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Pabaltijo reikalai
Europos Parlamente

Europos Parlamento poli
tinė komisija savo 1982 m. 
balandžio 28-30 d.d. posėdy
je svarstė pranešėjo Otto 
von Habsburg paruoštą 
pranešimą apie padėtį Esti
joje, Latvijoje ir Lietuvoje 
ir priėmė jame pasiūlytą šį 
rezoliucijos projektą: 
EUROPOS 
PARLAMENTAS

— prėmęs dėmesin 1979 
m. balandžio 13 d. bendrą 
pareiškimą, kuriame 45 Es
tijos, Latvijos ir Lietuvos 
piliečiai ragina Jungtines 
Tautas pripažinti Pabaltijo 
tautų teisę apsispręsti, būti 
nepriklausomomis ir reika
lauti plebiscito šiuo reikalu,

— susipažinęs su Helsin
kyje įvykusios Europos 
Saugumo ir Bendradarbia
vimo konferencijos baigia
mojo akto aštuntuoju 
straipsniu, kuris sudaro 
pagrindą tautų apsisprendi
mo teisei ir jų teisei visiškai 
laisvai (kada ir kaip jos ras 
tinkama) nustatyti savo vi
daus ir užsienio politinę pa
dėtį,

— kreipdamas dėmesį į 
faktą, kad Sovietų Sąjunga 
1940 metais okupavo šias iki 
tol nepriklausomas ir neut
ralias valstybes, kad ji tai 
padarė pasiremdama Molo
tovo — Ribbentropo paktu, 
ir kad ta okupacija tebesitę

sia ir dabar,
— susipažinęs su pasiūly

mu priimti rezoliuciją apie 
padėtį Estijoje, Latvijoje ir 
Lietuvoje (Doc. 1-777/80),

— susipažinęs su politinės 
komisijos pranešimu,

1. ragina Europos Bend
ruomenės valstybių užsienio 
reikalų ministrus, kurie da
lyvauja Europos politinio 
bendradarbiavimo veikloje, 
susitarti dėl bendro teigia
mo nusistatymo 1979 m. 
Jungtinėms Tautoms pada
ryto pranešimo atžvilgiu.

2. Siūlo Pabaltijo valsty
bių klausimą pateikti Jung
tinių Tautų dekolonizacijos 
komisijai.

3. Išreiškia nuomonę, kad 
Helsinkio baigminio akto 
vykdymą tikrinančios kon
ferencijos atkreiptų dėmesį į 
tų tautų sunkią padėtį.

4. išreiškia viltį, kad už
sienio reikalų ministrai ne- 
dvejft ų paremti įgyvendini
mą siekimų, liečiančių jų 
valdymosi formą, kurios šios 
tautos siekia.

5. įpareigojia savo pirmi
ninką perduoti šią rezoliuci
ją Europos Bendruomenės 
valstybių užsienio reikalų 
ministrams, kurie susitinka 
Europos politinio bendra
darbiavimo rėmuose, ir Eu
ropos Bendruomenės vals
tybių vyriausybėms.

(ELTA)

Vladislovas Žįlius Langas (mišri technika)
Dailininkas 1976 m. pasitraukęs kaip disidentas is Lietuvos, protestuodamas 

prieš menininko laisvių suvaržymą Lietuvoje

ALB Krašto Tarybos rinkimai Įvykiai

Šių metų gale baigiasi A. 
L.B. Krašto Tarybos kaden
cija.

A.L.B. Krašto Valdyba 
pagal Statuto 8-12 paragra
fus skelbia naujos Krašto 
Tarybos rinkimus.

1. Į Krašto Tarybą renka
mais gali būti bendruome
nės nariai, suėję 18 metų 
amžiaus ir susimokėję 
solidarumo mokestį.

2. Pensininkai ir nedir
bantys nuo mokesčio yra at
leisti ir turi teisę rinkti arba 
būti renkami.

3. Apylinkių Valdybos, 
rugsėjo gale sušaukia spe
cialų bendruomenės susirin
kimą, kuriame renkami 
Krašto Tarybos atstovai.

4. Apylinkių Valdyboms 
patariame prieš susirinkimą 
surasti reikiamą skaičių 
kandidatų ir turėti jų raš
tišką sutikimą būti renka
mais į Krašto Tarybą.

5. Susirinkimui, jeigu jis 
nėra apyskaitinis, vadovau
ja Apylinkės Valdybos pir
mininkas ir sekretoriauja 
Valdybos sekretorė.

6. Per susirinkimą bal
suojama slaptai ir balsus 
skaičiuoja išrinkta Mandatų 
komisija iš trijų žmonių.

7. Pravedus rinkimus, 
vietos Apylinkės Valdyba 
sudaro išrinktų kandidatų 
sąrašus su jų adresais ir pri
siunčia Krašto Valdybai iki 
spalio 15 dienos. Adresai 
reikalingi pasiuntimui pa
kvietimų į Krašto Tarybos 
sesiją.

8. Renkant atstovus. į 
Krašto Tarybą pirmoje eilė
je rinkti tuos, kurie dirba 
bendruomenėje ir pasižada 
dalyvauti suvažiavime.

9. Išrinktiems Krašto Ta
rybos nariams vietinė apy
linkės valdyba išduoda pa
žymėjimą, kad jis atstovauja 
jų apylinkei. Pažymėjimas 
su antspaudu, su pirmininko 
ir sekretorės parašais rei
kalingas įteikti per suvažia
vimą registracijai.

10. Krašto Valdyba gavusi 
iš visų apylinkių ir seniūnijų 
išrinktų atstovų sąrašus pa
skelbs, kad senoji Krašto 
Taryba baigė savo kadenciją 
ir naujoji pradeda darbą.

11. Pagal bendruomenės 
statutą visos seniūnijos ren
ka po vieną atstovą.

12. Visoms apylinkėms 
nustatoma:

Melbourne - 14 atstovų, 
Sydney - 12 atstovų,

Adelaide -10 atstovų. 
Canberra - 4 atstovai, 
Geelong - 4 atstovai, 
Hobart, Brisbane, New

castle, Perth ir Albury po 2 
atstovus.

PASTABA: seniūnijose ir 
mažesnėse kolonijose, 
atstovų rinkimai gali būti 
pravesti po Tautos Šventės 
minėjimo, padarius per
trauką.

Didesnėse kolonijose kaip 
Adelaide, Melbourne ir 
Sydney turi būti atskiri su
sirinkimai ir prie Tautos 
Šventės minėjimo nieko ne
galima jungti.

ALB Krašto Valdyba

Prosovietinė Etijopija 
nuolat pažeidinėja Somalijos 
pasienį ir provokuoja inci
dentus. Turimomis žiniomis 
JAV remia ginklais Somali- 
ją, kad ši galėtų atsispirti 
prieš Etijopijos provokaci
jas. Etijopija yra pilnoj so
vietų kontrolėj: kaip Vakarų 
spauda praneša, ten yra apie 
2400 sovietų karinių patarė
jų, 6000 kubiečių kareivių ir 
apie 550 Rytų Vokietijos 
specialistų.

Australijoje lankosi bu
distų dvasinis vadas ir bu
vęs Tibeto valdovas Dalai 
Lama. Kinijai okupavus 
1950 m. Tibetą, Dalai Lama 
pasitraukė į Indiją. Dabar 
jis lanko savo tautiečius pa
bėgėlius po visą pasaulį.

Keletos savaičių Izraelio 
apgulimas Lebanono sosti
nės Beiruto eina prie pabai
gos. Izraelio vyriausybė su
tinka su taikintojų pasiūly
mais leisti palestiniečių ko
votojams pasitraukti į kitus 
kraštus. Čia didelės įtakos 
turi Amerikos specialus pa
siuntinys ir tarpininkas Mr. 
Habib, kuris derybose su Iz
raelio vyriausybe atsivežęs 
palestiniečių įgaliojimus, 
kad palestiniečiai priima Iz
raelio sąlygas ir sutinka 
truktis. Principe Izraelis su
tinka su Mr. Habib sąlygo
mis, bet stato savų sąlygų, 
kurios Habib planą keičia. 
Kaip žinia, Izraelis, nežiū
rint sukelto pasaulyje prie
šiško nusistatymo prieš Iz
raelio agresiją, nesiskaito su 
jokiais taikos siūlymais ar 
pasaulio opinija, bet atkak
liai vykdo savo numatytus 
tikslus, net pareikalavo, kad 

būtų patiekti evakuotų pa
lestiniečių vardai ir į kur iš- 
vežiami, kas ypač apsunkina 
visą evakuaciją.***

Kinija pasipiktinusi Japo
nijoje paruoštais istorijos 
vadovėliais mokykloms, kur 
minimas japonų žygis į Ki
niją. Diplomatiniu keliu Ki
nija pareikalavo tokius va
dovėlius perrašyti.

**♦

Jungtinės Tautos paskelbė 
dvidešimt dvi valstybes, kur 
vyriausybių oponentai nai
kinami, būtent, dingsta be 
žinios. Tokios valstybės yra: 
Bolivija, Brazilija, Čilė, Kip
ras, El Salvador, Etijopija, 
Gvatemala, Guinea Bissau, 
Honduras, Indonezija, Ira
nas. Lesotho, Meksika, Ni
karagva, Filipinai, Šri Lan
ka, Uganda, Uragvajus, 
Zaire, Pietų Afrika ir Nami
bija. Pastebėtina, kad į tokį 
sąrašą Jungtinių Tautų 
žmogaus teisių komitetas 
neįtraukė Sovietų Sąjungos, 
kur visa opozicija uždaryta 
už spygliuotų vielų vergų 
stovyklose.
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Liet, radijo
Šiandie girdėti per radiją 

kalbant ar dainuojant lietu
viškai pas mus jau yra kas
dieniškas dalykas. Įvedus 
ethnic radio beveik kiekvie
na didesnė lietuvių kolonija 
turi savo radijo valandėlę. 
Palyginamai su kitom etni
nėm grupėm lietuviams 
skirta labai mažai laiko - vos 
viena valanda per savaitę, 
bet vis tik didelė laimė, kad 
tą valandą turime.

Kiek teko girdėti iš įvairių 
šaltinių, kitose kolonijose 
tos lietuviškos radijo valan
dėlės pravedamos su dideliu 
rūpestingumu, kuo ne tik 
patys vietiniai lietuviai 
klausytojai gėrisi ir jų prog- 
ramų pasiilgę laukia, bet net 
ir ne gėda prieš kitus pasi
rodyti. Gaila, ko nors pana
šaus negalima pasakyti apie 
Sydnejaus lietuviams skirtą 
radijo valandėlę.

Jau ne nuo šiandie Syd
nejaus klausytojai savo 
tarpe pakalba, padejuoja 
apie tos valandėlės tuštumą 
ir tuo viskas pasibaigia tikė
damiesi pagerėjimo. Bet 
slenka metai po metų, ir to 
pagerėjimo nesulaukia. 
Priešingai, tos valandėlės 
kaskart vis labiau smunka 
tiek kalbiniu atžvilgiu, tiek 
ir pačiu turiniu.

Pereitame M.P. nr. p. J. 
Kedys savo laiške atkreipė 
dėmesį į lietuvių kalbą, ku
ria perduodama toji Sydne
jaus lietuviškos radijo va
landėlės programa. Iš tik
rųjų ji yra pasibaisėtina. 
Nekalbant apie kalbinį 
netobulumą, čia tektų pasi
žiūrėti, ką gi klausytojas 
gauna iš visos programos.

Palyginamai su kitomis 
programomis Sydnejaus lie
tuviškos radijo valandėlės

DAŽNĖJA AREŠTAI
LATVIJOJE

Pastarųjų metų bėgyje 
padažnėjo patriotų areštai 
Latvijoje. USSR News Brief 
U982.IV.30) biuletenio ži
niomis, 1981 m. lapkričio 
mėn. Rygoje suimti Igor 
Zuravskis už bandymą iš
kelti latvių tautinę vėliavą ir 
Haralds Burnickis už plati
nimą atsišaukimų, protes
tuojančių prieš Latvijos ru
sinimą. 1982 m. kovo 8 d. 
buvęs politkalinys Maigonis 
Ravinš pasiuntė SSR S-os 
vyriausiam sovietui peticiją, 
kad būtų leidžiama veikti 
Latvių Tautiniam Sąjūdžiui, 
kurio tikslas yra atskirti 
Latviją nuo Sovietų Sąjun
gos, nes ’’SSR S-os dalyva
vimas ginklavimosi lenkty
nėse neužtikrina Latvijos 
saugumo”. Taip pat prane
šama, kad Latvijoje platina
mi atsišaukimai smerkian
tys Afganistano užpuolimą. 
Viename jų rašoma: ’’Mūsų 
sūnūs neturi žudyti afganie- 
čių sūnų ir dukterų... Laisvė 
afganiečiams ir latviams!”

(ELTA)

valandėlės
f

programa visumoje yra aiš
kiai vienašališka: su oku
panto palaiminimu į užsienį 
leidžiamos estradinės dai
nos, informacija apie oku- 
puolojLietuvoje gyvenimą ir 

■ dabartinius atsiekimus ir 
pamaišant vienas kitas po- 
reiškis iš gyvenimo išeivi
joje tarsi norint atskiesti, 
kad ne vien tik programa iš 
sovietinių šaltinių. Nieko 
nesinorėtų įtarti, kad prog
ramų redaktoriai būtų kokie 
prosovietiniai šalininkai, bet 
šioje vietoje iškyla ir kitas 
labai liūdnas klausimas - ar 
šios valandėlės redaktoriai 
turi bent minimalę nuovoką, 
ką daryti su turima radijo 
valandėle? Kam ji duota ir 
ar atitinka klausytojų nuo
taikas? Estradinės dainos ir 
okupanto palaiminti solistai 
leidžiami į vakarus, tetar
nauja tik okupacijos propa
gandiniams tikslams - žiūrė
kite, kaip pas mus plėtojama 
ir klesti tautinė kultūra! 
Kiek patriotizmo bei tauti
nės meilės dainose, kūrybo
je, aprašymuose ar moksli
nėse studijose! Bet už šitos 
viliojančios dekoracijos yra 
visai skirtingas vaizdas: vi
sokie patriotiniai pasireiški
mai brutaliai užgniaužomi, 
tikintieji persekiojami, čia 
girdimos dainos tenai už
draustos. Yra daugybė šal
tinių, atskleidžiančių oku
puotos Lietuvos šešėliuotą 
pusę - reguliariai gaunama ir 
išeivijos spaudoje skelbiama 
Lietuvos pogrindžio spauda, 
nuvykusių į tėvynę iš šios 
pusės tautiečių pasakojimai 
yra neginčijamas liudijimas, 
kokia "gerovė"Lietuvoje. Iš

MIRUSIEJI
NETEKOME TYLAUS

ŠACHMATININKO
Virš metų iškankintas ne

pagydomos ligos mirė 
Aleksandras Zaloga. Gimtoji 
vieta - Žagarė. Čia Alek
sandras praleido jaunystės 
dienas ir spėjo baigti pen-1 
kias gimnazijos klases. Vė
liau tapo išvežtas darbams į 
Vokietiją. Pasibaigus karui 
jaunuolis prisiglaudė Hano
verio pabaltiečių stovykloje. 
Susiorganizavus jaunimui, 
įsijungė į sportinę veiklą.. 
Žaidė krepšinį, tinklinį, šoko 
tautinius šokius. Paragintas 
B. Dainučio (mirusio Mel
bourne) įstojo į skautų vyčių 
draugovę. Vėliau teko eiti 
draugovės adjutanto parei
gas iki teko keltis į naują 
stovyklą, kurioje aktyviai 
dalyvavo sporto veikloje. 
Vėliau pasikeitus sąlygoms 
Aleksandras gavo darbo 
okupacinės kariuomenės 
sandėliuose.

