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Ar įvyks 
Madrido konferencija?

Vakaruose pradedama 
abejoti, ar Madride lapkričio 
mėnesį įvyks Europos sau
gumo konferencija, Helsin
kio konferencijos tęsinys. 
Paryžiuje leidžiamas dien
raštis International Herald 
Tribune (1980.3.21) pranešė, 
kad Prancūzija pasiūliusi 
savo NATO partneriams 
atidėti arba visai panaikinti 
Madrido konferenciją. Ofi
cialūs Paryžiaus sluoksniai 
bematant paneigė šią žinią, 
tačiau kovo mėnesį Lenkijo
je apsilankęs prancūzų už
sienių reikalų ministerijos 
aukštas pareigūnas pareiš
kė: "Prancūzija reikalauja, 
kad sovietų daliniai pasi
trauktų iš Afganistano, nes 
nuo to pareis Madrido kon
ferencijos pasisekimas - iš 
tikrųjų, tai viena sąlyga, kad 
ji iš viso įvyktų”.

Vasario 18 - kovo 3 d. 
Hamburge įvyko Rytų - Va
karų mokslinis forumas, ku
rį rekomendavo Helsinkio 
baigminis aktas. Pradžioje 
buvo sutarta, kad diskusijo
se bus vengiama politikos. 
Tačiau amerikiečių, britų ir 
prancūzų delegacijų vadovai 
pakeitė savo nuomones, nes, 
anot jų, Helsinkio pagimdy
tame suvažiavime negalima 
tylėti apie grubius Helsinkio 
dvasios pažeidimus. Jie pa
reiškė, kad mokslininko tei
sė kalbėti tiesą, ieškoti tie
sos, ir protestuoti prieš 

valstybės priespaudos 
veiksmus yra Helsinkio ga
rantuotų žmogaus teisių ne
atjungiama dalis. Rusų ir jų 
satelitų delegatai apkaltino 
vakariečius grasinimais ir 
šantažu". Baigminis konfe
rencijos komunikatas buvo 
kompromisinis, bet jame 
buvo pabrėžta "pagarba 
žmogaus teisėms”.

Europos spauda aprašė 
Hamburgo suvažiavimą kaip 
"repeticiją" Madrido konfe
rencijai. Pabrėžta, kad pa
keliui į Madridą dar yra 
daug kliūčių. Kai kurie 
laikraščiai abejojo, ar Mad
rido konferencija iš viso gali 
įvykti, kol Afganistanas so
vietų okupuotas. Nors ofici
alūs sluoksniai tebėra opti
mistiški, Madrido ateitis te
bėra atviras klausimas.

Madrido konferencijai te- 
besiruošia įvairios JAV ir 
Europos žmogaus teisių 
grupės, kurių pastangas ko
ordinuoja Help and Action 
Komitetas (Boite Bostale 
No. 6, 77850 Hericy - sur - 
Seine, France). Organizaci
jos, kurios norėtų, kad jų 
turima medžiaga būtų 
įtraukta į žmogaus teisių 
pažeidimo dokumentaciją, 
turėtų bematant susisiekti 
su Mr. Ulrich Kaegi, 
Aktionskomitee fuer die 
Europaeische Helsinki 
Gruppe, Postfach 1168, 
Ch-8022 Zuerich, Switzer-

Kanada 
vieninga

Gegužės 20 d. vienos iš 
didžiausių Kanados provin
cijų gyventojai referendumo 
keliu turėjo pasisakyti, už 
pasilikimų Kanados konfe
deracijos rėmuose, arba už 
derybas dėl prancūzų auto
nomijos, kurioje jie būtų sa
varankūs politiniu atžvilgiu, 
bet būtų ekonominėje są
jungoje su likusia Kanada - 
turėtų tą pačią monetarinę 
sistemą, nebūtų muitų ir 1.1. 
Prieš tokį balsavimą pasisa
kė visos tikos 9 provincijos 
ir pabrėžė, kad jei Kvebekas 
mėgins atsiskirti, jam nebus 
teikiama jokių privilegijų ir 
bus traktuojamas kaip sve
timas kraštas. Kanadoje 
anglosaksų yra pusantro 
karto daugiau, negu pran
cūzų. Kitos tautybės drauge 
sudėjus sudaro trečiąją gru
pę, mažesnę už prancūzų 
grupę (viso Kanadoje yra 24 
milijonai gyventojų). Kve
beko atvejąs lasai rūpėjo ne 
tik Kanadai, bet ir Ameri
kai: ji nenorėjo savo pašo
nėje turėti "palestiniečių 
West Bank", tačiau ji nesi
stengė daryti jokios įtakos, 
nes tai galėjo daugiau pa
kenkti, negu padėti. Mark
sistai buvo vieni iš pirmųjų 
už Kvebeko atsiribojimą.

Viskas baigėsi laimingai: 
už pasilikimą konfederaci
joje balsavo 59,9% visų 
Kvebeko gyventojų, už atsi
skyrimą - 40,5% - viso apie 4 
milijonai gyventojų. Balsavo 
rekordinis skaičius. Kana
dos min. pirm-kas P.E. Tru
deau pasakė, kad jis mėgins 
pravesti atnaujintos konfe
deracijos konstituciją, nes 
visi išsiilgę dabartinės sant
varkos pakeitimo. Iki šiolei 
Kanada prisilaikė 1867 metų 
duoto britų Šiaurės Ameri
kos akto. Darūnas

land. Koordinacinis žmogaus 
teisių grupių susirinkimas 
įvyks birželio 28-29 d.d. 
Londone. Susirinkimą orga
nizuoja Andrew Stypul- 
kowski (10, Queen Anne’s 
Gardens, London W4 1PU).

ELTA

Liet. Fonde Amerikoje
Amerikos Lietuvių Fon

das, populiariai vadinamas 
"milijoniniu fondu”, jau 
artėja prie antro milijono. 
Fondo kapitalas pamažu au
ga, bet jis neliečiamas, o lie
tuviškai veiklai skiriamas 
gautas pelnas iš palūkanų. 
Infliacijai didėjant ir pačios 
palūkanos didėja tuo įgalina 
skirti daugiau lėšų lietuviš
kai veiklai. Pereitais metais 
Lietuvių Fondo kapitalas

VINCAS MYKOLAITIS - PUTINAS

Birželio 15

Prisiseki, lietuvi, gedulo spalvą.
Šiandien liūdnos švinta tau sukaktuvės: 
Prieš metus vergovei! tau pajungė galvą 
Atėjūnų tankai, kardai ir durtuvai.

Meni, kaip dundėjo tėvynės keliai 
Ir svetimo krašto plienas žvangėjo, — 
Ir merkėsi saulės karšti spinduliai 
Nuo juodo gimtinės šalies pavergėjo.

Tylūs, paniurę pulkai alkani, 
Žvairiaakiai veidai ir spalvota oda... 
Nuo to laiko visvien, kur esi, kur eini, 
Jie, kaip šiurpūs šešėliai, su tavim visada.

Nuo to laiko tau kažkas į širdį įsmigo. 
Įsiėdė į kraują, kaip nuodinga rakštis.
Nei šviesos, nei ramybės tavy nebeliko. 
Tik rūpestis, baimė, klaikuma ir naktis.

Paniekintas glūdi veidmainystės klane, 
Pasotintas šmeižto, apgaulės ir melo. 
Gyvenimas kybo ties juoda bedugne, 
Toks menkas, trapus ir sunykęs be galo.

Praėjo tie metai aikščių, gatvių triukšme, 
Nebeteko žavumo nei žygiai, nei aukos. 
Žengia šiurpūs vaiduokliai tolyn savaime. 
Tik prieblandoj kaukės su pašaipa raukos.

Australijos grafika Vilniuje
modernios grafikos 

paroda 
VILNIUJE

Šiuo metu Vilniaus Dailės 
Muziejuje veikia Melbourne 
lietuvių M.K. Čiurlionio 
Diskusijų Klubo muziejui 
dovanotų Australijos daili
ninkų grafikos darbų paro
da.

Eksponuojami F.
Williams, J. Neeson. A. 
Mitelman, M. Miller, N. 
Wight, R. Grieve ir kitų iš
kiliųjų Australijoj ir už jos 
ribų Australijos dailininkų 
22 grafikos kūriniai. Jų tar
pe rodomi ir dviejų Austra
lijos lietuvių dailininkų - V. 
Šerelio ir V. Kapočiūno dar
bai.

Tai jau antra tokia paroda 
Vilniuje, nes pereitų metų 
pabaigoje Dailės Muziejaus 
bendroje, keletą mėnesių 
trukusioje parodoje buvo iš
statyti M.K. Čiurlionio Dis- 

padidėjo 175000 dolerių.
Gegužės 3 d. Čikagoje 

įvyko Lietuvių Fondo narių 
suvažiavimas, kuriame 
dalyvavo 113 narių bei jų 
įgaliotinių, turėjusių 4.427 
balsus. Suvažiavime Fondo 
Tarybos pirm. Dr. A. Razma 
pranešė, kad pasiekus 2 mil. 
kapitalą Fondas galės skirti 
kasmet lietuviškiems reika
lams apie 150.000 dolerių. 
Jau dabar fondo kapitalas 

kusijų Klubo ankstyves
niuose (1974-8) metuose do
vanotųjų - japonų, italų, vo
kiečių, australų ir kt. grafi
kos darbų rinkiniai. O taip 
pat, ir Australijos lietuvių 
dailininkų - H. Šalkausko, E. 
Kubbos, A. Vaičaičio, U. 
Padoms, E. Urbaitytės, K. 
Vingytės, S. Gabrijolavi- 
čiaus, A. Vingio meno dar
bai.

Parodom vilniečiai parodė 
didelį susidomėjimą.

siekia 1 milijoną 800 tuks
iančių dolerių.

Šiame suvažiavime buvo 
paskelbtas ir pereitų metų 
pelno paskirstymas. Iš Fon
do lietuviškiems reikalams 
paskirta 93,768 doleriai, iš jų 
švietimo reikalams $ 27.854, 
penkioms premijoms $ 5000, 
kultūriniams reikalams bei 
jų projektams $ 24000, jau
nimo veiklai $ 8500, kultūri
niams organizacijų projek
tams $ 7000, spaudai $ 2300, 
stipendijoms $ 18.914.

Kaip matosi, Amerikos 
Lietuvių Fondas pasidarė 
reali ir galinga jėga, įkinky
ta lietuviškon kultūrinėn 
veiklon.

***
Atrodo, kad Amerikoje 

stabilizuojasi ekonominė 
padėtis, nes bankuose nuo
šimčiai už paskolas buvo pa
siekę iki 20%, o dabar nu
krito iki 15 ar net mažiau.

***
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Birželio mintimis
Kai kadaise bėgame iš 

Lietuvos, mūsų akyse sto
vėjo 1941-jų metų birželis su 
visu išvežimų siaubu ir visos 
tautos tragedija. Lygiai pri
simename ir gi nemažiau 
siaubingą tregediją, kai 
pries 40 metų, t.y. 1940 me
tų birželio 15 d. įriedėjo pir
mieji sovietiniai tankai, 
okupuodami Lietuvą. Taigi, 
šiandie išgyvename dvigubą 
Lietuvai ir lietuvių tautai 
tragišką sukaktį - 40 metų 
nuo Lietuvos okupacijos ir
39 metus nuo fatališkų tau
tai ištrėmimų.

Baisus smūgis buvo prieš
40 metų visai tautai, nes 
tauta, praradus nepriklau
somybę, jautėsi dar tiek 
stipri ir sąmoninga, kad tik 
kai kurie tos dienos įvykiuo
se pramatė tolimesnes pa
sėkas ir padarė iš to tragiš
kas išvadas. Tauta bent 
pradžioje paliko rami - kei
čiasi valdžios, bet mokėsime 
prisitaikinti ir prie naujų 
sąlygų.

Netrukus paaiškėjo, kad 
naujoji santvarka tautos ne
paliko ramybėje, nors ji ir 
nesipriešino, pradžioje tikė
damasi sutaupyti savo jėgas 
ateičiai. Tačiau apsirikta. 
Okupantas nepasitenkino 
vien tik okupacija. Jo plane 
buvo ir pačios tautos sunai
kinimas, ekterminacija, kas 
is viso buvo nepramatyta ir 
nesitikėta. Kai politiniai 
veikėjai ar aktyvieji tautos 
nariai ėmė vienas po kito 
dingti, kai prieš liaudies sei
mo rinkimus jau akivaizdžiai 
buvo suiminėjami nepri
klausomos Lietuvos akty
vieji veikėjai bei darbuoto
jai, vis dar buvo guostasi, 
kad po liaudies rinkimų visi 
būsią paleisti, nes bijota, 
kad gali būti sudrumsta 

mūsų gerbiamam kaimynui, kapitonui
A.A.

JONUI ARNASTAUSKUI
po ilgos ir sunkios ligos mirus, jo žmoną, mielą mano 
draugę Ireną, sūnus Rimantą, Vytą, Algį ir dukrą 
Violetą su šeimomis nuoširdžiai užjaučiame ir kartu 
liūdime

Liuda Didžienė, Ievutė ir
Martynas su šeimomis

A.A.
MORTAI PLYČIUVAITIENEI

mirus, jos dukrą Mariją Milienę, šeimą ir artimuosius 
liūdesy giliai užjaučiame.

Elena ir Izidorius Jonaičiai

Brangiai motinai mirus, sesei Marijai M i 1 i e n e i 
reiškiame gilią užuojautą.

Akademinio Skautų Sąjūdžio
Sydnejaus Skyrius

Aušros Tuntas ir
Sydnejaus Senųjų Skautų Židinys

liaudies valia. Deja, iš suim
tųjų niekas negrįžo, žmonių 
akyse spindėjo baimė ir ne
pasitikėjimas, nuo veidų 
dingo šypsena. Beginkliai ir 
terorizuojami nematė jokios 
išeities, o tik juodą neviltį: 
"šiandieną tu, aš gal ry
toj...", kaip toj operoj.

Nepraėjo nė metai po 
anos Lietuvos okupacijos 
dienos, ir visą tautą ištiko 
dar baisesnė katastrofa: 
birželio 13-15 d.d. prasidėjo 
visa apimtimi masiniai trė
mimai, ir tai ne vienu kuriuo 
ruožu, ne viename kuriame 
rajone ar apskrityje, bet tuo 
pačiu metu visoje Lietuvoje 
ir visame Pabaltijy. Atrodė,, 
kad norima vienu ypu visus 
gyventojus perkelti iš gyve
namų vietovių į kitą kraštą, 
kaip vėliau paaiškėjo ■ į Si
birą, į vergiją. Okupanto 
šioji akcija taip gerai suor-. 
ganizuota ir iki paskutinės 
minutės taip išlaikyta pas
lapty, kad nesuspėta net pa
galvoti nei apie pasipriešini
mą, nei apie bėgimą. Tai bu
vo akcija, kuri net ir šiandie 
stebina ne vieną. Visame 
krašte baimė virto siaubu. 
Visų akys krypo į vakarus, 
nes tik iš vakarų galėjo atei
ti išgelbėjimas kaip koks 
stebuklas. Juo didesnė ne
viltis, juo stipresnis tikėji
mas stebuklu!

Po savaitės prasidėjo vo
kiečių - rusų karas. Ir tasai 
lauktas stebuklas įvyko. Jau 
vien tik prasidėjęs karas vi
suose įžiebė viltis', kurios iš
šaukė naują stebuklą: staiga 
per vieną naktį atsirado 
tūkstančiai sukilėlių visame 
krašte, kurie nuogomis ran
komis puolė rusų įgulas, 
plėšė ginklus ir juos nukrei
pė prieš pavergėjus. Dar 
vokiečiams' nespėjus per
žengti sienos, o visa Lietuva 
jau buvo išvaduota, pas
kelbta atstatyta nepriklau

somybė, o vokiečių kariai 
kaip parade važiavo per 
Lietuvą nesutikdami dides
nio pasipriešinimo. Deja, ši
tas tautos išsigelbėjimo 
džiaugsmas neilgai tetruko: 
po kelių savaičių krašto ad
ministraciją perėmė vokie
čių civilinė valdžia, o drauge 
su ja subliūško neseniai taip 
džiugesiu liepsnojusios lais
vės viltys.

Kodėl šiandie visa tai pri
menama? Juk praėjo jau ke
turiasdešimt metų nuo anų 
skausmingų dienų, ir dau
geliui anų dienų liudininkų 
akyse po tiekos laiko anie 
įvykiai gerokai nubluko, 
■kasdieniškas gyvenimas at
sistojo viso ko centre. Kei
čiasi laikai, keičiasi pažiūros 
ir interesai, tačiau yra daly
kų, kurie nepajudinami stovi 
kaip uola. Jų negalima nei 
apeiti, nei palikti. Tokie no
kintą dalykai yra laisvė ir 
ištikimybė savai tautai, dar
bas ir pasiaukojimas jos ge
rovei ir ateičiai. Visos tautos 

. išgyvenimai - atsiekimai bei 
kančios yra drauge ir kiek
vieno atskiro jos nario tur
tas ir sopulys. Gal daugelio 
širdyse po ilgų kelionių dul
kėmis apnešti, bet su kiek
vienu priminimu jie vėl at
kasami, kaip iš pelenų žari
jos, kurios is naujo ima tvė- 
nuoti. Todėl ir žarstome jas, 
kad jos ne tik primintų, bet 
ir uždegtų naujiems žy
giams, naujiems stebuk
lams, nes mes šioje pusėje 
esame lygiai savo tautai 
svarbūs ir būtini, kaip ir pa
vergtoje tėvynėje, kur iki 
dabar vyksta kieta rezisten
cija iki visiško savęs išsiža
dėjimo, kaip kad savęs išsi
žadėjo pasiaukodami Kalan
ta , Gajauskas, Petkus, 
Terleckas, Sadūnaitė ir ne
suskaitoma eilė žinomų ir 
nežinomų vardų nuo pat re
zistencijos pradžios iki 
dabar. (v_k,)

Kun, F. Skėrio 
sukaktis

Balandžio mėn. suėjo 25-ri 
metai, kai reguliariai Vasa
rio 16 gimnazijoje Vokieti
joje pradėjo dirbti mokyto
jas ir kunigas Fricas Skėrys. 
Jis gimęs 1919 m. liepos 2 d. 
Kalenu km., Pagėgių apskr. 
Pagėgių Donelaičio gimna
zijų baigė 1940 m. Po to mo
kytojavo Žemaičių Nau
miestyje ir įvairiose repat
riantų stovyklose. 1955 m. 
jis pradėjo dirbti Vasario 16 
gimnazijoje dėstydamas vo
kiečių kalbą ir matematiką 
žemesnėse klasėse ir evan
gelikų tikybą. 1977 m. Fr. 
Skėrys buvo įšventintas 
evangelikų kunigu.

Sukaktuvininkas nuošir
džiai ir su dideliu pasišven
timu dirba lietuvių bend
ruomenėje dalyvaudamas 
bendruomenės valdybose, 
tarybose, kontrolės komisi
jose ir kitose pareigose. 
Ypač jis populiarus jaunimo 
tarpe, su gimnazijos moki
niais, vesdamas įvairius re-

A .A.
CYRIL COX 

staiga mirus, jo sūnų ir mielą bičiulį Laurie Cox su šeima, 
jo motiną Karoliną ir visus artimuosius liūdesio valandoje 
nuoširdžiai užjaučiame.

