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Sąžinės kaliniai Lietuvoje

Šiuo metu okupuotoje 
etuvoje atsiranda vis dau- 
au drąsuolių, kurie nebijo

dami tremties ir kalėjimo, 
išdrįsta viešai skelbti žmo
gaus teisių pažeidimus savo 
krašte.

Prieš porą savaičių Syd- 
nejaus lietuviai turėjo pro
gos išgirsti A. Taškūno pra
nešimą apie kovą dėl žmo
gaus teisių Lietuvoje. A. 
Taškūnas yra vienas stei
gėjų Friends of Captives or
ganizacijos. Ši organizacija 
įsikūrė Tasmanijoje 1980 m. 
>o Simo Kudirkos apsilan
kymo. Simas Kudirka prašė, 
tad būtų išvystyta akcija 
rašyti laiškus reguliariai są
žinės kaliniams Lietuvoje 
ir visoje Sov. Sąjungoje. Šie 
kaliniai yra sargų rankose ir 
dažnai būna žiauriai kanki
nami. Tiems kaliniams, ku
rie gauna reguliariai laiškų

. Vytauto Igno medžio raižinys 
’Gyvybės medis"

iš užsienio, yra geriau. So
vietų pareigūnai tada žino, 
kad kalinys turi draugų ir 
užtarėjų, kurie gali viešai 
iškelti kaliniui daromas 
skriaudas. Pavyzdžiui, Nijo
lė Sadūnaitė gaudavo nuo 10 
iki 20 laiškų iš užsienio kiek
vieną dieną, kas be abejo 
padėjo jai pakelti skaudžią 
tremtį ir kalėjimą. Laiškų 
rašymas dažnai sutrumpina 
kalinimo terminą. Gemma — 
Jadvyga Stanelytė buvo pa
leista po pusantrų metų, 
nors buvo nuteista trejiems; 
tai dėka laiškų ir didelės 
viešos politinės akcijos dėl 
jos bylos visame Vakarų pa
saulyje.

Pažymėtina, kad Friends 
of Captives organizacija turi 
virš 100 narių visoje Aus
tralijoje, daugumas jų aus
tralai, kurie reguliariai rašo 
laiškus sąžinės kaliniams. 
Organizacijos sekretorė yra 
australe mergaitė, Tasma
nijos universiteto studentė. 
Būtų gėda mums lietuviams 
šiame darbe atsilikti nuo 
vietinių australų.

Rašant laiškus kaliniams 
galima vadovautis šiomis 
gairėmis:

(1) rašyti reguliariai, bent 
kartą per mėnesį;

(2) laiškus galima rašyti 
lietuviškai ar angliškai;

(3) laiškai turėtų būti as
meniški, nekeliant politikos 
ir nekritikuojant Sovietų 
Sąjungos. Galima rašyti apie 
save, savo šeimą, darbą, už
siėmimus, atostogas, svei
kinti švenčių progomis ir 
pan.

Siunčiant linkėjimus gali
ma paklausti apie kalinio 
sveikatą, nuotaiką, kaip jam 
galima padėti. Paminėti, kad 
apie jį žinoma Vakaruose, 
taip pat priminti, kad jo rei
kalais susidomėję žurnalis
tai ar parlamento atstovai. 
Tas parodytų sovietams, 
kad apie kalinį gana plačiai 
.žinoma.

Laiškai turėtų būti nume
ruojami 1, 2, 3 ir t.t. ir įra
šyta data.

Geriausia rašyti atviruką 
be voko, kad lengviau 
pereitų per cenzūrą. Kai ku
riuos laiškus patartina siųsti 
registruotus prašant taip 
pat įrodymo, kad laiškas pa
siekė adresatą, vadinamą 
’’advise of delivery”. Tas 
kainuoja 50 centų daugiau ir 
pašte reikia užpildyti ružavą 
formuliarą ’’Form R 15”. Ši
toji ružava forma tada turi 
sugrįžti laiško autoriui su 
gavėjo parašu. Negavus at
sakymo po 90 dienų, reikia 
raštu paduoti skundą Aus
tralijos paštui. Vienas Syd- 
nejaus lietuvis yra taip pa
daręs, ir tas sukėlė didelio 
dėmesio Australijos pašto 
administracijoje.

Svarbiausia, nenuleisti 
rankų negavus atsakymo į 
pirmuosius laiškus, nes jei 
sovietai pamato, kad laiškų

Vėjas Nuotrauka Algirdo Grigaičio

rašytojas yra užsispyręs ir 
nepasiduoda, eventualiai 
laiškus praleidžia. Visa šei
ma arba grupė žmonių gali 
pasikeisdami rašyti vienam 
kaliniui, bet laiškas turi būti 
pasirašytas to paties 
asmens. Geriausiai laiškus 
rašyti mašinėle, jeigu kas 
pajėgia ar prieinama. Siun
tinių kaliniai neturi teisės 
gauti, bet maži siuntinukai 
iki 1 kg dažnai pasiekia kali
nio šeimą.

Čia paminėsiu vieną nese
niai nuteistą sąžinės kalinį, 
kuriam galima būtų padėti. 
Mečislovas Jurevičius, lie
tuvių Helsinkio grupės na
rys, Kaune suimtas 1981 m. 
kovo 25 d., kaltintas organi
zavęs religines procesijas, 
kurios pažeidusios ’’viešąją 
tvarką”, būtent:

(1) 1979.7.22 organizavęs 
religinę procesiją iš Meškui
čių į Kryžių Kalną.

(2) 1979.8.26 ir 1980.8.24 
organizavęs religines proce
sijas iš Tytuvėnų į Šiluvą.

M. Jurevičius buvo teistas 
Vilniuje, neprisipažino kaltu

pasaulyje
Rugsėjo 14 d. auto nelai

mėje žuvo Monaco princo 
žmona Grace Kelly-Rainer, 
buvusi Hollywood© filmų 
žvaigždė. Monaco yra mi- 
niatūrinė valstybėlė, api
manti 188 ha ploto ir turinti 
apie 4500 gyventojų. Čia yra 
visame pasaulyje pagarsėję 
lošimų namai Monte Carlo. 
Princesė palaidota katedro
je rugsėjo 18 d.

♦**
Rugsėjo 15 d. Floridoje 

nusižudė garsiojo amerikie
čių rašytojo Ernest He
mingway brolis Leicester 
Hemingway, taip pat rašy
tojas. Ernest Hemingway 
taip pat nusižudė 1961 m., 
sulaukęs 62 m. amžiaus.

***
Hitlerio pavaduotojas ir 

vienintelis tebękalinamas 
nacis Rudolf Hess, 88 m. dėl 

ir atsisakė advokato pagal
bos. Teisme pareiškė, kad 
jis laiko sau garbe būti tei
siamu ten, kur buvo nuteisti 
Jadvyga Stanelytė, Nijolė 
Sadūnaitė ir Vytautas 
Skuodis.

Į teismo salę buvo įleisti 
tik jo žmona, duktė ir brolis. 
1981.6.25 nuteistas trejiems 
metams griežto režimo kon
centracijos stovyklos.

M. Jurevičius jau buvo 
kalinamas 1950-56 m. už 
politinius nusižengimus. 
1974 m. buvo atleistas iš 
darbo, nes atsisakė dirbti 
per Kalėdas ir kitas religi
nes šventes. Po to dirbo kaip 
zakristijonas Žarėnų ir 
Latvelių bažnyčiose. Kali
nys yra silpnos sveikatos. 
Adresas:

Mečislovas Jurevičius 
456870 Chelyabinskaya 

Oblast
g Kyshtym, UCHR, JAV 
48/10-3

USSR

I. Venclovas

sveikatos sutrikimų perkel
tas iš kalėjimo į ligoninę. Jis 
karo metu buvo slaptai 
nuvykęs į Angliją derėtis, 
bet anglų buvo suimtas. 
Kaip karo nusikaltėlis jis 
Nuernbergo teismo pas
merktas kalėti iki gyvos 
galvos.

AUTO NELAIMĖS

Pagal N.S.W. policijos 
departamento statistiką 
šiais metais nuo sausio 1 d. 
iki rugpiūčio 31 d. eismo ne
laimėse šioje valstijoje žuvo 
860 žmonių. Pernai per tą 
patį laiką žuvo 813.