Į Australiją atvyko 1949 
metais ir paskirtas prie 
elektrinių jėgainių statybos. 
Ten išdirbęs virš penkerių 
metų paliko gyventi toli nuo 
lietuvių. Po dvidešimt metų 
ryžosi sugrįžti prie lietuvių. 
Atvykęs į Sydnejų 1972 me

stos pusės nieko negirdime 
Sydnejaus radijo laidose.

Sydnejuje ir gretimose 
apylinkėse vis dėl to yra lie
tuvių ir jie pagal išgales 
veikia. Ką vietinės radijo 
valandėlės klausytojai suži
no išskyrus apie Lietuvių 
Klubo parengimus arba 
kunigo sveikinimus vardu
vių proga? O rodos šioje ko
lonijoje netrūksta žmonių, 
kurie gali ir turi ką pasakyti 
ir iš praeities, ir apie dabar
tinę mūsų bendruomenės ir 
bendrai Lietuvos padėtį, tu
rime visą eilę mūsų meninių 
vienetų ar atskirų individų, 
kurie būtų neblogesni už vi
sokius importuotus, bet jų 
radijo valandėlėje nėra, tar
si ji būtų transliuojama tuš
čiai erdvei.

Tegu atleidžia kitų kolo
nijų radijo klausytojai, kad 
šia proga buvo kiek užkliu
dyti Sydnejaus vietiniai rei
kalai, bet tegu žino, kad ne 
visur viskas sklandžiai 
vyksta.

Į radiją tenka žiūrėti pa
našiai kaip į spaudą. Turimą 
laikraštį galima padaryti tu
riningą, patrauklų ir aktu
alų, arba jį paversti tik 
nuotrupų rinkiniu, kad tik 
būtų užpildomas spausdina
mas plotas. Gal kai kam to ir 
pakaktų, bet sąmoningo 
skaitytojo tas nepatenkintų. 
Lygiai yra ir su radijo prog
ramomis. Duotą laiką galima 
užpildyti bet kokia pakliu
vusią medžiaga, bet galima 
ją padaryti brandžią, turi
ningą ir prasmingą. Gaila, 
Sydnejaus lietuviškos radijo 
valandėlės darbuotojai at
rodo laikosi pigesnio kelio - 
kad'tik bet kuo turimas lai
kas būtų užpildytas. Jeigu 
tą valandą reikėtų pirkti, 
kas už ją mokėtų? (v.k.)

tais susipažino su Lidija Le- 
lešiene, su ja sukūrė šeimą 
ir apsigyveno Stnathfielde. 
Vėliau Aleksandras įsijungė 
lietuvių veiklom Šį kartą 
pasirinko šachmatus, tin
kančią jo amžiui sporto šaką. 
Prisimenu, Aleksandrai, 
tavo pirmą apsilankymą 
mūsų klube. Pasisakei savo 
pavardę ir vardą. Mačiau, 
kad buvai kiek susijaudinęs. 
Prie šachmatų žaidimo gi 
netinka šnekos. Neilgai tru
ko, mes pamilome tave. Visi 
jautėme, kad buvai paten
kintas sugrįžęs prie savo 
tautos bendraminčių. Savo

Įsidėmėkite!
MŪSŲ PASTOGES

SPAUDOS BALIUS 
rugsėjo 25 d.

Sydnejaus Lietuvių Klube

Spaudoje

Grėsmė tebegalioja
Anicetas Tamošaitis, S.J.

Yra tokia patarlė: "Neik 
su velniu obuoliauti, nes lik
si be obuolių ir be krepšio”. 
Tą patarimą mes duodame 
šiandieniniam Vakarų pa
sauliui, matydami vykstantį 
flirtą tarp jo ir komunizmo. 
Komunizmui pavyko ilga 
propaganda save pagražinti. 
Dabar čiulba, kad su juo 
galima taikiai sugyventi, o 
daugelis vakariečių užsi
merkę lenda jam tiesiai į 
gerklę. Daro visokias nuo
laidas, kad tik Brežnevas 
arba kas jį pakeis neimtų 
raukytis. Stengiasi už
gniaužti visa, kas tik galėtų 
gadinti sušilusius santykius 
su Rytais. Žiūri, kad Ame
rikos Balso radijas ir pana
šūs nekeltų aikštėn Sovietų 
Sąjungos negerovių. Trum
pai, ne tik leidžia komunis
tams vedžioti save už nosies, 
bet tiesiog mauna sau ant 
kaklo kilpą. Kas stengiasi 
nurodyti tikrąją komunizmo 
prigimtį ir tokio flirto pra
gaištingumą, tas šiandien 
dažno laikomas juokingai 
atsilikusių pažiūrų.

Komunistai yra aiškiai 
įsirašę į savo programą kaip 
tikslą Vakarų palaidojimą, 
visame pasaulyje įvestiną 
proletariato diktatūrą, visur 
galutinį komunizmo triumfą. 
Bet Vakarams rodo kitokį 
veidą — saldžiai meilų. Toji 
taktika gerai atsispindi žo
džiuose, kuriuos kitados yra 
pasakęs Dimitrijus Manu- 
ilskis, Tarptautinio Lenino 
instituto Maskvoje dekanas, 
vienam ten studijavusių 
amerikiečių. ’’Tarp komu
nizmo ir kapitalizmo kova 
yra neišvengiama, kova iki 
pat kardo rankenos. Šian
dien, aišku, mes nesame pa
kankamai stiprūs atakai. 
Mūsų metas ateis po 2 0 - 30 
metų. Kad laimėtumėme, 
mes turime užpulti staigiai 

švelniu būdu, savo noru pa
dėti ten, kur jautei reikalin
ga pagalbos, įsigijai daug 
draugų ir pasidarei vienas iš 
mėgiamiausių bendruome
nės narių. Todėl nenuosta
bu, kad tave amžinon kelio
nėn palydėjo gausus būrys 
Sydnejaus lietuvių.

Lidcombe bažnyčioje ge
dulingas pamaldas atlaikė 
Mons. P. Butkus giedant 
’’Dainos” chorui. Prie kapo 
mons. P. Butkus palaimino 
tave į amžiną kelionę. Ed. 
Lašaitis ’’Dainos” choro ir V. 
Augustinavičius - Sydnejaus 
šachmatų klubo vardu tau 
tarė atsisveikinimo žodį. 
Mielas Aleksandrai, nespė
jus tau sulaukti penkiasde
šimt septynių metų sustojo 
plankusi tavo jautri širdis. 
Ilsėkis ramybėje.

V. Augustinavičius 

ir netikėtai. Buržujai turi 
būti užmigdyti. Todėl 
pradėsime skelbti norį tai
kingai su jais gyventi, mesi
me skambių šūkių, pažadė
sime stebėtinų nuolaidų. 
Kapitalistiniai kraštai, kvaili 
ir išlepę, pasveikins tai su 
dideliu džiaugsmu. Žiūrėk, 
jau komunizmas pasikeitė, 
sakys savo pačių pražūčiai. 
Kai tik jie padės atsargą į 
šalį, mes su visa jėga smog
sime į juos sugniaužtu 
kumščiu!”

“Laiškai lietuviams”

PASAULYJE
Amerikoje, gegužės 15 d. 

mirė žinomas kraštotytinin- 
kas, fotografas ir dievdirbis 
Daumantas Čibas. Krašto
tyroje dirbo nuo 1927 metų 
daug fotografuodamas ir 
savo patyrimus skelbdamas 
spaudoje Lietuvoje. Jis re
dagavo vaikams žurnaliuką 
’’Vyturį”, mėnesinį žurnalą 
’’Motina ir vaikas”. Gyven
damas Amerikoje jis daug 
laiko skyrė tautodailei pats 
drožinėdamas iš medžio, 
plačiai talkino Lietuvių En
ciklopedijai. Tai buvo šviesi 
asmenybė lietuvių kultūros 
propagavime ir kūryboje. 
Palaidotas gegužės 18 d. 
Kalifornijoje.

* * *
Pagal šių metų U.S.A. 

statistinius davinius Ameri
kos Jungtinėse Valstybėse 
įrašyti kaip lietuviai 832.000 
asmenys. Mūsų žiniomis lie
tuvių Amerikoje skaitoma 
dvigubai ar trigubai dau
giau. Ispaniškai kalbančių 
Amerikoje užregistruota 7.7 
milijono, vokiečių — 4 mil., 
lenkų — 2.5 mil., prancūzų 
— 2.4 mil., italų — 4.1 mil., 
žydų 1.2 mil.

Žydiškumas nelaikomas 
tautybe, bet religija, tad iš 
statistikos sunku susekti, 
kiek Amerikoje žydų.

**♦
Buvęs australietis (Ade

laidėje) dail. A. Rūkštelė 
pernai sulaukė 75 metų am
žiaus. Dailininkas vis dar 
judrus ir aktyvus meno pa
saulyje ir kūrybingas. Tiek 
pat metų pernai atšventė ir 
jo žmona buv. solistė Elena 
Rūkštelienė.

Pereitą savaitę įvykus že
mės drebėjimui pietų Itali
joje, tūkstančiai Romos gy
ventojų traukiasi iš namų ir 
statosi palapines atviram 
■ore bijodami didesnių žemės 
drebėjimo pasėkų.

• ***
Islandijos pakraščiuose 

užtiktas 1667 m. paskendęs 
olandų laivas, vežęs 43 tonas 
aukso ir 4 tonas deimantų. 
Laivas apneštas jūros dugno 
smėliu ir jį bandys atkasti.
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lySa Lietuvių Dienos
Helboume

Gautas galutinis užtvirti
nimas iš ,?Spindulio” vado
vės Onos Razutienės, kad į 
Lietuvių Dienas Melbour- 
nan atvyksta iš Los Angeles 
tautinių šokių grupė ’’Spin
dulys”, maždaug 50 asmenų 
sąstatu. Bus gražus papil
dymas Lietuvių Dienų ir 
ypač jaunimui naujos pažin
tys.

Atvykstančių sąrašas 
paskelbtas pr. M.P. Nr. Gal 
kas iš skaitytojų suras pa
žįstamų pavardę ir jei 
norėtų pas save apgyven
dinti, gali kreiptis į Haliną 
Statkuvienę.

Atvyksta tautinių šokių 
grupė ir iš Pertho. Malonu, 
kad galiausiai nutarė atvyk
ti. Bendri tautiniai šokiai 
šventės metu vyks didelėje 
Albert Park stadiono salėje, 
kur lengvai galės sutilpti 
visi.

Halina Statkuvienė prašo 
visų tautinių šokių vadovų 
neatidėliojant, skubiai at
siųsti visų atvykstančių t.y. 
kiekvienos grupės šokėjų 
sąrašus, atžymint ir kiek
vieno amžių. Taip pat malo
nėkite visi atsakyti į visus 
klausimus. Uždelsimas labai 
trukdo darbui, nes progra
mas reikia spausdinti. Visų

ATVYKSTA ’’SPINDU
LYS” IŠ LOS ANGELES 

parengimų programos me
džiaga turi būti įteikta iki 
spalio 1 d.

Literatūros ir Tautosakos 
vakarui gauta salė Royal 
Showgrounds. Toks pasiro
dymas Melbourne pirmą 
kartą ir iš viso turbūt niekur 
per Lietuvių Dienas tokio 
vakaro nebuvo. Jį organi
zuoja Dr. Brazaitiene ir 
verta bus visiems pamatyti.

Jaunimo Sąjungos suva
žiavimas įvyks gruodžio 30 
d. Lietuvių Namuose. Jau
nimas numato vieną rytą 
turėti šampano ir blynų 
pusryčius. Vieną vakarą 
jaunimas vyks į restoraną. 
Bus išvyka ir į pikniką ir 
jaunimo susipažinimo vaka
ras. Po Naujų Metų sutiki

mu) baliaus, skautų stovykla.
Sportininkai Lietuvių. 

Dienoms laukia didelio skai
čiau sportininkų atvykstant 
•ir daug naujų sporto šakų 
dalyvaus varžybose.

Viktoras Adomavičius, 
Melbourne sporto klubo 
’’Varpo” pirmininkas, per 
paskutinį LD posėdį pain
formavo apie visas sporto 
varžybas, kurios vyks per 
Lietuvių Dienas Melbourne, 
tai: krepšinio, tinklinio, gol
fo, skvošas (squash), plauki

mo, stalo teniso, lauko teni
so, šachmatų ir biliardo. 
Sporto komandos susideda 
iš vyrų, moterų ir jaunių — 
mergaičių ir berniukų.

Sportininkai skaičiumi 
yra didžiausia organizacija 
lietuvių bendruomenėje. 
Sportininkų tarpusavio 
bendravimas yra, palyginus 
su kitomis organizacijomis, 
labai dažnas. Jie susirenka 
du kartus į savaitę, vieną 
treniruotis, kitą žaisti.

Melbourne klubo ’’Varpo” 
sportininkai didžiuojasi, kad 
Eriklauso lietuviškam sporto 

lubui, išdidžiai nešioja 
’’Varpo” ženklą. Kiekvieną 
sekmadienį skelbia sporto 
rezultatus per lietuvišką ra
dio pusvalandį.

Lig šiol Lietuvių Dienoms 
pasiruošimas vyko tyliai, 
bet LD Komitetas ir paren
gimų vadovai atsidėję dirba.