E. Bliokienė
T. ir B. Vingiliai

Mūsų nuoširdų bendradarbį, bičiulį ir aktyvų 
darbuotoją lietuviškuose frontuose, mielą Laurei Cox, jo 
motiną ir visus artimuosius, jo tėveliui

A.A.
CYRIL COX

staiga mirus, giliai užjaučiame ir kartu liūdime.
Lietuvių Bendruomenės
Spaudos Sąjungos Komitetas

Mielą kolegą ir bičiulį Laurie Cox, šeimą ir visus 
artimuosius, jo tėveliui

A.A.
CYRIL COX 

staiga mirus skausmo valandoje giliai užjaučiame. 
Drauge reiškiame užuojautos Laurie mamytei Carolina! 
ir visiems artimiesiems.

Sydnejaus Filisterių Būrelis

Giliai užjaučiame mūsų bičiulį ir rėmėją Laurie Cox 
ir jo šeimą bei artimuosius, mylimo tėvelio netekus.

Aušros Tuntas ir
Sydnejaus Senųjų Skautų Židinys

Mielą Mūsų Pastogės bičiulį ir bendradarbį Laurie 
Cox, šeimą ir artimuosius, jo tėveliui staiga mirus, 
skausme giliai užjaučiame.

Mūsų Pastogės Redakcija ir
Administracija ir techninis 

personalas

MIRUSIEJI
VĖL NAUJAS KAPAS

Gegužės 24 d. Bankstow- 
no ligoninėje, mirė Nikode
mas Bernotas 76 m. 
amžiaus.

Velionis gimė Šakių km., 
Pajavonių valsč., Vilkaviš- 

liginius ratelius, organizuo
damas mokinių ekskursijas, 
įvairius moksleivių parengi
mus Vasario 16 gimnazijoje.

Dalyvauja kun. F. Skėrys 
ir spaudoje rašydamas ne 
vien tik lietuviškoje, bet ir 
vokiškoje spaudoje' infor
muodamas apie lietuvius ir 
keldamas Lietuvos kaip pa
vergto krašto padėtį.

Ypač daug meilės ir šir
dies parodė kun. F. Skėrys 
Vasario 16 gimnazijai ir jos 
mokiniams, juos per 25-rius 
metus tautiniai sąmoninda
mas ir rūpestingai auklėda
mas. Ilgiausių metų kun. F. 
Skėriui!

Primename, kad Austra
lijos Lietuvių Fondas skiria 
literatūrinę premiją Aus
tralijos lietuviui rašytojui $ 
500 su galimybe veikalą iš
leisti. Vertinimo Komisija 
jau sudaryta ir netrukus bus 
paskelbta. Komisijai rank
raščius, pasirašytus slapy- 
varde su atskirame ir užda
rytame voke pridėta auto
riaus pavarde bei adresu 
siųsti iki šių metų gruodžio 
31 d. Australijos Lietuvių 
Fondui 50 Erol St., North 
Melbourne 3051. Konkurse 
gali dalyvauti romanistai, 
novelistai, poetai ir visi, ku
rie domisi ir nagrinėja lietu
višką žodinę kūrybą. 

kio apskr., gausioje 14 brolių 
ir seserų šeimoje kaip tre
čias sūnus. Dar prieš pirmąjį 
pasaulinį karą, vos 
vienus pietus pasimokęs ru
sų pradžios mokykloje, tu
rėjo eiti prie ūkio darbų, ne
mažame tėvų 30 hektarų 
ūkyje. Gyvendamas tėviš
kėje priklausė pavasarinin
kams. Karo tarnybą atliko 
Lietuvos kariuomenėje 
Kaune.

1942 m. vedė Teresę Mar- 
tinkaitytę ir po dviejų metų 
artėjant bolševizmui, pasi
traukė į Vokietiją. Karo lai
ku jau Vokietijoje gimė 
dukrelė, kuri greitai ir mirė 
iš - bado. Ilgiausiai išgyveno 
Sedorfo pabėgėlių stovyk
loje.

1948 m. spalio mėn. Niko
demas su Terese atvyko į 
Australiją. Atlikę darbo su
tartį Waterbordo darbuose, 
čia dirbo ir toliau gyvenda
mas palapinėse iki pastoviai 
įsikūrė Bass Hill prie 
Bankstowno. Australijoj 
gyvenant, dar gimė dukra 
Laimutė ir sūnus Sigitas. 
Velionis skaitė ir rėmė lie
tuvišką spaudą, priklausė 
ramovėnams ir buvo Lietu
vių Klubo narys. Bet pasku
tiniais metais sunkiai sirgo 
ir maža kur rodėsi.

Velionis palaidotas 
gegužės 27 d. kun. P. Butkui 
pravedant. Prie kapo su mi
rusiu atsisveikino ramovėnų 
vardu pirm. A. Skirka.

(a.s.)

Gegužės 31 d. Sydnejuje 
mirė Marta Plyčiuvaitienė, 
Marijos Milienės motina, 
sulaukusi 96 metų amžiaus. 
Liūdesy paliko Sydnejuje 
dukrą su žentu ir vaikaičius.
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Lais’kas i? Adelaidės

MINTYS SAVAIS REIKALAIS
Priešvelykinis laikotarpis 

Adelaidėje buvo labai jud
rus, užsibaigęs Studijų Die
nomis. Apie jas skaitėme 
apžvalginius raportažus. Ti
kėkime, dar bus rašoma ir 
vėliau, patiekiant paskaitų 
ir diskusijų pilnus tekstus ar 
jų santraukas.

Bet nemažesnės svarbos 
skaitytinas ir Mūsų Pasto
gės redaktoriaus susitiki
mas su adelaidiškiais šio 
laikraščio bendradarbiais. 
Redaktorius atkreipė dėme
sį, kad Mūsų Pastogėje ne
atsispindi adelaidiskių vi
suomeninis ir kultūrinis gy
venimas, tartum Adelaidės 
lietuviai nebūtų Australijos 
lietuvių bendruomenės dalis 
ir ignoruotų bendruomenės 
laikraštį arba jei nebūtų kas 
rašo. Iš tiesų šios prielaidos 
yra nepagrįstos. Siame pa
sikalbėjime dalyvavo apie 
desėtkas pajėgių, apydaž- 
niai į Mūsų Pastogę rašančių 
bendradarbių. To galėtų pa
vydėti net kai kurios kitos 
stambesnės lietuvių koloni
jos.

Visuomeninė ir kultūrinė 
veikla Adelaidės lietuvių 
tarpe visuomet buvo ir yra 
gana gyva ir įvairi. Bet šios 
veiklos aprašymai retai 
kada pasiekia Mūsų Pasto
gės puslapius.

Ieškant atsakymo į šį 
reiškinį gal dalis kaltės kris
tų visuomenei, konkrečiau 
kalbant, organizacijų bei 
institucijų vadovams, kurie 
nepasirūpina, kad jų veikla 
ar parengimai būtų spaudo
je aprašomi arba paminimi. 
Kiekvienas iš jų įsitikinęs, 
kad Mūsų Pastogės bendra
darbiai tartum bičių spiečius 
skraidytų iš vienos vietos į 
kitą laukdami progos ką 
nors parašyti, lyg iš to turė
tų kokios apčiupiamos nau
dos. Taip nėra. Išeivijos 
spaudos bendradarbių eilės 
tolydžio retėja, tuo pačiu 
įsipareigojimas didėja. Už šį 
darbą niekas nė vienu centu 
neatlygina. Priešingai, susi
daro pašto ir rašomosios 
medžiagos išlaidų. Grįžęs iš 
susirinkimo ar parengimo 
turi pašvęsti geroką skaičių 
valandų, kol rašinį paruoši 
spaudai. Čia taip pat turi 
gerokai pasitempti, kad, 
gink Dieve, nepadarytum 
kokios klaidos ir kas nors 
mirtinai neįsižeistų, o po to 
telefonais, laiškais ar anoni
miniais raštais tave niekin
tų. Dėl šių priežasčių ne 
kiekvienas skubinasi užsi
angažuoti ir sąžinę nurami
na vildamasis, kad^gal kas 
nors kitas parašys. O kaip 
matome, Adelaidėje rašan
čių yra gražus būrelis. Taip 
vieni kitais besivildami ne
parašo nė vienas.

O jei apie įvykį parašys 
du ar daugiau bendradarbių, 
redaktoriui susidarys gal
vosūkis, kurio rašinį skelbti, 
nes atmestasis jausis paže
mintas ir greičiausiai jau 
daugiau ir nerašys. Koks šių 
dienų išeivijos laikraščio re
daktorius galėtų sau leisti 
nustoti bendradarbio?

Kita kliūtis užsiangažuoti 
aprašyti kultūrinius paren
gimus - tai konkrečios išlai
dos įsigyjant į tokius paren
gimus patekti bilietus. Va
dinasi, pasitarnauk visuo

menei bei spaudai ir gerai 
primokėk, ir dar padirbėk. 
Tai tokios spaudos bendra
darbio darbo sąlygos ir nuo
taikos.

Kokia išeitis iš tokios pa
dėties? Kiekvienas, kas 
ruošia kokį parengimą ar 
šaukia susirinkimą, jei suin
teresuotas, kad tai ir spau
doje matytų, tegu susitaria 
su vienu ar kitu žinomu 
spaudos bendradarbiu pagal 
savo pasirinkimą. Būtų gra
žu, kad šiam darbui anga
žuojant būtų drauge pridė
tas ir bilietas (jeigu paren
gimas apmokamas).

Kad mano minėtasis vyti
masis, jog gal kitas parašys, 
gali būti kaip tipiškas pa
vyzdys Adelaidės apylinkės 
metinis susirinkimas su val
dybos rinkimais, apyskai
tom ir gausiu dalyviu skai
čiumi. Praėjo gerokas 
laikas, o apie tai nė žodžio. 0 
šis susirinkimas buvo tikrai 
vertas dėmesio.

Adelaidės apylinkės val
dybos pirm. C. Zamoiskis 
susirinkimui padarė platų 
pranešimą apie valdybos 
veiklą, kuri buvo plati ir 
naši. Išminėjo eilę organiza
cijų ir institucijų, kurios sa
vo talkininkavimu žymiai 
palengvino valdybai atlikti 
uždavinius, kurių būta ne
maža. Juk ne be darbo val
dybos iždan suplaukė tūks
tantinės sumos. Tai kokre- 
tus įrodymas, kad valdyba 
nesnaudė. Kontrolės komi
sija pabrėžė, kad atskaito

1 "Europos Liaudies Drabužių bei Pluošto” parodos Melbourne, lietuviško 
skyriaus detalė. Iš d. į k.: nuometuota aukštaitė, vilnietės karūnėlė su nuome
tėliu - galvaraiščiu ir netekėjusios zanavykės pakalkė. Nuotraukoje nesimato 
žemaitės skarelės su antkakčiu. Tolumoje norvegų, švedų skyriai."

Nuotrauka Mindaugo Simankevičiaus

Sceniniai
Klaipėdos Dramos Teat

ras Lietuvoje šiais metais 
stato Vydūno tragediją "Pa
saulio gaisras”

* *
Kazio Sajos muzikinė pa

saka "Devynbėdžiai” vaidi
nama su pasisekimu ne tik 
Lietuvoje, bet ir Latvijoje.

* ♦
Dar šiais metais Lietuvoje 

bus išleistos naujas filmas 
pagal rašytojo Raimundo 
Kašausko, pernai viešėjusio 
Australijoje, romaną ^Ma
žos mūsų nuodėmės”. Ir pats 
filmas, kurį režisuoja Henri
kas Šablevičius, vadinsis 
’’Mažos mūsų nuodėmės”.

* *
Šiais metais švenčiant 

Kristijono Donelaičio 200 
metų sukaktį nuo jo mirties, 
vokiečių kompozitorius Rai- 

mybė vedama pavyzdingai. 
Tokia rutina paprastai kar
tojasi kiekviename apylin
kės susirinkime.

Sunkumai prasidėjo, kai 
priartėjome prie naujos val
dybos rinkimų, nes buvusio
ji valdyba pareiškė sekan
čiai kadencijai nepasilik
sianti. Prasidėjo kandidatų 
medžioklė. Pasiūlytuosius 
kandidatus sekretorius rašo 
ant lentos, o čia pat pasiūly
tieji išsibraukia. Nesusida- 
rus net minimumo kandida
tų buvo pasiūlyta susirin
kimą pertraukti ir asmeniš
kai medžioti bei graudenti 
galimus kandidatus. Toks 
valdybos sudarymo metodas 
praktikuojamas jau ne pir
mą kartą. Kai prieš treje

tą metų spaudoje paminėjau 
apie apylinkės valdybos su
darymo sunkumus, kai kas 
man prikaišiojo, kam aš 
skleidžiąs pesimizmą: juk 
dar turime tiek daug ener
gingų žmonių, ir valdybos 
lengvai sudaromos ir jau sau 
pakaitalą baigiam prisiau
ginti. Ir štai kaip tyčia po to 
palaiminto optimizmo jau 
antrai kadencijai valdybą 
renkame privačios "agitaci
jos” būdu susirinkimo per
traukų metu. O po pertrau
kos į salę grįžta jau ne visi.

Nukelta į psl. 11

atgarsiai
nėr Kunad parašė ne tik 
operą apie Kristijoną Done
laitį, pavadintą "Lietuviš
kieji fortepionai” (libretas 
pagal to paties vardo J. 
Bobrovskio romaną), bet ir 
kantatą, pavadintą "Metai” 
bazuojantis Donelaičio. "Me
tų” tekstais. Ši kantata sta
tyta gegužės 24 d. Dresdeno 
muzikos festivalyje Rytų 
Vokietijoje.

* *
Kompozitorius išeivijoje 

Darius Lapinskas parašė 
kantatą pagal K. Donelaičio 
"Metus”, ją pavadinęs "Tol
minkiemio kantata”. Ji pa
rašyta smuikui, mezosopra- 
nui ir fortepionui naudojant 
paties poeto "Metų” tesktų 
ištraukas. Muzika liaudiškai 
archaiška, persunkta ano 
laikotarpio džiaugsmais ir 
rūpesčiais. Poeto eilių heg

Kristijono Donelaičio 
sukakčiai

PRIČKUS IR KRISTIJONAS

Karališkas apsakymas, kad būrai iš Prūsų žemės išbė
gę, tuoj tikt nutverti į galgi bus pakarti. (...) Surašytas 
Berlyne, devynioliktą dieną mėnesio, kurį lietuvninkai 
strazdiniu, o vokiečiai September vadina. 1736. [Čia pab
rėžiama, kad iš Prūsijos nuo dvarininkų bėga daug bau
džiauninkų, Sugautą bėglį pavedama valsčiaus teismui 
nuteisti ir, nieko nelaukiant, pakarti, ir tik po to nusiųsti 
teismo nuosprendį į Karaliaučių patvirtinti. Visiems ku
nigams įsako aiškinti žmonėms šį įsaką ir visada priminti, 
kad baudžiauninkai turi būti paklusnūs dvarininkams ir 
Prūsijos valdžiai). Pasirašė Pritzkus Willus.

METAI: VASAROS DARBAI

’’Pričkau! ką kalbi? ar ponams taip pasakysi?
Ar nežinai, kad būrs, iš tolo poną pamatęs, 
Tur kepurę nuvožt ir poniškai pasikloniot? 
0 tu dar drįsti jiems taip durnai pasitursinti?

METAI: ŽIEMOS RŪPESČIAI

”Tič”, tarė Seimas, ”ne per daug dėl to nusiminkim!
Juk be Dievo sviete nieks negal nusiduoti.
Ponai žemės šios negal be jo ponavoti, 
O mes būrai vėl be jo negalime vargti. 
Kožnas tur, kaip Dievs jam skyręs yra, pasikakint. 
Tas, kurs užgimdams aukštai kaip pons atsisėdo, 
Mislyt tur, kad jį tenai miels Dievs pasodino;
0 tasai, kurs užgimdams būru prasidėjo,
Gėdytis vyželių būriškų neprivalo,
Kad tik viežlybai, kai reik, atliek savo darbus.

(parinko A.K.)

zametras perleistas per 
mūsų sutartinių bei raliavi
mų ritminę bei meliodinę 
prizmę įgauna naują savitą 
charakterį ir nukelia mus į 
tuos laikus, kur Lietuva bu
vo gyva ir ten, kur šiandie 
rusiškieji kolonizatoriai ir 
Tolminkiemio vardą yra 
trinte ištrynę.

* *
Šiais metais Opera West 

Inc. Los Angeles mieste 
Amerikoje pastatė G. Verdi 
operą "La Traviata”, kur 
Violetos partiją dainavo so
listė Birutė Dabšienė, o Flo
ros Regina Kungienė. Spek
takliai buvo labai sėkmingi.

* *
Providence mieste netoli 

New Yorko "Trinity 
Square” teatre Jono Jurašo 
režisuotas veikalas "Savižu
dy s” buvo labai sėkmingas. 
Savižudį parašė rusas Niko
lai Erdman 1928 m. 

Maskvoje. K. Stanislavskio 
ir kitų ano meto teatro gar
senybių ši tragikomedija 
buvo labai vertinama, tačiau 
nepriimtina bolševikinei li
nijai. Rašytojas Algirdas 
Landsbergis, aprašydamas 
šį reikšmingą įvykį, Draugo 
kultūriniame priede sako: 
"Amerikiečiams 
džiaugiantis šiuos ypatingu 
spektakliu mes lietuviai 
jungiamės į Jurašo teatrinę 
šventę su šiltais jausmais. 
Čia savaip rutuliojasi ir mū
sų lietuviškas teatras”. Šis 
paskutinis sakinys yra gana 
kontraversiškas ir ne visai 
aiškus. Man atrodo, kad lie
tuviškoji išeivija tikrai nu
džiugtų ir įamžintų Jurašo 
vardą lietuviško teatro isto
rijon, jeigu jis šalia savo 
amerikietiškų triumfų sure
žisuotų lietuvių autoriaus 
veikalą su lietuviais akto
riais ir lietuvių kalba, ką, ti
kiu, jis artimiausiu laiku ir 
padarys.

* *
Čikagos lietuvių operos 

primadona Dana Stankaity- 
tė išleido savo pirmąją įdai
nuotų arijų plokštelę. Joje 
įdainuotos aštuonios pasau
linio garso operų arijos jų 
tarpe ir arija iš J. Karnavi- 
čiaus operos ’’Gražina”. 
Simfoninį orkestrą ir Čika
gos vyrų chorą diriguoja Al
vydas Vasaitis.

* *
Sydnejaus Atžalos teatro 

premjera T. Willis pjesės 
"Ištekėjusi moteris” įvyksta 
liepos 13 d„ sekmadienį Lie
tuvių Klube. Vaidina: Daiva 
Labutytė, Ona Maksvytie- 
nė, Eglė žižytė, Rimas 
Skeivys, Kastytis Stašionis 
ir Henrikas Šliteris. Reži
suoja Ksana Dauguviety- 
tė-šiūnkštienė.

Paulius Rūtenis
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Kun. P. Vaserio sukaktis

Gegužės 24 dieną, vakare, 
Melbourne Lietuvių Namų 
salėje susirinko virš 400 
žmonių pagerbti savo klebo
ną ir Dvasios vadą, kun. 
Praną Vaserį jo trigubo ju
biliejaus proga.