**♦
Specialus Amerikos pa

siuntinys Viduriniuose Ry
tuose sutaikinti Izraelį ir 
arabų tautas Mr. Philip 
Habib siūlomas pirmuoju

Metraščio 
reikalu

ALB Krašto Valdyba pra
neša, kad palengvinus Met
raščio išleidimą, tam tikslui 
sudaryta Komisija. ALB 
Metraščio Išleidimo Komisi
ją sudaro: V. Baltutis, J. Jo- 
navičius ir Pr. Pusdešris. 
Jos tikslas - priimti prenu
meratas ir rūpintis metraš
čio išleidimui sutelkti lėšų.

Primename, kad metraštį 
jau dabar galima užsisakyti 
sumokant $ 25, rėmėjai $ 50 
ir mecenatai - nemažiau $ 
100. Rėmėjai bus paminėti 
metraštyje, o mecenatų 
trumpa biografija su nuo
trauka. Visais metraščio 
reikalais kreiptis šiuo adre
su: V. Baltutis, 1 Belinda 
Street, Evandale, S.A. 5069.

Pakartotinai primename, 
kad medžiagos pristatymo 
laikas jau baigėsi. Visi, kurie 
to dar nėra atlikę, prašomi 
nedelsiant medžiagą siųsti 
Metraščio Redakcijai virš 
minėtu adresu.

ALB Krašto Valdyba

kandidatu į šių metų Nobelio 
taikos premijas.

***
Jungtinės Amerikos 

Valstybės pasmerkė Izraelį 
už įvykdytus žiaurumus Le- 
banone. Tai pirmą kartą 
JAV viešai išėjo prieš Izra
elio politiką. Tačiau Izraelis 
su niekuo nesiskaito ir vyk
do savo užsimojimus kaip 
suplanuota. Šiandie Izraelis 
yra geriausiai ginkluota ir 
militariškai stipriausia vals
tybė pasaulyje šalia politinių 
galiūnų Amerikos,Sovietų Są 
jungos ir Kinijos.

Nelegaliu keliu išgavusi 
atominės bombos gaminimo 
metodus Japonija paskubo
mis gaminasi atominių gink
lų.
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Pigiausias kelias - pasitraukti
Su laiku žmonės darosi 

irzlūs ir temperamentingi. 
Vieni dėl kokių pasitaikiusių 
nemalonumų ar nepasiseki
mų karštai reaguoja keršy
dami, kiti žudosi, bet daž
niausiai iš viso pasitraukia iš 
savo turėtų pozicijų, veiklos, 
net bendruomenės.

Liūdnas faktas, bet šitoji 
neapgalvotų ambicijų ir 
šalinimo si iš bendruomenės 
veiklos bei iš viso lietuviško 
gyvenimo liga akivaizdžiai 
pasireiškia ir pas lietuvius. 
Žiūrėk, kas nors nebuvo pa
girtas, kieno veikla ar pasi
rodymas publikos ar 
spaudoje nebuvo iškeltas į 
aukštybes ir net pakritikuo
ta, tuoj paliestojo pirmas 
žingsnis - pasitraukti ir 
nieko bendro neturėti su 
lietuviais. Tokių reiškinių 
pasitaiko ir pas mus, bet jų 
netrūksta ir kituose kraš
tuose.

Kas tuo laimima tokiam 
pasitraukėliui pačiam ir 
bendruomenei? Praktiškai 
nieko, išskyrus abipusius 
nuostolius: pasitraukęs tik 
atskleidžia savo nesubren
dimą nenorėdamas pasimo
kyti iš savo jam atskleistų 
klaidų, o bendruomenė ne
tenka savo aktyvaus nario, 
kuris kitomis progomis ar 
atitinkamoje srityje gali 
duoti gana pozityvių įnašų.

Viešajame gyvenime 
visados yra galiojantis dės
nis, kurio niekad nereikia 
išleisti iš akių: jeigu esi užė
męs atsakingas pozicijas ir 
tuo pačiu iškilai į viešumą, 
tu visados tampi viešumos 
taikiniu. Su tuo turi skaity
tis kiekvienas, turįs bet 
kokio reikalo su publika ir 
tuo pačiu viešąja nuomone.

STOVYKLAVIETĖ IŠ
RINKTA PENKTAJAM 
PASAULIO LIETUVIŲ 
JAUNIMO KONGRESUI

Penktojo Lietuvių Jauni
mo Kongreso (V PLJK) sto
vykla įvyks 1983 m. liepos 
4-10 d. Oberlin College, apie 
50 mylių nuo Clevelando’, 
Ohio. Rengėjai mano, kad 
dalyvaus apie 600 lietuvių 
jaunimo iš 12 kraštų. Sto
vyklos Techninės Ruošos 
Komisijai ir Stovyklos 
Programos Komisijai sutiko 
vadovauti Rusnė Kasputie- 
nė ir Birutė Bublienė.

V. PLJK Studijų Dienos, 
kaip jau pranešta, įvyks 
1983 m. liepos 11-21 d. Trent 
University prie Toronto. 
Numatyta kad dalyvaus 120 
atstovų iš 12 kraštų. Be at
stovų dalyvaus stebėtojų 
grupė: V PLJK Ruošos Ko
mitetas, Studijų Dienų 

Mūsų Pastogė Nr. 38, 1982.9.27, psl.-2

Net ir kiečiausio rėžimo po
litikai su tuo skaitosi, ir to
kiems tenka daryti nuolaidų 
net ir prieš savo principus ar 
nusistatymus. Geriausias 
šiuo atveju pavyzdys yra 
Sovietų Sąjunga: jeigu jos 
viršūnės nesiskaito su savo 
piliečiais ir pavaldiniais, tai 
vis dėl to skaitosi su laisvojo 
pasaulio nuotaikomis, spau
da. Turime visą eilę liudi
ninkų, kad. net sovietinėse 
vergų stovyklose lengviau 
traktuojami politiniai kali
niai, apie kuriuos žinoma ir 
kalbama Vakaruose.

Turį reikalo su publika 
taip pat turi atsiminti ir kitą 
nemažiau reikšmingą prin
cipą - ką bedarytum, vistiek 
visiems neįtiksi. Net ir ge
riausias meno kūrinys (lite
ratūros veikalas, paveikslas, 
koncertas, teatro pastaty
mas ir t.t.) susilauks prie
kaištų, pastabų, bus 
atrastos ir iškeltos šešėliuo
tos pusės. Tai ką jau bekal
bėti apie visuomenininkus, 
organizatorius ir bendrai 
apie visokio plauko veikėjus. 
Net ir prie geriausių norų ne 
visados viskas 100°/o pa
vyksta: gal vienų norai būna 
idealūs, bet pritrūksta jėgų 
ir gal sumanumo, talento 
juos įgyvendinti, kiti tokių 
talentų nestokoja, bet 
prasikiša apsileidimas, pa
viršutiniškumas. Ir mūsų 
laimei vis dėl to visuomenė 
nėra akla ir nesivaržo pa
sakyti tiesą neatsižvelgiant į 
turimus ar turėtus nuopel
nus. Tačiau tie visi, įtikėję 
savo pranašumu ir nelygs
tamais sugebėjimais, nepa
simoko iš savo trūkumų, net 
klaidų, ir jų pastangos atsi
keršyti pasireiškia pačiu pi-

Techninės Ruošos Komisija, 
PLJS Valdyba, bei kiti. Tad, 
Studijų Dienose iš viso 
dalyvaus apie 200 asmenų.

Akademinės Programos 
Komisijos Kongreso Vado
vas jau beveik paruoštas. 
Šis sąsiuvinys bus pagrindi
nai naudojamas paruošti V. 

PLJK atstovus Studijų Die
noms. Bet Programos 
Komisija tikisi,kad su Vado
vu visas jaunimas galės 
nagrinėti V. PLJK temas, ir 
tai galės atrasti naujų idėjų 
kaip pravesti savo krašto 
einamuosius projektus.

Kongresui artėjant, Ruo
šos Komitetas siunčia atsto
vus į kitus kraštus pradėti 
paruošti atvykstančius 
dalyvius. Laima Beržinytė 
keliavo į Australiją; Violeta 
Abariūtė į Angliją, Vokietiją 
ir Prancūzija; Arvydas Žy- 
gas į Braziliją ir Venecuelą; 
ir Zita Barsėnaitė į Vakarų 
Kanadą.

