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IRANO
Po revoliucijos nuvertus 

šachą, kuris prieš kiek laiko 
mirė tremtyje, jo vietą užė
mė radikalių pažiūrų islamo 
tikėjimo vadas ajatola Cho- 
meini. Per eilę metų Irane 
nesusilaukta atoslūgio ir re
voliucinės įtampos galo. 
Nors savu laiku buvo kalti
namas šachas kaip be ato
dairos žudęs savo režimo 
priešininkus, tačiau po šacho 
krašte prasidėjusi suirutė 
pareikalavo savitarpio piau- 
tynėse daugiau aukų, negu 
per visą šacho viešpatavimo 
laiką. Chomeini siekė įvesti 
griežtai islaminę krašte 
santvarką ir grąžinti visą 
sumodernintą kraštą į vi
duramžių laikus. Viduje su
sidarę revoliuciniai židiniai 
galėjo savavaliauti be jokios 
kontrolės.

Šiandie ajatola Chomeini, 
būdamas gerokai virš 80 
metų, yra rimtame pavoju
je, kad jo galybės dienos 
baigiasi. Kas vyks Irane 
Chomeini mirus, galima tik 
su pasibaisėjimu žiūrėti. Sa
vo apsaugai ir krašte šiokiai 
tokiai tvarkai palaikyti Cho
meini prisileidęs sovietų 
KGB agentų, kurie be abejo 
ruošia dirvą komunistų per
versmui ir sovietinei okupa
cijai, panašiai kaip Afganis
tane, tik su tuo skirtumu, 
kad Iranas yra pasaulio 
energijos aruodas, o Afga
nistanas tik skurdi varguo
lių šalis.

Kaip tik dėl to ir kyla pa
saulyje didelio susirūpinimo,

Jonas Sereikis

VIDURDIENIS

Sunki kaitra, bet dar nepavargau — 
Esu lyg medis, kai jėgų man reikia: 
Dangaus ugnis užmuštų mane greitai, 
J ei gyslomis iš žemės neateitų 
Vanduo, nepaliestas liepsnojančio lietaus.

Esu lyg medis ir gerai matau.
Kai pažvelgiu — regiu mažiausius daiktus.
Matau namus, gėlynus, žmones, bet neaiškūs 
Man tie vaizdai nei gyviai, kurie vaikšto 
Po šiuo liepsningu dideliu skliautu, 
Kai dega saulė... Saulė — ji ugnis.
Ji degina mano žvilgsnius ir šviesą.
Išblėsta tolumos. Tada aš rymau vienas 
Ir išnykstu tamsoj. Tada keliuos iš miego 
Ir džiūgauju gyvenimo sapne.

Sunki kaitra, bet dar nepavargau —
Nesu šešėlis, kai jėgų man reikia: 
Dangaus ugnis mane užmuštų greitai, 
Jei būčiau silpnas, bet atvertos žaizdos 
Ją vis užlieja plūstančiu krauju.

KRIZĖ
kuo baigsis Irano afera. 
Amerikiečiai, nors ir kaip 
buvo suinteresuoti Iranu, 
tačiau dėmesį sukaupę vi
durinėje Amerikoje,.iolimų- 
jų rytų reikalus kaip ir at
leido, tuo tarpu sovietai nuo 
pat revoliucijos pradžios 
visą reikalą Irane brandino 
idėją paversti kraštą sovie
tišku. Tegu Chomeini ir 
buvo išstūmęs visus komu
nistus iš raktinių pozicijų ir 
bendrai Irano komunistų 
partija buvo ir iš anksčiau 
visai nereikšminga (o kokia
me krašte ji buvo reikšmin
ga?)', tačiau apsistatę sovie
tų KGB agentais, kurie savo 
subversyvinį darbą varo ir 
kraštą brandina sovietizaci
jai. Užtektų, kad nors vienai 
dienai prokomunistai paim
tų krašto kontrolę į savo 
rankas, tuoj būtų iškviesta 
sovietų kariuomenė pagal
bon įr prieš pasaulį būtų 
reikalas pilnai pateisintas. 
Nors savu laiku Amerika ir 
buvo užtikrinusi, kad Irano 
už jokią kainą neperleis so
vietams, bet įvykus faktui 
reikli- -kitaip atsistoja. 
Kiekvienu atveju dėl Irano 
amerikiečiai Rusijai karo 
nepaskelbs. O suaktyvintas 
komunistų veikimas vidurio 
Amerikoje ir jau kelinti me
tai vykstanti Salvadore re
voliucija yra greičiau tik 
taktinis manevras, kad 
amerikiečių dėmesį nu
kreiptų į vidurio Ameriką ir 
paliktų laisvas rankas ne
kliudomai veikti sovietams 
Irane.

Dail? Mikalojus Ivanauskas prie savo kūrinio ’’Džiunglės” 
Dailininkas yra plačiai pagarsėjęs Amerikoje su nauja 
technika - liepsnos ir šviesos tapyba.

Įvykiai
Netrukus Amerikoje vyks 

kongreso rinkimai, į kurį 
ketina kandidatuoti ir eilė 
lietuvių, jau iš anksčiau pa
sižymėjusių krašto politinė
je veikloje. Vienas iš žinomų 
yra pagarsėjęs futbolo žai
dėjas Diek Butkus respubli
konų sąraše.

***
Kremliuje vis daugiau ir 

daugiau įsistiprina KGB at
stovai. Šalia KGB viršininko 
Andropovo neseniai paskir
tas Brežnevo draugas gen. 
G. Cinovas, kuris bus prak
tiškai visos slaptosios sovie
tų policijos tiesioginis virši
ninkas, nes Andropovas 
kaip politbiuro narys yra 
daugiau politinė figūra.

Sovietų aktyvumas Indi
jos vandenyno kraštuose 
pastaruoju metu ypač iš
vystytas. Jau kiek laiko 
vyksta draugiškumo dery
bos su Indija, o pereitą sa
vaitę Indijoje lankės ir so
vietų vyr. karinių jėgų vir
šininkas maršalas Ustinov. 
Kalbama, kad Indija norinti 
apsiginkluoti sovietiniais 
ginklais, nors oficialūs šalti
niai šito viešai neskelbia. Iš 
sovietinių šaltinio skelbia
ma, kad tegu Amerika gink
luoja Pakistaną, o sovietai 
Indiją. Indija buvo nusista
čiusi pirkti prancūzų kovos 
lėktuvų ’’Mirage", bet esą 
sovietai vietoj jų siūlo savo 
pranašesnių. Kad nebūtų 
sovietų apginklavimas kaip 
kadaise su Egiptu, kai Nas- 
seris buvo apsistatęs sovie
tiniais tankais ir lėktuvais, 
bet kai Izraelio karas prasi
dėjo, sovietinės mašinos iš 
vietos nepajudėjo...**♦

Londone vyksta kova tarp 
leidėjo R. Murdoch ir Times 
vyr. redaktoriaus Mr. H. 
Evans. Esą Murdochui ne
patinkanti redaktoriaus po
litinė linija ir dėl to jį norįs 
atleisti, bet redaktorius 
lengvai nepasiduoda. Mr. H. 
Evans Times skaitytojų pla
čiai palaikomas.

***
Sydnejuje Lowe elekto

rate kovo 13 d. įvyko rinki
mai renkant vieną fed. par
lamento narį vietoj išėjusio l 
buv. ministerio pirm-ko Į 
McMahon. Laimėjo darbie- i 
čių partijos atstovas, kas ' 
buvo didelis smūgis liberalų 
partijai, nes Lowe elektora
tas ilgus metus buvo nepai
mama liberalų tvirtovė. Ne
trukus įvyks rinkimai 
Viktorijoje. Spėjama, kad ir 
čia rinkimus gali laimėti 
darbiečiai, kas gali pakirsti j 
visą min. pirm-ko Fraserio 
karjerą.

♦♦♦
Lenkijoje žymesnieji disi

dentai veikėjai nuėjo į pog
rindį. Dabartinė vyriausybė 
paskyrė dideles pinigines 
premijas už jų išdavimą.

***
Neseniai Lenkijos dikta

torius gen. Jaruzelskis buvo 
nuvykęs į Maskvą kalbėtis 
su sovietų viršūnėm. Iš 
Maskvos jis gavo palaimini
mą ir pilną pritarimą dėl 
įvesto karo stovio Lenkijoje, 
kuris galįs užtrukti neribotą 
laiką. Spėjama, kad su 
pavasariu Lenkijoje galį kil
ti maištai, o gal net atviras 
sukilimas prieš esamą sant
varką teisinant, kad esan 
tokiai padėčiai lenkų tauta 
jau nieko daugiau neturi 
prarasti.

Iškilusis metų 
jaunuolis

1982 m. vasario 4 d. ALB 
Krašto Valdybos sudaryta 
komisija, susidedanti iš: Jo
no Meiliūno (sen.) - AL Fon
do atstovas; Algio Šimkaus - 
ALB Krašto Valdybos pak
viestas asmuo; ir Birutės 
Prašmutaitės - ALB Krašto 
Valdybos narė jaunimo rei
kalams - svarstė Australijos 
Lietuvių Fondo skirtos pre
mijos sumoje $ 500 paskyri
mą pereitais metais labiau
siai visuomeniškoj veikloj 
pasižymėjusiam jaunesnės 
kartos atstovui.

Komisija vienbalsiai nu
tarė 1981 metų jaunimo 
premiją paskirti Pertho 
Apylinkės pristatytam kan
didatui EUGENIJUI 
STANKEVIČIUI.

Premija įteikta Eugenijui 
Stankevičiui per Pertho 
apylinkės ruošiamą Vasario 
16 d. minėjimą.

ALB Krašto Valdybos 
vardu, sveikinu Eugenijų 
laimėjus Australijos Lietu
vių Fondo jaunimo premiją 
1981, ir linkiu sėkmės toli
mesniame lietuviškame vei
kime.

Birutė Prašmutaitė 
ALB Krašto Valdybos 

narė jaunimo reikalams

Lenkijos karinė valdžia 
ketina ištremti Solidarumo 
veikėjus, kurie jau trys mė
nesiai laikomi arešte be 
teismo. Britanija paskelbė, 
kad ji tokių ištremtųjų ne
priims. **♦
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Dar jaunimo klausimu
Jau ne nuo šiandie šiame 

laikraštyje keliamas jauni
mo klausimas siūlant įvairių 
bandymų. Gaila, iki šiolei į 
šią problemą neatkreipė 
rimto dėmesio nei bendruo
menės vadovybė, nei lokali
niai padaliniai, nei atskiros 
organizacijos, ypač dirban
čios su jaunimu. Ir taip 
bendruomenė praranda savo 
prieauglį ir tuo pačiu ateitį.

Kadaise turėjome gana 
aktyvią lietuvių studentų 
sąjungą, "Šviesos” organi
zaciją, vėliau Filisterių bū
relį, kurios pirmoj eilėj rė
mėsi besimokančiu jaunimu. 
Šiandien apie tas organiza
cijas nieko nesigirdi. Grei
čiausiai jos nežinojo, ką to
liau su savimi veikti ir taip 
negirdimai ištirpo, tarsi 
būtų nusiplovusios rankas ir 
pasiteisinusios - tegu dirba 
su vaikais skautai ir sporti
ninkai o subrendęs jaunimas 
nereikalingas vadovų...

Galbūt, subrendę ir 
nereikalingi vadovų, bet vis 
tik lietuvybė kaip ir kitokie 
įsitikinimai bei pasaulėžiū
ros reikalingi nuolatinio 
pastiprinimo ir atsinaujini
mo. Pažvelkime į bažnyčią. 
Jeigu bažnyčia vadovautųsi 
panašiai, kaip mes rūpina
mės lietuvybe, tai užtektų 
katekizacijos (panašiai kaip 
lietuviškose misijose savait
galio mokyklos), ir tuo rei
kalas būtų baigtas. Bet ne. 
Bažnyčia privalomai reika
lauja, kad tikintieji kas sek
madienį dalyvautų pamal
dose, išklausytų pamokslo. 
Prie to dar įvairios metinės 
šventės su atlaidais, kasme
tinės velykinės rekolekcijos, 
kurios esmėje supurto ti
kinčiojo vidines gelmes ir 
1.1. Tuo tarpu ką mes daro
me lietuvybei stiprinti? 
Praktiškai nieko. Net tos 

Staigiai amžinybėn iškeliavusiam mielam
STASIUI KAVALIAUSKUI

didžio skausmo ir liūdesio sukrėstai Margaritai 
Kavaliauskienei ir šeimos nariams gilią užuojautą 
reikšdami drauge liūdime

L. ir B. Stašioniai

A.A.
STASIUI KAVALIAUSKUI 

staiga mirus, skausme nuoširdžiai užjaučiame jo žmoną 
Margaritą, sūnų Antaną, dukteris Almą ir Elvirą su 
šeimomis ir .kartu liūdime

Vaclovas ir Jadvyga Mickai

A.A.
MILIUTEI NORRIS
iškeliavus amžinybėn, gilaus skausmo prislėgtą vyrą Jim, 
sūnus: Raimond, John, Edward, mamytę Emiliją 
Pališkis, sesutę Zitą Čilvinienę, brolį Antaną ir kitus 
šeimos narius nuoširdžiai užjaučia

Stella Ketarauskas
Los Angeles, U.S.A.
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pačios savaitgalio mokyklos 
yra suorganizuotos ir veikia 
bažnyčios tarnautojų prie
žiūroje ir globoje (ačiū 
jiems!). Jausdami bendruo
menėje ateinančią tuštumą 
viena kita proga pasiskun- 
džiame, kad bendruomenės 
susirinkimuose nesimato 
jąunų veidų, kad tik švyti 
žilagalvės galvos, nuo metų 
naštos jau pavargusios be 
didesnio polėkio ir užsimoji
mų.

Štai prieš keletą metų 
bandoma įgyvendinti Aus
tralijos Lietuvių Jaunimo 
Sąjunga. Per tą laiką jau 
spėjo visi aktyvieji bend
ruomenės veikėjai įsitikinti, 
kaip toji jaunimo sąjunga 
veikia ir kokios jos ateities 
perspektyvos. Pasirodo, 
neužtenka tik paskelbti for
malų susirinkimą, kur bus 
apsiribota oficialiais reika
lais - veiklos pranešimais, 
naujos valdybos rinkimai ir 
1.1. Šitie dalykai jau daug 
kartų išbandyti, ir norimų 
rezultatų neatsiekia. Ar ne
reikėtų išgalvoti ko nors 
daugiau - kokio kitokio būdo, 
kas jaunimą sudomintų.