Liko vos keli mėnesiai, 
kviečiame visus, iš visų vie
tovių ruoštis atvykti Lietu
vių Dienoms į Melbourną ir 
dalyvauti visuose parengi
muose. Melbourniškiai ir 
artimose apylinkėse gyve
nantys, pakvieskite savo 
pažįstamus kitataučius ir 
draugus ir dabar jau pla
nuokite tą savaitę skirti 

Lietuvių Dienų parengi
mams.

Noriu atsiprašyti ponios 
.Šalkauskienės už praleidimą 
jos pavardės po Lietuvių 
Dienų Komiteto nuotrauka. 
Nuotraukoje ponios Šal
kauskienės nėra, bet ji LD 
Komiteto narė, už nepami- 
nėjimą ponios Jonės Šal
kauskienės labai atsiprašau.

Lietuvių Dienų pilna 
programa dar nebaigta su
statyti. Kai tik programą 
gausiu, gal ir visų parengi
mų bilietai jau bus sutvar
kyti, neuždelsiant bus 
paskelbta.

Alisa Baltrukonienė 
LD Komiteto narė 

spaudos informacijai

NAUJI LEIDINIAI

Atsiųsta paminėti:
K. Vabalėlis. RIMUOJU 

SAU. Eilėraščiai. Išleista 
1981 m. Yucaipa, Cal. U.S.A. 
102 psl. Kaina nepažymėta.

Atrodo, autoriaus leidi
nys. Rinkiny patriotinio tu
rinio ir satyriniai eilėraščiai.

Kazimieras Kaminskas. 
PO. SVETIMU DANGUM. 
Eilėraščiai. Autoriaus leidi
nys. Spausdinta 1981 m. 
Adelaidėje, Australijoje. 
Puslapiai ir kaina nepažy
mėta.

Autorius yra adelaidiškis. 
Jo atskirų eilėraščių dažnai 
užtikdavom periodinėje 
spaudoje. Eiliuota forma 
autorius išsako savo nuotai
kas, tėvynės ilgesį ir savo

♦ ♦ ♦

Birželio 5 d. Švedijoje mi
rė žymus lietuvių kalbos ty
rinėtojas estas P. Aruma, 
sulaukęs 82 m. amžiaus. Jis 
buvo kalbotyrininkas, iš
skirtiną dėmesį skyręs lie
tuvių kalbai ir lietuvių kal
bos temomis išleidęs eilę 
savo mokslinių darbų. Ir jo 
disertacija daktaro laipsniui 
gauti buvo apie lietuvių kal
bą (’’Lietuvių kalbos asme
ninių įvardžių tyrinėjimai”) 
išleista vokiškai 1934 m. 
Nepriklausomoje Estijoje jis 
profesoriavo Tartu univer
sitete, o nuo 1944 m. Lundo 
universitete Švedijoje.

jausmus.

Vincas Liulevičius.
IŠEIVIJOS VAIDMUO
NEPRIKLAUSOMOS LIE
TUVOS ATKŪRIMO DAR
BE. Išleido Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės Valdyba 
Čikagoje 1981 m. Tiražas 
600 egz. 398 psl. kietais 
viršeliais. Kaina nepažymė
ta.

Autorius yra žinomas is
torikas, pedagogas, išleidęs 
eilę vadovėlinio pobūdžio 
knygų iš Lietuvos ir bend
ruomenės istorijos. Šis vei
kalas yra stambus įnašas, 
iškeliąs išeivijos reikšmę 
tautai ir besikuriančiai vals
tybei.

VIS TOS JALTOS IR POTSDAMAI...
Elena Juciūtė pasakoja apie pokario kovas Lietuvoje. Pokalbis imtas iš ’’Aki
račių” 1982 m. birželio Nr. Tesinvs

T.R.: Ar manėte, kad bus 
karas, ar iš tirkųjų galvojo
te, kad taikos sutartis bus 
be karo?

E.J.: Be karo. Mes galvo
jom kad be karo. Ot, čia yra 
Atlanto charta. Mes pilnai' 
tikėjom visiems pažadams ir 
manėm, kad okupacija tik 
laikinai. Svarbu dabar tik 
išbūti kaip nors savo krašte, 
kad tik neišvežtų, kad nežū
tų žmonės. Dėl to kaip tik 
tuo tikslu žmonė ir ėjo į miš
kus.

T.R.: Ar jums teko girdėti 
kokių nors skatinimų iš Va
karų tęsti partizaninę kovą, 
tęsti rezistenciją, net plėsti 
ją, stiprinti?

E.J.: Mums perduodavo 
tiktai žodžiu, iš tų pačių 
partizanų girdėdavom, kad 
tik laikykimės, laukime, vis 
tiek kas nors bus.

T.R.: O šiaip iš kur gau
davote žinių apie padėtį pa- 
sauyje?

E.J.: Daugiausia per 
visokius šnabždus tiktai. Kai 
atėjo rusai, radijo aparatus 
surinko. Jeigu rusas karei
vis ar milicininkas koks pa
matė radijo aparatą, tai tuoj 
išjungė, pasiėmė ir nežinia 
kur dėjo. Bent viešai turėti 
namuose radijo aparatą ne
buvo galima.

T.R.: Ar būdavo kas nors 
kitų surašyta iš slapta gir
dėtų Vakarų radijo laidų?

E.J.: Nu, laikraštėliuose 
būdavo, kuriuos platino 

i partizanai. Jie gana plačiai 
kursavo.

I T.R.: Kaip šiandien jums 
atrodo tos tada jūsų girdė
tos žinios ar gandai, kad 

„kas nors bus”. Ar ne per 
optimistinės?

E.J.: Atrodo, kad per op
timistinės. Mes tikėjomės 
visai kitaip. Atvažiavus čia, 
sužinojau aukštyn kojom 
padėtį. Kad visa okupacija 
buvo su Vakarų palaimini
mu. Visos tos Jaltos ir Pots- 
damai... Mes tikrų žinių ne
turėjom, o ką komunistai 
skelbė, mes netikėjom. Ko
munistai visą laiką visur 
skelbė, kad čia viskas amži
nai, amžinai, kad jie jau 
žengia į Vakarus, ir kad 
greitai viskas bus jų...

T.R.: Išeivijoje gana pla
čiai paplitusi nuomonė, jog 
žemės ūkio kolektyvizacija 
iš naujo atgaivino jau gero
kai sumažėjusį partizaninį 
judėjimą. Ar kolektyvizacija 
turėjo kokios nors įtakos į šį 
judėjimą?

E.J.: Man atrodo, kad ne. 
Dėl to, kad tas „nubuožini- 
mas” jau buvo pradėtas tuo
jau, tuoj grįžus bolševikams. 
Tuojau tuos stambesnius 
ūkius sumažino ir vis dar 
mažino, ir pervedė pirmą ir 
antrą žemės rūšį į trečią, ir 
padarė iš nebuožės buožę, 
žodžiu, kad jau tie ūkiai bu
vo sunaikinti, kelis kartus 
nubuožinta, atimta viskas, 
bet žmonės dėl to nesijaudi
no. Jie sakė, kad užteks 
mums kiek turėsime, kad tik 
neišvežtų, kad tik galėtume 
savo krašte pasilikti. Žmo
nės dažniausiai dėl to tiktai 
rūpinosi.

T.R.: Mes čia Vakaruose 
esame skaitę, kad partizani
nis karas vedė prie kraštu
tinių žudynių ir iš partizanų 
pusės. Ar jums žinoma tokių 

atvejų, kad partizanai būtų 
palietę ne visai kaltus ar ir 
nieku dėtus žmones?

E.J.: Man yra žinomas 
vienas atvejis. Tai Okšrutos 
žudynės. Ten buvo atvežta į 
tuščius ūkius, į pabėgusių ar 
išvežtų ūkius, rusų gan di
delė grupė, kelios dešimtys. 
Tai ten vieną naktį sudegino 
tuos namus ir šaudė. Buvo 
32 lavonai. Tai čia visos 
apylinkės žmonės jau verti
no kaip kovą prieš koloniza
ciją. Ir partizanų nuomonė 
buvo tokia. Sako, kad jau 
gana miestus valdo, jau pra
deda ir kaimus kolonizuoti, 
ir kol mes galėsim, mes šito 
neleisim.

T.R.: Ar šitoks nusistaty
mas nešė vaisių?

E.J.: Taip, tuos rusus iš
vežė iš ten ir daugiau neat
vežė.

T.R.: Sovietiniuose šalti
niuose yra paskelbta nuo 
partizanų žuvusiųjų pavar
dės, įskaitant moteris, vai
kus, kūdikius. Kaip jūs šitai 
paaiškintumėt?

E.J.: Nu, jeigu vyksta so
dybose susišaudymas, — o 
būdavo žiaurių kautynių, — 
tai, žinoma, visokie žūdavo. 
Ten kulka neskiria nei mo
ters, nei vaiko.

T.R.: Pačių partizanų do
kumentuose, atrodo, yra 
užtinkami partizanų teismai, 
stačiai egzekucijos. Ar tokių 
dalykų neteko girdėti?

E.J.: Aš nežinau, bent 
mūsų apylinkėje nebuvo to
kių, kurie jau specialiai eitų 
ir žudytų nekaltus žmones. 
Nors kas visoj Lietuvoj bu
vo, negaliu sakyti.

T.R.: Kokia buvo šioje 

padėtyje katalikų bažnyčios 
rolė?

E.J.: Paprastai, ypač pro
vincijoje, kunigai vengdavo 
iš viso apie tai kalbėti, dau
giau tiktai apsiribodavo re
liginiais dalykais. Kaip galė
dami vengė, nes nežinai kam 
nusikalsi. Jeigu kalbėsi 
prieš partizanus, tai nusi
kalsi prieš partizanus, jeigu 
kalbėsi prieš valdžią — tai 
areštuos, žodžiu, jie buvo 
tarp kūjo ir priekalo ir ven
gė kam nors nusikalsti, 
stengėsi kaip nors išlaviruo
ti, kad pasiliktų gyvi ir savo 
.vietoje,

T.R.: Kiek yra tiesos tei
ginyje, kuris atėjęs iš pačių 
partizanų šaltinių, kad par
tizanai — tai Dievo rykštė 
liaudžiai?

E.J.: Nežinau. Bet ta liau
dis tai Dievo rykšte nelaikė, 
o laikė tiktai, kaip žmones, 
kurie bėgo nuo kančių ir 
mirties, ir kiekvienas sten
gėsi jiems padėti.

T.R.: Sovietai bando tą 
partizaninį karą vaizduoti 
kaip klasių kovą. Ką jūs į 
tai? Gal būtų galima pradėti 
klausimu, koks buvo parti
zanų socialinis charakteris? 
Kas tai buvo per žmonės?

E.J.: Buvo ūkininkų vai
kai, buvo paprasti bernai, 
buvo amatininkai, visokių. 
Visa Lietuvos liaudis buvo 
toj pačioj padėty. Ir tai yra 
didelė neteisybė, kad tai 
buvo klasių kova. Tai buvo 
lietuvio kova su rusu, tai 
buvo saviginos kova, ne 
puolimo, bet apsigynimo 
kova. Išlikti gyviems ir iš
likti savo krašte — tai buvo 
pagrindinis motyvas. Sovie
tai skelbė, kad buožės kovo
ja už arklį ir karvę. Tai kad 
dėl to arklio ir karvės dar 
nereikėjo kovoti. Dar visi po 
arklį ir karvę turėjo tada, ir 
vis dėlto kovojo.

T.R.: Sovietų istorikai 
taip pat neseniai pradėjo 
skelbti tezę, kad tas parti
zaninis karas turėjo pilieti
nio karo pobūdį. Nurodoma, 
kad lietuvis kovojo prieš lie
tuvį, turint omenyje tuos 
vadinamus istrebitelius. 
Nors mes žinome, kad pa
grindinė jėga kovoje prieš 
partizanus buvo sovietų 
saugumas ir kariuomenė, 
tačiau faktas lieka faktu, 
kad buvo ir tų. stribų. Tad 
norėtųsi iš jūsų patirti, kas 
per vieni tie stribai?

E.J.: Pirmiausiai tai viso
kie valkatos. Į juos pirmiau
siai ir kreipėsi sovietų sau
gumas ir juos užverbuodavo 
į tuos stribus. Net jų išvaiz
da buvo baisi. Jiems nedavė 
jokių uniformų, nieko. Ėjo 
apdriskę, šautuvas žeme 
velkasi. Tai tokie visuome
nės atmatos daugiausiai. O 
paskui —

T.R.: O amžiaus atžvilgiu, 
kokie būdavo maždaug?

E.J.: Nu, buvo jauni dau
giausiai. Senų neteko man 
matyti. Nu paskui —

T.R.: Ar būtų galima sa
kyti, kad tai buvo daugiau
sia iš miestų ir miestelių 
jauni vaikinai?

E.J.: Taip, daugiausia iš 
miestelių buvo. O paskui —

T.R.: O kaip tautybės at
žvilgiu? Ar ten lietuviai vy
raudavo tuose „liaudies gy
nėjų” būriuose?

E.J.: Nu, jeigu buvo kur 
vietinių rusų, tai tie su dide
liu noru ėjo saviems padėti. 
Taip, ir tie Lietuvos rusai 
tuojau sėdo į visokius tuos 
komitetus, vykdomuosius, 
visur. Ir būdavo vadovais 
deportacijose, kadangi jie 
pažino žmones. Toks buvo 
Ukmergėje Vorovjovas. Tai

Nukelta į psl. 7
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Namie ir svetur Literatūrinė popietė Sydnejuje
Literatūros vakaras

Apie Lietuvių Katalikų 
Centrą susibūrusios kelios 
organįzacijos yra, galima 
sakyti, monopolizavusios vi
sus ten vykstančius kultūri
nius parengimus. Truks, 
plyš, bet atėjus laikui 
moksleiviai ateitininkai ims 
visus kviesti į jaunimo kon
certą. L.K. Moterų D-ja — į 
šiupinį, o ateitininkai sen
draugiai — į literatūros ir 
dainos vakarą. Šie parengi
mai laikrodžio tikslumu 
vyksta jau dešimtmečiais.

Negausios mūsiškės me
ninės pajėgos. Pasidairai 
aplinkui beieškodamas 
žvaigždžių, o jų tik keletas 
prasimuša pro mus supan
čios kasdienybės rūkus. 
Žvelgi į klausytojus, o jų ei
lėse vis tie patys veidai, pa
sidabruotais viršugalviais, o 
vienok parengimai įvyksta 
ir publika susirenka. Kartais 
jų eilės gana kuklios, bet 
priguža ir apypilnė salė. 
Tarp rengėjų ir atsilankan
čių, atrodo, yra atsiradęs 
nerašytas susitarimas 
bendradarbiauti. Ir šis 
bendradarbiavimas tęsiasi 
jau trečią dešimtmetį be jo
kios pertraukos, kiekvienais 
metais. O tai jau šį tą pasa
ko. Atseit, rengėjai turi ką 
fiasakyti ir parodyti, o atsi- 
ankiusieji ką pamatyti ir iš

girsti. Žiūrovo neapgausi. 
Vieną kartą nusivylęs, se
kantį kartą jis vakarą geriau 
praleis prie televizoriaus. 
Bet jis vis ateina ir ateina.