Neužilgo matysime 
marškinius (T-shirts) su už
rašu ’’Keliaujame į V Kong- 
resą'.' Šie marškiniai jau pla
tinami Australijoje ir Pietų 
Amerikoje, o netrukus pasi
rodys Kanadoje, JAV ir 
Europoje.

glausiu keliu - pasitraukti, 
tarsi tuo pagrasinant - pa
matysit, kas čia dėsis be 
manęs. Iš tikrųjų, tokiems 
pasitraukus neįvyksta tra
gedijos: gyvenimas vystosi 
nesustodamas be
reikšmingų permainų, o 
tokie pasitraukėliai nepasi
daro herojais, bet dar grei
čiau nueina užmarštin, lyg 
jų nebūtų buvę. Toks jau 
yra gyvenimas: laimi tie, 
kurie ištveria, kurie pasi
moko iš padarytų klaidų ir 
kurie deda pastangų jas ati
taisyti. Galima šantažuoti 
bailius ir silpnuolius, bet vi
suomenė niekad nesiduoda 
šantažuojama ir kieno nors 
nepagrįstų ambicijų 
prievartaujama. Kas buvo 
ko nors verti, tokie greitai 
susiprato ir parodytomis 
pastangomis išsikovojo sau 
pripažinimą ir atitinkamą 
vietą, kas niekad neat sie
kiama bailiu pasitraukimu 
ar pabėgimu.

Šalia visos eilės gerų 
dalykų gyvenime, ačiū 
Dievui, tebegalioja ir kriti
ka, kurios pagrindinis užda
vinys tobulinti ir gerinti. Tik 
labai siauri ir labai abejoti- 
nės inteligencijos žmonės į 
kritiką žiūri kaip į jų darbų

Sovietų Sąjungos senatvė
Iš Lietuvos pogrindžio ’’Aušros”

Kas darosi su Tarybų Są
junga? Kodėl ši milžiniška 
šalis tiek savo teritorija, 
tiek gyventojų skaičiumi, 
tiek gamtos turtais, tiek 
mechanizacijos lygiu, tiek 
kultūros bei švietimo pasie
kimais pamažu, bet pasto
viai ritasi žemyn? Kodėl 
darbo liaudžiai trūksta pačių 
būtiniausių prekių? Kodėl 
kaskart vis blogėja ir mais
to, ir pramonės gaminių ko
kybė: kodėl žmogus pri
verstas daryti atsargas, nes 
ką šiandien gavai, rytoj gal 
nė su žiburiu nerasi? Kodėl 
dešimtį pirmųjų metų po 
karo prekių kainos buvo tik 
mažinamos, o po trisdešim
ties - tik didinamos? Kodėl 
sovietinis žmogus prarado 
pasitikėjimą rytdiena? Ko
dėl taip dažnai suyra šei
mos? Kodėl partija ir valdžia 
prarado liaudies pasitikėji
mą?

Šie ir daug kitų klausimų 
jau seniai kankina normalų 
žmogų, kuriam iš ryto galva 
neplyšta nuo pagirių... Jeigu 
jis ir stengiasi apie tai ne
galvoti, jam tai negailestin
gai primenama parduotu
vėje, žiūrint į pustuštes len
tynas, ir darbe, matant, kaip 
neracionaliai ir nemokšiškai 
naudojama jo rankų ir proto 
jėga, ir susirinkimuose bei 
mitinguose, kuriuose tuš
čiame tarškesy skandinama 
nelinksma gyvenimo tikro
vė.

Prieškariniais metais 
partija dar rasdavo pasitei
sinimą: Sąjunga susikūrė 
ant atsilikusios supuvusios 
carinės Rusijos pamatų, to
dėl nelengva įveikti tą atsi
likimą. Pokario metais tei
sindavosi karo padarytais 
šaliai nuostoliais; Chruščio
vo epochos metu — karo ir 
asmenybės kulto padari
niais. .0 Brežnevui, blogiau;

PADĖKA
Netekus vyro, tėvo, uošvio ir senelio 

A.A.
ANDRIAUS SIMANAVIČIAUS, 

reiškiame gilią padėką prel. P. Butkui ir kun. P. Martuzui 
už iškilmingas gedulines pamaldas ir rožinio pravedimą.

Dėkojame draugams, giminėms, kaimynams ir visiems 
tautiečiams, kurie teikėsi atiduoti jam pagarbą paskuti
nėje šios žemės kelionėje.

Dėkojame užsakiusiems už jo vėlę mišias ir gėlių vaini
kus. Gili padėka Dainos chorui- ir jo dirigentams už iškil
mingą mišių muziką ir giesmes; p. A. Kramiliui už solo 
bažnyčioje.

Ačiū p.p. Z. Storpirščiui, A. Kramiliui ir P. Marašins- 
kui už atsisveikinimo kalbas kapinėse, p. Janei Šarkaus- 
kienei, Liet. Klubo valgyklos vedėjai, ir jos bendradar
bėms už skoningai paruoštus šermenų pietus.

Padėka visiems, pareiškusiems užuojautas asmeniškai, 
laiškais ir per spaudą.

Nuliūdę: Veronika Simanavičienė 
Aldona, Lana ir Juozas Stasiūnaičiai 
Regina, Loreta ir Bernardas Šarkauskai

suniekinimą arba šįneižtą. 
Labai apgailėtina, bet tokių 
ir mūsų tarpe netrūksta.

Su laiku paaiški, kad pa
našios rūšies pasitraukėliai 
ar pabėgėliai yra sveikos vi
suomenės atliekos. Iš to 
bent tiek gerai, kad patys 
tai padaro, nesusitepant ki
tiems rankų.

(v.k.)

jam ir nebėra kuo pasitei
sinti, nebent dėl maisto trū
kumo kaltę galima suversti 
nepalankiems orams (lyg 
JAV ir Kanadoje, kurių 
duoną dažnai valgome, orai 
visada palankūs!). Tad kas 
gi kaltas dėl tų nuostabiai 
pastovių ’’laikinų”
sunkumų?

Šių dienų žmogus pasiekė 
tokių aukštumų, apie kurias 
žmonės girdėjo tik pasako
se. Bet žmogus bejėgis nu
galėti senatvę.

Pasaulyje sensta viskas. 
Sensta ir valstybės, sant
varkos. Pradeda jas kamuoti 
įvairūs negalavimai, jos pa
čios vargsta ir vargina savo 
piliečius, kol pagaliau, mirš
ta: arba atitenka jaunes
nėms, sveikesnėms šalims, 
arba, įvykus perversmui ar 
net revoliucijai, įvedama 
nauja tvarka.

Reikia pasakyti, kad 
santvarkų senėjimas, skir
tingai negu žmonių, nepri
klauso nuo metų, Viena 
santvarka gyvuoja šimtme
čius ar net tūkstantmečius, 
o ji vis jauna, kita jau po ke
lių dešimtmečių sulinksta...

Štai — JAV. Nežiūrint 
rimtų negalavimų — nusi
kalstamumo, rasinių prieš
taravimų, korupcijos, šios 
šalies nepavadinsi sena, 
nors dabartinė jos dviparti- 
nė sistema pradėjo jau tre
čią šimtmetį. Jos ekonomika 
lanksti, gyventojai darbštūs 
ir iniciatyvūs. Santvarka ne 
tik nevaržo jų iniciatyvos, 
bet visokeriopai skatina.

Japonijoje absoliutinė 
monarchija, daug šimtmečių 
kovojus: už visišką šalies izo
liaciją nuo išorinio pasaulio, 
1868 m. buvo pakeista kon
stitucine monarchija. Ir nors 
šis milžiniškas žmonių 
skruzdėlynas dūsta mažose 
salelėse, nors šalis neturi 

beveik jokių gamtos turtą, 
nors ji buvo įsivėlusi į kelius 
labai varginančius karus, 
nors ir ją vargina panašios 
bėdos kaip ir JAV, ji dar pa
čioje jaunystėje. Šios šalies 
gajumas, joje slypinti po
tencija verčia stebėtis dau
gelį žymiai didesnį patyri
mą, geresnes sąlygas turin
čių šalių.

Turbūt niekad nepasens 
Švedija, rimta, darbšti, ori 
ir labai dalykiška šalis.

Visi šie pavyzdžiai — iš 
kapitalistinio pasaulio.

Kapitalizmas — ydinga 
santvarka ir apie jos ydas 
prirašyta daugybė tomų 
įvairiausiomis pasaulio kal
bomis. Bet jis turi vieną ne
paprastai svarbią savybę — 
nežiūrint visų trūkumų, visų 
dėmių, jis yra nuostabiai 
gyvybingas.