Amerikoje plačiai prakti
kuojamos jaunimo stovyk
los, ir iš turimų pranešimų 
matosi, kad jos pilnai pasi
teisina. Kodėl nepritaikius 
šito metodo ir to neišban
džius Australijoje? Praktiš
kai Australijos klimatas iš
tisus metus tinkamas sto
vyklavimui. Keletą kartų 
metuose būna mokyklinės ir 
universitetų pertraukos - 
atostogos. Kodėl nesuren
gus kaip tik mokyklinių 
atostogų metu lietuviams 
moksleiviams ar studentams 
lituanistinės stovyklos? Lai
kas būtų idealus: jaunimas 
galėtų pabendrauti savųjų 
tarpe, iš anksto paruoštos 

programos rėmuose išgirsti 
daugiau apie lietuvybę, pa
diskutuoti ir gal net pereiti į 

- aktyvų lietuvišką gyveni
mą. Žinoma, sėkmingi po
kalbiai negali įvykti, kai su
sirenka jaunimas tarp 15 ir 
35 metų amžiaus. Čia svarbu 
ir pasiektas amžiaus su
brendimas, ir atsiektas ati
tinkamas išsilavinimas. To
dėl gal tinkamiausia būtų 
tokias stovyklas atskirai 
rengti akademiniam jauni
mui ir atskirai gimnaziją 
lankantiems. Kas tą organi
zuotų - tai vėl kitas klau
simas: gal Jaunimo Sąjunga, 
gal kuri nors jaunimo or
ganizacija išleidžiant iš akių 
specifinius organizacinius 
tikslus, o gal rastų būdų ir 
pati lietuvių bendruomenė.

Čia iškyla lėšų klausimas. 
Kas tokią stovyklą finan
suotų? Neišvengiamai akys 
kryptų į Australijos Lietu
vių Fondą. Šis Fondas veikia 
jau dešimtį metų pasigar
sinęs, kad Fondo gautas 
uždarbis iš metinių palūka
nų bus skiriamas lietuviškai 
kultūrinei veiklai. Išskyrus 
vieną kitą premiją savaitga
lio mokykloms ar rašančiam 
jaunuoliui į lietuvišką spau
dą praktiškai iki dabar to 
Fondo įnašo lietuviškoje 
veikloje beveik ir nepajuto
me. Surizikavus finansuoti 
tokias specifines lituanisti
nes stovyklas gal būtų pati 
prasmingiausia Fondo in- 
vestacija. Tegu pradžioje į 
tokią stovyklą suvažiuotų 
10-15 asmenų, - jau būtų 
graži užuomazga, iš kurios 
galėtų vystytis tolimesnė 
jaunimo veikla, iš tiesų nie
ko nedarant, iš viso 
negalima ir ko nors tikėtis.

Štai per Velykas Mel
bourne vyksta bendruome
nės viršūnių konferencija. Ji 
turi savo misiją, bet čia ne
bus sprendžiamas ir svars
tomas jaunimo klausimas, iš 
Iš tiesų suaugęs jaunimas 
savo reikalus tegali spręsti 
tik pats. Kiti tegali prisidėti 
tik patarimais, galbūt me
džiagiškai, o visa kita tektų 
palikti jų pačių iniciatyvai. 
Gal pirmą kartą ir nepasi
sektų, bet jau vis tiek būtų 
konkreti pradžia. Verta ir. 
apie tai pagalvoti.

(v.k.)

MIRĖ
DR. S. SKAPINSKAS

Kovo 16 d. Geelonge stai
ga mirė Dr. Stasys Skapins- 
kas, ilgametis ALB Geelon- 
go apyl. pirmininkas, akty
vus visuomenininkas. 
Pastaruoju metu velionis 
turėjo sunkumų su širdimi.

MIRĖ INŽ.
S. KAVALIAUSKAS

Kovo 16 d. Sydnejuje 
staiga mirė inž. Stasys Ka
valiauskas, palikdamas 
žmoną, sūnų ir dvi dukteris 
su šeimomis. Velionis su 
šeima iš Vokietijos perke
liavo visą pasauli, iki galuti
nai įsikūrė Sydnejuje.

PADĖKA

A.a. Emilijai Norris iškeliavus amžinybėn, reiškiame 
nuoširdžią padėką prel. kun. P. Butkui, aplankiusiam ve
lionį ligoninėje, p.p. Pauliukoniams, Grybams, ją guodu- 
siems ir stiprinusiems ligos metu. Dėkingi visiems už šv. 
Mišių užprašymą, gėles, vainikus, už išreikštas užuojau
tas žodžiu ir raštu ir palydėjusiems ją į amžiną ramybės 
vietą.

Mūsų nuoširdus ačiū.

Z.V. Čilvinai ir šeimos

Lietuviai Amerikoje
Rašo Jurgis Janušaitis

Mielas Redaktoriau,
Šį kartą savo laišką pra

dėsiu kiek liūdnesne gaida. 
Kaip gaila, kad lietuvių gre
tos retėja, kad mirties 
angelas savo sparnu vis 
dažniau ir dažniau paliečia 
mūsų tautos žymūnus. Jie, 
po tremties kelionės ir var
gų, išeina nebesugrįžtamai, 
palikdami šioje žemelėje 
įmintas savo darbais gilias 
pėdas. 0 tai didelis nuostolis 
ir lietuviškajai išeivijai. Šia 
proga keletą jų prisiminsi
me.

A.A. VINCAS RASTENIS

New Yorko ligoninėje, 
vasario 25 d. žemišką kelio
nę baigė Lietuvių Žurnalistų 
Sąjungos Garbės narys, įžy
mus žurnalistas, publicistas, 
visuomenininkas Vincas 
Rastenis.

Jis buvo gimęs 1905 m. 
sausio 16 d. Juozapinėse, 
Salako - Dūkšto v. Zarasų 
apskrityje. Iš profesijos tei
sininkas, tačiau savo gyve
nimą buvo pašventęs ir žur
nalistikai. Nepriklausomoje 
Lietuvoje redagavo laikrš- 
čius ir išeivijoje Dirvą. Ver
tėsi advokatūra Lietuvoje ir 
buvo Lietuvos ministerių 
kabineto juriskonsultas. 
Lietuvoje ir išeivijoje dirbo 
ir politinį darbą ir dalyvavo 
Laisvosios Europos Komi
tete.

Ypatingai buvo gabus 
žurnalistas. Plunksną valdė 
gerai, jo publicistiniai 
straipsniai pasižymėjo gy
vumu, minties gilumu ir su
maniu problemų sprendimu. 
Iki pat sunkaus susirgimo jis 
rašė, bendradarbiavo mūsų 

periodinėje spaudoje. Tiesa, 
jis paskutiniuoju laiku ilgai 
ir sunkiai sirgo. Jį globojo 
mylima žmona. Neatrodo, 
kad a.a. Vincas Rastenis bū
tų sukaupęs savo įdomių iš
gyvenimų atsiminimus. O 
pasakyti turėjo daug ką iš 
mūsų neprikl. Lietuvos bei 
išeivijos lietuvių gyvenimo.

Netekę a.a. Vinco Raste- 
nio, netekome įžymaus 
publicisto, šaunaus
visuomenininko ir didelio - 
darbininko. Drauge su L. 
Tautine Sąjunga liūdi ir 
Lietuvių Žurnalistų Sąjun
gos šeima, netekusi savo 
Garbės nario.
A.A. ONA ZAILSKIENĖ 
NEBESUGRĮŠ. BUDĖTI

Vasario 22 d. Čiakagos 
priemiestyje, Cicero, po 

A.A.
EMAI STATKIENEI

Amerikoje — Los Angeles mirus, jos vyrą Kazimierą 
Statkų, sūnų Rimą, dukreles Vitą ir Gražiną didžio 
skausmo valandose, giliai užjaučiame ir kartu liūdime.

P.K. Stankūnai, I.V. Stankūnai, V.K. Percy

—■ ' ......

ilgos ir sunkios vėžio ligos 
žemiškąją kelionę baigė 
tauri lietuvė, nenuilstanti 
visuomeninė, ilgametė Lie
tuvių Skaučių Seserijos vy
riausioji skautininke a.a. 
Ona Zailskienė, sulaukusi 75 
metų amžiaus.

Ši moteris buvo nuostabi. 
Ji iki pat mirties nenustojo 
ėjusi ’ lietuviškos šakotos 
veiklos keliu. Ji nuo pat savo 
jaunystės aktyviai dirbo 
Lietuvių Skautų Sąjungoje, 
užsitarnaudama vyriausios 
skautininkės titulą. Beveik 
visą laiką buvo BALFO di
rektorė ir vadovavo Cicero 
Balfo skyriui. Ji ne tik kitus 
ragino rinkti Balfui aukas, 
bet ir pati ėjo nuo durų lig 
durų prašydama aukos ne 
sau, bet vargo keliais einan
tiems tėvynės sūnums ir 
dukroms.

O paskutiniuoju laiku ji 
organizavo būrelį ir jam va
dovavo Vasario 16-sios gim
nazijai, Vokietijoje, remti.

A.a. Ona Zailskienė iš 
profesijos mokytoja. Ji ne
paprastai mylėjo jaunimą, 
jam skiepijo meilę žmogui, 
artimui ir tėvynei. Buvo tai
kaus būdo, visada miela ir 
nepaprastai energinga įvai
rių lietuviškųjų darbų dar
bininkė. Vasario 25 d. kop
lyčioje su velione atsisveiki
no įvairių organizacijų bei 
visuomenės, atstovai. Atsi
sveikinimui vadovavo Liet. 
Skaučių Seserija. Ypatingai 
jautriai nuskambėjo pasku
tinis skautiškas fragmentas, 
sudainuotas skautinininkių 
— Ateina naktis. Ir ši miela 
vyriausioji skautininke nie
kada nebesugrįš budėti prie 
skautų sukurto laužo, nes 
Aukščiausias ją pašaukė į 
tylią naktį...
AMŽIAMS NUTILO 
OPEROS SOLISTAS

IPOLITAS NAURAGIS

Vasario 23 d. Worsheste- 
rio, Mass. Providence, R.I. 
ligoninėje širdies smūgio iš
tiktas, mirė buvęs neprikl. 
Lietuvos vienas iš žymiausių 
Lietuvos operos solistų Ipo
litas Nauragis.

A.a. I. Nauragis buvo gi
męs 1900 m. gruodžio 2 d. 
Krakių miestely. Buvo bai
gęs karo mokyklą, bet kari
nėje tarnyboje nepasiliko. 
Jis turėjo Dievo duotą ta
lentą - gražų balsą. Tad jį 
viliojo meno pasaulis daina
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J. Pažeraitis

APIE RYŠIUS SU LIETUVA
Dabar reikia stipriau 

organizuotos pastangos pa
dėti šiandien kenčiantiems 
Viktorui Petkui, Baliui Ga
jauskam, Vladui Lapieniui, 
Petrui Pliumpai, Antanui 
Terleckui, Vytautui Skuo
džiui ir daugeliui kitų, apie 
kuriuos smulkiai žinome iš 
„Aušros” ir „Kronikos”.

Sunkiau svarstyti išeivi
jos santykius ne su pogrin
džio veikėjais, bet aplamai 
Lietuvos lietuviais, prisitai
kiusiais prie rėžimo, gal net 
komunistų partijos nariais. 
Aišku, negali būti draugys
tės su nedorėliais, nusikal
tėliais. Smerktini visi tie, 
kurie engia kitus - budeliai, 
vagys, skriaudikai, ar tokių 
pagalbininkai. Smerktini tie, 
kurie siekdami sau naudos 
pataikauja okupantams ir 
kenkia saviems. Su tokiais 
nepriimtinas joks bendravi
mas, kaip ir nepriimtinas 
ryšys su valdžios įstaigomis 
bei jų atstovais. Tačiau visi 
kiti lietuviai, net ir tie, kurie 
dar tiki komunistine doktri
na, yra mūsų tautiečiai, savi. 
Daugelis iš jų nemėgsta 
rusų, stengiasi priešintis 
Lietuvos rusinimui ir kurti 
lietuviškas tautiškas verty
bes. Jiems reikia ryšio su 
mumis, nes jiems tai vienin
telis ryšys su demokratiš
kais vakarais, su kitokiomis 
pasaulėžvalgomis ir kitokio 
gyvenimo konkrečiais pa
vyzdžiais. Mums gi tuo la-- 
biau reikia ryšio su didžiąja 
tautos dalimi, išlikusia 
viename būryje savo krašte. 
Be tokio ryšio mūsų tautiš
kumas pasidaro nerealus ir 
negyvas. Tai gyvenimas ne 
šiandien, o vakar diena, 
praeities prisiminimais, ne 
dabarties realybe. Jei Lie
tuva atsikurs, ji bus ne to
kia, kokią mes ją prisimena
me, o tokia, kokią ją padarys 
Lietuvos lietuviai, ne mes. 
Ne mūsų, bet jų rankose 
Lietuvos ateitis ir mūsų įta
ka tegalės pasijausti per 
santylaus su jais. Turime tik 
būti pasiruošę padėti ir pa
remti. Lietuvą mylėti 
galima tik mylint lietuvį, net 
jei jis kitaip galvoja negu 
mes, 0 mes dažnai links
tame netoleruoti kitonišku
mų - skirtingo galvojimo, 
neįprasto gyvenimo būdo, 
naujovių, nors mėgstame 
pasigirti demokratiškumu, 
žmogaus teisių ir laisvių 
branginimu. Tuo tarpu, su
gebėjimas gerbti skirtingus- 
įsitikinimus neatsisakant 
savų, gyventi savo pasirink
tu gyvenimo būdu nenieki
nant visiškai kitoniško yra 
tikrosios demokratijos pag
rindas. Autokratijos slopina 
žmoniškumą vistiek ar jos 
primetamos iš kairės ar iš 
dešinės.