Ne visuomet šie parengi
mai yra aukšto meninio ly
gio ir be priekaištų, kad jie 
galėtų būti geresni. Bet sta
tant reikalavimus, visuomet 
atsimintina meninių pajėgų 
ištekliai ir mūsų visuomenės 
nuotaikos. Atrodo, kad da
roma viskas, kas esamose/ 
aplinkybėse įmanoma pada
ryti.

Štai aną šeštadienį ateiti
ninkų sendraugių vėl buvo 
suruoštas jau dvidešimt 
trečias literatūros ir dainos 
vakaras. Ir šį kartą jis buvo 
kiek kitoks, negu ankščiau 
buvusieji. Programoj nebu
vo nė vieno vietinio literato. 
Visas vakaras buvo pašvęs
tas lietuvių poezijos kuni
gaikščiams — Maironiui ir 
Brazdžioniui. Adelaidiškiai 
— dailiojo žodžio meistrai 
tik perteikė klausytojams 
jų kūrybą.

Programa sudaryta iš 
dviejų dalių. Pirmoji jos da
lis buvo skirta Maironiui. Po 
trumpo įvado apie Maironį, 
inscenizuota jo poema ’’Jau
noji Lietuva”. Inscenizavimą 
atliko B. Rainys, V. Ratke
vičius, N. Skidzevičius, S. 
Kubilius ir P. Pusdešris. In
scenizacijos vidury ’’Nemu
no Dukrų” trio — B. Bud
rienė, S. Pusdešrienė ir A. 
Kaminskienė padainavo T. 
Makačino ”Po žvaigždžių 
lietum” ir A. Brazinkso 
’’Dubysa pavasarį”. Po dai
nų inscenizavimas buvo tę
siamas toliau ir tuo pirmoji 
dalis apie Maironį užbaigta.

Antroje programos dalyje 
klausytojams patiekta B. 
Brazdžionio kūrybos, minint 
jo amžiaus 75 m. sukaktį, 
pradžiai su ištrauka iš teks
to: ’’Tavęs ir manęs nebus, o 
Brazdžionis ’’kaip vėlė 
nemarūnė”, keliaus per laiką 
ir generacijas, prikeldama 
lietuvio sieloje Dievą ir tė
vynę Lietuvą”. Kausytojai 
turėjo progos išgirsti šiuos 

Brazdžionio kūrybos dei
mančiukus: ’’Mylimųjų va
karas”, perdavė S. Kubilius, 
I. Sabeckienė ir B. Rainys. 
”Ką pasakė mūrininkas Jė
zui” — B. Rainys, ’’Ženklų 
psalmė” — N. Skidzevičius, 
’’Paskutinis žodis nuteisto 
mirti” — V. Ratkevičius, 
”Aš čia gyva” — B. Rainys ir 
’’Trys vizijos” — S. Kubilius. 
Šie rinktiniai Brazdžionio 
kūriniai mūsų aktorių buvo 
perteikti su jėga ir įsijauti
mu, parodančiu poeto talen
tą ir jo vietą lietuvių poezi
joj. Ir šioj daly "Namuno 
Dukros” vėl padainavo porą 
dainų: J. Karoso ’’Kur ban
guoja Nemunėlis” ir A. II- 
čiuko ’’Ji visų gražiausia”.

Kai vakaro programa 
užsibaigė ir visa eilė jos da
lyvių išsirikiavo scenoje pri
imti padėką, iš sendraugių 
pirm. A. Kubiliaus ir gėles iš 
simpatingų ponių, pilna salė 
klausytojų dar paskutinį 
kartą šiam vakarui šiltai pa
plojo, atsidėkodama, už tai, 
ką matė ir girdėjo. Tačiau 
kilo mintis, ar reikėjo šiuos 
mūsų du didžiuosius sukišti į 
vieną maišą - į gana trumpo
ką šio vakaro programą? Ar 
nebūtų buvę tikslingiau visą 
šį vakarą skirti vien Braz
džioniui, kuris tikrai yra 
vertas platesnio pristatymo, 
nes sekantį sekmadienį ruo- 
aams iškilmingas Maironio 
gimimo 120 metų ir mirties

Įteikta peticija
Adelaidėje rugpiūčio 9 d. 

Apylinkės Valdybos p-kas Č. 
Zamoiskis ir vicepirminin
kas V. Vosylius apsilankė 
pas senatorių Baden Teague 
(Lib.) ir įteikė jam peticiją 
Klaipėdos Šv. Marijos baž
nyčios atgavimo katalikams 
reikalu. Peticija su beveik 
tūkstančiu parašų pasirašy
ta taip pat ir Adelaidės ar
kivyskupo J.W. Gleeson, 
vyskupo James Kennedy, 
daugelio australų kunigų ir 
kitų tautybių atstovų.

Senatorius Baden Teague 
pabrėžė, kad jam ypatingai 
malonu priimti šią peticiją, 
nes jis yra ir Senato Žmo
gaus Teisių Komisijos na
rys, kurios vienas iš uždavi
nių yra iškelti tikėjimo lais
vės pažeidimus pasaulyje. 
Šiuo tikslu senatorius yra 
lankęsis Maskvoje ir Lenin
grade ir jam gerai žinoma 
bažnyčių padėtis ir tikėjimo 
persekiojimas Sovietų Są
jungoje. Tolimesniame pasi
kalbėjime senatorius šiltai 
atsiliepė apie lietuvius ir vi
sus pabaltiečius, apie kurių 
veiklą jis yra gavęs daug ži
nių iš Baltų Moterų Draugi
jos Adelaidėje.

Senatorius buvo paprašy
tas perduoti padėką federa- 
linei vyriausybei už jos lai
kyseną Pabaltijo valstybių 
klausimu. Drauge su peticija 
jam buvo įteikta knyga

Australijoje plačiai ko
mentuojama apie ankstyvus 
federalinius rinkimus ir net 
spėjama, kad rinkimai galį 
įvykti jau rugsėjo mėnesį. 
Ministeris pirmininkas tuos 
spėliojimus paneigė ir nusi
statęs išbūti pilną kadenciją. 

50 metų minėjimas Lietuvių 
Namuose. Šiame vakare 
Maironis buvo pristatytas 
gana blankiai, vien ištrauka 
iš poemos ’’Jaunoji Lietu
va”, kuri nėra pripažinta, 
kaip aukštos meninės vertės 
kūrinys. Maironis nemiršta
mą garbę pelnė savo eilė
raščiais, kurie per generaci
jas eina ir eis iš lūpų į lūpas. 
Jų nė vieno šį vakarą neiš
girdome. Gal nenorėta da
ryti ’’konkurencijos” būsi
mam Maironio minėjimui, 
kurio programoj dalyvaus 
žymi dalis šio vakaro išpil- 
dytojų. Į šį Maironio minėji
mą jau seniai visi užkviesti. 
Tad jeigu sendraugiai Mai
ronio į šio vakaro programą 
nebūtų įtraukę, niekas 
nebūtų įtaręs, kad jie Mai
ronio negerbia ar nemyli. 
Tik būtų parodytas darbų 
pasidalinimas ir tarpusavis 
respektas. Vertinimas ir pa
garbos išreiškimas puse 
lūpų gal geriau, negu visiška 
tyla. Bet apie didelius žmo
nes kalbame garsiai, arba 
tylime.

Tegu šios pastabos nebus 
palaikytos noru nuvertinti 
patį parengimą. Esu įsitiki
nęs, kad dauguma pastarojo, 
kaip ir buvusių literatūros 
vakarų klausytojų yra dė
kingi sendraugiams už jų 
nepalaužiamą ištvermę ir 
entuziazmą, kasmet vieną 
vakarą sukviesti tautiečius 
pasiklausyti lietuviško kū- 
rybinio žodžio. R Straukas

’’Violations of Human Rights 
in Lithuania”, brošiūra 
’’Lithuania” (J. Prunskis) ir 
knygelė ’’Frozen Inferno”. 
Atsisveikinant, senatorius 
paragino visais panašiais 
reikalais kreiptis į jį ir už
tikrino, kad peticija bus 
perduota ir svarstoma rug
piūčio 16 d. prasidedančioje 
parlamento sesijoje.

P. Australijos senatorius B. Teague (dešinėje) priima pe
ticiją iš Adelaidės apyl. pirm. Česlovo J. Zamoiskio.

Nuotrauka V. Vosyliau^

SYDNEY
PRANEŠIMAS

Kandidatų pasiūlymai į 
Lietuvių Klubo Valdybą 
(Board of Directors) 
1982/83 metams turi būti 
įteikti raštu Valdybos sek
retoriui ne vėliau 1982 m. 
rugpiūčio 29 d. _4 vai. p.p. 
Kandidatų pasiūlymų pa
reiškimai gaunami Klubo 
raštinėje.

”IR VIS DĖLTO
JUOKIMĖS!..”

Sydnejaus Skautų Židi
nys, talkinamas visos eilės 
dailiojo žodžio mylėtojų, ak
toriui Pauliui Rūteniui reži
suojant, rugpiūčio 8 d., Lie
tuvių Klube, Bankstowne, 
suruošė savo 4-tąją literatū
rinę popietę, pavadintą 
(Pulgio Andriušio žodžiais) 
”Ir vis dėlto juokimės!...”

Tai lyg lietuviškosios ju- 
moristikos ir satyros skers- 
piūvis, pradedant Dr. Vincu 
Kudirka ir užbaigiant šių 
dienų šio žanro kūrybos pa
vyzdžiais, kiek tai buvo ga
lima sutalpinti į pusantros 
valandos trukusią eilių ir 
žodžių pynę, paįvairintą ški
cais ir kupletais.'

Programa pradedama po
pietės pranešėjos Jadvygos 
Viliūnienės deklamuojamu 
Kazio Binkio eilėraščiu 
’’Krupnikas iš lyrikos”; įva
de, supažindindama su šio 
vakaro programa, ji pastebi, 
kad dėl mūsų tautos neleng
vos praeities, ir mūsų kūry
boje nebuvo daug juoko. 
Vistik ir rimčiausieji mūsų 
rašytojai ir poetai kartas 
nuos karto ’’šyptelėdavo” ir 
parašydavo ’’nerimtai”...

Vytautas Juška dekla
muoja Maironio eilėraštį 
’’Mūzos pavojuje”. Jį seka 
Jadvyga Viliūnienė, paskai- 
tydama ištraukų iš Dr. V. 
Kudirkos satyros ’’Lietuvos 
tilto atsiminimai”; nors ši 
satyra rašyta prieš kelias
dešimt metų, bet palyginus 
tuometinį ir dabartinį laikus 
rastume tam tikro paraleliz
mo. *. «

Į sceną išeina Edvardo 
Lašaičio vadovaujami 
’’Linksmieji Broliai”: Vy
tautas Stasiūnaitis, Vytau
tas Burokas ir Petras Vir- 
žintas (akordeonistas). Jie, 
sodriais balsais, padainuoja 
eilę savo sukurtų, Sydne
jaus lietuvių gyvenimo te
momis, kupletų, užsitarnau
dami nemažai aplodismentų 
ir klausytojų juoko.

Daivos Bieri Augustino

— Kaip laikaisi? Gyveni
mas pakenčiamas?

— Puikiausiai! Geriau ne
gali norėti.

— Tai gal skaitai oficiozą 
’’Pravdą”?

— Žinoma! Iš kur gi žino
čiau, kad gyvenimas toks 
geras.

Prenumeruokite 
’’Mūsų Pastogę” 

Griciaus - Pivošos feljetono 
’’Krikštynos” interpretacija 
buvo gyva ir įdomi. Sekė 
Gintos Viliūnaitės perduotas 
nuotaikingas K. Binkio eilė
raštis ’’Apie madas” (atrodo, 
kad trumpos suknelės, pa
šiaušti plaukai ir t.t. madoje 
yra nebe pirmą kartą...).

Kazio Almeno škicą ’’Ge
dimino sapnas” atliko Pau
lius Rūtenis ir Vytenis Šlio
geris. Tai vienas iš J.A.V. 
lietuvių teatro grupės ’’An
trasis Kaimas” statytų vaiz
delių. Žinoma, jumoristiniai 
pavaizduota mūsų senovė 
atrodė kiek kitaip, negu 
legenda pasakoja...

Danutės Karpavičienės 
perduotus Antano Gustaičio 
eilėraščius — ’’Jaunystė” ir 
’’Amžinoji lietuvybė” — 
sekė Irenos Dudaitienės 
paskaitytas Liūnės Janušy
tės feljetonas ’’Muzikos my
lėtojai” ir Onutės Maksvy- 
tienės interpretuoti Marce
lijaus Martinaičio eilėraščiai 
- baladės apie kumelaitę 
Kukučio ausy ir Kukutį savo 
laidotuvėse.

Prano Visvydo škicą 
’’Kryžiažodis, atliko Danutė 
Karpavičienė, Kastytis Sta- 
šionis ir Milda Karpavičienė. 
Tai trumpa satyriukė iš lie
tuvių išeivių gyvenimo, ak
tuali, suprantama ir šiltai 
žiūrovų - klausytojų sutikta. 
Vytautės Žilinskaitės felje
toną ’’Apie paguodą” skaitė 
Marina Cox.

Antru atveju išėję 
’’Linksmieji Broliai” tęsė 
savo kupletus bei surimuo
tus tekstus, ’’gnybtelėdami” 
tai vieniems, tai kitiems... 
Milda Karpavičienė paskaitė 
Jono Aisčio eilėraštį ’’Kara
liaus: šuo”. Jį sekė Irenos 
Dudaitienės perduotas Pul
gio Andriušio feljetonas 
’’Labanaktis!”

Pabaigai — Pauliaus Rū- 
tenio suvaidintas škicas - 
monologas - ”Po baliaus” (A. 
Almeno).

Apšvietimas ir garsas — 
Algio Dudaičio.

Dalyvių - apie 150.
b.ž.

ATVYKSTA KUN.
KESTUTIS TRIMAKAS

Jaunesnės kartos kun. 
Kestutis Trimakas 1983 m. 
vasario mėn. atvyksta į 
Australiją pravesti rekolek
cijų ir išjudinti ateitininkiją. 
Kun. Trimakas yra pasiruo
šęs Australijos jaunimui pa
aukoti savo pusantrų metų 
atostogas, tad iš anksto 
ruoškimės sutikti šį iškilų 
svečią.