XX amžius. Kapitalo pa
saulio kataklizmai: ekono
minės krizės, karai, per
versmai, revoliucijos ir kitos 
negandos. Atrodo jis seniai 
turėjo būti palaidotas (tą 
tvirtino Marksas ir Leni
nas), o jis nemiršta. Pergy
vena tas krizes ir vėl atsi
gauna. Keista — santvarko- 

f je, kurios pagrindas, sovie
tinių teoretikų žodžiais — 
vienas kito išnaudojimas, 
gyvenimo lygis nesulaiko
mai kyla. Ir jis kyla ne tik 
tiems, kuriems kraunami 

turtai, bet ir tiems, kurių 
prakaitu tie turtai krauna
mi. Aš neimu pavyzdžiu 
JAV darbininkų: jie visada 
gyveno geriau, už kitų šalių 
darbininkus, bet palyginki
me eilinio Italijos darbininko 
gyvenimą prieš 30 - 35 me
tus ir šiandien. Kaip italų 
dar.bo žmonės gyveno tuoj 

po II pasaulinio karo vyres
nės kartos žmonės žino iš 
neorealistinių filmų, vienu 
metu tiesiog užtvindžiusių 
sovietinį ekraną. Tuo tarpu 
šiandieninis italo gyveni
mas, nežiūrint kai kurių 
sunkumų, nuo ano skiriasi 
kaip diena ir naktis.

Žvilgterėkime į socializ
mą.

Kubos revoliucijos amžius 
— 23 metai. Bet Kuba dar ir 
šiandien negali atsistoti ant 
savų kojų — ją turi prilai
kyti Tarybų Sąjunga. Bran
daus amžiaus, tvirtybės 
vargu ar ji sulauks.

Komunistinę Lenkiją išti
ko ne vienas infarktas. Šiam 
mirtinam ligoniui jau nebe
padeda jokie vaistai: nei 
TSRS pagalba, nei Vakarų 
šalių kreditai.

Sunkiai negaluoja ir Ru-
Nukelta į psl. 4.
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Dalintis likimu su tauta
Adelaidės Apyl. pirmininko C. Zamoiskio žodis

Tautos Šventėje
Greit prabėgančių metų 

tėkmėje vėl priartėjome 
prie Tautos Šventės minėji
mo. Šventės išvakarių proga 
man yra didžiai malonu 
pasidalinti su jumis vienu 
kitu 
mis, 
tės turinys ir josios prasmė.

Šiandien nemanau, kad 
būtų tikslu grįžti į tolimą ar į 
vėlyvesnę, jau daugelio 
mūsų pačių išgyventą, mūsų 
tautos praeitį. Mes ją žino
me, esame gerai ją supratę 
ir įsisąmoninę. Kalbėdamas 
apie praeitį, turiu mintyje 
mūsų tautos istoriją, kuria 
didžiuojamės ne tik prieš 
svetimuosius, bet ir savo 
tarpe, lyg tik vakar būtume 
parjoję nuo Juodųjų Marių 
ar grįžę iš Žalgirio mūšio. 
Kyla, tačiau, vienas klausi
mas, ar prisimindami mūsų 
tautos istorinę didybę ir ko
vingumą, pagalvojame, kad 
jodinėdami nuo ’’marių ligi 
marių”, mes, kaip tauta, 
mokėjome brangią kainą. 
Kuone 300 metų užtruku
siose kovose ir nuolatiniuose 
žygiuose praradome geriau
sius mūsų tautos sūnus, nes 
visi tie žygiai nebuvo pra
moginės 
kovos, 
nemaža aukų. Kai kurios iš 
jų tragiškai skaudžios ir 
nuostolingos, turėjusios 
neigiamų pasėkų tolimes
niam tautos ir valstybės iš
sivystymui...

Žinoma, tas viskas yra 
tolima praeitis. Tenka tikėti, 
ka vieną dieną bus parašyta 
platensės apimties tautos 
istorija, kurioje ne tik prie
žastys ir po jų sekę įvykiai 
bus aprašyti, bet bus ap
skaičiuota ir kaina, kiek 
didybė ir didvyriškumas lie
tuvių tautai kainavo. Nes 
kada kiti, kuriuos gynėme, 
vedė po mūsų sparnu ramų 
gyvenimą, mes negalėjome 
turėti net normalaus, gam
tos surėdyto, gyventojų 
prieauglio.

Šiandien Anglija ir Ar
gentina jau gerai žino, kiek 
joms kainavo susidūrimas 
dėl Falkland salų ir kiek 
metų užtruks, kol bus išly
ginti nuostoliai. Izraelis taip 
pat yra apskaičiavęs kiek 
kainuoja viena karo diena ir 
kiek milijardų dolerių para
mos reikės prašyti iš ameri
konų, nekalbant apie patį 
Lebanoną, kurio gyvenimas 
žuvusiais žmonėmis ir 
sunaikinta medžiaga yra pa
stumtas atgal mažiausia de
šimčiai metų. Tai tik po du 
mėnesius užtrukę karai, ku
rių padaryti nuostoliai 
galbūt ir nevisai tinka paly
ginimui su istorijos bėgyje 
mūsų tautos kelis šimtus 
metų vestomis kovomis, bet 
kurios neabejotinai turėjo 
turėti įtakos mūsų tautai. 
Kalbu apie tai ne todėl, kad 
skelbčiau pacifistines min
tis, pakaltinčiau istoriją ar 
praeitį, bet todėl, kad tautos 
likimo nuliūdinti, ne vienas 
mūsų šalia jau mums žinomų 
priežasčių, ieškome jų dau
giau, o taip pat ir pateisini
mo, kodėl šiandieną esame 
tik maža tauta ir kodėl yra 
likęs tik mažas prosenių že
mių kampelis. Ir tenka ma
nyti, kad ne tik nelaiminga 
unija su lenkais, bet ir savo 
laiku netaupytas lietuviškas 
kraujas turėjo nemaža 
įtakos į tolimesnę tautos is
torijos raidą. Nežiūrint į tai, 
mūsų tauta ir josios praeitis 
ir šiandien yra mūsų stipry
bės šaltiriis, o pačios isto-

•astebėjimu ar minti- 
;urias atgaivina šven-

rijos, kokia ji bebūtų, nei 
sugrąžinti, nei pakeisti 
nebegalime. Ir jei šiendien 
dažnas mūsų vienu ar kitu 
prisiminimu grįžtame į pra
eitį, tai tik tam, kad pasi- 
semtume jėgų ir ištvermės - 
būtų tai kunigaikščių laikai, 
sukilimų metai, Aušros ga
dynė, nepriklausomybės ka
rai ar partizanų kovos.

Šiandien, Tautos šventė
je, lyg kaleidoskope, prabė
ga margaspalvės istorijos 
lapai ir tautos gyvenimas, 
kol atlydi mus ligi šių dienų 
tragiškos padėties, kurioje 
vėl pradeda ryškėti jau dvi
dešimtojo šimtmečio 
lietuviai didvyriai. Nedrįs
čiau manyti, kad mūsų tarpe 
būtų lietuvių, kuriems 
nebūtų žinomos Sadūnaitės, 
Petkaus, Gajausko ir dešim
čių kitų kankinių pavardės. 
Paskelbti sąrašai siekia 
šimtus, o kiek dar jų mes 
nežinome. Tai vis mūsų lai
kų naujieji kankiniai ir did
vyriai, taip pat, kaip ir visi, 
kurie nebodami asmeniško 

>■ <!

medžioklės, o
pareikalavusios

ė***
Antanas

Dailininkas savu laiku buvęs adelaidiškis

Tautos Šventė Adelaidėje

jau keleri metai, kai šią. 
šventę atšvenčiame išplės-, 
tai, per dvi dienas. Šventės 
išvakarėse moksleiviai atei
tininkai suruošia • jaunimo 
koncertą — talentų vakarą, 
kuris oficialiai skaitomas, 
kaip šventės minėjimo dalis. 
Vakaras vyksta Katalikų 
Centre. Ir šį kartą ateitinin
kai sutelkė gražų būrį įvai
rių talentų jaunimo ir pilną 
salę klausytojų. Jaunimas į 
minėjimą ateina su savo 
įnašu, liudydamas, kad šiai 
šventei nėra abejingas ir yra 
kartu su tautos kamienu.

Sekmadienį 10.30 vai. vė
liavos pakeltos prie Lietuvių 
Namų, 10.45 vai. taip pat 
vėliavos pakeltos prie Kata
likų Centro. Ta proga kalbą 
pasakė P. Bielskis. 11 vai. 
vyko iškilmingos pamaldos, 
kurias atlaikė kun. A. Spur- 
gis, pasakęs šventei pritai
kytą pamokslą. Pamaldose 
dalyvavo organizacijos su 
vėliavomis.

