriame 10 dole
rių.

Dana ir Jurgis Karpavičiai

Pagerbdami a.a. K. Da
niškevičių vietoj gėlių ski
riame 15 dolerių Mūsų Pas
togei.
Angelė ir Stasys Montvidai

A.a. Kazimierui Daniške
vičiui mirus, vietoj gėlių, jo 
pagerbimui, Australijos 
Lietuvių Skautų Fondui po $ 
10 aukojo: B. ir V. Barkai, V. 
ir M. Bukevičiai, I. ir E. Jo
naičiai, B. ir T. Vingiliai.

Reikšdami pagarbą a.a. 
Kazimierui Daniškevičiui 
vietoj gėlių skiriame Mūsų 
Pastogei 10 dolerių.

A. ir D. Burneikiai

Išreikšdamas pagarbą a.a. 
Kazimierui Daniškevičiui 
vietoje gėlių skiriu Mūsų 
Pastogei 10 dolerių.

Albinas Kutka

PATIKSLINIMAS

Mūsų Pastogės Nr. 3 buvo 
paminėta kanadiškio savait
raščio "Tėviškės Žiburių” 30 
metų sukaktis, kur rašoma, 
kad jis turi 1600 skaitytojų. 
Iš tikrųjų ’’Tėviškės Žibu
riai” turi keleriopai daugiau 
skaitytojų, o 1600 skaitytojų 
turi vien tik už Kanados ri
bų. Maloniai dėl to atsipra
šome. Red.

PATIKSLINIMAS

Mūsų Pastogės 1-4 nume
riuose buvo paskelbtas il
gesnis A. Binkevičiūtės -

Vasario 24 d. 3 vai. Lietu- ! 
vių Klube šaukiamas orga
nizuoto ir neorganizuoto 
jaunimo susirinkimas, į kurį 
kviečiame visą lietuvišką 
visuomenę gausiai dalyvau
ti. Viešnia iš Melboumo p-lė 
Zita Prašmutaitė padarys 
pranešimą apie 1979 m. PLJ 
Kongresą Europoje ir apie 
galimybes bei sąlygas tokį 
kongresą organizuoti Aus
tralijoje. Po pranešimų seks 
diskusijos, sumanymai bei 
pasiūlymai.

Sydnejaus Apylinkės 
Valdyba

svarbu 
visiems!

Pavergtųjų Tautų Komi
tetas Sydnejuje, vadovauja
mas Antano Kramiliaus ko
vo 15 d., šeštadienį Sydne
jaus Martin Place organi
zuoja plataus masto antiso- 
vietinę demonstraciją, į 
kurią kviečiama kuo dau
giausia dalyvių.

Sovietų agresija prieš Af
ganistaną atvėrė Vakarų 
pasaulio akis, tačiau sovietų 
agresijos aukos buvo Pabal
tijo kraštai pradedant Suo
mija ir po pusmečio Lietuva, 
Latvija ir Estija, ko pasaulis 
vykstančio karo įkaršty gal 
neįvertino. Dabar kaip tik 
proga pavergtų tautų prob
lemą kelti ir atidengti sovie
tų kitiems daromas ar pada
rytas skriaudas. Dalyvauki
me kuo skaitlingiau kovo 15 
d. demonstracijoje!

m

SYDNEJAUS LIETUVIŲ 
KLUBE

Parengimai
Vasario 23 d., šešt., 8 vai.

Vėžiukų vakaras
Programoje TINA ir DARIN - šokėjai atvirom 

krūtinėm
Įėjimas su bilietais - $ 4 asmeniui 

Bilietus įsigyti iki vasario 19 dienos Liet. Klube pas 
vedėją p. V. Binkį.

Kovo 1 d. šešt., 8 vai.
ŠOKIAI

Kovo 8 d., šešt., 8 vai. ŠOKIAI
Programoje: PATRICK RODRIGAS 

dainininkas - komikas iš Pietų Amerikos

Kovo 9 d., sekm. 6 vai.
VLADO PUTVINSKIO MINĖJIMAS 

Rengia Šaulių Kuopos Valdyba

Kovo 15 d., šešt., 8 vai. ŠOKIAI
Tą vakarą bus traukiamas laimingo klubo nario 

numeris

Premija - $ 250!
Bus traukiame tol, iki atsilieps laimingasis!