Kun. K. Trimakas dirba 
ligoninėje kaip psichologas 
40 valandų savaitėje, o 
dienų vakarais ir savaitga
liais redaguoja Ateities žur
nalą, talkininkauja Aidams, 
prisideda prie įvairių orga
nizacijų, ypač jaunimo veik
los, o taip pat padeda į jį be
sikreipiantiems šeimos ar 
asmeninėmis problemomis.

Kun. K. Trimakas mano, 
kad jam pavyks atvykti į 
Australiją kaip specialistui, 
psichologui, tai aišku tąsyk 
bus surištas su paskaitomis 
šioje srityje.

Kelionės išlaidas iš Chi- 
kagos į Australiją ir atgal 
sutiko apmokėti Ateitininkų 
Federacija Amerikoje.

A. Kramilius
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Vyčio
Laisvoje Lietuvoje ir vė

liau po karo Vokietijoje, at
sikūrus Lietuvių Skautų Są
jungai, mūsų skautai vyčiai 
buvo skautiškosios veiklos 
pažiba ir pavyzdys jaunes
niesiems skautams.

Jie buvo pirmieji skautiš
kame darbe padėti savo va
dovams ir mūsų bendruo
menei. Jie padėdavo įrengti 
ir sutvarkyti stovyklas. Be 
skautų vyčių pagalbos ne
apsieidavo ir mūsų stovyklų 
vadovai, nes vyčiai beveik 
visada sudarydavo
stovyklos darbo jėgą ir va
dovybės štabą.

Skautų vyčių uniformos 
buvo tvarkingos, o jų lazdas 
galėjai statyti į liaudies iš
dirbinių parodą.

Dabar išeivijoje matome 
skirtingą vaizdą. Svetimos 
mokyklos įtakoje susilpnėjo 
drausmė, tvarkingumas ir 
pareigos supratimas, nes to 
viso čia mokyklos nebemo
kina ir jaunimas nebeturi 
progos įsisavinti tų gerųjų 
tradicijų, kurios ir sudarė 
skautų vyčių veiklos 
pagrindus.

Tradicija, kad skautai vy
čiai tvarkosi savistoviai, 
išeivijos jaunimo tarpe buvo 
suprasta klaidingai, nes kai 
kuriems jau atrodė, kad štai 
mums bendra tvarka ir 
drausmė nebeprivaloma, 
nes mes jau esame vyrai ir 
mums klausyti tuntininko 
arba stovyklos viršininko 
jau nebereikalinga.

Mačiau, kaip vieno tunto 
skautai vyčiai stovyklos va
dovybei net drįso pastatyti 
ulitimatumą. Sako: mums 
stovyklos drausmė nepriva
loma. Mes statysime palapi
nes kur mes norime, kelsime 
ir gulsime kada norime, ir 
jūs nedrįskite* tikrinti šva
ros, priešingai, mes važiuo
jame namo.

Tas nemalonus įvykis bu
vo tik todėl, kad jie nesu
prato skautų vyčių tradici
jos apie savistovų tvarky
mąsi.

Skautų veikloje vilkiukai, 
skautai, vyčiai, akademikai, 
skautininkų ramovės ir židi- 
niečiai tvarkosi pagal savo 
šakos nuostatus ir veiklos 
metodus, bet visi sudaro 
vieną skautiškąją šeimą ir 
visi turi paklusti bendrai 
skautiškai drausmei ir sto
vyklos vadovybei.

Kas neturi noro klausyti 
savo vadovų, tas jau nebe
turi savyje skautiškos dva
sios ir turėtų iš skautų vyčių 
pasitraukti ir prisirašyti 
prie senųjų skautų būrelio 
ar židinio, bet įspėju, kad ir 
ten prisilaikoma organizaci
nės tvarkos ir drausmės 
bendrame darbe.

Kalbant apei skautus vy
čius, norėtųsi taip pat para
šyti keletą pastabų apie kai 
kurių pavienių vyčių menką 
supratimą ir įvertinimą vy
čio lazdos.

Dažnai, dalyvaujant sto
vyklose ir iškylose, kur da
lyvauja ir skautai vyčiai, ir 
pažvelgus į jų lazdas ir jų 
uniformas norisi iš gailesčio 
verkti arba rausti iš gėdos.

Skautai vyčiai — tai mūsų 
sąjungos elitas. Jų unifor
mos ir kojų apavas turėtų 
būti tvarkingi ir švarūs, nes 
iš to sprendžiama apie tos 
organizacijos narių vertę ir 
jų skautiškos veiklos supra
timą.

Taip pat ir iš skauto vyčio 
lazdos galima atspėti koks 
jis skautas ir kiek jis vertina 
skauto vyčio įžodį.

Mačiau užsienio skautų

lazda
vyčių lazdas. Visos gražios ir 
tvarkingos. Vienos miške 
surastos, gumbuotos, kitos 
dailesnės, bet įdengintu 
raštu papuoštos ar išdroži
nėtos. Dar kitos įvairiais 
ženklais išmargintos. Žiūrė
damas į jų lazdas galėjai at
spėti apie tų vyčių būdą ir jų 
skautiškos dvasios lygį.

Daug liūdnesnis vaizdas 
pas mus. Nedaug mūsų vy
čių teturi individualinių laz
dų, iš kurių galėtumei pasa
kyti, kad jis tikras skautas 
vytis. Mačiau ne kartą, kaip 
vienas ar kitas, eidamas į 
paradą ar vėliavų pakėlimą, 
pagriebė pakelyje rastą nuo 
medžio nukritusią sausą ša
ką ar nuo krūmokšnio nusi
laužęs pėdos ilgios šakelę, 
vaizdavo turįs ’’vyčio lazdą” 
ir ja, per raportus, saliuta
vo.

Bet tai ne vyčio lazda. Tai 
tik muselėms baidyti krūmo 
šakelė, ir vyčių būrelio va
das turėtų tokias ’’lazdas” 
surinkti ir panaudoti laužui.

Artėjant vasarai vėlpra- 
sidės iškylų ir stovyklų se
zonas. Visi stovyklų vadovai 
ir vyčių būrelių vyresnieji 
turėtų žiūrėti, kad skautai 
vyčiai, kaip sako jų įžodis, 
būtų pavyzdžiu jaunesnie
siems.

Tam tikslui reikia pasirū
pinti, kad visi vyčiai, kurie 
nori stovyklauti, turėtų 
tvarkingas uniformas, tikras 
vyčių lazdas ir nevaikščiotų 
basi.

Tik tvarkingai apsirengu
sius galima leisti žygiuoti 
parade arba dalyvauti vėlia
vų pakėlimo ar nuleidimo iš-

Baltijos
TUNTO TAUTINIŲ ŠOKIŲ 

GRUPĖ

Canberros ’Baltijos” tun
to skautai-tės pradėjo mo
kintis tautinių šokių. Vyksta 
reguliarios repeticijos. Pir
mas viešas pasirodymas nu
matytas tautos šventės 
metu. Grupę instruktuoja p. 
Gintaras Genys, padedant 
vyr. sesėms Vidai Howe, 
Rasai Mauragienei, Gabijai 
Mierensdorff ir Audronei 
Stepanienei. Akordeonu 
Rritaria brolis Mindaugas 

lauragis.
Gintaras Genys, prašomas 

tunto, apsiėmė sunkų darbą: 
jaunųjų skautiškoj tautinių 
šokių grupėj yra virš 20. Jų 
amžius - 6 iki 14 metų ir 
daugumas jų iš pradžių pa
našesni į drambliukus, bet 
ne į tautinių šokių šokėjus... 
Gerai, kad Gintaras turi 
daug patyrimo tokiam 
darbui.

Gintaras, senų canberriš- 
kių Vytauto ir Ramos Genių 
sūnus, tautinius šokius pra
dėjo šokti dar būdamas 
gimnazistu. Baigęs gimnazi
ją jis išvyko į Ameriką, kur 
mokinosi Rick’s koledže, 
Idaho, ir ten įstojo į tarp
tautinę šokių grupę — Val
halla Folk Dancers. Grupė 
šoko įvairius tautų šokius, 
įskaitant lietuviškąjį Malū
ną, Lenciūgėlį ir Žiogelį. Su 
šia šokių grupe Gintaras 
koncertavo Amerikoje, Ka
nadoje ir eilėj Vakarų Euro
pos kraštų. Vėliau, studi
juodamas Brigham Young 
universitete (kurį baigė 
Bachelor of Science - in 
Business Management) 

kilmėse.
Skautus vyčius, su tikro

mis lazdomis, statyti būrelio 
priekyje. Tie, kurie nori 
neštis mažas šakeles mu
sėms baidyti, tegu geriau 
atsineša po gerą musių 
purkštuvą, tada žinosim , 
kad jis yra ne skautas vytis, 
bet mamos bernelis, kurį 
augindamas tėvas buvo per
daug švelnus ir neišmokino 
pareigos ir atsakomybės 
jausmo supratimo.

Leidimas skautams vy
čiams tvarkytis savistoviai 
ir pagal jų metodus nereiš
kia, kad galima veikti ir gy
venti nesilaikant bendros 
tvarkos.

Savistovumas yra tam, 
kad skautas vytis, pats sa
vistoviai galvodamas ir pa
rodydamas iniciatyvą suge
bėtų tvirtai prisidėti prie 
bendro tikslo.

Mūsų visų skautų tikslas 
yra tarnauti Dievui, Tėvy
nei ir Artimui, nes tik vyk
dydami savo obalsį mes bū
sime naudingi savo tautai ir 
visai žmonijai.

s. Alb. Pocius

Tunte
įstojo į universiteto tautinių 
šokių grupę — International 
Folk Dancers. Ši grupė at
stovavo J.A.V. tarptauti
niuose šokių festivaliuose. 
Gintaras dalyvavo dviejuose 
festivaliuose ir gastroliavo 
po Rytų ir Vakarų Europą. 
Šokant Tarybų Sąjungoje, 
grupės pasirodymas buvo 
transliuojamas ir per Lietu
vos televiziją.

Europos festivaliuose 
grupė šokdavo amerikoniš
kus tautinius šokius, bet 
gastroliuojant po J.A.V., 
šokdavo įvairių tautų 
šokius, tarp jų Lenciūgėlį ir 
Malūną, išmokintus Gintaro.

Įdomūs Gintaro svarsty
mai:

”Aš jaučiu daugiau malo
numo mokindamas vaikus, 
negu pats šokdamas” — sa
ko jis. ’’Jeigu žmogus turi 
kam nors talento, jis turi juo 
pasidalinti, mokindamas ki
tus, ypatingai vaikus”.

’’Vaikus reikia pradėti 
mokinti šokti kuo jaunes
nius” — galvoja Gintaras. 
”Iš pradžių, atrodo, kad jie 
turi tris kojas, bet jeigu jų 
interesas bus sužadintas, jie 
pasiliks prie šokio”.

”Iš praktiškos pusės žiū
rint, reikia su vaikais judėti 
visą laiką. Negalima stovėti 
ir jiems aiškinti kaip ką da
ryti; reikia parodyti ir juos 
vesti. Kartais reikia daryti 
kvailus, juokingus judesius, 
kad vaikams būtų linksma ir 
įdomu. Taip pat yra svarbu 
sumaišyti vyresnius su jau
nesniais ir geresnius su blo
gesniais, kad jie galėtų mo
kintis vienas iš kito”.

Leidžia Australijos Rajono Spaudos Skyrius. Rašinius
siųsti: v.s. B. Žalys, 9 Lloyd Ave., Yagoona, N.S.W. 2199

SKAUTIŠKAS ’’DISCO”

Liepos 17 d. "Baltijos” 
tunto skautai suruošė 
’’disco” vakarą. Vakarui 
ruošti sudarytas komitetas, 
kurį sudarė 3 paukštytės — 
Belinda Howe, Daina Mau- 
ragytė ir Rasa Daukutė — ir 
3 jaun. skautai — Danius 
Mauragis, Andrius Daukus 
ir Dovydas Pember. Komi
tetui pirmininkavo vyr. sesė 
Vida Howe.

’’Visi sumanymai, visas 
darbas atliktas komiteto. 
Mano pagrindinis darbas 
buvo išlaikyti taiką” - pa
reiškė sesė Vida praėjus va
karui. ”Po šių pareigų, pir
mininkauti bendruomenės 
suvažiavimuose bus tik juo
kai!..”

Komitetas nutarė, kad va
karo apsirengimas ir muzika 
turi būti 1950-jų metų sti
liaus. Jis taip pat parinko 
muziką, sugalvojo žaidimus, 
numatė valgius ir salės su
tvarkymą. Taip pat buvo 
nustatytos griežtos taisyk
lės: kiekviena mergaitė gali 
atsivesti vieną draugę, 
kiekvienas berniukas - vieną 
draugą; salėje negalima bė
gioti, ir iš jos išeiti ilgiau, 
kaip 3 minutėms; jei kviečia 
šokti - negalima atsisakyti ir 
t.t.

Vakaras praėjo labai ge
rai. Prie lubų sukosi šimto 
veidrodžių • sviedinys, blyk
sėjo geltonos - žalios - rau
donos šviesos, sinchronizuo
tos su muzika, visus ’’balti
no” ultra - violetinė šviesa. 
Šokiai ir žaidimai vaikams ir 
tėvams užpildė vakarą.

Vakaras patiko jauniems 
ir seniems. Tik komitetas 
nusiskundė, kad nepadaręs 
pelno, bet kitais metais ži
nosiąs kaip viską geriau or
ganizuoti...

SKAUTŲ BALIUS

Rugpiūčio 14 d. "Baltijos” 
tuntas suruošė Canberros 
Lietuvių Klube balių. Ba
liaus rengimo komitetą su
darė p.p. Sandra Bruzgienė 
ir Barbara Šilinienė, sesė 
Audronė Kovalskienė ir 
brolis Romas Miniotas. Ba
liaus tema: ’’juoda ir balta”.

Baliaus pelnas paskirtas 
vykimo į Melbourne ruošia
mą rajoninę stotyklą išlaidų 
padengimui; į ją canberriš- 
kiai smarkiai ruošiasi.

ATGIJO ’’ŠVENTARAGIS”

Po ilgesnio poilsio, atgijo 
Canberros Sk. Vyčių Šven
taragio būrelis. Nauju vadu 
išrinktas br. Romas Minio
tas nustatė sekančių metų 
gaires ir pradėjo šaukti re
guliarias sueigas. Pagal 
anksčiau vyravusią tradiciją 
numatyta kiekvienos suei
gos metu pravesti paskaitą 
ar pokalbį lituanistine ar kt. 
tema.