Antrą valandą vyko mi
nėjimo atidarymas Lietuvių 
Namuose. Uždangai atsi
skleidus, Sietynas Kubilius 
padeklamavo B. Brazdžionio 
eilėraštį ’’Lietuvos laukai”, 
nuvesdamas klausytojus į 
rudenėjančius tėvynės .Mergaitė r "be'' ’ abejonės

pavojaus, daugina ir platina 
pogrindžio spaudą, per kurią 
yra pasauliui atidengiama 
vergijos tikrovė ir mirtinas 
pavojus, kuriame yra atsi
dūrusi lietuvių tauta.

Mus pasiekia žinios, o ir 
patys gan gerai žinome, kad 
pavergtoje tėvynėje gyveną 
tautos laisvės ir žmogaus 
teisių gynėjai tiki, kad ir 
mūsų - laisvų kraštų lietuvių 
būtų pareiga dalyvauti šioje 
kovoje ir visomis išgalėmis 
remti ir juos pačius. Tas 
jiems teiktų daug dvasinės 
stiprybės, ypatingai žinoji
mas, kad jie nėra palikti jų 
pačių likimui. Tautos šventė 
kaip tik ir yra tinkamas me
tas apmąstyti, ar mes čia 
laisvame pasaulyje tinkamai 
įvertiname nuolatiniame 
pavojuje ir terore gyvenan
čius laisvės ir sąžinės kovo
tojus, ar atiduodame jiems 
priklausančią mūsų darbo ir 
paramos dalį? Ar neperdaug 
mūsų tarpe yra tokių, kurie, 
pamilę gerbūvį ir medžiagą, 
nenori matyti pavojaus tau- 

laukus, kai ši šventė būdavo 
švenčiama laisvės dienomis.’

Savo atidaromam žody 
apylinkės pirm. C. Zamois- 
kis pabrėžė, kad ši šventė 
nėra džiaugsmo, bet nėra ir 
rezignacijos diena. Ji verčia 
mus susimastyti ir pagalvo
ti, kuo kiekvienas mūsų ga
lėtumėm savo tautai pasi
tarnauti, nežiūrint kur be- 
būtumėm — tėvynėje ar 
išeivijoje.

Pagrindiniu minėjimo 
kalbėtoju buvo ALB Garbės 
narys Jz. Lapšys, kuris ap
žvelgė dabartinę Lietuvos 
padėtį ir pastangas atgauti 
jai laisvę. Paskaita buvo ge
rai paruošta. Mintys kon
densuotai ir aiškiai sufor
muluotos.

Meninėj programoj aš- 
tuonių mergaičių chorelis 
’’Eglutės” N. Stepleton va
dovybėje. Tai skambiais 
balsais jaunos dainininkės, 
nuotaikingai ir nuoširdžiai 
padainavusios, matomai, jų 
mėgiamas dainas. Klausyto
jai taip pat nuoširdžiai jom 
paplojo.

Danutė Baltutytė padek
lamavo nežinomo autoriaus- 
"Paskutinė Kęstučio naktis” 
(Krėvos pilyje). Ši jauna 

tai, nesirūpina jos mamų ir 
kaip "prakeikti vienuoliai” 
apglėbę savo turtus slapsto
si pašaliuose ir iš tolo stebi 
žūvančią tėvynę.

Ne pro -šalį yra Tautos 
šventės proga žvilgterėti ir į 
savą vietinį kampelį. Nors ir 
esame gražiai įsikūrę, turė
dami savą bažnyčią, sales, 
mokyklas ir kultūrines 
institucijas, bet netenka 
abejoti, kad daug kas galėtų 
būti ir geriau. Daugiau tėvų 
turėtų rimčiau pažiūrėti į 
vaikų lituanistinį auklėjimą 
ir mokyklose galėtų būti 
daugiau mokinių. Negalime 
pasigirti paaugusio jaunimo 
tautiniu susipratimu. Jo tu
rėtų būti žymiai daugiau, 
nes tiek, kiek jo dabar yra, 
rodančio susidomėjimą 
bendruomene ir jos veikla, 
nepakaks išlaikyti bendruo
menės dabartinėje aukštu
moje. Neturėsime pakanka
mai kuo pakeisti senųjų, nes 
praradę taip vadinamą vi- 
duriniąją kartą, prie priva
lomo bendruomenės dar
buotojų pasikeitimo artėja
me greičiau negu mums at
rodo.

Užbaigdamas šias kelias 
Tautos Šventės proga pa

kalanti nauja deklamuotuo- 
ja. Be priekaišto lietuvių 
kalba, gera išvaizda, paste
bimas pasitikėjimas savimi, 
gražiai apvaldyta veiduko 
išraiška, vis tai daviniai taip 
reikalingi dailiojo žodžio in
terpretatoriui. Belieka Da
nutei palinkėti sėkmės.

"Žilvino" šokėjai, vado
vaujami B. Sabeckio, pašoko 
"Landytinį”, "Audėjėlę” ir 
’’Lenciūgęlį”. Šoko vyres
niųjų grupė.

Pabaigai sceną užpildė 
choro Lituania dainininkai 
su vadove G. Vasiliauskiene. 
Padainuota B. Budriūno 
"Grąžinkit laisvę”, Tallat — 
Kelpšos "Kur lygūs laukai” 
ir J. Naujalio — J. Juzeliūno 
’’Lietuva brangi”. Choras, 
kaip visada sudainavo pasi
gėrėtinai. Savo imponuojan
čiu kolektyvu ir meniniu pa
jėgumu, choras vis tiek te
bėra visų parengimų atrak
cija.

Programai išsisėmus, visi 
minėjimo dalyviai susirinko 
prie laisvės paminklo, kur, 
ramovėnams išsirikiavus, 
nuleistos vėliavos giedant 
Tautos Himną ir Maldą.

St.

KAS LIETUVIŠKAI NEKALBA, 
TAS LIETUVIŠKAI IR NEGALVOJA; 
KAS LIETUVIŠKAI NEGALVOJA, 
TAS LIETUVIŠKAI IR NEGYVENAI
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reiA.3Laa imlius, prašau 
laikyti jas kaip klausimus, 
reikalaujančius visų mūsų 
apgalvojimo ir aptarimo. 
Svarbu, kad kiekvienas da
lyvautume bendruomenės 
reikalų sprendime ir prisi- 
imtume mums
priklausančią, lietuviui
skirtą, gyvenimo dalį.

I
I
Į

I
I
I

I
I

I
I

į

Vivat 
Academia!

Šįmet suėjo 60 metų nuo 
Kauno — vėliau Vytauto Di
džiojo — universiteto įstei
gimo. Universitetas buvo 
vienas iš reikšmingiausių, 
gal net pats reikšmingiau
sias nepriklausomos Lietu
vos kūrinys. Jame atsispin
dėjo to laiko dvasia, kūri
mosi entuziazmas, jis patyrė 
tuos pat vargus ir trūkumus 
kaip ir visas ilgos svetimųjų 
priespaudos nualintas kraš
tas. Kitą vertus, jis ne tik 
esamą laiką atspindėjo, bet 
ir ateitį kūrė, naujų kelių 
ieškojo, krašto kultūrą ug
dė. Nelaimei ištikus - vėl 
svetimiems kraštą užėmus - 
universitetas skatino pasi
priešinimo dvasią ir už tai 
skaudžiai kentėjo.

Tikroji Almae Matris 
įkurtuvių diena buvo Vasa
rio 16-toji. Kadangi iki šiol 
ta sukaktis liko neatšvesta, 
Sydnejaus Akademikų 
Skautų Skyrius nutarė ją 
paminėti per savo metinę 
šventę, kuri įvyks Sydne
jaus Lietuvių Klube spalio 
17 d., sekmadienį, 3 vai. Nu
matyta fil. Vytauto Bukevi- 
čiaus paskaita, pluoštelis 
buvusių universiteto 
narių prisiminimų, iš Kauno 
į Pabaltijo universitetą iš
klydusių išgyvenimai, o taip 
pat - palyginimui ar kont
rastui - jaunų, čia mokslus 
einančių ar ėjusių akademi- 
kių įspūdžiai iš Sydnejaus 
universitetų. Pagal skautiš
ką įprotį šventės pabaigoj 
kavutė ir pabendravimas. 
Visi Sydnejaus lietuviai 
kviečiami dalyvauti.