Ne paslaptis, kad keliones 
į Lietuvą skatina sovietų 
valdžia. Jai naudingas atve
žamas pinigas. Pradžioje gal 
būt tikėtasi atvažiuojančius 
sužavėti vadinamu „socia
listinio gyvenimo progresu”, 
paveikti propaganda. Ir 
mums patiems toji propa
ganda kėlė nejaukumo, rū
pesčio, ypač į keliones išlei
džiant jaunus ir nepatyru
sius. Dabar, po gero dešimt
mečio, daugelio apsilanky
mų Lietuvoje ir vieno kito 
svečio iš Lietuvos, įsitiki
nom, kad jokia propaganda 
negali paslėpti skurdžios 
okupuoto krašto realybės. 
Nebent galima kalbėti apie 
priešingą propagandą. .-.įs-.

Pabaiga

pūdį, kurį padaro iš laisvo 
pasaulio tautiečių apsilan
kymai visapusiškai suvar
žytiems Lietuvos lietu
viams. Neapsakomai bran
gūs susitikimai su giminė
mis, vyresniems - seniai ne
matytais, pasiilgtais, jau
niesiems - naujai pažintais, 
šaknis ir kilmę užtikrinan
čiais. Nepamirštamassavųjų 
vaišingumas, širdingumas, 
dosnumas. Jaudina krašte 
užaugusios kalbos grožis, is
toriniai paminklai, tautinio 
kūrybingumo išraiškos te
atre, parodose. Tačiau ir nuo 
susijaudinimo ašarotos akys 
negali nematyti visokių var
žymų, trūkumų, trukdymų, 
viešumos grubumo, cinizmo, 
korupcijos. Ištisą pasaulį 
skirtumų atidengia jau vien 
sienos pervažiavimas su 
niekur kitur nesutinkamais 
tikrinimais ir tarnautojų at- 
sinešimu. Kuo arčiau pama
tomas „komunistinis rojus”, 
tuo mažiau jis patrauklus. O 
susitikimai, asmeniški ryšiai 
be galo vertingi ir brangūs. 
Nereikia bijoti ir krašto 
spaudos. Propagandinė 
skraistė lengvai atskiriama, 
o po ja įžvelgiamas krašto 
gyvenimas, darbai, pastan
gos, vargai ir laimėjimai, 
siekimai ir svajonės.

Apie ryšį su kraštu Dr. 
Juozas Girnius knygoje 
„Tauta ir Tautinė Ištikimy
bė” taip sako: „ Nevirsti at
plaiša išeiviai visą laiką rei
kalingi gyvo ryšio su tėvų 
kraštu dėl to, kad pagrindi
nė tautinės gyvybės reiškė-
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ŠIAURĖS VĖJAS
Bronė Mockūnienė

Sausio rytas aušo tykiau 
be menkiausio vėjelio, be 
lapų šlamėjimo. Iš tamsiame 
sode slypinčio balto namo 
išslinko vienmarškinė mote
ris ir, nulipusi laiptukais, 
nuėjo į sodą. Jos basos kojos 
mėgavosi vėsia, vakar va
kare laistyta, žole.

Viduje buvo tvanku, ir ji 
naktį blogai miegojo. Jau 
visa savaitė kaip jų miestą 
glamonėja karšto oro srovė. 
Dienomis termometras svy
ruoja tarp 40° ir 44° C, o 
naktimis kiek atvėsta, bet 
atvėsimas jaučiamas tik 
lauke. Namų sienos taip ir 
lieka įkaitusios kaip žiemą 
krosnys Lietuvoje.

Smilgių name vėsintuvas 
burzgia be perstojo, bet viso 
namo atvėsinti nepajėgia. Į 
vėsiausią kambarį - svetainę 
- nusikraustė miegoti du 
Smilgių sūnūs, o tėvai var
tosi kaip kepami driežai 
savo miegamajame.

Iš tikrųjų kankinasi tik 
Audrė Smilgienė, nes ji ne- 
perneša karščių, o jos vyras, 
Petras, sako, kad šiluma 
kaulų nelaužo.

Ir šią naktį Audrė ligi vi
durnakčio vartėsi karštoje 
lovoje, skaičiavo baltas avis, 
įsivaizdavo apsnigtus tėviš
kės laukus, kartodama šimtą 
kartų ’’sniegas, sniegas, 
sniegas”, bet miego neprisi
šaukė. Lauke pūtė karštas 
šiaurės vėjas, šiureno me
džių šakas, gatve rideno 
kažkokius popierius. Kada ji 

• užmigo,* pati nežino,' tik kai

Ada Skliutauskaitė — „Kopose"

ja visada lieka tėvynėje gy
venančioji tautos dalis, su
daranti jos daugumą. Tėvy
nėje, kaip tautos namuose, 
dega tautinės gyvybės am
žinoji ugnis. Iš namų išsi
nešta tautinė gyvybė svetur 
gali būti palaikoma tik nuo
lat iš naujo gaivinama, o ne 
užkonservuojama... Tauta 
ne vienoje vietoje laikosi, o 
visą laiką sprendžia naujus 
uždavinius ir kuria naujas 
kultūrines vertybes. Išei
viams taip pat privalu gy
venti su tauta,. sielotis jos 
rūpesčiais ir dalyvauti jos 
laimėjimuose.” 0 kun. Dr. F. 
Jucevičius jau anksčiau 
minėtoje knygoje dar pa
brėžia: „Dabartinė situacija

i "V ■

pabudo - laikrodis rodė 5 vai. 
ryto.

Petras kažką pasakė ir 
nusijuokė.

— Kas taip juokingo? - 
paklausė Audrė, bet vietoj 
atsakymo girdėjosi tik tylus, 
ritmingas kvėpavimas. Jis 
miegojo rankas už galvos 
užmetęs, kaip kūdikis. Ji vos 
nesusikeikė iš pavydo, kad 
žmogus per tokius karščius 
gali taip saldžiai miegoti.

Žinojo, kad jau ji nebeuž
migs, todėl atsikėlė ir išėjo į 
lauką.

Valandėlę ji stovėjo tam
siame sode ir giliai kvėpavo 
vėsų ryto orą. Kojos buvo 
sunkios, lyg švino pripiltos 
ir traukė atsisėsti. Sodo vi
dury baltavo suoliukas ir ji, 
negirdimais žingsniais, nu
slinko link jo. Buvo truputį 
nejauku vienai pačiai tam
siame sode, kurio tik vienas 
pakraštys buvo apšviestas 
gatvės lempų, bet grįžti į 
šiltą ir tvankų namą ji netu
rėjo jokio noro.

Dangus buvo dar tamsus, 
bet rytuose jau pilkavo ir 
formavosi gelsvi ruožai. - 
Ateina dar viena karšta die
na. Kad tik to karšto šiaurės 
vėjo nebūtų, — galvojo 
Audrė. Jai patinka Austrą^ 
lija, jos antroji tėvynė, be
veik visais atžvilgiais, išski
riant vasaros karščius su tuo 
monstroziniu šiaurės vėju...

Vakar visą dieną pūtė 
šiaurys, kuris bekeliauda
mas per dykumą taip įkais
ta, kad jų miestą pasiekia 

diktuoja ir tautinės egzis
tencijos logika reikalauja iš 
mūsų palaikyti ryšius su 
kraštu. Tauta, kurios beveik 
ketvirtį sudaro išeivija yra 
visad reikalinga išeivijos, o 
išeivija par definition rei
kalauja tautos. Praeityje 
išeivija suvaidino nemažą 
vaidmenį mūsų tautos gy
venime. Tik prisiminkime 
Amerikos lietuvių įnašą be- 
prisikeliančiai Lietuvai. 
Šiandien išeivija gali pada
ryti dar didesnę paslaugą 
kraštui, jei ji pajėgs suvokti 
savo paskirtį dabartinėje si
tuacijoje”.

Tai užsienio lietuvių rašy
tojų, veikėjų ir patrijotų žo
džiai. 0 Lietuvoj esant ne 
kartą teko įsitikinti, kaip 

„Ir aš tave matau, o Lietuva brangi, 
Numintą kojų svetimų, ir tavo

kančią — 
Matau, kaip tu ateinančiais laikais 

žengi 
Laisva, didinga, be sielvarto, be 

pančių.”

tikra ugnis. Kartais jis dar 
atsineša raudono dykumų 
smėlio. Dangus tada tampa 
rausvas, net saulę temdo.

Audrė užmerkė akis 
norėdama pailsėti, bet 
mintys, lydimos vaizdų, pa
radavo galvoje lyg madų 
demonstruotojos - ateina, 
pasisukioja ir vėl nueina.

Nei ieškotas, nei prašytas 
iš užmaršties atėjo ’’Juoda
sis sekmadienis”. Jis gulėjo 
užkastas pasąmonės libirin- 
tuose apie dvidešimtį metų 
ir štai pakilo ir atsistojo 
prieš akis visame savo gra
žume, kaip aną sekmadienį, 
Audrei dar nespėjus gerai 
kojų sušilti šiame krašte. 
Karštas šiaurės vėjas, susi
maišęs su raudonomis dul
kėmis ir sprangiais, degan
čių miškų dūmais, supa jų 
miestą. Petras su berniukais 
stovyklauja jaunimo sto
vykloje. Ji viena namie. Jai 
draugystę palaiko geras jų 
šeimos draugas, nuluzgu- 
siom ausim Meškis ir juodas 
katinas. Gyvuliai, panikos 
apimti, bėgioja po kampus, 
ieškodami kur pasislėpti nuo 
karščio ir spranginančių dū
mų. Radio komentatorius 
pranešinėja apie gaisrus. 
Dega kalnai ir miškai. Dega 
toje pusėje, kur jaunimo 
stovykla. Tai didieji pušų ir 
eukaliptų miškai.

Stovyklautojai nenuken
tėjo dėka sumanių vadovų, 

Lietuvos lietuviai nori ryšių 
su išeiviais. „Be jūsų mes 
visai atskirti nuo pasaulio” 
— sakyta man pačiam. To 
paties šaukiasi ir disidentai, 
kaip mes patys ir čia Austra
lijoje’ girdėjome iš Tomo 
Venclovos, Simo Kudirkos, o 
ir spaudoje dar neseniai 
skaitėme iš Vlado Šakalio, 
Aleksandro Štromo ir kitų. 
Glaudūs ryšiai tarp toli iš
blaškytų mažos tautos dalių, 
mano supratimu, yra pag
rindinė sąlyga tautinės gy
vybės išlaikymui. Tik susi
pratime ir bendravime įma
noma ir tokia ateities vizija, 
kokią atidengia poetas Jo
nas Aistis savo „Amžių 
Giesmėje”: 

kurie vaikus susupę į ant
klodes suguldė arimuose. 
Ugnis žiauriai nusiaubė vie
tovę, sudegė gyvuliai lau
kuose, nenuimtas derlius, 
pastatai.

Audrė manė, kad ji tą 
dieną išprotės. Ji norėjo 
bėgti ir neatsigrįžti į šį 
kraštą.

Norėdama nusikratyti 
atsiminimais, ji pakilusi 
vaikščiojo valandėlę po 
tamsų sodą. Paskui nuėjusi 
atsuko vandens čiauptą. Di
deli, vėsūs lašai tiško į visas 
puses, gaivindami ištrošku
sią žolę, gėlių lysves ir nuo
gas Audrės kojas.

Didžiajame eukalipte su
judėjo šaka, suplazdeno 
sparnai ir falsetu suklykė 
apsimiegojęs paukštis. Že
mais, trumpais garsais, lyg 
vyras bardamas žmoną, at
siliepė jam kitas.

— Megpajai bunda, — nu
sišypsojo Audrė. — Turbūt, 
čežantis vanduo juos paža
dino.

Kaimyno sode pradėjo 
rėkti keistuolis strazdas. 
Smilgių šeima jį gerai pažįs
ta dėl jo naktinės vigilijos. 
Kai visi paukščiai vakare 
nueina miegoti, jis tupi eglės 
viršūnėje ir šnekasi vienas, 
o kartais ištisom valandom 
rėkia. Kokius vargus jis iš-
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Vasario 16-sios minėjimas Perthe
VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI 
(1982), pradėta bažnyčioje, 
pamaldomis kurios paliko 
dokumentuotos televizijos 
juostelėje ateities kartoms 
džiaugtis ir didžiuotis. At
rodo, St. Francis Xavier 
bažnyčios mūro sienos, dar 
nebuvo mačiusios tokio lie
tuvių maldininkų
antplūdžio. Skaitlingų pro
žektorių akinančioje švieso
je, ABC kameros ’’nerimo” 
ieškodamos įdomesnių vaiz
dų. Pirmos eilės suolų užpil
dytos moterų gražiais tauti
niais rūbais; prie jų vėlia
vos: tautinė, Australijos, 
sportininkų ir ramovėnų. 
Altorius gražiai papuoštas 
daugybe gėlių; galingai 
skamba visų giedamos lie
tuviškos bažnytinės gies
mės. Aštuoni berniukai 
tvarkingais, sniego baltumo 
rūbais procesijoje lydi kuni
gų Tomich į bažnyčią ir asi
stuoja jam laike mišių. Visą 
liturginę dalį kroatas kun. 
Tomich skaito lietuviškai. 
Jis jau keturi metai tarnauja 
lietuviams. Januoliai Angelė 
Pasčekaitė ir Eugenijus 
Stankevičius skaito lietu
viškai lekcijas. Pamokslą, 
beveik ištisai iš Lietuvos is- 
tojos kun. Tomich sako ang
lų kalba.

Bažnytėlė sutalpino virš 
150 žmonių; suoluose skir
tuose šešiems žmonėms - 
susispaudė po septynius. 
ABC personalo apie 10 žmo
nių trūsia; įskaitant direk
torių, filmuotojus su trimis 
kameromis, šviesų ir balso 
inžinierius... Jaučiasi įtem
pimas. Laikrodžių rodyklės 

slenka, ir štai lygiai 11 vai. 
duodamas signalas pradėti. 
Pradžioje pasireiškęs lyg ir 
nervuotumas pamažu at
slūgsta ir tiksliai užtruku
sios 60 min. pamaldos, lygiai 
12 vai. pasibaigė... Kameros 
sustojo, akinančios šviesos 
išjungiamos. Minia slenka 
per duris laukan atsigauti ir 
atvėsti, nes prožektorių 
šviesoje į galą, bažnyčioje 
jau pasidarė karštoka.