Pirmoji sueiga įvyko bir
želio mėn. Kęstas Antanaitis 
pravedė pašnekesį tema 
’’Kompiuteriai ir jų reikšmė 
dabartiniame gyvenime”. 
Prelegentas pasakojo apie 

labai greitą jų išsivystymą 
per paskutinius 20 - 30 metų 
ir apibūdino jų sugebėjimus. 
Nors prelegentas užtikrino, 
kad kompiuteriai niekada 
neprilygs žmogaus smege
nims, vis tik pasiliko nejau
kus jausmas, kad jie kartais 
darosi gudresni už mus.

Liepos sueigoje br. Juras 
Kovalskis nagrinėjo lietuvių 
genčių kilmės problemą, 
trumpai papasakodamas 
apie senas, dabar jau at
mestas, teorijas, mėginusias 
įrodyti lietuvių kilmę iš ro
mėnų ar graikų. Jis ilgiau 
apsistojo prie dabar jau pla
čiai priimtos teorijos . apie 
lietuvių sąryšį su sankskri- 
tu. Ji pagrįsta moksliniais, 
lingvistiniais tyrinėjimais ir 
geriausiai atitinka žinomus 
faktus. Bet ji vistiek yra tik 
teorija ir, tikrumoje, apie 
lietuvių kilmę yra labai ma
žai žinoma.

Šventaragio būrelio va
das, br. Romas Miniotas ir 
ateityje numato tęsti gyvą 
vieneto veiklą. R n

AUSTRALIJOS 
RAJONE

RAJONO VADIJOJE

* 1982-84 m. kadencijos LSS 
Australijos Rajono Vadiją 
sudaro: Rajono vadas - s. 
Albinas Pocius, Rajono dva
sios vadovas - v.s. fil. kun. 
Pranas Dauknys, Seserijos 
vadovė - v.s. Danutė Či- 
žauskienė, Brolijos vadeiva - 
j.s. Dr. Rimantas Šarkis, 
ASS įgaliotinis / vadeiva - 
ps. fil. Algis Žilinskas, rajo
no vadijos sekretorė
v.s. v.si. Jieva Arienė-Di- 
džytė, rajono iždininkas - 
v.s.fil. Vytautas Vaitkus, 
rajono spaudos skyriaus ve
dėjas - v.s. Bronius Žalys. 
Tikimasi, kad netrukus 
rajono vadiją papildys tieki
mo skyriaus pareigūnas.

* Liepos 30 d. Rajono vado 
namuose, Melbourne, įvyko 
Rajono Vadijos pirmasis po
sėdis, nors mažesnių pasita
rimų prieš tai buvo padaryta 
jau trys. Posėdžio metu tar
tasi einamaisiais rajono rei
kalais.

* Iš Adelaidės.gauta žinių, 
kad rugpiūčio 5 d. palaidotas 
dipl. inž. ps. Kostas Tymu- 
kas, 62 m. amžiaus, pakirs
tas vėžio ligos. Brolis Kostas 
į skautus įstojo lankydamas 
Biržų gimnaziją. Aktyviai 
reiškėsi kaip skautų vado
vas Vokietijoje ir vėliau, 
pirmosiomis lietuvių skautų 
organizavimosi dienomis 
(apie 1948 - 50 m.) Adelai
dėje.
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Pas Newcastle lietuvius
LAUKIAME SVEČIO IŠ 

TASMANIJOS

Algis Taškūnas, ’’Baltic 
News” redaktorius, atvyks
ta tarnybos reikalais i New- 
castelio universitetą ir tuo 
pačiu laiku susitiks su New- 
castelio lietuviais.

Newcastelio Diskusijų 
Klubas, talkininkaujant 
Apylinkės Valdybai, rengia 
viešą susirinkimą, kur Algis 
Taškūnas padarys praneši
mą apie žmogaus teisių pa
dėti Lietuvoje, HELLP or
ganizacijos veiklą Tasmani- 
joje ir parodys du filmus: 
1. Koncentracijos lageriai 
okupuotoje Latvijoje ir 2. 
Teisė i religiją - tikėjimą.

Laikas - penktadienį, rug- 
piūčio 27 d. 7 vai. Susirinki
mo vieta — State Bank rū
mų salė, II aukštas 414 
Hunter St., Newcastle 
(Civic rajone), salė atidaro
ma 6.30 vai.

Šauliai pagerbia-motinas

Liepos 11 d. Melbourne D.L.K. Vytenio šaulių kuopa surengė lietuvėms 
patriotėms motinoms pagerbimą, kur motinos buvo apdovanotos garbės raš
tais. Ne visos tos kategorijos motinos dalyvavo ar buvo pakviestos, dėl ko 
šaulių kuopa maloniai atsiprašo. Lietuvybė išeivijoje ir dažnai okupuotoje 
Lietuvoje grindžiama motinų pasiaukojimu, ir šita prasme visos lietuvės 
patriotės motinos esančios vertos Šaulių žvaigždės ordeno. Nuotraukoje pa- 
ferbime dalyvavusios patriotės motinos. Iš k. sėdi: B. Tamošiūnienė, E. Šei- 

ienė, D. Zonienė, V. Juškienė, J. Bruožienė. Stovi H. Statkuvienė, J. Petrai- 
tienė, O. Szentimrey, A. Baltrukonienė, L. Lipkevičienė, P. Dargienė ir M. 
Prašmutienė.

Vergų vietoje
Persergėdama Europos. 

kraštus dėl sovietinio dujo
tiekio, kurį sovietai nori nu
tiesti iš Sibiro į Vakarų Eu
ropą, Amerika sustabdė 
šiam projektui technologinę 
pagalbą, tačiau Prancūzija ir 
Vak. Vokietija pasiryžusios 
pačios tiekti dujotiekiui 
vamzdžius. Dabar
apsižiūrėta, kad tam dujo
tiekiui paruošti pagrindą 
sovietai kaip darbo jėgą 
įkinkę politinius ir krimina
linius kalinius laikydami 
juos kaip vergus. Šitą reika
lą Vakaruose iškėlė viena

Kviečiami visi apylinkės 
lietuviai skaitlingai atsilan
kyti. Taip pat yra pakviesti 
latvių ir estų atstovai.

Dalyviai prašomi atsinešti 
savo užkandžius ir gėrimus. 
Kavą ir arbatą patieks ren
gėjai nemokamai. Pobūvio 
metu bus proga arčiau susi
pažinti su Algiu Taškūnu.

PAMALDOS
LIETUVIAMS

Jau eilę metų kun. Povilas 
Martūzas atvyksta iš Syd- 
nejaus į Newcastelį kiek
vieno mėnesio kas ketvirtą 
sekmadienį ir laiko pamal
das lietuviams šv. Lauryno 
kat. parapijos bažnyčioje, 
Broadmeadow.

Paskutinės pamaldos įvy
ko liepos 25 d. Svečias kuni
gas buvo priimtas pietums 
Martos ir Česlovo Zaka
rauskų šeimos.

Sekančios pamaldos

Vakaruose veikianti žmo
gaus teisėms ginti organiza
cija, kuri yra įrodymui su
rinkusi faktus. Prancūzijos 
prez. Mitterand ir Vak. Vo
kietijos kancleris Schmidt 
sudarė komisiją ištirti tarp
tautinės organizacijos žmo
gaus teisėms ginti iškeltus 
faktus. Vakaruose esą so
vietiniai disidentai tuos fak
tus patvirtina. Sovietų ofi
cialūs diplomatiniai atstovai 
šitų faktų išsigina. Tvirtina
ma, kad prie dujotiekio tie
simo dirba mažiausia 10.000 
politinių kalinių ir apie 

įvyksta rugpiūčio 22 d., sek
madienį.

Patirta, kad kun. P. Mar- 
tūzo atsilankymai kas kart 
vis daugiau patraukia žmo
nių į šias pamaldas. Taip pat 
svečias kunigas talkinin
kauja Apylinkės Valdybai 
perduodamas įvairius pra
nešimus per bažnyčią. Šios 
pamaldos taip pat suteikia 
gražią progą gana plačiai iš- 
siskirsčiusiems po apylinkę 
lietuviams susitikti. a.Š.

LAIMA BERŽINYTĖ

viešnia iš Kanados, jauni
mo Sąjungos atstovė, šiuo 
metu svečiuojasi Sydnejuje. 
Ji jau aplankė Melbourne, 
Hobarto, Pertho, Canberros 
jaunimą ir aną savaitgalį tu
rėjo keletą susitikimų su 
Sydnejaus jaunimu. Dar nu
mato lankytis Brisbane ir po 
to skubės namo. Viešnios 
misija kaip nors išjudinti 
Australijos lietuvių jaunimą 
veiklai ir sužadinti susido
mėjimą Jaunimo Kongresu,

100.000 kriminalinių. Iš 
kitos pusės turima neginči
jamų faktų, kad daugumai 
K’"inių kalinių prisegama 

maliniai nusikaltimai ir 
jie tuo pagrindu teisiami. 
Vokietijos kancleris 
Schmidt minėtai žmogaus 
teisių organizacijai pareiš
kęs, jog jam tokie faktai ne
žinomi.

Išaiškinta, kad pereitais 
metais prieš popiežiaus gy
vybę pasikėsinęs turkas bu
vęs sovietų nusamdytas, nes 
popiežius buvo laikomas 
lenkų Solidarumo unijos 
dvasiniu vadu ir todėl turė
jęs būti pašalintas.

LIETUVIŲ KOOPERATINĖ KREDITO DRAUGIJA

„TALKA” LTD.
• Moka už indėlius (deposits) 9 % metinių palūkanų.

Už terminuotus indėlius:
aukštesni procentai mokami automatiškai pasiekus 

nustatytas sumas.
Nuo $ 100 iki $ 5000 — 12 %
nuo $ 5000 iki $ 10.000 - 13 %
nuo $ 10.000 iki $ 50.000 - 14 %
nuo $ 50.000 ir daugiau 15 %

Terminuoti indėliai priimami tik pilnais $ 100 ir turi 
išbūti iki finansinių metų galo, t.y. birželio 30 d. Už atsi
imtus term. ind. metų bėgyje — 6’ %. Procentai užskaito
mi už kiekvieną pilną kalendorinį mėnesį finansinių metų 
gale ir įrašomi į einamąsias sąskaitas. Už įnašus (shares) 
iki 17 % dividendo.

• Teikia paskolas iki $ 15.000 įkeičiant nekiln. turtą, as
menines paskolas su garantuotojais iki $ 5000 ir be jų iki 
$ 2000. Procentai už visas paskolas užskaitomi kas 3 mėn.

• Įstaiga veikia:

Melbourne šeštadieniais nuo 10 iki 2 vai. pp., sek
madieniais nuo 1.30 pp. iki 3 vai. pp., Lietuvių Namai, 50 
Errol St., North Melbourne. Tel. 328 4957.

Informacijos dar teikiamos pirmadieniais ir antradie
niais nuo 9 vai. ryto iki 2 vai. pp.

Pašto adresas: "TALKA”, Box 4051, GPO, Melb. 3001.

Adelaidėje sekmadieniais nuo 1 iki 3 vai. pp. Lietuvių 
Namuose. Pašto adresas: TALKA, Lietuvių Namai, 6 
Eastry St. Norwood, SA 5067.

Sydnejuje sekmadieniais nuo 2 vai. iki 4 vai. pp. Lietuvių 
Klubo patalpose 16 - East Terrace, Bankstown NSW.

MŪSU PASTOGĖ

SPAUDOS BALIUS
Metų metais Mūsų Pasto

gės Spaudos Balius Sydne
juje buvo vietos lietuvių pa
žiba ir prestižo reikalas. No
rime jį tokį išlaikyti ir atei
tyje.

Šių metų M.P. Spaudos 
balius įvyks rugsėjo 25 d. 
Sydnejaus Lietuvių Klube. 
Jis numatomas kiek kitoks, 
negu anksčiau. Buvo skun
džiamasi, kad baliaus ren
gėjai už įjėjimą imdavo 
aukštas kainas, kur įsiskai- 
tydavo ir svečiams vakarie
nė. Šiemet spaudos baliuje 
nenumatoma vakarienė, tad 
ir bilietų kaina nustatyta tik 
$ 5! Tačiau susitarta su klu
bo valgykla, kad norintieji 
galės gauti vakarienę ar už
kandžių valgykloje indivi
dualiai.

Baliaus programą sutiko 
paruošti jaunoji karta: Ri
mas Milašas, Darius Gakas 
ir Kajus Kazokas. Tikimės, 
kad programa bus originali 
ir patraukli. Kas joje bus, 
paaiškės paties baliaus 
metu.

Mūsų Pastogės spaudos 
baliaus loterija kaip ir visa
da bus fantų kokybe sau ly
gios neturinti. Ją paskelbsi-

Izraelio ekonominiai rei
kalai pastaruoju laiku labai 
nusmuko. Pereitą savaitę 
Izraelyje infliacija pasiekė 
130 %. 

me, kai jau bus bent didesnė 
turimų fantų dalis užtikrin
ta. Loterijos bilietai po 50 
centų. Spaudos balius visu
moje yra visais atžvilgiais 
sau lygaus neturįs visoje 
pietų hemisferoje.

Įėjimas su bilietais, kaip 
minėta $ 5 asmeniui. Bilietus 
ir vietas skirstys Lietuvių 
Klubo vadovybė ir vedėja. 
Jau dabar kviečiame visus 
sudaryti savo grupes ir vie
tas užsisakyti klube.

Kviečiame ir raginame 
visus Sydnejaus ir apylinkių 
tautiečius rugsėjo 25 d. va
karą pašvęsti spaudos baliui 
ir spaudos gerovei. Juk 
spauda yra visų lietuvių 
vienytoja ir informuotoja. 
Dalyvaudami spaudos ba
liuje drauge paremiame ir 
savo spaudą.

Kadangi Mūsų Pastogės 
spaudos balius yra lietuvių 
prestižo vakaras, tad ir sve
čių apranga turi būti vaka
rinė. Tas ypač svarbu, kad 
būtų išlaikytas spaudos ba
liaus stilius ir lygis.

Iki spaudos baliaus beliko 
vos penkios savaitės. Laiko 
labai nedaug, tad jau dabar 
verta susirūpinti užsitikrinti 
baliuje vietas. Nereikia šito 
reikalo atidėti paskutinei 
dienai.