Akademinio Skautų Sąjū
džio Sydnejaus Skyrius

Algirdas Gustaitis.
ALGIS TRAKYS IR TAK
SIUKAS ŠLEIVYS. Nuti
kimai Lietuvos kaime. III 
dalis. Žuvininkai. Išleido 
JAV Liet. B-nės Švietimo 
Taryba 1981 m. Čikagoje. 
Didelio formalo. Iliustruota 
Jinos Leškienės keliomis 
spalvomis 32 psl. Kaina 2 
doleriai.

Leidinėlis vaikams gau
nama rašant JAV LB Švie
timo Tarybos knygyno ve- 
,dėjo adresu: A. Kareiva, 
6559 So. Richmond Ave., 
Chicago, Ill. 60629, U.S.A.

*♦*
Rugsėjo 18 d. Švedijoje 

įvyko generaliniai rinkimai, 
kuriuos laimėjo socialistai ir 
prie vyriausybės vairo atsi
stos jau kartą ministeriu 
pirmininku buvęs Olaf 
Palme.
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Sov. Sąjungos senatvė
Atkelta iš psl. 2

munija. Ne geresnė padėtis 
ir Afganistane, Kampučijo- 
je, Vietname, Kinijoje ir ki
tose šalyse.

0 kaip su Sovietų Sąjun
ga? Ši šalis nesulaikomai 
sensta, ir jokios priemonės 
to negailestingo proceso su
laikyti negali. Jos visapusiš
ką senatvę vaizdžiai išreiš
kia, net pats Kremliaus Po- 
litbiuras, kuris, matyt, 
neatsitiktinai vadinamas 
"brangiausia pasaulyje se
nelių prieglauda”. Jame 
vargu ar rasime bet vieną 
jaunesnį, kaip 60-ties. 0 ir 
pats jų vadovas Leonidas 
Brežnevas toks senelis, kad į 
jį pažiūrėjus, gaila darosi...

Tarybų Sąjungos senėji
mą apsprendžia ne išoriniai 
veiksniai, ne imperialistų 
intrigos, ne blogos oro sąly
gos kaltos, o tik jos pačios 
ekonomikos sklerozė, pla
čiųjų masių iniciatyvos im
potencija, biurokratizmo 
auglys, dogmatizmo dusu
lys, korupcijos radikulitas ir 
dar daug daug kitokių ne
gandų. Kitaip ir negalėjo 
būti. Šis vaikas gimė jau li
gotas ir ligos niekada jo ne
apleido. Pasakykite, ar per 
visą Tarybų Sąjungos 
60-metį buvo bent vieni sėk
mingi metai, kuriuos geru 

■žodžiu paminėtų eilinis, ne 
nomenklatūrinis pilietis? 
Tokių metų dar nebuvo ir 
būkite tikri — kol gyvuos ši 
gyva pūvanti valstybė — 
nebus!

Sakoma, kad, žmogui 
senstant, apleidžia jį visos 
ydos, išskyrus godumą.

Tarybų Sąjunga, valdy
dama milžiniškus žemės 
plotus ir tik vakarinę jų dalį 
teįsisavinusi, siekia dar la
biau padidinti savo teritori
ją. Tik prieš II pasaulinį ka
rą ji prisijungė dalį Suomi
jos, o prasidėjus karui — 
Vakarų Ukrainą, Vakarų 
Baltarusiją, Besarabiją ir 
Pabaltijį; po karo — Ryt
prūsius, Pietų Sachaliną ir 
Kurilų salas. Šios susenusios 
šalies gobšumui ribų nėra: 
kad galėtų, ji visą Europą, 
visą pasaulį pasiglemžtų!

Dauguma naujovių kurias 
atnešė sovietų valdžia, ne
pasiteisino. Nepateisino 
savęs žemės ūkyje kolekty
vizacija, socialistinis lenkty
niavimas — pramonė, mora
linis skatinimas — vietoj 
materialinio, komunistinis 
jaunimo auklėjimas, priva
tinio sektoriaus mažinimas 
didinant visuomeninį ir t.t. 
Keista, bet iš visų bėdų 
gelbsti ne kas kita, o tik 
kapitalizmo apraiškos: ko
lektyvizacijos nualintą že- j 
mės ūkį stengiamasi pakelti, i 
stiprinant privatųjį žemės ,j 
ūkio sektorių: soclenktynia- 
vimo nusmukdytą pramonės 
efektyvumą kelia tik mate
rialinis skatinimas ir pelno, 
kaip svarbiausio įmonių 
veiklcs rodiklio, iškėlimas į 
pirmąjį planą ir t.t. Tik ko
munistinio jaunimo auklėji
mo nėra kuo pakeisti — juk 
nepradėsi komunistinėje ša
lyje skleisti krikščioniško
sios moralės principų !

O gal pasukti į kapitalisti
nį vystimosi kelią? Bet tada 
būtų jau nebe sovietų val
džia, ir prie jos vairo stotų 
žmonės jaunesni, energin- 
gesni, lankstesni. Bet šito 
sklerotiški Kremliaus dog
matikai niekada neleis.

Tad sovietiniai vadovai, 
kaip tas pasakos herojus, — 
stovi kryžkelėje. Eisi pir
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muoju keliu — tęsi dabarti
nę liniją, — smuksi, merdėsi, 
eisi į savižudybę. Antrasis 
kelias — karas. Pralaimėsi 
karą — ištiks pirmojo kelio 
likimas. Bet, jei laimėsi?!

Sako, žvėris būna pavo
jingiausias prieš galą. Gali
me būti tikri — Kremliaus 
senolių ranka nesudrebės 
spausdama mygtuką, kuris 
pradės patį baisiausią, o gal 
net ir paskutinį žmonijos is
torijoje karą. Apie tokią, 
perspektyvą pagalvojus, 
darosi labai liūdna...

Bet prarasti optimizmo 
negalima. Pirma, — tas bai
susis ginklas ne tik Krem
liaus rankose. Kaip liaudis 
sako: kuo šersi —- tuo atgal 
gausi. Antra, senatvė palie
tė ne tik liaudies ūkį, bet ir

Kandidatė į princeses
LIETUVAITĖ 
KANDIDATĖ Į FAIR- 
FIELD FESTIVALIO
PRINCESĘ

Kiekvienais metais Syd- 
nejaus vakariniame pakraš
tyje, Fairfielde organizuoja
mi pavasario festivaliai. 
Apie Fairfieldą yra susikon
centravę didžiausias skai
čius europiečių ir paskutiniu 
metu vietnamiečių. Prieš 
dvidešimt metų čia įsisteigė 
Fairfield National Society, 
kurios pirmininku dabar yra 
buvęs Fairfieldo burmistras 
lan Thorley - jos nariai at
stovai iš įvairių tautinių 
grupių. Lietuviai į šią drau
giją nekreipė dėmesio ir tik 
prieš dvejus metus į ją įsto
jo, kaip privatus narys, lie
tuvis A. Kramilius.

Šiemet be festivalio kara
lienės bus ir princesė. Į fes
tivalio princeses galėjo kan
didatuoti mergaitės tarp 13 
iki 17 metų, gyvenančios 
Fairfieldo apylinkėse. Fair- 
field National Society nuta
rė išstatyti kandidatę į Fes
tivalio princeses sumokėda
mi $ 300 įstojimo mokestį. 
A. Kramilius nedelsdamas 
pristatė cabramatiškę lietu
vaitę, ateitininkę, Dainos 
choristę, Elenutę Žukaus
kaitę. Tai didelis laimėjimas 
lietuviams. Elenutė yra ne 
tik graži, bet ir aktyvi mer
gaitė lietuvių bendruome
nėje. Lietuvos vardas bus 
minimas vietiniuose laikraš- 

| čiuose per sekančias ketu- 
i rias savaites. Elenutei yra 
- pavestos pareigos pardavi

nėti loterijos bilietus. Nuo 
parduoto skaičiaus bilietų 
priklausys ir karūnos laimė
jimas. Karūnavimas įvyks 
spalio 22 d., penktadienio 
vakare, Cabra — Vale 
Diggers Club Cabramatoje. 
Bilietų kaina šiame baliuje $ 
13 asmeniui su trijų patie
kalų vakariene ir vynu. Bi
lietus galima įsigyti šio klu- 

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

Funerals of Distinction
17 RAILWAY PDE.