Taip pasibaigė šios istori
nės, lietuviškos, Vasario Še
šioliktosios iškilmingos pa
maldos, bene pirmą kartą 
Australijoje patekusios į te
leviziją. Tą pertiškių ’’Dva
sinę Puotą”, kad ir po 40-ties 
metų tremties, išlaikiusią 
lietuvišką dvasią, tautiečiai 
visoje Australijoje, rugsėjo 
mėnesyje, turės progos pa-, 
matyti savo namuose TV 
aparatu: rytinėse valstybė
se rugsėjo 5 d. ir Vakarų 
Australijoje rugsėjo 12 d., 
per Tautos Šventės minėji
mą. Su kun. Tomich taria
masi dėl lietuviškų pamaldų 
laiko pakeitimo tą dieną.

Iš bažnyčios visi persikėlė 
į Lietuvių Namus, kur jau 
laukė, darbščių šeimininkių, 
pagaminti skanūs karšti 
pietus. Dėl netikėtai didelio 
antplūdžio svečių, iškarto 
pritrūko kiek vietų, bet po 
trumpo laiko dauguma buvo 
sutalpinti, išskyrus keletą 
tautiečių kurie pasiskubino 
apleisti salę. Juos Bendruo
menės Valdyba nuoširdžiai 
atsiprašo. Į pietų pabaigą 
buvo išleista turtinga loteri
ja. iš pietų ir loterijos pelno, 
B-nės V-ba paskyrė Lietuvių 

Namams sušelpti $ 100.
Pietums pasibaigus, B-nės 

V-bos pirmininkas E. Stan
kevičius pasveikino garbės 
svečius: senatorių J. Martyr 
su ponia, p. Pearson bei lat
vių ir estų atstovus ir visus 
tautiečius, taip gausiai atsi
lankiusius šiame iškilminga
me minėjime. Savo žodyje 
anglų ir lietuvių kalbomis, p. 
Stankevičius prisiminė mū
sų brolius ir seses kenčian
čius Lietuvoje ir jų labai 
sunkią padėtį. Visų sugiedo
tas Lietuvos Himnas. 
Pagrindinę tai dienai kalbą 
pasakė senatorius J. 
Martyr, nušviesdamas da
bartinę pasaulio politinę pa
dėtį. Skatino nenuleisti ran
kų ir tikėti į geresnę ateitį. 
Ragino lietuvius puoselėti 
savo tėvų kalbą, kultūrą ir 
papročius. Jo kalba buvo vi
sų palydėta karštais ploji
mais. Panašiai kalbėjo Pa
vergtų Tautų Organizacijos 
pirmininkas p. Pearson ir

Šaulių veikloj
VLADO PUTVIO - PUTVINSKIO MINĖJIMAS

Kovo 7 d. Sydney šaulių 
kuopa paminėjo Lietuvių 
Šaulių Sąjungos įkūrėjo VI. 
Putvio - Putvinskio 53 metų 
mirimo sukaktį.

a) 11.30 vai. Sydney 
šaukiu kuopos šauliai su da
linio vėliava dalyvavo pa
maldose Lidcombe St. Joa
chimo bažnyčioje. Pamaldų 
metu giedojo bažnytinis 
choras. Per pamokslą prela

latvių bei estų atstovai, visi 
linkėdami Lietuvai laisvės. 
Savanorių vardu dar kalbėjo 
p.p. A. Klimaitis ir V. Valai
tis. Tylos minute pagerbti 
žuvę dėl Lietuvos laisvės.

Oficialios dalies
pabaigai, ’’Jaunimo Premi
ją” šįmet laimėjusiam Vak. 
Austr. A-kės V-bos kandi
datui Eugenijui Stankevičiui 
buvo įteiktas Australijos 
Lietuvių Fondo čekis $ 500. 
Valdybos vardu, Žinučių re
daktorius V. Skrolys, įteik
damas čekį, pasveikino p. 
Eug. Stankevičių, pažymė
damas kad pertiškiai gali di
džiuotis turėdami savo tarpe 
geriausią iš geriausių Aus
tralijos lietuvių jaunuolių, 
pasižymėjusį tautinėje 
veikloje - vadovaujančiose 
pareigose. Garbė jam, garbė 
jo mamytei, pajėgusiai sun
kiose sąlygose išauginti du 
sūnus - lietuvius.

Ceremonijai pasibaigus 
p-lė A. Pasčekaitė perėmė 
vadovauti meninei daliai, 
kur pirmas pasirodė jaunas 
Ričardas, smuiku pagrojęs 
kelis dalykėlius. Po to Nicola 

tas P. Butkus tarė šauliams 
pritaikintą žodį.

b) 3.30 vai. Bankstowne, 
Lietuvių Klubo salėje įvyko 
iškilmingas minėjimas. Mi
nėjimą pradėjo šaulių 
kuopos pirmininkas St. Pa
čėsa. Lietuvos Šaulių Są
jungos įkūrėjas VI. Putvis, 
dėl Lietuvos laisvės kritu
sieji šauliai, partizanai, ka
riai ir mirusieji šauliai 

ir Natasha Miliauskaitės, 
mamytei pritariant piano, 
padainavo, ir dar trys dainos 
buvo atliktos moterų choro. 
Šatriečių keturios poros už
baigė meninę dalį, pašokę 4 
šokius, kurių paskutinis 
’’Lenciūgėlis”, kaip ir visada 
buvo populiarus. Šokėjams 
akordeonu pritarė V. 
Francas.

Taigi baigėsi ši, galėtume 
sakyti ypatinga Vasario Še
šioliktoji.

("Žinutės”)

tremtyje, pagerbti vienos 
minutės susikaupimu. Invo- 
kaciją skaitė prelatas P. 
Butkus. Gerai paruoštą pas
kaitą skaitė šaulys S. Pačė- 
sa. p. Danutė Ankienė gerai 
padeklamavo du eilėraščius. 
Vėliau į sceną buvo pakvies
tos šaulė M. Kopcikienė ir 
p. Danutė Ankienė, kurioms 
už nuopelnus šaulių kuopai 
ir Lietuvos Šauliu Sąjungai 
Tremtyje, pirmininkas S. 
Pačėsa prisegė po Šaulių 
žvaigždės medalį. Vyrų 
choras, vadovaujamas p. A. 
Kramiliaus, skambiai padai
navo tris dainas. Minėjimas 
baigtas Tautos Himnu. Po 5 
minučių pertraukos įvyko 
gausingais fantais loterijos 
traukimas, kurią sėkmingai 
pravedė A. Kramilius. Prieš 
ir po minėjimo svečius 
linksmino Kęstučio Ankaus 
muzika. Programai pasibai
gus įvyko šaulių ir svečių 
bendra vakarienė, kurios 
metu skambėjo lietuviškos 
dainos.

J.S.P.

Šiaurės vėjas
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rokuoja, gal tik plunksnočiai 
supranta.

Arteriniu keliu, esančiu 
už dviejų kvartalų, dejuo
dama nuskuba greitosios 
pagelbos mašina ir vėl vis
kas nutyla, tik nakviša 
strazdas piktai tebečirškia.

Rytų padangė keitėsi mi
nutėmis: blankus pilkumas 
melsvėjo, kilo ružavos ir 
melsvos žaros ir sklaidėsi 
virš kalnų, išryškindamos 
juodus radio stiebų kontū
rus.

Audrė galvojo, ką jai da
bar daryti. Ji nebuvo pratu
si gaišinti laiką. Viduje buvo 
daug darbo, bet šeima mie
gojo ir ji nenorėjo baladotis, 
nes šiandien šeštadienis, te
gu pailsi per savaitę dirbę 
žmonės. Petras šiandien 
pradeda savo metines atos
togas, o berniokai (ji vis dar 
savo dvynius tebevadina 
berniokais, nors jie jau per
nai baigė aukštąjį mokslą ir 
dvi savaitės kaip pradėjo 
dirbti savo profesijose) sa
kosi labai pavargstą nauja
me darbe.

— Gal važiuoti į jūrą pasi
maudyti? Taip ir padarysiu, 
- linksmai apsisuko ir nubė
go į namą persivilkti.

Po penkiolikos minučių 
jau ji buvo pajūry. Kai grįž
telėjo į rytus, balzgana saulė 
jau sveikino ją nuo kalnų 
viršūnės.

Tuo pat metu į mašinų 
parką įvažiavo dvi policijos 
mašinos ir sustojo netoli jos. 
Keturi jauni vyrukai skubiai 
nėrėsi iš uniformų ir grei
čiau negu ji spėjo pasiimti 
rankšluostį ir užrakinti 
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mašiną, jie jau lenktyniau
dami bėgo į vandenį.

— Kariška treniruotė, — 
nusišypsojo Audrė, — laiko 
negaišina.

Ji ėjo neskubėdama, gro- 
žėdamąsi rytu. Jūra tyvu
liavo rami kaip ežeras. Prie 
kranto vanduo buvo taip 
gražiai žalsvas, kad ji susi
žavėjusi net sustojo. Toliau 
keitėsi į mėlynumą ir tam
sėjo beveik iki plieno spal
vos. Vienur kitur driekėsi 
tamsiai žalios juostos. Pas
kui jūra pilkėjo, kol pagaliau 
prie horizonto. pavirto si
dabru.

Ji ėjo pylimu statmenai į 
jūrą. Nuo pakilimo vaizdas 
buvo dar gražesnis. Tik pa
tekėjusios saulės spinduliai 
šokinėjo mažomis bangelė
mis, reflektuodami įvairiau
siomis varsomis ir visa jūra 
Audrei atrodė lyg milžiniš
kas žiburiuojantis opalas.

Šalia pylimo kanalu šliau
žė iš laivų prieplaukos anks
tyvieji žvejai ir sporto mė
gėjai motorlaiviais - vis po 
tris, po keturius vyrus kiek
viename. Nė vienos moters! 
Jie stovėjo įsikibę į kabinų 
stogą rimti, susimąstę, lyg 
atliktų kokį ritualą.

Išplaukę į jūrą motorlai
viai didino greitį, suko įvai
riomis kryptimis, raižė ramų 
jūros paviršių, palikdami 
baltus, plačius takus užpa
kaly savęs, kurie pamažu 
traukėsi ir gijo lyg žaizdos 
žmogaus širdyje.

Paėjusi toliau nuo pylimo, 
Audrė nuėjo į vandenį, kuris 
buvo skaidrus, vėsus, gaivi
nantis. Ji plaukiojo, taškėsi. 

net nardė, negalėdama atsi
džiaugt-vandens gaivumu ir 
ryto gražumu. Kas labiau
siai jai patiko tai laisvė, ga
lėjimas akimis nevarstomai 
pasimaudyti kaip kadaise 
tėviškės upėje. Dabar balto 
smėlio paplūdimis, kiek akis 
užmatė buvo, beveik tuščias, 
o po kelių valandų jis knibž
dės kaip skruzdėlynas.

Jau kiek laiko ji klausėsi 
keisto garso monotoniškai 
besikartojančio. Ar tai buvo 
vaikas su birbyne ar koks 
paukštis, ji negalėjo supras
ti. Apsidairė - vaikų nesi
matė. Atrodo ir paukščiai 
dar tebemiegojo.

Išbridusi iš vandens ji ėjo 
jūros pakraščiu. Tolėliau ant 
jūros tilto matėsi meškerio
tojai, bet garsas ne iš ten. 
Jis ėjo iš čia pat. Ji pamatė 
galvą virš vandens, kurios 
anksčiau nebuvo pastebėju
si. Tai buvo moters galva. 
Moteris neplaukė, stovėjo 
ramiai, įsibridusi ligi smakro 
ir šaukė paukščio balsu. 
Audrei artėjant, ji pradėjo 
bristi į krantą. Tai buvo jau
na moteris, juodais, tamp
riai supintais plaukais, gana 
gražaus sudėjimo.

išbridusi iš vandens ji 
truputį pasigimnastikavo ir 
ėmė šokti. Jos judesiuose 
jautėsi klasikinio baleto mo
kykla. Ji plačiai šypsojosi, 
vartė savo dideles, jupdas 
akis ir šoko. Pradėjo rinktis 
žiūrovai.

Audrė pritūpusi ėmė ap
žiūrėti jūros sraigės kriauk
lę. ją vartė rankose, skalavo 
vandeny ir stebėjo šokančią 
moterį. Kai kurios šokio va- 
rijacijos priminė scenas iš 
"Gulbių ežero”. Šokėja 
skraidė kaip drugelis pie
voje, šypsodama ir stębė-. 
dama žiūrovus, kurių jau 

buvo prisirinkęs koks tuzi
nas.

Šokdama ji prisiartino 
prie atokiau stovinčio, 
smulkaus sudėjimo, tamsia
plaukio vyruko ir piruetu 
bėgo aplink jį žaviai šypso
dama, lyg kviesdama šokiui. 
Tada ji pradėjo bėgti pagal 
vandens liniją tolyn vis atsi
sukdama ir per petį žiūrė
dama į vyruką, viliodama jį 
bėgti kartu.

Vyrukas pasijudino eiti. Iš 
karto nedrąsiai, paskui drą
siau ir nubėjo jai iš paskos.

Tas viskas atrodė kaip 
nerealu ir taip ne vietoj, kad 
Audrė net pasipurtė galvo
dama, kad sapnuoja, bet 
šokis vyko ir smulkus vyru
kas bėgo mažais žingsneliais 
paskui šokėją.

Apsukusi didelį ratą, ji 
šokdama grįžo atgal. Dabar 
Audrė galėjo juos iš arti 
stebėti. Šokėja buvo graži ir 
visą laiką šypsojosi, tarsi 
šoktų scenoje. Vyrukas bėgo 
paskui ją lyg užhipnotizuo
tas ar traukiamas kokios 
paslaptingos jėgos. Dabar 
tik Audrė pamatė, kad vy
ruko kairė ranka, kurią jis 
laikė per alkūnę sulenktą ir 
prispaustą prie šono, buvo 
neišsivysčiusi, gal dešimties 
metų vaiko ranka. Jis buvo 
dar jaunas, nepaprastai bal
tos odos, atrodė visai saulės 
nematęs. Į žiūrovus ir aplin
ką jis nekreipė menkiausio 
dėmesio, lyg nieko čia nebū
tų, tik jis vienas ir šokėja. 
Kažkas buvo keista vyruko 
išvaizdoje ir elgesyje. Jo 
nejudantis žvilgsnis buvo 
sukoncentruotas į šokėją, jei 
ji vestų, sektų ją per ugnį 
ir, iš viso, jis Audrei atrodė 
atitrūkęs nuo realybės.