M.P. Spaudos Baliaus 
Rengėjai
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Vilniaus Komunisto žur
nale kovo mėnesį' išspaus
dintas sieksninis Pravdos 
straipsnis pasmerkiantis 
Italijos kompartiją. Jis ver
tas ypatingo lietuvių skaity
tojų dėmesio. Iš jo sužino
me, kad italų kompartijos

LAIŠKAS 
REDAKCIJAI

DĖL LIETUVYBĖS

Lie-Paskutiniais laikais 
tuvos vardas vis plačiau mi
nimas tiek spaudoje, tiek ir 
politiniuose sluoksniuose, 
taip, kad sutikus politiką 
australą ar kurį kitą tenka 
nustebti, kiekjie daug žino 
apie mūsų nelaimės ištiktą 
Lietuvą ir ten gyvenančius 
mūsų brolius. Išgyvenau 
tiesiog jaudinančius mo
mentus, kai apie Lietuvą 
kalbėjo čia atvykęs anglas 
kun. Michael Bourdeaux. 
Lietuvių buvo ten tik sau
jelė, visi kiti daugumoje 
australai ir kiti.

Atvykęs iš Pertho kroatų 
kilmės kun. Tom Tomich 
kalbėjo su tokiu palankumu 
lietuviams, kad net ir akmuo 
pakelėje turėjo jį išgirsti. 
Ber ar išgirdo jį lietuviai? 
Žinome Šveicarijoje yra lie
tuviškų tautinių šokių 
grupė, kuriuos šoka šveica
rai. Olandijoje įsisteigęs lie
tuviškas meno ansamblis, 
kur olandų jaunimas dai
nuoja lietuviškas dainas, o 
kiek yra kitų pavyzdžių? 
Mūsų pačių tarpe australai 
mišriose šeimose išmoko 
kalbėti laisvai lietuviškai. 
Kokią garbę jie suteikė lie
tuviams ir kada mes juos 
atitinkamai pagerbsime?

Štai demonstracijose už 
Lietuvos laisvę Sydnejuj at
silanko apie desėtkas lietu
vių! Turime reprezentacinį 
vienetą, savo chorą. Tik pa
žiūrėkime, kiek ten dainuoja 
ir kiek serga ’’įvairiomis" li
gomis. Dar kiti laukia, kad 
juos kas kelios savaitės kas 
.nors prašytų, tik vieno jie 
nežino kas turi paprašyti 
tuos, kurie turėtų juos pra
šyti?

A. Kramilius

Skelbimas
ŠVENTO RASTO TYRINĖTOJŲ GARSINIMAS

Tėvas, Sūnus ir 
Šventoji Dvasia

Supratę ko mes turime laukti po to kai mes pasiduoda
me Šventosios Dvasios įtakai, mes nebesistebėsime kodėl 
negalime kalbėti įvairiomis kalbomis, taip kaip mokyti
niai darė per Sekmines ir per trumpą laiką po Sekminių. 
Kalbėjimas ’’įvairiomis kalbomis”, kaip buvo daroma 
ankstyboje bažnyčioje, buvo tuomet būtinas reikalas. 
Sekminių dieną Jeruzalėje buvo susirinkusių žydų iš 
įvairių apgyventojo pasaulio kraštų. Jie kalbėjo įvairias 
kalbas, o Viešpaties valia buvo tokia, kad jie turėjo gauti 
liudijimą apie tiesą, kuriaskelbė apaštalai. Norint pasek
mingai tai įvykdyti mokytiniams buvo suteikta stebuk
linga galybė kalbėti įvairiomis kalbomis. Bažnyčiai gi au
gant, kuomet jau daug iš tų įvairių kalbų žydų įtikėjo, 
nebebuvo ilgiau reikalinga kalbėti į juos stebuklingai su
teiktomis kalbomis, nes mokytinių tarpe atsirasdavo ga
linčių kalbėti ir skelbti Evangeliją jų pačių suprantamose 
kalbose.

Bus daugiau

Mylį tiesą literatūros gausite veltui. Rašykite:
P. Bafinskas, 16 Burlington Str., Holland Park, Old. 4121

Komunizmo krizė ir Lietuva
vadovybė nesižavi tariama 
Maskvos ’’kova už taiką”, 
kalba apie ’’tarybinę karinę 
g-esmę*’, simpatizuota Len- 

jos ’Solidarumo’ dešinie
siems ekstremistams” ir 
apibūdinta Maskvos politi
ką, kaip ’’pasenusią ir ne
vertingą”. Pasak Komunisto 
— Pravdos, italų komparti
jos pozicija sutampa su JA 
V-bių valstybės sekreto
riaus Haigo samprotavimais 
apie ’’tarybinės santvarkos 
krizę”.

Apie tokią krizę kalba ne 
tik italų kompartijos vado
vybė ir Haigas, bet ir kitų 
šalių komunistai. Sekdamas 
Italijos pavyzdžiu, Japonijos 
’’nepriklausomos” kompar
tijos plenumas kovo mėnesį 
vėl pasmerkė Afganistano 
invaziją ir ’’karinę represiją” 
Lenkijoje, kaip ’’nepateisi
namą nusikaltimą”, už kurį

Sporto žinios
AUSTRALIJA - 

BRAZILIJA 75-73

Australijos krepšinio 
rinktinė dalyvauja pasaulio 
pirmenybėse kurios šiuo 
metu vyksta Kolumbijoje. 
Pirmame rate laimingu bū
du įveikė Braziliją dvejų 
taškų skirtumu. Pirmasis 
puslaikis baigtas jų naudai 
tuo pačiu skirtumu 30-28. 
Brazilai būdami pranašesni 
ūgiu skirtumą išlygino ir 
rungtynėms pasibaigus taš
kų polygiai 67-67. Penkių 
minučių pratesime australai 
išsikovojo pergalę.

Norėdami patekti į finalus 
turi nugalėti trečią savo 
grupės priešininką.

IR V. GERULAITIS LAIMI

Po ilgos pertraukos ir ne
sėkmingo mėginimo laimėti 
Wimbledono pirmenybes 
Vytas Gerulaitis išsikovojo 
Kanados 1982 metų lauko 
teniso čempiono titulą tri
juose setuose įveikęs čekos- 
lovakų garsenybę L. Leidi.

Vytas yra pažadėjęs daly
vauti Australijos Custom 
Credit turnyre kuris įvyks 
berods už keturių savaičių. 

atsakingas tarybinis reži
mas. Jugoslavų žurnalistas 
Davor Sosič rašo, jog Itali- 
Ž’os ir Sovietų Sąjungos 
kompartijų konfliktas per

žengė eilinio ginčo ribas ir 
giliai veikia pasaulinį komu
nizmą. Nors Belgrado vy
riausybė po Tito mirties el
giasi atsargiai ir vengia er
zinti Maskvą, jugoslavai ne
slepia savo simpatijų italų 
komunistams. Jie lygina da
bartinę Maskvos ideologinę 
ofensyvą prieš italų kom
partiją su 1948-jų metų įvy
kiais, kai jugoslavų kompar
tija buvo ’’ekskomunikuota” 
ir pašalinta iš Kominformo 
organizacijos. Italai puolami 
nemažiau aršiai, kaip kadai
se jugoslavai ir neseniai ki
niečiai.

Tarptautinio komunizmo 
krizė reikšminga ir Lietuvai. 
Kol Maskva buvo ’’neklai
dinga” ideologinė pasaulinio 
komunizmo sostinė, įvairių 
šalių kompartijos Pabaltijo 
užgrobimą laikė dėsningu ir 
neišvengiamu istorinės rai
dos tarpsniu. Ideologinei 
vienybei iširus ir vis dides
niam kompartijų skaičiui 
protestuojant prieš Lenki
jos, Čekoslovakijos ar 

tas buvo tikra Dievo rykštė 
žmonėms... Nu, ir daug 
tokių buvo.

T.R.: Kur dažniausiai 
partizanai turėdavo savo 
bunkerius įsiruošę?

E.J.: Miškuose daugiau
siai. Kiti ir sodybose, kur 
nors ten po tvartais. Bet 
paskutiniu laiku labai jau 
rusai įsigudino ir išmoko 
ieškoti: sienas išbarškinda
vo, dvigubas sienas ir po 
tvartais bunkerius atras
davo.

T.R.: Kokius metodus jie 
naudodavo miškams šukuo
ti?

E.J.: Iš eilės išsidėstyda- 
vo „pagraničninkai”, vadi
nami reguliarios karuome- 
nės kareiviai, ir šukuodavo. 
Vieną kartą ir man teko pro 
tokį šukavimą pareiti. Aš 
turėjau krepšyje slaptų 
laikraštėlių ir ant viršaus ar 
dvi tuščias bonkas pienui. 
Neva tai pieno einu. Nieko, 
pažvelgė, matė, kad tuščios 
bonkos, ir praleido. Tai buvo 

' kareivis prie kareivio tiesiog 
eilėj. Jie ne tiktai miškus 
košdavo, bet ir kaimus. 
Ypatingai kreipdavo dėmesį

į vyrus. O čia moterėlė eina, 
bonkom nešina, tai nepavo
jinga. Kad būtų pažiūrėję į 
dugną, tai būtų amen...

T.R.: Buvo čia kalbų, kad 
tam tikrą laiką tautinis pa
sipriešinimas buvo toks 
išplitęs ir galingas, kad net 
gana aukšti sovietiniai 
pareigūnai faktiškai buvo jų 
valioje, partizanams tarna
vo. Ar jums teko ką nors 
panašaus girdėti?

E.J.: Ne, neteko girdėti 
to. Jeigu ir buvo, mums to
kiems eiliniams niekas 
nepasakė.

T.R.: Valymų neprisime
nate, kad būtų iš sovietinės 
valdžios tarpo?

E.J.: Tai ten jau iš

Vengrijos suverenumo pa
žeidimus, tos kompartijos 
turės susidurti ir su Lietu
vos, Latvijos ar Estijos su
verenumo pažeidimo klausi
mu. Šiandien iš jų rečiau 
girdimas ankstesnis argu
mentas, kad Pabaltijyje eg
zistuoja ’’socializmas” ir 
’’darbo žmonių valdžia”.

Ispanų kompartijos vado
vas Carillo šių metų pra
džioje pareiškė, kad "nebe- 
Kakanka kritikuoti paskirų 

laskvos klaidų”, o "atėjo 
laikas žengti toli anapus eu
rokomunizmo”. Praėjusių 
metų lapkričio mėnesį Japo
nijos kompartija atmetė 
Maskvos argumentą, kad iš 
tautų galima atimti jų teisę į 
laisvą apsisprendimą, pasi
teisinant internacionaliz
mo” ir ’’klasių kovos” argu
mentais, kaip Čekoslovaki
jos atveju.

Žengdamos tokiu keliu ir 
remdamosios tokiais princi
pais, nemaskvinės kompar
tijos turės pripažinti laisvo 
apsisprendimo teisę ir 
Lietuvai. ’’Arba su rusų 
tauta, su visomis tarybinė
mis tautomis nacionalinio 
suklestėjimo keliu” — prieš 
keletą metų tvirtino propa
gandistas Jonas Aničas — 
"arba imperialistinė vergo
vė, lietuvių tautos sunaiki
nimo grėsmė. Trečio kelio 
nėra!” Ne, ’’trečias kelias”

Vis tos Jaltos
Atkelta iš psl. 3

teorijos tie valymai visada 
būna.

T.R.: Grynai dėl paramos 
partizanams, sakysim, pa
šalinimas iš pareigų ar pa
našiai?

E.J.: Neteko girdėti. Bet 
pilnai įtikima, kad galėjo 
taip būti.

T.R.: O kaip iš daugelio 
metų perspektyvos atrodo 
jums šis laikotarpis? Ar toks 
ginkluotas pasipriešinimas, 
pareikalavęs tiek daug 
aukų, save pasiteisino, ar tai 
buvo beprasmiškas kraujo 
liejimas? Ar nemanytumėte, 
pvz., kad deportacijos buvo 
didesnės vien dėl to, kad so
vietams reikėjo pakirsti įsi- 
smarkėjusį partizanų judė
jimą?

E.J.: Aš manau būtų jie 
per tą dešimtmetį visus iš
gabenę, jei niekas būtų ne
sipriešinęs. Taip kad aš 
duodu didelį kreditą partiza
nų veiksmams. Be to, kitos 
išeities ir nebuvo. Tie žmo
nės vis tiek būtų žuvę. Ot, 
kaip čia vieną kartą radau 
spaudoj parašyta, ar nege
riau, kad tie 30.000, sako,. 
kurie žuvo, būtų buvę gyvi 
ir Lietuvoje. Nu, tai ačiū už 
locką. Jeigu jie būtų numa
tę, kad galės likti gyvi ir 
Lietuvoje, tai jie nebūtų ėję 
į tą mišką. Vis tiek dar bū
tume mes tos taikos sutar
ties ir to Lietuvos atkūrimo 
laukę ir labai ramiai, ir nesi- 
pešdami. Taip kad dabar iš
vada irgi tokia: dabar, kiek 
man tenka iš Lietuvos atei
nančių žinių patirti, kad vis 
dėlto ten tas jaunimas užau
go toks, kokio mes nesitikė- 
jom. Ir aš niekada negalvo
jau, kad ten atsiras šiuo me
tu dabar ta jaunoji karta 
tokia patriotiška ir tokia pa
siaukojanti. Visiškai be ato
dairos žmonės eina į tokį pa
vojų. Nors šiek tiek tas pa
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yra — skelbia ne tik antiko- 
munistai, bet ir italų, jugos
lavų, ispanų, japonų, britų ir 
kitos kompartijos. Maskvos 
imperializmas nėra neliečia
ma istorinė būtinybė! Tai 
suprato ir kaikurie lietu
vių komunistai, kurių pažiū
ras atstovauja savilaidinėse 
Perspektyvose pasireiškęs 
judėjimas už Lietuvos išsto
jimą iš TSRS-os. (ELTA)

LITERATŪRINĖ ŽIDINIO 
POPIETĖ

Rugpiūčio 8 d. Sydnejaus 
Liet. Klube buvo surengta 
literatūrinė popietė jumoro 
ženkle, pavadinta ”Ir vis dėl 
to juokimės”. Popietę orga
nizavo Sydnejaus skautų Ži
dinys, režisavo Paulius Rū
tenis, pravedė Jadvyga Vi- 
liūnienė ir techninę pusę 
tvarkė Algis Dudaitis.