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

Tarybų Sąjungos ginkluo
tąsias pajėgas. Palyginus su 
Vakarų armijomis, biuro
kratizmo ir betvarkės čia 
kur kas daugiau. Niekam ne 
paslaptis, kad sovietinė karo 
technika gerokai nusileidžia 
vakarietiškąjai savo taiklu
mu, manevringumu ir svar
biausia — patikimumu. Šie 
senatvės simptomai karo 
atveju gali būlti lemiamas 
veiksnys, dėl kurio pergalės 
svarstyklių lėkštelė gali pa
krypti ne Kremliaus pusėn...

Taigi, Tarybų Sąjungos —- 
mūsų pavergėjos — senėji
mo nesustabdys jokie vais
tai: nei ekonominės refor
mos (žinoma, socialistinių 
dogmų rėmuose!), nei karas. 
Finalas aiškus visiems.

Doro lietuvio ausiai nebus 
gražesnės muzikos, kaip 
plaktuko dūžiai užkalant 
karstą šios kraugeriškos se
nės, įkūnijusios didžiausią 
XX amžiaus blogį!

A. Žuvintas

1 A.;. Jfc 
V'

Elenutė Žukauskaitė, kan
didatė į Fairfield festivalio 
princeses

Nuotrauka Alois Jamsek 

bo kioske. Lietuviai kviečia
mi visokeriopai paremti 
mūsų jauną kandidatę. Ele
nutė susidurs ir su išlaido
mis, kurios kaip moksleivei 
yra sunkiai surandamos. Jai 
reikės gražiai apsirengti. 
Tam reikalingas pinigas. Ti
kiu, "kad atsiras bendruome
nėje mecenatų, kurie padės 
prie jos gražaus veiduko įsi
gyti ir tinkamus rūbus.

Elenutė Žukauskaitė gy
vena la Laloma Str., Cabra- 
matta, 2166.

A. Kramilius

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.

Labdaros veikloj
Mielosios ir mielieji ’’Lab

daros” Draugijos narės, na
riai ir rėmėjai!

Prasidėjo nauji 1982/1983 
mokslo metai. Jaunimas su
gūžėjo į mokyklas. Tėvams 
padaugėjo rūpesčių, tiek pat 
’’Labdaros” Valdybai. Šiais 
metais jai tenka daugiau 
darbų atlikti. Vokietijos vi
suomenei propaguojant di
desnę paramą Lenkijos gy
ventojams ir valdžiai atlei
dus pirmam pusmečiui siun
tas į Lenkiją nuo pašto rink
liavos, lietuviškoji visuome
nė irgi labai aktyviai įsijun
gė į tą akciją ir reikalavo iš 
’’Labdaros” adresų, labiau 
reikalingų paramos lietuvių. 
’’Labdara” rūpino adresus 
su šeimų padėties aprašy
mu. Tokių adresų jau su
teikta per 150. Daug rūbų 
siuntinių, dažnai su priedu 
skalbimo miltelių, muilo ir 
kt. išsiuntė Kanados L. 
B-nės Hamiltono Šalpos 
Fondo skyrius (p. J. Astas ir 
kt.) Vokietijos - Romuvos 
apylinkė (pirm. A. Lipšis ir 
kt.), p. Dr. A. Veigel, kun. 
K. Senkus, p. Z. Glemžienė 
23 siuntinius po 15,kg. Kun. 
Sen. J. Urdze parūpino daug 
maisto siuntinių. Atsiliepė 
Australijos L. B-nės Adelai
dės apylinkė (pirm. Č. J. 
Zamoiskis, ižd. A. Mikeliū- 
nas). Paprašė adresų ir at
siuntė piniginę paramą. Ad
resų prašė vokiečių šeimos. 
Lietuviai siunčia dar siunti
nius ir šalia ’’labdaros” 
adresų. ’’Labdara” pirmoje 
eilėje rūpinasi moksleivija, 
skaitlingomis ir nelaimių iš
tiktomis šeimomis.

Į ’’Labdarą” pradėjo 
kreiptis Lenkijos jaunimas 
su prašymais atsiųsti liet, 
knygų. ’’Labdara” jų parū

REMK AUSTRALIJOS 
LIETUVIŲ FONDĄ

Jo tikslas — skatinti, remti ir puoselėti lietuvių tautinę 
kultūrą, mokslą, švietimą, meną ir kitas lietuvių 
kultūrines apraiškas.

Fondą stiprinsime ir jį ugdysime, jei įvairiomis 
progomis jam aukosime, stosime jo nariais ir 
nepamiršime jo surašydami testamentus. Testamentuose 
reikia įrašyti tiksliai angliškąjį Fondo pavadinimą ir 
adresą:

AUSTRALIAN LITHUANIAN FOUNDATION INC.
50 Errol Street,
North Melbourne, Victoria

A.L. Fondo Valdyba

A.L. Fondo narių susirinkimas
Spalio 10 d., sekmadienį, 

2.15 vai. Melbourno Lietu
vių Namuose, Bendruome
nės kambaryje, įvyks Aus
tralijos Lietuvių Fondo 
narių metinis susirinkimas.

Darbotvarkė: 1. Narių re
gistracija. 2. Susirinkimo 
atidarymas. 3. Mandatų ko
misijos patvirtinimas. 4. 
1981 m. susirinkimo proto
kolo skaitymas ir priėmi
mas. 5. Pranešimai: a. pir
mininko, b. iždininko, c. re
vizoriaus ir Revizijos Komi
sijos. 6. Diskusijos dėl pra

pina ir siunčia. Tarp kitko 
nueina ’’Europos Lietuvis" 
ir ’’Pasaulio Lietuvis”. Pvz. 
p. Stasys Motuzas perdavė 
’’Labdarai” savo knygas 
(apie 400 egz.) su stambiu 
piniginiu priedu. Jo knygų 
dalis jau keliauja ten per 
rankas. Pora iš ten atsiliepi
mų: ’’Labai ačiū už ... kny
gas, kurias įdėjote į siuntinį. 
Norėčiau Jūsų prašyti, kad, 
jeigu galite, atsiųskite dau
giau. Man tai brangiausia 
dovana”. ’’Vienas knygų 
siuntinėlis pasiekė mus. Ti
kimės ateis ir kiti. Knygos 
labai vertingos ir įdomios. 
Gerai būtų, kad knygos pa
siektų visus liet, židinius, 
tai, kad jomis naudotųsi ne 
vien Varšuvos studentai”. 
’’Labdaros” reikalas - mate
riali parama, kultūriniams 
ryšiams kviečiamos liet, 
jaunimo organizacijos.

’’Labdaros” piniginės 
pajamos pirmame pusmety
je ėjo maždaug pagal numa
tytą sąmatą.

’’Labdaros” visuotinis 
narių susirinkimas reiškia 
labai širdingą padėką na
riams ir rėmėjams ir tikisi, 

• kad antrame pusmetyje 
mūsų visuomenė suteiks ga
limybę metus užbaigti pagal 
numatytą planą. Rėmėjų są
rašas bus paskelbtas me
tams pasibaigus.

’’Labdaros” Draugijos 
Valdybos vardu

I. Glemža 
pirmininkas

Adresas: J. Glemža, Con
ventrain 33, 7260 Calw- 
Hirsau.
.. Banko konto: Labdara e. 
V. Landesgirokasse 
Stuttgart Nr. 1185168 
BLZ 60050101 

nešimų ir apyskaitos. 7. 
Apyskaitos tvirtinimas. 8. 
Valdybos rinkimai. 9. Revi
zoriaus ir Revizijos Komisi
jos patvirtinimas. 10. Klau
simai ir sumanymai. 11. Su
sirinkimo uždarymas.

Negalį susirinkime daly
vauti, turi teisę įgalioti kitą 
Fondo narį. Įgaliojimas 
(Proxy) siunčiamas sekreto
riui Fondo adresu, ir jį tas 
raštas turi pasiekti dvi die
nas prieš susirinkimą.

J. Meiliūnas 
A.L. Fondo sekretorius
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Kalėdinė dovana
NAUJOJI KALĖDINIŲ GIESMIŲ PLOKŠTELĖ

Birželio 26-27 dienomis 
Montrealio lietuviai (Kana
doje) atžymėjo kitą istorinę 
gairę mūsų kultūriniame 
gyvenime.

Vadovaujant jaunam, 
energingam ir gabiam muzi
kui bei kompozitoriui Alek
sandrui Stankevičiui, jo 
naujai sudarytas Montrealio 
Lietuvių Choras suspėjo per 
trumpą laiką pasiruošti ir 
magnetofono juoston įrašyti 
visą eilę lietuviškų tradici
nių ir visiškai naujų kalėdi
nių giesmių, o jų įrašyta iš 
viso net 14.