Salė buvo gražiai išpuoš
ta, aukštai sienoje sidabrine 
spalva blizgėjo skaitlinės - 
30, 40 ir 65. Jos reiškia: 30 
metų jis Melbourne lietuvių 
klebonas, prieš 40 metų jis 
tapo įšventintas kunigu ir 65 
- jo amžiaus jubiliejus.

z Federacijos pirmininkas 
Viktoras Laukaitis, nors dar 

— nepilnai atsigavęs po dviejų 
sunkių operacijų, pravedė 
šventės eigą. Jis pasveikino 
susirinkusius angliškai ir 
lietuviškai, nes buvo apie 20 

__ australų, daugiausia dvasiš
kių, su kuriais kun. Vaseris 
per tą eilę metų turėjo 
bendrų reikalų.

V. Laukaitis paminėjo, 
kad lietuvis kunigas skiriasi 
nuo kitų kunigų dėl to, kad 
mūsų kraštas okupuotas, 
kovojantis už savo laisvę, 
taip kad kunigo pareiga nėra 
tik mokinti apie krikščiony
bę, arba mokinti žmones tik 
apie Dievą. Jis taip pat ko
voja už Lietuvos laisvę, kuri 
mums taip brangi ir svarbi. 
Tai darant, daugelis kunigų 
Lietuvoje eina į kalėjimus, 
koncentracijos stovyklas. 
Jie tą žino, nes jie viešai pa
sisako ką jie galvoja apie re
žimą, apie Sovietų okupaci
ją.

Australijoje lietuvių ku
nigai irgi atlieka gerai savo 
pareigas. Jie netik mokina 
mus kaip reikia mylėti Die
vą, bet ir kaip mes turime 
būti gerais lietuviais. Jie 
mokina mus mylėti savo 
kraštą, mokina mūsų vaikus 
mylėti tėvų žemę.

Kun. Vaseris su mumis 
Melbourne jau 30 metų. Jis 
geras kunigas, mes vertina
me jį ir esame jam dėkingi. 
Jis įkūrė Tėviškės Aidus ir

V. Krėvės ’’Žentas” Adelaidėje
Vargingas Dzūkijos kraš

tas, nepajėgiąs iš smėlėtos 
žemės išauginti didelio der
liaus ir ūkininkams - artojė
liams, negalįs iki soties pri
krauti maišus žemiškų 
gėrybių. Kaip patarlė sako 

Jei ne grybai ir ne uogos, 
Dzūkų mergos būtų nuogos.

Varguose ir nedatekliuose 
išaugę Dzūkijos vaikai, 
išaugino kitą turtą - tai dai
nas ir įdomius papročius.

O jeigu kas nepradainuo- 
davo, neprauliavodavo ir 
nepratinginiaudavo margų 
dienelių, tai ir visai neblogai 
įsitaisydavo savo samanoto
se bakūžėlėse.

Tokio ūkininko sodybą, jo 
gyvenimą irjo šeimos prob
lemas, matėme Lietuvių 
Namuose, gegužės 3 d. 
"Vaidilos” Teatro suvaidin- 

dramojetoje V. Krėvės 
’’žentas”.

Dalinai aktorių 
dzūkiška tarmė ir 
jamų charakterių 
mas, pajutimas ir perdavi
mas sį vaidinimą pastatė 
gana aukštoje plotmėje. Ir 
tą juoką, kuris kartas nuo 
karto nubanguodavo pilnu
tėlėje Liet. Namų salėje, su
keldavo ne tiek žodinis žai
dimas, ar minčių prasmė,

naudota 
vaizduo- 
suprati-

Ar jūsų kvalifikacijos

pripažįstamos Australijoje?

OVERSEAS QUALIFICATIONS UNIT

1st Floor, 140 Phillip St., Sydney

PHONE: 2317100

ETHNIC AFFAIRS COMMISION 
PREMIER’S DEPARTMENT 

NEW SOUTH WALES GOVERNMENT

Kitos įstaigos:
Liverpool - 601 3166.

Newcastle - 24 191.

Kunigas Pranas Vaseris

15 metų buvo jų vyr. redak
toriumi. Jis taip pat įkūrė 
Federaciją, kuri šiandien ei
na su bendruomene, skelb
dama australų tarpe apie 
Lietuvą, ruošia minėjimus 
apie tuos, kurie šiandien 
Lietuvoje dirba už mūsų 
tautą.

Sekė ir kiti sveikinimai: 
apyl. pirm. A. Pocius, E. 
Varnienė iš Adelaidės, 
Melb. Liet. Klubo pirm. J. 
Tamošiūnas, H. Statkuvie
nė, J. Žalkauskienė, P. Bal
tutis, V. Ališauskas, H. An
tanaitis, A. Milvydas, Z. 
Prašmutaitė, A. Šimkus ir 
kt.

Baigiant V. Laukaitis pa
dėkojo visiems už gražias 
kalbas preikšdamas, kad 
kun. Vaserio darbai ir rū
pesčiai nenuėjo veltui.

Kun. Vaseris, matomai 
sujaudintas jam pareikštu 
nuoširdumu, padėkojo vi
siems už sveikinimus ir do
vanas ir pasakė: "Gyvenki
me kaip broliai, dirbkime 
kartu ir džiaukinės kartu.” 

Alisa Baltrukonienė

kiek aktorių sukurtas, savi
tas perdavimas.

Šiame "žento” pastatyme 
dalyvavo 14 jaunų žmonių. 
Tai, žinoma, didelis laimėji
mas, kada iš visų pusių gir
dime liūdnas aimanas apie 
negalėjimą pritraukti jauni
mo lietuviškon bet kokion 
veiklon.

Be abejo, tai yra šio pas
tatymo režisieriaus V. 
Opulskio nuopelnas. Jis su
gebėjo tuos jaunus žmones 
prisiprašyti, jis sugebėjo 
juos ir išlaikyti.

Tik gaila, kad kai kurie 
asmenys tapo taip apakinti 
tuo "nepaprastu” laimėjimu, 
jog užmiršo, kad palyginus 
taip neseniai, jų pačių vaikai 
vaidino tame pačiame ’’Vai
dilos” teatre.

"Paparčio Žiedo" pastaty
me', dalyvavo apie tą patį 
skaičių jaunimo, kuris po 
15-kos metų, nėra tas jauni
mas, kuris yra šiandien. 
Daugelis anų laikų įprašyti į 
sceną, dabar įsijungė į kitas 
lietuviškos veiklos šakas, 
pagal savo sugebėjimą ir 
pagal savo pašaukimą. Todėl 
neužgaukime buvusio jauni
mo ir jų organizatorių, už
miršdami kas buvo vakar.

Bet grįžkime į Dzūkiją, į

Jeigu esate treniruotas užjūriuose ir turite profesinių, techninių ar amati
ninko kvalifikacijų, jums rūpi patirti, kaip tokios kvalifikacijos pripažįstamos 
Australijoje.

Šiuose reikaluose jums gali padėti nauja N.S.W. Etniniams Reikalams Ko
misijos įstaiga —

* patardama, kaip ir kur kreiptis, kad būtų pripažįstamos jūsų kvalifikaci
jos;

* nurodydama, kur kreiptis ir su kuo kalbėtis, kad gautumėte jūsų turimų 
kvalifikacijų įvertinimą;

* padėdama trumpiausiu laiku pasiekti jūsų turimų kvalifikacijų pripažini
mą.

Pabrėžiame: įstaiga gali jums tik nurodyti bei talkinti, bet ji negali pati 
jums tokio pripažinimo suteikti. Tą gali tik tam reikalui skirti oficialūs Aus
tralijos organai.

Informacijas ir patarimus jūsų gimtąja kalba teikia

HurstviUe - 570 1444.
Wollongong 28 4588

šiltą Kalvaičių pirkią, kur 
motina maišo puode viralą, o 
tėvas už stalo sėdėdamas 
dūmoja.

A. Miliauskienė, pati bū
dama dzūkė, gerai suprato 
Kalvaitienės charakterį, 
kurį išvaidino su dideliu mo
tinišku nuoširdumu. J. Ne- 

verauskas, Kalvaičio asme
nyje, buvo tėvas, vyras, ge
ras kaimynas, atlaidus žmo
gus, principų ir moralės gili 
asmenybė, kuri yra taip ti
pinga lietuviško ūkininko 
nemokintam filosofiškam 
charakteriui. Jonas tėvą 
Kalvaitį perdavė taip įtiki
nančiai, kad žiūrovas jauste 
jautė jo širdies jausmus ir jo 
minčių samprotavimą.

Kampininko Jaknio 
rolėje, V. Ratkevičius paro
dė, kad jis gali būti ne tik 
partizanas, kunigaikštis ar 
riteris, kaip esam pripratę jį 
matyti, bet ir paprastas kai
mietis, nekomplikuotas 
žmogus, kombinuojantis ir 
padlaižiškas, pagal reikalą. 
Viktoras koordinavo žodžius 
su žestais, o veido expresija 
perdavė ne tik ką šiuo metu 
daro, bet ir ką užmatęs da
ryti. Viktoras pasirodė, kaip 
versatilus aktorius.

Nepaprastai dėkinga, 
piršlio - melagio rolė atiteko 
N. Skidzevičiui. Šioje rolėje 
aktoriui ribų nebuvo. Jis 
galėjo išsemti visus tauto
sakos, lietuviškų papročių ir 
savo paties kūrybos turtus. 
Nikis entuzijastiškai suvai
dino šią rolę, bet žinant jo 
gabumus, jis galėjoj būti 

daug spalvingesnis.
Labai gerai pasirodė A. 

Petrikas, Kalvaičio kaimyno 
asmenyje ir A. Gutis, rašti
nės scenoje, sukėlęs daug 
juoko publikoje.

Iš 10-ties jaunimo (kiti 
scenoje dalyvavo bežodi- 
niai), reikia paminėti du, 
kurie parodė, jog turi savyje 
aktoriško pumpuro stiprias 
užuomazgas. Tai N. Venciu- 
tė, kuri Mačiulienės vaid
menyje pasirodė sugabanti 
valdyti balsą, jį nuansuoti ir 
perduoti žiūrovams savo 
charakterio ypatybes tiek 
žestuose, tiek ir veido iš
raiškoje.

R. Sobeckis, Skylio rolėje, 
parodė didelį vidinį jautru
mą, kuris aiškiai išsiveržė 
publikon, gal jam net pačiam 
to nežinant.

Sesutės R. ir I. Rūpins- 
kaitės labai panašiu balso 
tembru, mažai skyrėsi viena 
nuo kitos. Pasidžiaugti rei- 
kiajų gražia, be akcento lie
tuvių kalba.

"Žentas” praėjo su dideliu 
pasisekimu, kurį, be abejo 
ant savo pečių išnešė prityrę 
"Vaidilos’’ teatro aktoriai, 
pritariant jaunom šviežiom 
pajėgom.

Rež. V. Opulskis, rūpin
damasis ne tik dramos pas
tatymu, bet ir dekoracijom, 
kurias jis pats sukūrė, gal 
būt neturėjo laiko įeiti į jau
nų aktorių išpildomų veiks
mų detales.

Ypač užkliuvo scena 
smuklėje, kur Ringelės tan
kiais stikliukais girdomas 
Merūnas, neparodė nė 
mažiausio girtumo ženklo.

Negaliu nepaminėti pas
kutinio veiksmo šventoriaus 
dekoracijų, kurios savo sti
liumi ir spalva žavėjo žiūro
vą dvelkiančia ramybe ir 

nemeluotu lietuvišku kam
peliu.

Po gerai pasisekusio V. 
Krėvės ’’Žento” pastatymo, 
reikia padėkot jaunimui, kad 
netingėjo lankyti repetici
jas, mokintis, gal kai kuriam 
ir sunkiai ištariamus žodžius 
ir svarbiausiai, kad pratur
tino "Vaidilos” teatrą 
jaunais veidais.

Bet tai tik pradžia - prieš 
akis ilgas, bet smagus dar
bas. Sunkus, bet prasmingas 
savęs suradimas. Gilus, bet 
turtingas savo talentų atka- 
simas.

gal kai kurie nubyrės, bet 
bus ir tokių, kurie pajutę 
vaidybos reikšmę sau ir ki
tiems ir traukiami to nema
tomo magneto, dirbs teatro 
darbą, tobulės ir pasieks, ką 
pasiekė senieji "Vaidilos” 
teatro aktoriai.

Ilgų mėnesių repeticijos, 
gal kartais be pagyrimų, gal 
kartais su kritika, atneša vis 
dėlto didelį atpildą ir tą pa
sakys daugelis 30 metų lie
tuviško teatro darbuotojų.

V. Marcinkonytė

PAIEŠKOJIMAS
Paieškomas Napoleonas 

Valaitis, gimęs 1920 m. spa
lio 12 d. Tartu mieste, Esti
joje, pastaruoju metu gyve
nęs 32 Barca Rd., Prospect, 
Adelaide.

Paieško jo brolis Anton 
Vallat, gyvenąs Zweibrue- 
ckestr. 42, Landau, West 
Germany. Paieškomasis arba 
apie ji žiną maloniai pra
šomi rašyti jo broliui aukš
čiau paduotu adresu.
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Iškilmingomis pamaldo
mis pradėtas Melbourne 
ALK Federacijos gegužės 
mėnesio vajus kenčiančiai 
Lietuvos bažnyčiai ir iškil
mingomis pamaldomis pas
kutinį gegužės mėnesio sek
madienį jis užbaigtas. Ir vėl 
atsitiktinai sutapo, kad Šv. 
Jono bažnyčioje, East Mel
bourne, tą patį Sekminių 
sekmadienį buvo švenčiama 
ir kun. Prano Vaserio 40 
metų kunigystės sukaktis. 
Šventas Mišias koncelebra- 
vo trys lietuviai ir vienas 
australas kunigas. P. 
Morkūno vadovaujamas 
choras giedojo Dievo ir tė
vynės garbei pritaikintas 
S esmes. Mišių aukas atnešė 

r. Kaunas su ponia. P. 
Kaunienė vajaus talkininkė 
ir ji dar priima pavėlavusių 
aukas.

KONCERTAS
LIETUVIŲ NAMUOSE

Po pamadų visi vyko į 
Lietuvių Namus, kur galima 
buvo pasistiprinti Kat. Mot. 
Draugijos pagamintais pie
tumis. 2.30 vai. žmonės sku
bėjo užimti vietų ir pripildė 
visą koncertų salę.

Prieš pradedant koncertą, 
Federacijos pirmininkas 
Viktoras Laukaitis pasidali
no su visais pabiru savo 
minčių pluoštu. Jis apibūdi
no, kodėl šis vajus kiekvie
nais metais ruošiamas; nuo 
pat pradžios Federacijoja 
stengėsi, kad lietuvių bend
ruomenėje būtų vienybė, o 
Federacija būtų bendruo
menės dalis, kuri rūpinasi 
bendruomenės katalikiškais 
reikalais, paminėjo, kad ne-

Iškilmės Melbourne
turime gyventi iliuzija, jog 
vakarų pasaulis mums padės 
iškovoti nepriklausomybę. 
Kai rusų tankai ėjo per Bu
dapeštą ir kitus miestus, 
Jungtinės Tautos nereika
lavo jokio boikoto. Jeigu ka
da nors bus iškovota nepri
klausomybė, tai tas bus pa
daryta taip, kaip 1918 
metais - lietuvių krauju. V. 
Laukaitis pabrėžė, kad Fe
deracija turi atkreipti dau
giau dėmesio į Lietuvą, į 
Lietuvoje katalikų vedamą 
kovą, ir todėl įvedė gegužės 
mėnesi prisiminti kenčian
čius Lietuvoje.

Gegužės vajus ruošiamas 
netik tam, kad atkreipus 
australų dėmesį, bet at
kreipti mūsų pačių dėmesį, 
kad mes galėtume duoti pa
ramą tiems, kurie kenčia 
kalėjimuose, stovyklose, 
kad jie turėtų jėgų išeiti iš 
ten, sutvirtėti ir toliau ko
voti už žmogaus teises, už 
Lietuvos laisvę ir nepri
klausomybę. Katalikų kuni
gus remia ir kitų pasaulė
žiūrų kunigai, kurie taip pat 
dirba ir aukojasi dėl žmo
gaus laisvės teisių.

Melbourne Apyl. pirmi
ninkas Albinas Pocius pasi
džiaugė, kad Melbourne lie
tuvių kolonija išsiskiria iš 
viso pasaulio lietuvių kolo
nijų gražiu tarpusaviu su
gyvenimu ir aktyvia veikla, 
kad Katalikų Federacija 
įvedė gegužės mėnesio gra
žią tradiciją ir tą mėnesį 
paskyrė persekiojamai baž
nyčiai Lietuvoje.

"Dainavos” merginos: 
Viltis Araitė, Laimutė Pike- 
lytė, Birutė Prašmutaitė, 
Birutė Šaulytė ir vadovė Zi
ta Prašmutaitė sudainavo 4 
daineles.

P.p. Šidlauskai paruošė 
trijų paveikslų vaidinimą 
Nemuno Žemė, kurį paįvai
rino gražūs išraiškos šokiai.

Parapijos choras, vad. P. 
Morkūno pagiedojo dvi 
giesmes. Antroje giesmėje 
J. Rūbas giedojo partiją 
solo.

V. Laukaitis padėkojo 
chorui, paaiškindamas, kad 
daugelis dainininkų daly
vauja abiejuose choruose. 
Tai vienybė, kaip mūsų

Kava ir sveikata
AR KAVA PAVOJINGA 

SVEIKATAI

Čia pateikiama Dr. Hans- 
Heinrich Vogto straipsnio, 
atspausdinto vokiečių ”Kos- 
mos” žurnale 1979 m. kovo 
mėn., santrauka.

Kavos negalima sintetiš
kai pagaminti, nes joje yra 
surasta daugiau kaip 230 
įvairių medžiagų, ir jas taip 
tiksliai sudėti, kad gautume 
tikrą kavos kvapą, vargu ar 
kam nors pavyks. Kiekvie
name kavos puoduke yra 
kofeino nuo 100 iki 150 mili
gramų, tiek pat ir arbatoje. 
Kakavoje kofeino tėra tik 
pusė šio kiekio, o ”coca-cola” 
butelyje - nuo 35 iki 55 mili- 

Himnas sako: ...vardan tos 
Lietuvos vienybė težydi. 
"Taip gyvendami”, jis pasa
kė, "mes atsieksime ko 
trokštame”. Jis taip pat pa
dėkojo visoms organizaci
joms, kurios dalyvavo pirmą 
sekmadienį su vėliavomis, 
parodydamos solidarumą.

Arūnui ir Virginijai Bruo- 
žiams padėkojo už Avė Ma
ria bažnyčioje, o visiems už 
atsilankymą į koncertą, už 
aukas, už visų nuoširdžią 
paramą ir už dalyvavimą 
šioje šventėje.

P. Kaunienei padėkojo už 
aukų telkimą.

Ši graži nauja tradicija 
rado pritarimo Melbourno 
lietuvių širdyse, ir visi su
prato šiame reikale aukos 
šventumą tėvynei Lietuvai.

Alisa Baltrukonienė 

gramų.
Seniai žinoma, kad gali 

susidaryti kavos gėrimo 
įprotis, kartais rodantis net 
liguistą troškimą. Nustojus 
gerti kavą jaučiamas galvos 
skausmas ir depresija.

Bandymai su bakterijo
mis, grybais, dumbliais (Al- 
gen) parodė, kad kofeinas 
ten sukelia pasikeitimus ir 
pakeičia paveldėjimą. Tai 
veda prie organizmo mir
ties. Taip pat kofeinas su
kliudo normalią ląstelių at
sistatymo eigą.

Bandymai su žiurkėmis, 
pelėmis ir kitais laboratori
jos gyvūnais pasibaigė džiu
giais rezultatais: nerasta jo
kio nuodijimo. Tiesa, pasi
rodė liguisto troškimo reiš
kiniai, bet nerasta jokio or-

Bibliotekos 
Diena

Liepos 6 d. Sydnejaus 
Liet. Klubo bibliotekos va
dovybė organizuoja Biblio
tekos Dieną, kurios metu 
dalyviai bus supažinti su pa
čia biblioteka bei jos veikla, 
paskaita apie spaudą ir kny
gas kultūros istorijoje. Tą 
pačią dieną bus surengta 
lietuviškos spaudos ir knygų 
paroda iš įvairių spaudos 
sričių.