— Čia yrą gera vaįdyba, 
— galvojo Audrė. Retas 

pajėgtų taip vykusiai suvai
dinti pamišėlį.

— Jie tikriausiai yra pa
žįstami, gal kokios keliau
jančios trupės artistai. 
Atrado, mat, žioplius ir 
vaidina, o paskui su kepure 
eis aplink, — galvojo Audrė 
ir pradėjo bristi į vandenį.

Netoli jūros tilto gulėjo 
keli aukšti, dekoratyviniai 
akmenys, kurie karštomis 
dienomis vasarotojams tei
kė malonų pavėsį. Šokėja 
nušuoliavo už tų akmenų, o 
paskui ją, šuns ristele, nu
bėgo ir invalidas vyrukas.

Šypsodami skirstės ir kiti, 
žiūrovai.

— Kas jie tokie galėtų bū
ti? —klausė moteris šalia 
stovinčio vyro.

— Kokie nors klajūnai, — 
atsakė šis, — nors reikia 
pripažinti, kad ji neblogai 
šoka.

— Galiu derėtis, kad vy
rams patiko, — juokėsi mo
teris.

— O aš manau, kad jie 
narkotikų prisiriję ir kvai
lioja, — įsikišo kitas į jų po
kalbį.

Audrė koja braižė ratus 
vandeny ir klausėsi komen
tarų.

— Žiūrėkit, kad ten dabar 
darosi, — pastebėjo vyras, 
kuriam patiko jos šokis. Visi 
sužiuro akmenų pusėn, še
šių žmonių eisena artėjo į 
juos.

— Dar daugiau aktorių 
atsirado, — juokėsi moteris.

Jiems priartėjus, Audrė 
netikėjo savo akim. Ji atpa
žino tuos keturius jaunus 
policininkus, kurie atvažiavo 
beveik kartu su ja į pajūrį. 
Du iš jų vedė už parankės 
invalidą vyruką, o kiti du ly
dėjo šokėją.
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Baltijos Tunte

KELIONĖ UPĖMIS
s.v.v.sl. RIDAS DAUKUS

Sausio 30-31 d.d. Canber- 
ros Baltijos tunto skautai 
atliko 65 km kelionę upėmis 
- nuo Tumut iki Gundagai. 
Kelionėje dalyvavo skautai 
Adomas Brūzga, Andrius 
Daukus, Danius Mauragis, 
Antanas Pember, Dovydas 
Pember ir vadovai - Ridas 
Daukus ir Mindaugas 
Mauragis. Jaunieji broliai, 
11-13 m. amžiaus, su šia iš
kyla užbaigė baidarininko 
specialybei įsigyti reikalavi
mus, atlikdami virš 100 km. 
keliones.

Iškyla prasidėjo ankstų 
šeštadienio rytą. Dvi baida
rės buvo pakrautos ant 
’’Land Roverio” ir trys ant 
priekabos, pilna mašina 
skautų ir jų daiktų. Mus pa
lydėjo skautų mamos, p.p. 
Bruzgienė ir Pemberienė, 
pasisiūlę nuvežti mašiną iš 
Tumut į Gundagai, kai mes 
tuo tarpu plauksime upėmis.

Išvažiuojant iš Canberros 
lietus taip pylė, kad vos ma
tėsi kelias. Visi labai ramūs:

— Gal nevažiuojam? Ei
nam atgal į lovas, gerai iš
miegosimi..

— Ne!.. Praeis! Žiūrėk vė
jas iš vakarų pučia...

Privažiavus Gundagai de
besys pranyko, ūpas pakilo. 
Štai ir pirmas nuotykis - su
lūžo priekaba... Sustojom, 
nukėlėm baidares, pasi- 
krapštėm galvas. Laimingai, 
šalia kelio radom pora gaba
lų tvirto medžio - kaip tik to, 
ko mums reikėjo. Surišom 
virve, pakrovėm.baidares ir, 
pasukę nuo Hume vieškelio, 
važiuojam į Tumut.

Tumute susiradom kara
vanų parką, esantį ant upės 
kranto. Parkas gražus, 
apaugęs didžiuliais uosiais, 
gluosniais ir kitokiais euro- 
pietiškais medžiais, upė gili 
ir labai sriauni. Nuimam 
baidares nuo mašinų, su- 
kraunam daiktus: pirmiau
siai viską sukišame į plasti
kinius maišus, o po to 
rūpestingai sudedame į bai
dares ir pririšame.

Šiaurės
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— Tai ankstyviausias 
spektaklis mano gyvenime, 

— juokavo šokėjos mėgėjas.
— Čia ne spektaklis, o visa 

Šekspyro drama, — galvojo 
Audrė, bet neaiškino jiems 
apie policininkus, tik ilgai 
akimis lydėjo nuvedamus.

Žvilgterėjusi į gerokai 
nuo kalnų atsiplėšusią saulę, 
ji prisiminė namus ir pasuko 
mašinos link.
Važiuodama įsijungė radią 

rytinių žinių paklausyti. 
Pranešėjas skelbė linksmą 
žinią, kad septynias dienas 
trukę karščiai baigiasi - 
ateina oro permaina. Jau ji 
Kengūrų saloje. Jų miestą 
pasieks po pietų. Toliau 
skelbė judėjimo nelaimes, 
sužeistus, užmuštus, nukri
tusį žmogui , gaisrus. Gale 
policijos pranešimas: naktį 
iš psichiatrinės ligoninės 
pabėgo 30 metų vyras, juo
dais, garbanotais plaukais, 
neišsivysčiusią kaire ranka.

— Tai jis, — sušuko Audrė 
išsigandusi. — Niekada ne
žinai, kas šalia tavęs 
maudosi ar eina...

Upė labai smarkiai bėga, 
baltos bangelės taškosi. Ne
žinom kas mūsų laukia to
liau, darosi trupučiuką 
baugu. Susiradom apylinkės 
žinovą; jis pataria:

— Upė sriauni, gili ir labai 
vingiuota. Saugokitės posū

Plaukiame Tumut upe...

kių, nes srovė neš į krantą. 
Pakliuvę tarp karklų šakų 
galit prarasti valtis!..

Dar kartą viską patikri
name, išsitepame saulės 
kremu ir nusistumiame nuo 
kranto. Srovė pagauna bai
dares ir neša pasroviui. Ar
tėja vingis, srovė stumia 
baidares į karklais apaugusį 
krantą. Iriamės į upės vidu
rį. Artėja antras vingis ir 
srovė vėl neša baidares į ki
tą pusę... Po kiek laiko apsi
prantame, lengvai išlaikome 
baidares upės vidury sau
gūs nuo krūmais apžėlusių 
krantų.

karšta, trupučiuką debesuo
ta, kartais papučia vėje
lis. Tumut upė labai graži. 
Krantai apaugę gluosniais, 
karklais, vietomis didžiuliais 
eukaliptais ir kasuarinais, 
kai kur - topolių plantacijos. 
Karts nuo karto sustojam 
prie kranto ir, sėdėdami 
baidarėse, vaišinamės juo
dųjų aviečių uogomis.

Už poros valandų susto
jam pailsėti topolių miške. 
Užgirstam motorlaivių 
burzgimą ir po valandėlės 
pamatom keletą baidarių ir 
du motorlaivius. Tai turistų 
bendrovės organizuota ke
lionė. Daiktai sukrauti į mo
torlaivius, o patys turistai 
irkluoja tuščias baidares. 
Vienas motorlaivis prisika
binęs tempia porą baidarių.

— Tinginiai! - sušunkam.
— Life was meant to be 

easy! - mums atsako.
Plaukiam tolyn. Dabar jau 

lengvai aplenkiam pavojin
gas vietas. Pradedam išdy
kauti. Sukabinam baidares 
draugėn ir leidžiam jas sro
vei nešti, kaip plaustą. Pri
artėjant prie kranto pasi
girsta komanda ’’išsiskirs
tyt!” ir tada jau iriamės į 
upės vidurį... Pavojui praė
jus vėl susikabinam.

Pasidarom neatsargūs. 
Viena komandų ’’išsiskirs
tyt” ateina pavėluotai ir 
srovė neša tris baidares į 
krantą. Irklai susimaišo ir 
nebegalim pasukti į upės vi
durį. Karklų šakos užkliudo 

dvi baidares ir jas apverčia, 
trečia laimingai pralenda 
pro karklyną. Vanduo šaltas 
kaip ledas. Gaudom baida
res, irklus, ir mėginam pa
siekti krantą. Šiaip taip išsi- 
kapstome...

Ištraukę baidares į krantą 
tikrinam nuostolius. Prara
dom pora skrybėlių, vieną 
šlipsą (skauto vyčio!), bak- 
lagę; visa kita tvarkoj - ge
rai supakuoti daiktai išliko 
sausi, foto aparatas irgi 
vandens negavo. Vieta, kur 
sustojom graži, tinka sto
vyklauti. Nutariam pasilikti 
nakčiai, išsidžiovinam dra
bužius, pasistatom palapi
nes, pasitikrinam pūsles ant 
rankų ir pradedam ruoštis 
vakarienei. Aplink geltoni, 
baisiai sausi laukai, bet prie 
upės žolė žalia ir, atrodo, 
gaisro pavojaus nėra. Suku-
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patriam mažą lauželį prie 
upės kranto vakarienei virti. 
Atsivežtas maistas supla
nuotas, kad kuo mažiau 
užimtų vietos ir kad nesu
gestų sušlapęs: džiovinti 
’’savoury mince” ir ryžiai, 
obuoliai, biskvitai ir kakava. 
Skanu! Broliai viską "suta
šo” ir daugiau prašo... Saulei 
nusileidus mus užpuola pul
kai uodų, bet mes taip pa
vargę, kad su malonumu 
lendam į palapines.

Sekantį rytą anksti kėlę 
tęsėm kelionę toliau. Pake
liui padarėm gerą darbelį - 
ištraukėm iš upės aviną. Jis 
nuslydęs nuo stataus kranto 
negalėjo išlipti ir tik bliovė. 
Krantas slidus, purvinas, 
bet šiaip taip jį ištraukėm, o 
jis, atsidėkodamas, spyrė 
vienam mūsų į pilvą ir nu
bėgo...

Apie pietus pasiekėm 
Murrumbidgee upę. Šalta 
Tumuto srovė susimaišė su 
šiltu Murrumbidgee upės 
vandeniu. Upė išplatėjo, 
nurimo. Ant smėlėto kranto, 
po didžiuliais eukaliptais, 
sustojom pietums.

Po gerų pietų, plaukiam 
tolyn: iki Gundagai dar koks 
2-3 valandų kelias. Upė pla
ti, rami, pamažu, tingiai 
iriamės į savo tikslą. Bet ge
rai lietuviška patarlė sako: 
’’Neperšokęs per tvorą, ne
sakyk op!”. Visai netoli 
Gundagai upė staiga susiau
rėjo, persiskyrė į dešinę ir į 
kairę, palikdama upės vidu
ry dvi mažas, karklais apau
gusias saleles. Plaukiam pro 
kairę salelių pusę. Praplau
kus vieną salelę, srovė pa
griebia pirmą baidarę ir 
neša ją ant antrosios sa- 
liūkštės. Pakliuvus tarp 
karklo šakų baidarė apsi
vertė. Antroji baidarė pra
lindo pro šakas. Sekančios 
dvi susimazgiojo su karklo 
šakomis ir panėrė po vande
niu...

Išsikapstom į krantą, iš
traukiau! tris baidares, ket
virtoji likosi įstrigus tarp 
karklo šakų viduryje upės. 
Penktoji, buvo atsilikus, ir 
tik dabar pasirodė.

— Atsargiai! Plaukite pro 
dešinę! — Ji ramiai praplau
kia ir sustoja prie kranto.

— Kas atsitiko! - klausia.
Ištraukiam įstrigusią bai

darę iš krūmų. Praradom 
dar vieną skrybėlę, dar 
vieną šlipsą, pora rankš- 
luoščių... Šįkart ir foto apa
ratui vandens teko!.. Bet 
mes jau visai netoli tikslo - 
už penkių minučių pasie
kiam Gundagai miestą. 
Susikrovus daiktus ir baida
res beliko tiktai kelionė at
gal į Canberrą ir nusipelny
tas poilsis minkštose lovose.

Ponia N. rengėsi vykti į 
iškilmes ir nuėjo i grožio sa- 
lioną pasidabinti. Ten jų taip 
perkeitė, kad pasižiūrėjus į 
veidrodį pati save sunkiai 
atpažino. Eidama namo gal
voja, kaip reaguos jos maža-, 
mečiai vaikai. Parėjus randa 
viduje savo ketverių metų 
dukrelę. Ši išsigandus pra
deda verkti: mama, tu ne
panaši į mamą!

Motina ramina ir aiškina, 
kad ji tuoj nusipraus ir vėl 
atvirs į mamą. Dukrytė ją 
sulaiko ir sako:

— Palauk, palauk. Pirma 
eik į kiemą ir pagąsdink ma
no broliuką!

Anglijoje pradėta išnau
doti miestų šiukšlės. Tech
nologijos institutas
Manchestery sukonstrukta- 
vo perdirbimo priemones, 
kurios iš 10 tonų šiukšlių 
gali pagaminti 26 statines 
geros kokybės naftos. Aiš
kinama, ar tokia gamyba 
komerciškai apsimokės.
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Kiekvieną 
kovo sekmadienį 

7.30 vai. vak.

JAŠKŪNAS HENRI
KAS/ Vlado gimė 1927 m. 
II.4 d. Panevėžyje, darbi
ninkų šeimoje. Iš pat ma
žens tarnavo ūkininkams. 
Lietuvą užėmus vokiečiams, 
Henrikas, būdamas 15 metų, 
kartu su tėvu komunistu 
stojo į kovą prieš fašizmą. J o 
tėvo namuose rinkdavosi 
raudonieji partizanai. Vyko 
pilnakraujis darbas. Gesta
pas kažką užuodė ir Henriką 
areštavo. Vyko tardymai. Jį 
mušė, bet Henrikas tylėjo.