Bene pirmą kartą sydne- 
jiškiai turėjo progos pasi
džiaugti literatūrine jumo- 
ristika. Programoje įtraukta 
visa eilė žinomų rašytojų 
vardų, pasižymėjusių kaip 
jumoristų, tačiau rengėjų 
atranka buvo tokia menka, 
kad visoje popietėje to ju
moro klausytojas beveik ne
juto. Daugiau jumoro papylė 
popietei talkinę ’’linksmieji 
broliai” ir amerikiečių ’’Ant
rojo kaimo” vaidybiniai ga
balėliai, negu kitų žinomų 
autorių parinktos ištraukos. 
Atrodo, popietės programos 
sudarytojai neskiria satyros 
nuo jumoristikos, nes kas 
gali laikyti jumoristais Mai
ronį, Vincą Kudirką ar Joną 
Aistį! Iš skaitytų gabalėlių 
labiausiai vykę buvo Liūnės 
Janušytės ’’Muzikos mėgė
jai” ir Pulgio Andriušio ’’La
banaktis” (abu skaitė L Du- 
daitienė).

vojus > dabar, žinoma, yra 
mažesnis. Dabar teisia vie
netais metų, nebe dešimt
mečiais. Mūsų laikais tai 10 
metų, tai buvo „malasročni- 
kas” reiškia mažabausmis. 
Kaip tas anekdotas sako, 
kad viršininkas sustatė į eilę 
kalinius Sibire ten ir klau
sia: Kiek tu teistas? Kiek tu 
teistas? Visi po 25-rius. Nu, 

■ tai ką jūs padarėt, kad visi 
po 25-rius? Patį pirmąjį pa- 
baltietį duria pirštu. Tas sa
ko, kad aš nieko nepadariau. 
Sako, meluoji: jeigu nieko 
nebūtum padaręs, tai tik 10 
būtum gavęs! Taigi, va, 
kokia padėtis tada buvo. O 
dabar jau Sadūnaitė gavo 3 
metus. Mūsų laikais, manau, 
ji būtų dingusi be žinios.

T.R.: Kiek jus buvo nu
teisę?

E.J.: Dešimt. Aš irgi 
„malasročniku” buvau. Ma- 
žabausmė. Nu, prokuroras 
reikalavo 25-rių. Kurgi, čia 
didelis pasitarnavimas buvo 
partizanams, žodžiu, kad tas 
dabartinis jaunimas, man 
atrodo, tai daigai iš pralieto 
miškuose partizanų kraujo. 
Tai yra jų vaikai, jų kaimy
nai, jų artimi žmonės, kurie 
vis dėlto eina tuo pačiu ke
liu, kuriuo ėjo jų tėvai ir 
broliai.

T.R.: Vienu žodžiu, Jūsų 
nuomone, jaunoji karta tą 
partizaninį judėjimą įverti
na kaip pozityvią, prasmin
gą apraišką ir iš jo semiasi 
sau stiprybės.

E.J.: Taip, aš taip manau.

Pabaiga
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TAUTOS ŠVENTĖS 
MINĖJIMAS SYDNEJUJE

Tautos Šventės minėji
mas Sydnejuje įvyks rugsė
jo 5 d. Sydnejaus Lietuvių 
Namuose (East Terrace, 
Bankstown) šia tvarka:

11.30 vai. pamaldos Lid- 
combe bažnyčioje įprasta 
tvarka. Pamaldas laikys 
prel. P. Butkus, organizaci
jos prašomos dalyvauti su 
vėliavomis.

3 vai. minėjimas Lietuvių 
Namuose, Bankstowne. 
Programą ruošia Dr. G.E. 
Kazokienė tema ’’Tautos 
dvasios pasireiškimas lietu
vių kūryboje”.

Tą dieną aukos bus ren
kamos Lietuvos Kat. Baž
nyčios Kronikoms leisti.

Visi tautiečiai maloniai 
kviečiami pamaldose ir mi
nėjime gausiai dalyvauti.

PRANEŠIMAS
A.L.B. Melbourne Apy

linkės Valdyba praneša, kad 
Tautos Šventės minėjimas 
įvyks rugsėjo 5 d. sekma
dienį. Iškilmės prasidės 12 
vai. pamaldomis Šv. Jono 
bažnyčioje. Visos organiza
cijos prašomos dalyvauti su 
vėliavomis.

2.30 vai. minėjimas Lietu
vių Namuose. Paskaitą 
skaitys Dr. A. Staugaitis. Po 
jos seks kultūrinė dalis. Ta 
proga bus renkamos aukos 
Vasario 16 gimnazijai bei 
solidarumo mokestis.

Melbourne Apylinkės 
Valdyba

* SYDNEJAUS LIETUVIŲ NAMUOSE
16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN (TEL. 708-1414)

Vyno Testivalis
♦ Tradicines vyno pristatymo apeigas ir programą atliks vokiečių 

’’BLAU WEISS COLONIAS” grupė.
* Bus renkami vyno karalius ir karalienė.
* Turėsite progos ragauti įvairių rūšių vynus.
* Lengvi užkandžiai.
* BILIETŲ KAINA TIK $ 4 ASMENIUI

Syd. Apylinkės Valdyba

PRANEŠIMAS
Rugpiūčio 29 d., sekma

dienį, 3 vai., Lietuvių Klube, 
Bar.kstowne, Baltic News 
redaktorius ir Friends of 
Captives veikėjas p. A. Taš- 
kūnas padarys viešą prane
šimą apie mūsų sąžinės kali
nius Sovietų S-goje bei apie 
žmogaus teisių padėtį Lie
tuvoje. Tautiečiai kviečiami 
kuo skaitlingiau dalyvauti 
pasiklausyti svečio iš Tas
manijos.

Panašų pranešimą anglų 
kalba p. Taškūnas padarys 
rugpiūčio 28 d., šeštadienį, 3 
vai., irgi Lietuvių Klube. Į šį 
pranešimą pakviesta eilė 
parlamento narių, etninių 
grupių atstovų ir žmogaus 
teisių organizacijų veikėjų.

Lietuviai, kurie norėtų 
dalyvauti šiame parengime, 
E rašomi kreiptis į Aust, 

ietuvių Dr-jos Žmogaus 
Teisėms Ginti Komiteto na
rius ir iki rugpiūčio 20 d. 
užmokėti po $ 12 asmeniui 
priėmimo išlaidom padengti.

Komiteto narių telefonai: 
Dr. D. Kairaitis 86 3823, Dr. 
I. Venclovas 639 0001, L. 
Cox 631 3688. V. Patašius 
55 4640, V. Šliogeris 50 8846

Aust. Liet. D-jos Žmogaus 
Teisėms Ginti Komitetas

PATIKSLINIMAS

Tautos Fondui aukotojų 
pranešime $ 30 aukojo A. 
Ankienė savo brolio Sibire 
nukankinto Juozo Mockaus 
atminimui. Pranešime buvo 
paskelbta neteisingai jo pa
vardė.

Taip pat p. A. Ankienė 
Tautos Fondui paaukojo $ 20 
atminimui senojo prieškari
nio ateivio Domo Kuodžio, 
mirusio prieš devynerius 
metus.

TAPYBOS PARODA

Nuo rugpiūčio 24 iki rug
sėjo 9 d. Holdsworth Gale
rijoje (86 Holdsworth St., 
Wollahra) Sydnejuje vyksta 
dail. Josonia Palaitis (Palai- 
tienės) tapybos paroda.

Atidarymas rugpiūčio 24 
d., antradienį, 5.30 vai. vak.

Tautiečiai maloniai kvie
čiami parodą aplankyti ir 
susipažinti su kylančios dai
lininkės kūriniais.

PADĖKA

**
**

**
*

Mano gerbiamiesiems Msnr. P. Butkui, kun. P. Martu- 
zui, giminėms, prieteliams ir draugams, kurie lankė mane 
ligoninėje,namuose arba laiškais linkėjusiems man svei
katos, nuoširdžiai dėkoju.

Drauge atsiprašau visų, kad reikšdamas padėką ne
miniu pavardėmis bijodamas ką nors užmiršęs praleisti.

Tad visiems šimtą kartų ačiū, kad manęs ligoje nepa
miršot.

Andrius Simanavičius

Sydnejaus lietuvių Choras, vad. Birutei Aleknaitei, 
ruošia įdomų

viduržiemio vakarą
rugpiūčio;28 d., pradžia 7.30 vai. Lietuvių Klube, 16 - 18 
East Terrace, Bankstown.

Originali programa: ’’Lietuva vaizduose ir garsuose”.
Vakaro metu vyks ir loterija, paremti choro išvykai į

Dainų Šventę Melbourne. Gros Lietuvių Klubo kapela.
Įėjimas su bilietais $ 3 visiems. Kviečiame ir laukiame 

svečių iš arti ir toli.
’Dainos” choro valdyba

PRANEŠIMAS

Tautos Šventės minėjimą 
Geelonge su pamaldomis šv. 
Jono bažnyčioje rugsėjo 12 
d. rengia Geelongo Apyl. 
Valdyba. Organizacijos da
lyvauja su vėliavomis. Gee
longo liet, choras, vad. V. 
Strauko, giedos per pamal
das bažnyčioje ir minėjimo 
programoje salėje. Minėji
mas prasidės salėje 10.30 
vai. Paskaitą skaitys p. B. 
Gasiūnas. Po minėjimo su
neštinės vaišės. Apyl. Val
dyba maloniai kviečia visus 
skaitlingai dalyvauti.

A.L.B. MELBOURNO APYLINKĖS VALDYBA 
ruošia tradicinį

MUSU PASTOGĖS

SPAUDOS BALUI

APSILANKYMAI

Iš Amerikos Australijoje 
paviešnagėti atvyko buvę 
sydnejiškiai L. Jeselskis su 
žmona Vida (Karpyte). Syd
nejuje tebegyvena p. V. 
Jeselskienės motina E. Kar- 
pienė.

ALB Geelongo Apyl.
Valdyba

PAIEŠKOJIMAI

rugpiūčio 28 d., šeštadieni, 7 vai. Melbourne Lietuvių Namuose 
Gera muzika, puiki programa, gardi, šilta vakarienė, turtinga loterija 
Bilietų kainos: suaugusiems $ 10, moksleiviams $ 8 
Bilietus - užsakymus priima A. Bajoras 306 8595

Apylinkės Valdyba

Rugpiūčio 2 d. Adelaidėje 
mirė inž. Kostas T. Tymu- 
kas, 62 m. amžiaus. Palaido
tas rugpiūčio 5 d. Savu laiku 
velionis buvo aktyvus bend
ruomenėje, net buvo vietos 
apylinkės pirmininku.

Per Australijos Raudonąjį 
Kryžių paieškomi šie lietu
viai: Kostas Toliušis, gimęs 
1922 m. Turima žinių, kad 
1967 m. jis buvęs Sydnejuje.

Taip pat paieškomas Vik
toras Jacevičius (Victor Ja- 
ces, vadinamas ’’John 
Cook”), gimęs 1922 m. 1979 - 
1980 m. Jo adresas buvęs 
Sydnejuje Kings Cross.

Minėtų asmenų paieško 
giminės iš okupuotos Lietu-

AUKŲ - PASKOLŲ VAJUS SYDNEJAUS LIETUVIŲ 
NAMAMS

Vos tik paskelbus vajų, atsirado eilė tautiečių, kurie 
jau įnešė pinigus ar pasižadėjo juos įnešti sekančių savai
čių bėgyje. Tikrai nuoširdi padėka jiems.

Kreipiamės ir toliau prisidėti prie aukų - paskolų va
jaus. Paskolos bei aukos priimamos bet kokio dydžio. 
Kiekvienas aukojame ar skoliname pagal savo išgales.

PASTOKOLOS PRAŠOMOS 5 METAMS NEIMANT 
NUOŠIMČIŲ.

VISI, KURIE AUKOJA $ 500 IR DAUGIAU AR 
SKOLINA $ 1000 IR DAUGIAU, YRA SKELBIAMI 
SYDNEJAUS LIETUVIŲ NAMŲ (Lithuanian Club 
Ltd.) NARIAIS RĖMĖJAIS. TAM TIKSLUI LIETUVIŲ 
NAMŲ PATALPOSE ĮRENGIAMA GARBĖS LENTA 
SU VISŲ AUKOJUSIŲ IR SKOLINUSIŲ - NARIŲ 
RĖMĖJŲ PAVARDĖMIS.

ASMENYS KURIE YRA PRAEITYJE AUKOJU 
$ 500 IR DAUGIAU, YRA SKELBIAMI NARIAIS RĖ
MĖJAIS IR JŲ PAVARDĖS ĮRAŠOMOS Į GARBĖS 
LENTĄ.

Vajaus reikalais prašau kreiptis į namų valdybos iždi
ninką A. Migų (tel. 726-4139) arba į bet kurį valdybos 
narį.

SYDNEJAUS LIETUVIŲ NAMŲ VALDYBA

MELBOURNO LIET. 
KNYGA

Melbourne Lietuvių Bib
liotekai aukojo: $ 10 kultū
ros žurnalo ’’Aidų” kom
plektų įrišimui kietais vir
šeliais I O’Dwyer. $ 5 E.K. 
Milinskai. Knygų D. Siman- 
kevičienė, A. Saudargienė, 
A.V. Žukauskas, B.O. Zu
meriai. Žurnalų A. Butkutė, 
I. O’ODwyer.

Jiems visiems nuoširdus 
lietuviškas ačiū.

Melb. Liet. Biblioteka

♦♦♦

Ilgą laiką sunkiai sirgęs 
Sydnejuje mirė Aleksas Za- 
loga ir rugpiūčio 16 d. palai
dotas Rookwood kapinių lie
tuvių sekcijoje.

vos. Paieškomi asmenys 
arba žiną apie juos prašomi 
rašyti: Australian Red 
Cross Tracing Agency, Red 
Cross House, 159 Clarence 
St., Sydney.
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Lietuvos žemėlapį,
J. Andriaus sudarytą, išlei
do DEVENIŲ KULTŪRI
NIS FONDAS. Kaina $ 6 ir $ 
1 persiuntimui. Apmokėtus 
užsakymus siųsti: Devenių 
Kultūrinis Fondas, P.O. Box 
10782, St. Petersburg, Fl. 
33733, U.S.A.

Redaktorius V. Kazokas 
Redakcijos Patariamoji Komi
sija: V. Bukevičius, A. Dudai- 
tis, I. Jonaitis, A. Reizgys, V. 
Patašius.
Redakcijos adresas: 13 Percy 
St. Bankstown, N.S.W. 2200 

‘Tel. 709 8395
Administracijos adresas: 
P.O. Box 550

• Bankstown, N.S.W. 2200
i Administracijos tel. 709 4846

Prenumerata:
Australijoje metams $ 20
Užsienyje paprastu paštu $ 24
Oro paštu i N. Zelandiją $ 35
Oro paštu kitur $ 50
Atskiro nr. kaina 50 centų

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

Printed by Rotor Pip* Ltd
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