Bibliotekos Diena prasi
dės jau liepos 6 dienos 1 vai., 
kad lankytojai galėtų susi
pažinti su paroda ir išstaty
tais eksponatais, o iškilmin
goji - oficialioji dalis prasi
dės 3 vai. su paskaita ir 
bendra informacija. Tautie
čiai maloniai kviečiami kuo 
gausiau dalyvauti ir pasido
mėti mūsų kultūriniais turė
tais.

ganų sužalojimo.
Nesaikingas kavos ir ci

garečių vartojimas didina 
širdies infarkto riziką.

Žmogaus organizmas po 
kelių valandų visiškai išski
ria kofeiną, taip kad šis nuo
das nesusikaupia kūne. Gal
būt tai gelbsti nuo ’’kofeino 
mirties.

Kava jokiu būdu nepanai
kina alkoholio veikimo. Taigi 
saikingai gerkime kavą, bet 
visada atsiminkime, kad tai 
yra chemikalas, kuris gali 
sutelkti liguistą palinkimą 
gerti.

J. Str. (T.Ž.)

Nelė Mazalaitė

MOTINA
Tai ir dabar atsitinka kar

tas nuo karto, kad kokiam 
drąsiam vyrui pavyksta iš
siveržti iš krašto, kuris jau 
yra užverstas žemėm ir už
statytas kryžium — kitaip 
mes nebegalime pavadinti 
mūsų vargšės tėvynės. Taip, 
ir šitasai, kuris čia minimas, 
atvyko ne todėl, kad ieškojo 
savo paties išsigelbėjimo, 
bet kad turėjo atlikti žygį, 
mėginant 
išgelbėti visus. Jūs jau žino
te, kad apie tai atviriau yra 
pavojinga ne tužsiminti. Ir 
ne dėl šito apie jį kalbame, 
tačiau tai reikalinga, kad 
nebūtų atejonės, nes tie iš 
anapus — nemoka meluoti, 
ir tai yra įvykę su jo paties 
motina.

Kad iš viso jis šitai papa
sakojo, buvo taip: šičia, 
tremtyje, jis sutiko tikrą 
motinos brolį ir trumpą laiką 
pagyveno su jo šeima 
gražioj kalnų stovykloj, ne
toli didelio miesto. Bet jis — 
jie stebėjosi — nesidomėjo 
tais dalykais, kurių jam iki 
šiol nebuvo tekę matyti ir 
vargiai kada bepriseis: kal
nų žėrėjimu saulėje, nei re
tais vaisiais, ir jis nesustojo 
niekada ties jokiu krautuvės 
langu, kad pasigėrėtų bran
giomis prekėmis.

Tačiau jis pasakė keletą 
kartų:

— Koks saldus turi būti 
jūsų miegas, jeigu jūs ilsitės 
kūnu ir dvasia ir žinote, kad 
rytą atsibusit toje pačioje 
vietoje.

Ir jis kalbėjo:
— Ar jūs įvertinat, kas 

yra atsikelti rytmetį ir žino
ti, ką darysi dieną, ir žinoti, 
kad gali įeiti į bažnyčią, ar 
atsigulti pievoje, ar pusę 
dienos stovėti gatvėje — ir 
niekas už nugaros ar šono, 
pro durų plyšį, nei iš tau ne
matomos vietos nesaugos 
tave tykodamas. Ar jūs ži
note, kas yra laisvė?

— O, taip, — visi kartojo, 
— argi mes ne dėl to esame 
atsidūrę čia, kad nemokėjom 
gyventi be laisvės?

Ir jis tikėjo tiems, tačiau 
daugelis dalykų, jo tremti
nių brolių tarpe jam nepati
ko, nors jis tylėjo.

Ir buvo taip, kad jo dėdės 
duktė, jauna graži našlė, 
kartą ėmė aimanuoti, jog ji 
yra nelaiminga: ji turi drau
gą, turtingą amerikietį karį, 
kuris paimtų ją su savimi, 
tačiau jis negali pakęsti my
limosios vaiko, mažo ber
niuko iš pirmo vyro. Ir ji da
bar nežinojo, kad padaryti, 
ir kur teisėtai ir padoriai 
padėti savo sūnų, kad pati 
galėtų gyventi laimėje ir 
turte.

Ir kai šito klausėsi jos 
pusbrolis, tas, kuris buvo 
atvykęs iš taip toli — jis iš
balo ir jo rankos drebėjo, ir 
labai tyliai jis pasakė:

— Jūs nežinote, kas yra 
laisvė.

Ir tuom tai jis papasakojo 
šitai, kad buvo įvykę su jo 
motina, kuri yra išauginusi 
tris dukteris ir keturis sū
nus, ir vienas iš jų buvo jos 
ypatingai mylimas. Jų visų 
mylimas, nes jie tikėjo, kad 
tokių, kaip jis, nedaug iš vi

so gali būti pasaulyje. Žino
ma, visa šita šeima siela ir 
kūnu priklausė tiems, kurie 
tyliai kovojo ir patvariai gy
nėsi prieš užpuolikus, tačiau 
jų geriausias jau nebegalėjo 
laikytis namuose ir iš savo 
paslaptingos girios buveinės 
jis net neidrįso pasirodyti 
retkarčiais, kad neužtrauktų 
jiems nelaimės. Kaip jie 
nuolat galvojo apie jį, ir kaip 
motina j’o ilgėjosi —- namie 
visi žinojo, tačiau visi tylėjo, 
nes mūsų žemė yra dabar 
tokia kiaura, kad per ją per
matomos ne tik paslaptys — 
ir žodžiai — sapnai ir mintys 
neturi sau vietos, kad nebū
tų gaudomi.

Priešų ausims buvo duota 
nugirsti, kad tas, kurio nėra 
namuose, yra nelaimingai 
žuvęs kelionėje, ir kaip tik 
dėlei šito niekas jiems neda
rė atskiro blogio. Bet vieną 
dieną jų namus užplūdo mi
licija ir klausinėjo apie jų 
brolį, ir iškrėtė kiekvieną 
kampą ir daiktą ir, kai jiems 
buvo pasakojama, kas ir vi
siems —- atėjūnai neužginči
jo nei grasė ginklu, bet iš
vykdami pasiėmė motiną su 
savimi.

— Nesibijokit, — pasakė ji 
vaikams, — kur gi jie dės 
mane, seną silpną moterį, — 
aš netrukus grįšiu.

Ir kad jie buvo pratę 
klausyti jos visada — nors 
visi jau suaugę , ir net jau
niausias baigė piemens am
žių — jie nuolankiai pakluso, 
bet visų jų rankos drebėjo ir 
veržėsi ginti savo motiną.

Ji buvo rami šioje prie
vartos kelionėje, taip atrodė 
tiems, kurie ją vežėsi, tačiau 
viduje ji drebėjo, kaip ir 
kiekvienas siaubo pagautas 
žmogus. Tiktai pamaži ji 
aprimo, nes jos pirštai laikė 

rožančių, ir ji tyliai judino 
lūpas maldoje.

Ne, jie nevežė jos į 
apskrities kalėjimą, nei liepė 
pakelėj sustoti prie medžio ir 
nesirengė šaudyti, ir ji sta
čiai kankinosi dėl to neaiš
kumo, kad negalėjo suprasti 
j'ų ketinimų, kai pamatė, jog 
jie suka į jų valsčiaus mies
telį. Jie lėtai važiavo gatvės 
grindiniu, jie nežiūrėjo į ją, 
kai važiuojant pro bažnyčią, 
ji plačiai persižegnojo, o už 
šventoriaus vežimas susto
jo, jai liepė išlipti ir eiti jų 
tarpe.

— Kaip jiems ne gėda, — 
galvojo ji išdidi ir pašaipin- 
ga, — visam būriui ginkluo
tų vyrų, kareivių apsupus 
vesti seną moterį — pasaulis 
turėtų sudrebėti iš pasipik
tinimo, kokie jie yra silpni.

Bet štai jie prasiskyrė, jie 
pasitraukė į šalis, ir prieš 
pat save ant šventoriaus 
akmenų, kur stovi sustojan
čių vežimai, ant afklių mėšlo 
ji pamatė du gulinčius žmo
nes. Du negyvi vyrai, mato 
ji, ir vienas yra toks sumai- 
gytas, tokia krūva kraujo ir 
drabužių skutų, jog jis pats 
savęs nepažintų. Tačiau ki
tas! Ji junta, kaip po sunkiu 
vilnoniu sijonu jos keliai 
linksta, ji mano, kad dabar 
turėtų būti labai išbalusi, 
nes tas, kuris guli gražus ir 
mirtyje, ramiu sveiku veidu 
— šitas yra jos širdies 
džiaugsmas ir sopulys, jos 
sūnus.

Ir dabar jos mintys yra be 
galo greitos. Ji galvoja: Ta
ve nušovė į nugarą, tave gal 
būt išdavė, nes kitaip tavęs 
jie nebūtų pagavę į savo 
rankas, kad tu pats savo 
šventa mirtimi išduotumei 
gyvuosius. Jūs mirštat, ne
palikdami savo pavidalo, 

kaip tas, kuris guli šalia ta
vęs, ir ne dėl jo atvedė mane 
čia — jo namiškiai išliks ir 
patys taip pat nepažįstami. 
Bet budeliai laukia, kaip aš 
su šauksmu ištarsiu tavo 
vardą! Ir jeigu nespėjo nu
kankinti tavęs, kad šešis ki
tus tavo brolius ir seseris 
galėtų nukankinti.

Ji galvojo ir suprato vis
ką, tačiau širdis buvo stip
resnė — ji staugė: — Tu čia 
guli vienas ir išniekintas — 
kaip aš galiu nepasilikti pas 
tave. Vilkė pultųsi prie savo 
vaiko pro medžiotojų šautu
vus ir baili zuikienė nepasi
trauktų nuo savo zuikučio. 
Bejėgis paukštis drasko 
savo silpnu snapu užpuolu
sius jo lizdą — ne, aš negaliu 
išsižadėti tavęs! Ar nenu
baustų manęs Dievas, kad 
nemėginčiau sugraudenti tų, 
kurie taipgi yra motinų 
gimdyti, ar gi jie neatiduos 
man tave palaidoti? Kokią 
naudą jie beturės iš lavono, 
o mano vaike, mano vaike!

Buvo gal praėję kelios mi
nutės, žinojo ji protu, tačiau 
jai atrodė, tarytum ji čia 
stovi nuo savo vestuvių, ta
rytum ji čia pagimdė šitą 
savo sūnų ir išstovėjo iki pat 
jo mirties. Ir dabar ji pajuto 
tokį begalinį ilgesį, tokį 
skausmą ir neišsakomą 
troškimą paglostyti mirusįjį, 
nušluostyti jo kruvinas ran
kas — ji buvo užmiršusi vis
ką kitą. Ji pajudino koją 
žengti ir tuojau sustingo: ji 
pamatė, staigiai pamatė, 
kad prie jos sūnaus ant že
mės atsisėdo moteris. Švel
niai, kaip tik ji pati būtų ga
lėjusi, atėjusioji pakėlė jo 
galvą ir pasidėjo ant kelių. 
Jos rankos apėmė mirusiojo 
kaktą, ir toji meiliai nusviro

Nukelta į psl. 11
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KREDITOAD-JA TALKA" veikia visų naudai...
Laiškas mūsų pastogei

LIETUVIAI FLORIDOJE

Mielas Redaktoriau,

Malonu susitikti su mie
lais Australijos ' lietuviais 
’’Mūsų Pastogės” puslapiuo
se. Šį kartą palikime lietuvių 
sostinę Chicagą ir stabtelė
kime pasižvalgyti amžinos 
vasaros valstijoje, Floridoje, 
kur pastaraisiais metais ku
riasi nemaža lietuvių, ieško
dami malonesnio klimato, 
lengvesnių gyvenimo sąlygų 
ir ramesnio užtarnauto poil
sio.

Pokario metais, kaip me
name, lietuviai Amerikoje 
kūrėsi didžiosios ir sunkio
sios pramonės centruose, 
kur buvo didesnės galimy
bės gauti pelningesnius dar
bus, kur nuo seno jau egzis
tavo lietuvių kolonijos, su 
savo kultūriniais centrais - 
parapijomis, gražiomis baž
nyčiomis, mokyklomis. Kur 
veikė gausūs chorai, vaidy
bų būreliai, kur kiekvieną 
lietuvi lankė sava spauda.

Jeigu prieš trejetą desėt- 
kų metų senosios imigraci
jos gretos smarkiai retėjo, 
tai naujoji imigracijos banga 
atnešė naujo kraujo, ko dėka 
visasa kultūrinis, politinis, 
visuomeninis gyvenimas iš 
naujo atgijo ir dabar dar 
sėkmingai klesti.

Laiko sąvartoje viskas 
kinta. Kinta ir gyvenimo są
lygos. Vyresnioji karta, 
sunkiai dirbusi pramonėje 
sunkiausius darbus, artėja į 
užtarnautą poilsį ir gal dėl to 
iš didžiųjų pramonės miestų 
daugelis išvažiuoja gyventi į 
vietas, kur pragyvenimo są
lygos žymiai lengvesnės.

Tų sąlygų ieškodami ir 
lietuviai atkreipė dėmesį į 
Amerikos pietinę valstiją - 
Floridą, kuri, palyginant, iki 
šiol buvo retokai apgyventa. 

Skelbimas

ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJŲ GARSINIMAS

Jėzus Pasaulio Išganytojas
JĖZUS PASAULIO TEISĖJAS

Todėl minėtoji teismo diena bus laikas žmonių švieti
mo. Povilas, kalbėdamas į Atėniečius, prisiminė apie 
"nežinojimo laikus”, palygindamas juos su Dievo paskirtą 
diena, kurioje Jis "teis žemės skritulį teisingai per Vyrą, 
kurį paskyrė". Dievo paskirtasis Vyras yra Jėzus Kristus 
teisingasis. (Ap. Darb. 17:31). Tuomet bus ’’paskirtasis 
laikas”, kuriuo bus "liudijama” visai pasaulio žmonijai, 
kad Jėzus atpirko ją savo mirtimi. — 1 Ti'm. 2:4-6.

Šitos teismo dienos darbas bus sujungtas su žmonių 
apšvietimu, kaip parodyta Apreiškimo 20:12, kame 
pasakyta, kad bus atvertos "knygos”, ir kad kiekvienas 
bus nuteistas sulig tuo, kas ’’parašyta knygose”. Kaikurie 
klaidingai manė kad šitose knygose parašyta visos žmo
nijos praeities gyvenimas. Todėl buvo pasakojama, kad 
knygų atidarymas teismo dienoje reiškia išnagrinėjimą 
kiekvieno žmogaus gerų darbų ir nusidėjimų, ir kad sulig 
tokiais užrašais bus nutarta, kurie verti, kurie neverti 
amžinojo gyvenimo.

Bet Šventajame Rašte nėra nieko tokios nuomonės 
patvirtinimui. Apreiškime pasakyta, kad žmonės bus tei
siami sulig tuo, kas parašyta knygose, ir pats Jėzus pasa
kė kad tai bus Jo "žodžiai”, kurie teis žmones tuose lai
kuose. (Jono 12:48). Todėl reikia suprasti, kad atidary
mas šitų simbolinių knygų reiškia apreiškimą tiesos, kuri 
bus naudojama kaip teisimo taisyklė.

Bus daugiau

Mylintieji tiesą literatūros gausite veltui. Rašykite': P. 
Bačinskas, 16 Burlington St., Holland Park, Queensland 
4121

Čia, kaip tradicija, nėra 
sunkiosios pramonės. At
lanto pakrantėse patys gra
žiausi kurortiniai miestai ir 
miesteliai.

Senoji lietuvių karta jau 
anksčiau buvo bepradėjusį 
įsikurti garsiame Miami ir 
St. Petersburgo miestuose. 
Čia jie buvo susiorganizavę, 
turėjo savus klubus, su ge
romis patalpomis. Jų veikla 
ribojosi daugiau socialiniu 
bendravimu, dalinai prakti
kuojant ir kultūrinę veiklą.

Paskutiniame dešimtme
tyje ir naujosios išeivijos 
banga ėmė slinkti į Floridą, į 
jau egzistuojančias lietuvių 
kolonijas. Miami pradžioje 
lietuviais gausėjo, nes čia 
žiemos būdavo malonios, 
šilta, maudytis buvo galima 
ir žiemos mėnesiais. Pasku
tiniaisiais metais ypatingas 
dėmesys kriypoį St. Peters
burgo lietuvių koloniją. Ir 
čia jau skaičiuojame lietuvių 
tūkstančiais. Abejuose 
miestuose lietuviai turi sa
vus namus.

Žymiai pagyvėjo ir kultū
rinė veikla, neaplenkiant ir 
politinės veiklos. Sakysime 
St. Petersburge lietuviai 
ypatingai gražiai veikia. Čia 
randame LB, ALTA, šau
lius, chorą, mažesnius dai
nos vienetus, Balfą, ir kitų 
organizacijų, kurios gyvai 
reiškiasi savo veikloje ir tuo 
pačiu turtina lietuviškąjį 
pasaulį. Neatsilieka ir Miami 
lietuvių kolonija su savo or
ganizacijomis. Čia dažni 
svečiai mūsų menininkai, 
vokalistai, dailiojo žodžio. 
Čia meno parodos, koncer
tai. Na, o St. Petersburgan, 
kaip į palaimintą Mecą, jau 
važiavo VLIKAS, ALTAS, 
LB ruošdami savus suvažia
vimus, seimus, o šį pavasarį 
net ir Draugo romano lite

ratūrinė premija ten buvo 
įteikta laimėtojui.

Čia jau koją įkėlė ir pran
ciškonai ir sekmadieniais 
lietuviai turi savas pamal
das. St. Petersburge nuosa
vybes turi įsigiję ir mūsų 
žymūs visuomenininkai.

Norėčiau, mielas redakto
riau, plačiau žvilgtelėti ir į 
naujas lietuvių kolonijas, 
kaip Juno Beach ir paskuti
niaisiais metais sparčiai au
gančią Dayton Beach, ku
rioje ir mes dažnai pavieši
me ir kurioje praleisime sa
vo gyvenimo saulėleidį.

Daytona Beach yra pri
gludusi prie labai gražaus 
Atlanto kranto, kiek dau
giau į Floridos šiaurę. Pats 
miestas - kurortinis. Čia turi 
paplūdimį 25 mylių ilgio, ne-
paprastai lygaus, kieto smė
lio krantus. Patys moder- 
niškiausi viešbučiai, resto
ranai, moteliai, condomi
nium nugulę ilgą Atlanto 
krantinę. Daytona Beach 
garsi savo automobilių lenk
tynėmis, kur vyksta kasmet 
specialiame International 
speedway stadione. Lenk
tynes stebi iki 135.000 žiū
rovų. Anksčiau jos vykdavo 
Atlanto paplūdymuose, 
įjungiant miesto gatves, bet 
dabar naudojamasi moder
nišku stadionu. Šią vietą la
bai mėgsta jaunimas - jo vi
sada čia daug vasaroja, o 
Velykų atostogų metu suva
žiuoja net iki ketvirčio mili
jono. Tačiau ir prie tokios 
kamšaities, visur išlaikoma 
tvarka, švara, nes labai 
budri policija daboja tvarką.

Įdomios apeigos vyksta 

Ateitininkų šventė
Gegužės 25 d. - Sekminių 

sekmadienį - Sydnejaus 
Ateitininkų Arkiv. J. Matū
laičio vardo kuopa atšventė 
savo metinę šventę.