Į Lietuvą įžengus rusams. 
Henrikas, kaip komunisto 
pogrindininko sūnus, buvo 
firiimtas dirbti į miliciją 
1945.5).

Bet jau 1945 m. rudenį H. 
suorganizavo antitarybinę 
jaunimo organizaciją ’’Rau
donoji kaukolė”.

Kokie motyvai privertė 18 
metų jaunuolį stoti į kovą 
prieš tuos, kurie dėjosi išva
davę Lietuvą? Priežastis 
buvo viena - nežmoniškas 
stalininis teroras.

H., kuris nuo mažens buvo 
mokomas žiūrėti tiesiai į 
akis, negalėjo susitaikyti su 
tuo, ką daro vadinamieji ’’iš
vaduotojai” Lietuvoje. Jis 
puikiai suvokė stalininio re
žimo tikslą- H. matė vykdo
mas bjaurias provokacijas, 
žmonių apiplėšimus, trėmi
mus į Sibirą, iš kurio šimtai 
jau niekados nebesugrįžo į 
Lietuvą.

Jis negalėjo ramiai žiūrė
ti, kaip kalėjimai buvo grūs
te prigrūsti jo tėvynainių, 
kai už vieną žodį bausdavo 
25 metams. H. matė, kaip iš 
tardymų išvilkdavo pusgy
vius žmones. O kiek jų, ne
išlaikę fašistinių kankinimų, 
amžiams pasiliko tarp šių 
kalėjimų sienų. Ir dirbda
mas milicijoje, puikiai žino
damas, kas jo taukia už ne
paklusnumą, nepabūgo stoti 
prieš stalininę šmėklą, kuri 
siautėjo jo Lietuvoje.

H. suorganizuoja jaunimo 
organizacija”R.K.” turėjo 
grynai nacionalistinį pobūdį. 
Rašė ir platino literatūrą 
prieš šį terorą. Piešė ir ka
bindavo labiausiai matomo
se vietose plakatus. Štai ke
letas iš jų: stovi mergina — 
Lietuva, o ją smaugia 
smauglys su Stalino galva. 
Arba kitas: stovi mergina — 
Lietuva, o ją puola Slibinas, 
vienoje rankoje taikydamas 
pjautuvą ties merginos kak
lų, o. kita ranka, kurioje yra

LIETUVIŲ. LAIDOJIMO BIURAS

Funerals of Distinction
17 RAILWAY PDE. 

FAIRFIELD, N.S.W.
TeL 7245408 Veiki* 24 valandas per parą
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Lietuvis sovietų gulage
IŠ POGRINDŽIO LAIKRAŠČIO ’’VYČIO” LIETUVOJE

kūjis, taikosi smogti Lietu
vai per pg>.lyą, bet prieš šią 
šmėklą stoja į kovą raitelis 
su kalaviju rankose — Vytis. 
Tokių ir panašių plakatų bu
vo labai daug.

H. su savo draugais gel
bėdavo, išvedavo bei pa
slėpdavo sužeistuosius iš li
goninės. Naktį iš gatvės 
vogdavo lietuvių partizanų 
lavonus ir juos laidodavo. O 
jie juk būdavo saugomi die
ną naktį. Kam grėsdavo 
areštai - paslėpdavo, o dirb
damas pasų stalo viršininko 
pavaduotoju, kiek galėda
mas padėjo visiems doku
mentais...

Bet 1947.11.14 Henriką ir 
17 organizacijos narių areš
tavo. Vyko žiaurūs tardy
mai. Iškentęs gestapo kalė
jimo tardymus, iškentė ir 
stalininį tardymą.

H. sesuo Irutė Jaškūnaitė, 
nepakėlusi žiaurių tardymų, 
susirgo. Ją patalpino į Vil
niaus kalėjimo ligoninę. Ma
noma, kad jai buvo labai su
žeistos rankos - pati negalė
jo rašyti net motinai. 
Toj ligoninėj ji ir mirė. H. ir 
Juozas Petkevičius (dabar 
gyvena Šiauliuose) gavo po 
25 metus. Petkevičius buvo 
dešinioji Henriko ranka. Kiti 
organizacijos nariai gavo po 
10-tį metų.

1948 m. H. išveža į Vor
kutą. Tuo metu Vorkutoje 
buvo nežmoniškai žiaurios 
sąlygos. Nebuvo ko valgyti, 
šimtai kalinių mirdavo badu, 
vaikščiojo pusplikiai, skar
maluoti, jokių higienos rei
kalavimų, siautėjo epidemi
jos. Darbas šachtose sun
kus, varginantis. O kiek už
griūdavo šachtose žmonių. 
Vyriausybė Maskvoje dėjosi 
nežinanti kokiais metodais 
dirba jos parankiniai. Bet 
visa tai matė H. ir nutarė 
trūks pliš atkreipti Maskvos 
dėmesį į šį mirties lagerį. 
Skundai, laiškai nepadėjo - 
jų paprasčiausiai nepraleis
davo, tada H. nutarė - reikia 
sustabdyti šachtas, nu
traukti gamybai anglies tie
kimą - gal tada Maskva at
kreips į juos dėmesį. Ir taip 
1953 m. liepos mėn. H. suor
ganizavo didžiulio masto 
protestą. Jam pavyko įti
kinti žmones ir sustabdyti 
visą šachtą nr. 7, kurioje 
dirbo 5,5 tūkst. žmonių. Su
stojus jo šachtai, H. savo 
veikimo planą perdavė ki
tom šachtom ir taip į darbą 

neišėjo apie 15 tūkst. žmo
nių, o iš viso lageryje tuo
met kalėjo apie 18 tūkst. 
žmonių. Visi jie sugebėjo iš- 

•silaikyti taip, kad lagerio 
administracija neturėjo 
preteksto panaudoti ugnį. 
Tik šachtoje Nr. 29, kuri ne
gavo H. nurodymų kaip lai
kytis protesto metu, žuvo 
apie 200 žmonių.

Šachta Nr. 7 sugebėjo iš
silaikyti 10 parų ir sulaukė 
atstovų iš Maskvos.

Bet pati sukilimo pradžia 
buvo sunki. Kai H. apie savo 
sumanymą, kad reiktų su
stabdyti šachtas, pasakė ten 
sėdinčiam lenkų pulkininkui 
Feliksui Kinsarskiui, šis tik 
palingavo galva ir pasakė: 
neįmanoma, o jei ir pavyk

tų, tai tik kraujo kaina.” H. 
nepritarė ir ukrainiečių ata
manas Devando. Tačiau H. 
nenusiminė. Jis ėjo per ba
rakus, aiškino ir agitavo 
žmones, kad blogiau už esa
mas sąlygas nebus. Jam pa
vyko - nors H. buvo gana 
jaunas organizatorius (26 
m.), bet juo patikėjo. Ir vie
ną 1953 m. rytą 6 vai. pagal 
trimito garsus neišėjo į dar
bą statybinis būrys, o apie 7 
vai. ryto neišėjo ir 7 šachtos 
angliakasiai. Pradžia buvo 
gera. Dabar svarbiausia bu
vo ištaikyti rimtį, tvarką, 
kad tik nebūtų chaoso ir 
nesutarimų. O tuos, kurie 

Lietuviai Amerikoje
Atkelta iš psl. 2

ir scena. Jis Lietuvoje stu
dijavo dainavimą ir vaidybą.. 
Pasiekė Lietuvos operos 
pirmaujančio solisto karje
rą. Dainavo įvairiose opero
se, sukurdamas gražius 
vaidmenis ir dainuodamas 
pagrindines partijas.

Amerikoje ilgokai vargo- 
ninkavo Worchesteryje, o 
išėjęs į pensiją, gyveno pas 
savo dukrelę. Išeivijoje sce
noje beveik nebepasirodė. 
Buvo kuklus, malonaus bū
do, jautrus savo tėvynės li
kimui. Šis žymūnas išėjo ne 
tik iš teatro, bet ir iš gyve
nimo scenos, palikęs lietuvių 
tautai didelį įnašą kultūri
niame gyvenime ir jo, ypač 
vyresnioji karta, niekada 
nepamirš.

NETEKOME 
KOLONIJOS 
A.A. Dr.

JONO
Vasario 22 

Floridos kampelyje, 
mond Beach, Daytona Beach 
priemiestyje, Memorial li
goninėje amžiams sustojo 
plakusi širdis Daytona 
Beach lietuvių kolonijos vie
no iš steigėjų, tos kolonijos 

LIETUVIŲ
STEIGĖJO

SANDARGO 
d. gražiame 

Or-

kėlė paniką, provokavo 
muštynes, uždarė į specialų 
baraką. Nors tokių buvo tik 
vienetai, jie galėjo viską su
gadinti. Svarbiausia nepasi
duoti provokacijoms, kad 
lagerio vadovybė neturėtų 
preteksto panaudoti jėgą ir 
ginklus. O juk nuo pat pro
testo pradžios visą jų terito
riją apsupo kulkosvaidžių 
žiedu. Ir jie tarsi laukte lau
kė kokio nors sąmyšio lage
rio viduje.

Pereitais metais būdama Amerikoje p. Ona Baužienė, 
ALB Garbės Narė ir Syd. Moterų S.G. Draugijos 
pirm-kė, aplankė Washingtone ir Lietuvos pasiuntinybę. 
Nuotraukoje p. O. Baužienė su Lietuvos atstovu Dr. S. 
Bačkiu ir ponia.

ugdytojų, didelio patrioto ir 
labai mielo žmogaus Dr. Jo
no Sandargo. Jis mirė po il
gos plaučių ir širdies ligos, 
sulaukęs 74 metų.

Dr. Jonas Sandargas kilęs 
iš Šakių apskrities. Medici
nos mokslus baigęs nepri
klausomoje Lietuvoje. Ver
tėsi gydytojo praktika. Gy
veno pokario metais garsio
je Hanau lietuvių stovyklo
je, Vakarų Vokietijoje. At
vykęs Amerikon, apsigyve
no Clevelande. Po didelių 
pastangų ištaikė nustatytus 
gydytojams egzaminus ir 
daugelį metų Clevelande 
vertėsi gydytojo praktika. 
Jis pasižymėjo dideliu pas
laugumu, rūpestingumu, 
buvo pacientų labai mylimas 
ir gerbiamas. Jis savo nuo
širdžiu ir teisingu patarna
vimu ne vienam tėvynainiui 
sugrąžino sveikatą, išgelbė
jo nuo mirties. Dirbdamas 
ilgas valandas kabinete, 
greičiausia ir pats nustojo 
gerokai sveikatos. Išėjęs į 
pensiją pasirinko gražią 
Floridos vietą — Ormond 
Beach, Daytona Beach prie
miestį. Čia su žmonele Al
dona savo rūpesčiu gražiai 
įsikūrė, pasistatė puošnią 
rezidenciją ir vylėsi leng-

is tikrųjų lageryje pro
testo metu buvo tokia pa
vyzdinga tvarka, geležinė 
drausmė, kokią nė vienas 
prižiūrėtojas per visą lage
rio gyvavimo laikotarpį ne
buvo matęs. Čia H. labai pa
dėjo jo draugas Achmedas 
Kniazevas.

Bus daugiau

vesnio gyvenimo. Čia įsikū
ręs, velionis rūpinosi kad 
šioje vietovėje išaugtų gra
ži, skaitlinga ir gyva lietuviu 
kolonija. Jis daug padėjo 
pastangų patarnaudamas čia 
atvykstantiems įsikurti, 
davė patarimų, visus mielai 
priėmė ir globojo. Taigi jis 
buvo vienas iš šios kolonijos 
steigėjų ir ugdytojų.

Buvo didelis patriotas, 
nepamiršdavo lietuviškųjų 
užmojų ir savo auka visada 
juos stipriai remdavo. Aldo
nos ir Sandargų namuose 
įvyko ir pirmieji šios lietu
vių kolonijos rengti Vasario 
16 minėjimai ir jų lėšomis 
dalyviai būdavo vaišinami.

A.a. Dr. Jonas Sandargas 
buvo atviras, mėgo humorą, 
rūpinosi ir šios kolonijos lie
tuvių sveikata ir gerbūviu. 
Jo gyventa prasmingai ir jis 
paliko mums gražų gyveni
mo pavyzdį.

Vasario 23 d. su garbin
guoju velioniu atsisveikino 
visa Daytona Beach ir apy
linkių lietuvių kolonija. Pa
laidotas Woodlan Memorial 
Park kapinių mauzoliejuje. 
Liko nuliūdę žmona Aldona, 
velionį su meile ir kantrybe 
globojusi keletą metų, sūnūs 
Arvydas su šeima, Donatas, 
sesuo Ona Zdaržinskienė su 
vyru Leonu, žmonos sesuo 
Genovaitė Vasiliauskienė 
Adelaidėje su vyru, dar dvi 
seserys. Liūdime netekę šio 
mielo žmogaus.

Jurgis Janušaitis
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Kovo klube
KREPŠINIO .

TRENIRUOTĖS
Vyrai krepšininkai treni

ruojasi kiekvieną šeštadienį 
nuo 3-5 vai. p.p. Vyrų rung
tynės yrą kiekvieną pirma
dienį Condell Park ir trečia
dieniais Alexandria stadio
ne. Moterų žaidynės vyksta 
trečiadieniais ir treniruotės 
šeštadieniais nuo 1-3 vai. 
p.p. Condell Park stadione, 
ten pat kur ir vyrai treni
ruojasi.

Jaunių treniruotės: iki 18 
m. penktadieniais vyksta 
rungtynės ir šeštadieniais 
nuo 3-5 vai. Iki 16 m. rung
tynės vyksta penktadieniais 
ir treniruotės šeštadieniais 
nuo 1.30-3 vai. Iki 14 m. 
rungtynės vyksta penkta
dieniais ir treniruotės šeš
tadieniais nuo 1.30-3 vai. 
Mergaitės iki 14 metų treni
ruojasi nuo 1.30-3 vai. šešta
dieniais. Visos treniruotės 
vyksta Condell Park stadio
ne.

Vyrų tinklininkai treni
ruojasi antradieniais nuo 
7.30 vai. East Hills salėje, 
moterys penktadieniais nuo 
7.30 East Hills salėje ir pir
menybėse žaidžia ketvirta-
dieniais Bankstowne.