į’16-18 East Terrace Bankstown 
Tel. 708 1414 ,* _ ,

Margos žinelės
Vasario 3 d. su Sydnejaus 

tautinių šokių vadovais 
turėjo pasitarimą iš Adelai
dės atvykęs vietinės grupės 
"Žilvino” vadovas ir admi
nistratorius p. V. Vencius, 
kuris drauge pramatytas 
susiorganizuoti ir pravesti 
tautinių šokių šventę Lietu
vių Dienų metu šių metų 
pabaigoje Adelaidėje. Kiek 
teko patirti, pasitarimai 
vyko gana sklandžiai ir vi
sais esminiais punktais gra
žiai susitarta.

* * *
Patirta, kad veikli lietu

vaitė Ginta Viliūnaitė ilges
niam laikui išvyko į užjūrius. 
Numato pasidairyti ir pa
viešėti Amerikoje, susipa
žinti su jaunimo veikla ir 
įgauti daugiau patyrimo. 
Gintą nuolat matėme įvairių 
parengimų Sydnejuje kaip 
žavingą programų pranešė
ją, veiklią skautę, tautinių

šokių šokėją Gintaro grupė
je ir t.t. Linkime Gintai gra
žios ir turiningos išvykos.

***
Neseniai Sydnejuje 

atšventė savo 60 metų su
kaktį Petras Ropė, kuris 
reiškiasi beveik visose lie
tuvių veiklos formose: jis il
gametis Dainos choristas, 
net protarpiais ir solistas, 
aktyvus bendruomenės na
rys, buvęs Krašto Valdybo
je, Komiteto Lietuvos bylai 
narys. Sveikiname sukak
ties proga linkėdami daug 
sveikatos ir ištvermės.

***

Antanas Šerelis, žinomas 
adelaidiškis, ypatingai jo 
sūnus menininkas, svečia
vosi Sydnejuj pas Bronių ir 
Stasę Jurevičius. Sužinota, 
kad Antanas planuoja pirkti 
namą Sydnejuj ir čia pasto
viai apsigyventi.

VIETOJ GĖLIŲ- 
TAUTOS FONDUI

Pagerbdami mirusį Kazi
mierą Daniškevičių, vietoj 
gėlių aukojo Tautos Fondui:

Po $ 20 Dainos choras, E. 
Rašymas.

$ 15 A.L.K. Kultūros 
Draugija

Po $ 10 P. Liubinskas, P. 
Žitkauskas, B. Stašionis, M. 
ir P. Sakalauskai, P. Nagys, 
Jz. Ramanauskas.

Po $ 5 P. Šapalienė, A. 
Skirka, A. Jantauskas, V. 
Juzėnas, J. Šuopys, A. Kra- 
milius.

$ 3 A. Šumskas
Po $ 2 K. Eirošius, T. 

Šumskienė, J. Mikutavičius, 
P. Bernotienė, O. Meiliūnie- 
nė.

$ 1 J. Pelutytis.
Širdingas ačiū už nevys

tančias gėles.

Tautos Fondo Atstovybė 
Sydnejus

Gučiuvienės straipsnis 
’’Lietuviškas teatras laiko 
eigoje" įvyko netikslumų. 
Kalbant apie aktorius kur 
buvo minimas Petras Kup
revičius turėjo būti Petras 
Kubertavičius. Rašant apie 
dirigentus pasakyta, kad 
"grizo iš Rusijos akademinio 
masto dirigentas Vytautas 
Marijošius" o turėjo būti 
Mykolas Bukša.

Tą straipsni - lietuviško 
teatro apžvalgą autorė ra
šydama naudojosi šiais šal
tiniais: V. Maknys "Lietuvių 
teatro raidos bruožai”, Juo
zo Gučiaus paliktais užrašais 
ir prof. J. Žilevičiaus prisi
minimais. Visą rašinį autorė 
parengė atžymint velionio 
Juozo Gučiaus dvejų metų 
mirties sukaktį. Red.
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