Šventė pradėta pamaldo
mis šv. Joachimo bažnyčio
je, Lidcombe, kuriose ateiti
ninkai dalyvavo organizuo
tai su savo vėliava. Pirmą 
kartą teko matyti ateitinin
kus uniformuotus. Uniforma 
tamsiai melsvo atspalvio ir 
ja apsirengę jaunieji atrodė 
šauniai.

Mišioms patarnavo kuo
pos nariai; jie taip pat pra
vedė skaitymą ir Tikinčiųjų 
Maldą.

Po pamalu, parapijos sa
lėje, dalyvaujant gausiam 
būriui svečių, kun. P. But
kus pravedė ateitininkų įžo
dį, kurį davė Raimondas 
Stasiūnaitis, Loreta Šar- 
kauskaitė, Garry Siutz, 
Lana Stasiūnaitytė, Mikutis 
Burokas, Jonas Pečiulis, 
Virginija Braželytė, Danie
lius Siutz, Elenutė Žukaus
kaitė, Robertas Sirutis, Re
gina Lašaitytė, Antanas Si
rutis ir Edmundas Stasiū
naitis.

Įžodis užbaigtas ateitinin
kų Credo ir himnu. Po to 
įžodį davusieji pasirašė iš
kilmingą aktą.

Ta proga pareikšta gražių 
minčių bei linkėjimų. Kalbo
je: kuopos dvasios vadas, 
kun. P. Butkus, LSS Aus
tralijos Rajono vadas B. Ža
lys, ALB Sydnejaus Apylin
kės pirm. Dr. A. Mauragis ir- 
poetas J.A. Jūragis. Raštu 
sveikino Ateitininkų Fede
racijos pirm., Dr. J. Laučka 
iš J.A.V., rašytoja M.M. 
Slavėnienė, Sydnejaus tau-

PASKUTTNE PROGA
turėti savo bibliotekoj pilnus komplektus abiejų lietuviškų 
enciklopedijų. L. E. buvome pritrūkę kai kurių tomų, tad 
ryžomės papildyti.
Lietuvių Enciklopedija. 36 tomai ........ $350.00
Encyclopedia Lituanica 6 tomai ........ $125.00
Vinco Krėvės Raštai 6 tomai............  $30.00
Iš mano atsiminimų — Petras Klimas ... $12.00
Visi kiti Enciklopedijos leidyklos leidiniai išparduodami su 50 
nuolaidos, (čia pažymėtus kainus yra be nuolaidos).
Lietuvos žemėlapis - mažo formato $1.50, Rubajatal - S. Santva
ras $7.50, Amerikos lietuvių istorija - A. Kučas $10.00, Lithuanians 
in America - A, Kučas $6.00, The Brothers Domeika - L. Dovydė
nas $6.00, Pasakyta parašyta, II t. - A. Smetona $10.00, Atspindžiai 
ūkanose - V. Alantas $6.00, Palikimas - Faustas Klrša $4.00, Mūsų 
Lietuva, iii-iv t. - B. Kviklys $22.00, Dialogas su lietuviais - B. 
Raila $6.00, Gluosnių daina - A. Vaičiulaitis $3.50, Lietuvių-kalbos 
veiksmažodžių aspektai - L. Dambrlūnas $4.00, Pulglo Andrlušlo 
raštai, I tomas $5.00, Atldari langai - S. Santvaras $340, Dainininko 
dalia - A. Kutkus $3.00, Nemarioji žemė - A. Tyruolis $5.00.

Kreiptis: J. Kapočius, P. O Box 95, So. Boston, MA. 02127 
Telef. dieną (617 ) 268-7730, vakarais (617) 282-2759.

prie Atlanto, paplūdimiuose. 
Velykų rytą. Prisikėlimo 
apeigose dalyvauja įvairių 
tikybų dvasiškiai ir Prisikė
limo apeigos vyksta keliose 
vietose, kur dalyvauja tūks
tančiai žmonių.

Lietuviai pradėjo čia 
kurtis tik prieš keletą metų. 
Pradžioje tebuvo viena kita 
šeima, bet kai lietuviai išty
rė gyvenimo sąlygas, tai 
kasmet į Daytona Beach ir 
apylinkes - Ormond Beach, 
Port Orange, Deltoną, Palm 
Coast atsikelia vis naujų ir 
naujų šeimų. Pradininkais 
šios lietuvių kolonijos tenka 
skaityti J. Jaciką, Viktorą ir 
Adolfą, žymų mūsų sporti
ninką, Andriulius, Aldoną ir 
Dr. Joną Saudargus, Dalto- 
noje Jasėnus, V .B. Juškius. 
Jų pėdomis pasekė jau virš

rinių šokių grupė "Sūkurys” 
ir Sydnejaus Skautų "Auš
ros” tunto vardu, tuntininkė
P. Pullinen. Į sveikinimus 
įžodį davusių vardu atsakė 
Regina Lašaitytė.

Oficialioji dalis užbaigta 
Tautos Himnu ir vėliavos iš
nešimu. Ateitininku mamy
tės visus susirinkusius pa
vaišino kavute, sumuštiniais 
ir pyragais.

Tenka pasidžiaugti Syd
nejaus ateitininkijos gražiai 
paaugusiu būriu. Pati kuopa 
įsteigta 1954 birželio 6 d., 
per Sekmines kun. P. But
kaus rūpesčiu. Kuopai, nuo 
1978 m. vadovauja pirm. 
Antanas Kramilius. Be jo, 
į kuopos valdybą įeina: dva
sios vadas kun. Petras But
kus, sekr. - Aldona Stasiū- 
naitienė, ižd. - Edvardas La- 
šaitis ir jaunučių globėja 
Jadvyga Burokienė.

Kuopą sudaro ateitininkai 
sendraugiai, moksleiviai ir 

jaunučiai. Moksleivių viene
tui vadovauja pirm. R. Sta
siūnaitis, talkinamas R. La- 
šaitytės ir L. Stasiūnaitytės. 
Vyksta mėnesiniai susirin
kimai.

Jaunučių grupę sudaro 11 
narių. Jiems vadovauja p. J. 
Burokienė. Dalyvavęs 

Frank J. Siebert
LAIDOTUVIŲ BIURAS 

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

Per pastaruosius 30 metus esame glaudžiame kontakte 
su katalikiška lietuvių bendruomene

šimto šeimų. Susiorganizavo 
į Daytona Beach ir apylinkių 
Amerikos lietuvių klubą, 
kuriam priklauso apie 125 
nariai. Jau stiprėja kultūri
nė veikla - ruošiami įvairūs 
minėjimai, socialiniai subu
vimai, dairomasi įsigyti 
nuosavus klubui namus ir 
t.t.

Tenka pažymėti, kad čia 
keletas lietuvių yra suor
ganizavę dvi korporacijas - 
Litoną ir Palm Del Mar. Li- 
tona statys vadinamus town 
house, o Pal del Mar, drauge 
su amerikiečiais partneriais, 
180 akrų žemėje statys gra
žų miestelį, kur būsią virš 
300 namų. Manoma, kad ir 
lietuviai tuo planu susido
mės. Korporacijom vado
vauja - ir Adolfas Andrulis.

Ar Florida tad tinka lie
tuviams gyventi? — daug 
kas paklaus.

Iš gyventojų judėjimo at
rodo, kad tinka. Tik vasaros 
mėnesiais - birželį, liepos ir 
rugpiūčio ir dalinai rugsėjo 
mėn. pastoviai šilta ir tem
peratūra siekia iki 90 laips. 
F. Bet kiti mėnesiai malo-
nūs. Žinoma, praeina ir aud
relių, tačiau tas negąsdina 
gyventojų, nes audrų yra ir 
kitose vietose.

Taip maždaug, mielas re
daktoriau, atrodo trumpai 
suglaudus Floridos lietuvių 
įsikūrimas ir jų gyvenimas. 
O kada tik australiečiai lie
tuviai bekeliautų
Amerikoje, būtinai stabtelė
kite ir Floridoje. Ji graži, 
įdomi, nors tepasižyminti 
lygumomis. Čia vidurinėje 
Floridoje rasite garsųjį pa
saulio stebuklą - Disney 
World, pabuvokite pasaulio 
gražiųjų gėlių soduose - 

ypris Garden, neaplenkite 
garsiojo Sea World, stabte
lėkite raketų šaudymo cent
re, iš kur žmogus keliavo net 
į mėnulį.

Šiuo metu gėrimės pava
sariu, gėlių žydėjimu, puikiu 
oru, gražiu Atlantu ir jau 
nardome jo bangose, ieško
dami užtarnauto poilsio.

Mielas redaktoriau, Jums 
ir visiems tėvynainiams ma
no nuoširdžiausi linkėjimai.

Jūsų Jurgis Janušaitis
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Sporto reikšmė gyvenime
Šiandien labai nepopulia

ru neigiamai kalbėti apie 
sportą, nes jis, ypatingai 
Australijoje, užima labai 
svarbia gyvenime vietą. 
Australijos Federalinės val
džios bandymas boikotuoti 
olimpijadą Maskvoje susi
laukė didžiulio pasipriešini
mo iš visų sporto šakų vado
vybių, nes, anot jų, sporto ir 
politikos negalima maišyti.

Į iškilesnius sportininkus 
dairosi merginos, nes jie 
spaudoje ir televizijoje yra 
pristatomi kaip tautiniai he
rojai. Žymesnieji sportinin
kai grįžtą į savo vietoves su 
laimėta taure ar aukso me
daliu, pasitinkami su or
chestrų ir gėlėmis. Jiems 
suruošiami specialūs priė
mimai. Bet kur glūdi tikroji 
sporto esmė?

Adelaidėje įvykusioje 
ANZAAS konferencijoje, 
kurioje buvo gvildenami 
įvairūs dabartinio gyvenimo 
aspektai, pradedant nuo 
komputerių, baigiant natū
ralios gamtos aplinkos išlai
kymu. Čia buvo paliesta ir 
sporto įtaka bei reikšmė so
cialiniame mūsų gyvenime. 
Dr. W. Evens, Alexander 
Mackie koledžio vedėjas pa
kaltino pedagogus, ypatin
gai pradžios mokyklų, dėl 
per ankstyvo vaikų, stūmi
mo; jaunesnių kaip 10 metų, 
į komandinių varžybų spor
tą. Jis pabrėžė, kad ši prob
lema nėra nauja, ji buvo ke
liama per paskutinius du 
dešimtmečius, bet iki šiolei 
nieko konkretaus nepada
ryta. Kai kurie pedagogai 
sportą laiko kaip vieną iš so
cialinio auklėjimo šakų, bet 
tikrumoje komandinėse 
varžybose socialinis aspek
tas yra išjungtas. Tokiose 
varžybose, kur siekiama 
pirmaujančios vietos "lente
lėje” arba taurės, vyrauja 
antisocialinis elementas. 
Pasitaiko ir incidentų kur

MOTIN A
Atkelta iš psl.

ant moters peties, ir savo 
širdimi ji prisiglaudė prie 
nužudytojo krūtinės žaizdos.

Sustingusi stovėjo motina 
ir žiūrėjo ir dabar pajuto, 
net nesižvalgydama, kad tai, 
ką ji mato, mato tiktai pati 
viena. Ir žino, jog nejunta 
pavydo tai, kuri drąsiai glo
boja jos sūnų — ne, jai atro
do, kad tai yra jos pačios 
motina. Ir, kai ji vis Kūrėjo 
taip, ji matė, kad moteris į 
savo glėbį paėmė ir tą, kuris 
buvo tiktai kruvina masė — 
ir jie abu ilsėjosi, kaip dvy
niai broliai. Ir motina pajuto 
begalinę ramybę ir jėgą sa
vybe. Ji su nuolankumu gal
vojo apie paveikslą šioje 
bažnyčioje, kur Dievo Moti
na laiko ant kelių Nukry
žiuotąjį sūnų — ir juto, kaip 
jėga auga joje, tarsi ji ant 
savo rankų galėjo pakelti ir 
pridengti kitus šešis savo 
vaikus.
..Ir ji atgręžė akis į tuos, ku
rie stovėjo aplinkui ją ir 
plėšriomis akimis stebėjo, 
lyg laukdami ženklo.

— Jūs tykojate Judo pa
bučiavimo, — sakė ji sau 
mintyje, ir pasakė garsiai:

— Kodėl sustojome čia? 
Veskite, kur turite mane 
vesti, 

iškilesni priešo žaidėjai yra 
"nuimami” kad tik pasiekus 
laimėjimą. Visas dėmesys 
nukreipiamas į "laimėjimą” 
bet kokia kaina, ir būtų tuš
čias reikalas šitokiame 
sporte ieškoti socialinės, 
psichologinės ar fiziologinės 
reikšmės. Jos tenai nėra, 
nes fokuse vyrauja "laimėji
mas”. Šiose varžybose va
dovai bando "išspausti” vi
sas žaidėjų jėgas iki pasku
tinio ’’kvapo”, ir visa tai dėl 
taurės ar medalio.

Buvo bandoma modifi
kuoti varžybinį impulsą, tę
sia Dr. W. Evens, suteikiant 
daugiau reikšmės darnumui, 
išbalansuotam pajėgumui, 
fizinių jėgų ugdymui bei 
gražesniam žaidimo išvys
tymui. Šis pasiūlymas buvo 
atmestas, nes jame dingtų 
žiūrovų interesas, o nustoti 
žiūrovų ir jų paramos, būtų 
tas pats, kaip varžybinį 
sportą grąžinti į gimnastikos 
salę.

Taip pat būtų naivu, tęsia 
Dr. W. Evens, bandyti vi
siškai išjungti varžybinį ele
mentą iš sporto programų; 
to neįmanoma padaryti, bet 
galima jį sumažinti iki mini
mumo, bandant iškelti fizi
nio auklėjimo reikšmę, so
cialinį aspektą, paliekant 
taures ir medalius kaipo 
antraeilį dalyką.

Ir mūsų sporto šventėse 
įvyko kai kurių pakeitimų 
teigiama linkme. Šventės 
laimėtojo taurė, rodos, še- 
šiašdešimtųjų metų pra
džioje buvo panaikinta ir 
palikta atskirų šakų laimė
tojų taurės. Be to, malonu 
girdėti, kad dabartinė 
ALFAS valdyba atkreipė 
dėmesį ir į lietuvių kalbos 
reikšmę, paragindama klu
bus stengtis sudaryti sąly
gas lietuvių kalbos propaga
vimui. Tai labai sveikintinas 
reiškinys.

Nepriklausomoje Lietu-

Ir jie taip buvo paveikti 
jos tikro ramumo, ir taip įti
kinti, kad, nors ir mėgino 
reikalauti prisipažinimo, jog 
čia guli jos sūnus — jie patys 
netikėjo savo žodžiais.

— Aš regiu du nužudytus 
žmones, — pasakė ji ramiai. 
Ir, kai jie žiūrėjo į jos veidą, 
net ir šitie negalėjo užsipulti 
tos moters, jie negalėjo ti
kėti, kad motina būtų tokia 
ištverminga ir kaip nors ne
išsiduotų. Net ir jie negalėjo 
tikėti.

Ir taip ji buvo paleista, ir 
kad niekas iš savųjų nebuvo 
išdavikas — šita šeima išliko 
nepaliesta. Bent iki šio laiko. 
Ir, kad jie vieni žinojo tiesą, 
jie dar labiau savo širdyse 
pasidarė pilni tikėjimo. Ir jų 
meilė motinai buvo begalinė, 
tarsi ji juos dar kartą pa
gimdė, ir jie jautė, kad kiek
vienas iš jų savo sieloje turi 
brolio kapą, brolio, kurio 
palaidojimo vietos jie nega
lėjo sužinoti, kaip ir daugelio 
šventųjų kankinių. Ir jie 
jautė, kokią pareigą turi jie 
motinai už aną auką ir kokią 
pareigą savo žemei, dėl ku
rios tos aukos vyksta.

Kai jis baigė savo pasako
jimą, tas, kur buvo atėjęs iš 
toli — jis karčiai pasakė:

— Ir tie, kurie miega ir 
gyvena laisvi, tie, kurie be 
prievartos parduoda savo 
kalbą, širdį ir pareigas — ką 
žino jie, kas yra laisvė. 

voje futbolas, boksas ir kitos 
sporto šakos, kuriose vyra
vo fizinis kontaktas ir jėga 
nebuvo įtrauktos į pradžios 
mokyklų ir gimnazijų prog
ramas. Australijoje labai 
daug dėmesio kreipiama į 
sporto lavinimą, kartais net 
pastatant jį pirmoje vietoje, 
paliekant mokinio mokslinį 
lavinimą antraeiliu dalyku.

Čia tenka prisiminti spor
tą, ypatingai lauko tenisą, 
golfą, boksą ir kitus, kur pa
siekusieji šiose šakose vir
šūnes, tampa milijonieriais, 
bet taip pat reikalinga ne
pamiršti, kad tas viršūnes 
pasiekia tiktai labai mažas 
skaičius, palyginant kiek yra 
sportuojančių, ir galimybės 

Mintys savais reikalais
Atkelta iš psl. 3

Vienas kitas dėl šventos ra
mybės išslysta į namus, kad 
nereikėtų išsisukinėti, jeigu 
kas imtų spausti prie sienos. 
Bet vis tieK kandidatų buvo 
surasta ir išrinkta gana pa
jėgi valdyba. Jos sąstatas 
buvo paskelbtas Mūsų Pas
togėje.

Kodėl mūsų apylinkės 
valdybos sudarymas toks 
sunkus? Juk apylinkės val
dyba yra tas veiksnys ar 
ašis, apie kurią sukasi visas 
mūsų visuomeninis gyveni
mas. Valdyba turi aprėpti 
visą mūsų bendruomenės 
kultūrinę ir organizacinę 
veiklą, duoti jai impulso, pa
judinti apsnūstančius ir net 
piniginiai paremti tokios pa
ramos reikalingas sritis. 
Taigi, atsakomybė ir parei
gos gana plačios.

Kad kandidatai į apylin
kės valdybas taip sunkiai 
priprašomi, iš dalies kalta ir 
visuomenė. Dažnas reiški
nys, kad paprašytieji kandi
datuoti sutinka ir į valdybą 
būna išrenkami asmenys, 
visai neturį žalio supratimo, 
kas toji bendruomenė yra ir 
kokie valdybos uždaviniai. 
Visuomenė tokius išrenka 
dažnai su žymia balsų pers
vara vien dėl to, kad jie yra 
’’geri žmonės”, niekam ne- 
įsiėdę, visiems pritaria, žo
džiu "fain” žmonės. Bet daž
nai tokie "fainuoliai" neturi 
ir savo nuomonės bei tauti
nės ambicijos ir virsta val
dybos veiklos stabdžiais.

Iš kitos pusės iš valdybos 
reikalaujama, kad ji viską 
aprėptų, visur suspėtų, 
kiekvienose laidotuvėse 
gražia prakalba mirusius at
sisveikintų, finansiniai pa
remtų ir atliktų dešimtis ki
tokių pareigų. To ne tik tiki
si, bet ir reikalauja. Vienos 
organizacijos atstovas per 
du pastaruosius apylinkės 
susirinkimus piktokai išbarė 
apylinkės valdybą, kad ji 
šios organizacijos pinigais 
neparemianti, 'nors čia pat 
paaiškėjo, jog abiem atve
jais toji organizacija buvo 
gavusi apčiuopiamas sumas. 
Valdybai tenka aiškintis, 
tartum ji būtų buvusi kam 
nors skolinga ir atsisakiusi 
mokėti skolą. Gi iš tiesų val
dybos yra gera valia duoti 
kam, ar neduoti. Dėl tos 
priežasties apylinkės valdy
bos atsiduria kolchozo kar
vutės padėty: kiekvienas 
nori pasimelžti, bet retas 
prisimena pamesti jai saują 
šieno. Kai Apyl. valdyba 
ruošė Naujų Metų balių, ku
ris jai yra vienintelis pasi
pelnymo šaltinis per visus 
metus, tai organizacija, per 
30 metų šiom progom val
dybai talkininkavusi, nežinia 
dėl ko šį kartą padėti atsisa
kė. Padėti išgelbėjo ramo- 

yra tokios mažos, o išlaidos, 
laiko ir finansų atžvilgiu, la
bai didelės.