100-jo KLUBO
REZULTATAI

17-me traukime laimėto
jais tapo: Nr. 102 Gary At
kinson, Nr. 53 K. Bagdonas, 
Nr. 85 A. Šutas ir Nr. 69 M. 
Wallis. 18-me traukime lai
mėtojai yra: Nr. 98 V. Sim- 
niškis, Nr. 37 J. Belkus, Nr. 
26 P. Andriejūnas ir Nr. 39 
V. Stasiūnaitis. Visas 100-jo 
klubo pelnas eina Sydnejaus 
koviečių~sportininkų, va
žiuojančių į Čikagos Pas. 
Liet. Sporto šventę, išlaidų 
jadengimui.

IŠKILŪS JAUNIAI

Keturi Sydnejaus Kovo 
auniai (iki 18-kos metų) 
krepšininkai buvo išrinkti į 

Skelbimas

ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJŲ GARSINIMAS

Tėvas, Sūnus ir 
Šventoji Dvasia

JEHOVA, MEILĖS DIEVAS

Įsitikinę į pasklidusias klaidingas nuomones apie Jeho
vą, daugelis mano, kad jis žiaurus ir sąjausmio neturįs 
asmuo, reikalaująs nuožmaus nubaudimo visų, kurie pa
sipriešina jo valiai. Kurie taip mano, tie žiūri į Jėzų kaip į 
meilingą Biblijos Dievą, kuris atsistojo tarp rūstojo Su
tvertojo ir žmogaus, kaip žmonijos Atpirkėjas ir Išgany
tojas. Šita nuomonė aiškiai pasirodo mažos mergaitės at
sakyme į klausimą, ką ji pirmiausia darys, kai nueis į 
dangų, jos atsakymas buvo kad ji pasislėps už Jėzaus, 
kad Dievas nepamatytų jos.

Tyrinėjant Šventąjį Raštą ir norint sužinoti ką jis sako 
apie ’’meilės ir gailestingumo Dievą”, pirmiausia yra 
svarbu pastebėti, kad aiškiai pasakyta, kad pats Jehova 
taip pat kaip ir Jėzus turi savyje meilės jausmus. Apaš
talo laiške Titui 3:4 kalbama apie Dievą kaip apie mūsų 
"Išganytoją” ir ten pasakyta, kad jis malonus ir meilin
gas. Šitas Šventojo Rašto pareiškimas parodo, kad jis yra 
pats išganymo plano Autorius, Jėzus, gi yra jo nuoširdus 
bendradarbis. ’’Nes Dievas taip mylėjo pasaulį, kad davė 
savo viengimusįjį Sūnų, kad kiekvienas, kurs į jį tiki, ne
žūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą”. — Jono 3:16,1 Jono 
4:9, 10; Žydams 10:5-7.

Bus Daugiau

Mylį tiesą literatūros gausite veltui. Rašykite:
’■ Bačinskas, 16 Burlington Str., Holland Park, Qld. 4121

reprezentacines Sydnejaus 
australų komandas ir su jo
mis atskirai treniruojasi ir 
žaidžia. Gary Atkinson, Edis 
Kasperaitis ir Audrius 
Svaldenis žaidžia pirmame 
jaunių, Bankstowno iškilio
sios Bruins komandos, pen
ketuke, kai Michael Wallis 
yra vienas iš geriausių žai
dėjų ir pats našiausias meti
kas Manly distrikto rinkti
nėje. Šios abi komandos 
prasidėjusiame krepšinio 
turnyre dar nepralaimėjo 
nei vienų rungtynių. Visi 
keturi žaidėjai yra 16-kos 
metų amžiaus ir Velykų 
švenčių metu jie važiuoja į 
Melbourną, kur su Išvykos į 
Čikagą preliminarine rinkti
ne jie treniruosis ir žais di
deliame australų turnyre. 
Tokia treniruotė ir žaidynės 
bus pakartota ir ilgojo sa
vaitgalio metu birželio mėn. 
Išvykos į Čikagą jaunių ber
niukų treneris yra kovietis 
Petras Andriejūnas.

KAM KLAIDINTI
ŽMONES

’’Mūsų Pastogės” 10-me 
numeryje B. Straukas duoda 
pasikalbėjimą su Adelaidės 
Sporto Klubo ’’Vyčio” pir
mininku A. Skipariu. Šiame 
pasikalbėjime, nežinau dėl 
kurių priežasčių, A. Skiparis 
prasilenkia su teisybe. Šie jo 
jasisakymai klaidina mūsų 
>endruomenę ir mano, kaip 
šyykos vadovo pareiga, yra 

į juos atsakyti.
Savo įvedamajame žodyje 

B. Straukas rašo, jog yra 
pastebimas nuomonių skir
tumas tarp sporto klubų ir 
Išvykos komiteto. Jeigu yra 
nuomonių skirtumų ir truk
dymo šiam komitetui, tai tik 
iš Adelaidės pusės. Šiuo

NESNAUDŽIA IR
TINKLININKAI

Preliminarinė išvykos 
vyrų tinklinio rinktinė, va
dovaujama trenerio Jeroni
mo Belkaus, Velykų švenčių 
metu susirenka į Sydnejų ir 
čia turės bendras treniruo
tes ir rungtynes. Vyrų tink
linio preliminarinėje rinkti
nėje daugiausiai žaidėjų yra 
iš Sydnejaus, tačiau kiti žai
dėjai iš Melbourne, Adelai
dės, Hobarto ir Geelongo 
susirenka Sydnejuje ir čia 
visa rinktinė turės bendrus 
pasiruošimus prieš kelionę į 
Ameriką. Tokių susitikimų 
numatoma ateityje ir dau
giau.

VETERANAI ŽAIDŽIA

Kovo veteranai, padedami 
keleto žaidėjų iš vyrų ko
mandos, balandžio 3 d. žais 
priešžaisminėse rungtynėse 
prieš Australijos Tautinės 
Krepšinio lygos žaidynes. 
Šios rungtynės vyks 
Alexandria Stadium, 6 vai.

Reikalai iš kitos pusės

metu visi Australijos lietu
vių sporto klubai, išskyrus 
Adelaidę, vieningai važiuoja 
ir savo tarpe ruošiasi šiai iš
vykai, nekeldami bereika
lingų ginčų, kaip kad daro 
adelaidiškiai. Ir ne tik čia, 
bet dar ir Kanados bei 
Amerikos lietuvių spaudoje. 
Nežinau ko jie nori tuo at
siekti, nebent tik patys save 
apsijuokinti.

Kas liečia A. Skipario pa
sisakymus, tai aš noriu pa
sakyti tik teisybę.

1. Ne aš, o Sydnejaus 
’’Kovo” atstovai pasakė, kad 
jeigu niekas nevažiuos, tai 
jie vieni važiuos per ’’Palan
gos” kelionių biurą į Čikagą. 
Aš tik pabrėžiau, kad mūsų 
nutarimas yra padarytas ir 
Išvykos komitetas jo nekeis.

2. ĮŠ A. Skipario pasisaky
mo, atrodo, kad Australijoj 
yra tik trys mūsų sporto 
klubai, tai Adelaidės Mel
bourne ir Sydnejaus, iš 
kurių Sydnejus važiuoja per 
’’Palangą”, kai Adelaidė ir 
Melbournas pasirenka kitą 
kelionių biurą. O kas gi atsi
tiko su dar kitais penkiais 
mūsų sporto klubais, kurių 
sportininkai irgi važiuoja 
kartu su Išvykos komitetu. 
Jie irgi turi tas pat teises ir 
pavz. šiuo metu iš Geelongo 
yra daugiau važiuojančių, 
negu kad iš Adelaidės. Šian
dien gi ir Melbournas prisi
jungė prie bendros grupės, 
paliekant tik vieną Adelai
dę, kuri, įdomu, ką dabar 
žada daryti?

3. Niekad nebuvo nutarta, 
kad kelionė prasideda iš 
Melbourne ir kad bendrų 
lėšų telkimas yra panaikina
mas. Dar dabar nežinom su 
kuria oro linija mes skrisim. 
Jeigu lėktuvas savo kelionę 
pradės iš Melbourne, tai, 
savaime aišku ir mūsų ke
lionė prasidės iš ten. Bet 
jeigu lėktuvas kelionę pra
dės iš Sydnejaus, tai ir mes 
iš čia išskrisime. Bendros 
lėšos buvo ir bus telkiamos, 
nes komitetui pinigų reikia 
labai daug, o jie iš dangaus 
nekrenta.

4. Dėl svetimtaučių komi
tete, tai yra du labai geri 
sportininkai, vedę lietuvai
tes ir aš savame komitete jų 
niekuo kitu nepakeisiu, nes
varbu ar Adelaidei tas pa
tinka ar ne. > > ,

X PORTALE
vak. specialiame ’’The 
Sydney International Cup” 
turnyre. Pirmose rungtynė
se lietuviai veteranai susi
tinka su graikų komanda. 
Krepšinio mėgėjai ir rėmė
jai kviečiami skaitlingai į 
šias rungtynes atsilankyti ir 
Earemti buvusias mūsų 

repšinio ’’žvaigždes”. Tat 
iki pasimatymo Alexandria 
stadione.

**♦
Kovo klubas yra užregis

travęs tris jaunių komandas 
Bankstown distrikto turny
re: žemiau, 14 metų, žemiau 
16 ir žemiau 18. Žemiau 18 
metų Australijos lietuvių 
jauniai čempionai labai 
lengvai laimėjo prieš All- 
stars 70:16. Koviečiai pasi
rodė visa klase pajėgesni. 
Taškai: A. Svaldenis 20, G.

5. Iš Čikagos P.L. Dienų 
rengėjų buvau gavęs raštą, 
kad jiems duočiau sąmatą 
visų sportinės grupės išlai
dų, nes rengėjai nori ap
skaičiuoti kiek iš viso kai
nuos P.L. Dienų parengi
mas. Tą ir daviau, imdamas 
apytikriais skaičiais išlaidas, 
kas nereiškia, kad sumos ir 
žmonių skaičiai yra pilnai 
tikri.

6. Be jokių abejonių tikiu, 
kad sportininkų išvyka yra 
pilnai pateisinama, nesvar
bu kiek ji kainuos. Labai ge
rai atsimename, kokį įspūdį 
padarė australiečiai, prieš 
ketverius metus būdami 
Kanadoj ir vėliau Amerikoj. 
Tikiu, kad šį kartą bus dar 
gražiau ir geriau Australijos 
lietuviai atstovaujami...

7. Apie nusivežimų poros 
desėtkų, tai gal tik Adelai
dė, kaip viena atsiskyrėlė, 
gali padaryti. Kelionės išlai
das daugiausiai apsimoka 
patys sportininkai, o ką 
gausim iš paskirų asmenų ar

Užgavėnių vakaras
Vasario 20 d. Syd. Lietu

vių Klube Syd. Moterų Soc. 
Globos Draugija buvo su
rengusi savo tradicinį Užga
vėnių blynų balių, kuris 
svečių gausa prašoko vi
sas viltis. Svečių pribuvo 
tiek, kad turima 300 vietų 
klubo salė nepajėgė visų 
priglausti. Iš anksčiau žino
me, kad Moterų Draugijos 
balius visados buvo pa
trauklus ir populiarus, ta
čiau šį kartą jis pralenkė vi
sus pastaraisiais metais mo
terų ruoštus blynų vakarus. 
Programoje irgi pačių mo
terų kūryba — ’’sava televi
zija”, kur "Engadinės lietu
viško T.V. kanalo parodyta 
gyvų vaizdų iš Sydnejaus 
lietuviško gyvenimo su gera 
doze jumoro ir satyros. Iš 
čia paaiškėjo, kad Engadine 
turi ne tik radiją ir televizi
ją, bet ir savus kelionių biu
rus, per kuriuos Australijos 
sportininkai vieningai galį 
vykti į Pasaulio Lietuvių 
Sporto žaidynes 1983 m. Či- 
kagoje. Gal toji programa ir 

Atkinson 16, A. Protas 14, 
E. Kasperaitis 10, D. Siutz 
6, R. Gaidžionis 4 ir A. Kol- 
bakas 0.

organizacijų, tai jei jie duos, 
tai jie ir turi iš ko duoti.

Duoti A. Skipario ’’pata
rimai” mažiems klubams, 
kad geriau visai klubo netu
rėt, negu į savo tarpą priimt 
kelis svetimtaučius ir mišrių 
šeimų antrąsias puses pri
derini prie daugumos, yra 
tiesiog neįtikėtini ir juokin
gi. Kaip matau A. Skiparis ir 
keletas kitų adelaidiškių, 
dar gyvena tomis, prieš 30-tį 
metų kūrimosi dienomis, vi
sai pamiršdami, kad šian
dien jau yra kiti laikai ir mes 
turim eiti su gyvenimu ir 
derintis prie jo. Tos pačios 
lietuviškos idėjos, kurias 
mes įrašėme anomis dieno- 
mis, taikomos ir šiandien, 
tik jas mes jau kitaip įgy
vendiname ir kitu būdu per
duodame skirtingai išaugu
siam jaunimui. Kitu atžvil
giu, mes jau seniai būtume
suirę ir, kaip daugelis kitų 
buvusių organizacijų, 
numirę.

Aš nuoširdžiai patariu 
Adelaidei baigti priekaištus 
Išvykos komiteto adresu, 
nes tas nieko gero, ypatingai 
jauniesiems sportininkams, 
neatneš. Lietuviško sporti
nio gyvenimo jūs tikrai ne- 
išardysite, nes jis dar gyvas 
ir stiprus. Savo tokiais pasi
sakymais jūs tik kenkiate 
savo jaunimui ir jį stumiate 
šalin nuo visų kitų klubų 
sportininkų.

Kas liečia Organizacinį 
Išvykos komitetą, tai jis 
dirba ir daro viską, kad 
Australijos lietuviai sporti
ninkai turėtų pačias geriau
sias sąlygas ir Amerikoje 
bei Kanadoje kuo gražiau ir 
iškilmingiau reprezentuotų 
Australijos lietuvių bend
ruomenę, kurios nariais jie 
buvo, yra ir bus.

Ant. Laukaitis 
Išvykos Komiteto pirm.

atrodė gerokai žalia, bet šia 
proga ji visai tiko.