Šiais keliais žodžiais ne
noriu nuvertinti sporto 
reikšmės gyvenime, ypatin
gai, žinant mūsų sporto klu
bų opumą kai paliečiamas 
yra sportas. Bet dažnai 
sporto reikšmė yra bereika
lingai iškeliama į aukštu
mas, suteikiant jai nepri- 
klausiančią aureolę. Ir šian
dien Maskvoje įvykstančios 
olimpijados boikotavimas 
sukėlė visame pasaulyje di
delę kontraversiją, nes 
sportas bandomas pastatyti 
virš tautų laisvės principo.

V. Koras

vėnai. Visiems žinomas po
sakis, kad koks čia kareivis, 
jei nemoka vartoti šautuvo 
ir skusti bulvių. Taigi, ra- 
movėnai nepabūgo virtuvės, 
paruošė maistą, pagelbėjo 
valdybai ir dar patys pasi
darė gražaus pelno.

Bendruomenė ir jos val
dyba tartum našlaitėlė taip 
švariai apnuoginta, kad jai 
niekas nepriklauso, nieko 
neturi ir nėra vilties, kad 
kada nors reikalai pagerėtų. 
Nepasikeitė ir pretenzijos į 
valdybos sunkiai sukrapšty
tas pinigines pajamas. Net 
Lietuvių Namų administra
cija, berods, iš vienos apy
linkės valdybos šalia įpras
tinės nuomos paima 60 dole
rių už salės išvalymą po ba
liaus.

Statydami bendruomenės 
valdybai reikalavimus, pir
miausia parodykime jai res- 
pekto, su dėkingumu priim-

Paminėtas R. Kalanta
Adelaidės ramovėnai ge

gužės 18 d. iškilmingai pa
minėjo Romo Kalantos mir
ties sukaktį.

10 vai. ryto prie Liet. Na
mų buvo iškeltos vėliavos. 
11 vai. ramovėnai su vėliava 
dalyvavo pamaldose, kurios 
buvo užprašytos už R. Ka
lantos vėlę.

2.30 vai. Liet. Namuose 
įvyko minėjimas. Paskaitą 
"Romo Kalantos auka" skai
tė Vyt. Neverauskas. Šios 
dienos minėjime šv. Kazi
miero šventovės klebonas 
kun. A. Spurgis ir paskaiti
ninkas V. Neverauskas api
būdino R. Kalantos auką 
kaip šviesaus ir gilaus idea
listo žygį. Žmogus be idea
lizmo gyvena tik sau - jo vi
sas pasaulis tik jis pats. R. 
Kalanta gyveno savo tautai 
ir ant jos aukuro paaukojo 
savo jauną gyvybę. Ir dėl to 
R. Kalantos pavyzdys ilgai 
švies ateinančioms kartoms 
jas žadins kovai už Lietuvos 
laisvę.

Po paskaitos suvaidintas 
P. Pusdešrio scenos vaizde
lis "Laisvės Lietuvai". Vai
dino B. Rainys, Dr. V. Bar- 
dauskaitė ir S. Kubilius. Po 
eilėraštį paskaitė B. 
Rainys ir V. Kazla.

Programa buvo gerai pa
rinkta, patraukliai išpildyta 
ir neperkrauta. Rengėjai ir 
publika, kurios pribuvo virš 
šimtinės, minėjimu buvo

Ko visi laukiame?...

Nauja žvaigždė?

Adelaidėje staiga pradėjo 
reikštis daug žadantis daini
ninkas solistas Petras Rač-
kauskas, kuris labai sėk
mingai pasirodė eilėje viešų 
pasirodymų Adelaidėje. Jis 
yra 21 metų amžiaus, pra
dėjo kaip dainininkas viešai 
rodytis 1977 metais, studi
javo vietinėje Elder konser
vatorijoje ir studijuoja Ade
laidės universitete. Malonu, 
kad jis palaiko tamprius ry
šius su lietuviais. Atrodo, 
kad Australijoje turėsime 
pirmąjį lietuvį vokalistą - 
dainininką iš jaunosios kar
tos. Malonu Petrą pasvei
kinti ir palinkėti geriausios 
sėkmės. Petras yra sodrus 
baritonas su plačia balso 
skale.

kime jų pasiaukojimą ir 
nepriekabingai pasisakyki
me, jei vienas ar kitas rei
kalas buvo ne taip ar iš viso 
neatliktas. Laikykime savo 
bendruomenės valdybą mū
sų visų reprezentantais, o ne 
pastumdėliais gal tada naują 
renkant nereikės privačios 
’’agitacijos". B straukas 

patenkinti.
Užbaigiant visi susirinko 

prie už Lietuvos laisvę žu
vusioms paminklo. Ramovė- 
nams išsirikiavus nuleistos 
vėliavos, sugiedotas Tautos 
Himnas ir malda.

Ramovėnų pirmininkas V. 
Vosylius pakvietė dalyvius 
grįžti į Liet. Namus ir pasi
vaišinti ramovėnų paruošta 
kavute. Darbšti Ramovės 
skyriaus Valdyba suorgani
zavo šį minėjimą ir dar prieš 
minėjimą paruošė pietus vi
siems, kurie norėjo sočiai 
užkąsti.

Džiugu, kad ramovėnų 
organizacija su savo ener
ginga valdyba vis daugiau 
Įgauna svorio bendruome
nės visuomeniniame ir kul
tūriniame gyvenime.

Adelaidiškis

Vita Force
VALERIAN TABS 

(valerijonas) 
Jeigu esate nervuoti ar 

blogai miegate, naudokite 
šias tabletes. Gaunama 
Health Food krautuvėse.

DATIMAC AGENCIES 
336 Belair Rd., Lynton 5062 
S.A. Ph. (08) 277 3838 

(Lietuvių Laboratorija)

7



4«-#l

SYDNEY
N.S.W. Jungtinis Baltų 

Komitetas rengia birželio 
trėmimų minėjimą - koncer
tą birželio 15 d., sekmadieni 
Latvių salėje 32 Parnell St., 
Strathfield, 4 vai. p.p.

Paskaitą skaitys žinomas 
latvių veikėjas p. Auzinš, o 
koncertinėje dalyje progra
mą išpildys choras ’’Darna" 
vadovaujamas p. Br. Kiverio 
bei latvių ir estų menines 
pajėgos.

Birželio 15 d. sueina lygiai 
40 metų nuo Lietuvos oku
pacijos. Jungtinis Baltų Ko
mitetas kreipiasi į visus lie
tuvius savo skaitlingu daly
vavimu pademonstruoti, 
kad nepriklausomos Lietu
vos idealas yra gyvas jų šir
dyse, kad jie nepamiršo savo 
brolių pavergtoje tėvynėje 
ir Sovietų Sąjungos kalėji
muose ir koncentracinėse 
stovyklose.

V. Patašius 
N.S.W. Jungtinio Baltų 

Komiteto vicepirmininkas

Paryžiaus žymusis teatras 
”La Comedie Franęaise” 
įtraukė garsaus lietuvio 
poeto, rašiusio prancūziškai, 
Oskaro Milašiaus trijų 
veiksmų misteriją "Saulius 
iš Taršo” į savo nuolatinį te
atro repertuarą.

Informacija
ŽIDINIO SUEIGA

Syd. senųjų skautų Židi
nio sueiga įvyks birželio 15 
d., sekmadienį, 10 vai. prieš 
pamaldas Lidcombe parapi
jos salėje. Visi židiniečiai 
kviečiami pareigingai daly
vauti.

Tėvūnas

STALO TENISO 
TURNYRAS

Birželio 23 d., 7.30 vai. 
vak. Sydnejaus Lietuvių 
Klube rengiamas stalo teni
so turnyras. Registracijos 
mokestis - $ 2. Turnyro lai
mėtojai bus premijuojami. 
Rengia sporto Klubas Ko
vas.
Maloniai kviečiame visus 
kuo skaitlingiau dalyvauti!

Neseniai New Yorke įvy
ko lauko teniso meisterių 
turnyras, kur laimėtoju 
išėjo Vitas Gerulaitis, tap
damas iš dalyvavusių pir
muoju. Šiame turnyre V. 
Gerulaitis susitiko su Mc
Enroe, Jimmy Connors abu 
juos nugalėdamas. Šalia 
meisterio titulo V. Gerulai
tis laimėjo ir 100.000 dole
rių. Gerulaičiui beliko nuga
lėti švedą Bjorn Borg, kad 
taptų pasauliniu meisteriu.

SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBE * 

16>18 East Terrace Bankstown Tel. 7081414 J 
Parengimai:

Birželio 21 d., šešt., 8 vai.
Lietuvių Klubas kviečia visus Jonus 

bei jų šeimas, draugus, ir visus

*

K bei jų šeimas,
M malonius svečius

| Joninių vakarą
Vakaras su laužu ir specialia programa

*

Birželio 28 d., šešt., 8 vai.
ŠOKIAI

Liepos 5 d.
JACKPOT VAKARAS

Laimingo nario numerio laimikis -$200!

MOTERŲ VEIKLOJE

Sydney Liet. Moterų So
cialinės Globos Draugijos 
kviesta Dr. Irena Bagdona
vičienė gegužės 25 d. laikė 
paskaitą ’’Artritiniai ir reu
matiniai negala vimai” 
sukėlė mūsų tautiečių tarpe 
nemažo susidomėjimo. Tai 
bene bus daugeliui iš mūsų 
rūpima ir opi problema, ką 
liudijo gausus klausytojų 
dalyvavimas. Esame labai 
dėkingi už jos pasiaukojimą.

LAIŠKAI REDAKCIJAI

Dėkojame taip pat ir 
poniai Mergelienei, aukoju
siai loterijai gražų tortą, 
kurį laimingai ištraukė p. 
Bartkevičienė ir čia tuoj pat 
išdalino visiems. Ačiū p. M. 
Bartkevičienei.

Nuoširdžiai dėkojame vi
siems mieliems dalyviams 
už jūsų rėmimą ir malonų 
bendravimą prie kavutės. 
Tikimės ateityje sulaukti 
daugiau panašių progų ir 
bendravimo.

Valdyba

$

*

VIETOJ 
30 Gėlių
Pagerbdami a.a. Nikode

mą Bernotą, vietoj gėlių 
Elena ir Kazys Meškauskai 
Australijos Lietuvių Fondui 
aukojo 10 dolerių.

Pagerbdami a.a. Adą Vi- 
liūnienę jos mirties metinė
se Australijos Lietuvių 
Fondui po $ 10 aukojo Jonas 
ir Julie Meiliūnai ir Jonas ir 
Sofija Meiliūnai.

Adelaidinės 
pabiros

Mūsų Pastogės bendra
darbis Bronius Straukas po 
ligos pamažu atsigauna ir 
žada daugiau laiko pašvęsti 
plunksnai. Linkime Broniui 
sveikatos!

Vos spėjus rampos švie
soms užgesti po V. Krėvės 
"Žento” spektaklio, gegužės 
10 ir 11 d.d. Adelaidėje lan
kėsi svečiai iš užjūrių; solis
tė - aktorė Elena Blandytė, 
kun, K. Kuzminskas ir re
zistentas Romas Giedra.

Solistės - aktorės koncer
tas įvyko Lietuvių Namuo
se. Gaila, kad publikos prisi
rinko neperdaugiausiai, kas 
vėlei parodo, kad dažni, nors 
ir aukšto lygio, parengimai 
nesutraukia didesnio būrio 
tautiečių. Reikėtų apie tai 
pagalvoti!

Adelaidėje Romo Kalan
tos minėjimą suruošė ramo- 
vėnai. Paskaitą apie Kalan
tos auką skaitė Vytautas 
Neverauskas, o meninėje 
dalyje Vaidila teatro akto
riai, režisuojant Vytautui 
Opulskiui, suvaidino Prano 
Pusdešrio vaizdelį.

Tenka stebėti ramovėnų 
veiklą, nors dauguma jų jau 
pensininkai, bet dirba kaip 
jaunuoliai. Jų vadas Vytau
tas Vosylius sukasi kaip ta 
bitutė gėlelėms žydint.

Lietuvių Dienoms rengti 
komitetas, kuriam vadovau
ja ALB Krašto V-bos pirm. 
V. Neverauskas, kas mėnuo 
posėdžauj'a ir visi paruošia- 
mieji’^rbai vyksta labai' 

... Laukiame baliaus!

sėkmingai. Atrodo, kad, 
kaip ir visuomet, Adelaidėje 
Lietuvių Dienos bus gerai 
paruoštos ir laukiama svečių 
atsilankant net iš JAV.

Lietuvių radijo progra
moje, gegužės 17 d., kuri 
buvo skirta Lietuvos per
sekiojamai bažnyčiai, gir

dėjome vieno 17 metų jau
nuolio iš Lietuvos laišką, 
kuris buvo transliuotas per 
Vatikano radiją. Laiškas la
bai įdomus ir stebėtina, kad 
tokio amžiaus jaunuolis ga
lėjo paberti minčių, kurios 
labai giliai pažvelgia į Lie
tuvos dabartinę padėtį.

Kas metai Adelaidės Lie
tuvių Katalikių Moterų 
Draugija suruošia šiupinį, 
kurį adelaidiškiai labai mie
lai lanko. Šiais metais toks 
šiupinys įvyks birželio 7 d. 
Kiek teko nugirsti tai bus 
jubiliej’inis šiupinys, kadangi 
dvidešimtasis, ir jam jau 
dabar kruopščiai ruošiama
si. Gaila, kad pabaltietės 
moterys tą pačią dieną ruo
šia savo metinį balių, nors 
parengimų kalendoriuje 
šiupinys buvo įrašytas pra
eitais metais, jį sudarant. 
Vistik reikėtų atkreipti dė
mesį į kitos organizacijos 
parengimą. Tikėkimės, kad 
moterys dėl to karo nepra
dės.

ALB Canberros apylinkės 
valdybos pirmininkas Vik
toras Martišius lankėsi tar
nybiniais reikalais Adelai
dėje. Čia susitiko su ALB 
Krašto Valdybos pirmininku 
ir aplankė Adelaidės lietu
vių radijo studiją.

■ ■ v.

Tasmanijoje HELLP or
ganizacija lietuvių iniciatyva 
jau kelinti metai išvysčiusi 
plačią akciją už Pabaltijo 
tautų nepriklausomybę ir 
plačiai informuoja apie ir ki
tataučius už šią idėją. Taip 
pat jau ilgesnį laiką perio
diškai leidžiamas laikraštis 
"Baltic News”, kuris veda 
labai sėkmingą kovą už Pa
baltijo kraštų išlaisvinimą ir 
informuoja apie pabaltiečių 
gyvenimą bolševikų okupa
cijoje.

Sydnejuje panašios pas
kirties yra "Baltic Herald” 
kartais išleidžiamas specia
liomis progomis pasinaudo
jant Mūsų Pastoge. Abu mi
nėti leidiniai vykdo vieną ir 
tą patį tikslą, tad kodėl jų 
nebūtų galima sujungti ir 
bendromis jėgomis išleisti 
vieną reguliarų informacinį 
laikraštį? Kooperatinis dar
bas visados būtų sėkmin
gesnis ir ekonomiškai ne 
tiek nuostolingas.

Aš visados pasisakyčiau 
už jungtinį darbą. "Baltic 
News” Tasmanijoje ir "Bal
tic Herald” Sydnejuje siekia 
vieno ir to paties tikslo ir 
operuoja tomis pačiomis 
priemonėmis. Kodėl nesusi- 
dėti draugėn ir juntinėmis 
jėgomis neišleisti pajėgesnio 
periodinio leidinio?

R. Kasčius, N.S.W.

Daug sužinosi 
skaitydamas

Mūsų Pastogę!

REIKALINGAS
odos preso ir karpymo 

operatorius Henryk’s 
Leather Products firmai 
Seftone (Sydney). Garan
tuoja darbą su geru atlygi
nimu ir įvairiomis lengvato
mis. Pageidauja lietuvio. 
Kreiptis tel. 644 1347; Savi
ninkas Henry Dobrowolski.

Gerb. Redaktoriau,
Jau beliko vos pusė 

metų iki A.ustralijos Lietu
vių Dienų, kurios įvyks 
gruodžio pabaigoje Adelai
dėje. Tenka stebėtis, kad 
apie pačias būsimas Lietu
vių Dienas, joms pasirengi
mus ir visą eigą iki šiolei ne
turime jokios informacijos. 
Teko girdėti, kad jau suda
ryti specialūs komitetai, kad 
užangažuota įvairūs asme
nys ir vienetai dalyvauti 
Lietuvių Dienų meniniuose 
parengimuose, bet kažkodėl 
apie tai neskelbiama, nein
formuojama lietuviška vi
suomenė. Neužtenka tik už- 
angažuoti parengimų daly
vius būti pasiruošusiems, 
reikia ir būtina paruošti ir 
visą bendruomenę, kad ji 
būtų užinteresuota ir užin- 
triguota būsimais Lietuvių 
Dienų parengimais ir iš viso 
Lietuvių Dienomis, kurios 
yra mūsų pasididžiavimas ir 
ambicija.

Prisimename ankstyves
nes Lietuvių Dienas, ku
rioms ruošiamasi ištisus 
metus ir sykiu be atvangos 
reklamuojama jas pristatant 
ne tik bendromis užuomino
mis, bet iškeliami pavieniai 
parengimai ir t.t.

Taip pat neužmirštinas ir 

m»$M Pastoji
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY 
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by the Lithuanian Community 
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P.O. Box 550 
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Redakcijos Patariamoji Komi
sija: L Jonaitis, A. Reisgys, V. 
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Bendruomenės Tarybos su
važiavimas, ir apie jį reikėtų 
kuo plačiausiai informuoti iš 
anksto, kas jame bus svars
toma, kokios pirmaeilės 
problemos, kad bendruome
nės nariai susiinteresuotų, o 
patys busimieji Tarybos 
atstovai turėtų laiko apie tai 
pagalioti ir net pasiruošti. 
Sakyčiau, Krašto Tarybos 
suvažiavimui būtinas taip 
pat rūpestingas pasiruoši
mas, kaip ir kitokiam svar
biam renginiui, nes čia gi 
aptariama bendruomenės 
ateitis ir nustatomos veiklos 
gairės. Taip tylomis ruoštis 
ir tik paskutinę dieną šūkte
lėti, kad va, rytoj atvažiuo
kite ir dalyvaukite - jau esa
me pasirengę!, rezultate 
gausis liūdnos pasėkos.

Susirūpinęs

SYDNEJAUS 
RAMOVĖNAMS

Birželio 14 d. 12 vai. 
Sydney Martin Place įvyks 
birželio išvežimų paminėji
mas - demonstracija ir vai
niko uždėjimas prie nežino
mo kareivio paminklo. Da
lyvauja lietuviai, estai ir 
latviai atsargos kariai.

Sydnejaus Ramovėnų 
Valdyba

Prenumerata: 
Australijoje metams 
Užsienyje paprastu paštu 
Oro paštu j N. Zelandiją 
Oro paštu kitur 
Atskiro nr. kaina 50 centų

$20
$24
$35
$50

Redakcija rašinius taiso ir 
skelbia savo nuožiūra. Už skel
bimų turinį neatsakoma.

Printed by Rotor Press Pty; Ltd,
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Our 
say

An Olympic Games boycott Is 
now supported by a large number of 
democratic countries and their 
Olympic movements. The Games 
will not therefore be used as an 
effective Instrument of Soviet pro
paganda or as a smokescreen to 
hide Soviet aggression.

A feature of the support for a 
Games boycott In most western 
countries, conspicuous by Its 
absence In Australia, Is Its bipar
tisan nature. President Carter, 
Prime Minister Trudeau, Chancellor 
Schmidt, Prime Minister Thatcher 
have all received support from their 
political opposition.

On the other hand neither Mr. 
Fraser’s call for an Olympic boy
cott, nor the House of Represen
tatives motion condemning the 
Soviet Invasion of Afghanistan, 
have received unquallfleld support 
from the opposition. The national 
and the international effect of the 
Australian position is weakened by 
being seen as a partisan, rather 
than a national, view. This Is to be 
strongly deplored!

The lack of bipartisanship must, 
presumably, arise from the lack of 
consultation between our national 
leaders, and, regrettably, out of the 
apparent wish to make political 
capital out of any potentially 
divisive Issue.

We believe that some Issues are 
above party politics. Australia's se
curity, Its national Interests, its 
influence In the outside world 
should be uniting rather than 
polarising Issues. \

We urge our political leaders to 
place the Interest of the country 
first!

į,

THE STORY OF SIMAS KUDIRKA ?
ii

Simas Kudirka was a Lithuanian
seaman, a radio operator, aboard a 
Soviet fishing ship which, on 23rd 
November, 1970, was anchored off 
the USA coast for the purpose of

Simas KUDIRKA, Lithuanian 
dissident (See story) who 
arrives in Australia on 13th June. 
He will be attending rallies and 
meetings In most Australian Capital 
Cities until 1st July.
(See also book review page )

-r

I

IN

holding Soviet—American discus-
slons on fishing rights. On that day 
the “Sovietskaja Lltva” was moored 
alongside the U.S. Coast Guard 
Cutter “Vigilant". That evening, 
seizing an opportunity, Simas Ku
dirka jumped from the Soviet vessel 
onto the “Vigilant" and requested 
political asylum.

His action was the result of a 
lifetime of frustration lived In a 
Lithuania under foreign Soviet 
occupation. His years of anger 

continued on p. 2
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The Voice that will not be silenced:
CHRONICLE OF THE CATHOLIC CHURCH IN LITHUANIA

It Is now sight years since this 
underground newsletter first 
reached the West. Written In secret 
and In fear of the K.G.B. (Secret 
Police), passed from hand to hand, 
smuggled to the West, the conti
nued publication of this newsletter 
shows that the might of the atheis
tic police state can be frustrated by 

. the courage In believers. The story 
of the "Chronicle”, as we shall call 
it, will seem incredible to the 
average Australian. His nearest 
experience of its like will have been 
in films depicting Incidents In 
occupied countries during the last 
war.

The war declared by the atheistic 
force of the Soviet Union upon the 
predominating catholic religion of 
Lithuania was total. From 1940 
until Stalin’s death In 1953 the 
conflict was mainly physical - from 
the executing and deporting of 
bishops and clergy to the confisca
tion of churches, schools and mo
nasteries. After 1953 the persecu
tion took the form of psychological 
pressure, bureaucratic frustration

THE STORY...
continued from p. 1

against the Soviet regime come to a 
head when a KGB agent on board 
the ship promised severe reprisals 
against Russian sailors who had 
innocently taken some American 
magazines thrown on deck by 
American sailors. He realised that 
such heavy - handed KGB actions 
would always be but a step away 
from him and that he and his family 
would always have to live in fear of 
the secret police. He saw freedom a 
few Inches away on the American 
ship and he jumped.

His freedom was short lived. He 
never thought that his request for 
asylum would be denied, but the 
Vigilant's captain received strict 
orders to return Kudirka to the 
Russians. Later that night a number 
of Russians were allowed to board 
the “Vigilant”, beat Kudirka 
savagely until he was subdued and, 
when he had no more strength to 
resist, carry him back to their ship.

Kudlrka's treatment caused a 
furore In the USA. In due course a 
Coast Guard inquiry recommended 

and demoralization - particularly of 
children, through the schools.

Church or religious newspapers 
had been banned and the only 
bishops permitted to operate, even 
under severe restrictions, were 
those ’’acceptable” to and cooper
ating with the atheistic govern
ment. The backbone of the church 
became the overworked and 
thinning ranks of country priests 
together with the more resolute of 
the faithful. Their determination, 
their disappointment with their 
"collaborating” bishops, their 
percievlng of the mortal danger that 
existed to the continued existence 
of the Catholic religion and Indeed 
of the Lithuanian race - this was 
the force which set In motion the 
modern church of the catacombs 
and Its voice, the "Chronicle".

in spite of ruthless house to 
house searches In order to find the 
typewriters and typists Involved In 
Its publication; in spite of an 
impressive list of Lithuanians now 
in prison or In exile for typing or 
passing on the "Chronicle", it 

that a number of officers involved 
In the affair resign from the service. 
But that was little consolation to 
Kudirka, who was sentenced to 10 
years hard labour in the "Gulag 
Archipelago""; and there Kudirka 
may well have disappeared without 
a trace, like so many others.

American Lithuanians began a 
campaign to get the USA Govern
ment to intercede on his behalf. In 
due course It was discovered that 
Kudlrka's mother had been born in 
the USA and that, in fact, Kudirka 
had a valid claim to USA citizen
ship. Under American pressure Ku
dirka was released, at a time when 
the Soviets required American 
goodwill for various trade conce
ssions. He and his family were 
allowed to leave for the United 
States on Novembers, 1974, where 
they now live.

Australian viewers may have 
recently seen a film on TV: "The 
defection of Simas Kudirka". This 
well-produced and well-acted film 
showed to Australian viewers Ku- 
dirka's trialsandtribulations. Simas 
Kudirka will be visiting Australia 
this month and Australians will be 
able to hear about his experiences 
first hand. 

confounds the fears of Its friends 
and the efforts of the K.G.B. to 
suppress It. The courage of the 
faithful is even more remarkable 
when one considers that the 
punishments being handed down 
Inflict greater suffering (though not 
so many years in prison) than expe
rienced in Australia by a criminal 
being punished for the worst 
possible crimes. Yet it Is not un
common for an article to be signed 
with the name Ir address of the 
author!

While the Soviet Union maintains 
Its official, though fallacious, 
stance that freedom of religion 
exists In the USSR; the articles in 
the "Chronicle” recount the realities 
of Christian life in that country In
cluding Intimidation by the KGB, 
the threat of being sent to the 
dreaded psychiatric hospitals for 
the breaking down of the mind, the 
deliberate Intimidation and obs
truction by the bureaucracy, the 
presence of collaborators among 
the bishops and other member of 
the hlerachy, the planting of spies 
in the one seminary permitted In the 
country and, emphasized most, the 
attack upon the minds of the child
ren. The "Chronicle” often tells of 
the public humiliation of children 
and the threats of loss of marks If 
caught for attending mass or for 
falling to deny belief In God when 
required to do so. Very few Austra
lians would realize that a pass in 
PRACTICAL marxism (which 
requires proving that one does not 
believe in God) Is a prerequisite to 
entering a University. Even fewer 
would know that priests are 
dismissed and often Imprisoned for 
teaching the catachlsm to children.

The "Chornicle” Is most anxluos 
that It be read In the West, so that 
we may know the truth and tell It to 
all -- of the agony of the Catholic 
church and of catholics in Lithuania 
and the rest of the U.S.S.R.

Copies of the "Chronicle of the 
Lithuanian Catholic Church" are 
obtainable from the Lithuanian 
migrant chaplains of the catholic 
archdloces of Sydney, Melbourne, 
Adelaide and Brisbane or from the 
H.E.L.L.P. Association P.O. Box,. 
Sandy Bay, Tasmania 7005. The 
cost per copy Is $ 1.00 plus 40 c 
postage.

Baltic Herald page 2
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AFGHANISTAN, DETENTE 
AND THE GAMES

The Soviet invasion of Afgha
nistan has put an end to the climate 
of "Detente”. If one had ever been 
tempted to call detente "peaceful 
coexistence" the events of the last 
decade negate this term. The Soviet 
Union has merely used this period 
to exploit the weaknesses of 
emerging nations, to increase her 
influence, and the number of her 
military bases, among the left
leaning countries — particularly 
those in the Middle East and in 
Africa. She has utilized the climate 
of detente to update her military 
technology, primarily by means of1 
trade with her supposed capitalist 
enemies.

During the past decade overt, 
Soviet inspired, military actions 
were carried out by her satellites, 
eg. Cuban forces in both Angola 
and Ethiopia. Soviet troops were 
not used, presumably, to avoid 
damaging detente and thus 
ensuring the relaxation of restric
tions upon East-West trade and the 
wind-down in Western military 
preparedness. The Soviets, in the 
meantime, have continued their 
arms buld-up, both in the nuclear 
and the conventional fields, to a 
point where increasing numbers of 
western strategist concede military 
parity, if not superiority, to the 
USSR and its allies.

It could be said detente was 
merely a state of the western mind, 
which preferred to ignore the Soviet 
build-up in armaments because 
some S.A.L.T. treaties had been 
signed. Recalling the numbers of 
international agreements broken by 
the Soviet Union and the hypocrisy 
practised by it in the field of human 
rights, the western attitude seems, 
indeed, naive.
The use of the Red Army, rather 
than a sattelite's army, for its move 
against Afghanistan indicates the 
contempt of the Moscow regime for 
the good and peaceful intentions of 
western governments and their 
pious, but gutless, attitudes. 
Clearly the USSR is prepared to call 
our bluff or risk a nuclear confron
tation. World peace is threatened 
when a major military power can act 
with impunity in the face of world 
opinion.

How should the world react? It is 
clear that pretty speeches and 
pious mouthlngs of regret and mild 

censure are totally Inadequate. 
They do not show our alarm or our 
resolve to resist further Soviet terri
torial ambitions. Fortunately the 
US, Britain ir their allies are 
showing an increasing awareness 
of these ambitions and to this end 
the President of the U.S. has clearly 
stated that further territorial expan
sion will be resisted by force of 
arms.

A cessation of trade with the 
Soviet Union, particularly in strate
gically important materials, would 
further demonstrate the free world’s 
displeasure. Australia, as a major 
trading nation can, and should, be a 
major participant in any such trade 
embargo. Regrettably Australia has 
become substantially dependant on 
trade with the Soviet bloc and any 
such trade embargo could not be 
carried out without substantial 
local repercussions. Australia 
survived the rapid loss of markets 
when the U.K. joined the E.E.C. It

PUBLICATIONS RECEIVED:

THE WHEELDON REPORT
“HUMAN RIGHTS IN THE SOVIET

UNION — Report of the Joint 
Committee on Foreign Affairs and 
Defence".

Parliament of the Commonwealth 
of Australia

This report authoritatively indicts 
the Soviet Union on the Human 
Rights issue following sittings 
which took over a 1,000 pages of 
testimony from ex-Sovlet and 
Australian academics, from diplo
mats, dissidents, ministers of 
religion and journalists given in

Published by the Lithuanian 
Community Publishing Society Ltd. 
in collaboration with the Australian 
Citizens’ Committee for Lithuanian 
Rights P.O. Box 550, Bankstown, 
N.S.W. 2200.

All articles appearing In this 
supplement may be reproduced in 
whole or in part without any charge 
or obligation. 

would have to do so again by ra
pidly developing alternative mar
kets for her goods. To trade with 
the Soviet Union at the present time 
is to sacrifice our long term Inte
rests to short term expediency.

But military reaction and trade 
embargoes will not have the desired 
impact on the Soviet people. They 
will merely affect the Government. 
It Is necessary to ensure that our 
displeasure, our censure be 
communicated to the mass of the 
Soviet people. This can be done 
only by an Olympic Games boycott. 
It is necessary to ensure that we 
withhold our support from this 
extravaganza of Soviet propaganda. 
It is imperative that we withhold our 
imprimatur from their stated view 
that the award of the Olympic 
Games to Moscow is "proof of the 
correctness of their foreign policy”.

We may pity our athletes and, 
perhaps, even sympathise with 
them over their loss. Yet It is 
difficult, if not impossible, to un
derstand their wish to ignore the 
murder and bloodshed perpetrated 
by their prospective hosts.

open sessions (as reported In 
Hansard) and further submissions 
that were taken in camera.

The report runs to 150 pages each 
of. which, without exception, strips 
away the propagandistic crepe 
paper camoflage of the Soviet’s 
abysmal record on Human Rights.

A further 65 Paragraphs of 
conclusions and recommendations 
ensure that this report represents a 
bipartisan, scholarly and unrepu- 
teable indictment of the Soviet 
track record In human rights.

The report does not fail to expose 
the lack of freedom of nationalities, 
minorities (especially jews), and 
citizens in general. Also exposed is 
the absence of freedom of religion, 
emigration or travel. The role of the 
dreaded political psychiatric 
hospitals does not escape scathing 
condemnation.

The Report is well documented, 
readable and bipartisan and Its 
purchase Is highly recommended. It 
is available from the Australian 
Goverment Publishing Service in 
each State or territory.

Baltic Herald page 3

11



the tortuous road 
to

self-determination
Since 1940 much has been 

written, debated, moved, recom
mended and declared in treaties 
about such matters as the right of 
nations to self-determination and 
the human rights of individuals. On 
the International, national and 
Individual level much has been pro
mised to rid the world of the 
oppression that surrounds us. But 
what, after these millions of words, 
has been done to remove 
oppression, to right wrongs In the 
international sphere?

Applying this question parti
cularly to the Baltic States, it 
becomes difficult to count the 
words and promises but less 
difficult to gauge their outward 
effect on the plight of these States 
or on their oppressor, Soviet 
Russia. Let us consider some of the 
avenues open to Nations and 
Individuals.

INTERNATIONAL ACTION

THE UNITED NATIONS

The United Nations is said to be a 
true International body with powers 
of persuasion greater than those of 
any single nation. Its "enforce
ment” arms may be considered to 
be —

1. The General Assembly;
2. The Security Council;
3. The International Court of 

Justice.
What can these bodies do In the 

case of the Baltic States?
1. The General Assembly may 

discuss questions or disputes likely 
to endanger the maintenance of in
ternational peace and security 
brought before it by any United 
Nations Member or by any non
Member nation which is party to the 
disputed If the dispute Is not before 
the Security Council at the same 
time, the General Assembly can 
make recommendations to U.N. 
Members on the question or 
dispute. Decisions to make re
commendations on international 
peace and security have to be 
passed by a two-thirds majotiry of 
Members present and voting.

It can be presumed that a recom
mendation appropriately passed 

> and so made would not be carried 
' out by the USSR.

This could result in an expulsion 
i .

continued on p. 6

book review

Simas Kudirka and Larry Eichel, For Those Still At Sea; .-The 
Defection of a Lithuanian Sailor. New York: The Dial Press, 1977. Pp. 
226. $ 7.95.

This book holds fresh information for both general reader and the 
Soviet area specialist.

Kudirka's narrative shifts from the Massachusetts coast where he 
tried to defect to the U.S. from a Soviet fishing vessel to Soviet 
Lithuania and beyond the Ural mountains. The reader gains firsthand 
insight into the Soviet multinational empire under Russian control 
where numerous nationalities nominally control their respective 
republics. Kudirka’s story offers Insight into the present day role of the 
K.G.B. in the Soviet Baltic and Atlantic fishing fleet, on Lithuanian and 
Russian soil and In areas beyond the Urals.

K.G.B. practice is seen through the eyes of Simas Kudirka and fellow 
political prisoners, such as Vladimir Bukovsky.

Of particular Interest Is Kudirka’s trial for treason In Soviet occupied 
Lithuania. Simas Kudirka verbalizes a growing dilemma for the Soviet 
state at his trial when he rejects the mental construct that brands him a 
Soviet citizen. He articulates a view that his loyalty belongs to his native 
Lithuania, not to an oppressive foreign rule. State prosecutor has no 
retort to this declaration and switches the subject to Illegal notes found 
on his person and the price lists of tape recorders and refrigerators In 
the West. In this way he shows the mental poverty of the Soviet empire 
when it comes face to face with nationalist loyalties of its subject non
Russians. This is of particular significance since the non-Russlan 
nationality groups now form almost a half of the population In the 
Soviet Union.

During his subsequent imprisonment in Potma, Perm and Vladimir, 
Simas Kudirka meets Lithuanian nationalists of all ages ranging from 
the partisan war era of 1944-52 to the activists of the 1970s. Beyond his 
own circle he associates with a cross section of imprisoned nationalists 
and believers, including the Jews, Armenians, Estonians, 
Belorussians, Latvians and Ukrainians who all reject the concept of 
Soviet man. His fellow prisoners, from Ukrainian nationalists such as 
Lev Lukjanenko to Jewish opponents of the Soviet state, show 
problems Moscow has with Its nationalities.

While the book is laced with numerous strands of both personal and 
political nature, it notes that the Moscow Human Rights Committee 
which played a role in helping Kudirka establish contacts with the 
American Embassy is made up of ethnic Russians, such as biologist 
Sergei Kovalev and physicist Andrei Tverdokhlebov, who cross the 
nationality barrier to make common cause against a regime which 
forcibly controls all the nationalities In the empire. Distinction between 
what is Russian and what is Communist therefore is needed for the 
understanding of the growing cleavage between the regime and the 
masses. As a result, one begins to see Russian Communism not as a 
vibrant revolutionary wave of the future, but as a regime putting 
distance between itself and the masses. The bureaucratic regime 
appears to have nothing to offer Kudirka nor the other patriotic 
Russians or non-Russians.

A great asset of this book is the honesty and candor of the author. He 
does not seek to cover up his personal shortcomings.

Kudirka's story offers a case study of Soviet society or a glimpse Into 
the gripping true life of a man struggling to define life in a society 
complicated by the burden of colonialism. This book also furnishes 
insight into American Lithuanian activities In the United States, opera
tional procedures of the State Department, U.S. Coast Guard and 
numerous political figures who were involved in the behind the scenes 
activity to resolve the four year long Kudirka issue that touched on 
questions of international morality, law and politics.

Antanas J. Van Reenan
, Massachusetts, U.S.A.

Baltic Herald page 4
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AN APPEAL ON BEHALF

VIKTORAS PETKUS

Viktoras Petkus, a graduate of 
the University of Vilnius and a 
specialist in Lithuanian literature, 
was barred from working in his pro
fession due to his two prison terms 
on political charges and has had to 
accept work as a hospital attendant 
and church sexton.

Petkus was first arrested in 1947 
and sentenced to 10 years in a hard 
labor camp for his participation in a 
Catholic Youth organization which 
was considered to be counterrevo
lutionary by the Soviet authorities 
because it opposed Lithuania’s 
annexation by the USSR. He was 
released in 1953 because he was a 
minor at the time of his conviction.

In 1957 he was arrested again for 
keeping and distributing anti-Soviet 
propaganda (ironically enough, for 
religious books written by Lithua
nian emigre writers before the 
annexation) and subsequently 
sentenced to 8 years in prison. He 
served out this term in full.

During the trial of the human 
rights activist and Amnesty Inter
national member Sergei Kovalev in 
December, 1975, Petkus was 
detained by the police to prevent 
him from attending the trial and 
from meeting other human rights 
activists who were then in Vilnius to 
witness the trial. At this time a KGB 
officer threatened Petkus with con
finement In a psychiatric hospital.