Žinoma, svečiams užkan
dus naujos klubo šeiminin
kės p. Šarkauskienės ga
mintų blynų sekė loterija ir 
bendras visų pasismagini
mas ir pabendravimas. Šia 
proga svečiai buvo ypatingai 
dosnūs Moterų Draugijai. 
Nors įėjimas buvo tik $ 3, iš 
to viskas beveik eina patal
pų nuomai, tačiau vis tiek 
Mot. Draugija iš blynų va
karo padarė 1300 dolerių 
gryno pelno, kas liudija, kad 
Moterų Draugija tarp vietos 
lietuvių yra populiari ir pa
laikoma.

Sveikiname Syd. Moterų 
Draugiją ir visas darbuoto
jas už gražų vakarą.

Patarimų niekas nemėgs
ta, o ypatingai tie, kuriems 
jie yra reikalingiausi.

Vibaltis
• • a 4a mUU - kJteiftMfeiįU
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Kovo 27 d., šešt., 7 vai., Balandžio 9 d., Didysis Penktadienis 
Klubas uždarytas

Balandžio 10 d., šešt., 
Klubas atidarytas normaliai, bet 

šokių nebus.

J. Mikštas 
bibliotekos vedėjas

ŽMOGAUS TEISĖMS GINTI
KOMITETO VAKARAS

Balandžio 3 d., šešt., 7.30 vai.
ŠOKIŲ VAKARAS 

Įėjimas laisvas

Programoje: žemaitiško folkloro 
deimančiukai.

Įėjimas laisvas.

ACTION 1982
GARSĖJANTI KNYGA

Kovo 27 d., šeštadienį, 7.30 vai. ruošiamas Lietuvių Klube, didžioje salėje.

Labdarybės vakaras

Maloniai kviečiame apsilankyti ir paremti savo nelaimingus tautiečius.

Sydnejaus Apylinkės Valdyba

''težiūrint to, vis tiek

PATIKSLINIMAS

Alf. Šernas

Tel. 709 8395

Printed by Rotor Pres»

Daug sužinosi 
skaitydamas 

Mūsų Pastogę!

Vakaro pelnas skiriamas lietuviams kaliniams ir jų šeimoms paremti. Įėji
mas laisvas, prie įėjimo bus renkamos aukos.

NEWCASTELIO
DISKUSIJŲ KLUBE

mūH Pastoge
AUSTRALIAN LITHUANIAN Wl

Kaip tik kovo 13 d. atvy
kęs tautietis iš Amerikos 
telefonu kreipėsi į Mūsų

P.O. Box 550
Bankstown. N.S.W. 2200

Meninę vakaro programą išpildys lietuviai žemaičiai
ŽEMAITIŠKO FOLKLORO BRILIANČIUKAIS

Published 
by the Lithuanian Community 

Publishing Society Ltd. 
P.O. Box 550 

Bankstown. N.S.W. 2200 
Redaktorius V. Kazokas 
Redakcijos Patariamoji Komi
sija: V. Bukevi&us, A. Dudai- 
tis, I. Jonaitis, A. Reisgys, V. 
Patašius.

SHELL NATIONAL
FOLKLORIC FESTIVAL
Sydnejaus Opera išleido 

kasmetinio Shell Folkloric 
Festivalio reklaminį leidinį 
kaip priminimą, kad ir šiais 
metais kaip ir kasmet birže
lio mėn. įvyks grandiozinis 
folklorinis įvairių tautų fes
tivalis, organizuojamas 
Shell bendrovės. Lietuviai 
nuo pat pradžios aktyviai 
dalyvauja su savo dainomis 
ir šokiais. Bene pastoviau
siai festivalyje išsilaikė Syd. 
liet, tautinių šokių grupė 
Gintaras. Jam šiuo metu va
dovauja Kajus Kazokas ir 
talkina p. Ava Saudargienė 
kaip choreografė ir specialių 
programų paruošėja.

Beveik kiekvienais metais 
festivalis pravedamas viena 
vedamąja mintim. Šiais me
tais festivalio tema yra 
’’džiūgavimas” - festivalis, 
pavaizduojant, kaip kiek
viena tautybė moka ir ko
kiomis priemonėmis išreikš
ti tautos džiugesį. Tam ati
tinkamą programą jau pa- 
ruošiusi p. A. Saudargienė ir 
Gintaras įtemptai ruošiasi.

Minėto leidinio puslapiuo
se specialiai pabrėžta ir lie
tuvių tautinių šokių grupė 
Gintaras su pačios p. A. 
Saudargienės nuotrauka 
tautiniuose drabužiuose. 
Tekste daugiau duota isto
rijos, kaip lietuvių tautiniai 
šokiai pasiekė Australiją ir 
tik prabėgom užsiminta apie 
šiandienį Gintarą, nors gal 
australui ar kitataučiui 
skaitytojui būtų patraukliau 
skaityti apie tautininius šo
kius ir patį Gintarą šiandie 
ir ko ga ima iš jo festivalyje 
tikėtis.” 
džiugu, kad bet kokia forma 
lietuviai išeina į viešumą. 
Pernai šiame festivalyje da
lyvavo ir taut, šokių grupė 
Sūkurys šalia Gintaro, bet 
šiais metais kažkodėl apie 
Sūkurį nieko nesigirdi.

Pas Newcastle 
lietuvius

IŠ NEWCASTLE APYL.
VALDYBOS VEIKLOS
Paskutiniame Nele Apy

linkės Valdybos posėdyje 
nustatytos datos sekantiems 
parengimams:

1. Balandžio 8 d., Atvely
kio sekmadienį, Velykinis 
suvažiavimas — iešminė 
Speers Point parke. Pradžia 
10 vai.

2. Gegužės 2 d., sekma
dienį, pradžia 2 vai. Pobūvis 
su motinomis, State Bank 
rūmuose, Hunter st., Nele 
Civic rajone.

3. Rugsėjo 18 d., šeštadie
nį, Tautos Šventės minėji
mas, St. Peters Hall, Hamil
ton.

Šių parengimų detalės 
bus praneštos visiems 
vėliau. Ši informacija dabar 
duodama siekiant turėti pa
kankamai laiko pasirengti su 
šeimomis ir draugais atsi
lankyti į šiuos Valdybos 
stropiai rengiamus parengi
mus su. geromis programo
mis.

V aldybos rūpesčiu ir lėšo
mis nupirkta trys Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios Kroni
kos knygos anglų kalba ir po 
vieną egzempliorių įteikta 
Nele Lietuvių Bibliotekai, 
Nele miesto viešąjai biblio
tekai (prieš fontaną) ir

Amerikoje išleistoji kny
ga apie Lietuvos pašto 
ženklus —Postage Stamps 
of Lithuania neseniai Tokyo 
(Japonijoje) surengtoj tarp
tautinėj knygų parodoj ap
dovanota aukso medaliu. Tai 
jau penktas tos knygos lai
mėtas medalis. Čikagos 
knygų parodoj jai buvo 
skirtas aukso medalis, Milan 
(Italijoje) ir Buenos Aires 
(Argentinoj) - auksuoto si
dabro ir Vienoje (Austrijoj) - 
sidabro.

Maitlando katalikų vysku
pui.

Valdyba taip pat talkinin
kauja ALF įgaliotiniui Alf. 
Bajaliui aukų rinkimo akci
joje.

ROKAS LAPINSKAS 
STROPIAI DIRBA

Naujai laidai Australijos 
Lietuvių Metraščiui me
džiagą renka Rokas Lapins
kas, dabartinis Apylinkės 
Vald. sekretorius. Šią me
džiagą ruošdamas R.L. re
miasi valdybų protokolais 
bei kita turima valdybos by
lose informacija, tačiau šia
me svarbiame darbe lietuvių 
gyvenimui Newcastelio 
apylinkėje išryškinti reika
lingas visų galinčių savo in
formacija, patyrimais ir fo
tografijomis prisidėjimas 
ateinant į talką Rokui La
pinskui. Prašydamas šiame 
darbe bendradarbiavimo 
R.L. yra išiuntinėjęs laiškus. 
Visi gavusieji jo laiškus bei 
šiaip prašomi, turėtų su
prasti reikalą ir jausti pa
reigą patiekti prašomų žinių 
iki balandžio 15 d. pagal 
laiške duotą adresą.

Lapkričio 29 d. susirinkta 
Stasio ir Meedy Butkų rezi
dencijoje, Stockton. Šis su
sirinkimas buvo paskutinis 
pereitais metais. Čia Vikto
rija Kristensen savo paskai
toje gvildeno temą ’’Austra
lijos imigracijos problemos”.

Prelegentė patiekdama 
daug citatų iš ryškesnių 
Australijos politikų pasisa
kymų imigracijos reikalais, 
išryškino Australijos reikalą 
ir norą didinti gyventojų 
skaičių imigracijos keliu . 
Valdžios leidžiamieji įstaty
mai dažnai buvo keičiami, gi 
bendrai imigracijos tikslas 
buvo labai savanaudiškas ir 
materialistiškas, dažniausiai 
tik padidinti darbo jėgą tose 
srityse, kur patys australai 
nenoriai angažuodavosi. 
Pradžioje vedama ’’Baltosios 
Australijos” politika yra pa
sikeitusi, ypač įsileidžiant į

116-18 East Terrace Bankstown Tel. 7081414|

Balandžio 11 d., VELYKŲ DIENA 
7.30 vai. ŠOKIŲ VAKARAS 
Įėjimas laisvas

Balandžio 12 d., pirm.
2 vai. Klubas atsidaro
3 vai. MARGUČIŲ POPIETĖ

Kovo 13 d. Syd. Liet. Klu
be surengtas Sūkurio Juoda 
— Balta vakaras praėjo gana 
sėkmingai. Svečių susirinko 
gana gausiai. Programoje 
komiškai pasirodė Sūkurio 
grupės tėvai pašokdami, pa
dainuodami ir t.t. Programą 
pravedė su jumoru E. La- 
šaitis. Surengta fantais tur
tinga loterija. Svečių tarpe 
matėsi vienas kitas prava
žiuojantis iš tolimesnių vie
tovių, net iš Amerikos ir 
Lietuvos.

Australiją žmonių iš kaimy
ninių Azijos kraštų. Buvu
sioji naujų imigrantų griežta 
asimiliavimo politika pa
keista vystant daugiakultū- 
rinę, daugiatautinę įvairių 
etninių grupių visuomenę 
nežiūrint net į rasių įvairu
mą. Ši politika yra priimta 
tiek Liberalų tiek ir Labor 
partijų. Tiek tolimesnėje 
praeityje, tiek ir dabar 
imigracijos klausimo spren
dimas iš visų pusių sudaro 
didelių problemų ir dažnai 
valdžios vykdomas planas 
susikerta su viešąją nuomo
ne ir susilaukia kritikos.
• Diskusijų metu pasidalin
ta patyrimais žinomų imi
grantų diskriminacija ne tik 
pereitame šimtmetyje, bet 
ir po Antrojo Pasaulinio 
karo. Kada abi didžiosios 
partijos rodo noro išlaikyti 
įvairių etninių grupių savitą 
kultūrą ir kalbą, senųjų 
Australijos gyventojų nuo
taikos - net ir unijų vadovy
bėse - nėra labai humaniškos 
imigrantų atžvilgiu. Skaito
ma, kad partijų rodomi geri 
norai imigrantų atžvilgiu 
yra pagristi susilaukti balsų 
rinkimuose ieškant populia
rumo imigrantų tarpe, kurių 
dirbančiųjų eilėse yra apie 
4;°/o. Nuo 1949 metų iki da
bar gyventojų skaičius iš 7 

Pastogę klausdamas, kaip 
čia Sydnejuje sutikti'lietu
vių. Tai buvo Aleksandras 
Atutis iš San Francisco. Jis 
keliauja po pasaulį pasižino 
nedarnas ir užsukęs į Aus
traliją. Sakau , atvyk, bro
leli, šį vakarą į Lietuvių 
Klubą: čia sutiksi jų iki va
liai. Ir tikrai svečias pribuvo 
ir džiaugėsi patekęs tarp 
lietuvių, o gal net ir senų 
pažįstamų sutikęs.

milijonų pakilo iki 15 mil. ir 
šis staigus gyventojų padi
dėjimas iššaukia įvairių 
problemų.

Pobūvio metu patirta, kad 
čia Nele estai įsteigė mūsų 
pavyzdžiu diskusijų būrelį. 
Sveikiname.

Sekantis susirinkimas 
įvyks Viktorijos ir Ewaldo 
Kristensen rezidencijoje, 
Kotara South, Balandžio 4 d. 
Čia paskaitę laikys Alf. Šer
nas tema ’’Lietuvos kuni
gaikščiai Radvilos”.

A.a. S. Stepien metinių 
mirties proga velionę pa
gerbiant vietoj gėlių Sydne
jaus Liet. Moterų S.G. 
Draugijai 5 dol. aukoja S. 
Edmonds.

LIET. KNYGA
MELBOURNE

Melbourne Lietuvių Bib
liotekos administratorius F. 
Sodaitis savo darbu ir lėšo
mis bibliotekai įrėmino di
delio formato Lietuvos že
mėlapį, padovanojo metalinę 
dėžutę kartotekai ir savo 
mašina susisiekia su Moo- 
rabbinu, kur atliekami bib
liotekos žurnalų ir laikraščių 
komplektų kietais viršeliais 
įrišimai.

Ne vien tik bibliotekos, 
bet ir visos mūsų vietos lie
tuviškos veiklos dosnus rė
mėjas V. Pleškūnas paauko
jo $ 50 Tėviškės Aidų komp
lektų įrišimui.

Jiems abiems didelis ačiū!

Lietuvių bibliotekos ve
dėjas Melbourne M. Pasto
gės 9 nr. buvo paskelbęs 
bibliotekos rėmėjus ir auko
tojus. Gaila, išvardinant au
kotojų pavardes netyčia iš
leista J. Vizbaro pavardė, 
kuris bibliotekai paaukojo 
18 dolerių Tėviškės Aidą 
komplektų įrišimui. Gerb. p. 
J. Vizbarą ir suinteresuo
tuosius dėl to maloniai atsi
prašome. Red.

PRENUMERATA:
Australijoje metams 
Užsienyje paprastu paštu 
Oro pastų i N. Zelandiją 
Oro paštu kitur 
Atskiro nr. kaina 50 centu

Redakcija rašinius tai* 
skelbia savo nuožiūra. Ui 
bimų turini neatsakom*.
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