On August 23, 1977, Petkus was 
arrested and confined in a Vilnius 
prison to await trial for his

OF TWO

HUMAN RIGHTS

ACTIVISTS

activities in the Lithuanian group to 
monitor Soviet compliance with the 
Helsinki agreements. On July 13, 
1978, he was sentenced to 10 years 
In a hard labor concentration camp 
and 5 years of internal exile.

Armed only with the strength of 
his staunch Catholic faith and 
principles and courageously 
bearing personal sacrifices, Petkus 
appeals loudly for the respect of the 
Godgiven inalienable rights of the 
human person.

BALYS GAJAUSKAS

Balys Gajauskas is a 50-year old 
Roman Catholic veteran of the anti- 
Soviet resistance in Lithuania after 
World War II. In the 194O’sf as a 
teenager Gajauskas joined the 
Lithuanian partisan movement 
opposing the Red Army’s takeover 
of Lithuanian. In 1948 he was 
caught and sentenced to 25 years in 
a Soviet labor camp. After comp
leting this sentence, he was 
released in 1973'and returned to 
Kaunas, Lithuania , where his 
elderly mother lived.

However, upon his return, Ga
jauskas was denied legal residence 
in his homeland. He was constantly 

harassed and fined with his aged 
mother, who was accused of har
boring an "illegal resident”. While 
in Lithuania he continued the 
struggle for national, religious and 
democratic rights, guaranteed by 
the Universal Declaration of Human 
Rights. He was searched and 
interrogated repeatedly by the KGB 
for his activities, including his 
possible participation In the 
production of the Chronicle of the 
Catholic Church in Lithuania.

On December 23, 1974, the KGB 
searched his apartment for a full 
day. They found religious literature, 
fifty pages of a Lithuanian trans
lation of Solzhenitsyn’s Gulįg 
Archipelago, a list of 135 political 
prisoners and some mon ey, which 
was assumed to be from the 
Solzhenitsyn fund. He worked 
closely with Alexander Ginzburg, 
the administrator of the fund. 
Following that search Gajauskas 
was picked up, interrogated for 
three days, then released.

On April 20, 1977, he was again 
arrested by the KGB. After one 
year, on April 12-14, 1978, he was 
sentenced to 10 years in a hard 
labor concentration camp and 5 
years of internal exile. This Is a 
certain death sentence for him. He 
is in very poor health because of the 
25 years he has already spent in 
soviet concentration camps.

As a human rights activist, Balys 
Gajauskas deserves the support of 
all men of good will.

Soviet Colonies
in the Heart of Europe

Baltic Herald page 5
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continued from p. 4

THE TORTUOUS ROAD TO 
SELF-DETERMINATION

debate which again needs to be 
passed by a two-thlrds majority. 
But let us remember that the Soviet 
Union was expelled from the 
League of Nations in 1939 for armed 
aggression against Finland — that 
expulsion neither stopped the 
aggression against Finland nor 
prevented K subsequent armed 
aggression against the Baltic 
States.

2. The Security Council has 
primary responsibility for the main
tenance of International peace and 
security, particularly In the areas of 
any threat to the peace, breach of 
the peace, or act of aggression. In 
such a case the Council may decide 
on measures, call upon the parties 
concerned to comply with those 
measures, or In the long run "take 
such action by air, sea, or land 
forces as may be necessary to 
maintain or restore international 
peace and security. Any assistance 
from U.N. Members in such an 
action Is to be negotiated under 
separate special agreements bet
ween the Council and each Member 
who agrees to help. To take this 
form of action, there needs to be a 
threat to peace, a breach of peace, 
or aggression, and any decision to 
act needs the concurring votes of 
all Permanent Members (U.S.S.R. 
Is a Permanent Member). While the 

.U.S.S.R was absent during the 
Korean resolutions, there seems 
little doubt that It would be present 
during any discussions on the 
Baltic States. Would the Security 
Council now call for action as In 
Korea? On whose request could it 
do so? Who would answer Its call 
for assistance?

3. The International Court of 
Justice as the legal arm of the U.N., 
can hear legal disputes on 
questions of International law, in
terpretation of treaties, or facts 
leading to breaches of, or 
reparation for breaches of an Inter
national obligation. These cases 
can be referred to It by Member 
Nations of the U.N. Non-member 
Nations, may be allowed before the 
Court under conditions laid down 
by the Security Council — where 
the U.S.S.R. veto may block a non
member’s application to appear 
before the Court. The U.S.S.R. can 
be expected neither to appear be
fore nor accept a decision or
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opinion of the Court. Even If a legal 
dispute could be proved to the 
Court’s satisfaction, It can be 
expected that It would be Impo
ssible for one of the Baltic States to 
appear as a Non-member Nation 
because of the U.S.S.R. veto In the 
Security Council.

TREATIES

If there are difficulties In even 
raising the problem of the Baltic 
States in the "World Parliament" or 
the "World Court", can any results 
be expected from any other form of 
International action?

The signing of the Final Act of 
the Conference on Security and 
Cooperation in Europe In 1975 at 
Helsinki was greeted as a break
through In East - West relations. It 
has since been clearly seen that the 
U.S.S.R. does not regard the Hel
sinki Agreement as being incon
sistent with the maintenance of the 
Idealogical struggle. With this as 
with other International agree
ments, Soviet philosphy supports 
cultural relations and the exchange 
of Information. But the U.S.S.R. 
will not accept that any agreement 
will be allowed to harm socialism, 
nor will it stop Intervening for Its 
own gain in other peoples’ local 
struggles.

More Importantly, it will not 
brook Interference In Its own 
"internal" affairs.

If an agreement discussed and 
signed with so many Nations has 
no effect on the thought or actions 
of the U.S.S.R., can any Interna
tional treaty be expected to help 
any State under Soviet domination?

NATIONAL ACTION

RECOGNITION

From mld-1974 the theory of 
recognition In International law be
came well known In Australia. The 
eventual withdrawal of de jure 
recognition of the Incorporation of 
the Baltic States Into the U.S.S.R. 
can rightly be seen as a victory for 
democracy. The fact remains, how
ever, that In spite of all that has 
been publicly said (in Parliament In 
Australia and as late as November 
1979 In Congress In the U.S.A.) an 
obvious form of "acceptance" 

remains. It is one thing not to give 
legal recognition but It Is a very 
different thing to act as if the non
recognised nation were not there.

The strongest arguments that can 
be put forward for upholding de 
facto recognition have to be based 
on economic grounds and the 
threat of armed retaliation.

ECONOMIC RECOGNITION

Economic recognition or accep
tance can be withdrawn In two 
ways:

(a) by simply not trading - no 
exports, no Imports, no cultural or 
academic exchanges;

(b) by a blockade - reinforcing 
one’s own stopping of trading by 
preventing other "uncommitted” 
nations from trading.

The first possibility would, In 
most cases, be overruled by each 
nation's own need to trade. The size 
of the Soviet market Is beguiling to 
any free enterprise salesman. In 
other cases fear of reprisals may be 
enough to prevent cessation of 
trading. A third argument Is the size 
and nature not only of the U.S.S.R. 
but of Its Eastern Bloc allies.

The second possibility is fraught 
with danger. The size of the U.S.S. 
R. would require a tremendous 
gathering of force - a truly Inter
national effort. Again the questions 
of the size of the U.S.S.R. with Its 
allies and of reprisals have to be 
considered. We should remember 
the effect of economic sanctions on 
Rhodesia - a small country.

INDIVIDUAL ACTION

If It Is so difficult for Nations to 
act, either alone or in concert, what 
can the individual do?

It seems that the Individual can 
achieve most, given the present In
ternational situation.

Individuals triumphed In Austra
lia over the question of recognition. 
Individuals are working within the 
Baltic States either In publicly 
raising questions about the validity 
of Soviet rule or In feeding Informa
tion to the West.

We In the West, In turn, must do 
our best to keep morale high In 
those States by the Interchange of 
as much Information as possible 
and by accepting and learning from 
those who have found our freedom 
or have been exiled to it.

By keeping our channels of in
formation open In both directions 
we will be In the best position to 
know how to help, when, and in 
what direction.
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Marxism’s 143 million-murders
THE recent fraternal wars in 

Indo-China demonstrate 
that Communist wolves are 

'apt. to gobble each other up when 
there is no other prey left for 
them to devour. Western alarm at 
the spread of the new Vietnamese 
empire may therefore be tempered 
by the thought that it has, at least, 
overthrown a rėgime responsible 
for the murder of two-and-a-half 
million Cambodian citizens.

Further reflection, however, sug
gests that the “ liberation ” of 
what is left of Cambodia’s 
wretched population is' not likely 
to prove very beneficial. According 
to the Vietnamese Committee of 
Human Rights, there are 800,000 
inmates in Vietnam’s forced 
labour camps and even the Vietna
mese Government has admitted, in 
the immediate past, to holding 
400.000 political prisoners.

The truth is that Communism is 
about coercion. It is also about 
genocide on an unimaginable 
scale. A recent article by Jean- 
Pierre Dujardin, in the Figaro 
Magazine (Nov. 19-25, 1978), cal
culates that the world-wide human 
cost of Communism has now 
attained the staggering total of 
143 million lives lost since 1917 
(see table). In an era during 
which the crimes of Fascism have 
been1 on everyone’s lips for 30 
years, a sober examination of the 
record of its surviving collectivist 
brother is long overdue.

We can begin by looking at the 
balance sheet of Soviet Com
munism. From the earliest years of 
Bolshevik power, indiscriminate 
slaughter of dissident elements 
became the order of the day. 
Whereas only 997 persons were 
executed in Tsarist Russia 
between 1821 and 1906, 1,861,568 
“ oppositionists ” were killed in the 
Leninist period of 1917-1923 alone. 
As for the total number of 
the Kremlin's victims, we have 
Prof. Kuganov’s seminal study to 
fall back upon. According to his 
detailed demographic survey of 
Russia’s population between 1939 
and 1959 (based on official Soviet 
sources and published on April 14, 
1964, in Novie Rowsskoi Slova), 
over 66 million Russians were 
liquidated internally between 1917 
and 1959.

It is further reckoned that no 
less than three million Russians 
have been killed since 1959, despite 
Kruschev's "thaw” and Brezh
nev's “ detente "1 A study 
by Sergiu Grossu (published in 
1975) shows that there are 
currently two million political 
prisoners in 96 Soviet labour 
camps.

But perhaps this unprecedented 
slaughter can be explained by

PHim
VANDER ELST

some peculiarly Slavic brand of 
cruelty? Unfortunately the 
experience of Chinese Com
munism suggests otherwise. 
As the late Mao Tse-tung put it, 
“only with guns can the whole 
world be transformed,” and he 
was true to his word.

On the admission of four 
Chinese Communist regional chair
men at that time, ? 1,176,000 
Chinese were executed between 
October 1949 and October 1950. 
Furthermore this . wave of 
massacres following upon Mao’s- 
seizure of power took place 
before the drive against “ counter
revolutionaries ” got- properly 
under way- Using official Chinese 
Communist statistics, the Ameri
can Federation of Labour esti
mated some years ago that 14 
million Chinese were eliminated in 
the first five years Of Maoism. 
Over the whole .period 1949-1971, 
the total casualties of Chinese 
Communism have been worked 
out to be something in the region 
of 60 million dead (see table).

This appalling figure includes 
the one .million victims of Ohineye 
savagery in Tibet since 1959. But' 
one must look beyoritj’these num
bers to the hideous Teality they 
represent. To take one example, a. 
report of the International Com
mission of Jurists in 1960 revealed 
that Tibetan monks Sere crucified 
for refusing to .participate in en-" 
forced marriages to Chinese.

Is it fair, however,, to assign to 
Communism itself the guilt for all 
this mayhem? Is there anything in 
the nature of Communist theory 
that makes oppression and murder 
inevitable? Or is it just that Com
munism has been distorted in prac
tice and the founding fathers 
have been betrayed by their 
heirs? The answer can be found in 
the Holy Writ of Marxism.

“ The control of. the production 
of Wealth is the control of human 

THE HUMAN COST OF COMMUNISM
J. Human cost of communism in USSR (1917-1959)
2. Human cost of communism in USSR since 1959 
' (minimum estimate)

31 Human cost of communisrfi in China
а. Massacre of Katyn
ro. German civilians killed during expulsions of 1945-1946
б. Cambodia (April 1975-April 1978)
7. Suppression of uprisings in E. Berlin, Prague, Budapest, 

Baltic states 1945-1975
8- Communist aggression in Greece, Malaysia, Burma, Korea, 

- Philippines, Vietnam, Cuba, Biack Africa, Latin America

life At self,” Hilaire Belloc re
marked, and Marx agreed with 
him. That was why the Communist 
Manifesto emphasised that the 
abolition of private property was 
essential to the concentration of all
power in the State. Once the 
monopolistic roots of a future 
Communist Government were 
secured, Marx insisted that its 
subsequent retention of power 
would require the use of general 
terror. “It will be necessary to 
repeat the year 1793 ” (referring 
to the French Revolution). “ After 
achieving power, we’ll be con
sidered monsters, but we couldn't 
care less.” As for the rights of 
the people, Marx was contemp
tuous in his- dismissal of them: 
“ democracy is more to be feared 
than monarchy and aristocracy.”

Lenin was even more disdain
ful in his attitude to -the workers 
he professed to serve. “ In a State 
worthy of the name there is no 
liberty. The people want to exer
cise power, but what on earth 
would they do with it if it were 
given them ? ” He was no less 
unsqueamish in- his defence of 
totalitarian violence: “ the secret 
police spring from the very 
essence of .the proletarian revo
lution, of which terror is the 
inevitable consequence.”

The evidence is conclusive: 
Communism has always been an 
ideology of destruction and 
hatred. Its claim to be a mass 
movement, dedicated to the cause 
of the common man, is the most 
impudent lie in history. Any re
maining doubts> on this score 
should be dispelled by the know
ledge that, whenever they have 
been given the chance, ordinary 
men and women all over the 
world have voted against Com
munism with their feet.-At least 
12 million refugees have escaped 
from China, East Germany, North 
Korea, North Vietnam, and

continued on p. 8
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USSR / AUSTRALIAN
DUAL CITIZENSHIP

A CITIZEN AGAINST HIS WILL

Whithin the last 12 months the 
USSR has proclaimed a sweeping 
new law which makes up to 500,000 
Australians CITIZENS OF THE 
SSSR. They are subject to its laws. 
They are obliged (subject to very 
severe penalties prescribed under 
Soviet laws) "to observe the 
Constitution (of the USSR) and 
Soviet laws... to safeguard the in
terests of the Soviet state, to help 
strengthen its might and prestige 
and to be loyal to their socialist 
homeland...’’. They are legally re
quired to do this regardless of 
whether they have been living here 
in Australia for over thirty years or 
are but children of parents from 
what is now the USSR.

The reader may find this situation 
incredible or even fanciful and may 
ask how many Australian tourists 
have been incarcerated to date. 
While it is true that, SO FAR, no 
Australian has been arrested since 
the new law came into effect the 
reader is asked to consider honestly 
how he or she would feel, knowing 
the extreme strictness of Soviet 
laws against so-called “slander of 
the Soviet state”.and thereupon 
entering a country being technically 
guilty of a “crime” that carries a 
[ienalty of ten to twenty years in a 
concentration camp!

WHO ARE SOVIET CITIZENS?

It apperars that any person who 
was a citizen of the Russian Empire 
or any person still resident, ON 
THE DATE OF ANNEXATION, in a 
territory annexed by the USSR. This 
citizenship transfers automatically 
to children and grandchildren etc 
unless an exemption is granted by 
no less than the Supreme Soviet of 
the USSR. Article 17 of the new 
citizenship law states however the 
’’Renunciation (of USSR citizen
ship) may be refused if the person 
applying for renunciation has un
fulfilled obligations to the (Soviet) 
s^ate... or if the person's renuncia
tion is at variance with the USSR’s 
state security”.

There is a fair chance, therefore, 
that any person with parents or 
grandparents from what is now the 
USSR would be a Soviet citizen 
unless granted renunciation by the 
S.upreme Soviet of the USSR or, in 
the case of a non — Soviet citizen
Baltic Herald page 8 

spouse, unless he or she has 
applied to have their children 
excused from citizenship of the

USSR.

AUSTRALIAN GOVERNMENT 
INITIATIVES:

In 1975 the Whitlam government 
asked the Parliamentary Joint 
Committee on Foreign Affairs and 
Defence to enquire into the inter
national legal and diplomatic 
aspects of the situation of Austra
lians possesing dual or plural 
nationality. The report of the 
Committee was presented to the 
parliament by Dr. KLUGMAN, 
MHR, in October 1976. The main 
recommendation affecting Soviet / 
Australian dual citizens was that 
high priority be accorded to 
entering into bilateral agreements 
between Australia and those 
countries whose nationality laws 
cause Australian citizens to be dual 
nationals and who suffer disadvan
tage because of this circumstance.

Succeeding governments have 
little progress to show except for 
warnings given to Intending 
travellers In booklets.

WHAT OUR GOVERNMENT
SHOULD DO:

Canada has a reciprocal agree
ment with the USSR whereby the 
granting of an entry visa precludes 
denial of permission for that visitor 
to leave because of circumstances 
arising from differing interpreta
tions of citizenship. THIS IS A 
MINIMUM REQUIREMENT, that our 
government must push for 
immediately.

The whole question of unwanted 
dual citizenchip and renunciation of 
citizenship must be presented 
forcefully by our government at the 
United Nations.

The government should re
examine its decision not to replace 
details of place of birth on Austra
lian passports with details of place 
of residence.

AUSTRALIAN PRESSURE
IMPERATIVE

Following Foreign Affairs 
Minister Andrew Peacock’s report 
to the parliament on the outcome of 
an interdepartmental Committee in 
October 1979 the best summary of 
the situation was made by Deputy 

Opposition Leader, Mr. Lionel 
BOWEN, who said: ”We appreciate 
the efforts made by the Committee 
and by the Minister, but there Is a 
long way to go. It would seem 
appropriate that we should be using 
some of our monetary muscle to 
indicate clearly to these countries 
that when citizens leave them and 
come to Australia, by a bilateral 
arrangement which we should 
negotiate at the time, and If they 
adopt our citizenship, they should 
be accepted by other countries as 
having one nationality only, 
namely, that of Australia.”

Mr. Bowen’s reference to 
"monetary muscle” Is very appro
priate. The Soviets may be quite 
unimpressed by diplomatic 
approaches but they could be quite 
pragmatic were the supply to them 
of wool and wheat to be conditional 
upon Australian citizens Not 
being duty bound "to uphold the 
might and prestige... of their (sic) 
socialist homeland...”.

(FOOTNOTE): The assistance of 
Mr. A.P. Taskunas of the University 
of Tasmania and of the HELLP 
Association (Publishers of "Baltic 
News”) are gratefully acknowleged.

Marxism’s...
continued from p. 7

Angola since 1945—and this figure 
does not include the 13 million 
Germans expelled from the Soviet 
zone in the immediate aftermath 
of the Second World War.

Despite its awesome dimen
sions, the Communist holocaust 
was foreseen a century ago by 
Marx’s friend, the German poet, 
Heinrich Heine. In a prophetic 
passage reminiscent of Isaiah, he 
warned: “there will be only one 
flock and one shepherd, one free 
shepherd with an iron staff and a 
flock of human sheep all shorn 
alike and bleating alike . . the 
future smells of Russian leather, 
blood, godlessness, and many 
Whippings. I should advise our 
grandchildren to be born with 
thick skins on. their backs.”

Thirteen countries have fallen 
to Communism since 1950. Shall 
we too havp to grow thick skins 
on our .backs?

Reprinted form Daily Telegraph,
London, March 19, 1979
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