Tenka su malonumu 
konstatuoti, jog šio įrašo 
idėja, jos realizavimas, 
imant omenin pačių daini
ninkų suverbavimą iš dviejų 
chorų (Aušros Vartų 
parapijos veteranų ir jaunų
jų "Pavasario” choro mer
gaičių) įvykdyta šio jaunojo 
vadovo asmeniška iniciaty
va. Kita įdomi staigmena - 
kad iš tų 14-kos įrašytų da
lykų - 3 buvo jo paties kūri
niai, prie kurių norėčiau 
truputį stabtelėti.

Repetuojant, daugeliui 
mūsų jie atrodė pernelyg 
komiški ir lengvabūdžiai. 
Tačiau, kai susirinkome visi 
bendroms repeticijoms ir, 
’Marko’ įrašų studijon di- 
džiąjam egzaminui, viskas 
pasirodė visai kitokioje 
šviesoje. Tai gana naujo
viški dalykai, sukurti šiolai- 
kinės muzikos motyvais.

Toli, labai toli, rytų šalyje, 
kur plačios upės vingiuoja 
per derlingus laukus ir veš
lias pievas, kur dangus toks 
melsvas, kaip melsvi linai, 
seno miško pakraštyje augo 
jaunas ąžuolaitis. Augo jis 
šalia savo tėvo plačiašakio 
ąžuolo, kuris buvo toks stip
rus, kad didžiausios audros 
neįstengdavo jo šakų paju
dinti, vien tik šakeles ir la
pus pašiurendavo.

Jaunas ąžuolaitis didžia
vosi savo tėvo gražumu ir 
stiprumu, leido nerūpestin
gas jaunystės dienas ir 
džiaugėsi gyvenimu. Ir ko 
jam nesidžiaugti?! Čia pat 
miške turėjo šimtus draugų, 
gimtojo krašto žemė buvo 
derlinga, šaknims maisto 
netrūko, o be to žinojo, kad 
užaugęs bus tvirtas ir nieko 
nebijantis, kaip ir jo tėvas ir 
visi miško žvėrys ir paukš
čiai žiūrės į jį su pagarba ir 
vadins miško karalium.

Mena ąžuolaitis pavasa
rius su prikimusios gegutės 
kukavimais, šilto vėjo 
dvelktelėjimu, pirmųjų žie
dų kvapais, besiskleidžian
čių medžių pumpurais. Miš
kas tada ūžia nuo paukščių 
giesmių, o žvėrys neriasi iš 
kailio, jausdami keistą neri
mą.

Pelkėje judrioji pempė, 
sukdama lizdą ir kraipy
dama kuoduotą galvą, nosi
niu balsu monotoniškai 
sveikina visus savo įprastu 
"gyvi, gyvi!”, nežiūrint ar 
jos kas klauso, ar ne, o gra
žuoliai varnėnai sutūpę ant 
šakos, prie inkilėlio, links
mai švilpauja, stebėdami, 
kaip čia pat, suartoje dirvoje 
iš žemės lenda riebios kir
mėlaitės.

Jaunas ąžuolaitis, maty
damas miško medžius apsi
velkant nauju rūbu, o laukus 
ir pievas pražystant marga
spalvėm gėlytėm, pajusdavo 
šilumą sruvenant visu lie-

Pirmasis jo kūrinys "An
gelų balsai” - tai lyg kažkur 
iš kosmoso atskridusių gar
sų mišinys, palydimas visų 
keturių mišraus choro balsų 
harmonijos. Tai giesmė išti
sai be žodžių. Tikrai stebėti
na kompozicija.

Antrasis kūrinys 
’’Linksmų Kalėdų” - vėl 
įmantrus kalėdinių sveikini
mų montažas aštuoniomis 
kalbomis. Pradedama lietu
viškai - Linksmų Kalėdų, 
seka Merry Christmas, 
Joyeux Noel, Buono Natale, 
Froehliches Weihnachten, 
Felices Navidades, Feliz 
Natal ir užbaigiama lenkišku 
- Wesolych Swiąt. Pati kom
pozicija pradedama visų 4 
balsų vokaliniais varpais, 
kuriems nuaidėjus, gana 
smagiu tempu visi 4 balsai 
sugaudžia - Linksmų Kalė
dų, Merry Christmas ir 1.1. 
Baigus šį epizodą, vėl nu
skamba vokaliniai varpai ir 
šiems nutilus, vėl kartojama 
-Linksmų Kalėdų etc. keletą 
kartų, kol viskas užsibaigia 
ir pradingsta pianissime. Tai 
bene geriausiai pavykęs 
jaunajam kompozitoriui 
kalėdinių temų kūrinys.

Trečias ir paskutinis 
Aleksandro kūrinys - ’’Lau
kiame su Viltim”. Čia mo
terų balsai pratęsiamai kar
toja ’’Sveikiname, sveikina
me...” Tuo tarpu vyrų balsai 
unisonu kartoja ”Su Šven
tom Kalėdom, su šventom 

IŠEIVIS
Bronė Mockūnienė

meniu ir jausdavosi laimin
gas ir dėkingas tai Didžiąjai 
Jėgai, kuri siunčia jam sau
lę, šilumą ir lietų, apie kurią 
jo tėvas šnibžda jam tyliais 
vakarais.

Senis ąžuolas, šakomis lyg 
rankomis apkabinęs savo 
jauną sūnų, glostydavo ir 
glamonėdavo, saugodamas, 
kad nieko blogo jaunikliui 
neatsitiktų, kad jis augtų 
sveikas ir stiprus ir būtų 
savo krašto žmonių, paukš
čių ir žvėrių pasididžiavi
mas, kaip ir visa jo giminė, 
kad buvo nuo amžių.

Bet štai vieną kartą pava
saris atėjo ne taip kaip 
paprastai. Šį kartą griaudė 
ir dundėjo visose miško pu
sėse. Nebesigirdėjo gegutės 
kukavimo, varnėnų švilpa
vimo nei pempės sveikini
mų. Orą kvepėjo paraku, 
laukai buvo padūmavę. Jau
nas ąžuolaitis dairėsi nesu
prasdamas kas įvyko.

Senis ąžuolas jau buvo 
panašius griaudimus ir dun
dėjimus praeityje pergyve
nęs ir suprato jų reikšmę, 
todėl liūdnai tarė sūnui:

— Sūnau, ateina pikti 
žmonės į šį kraštą. Jie su
mindys ir sulaužys tave. Tu 
turi pasitraukti iš čia ir eiti 
kuo toliau. Eik į tą pusę, kur 
saulė leidžias...

Liūdna buvo jaunam 
ąžuolaičiui skirtis su gimtai
siais laukais, palikti seną 
tėvą, gimines ir draugus, 
bet baimė būti sutryptam, 
vertė klausyti tėvo patari
mo.

Ilgai keliavo jaunas ąžuo
laitis ieškodamas saugios 
apsigyvenimo vietos. Pake
liui matė daug gražių miš
kų, didelių ir tvirtų medžių,

Montrealio Lietuvių Choras Kanadoje

Kalėdom”, kol viskas bai
giama kalėdinių sveikinimų 
šūksniais. Visi 3 kūriniai 
perdėm naujos,
moderniškos dvasios, tačiau 
labai atitinką kalėdinę at
mosferą.

Pats juostos įrašymas 
pradedamas lietuviškosios 
muzikos klasiko J. Naujalio 
kūriniu ’’Tyliąją naktį” (A. 
Stankevičiaus aranžavimas). 
Toliau girdime M. Petraus
ko "Skubinkit, piemenys”, J. 
Siniaus ’’Nakties tyloje”, R. 
Gruberio ’’Tyli naktis”, J. 
Švedo "Berneliai, kelkit”, A. 
Aleksio ’’Ateikit, vaikeliai”, 
J. Bertulio ”Iš padangių to
limųjų”. Įrašymas truko 2 
dienas, po 6 valandas kiek

tačiau visi jie buvo jam sve
timi, išdidūs, nepatrauklūs.

Po ilgų klaidžiojimų atvy
ko jis į keistą ir nematytą 
kraštą. Šio krašto krantus 
skalavo jūros bangos, die
nomis čia kepino saulė, o 
naktimis švietė danguje 
Pietų Kryžius. Pavargęs ir 
liūdnas ąžuolaitis nutarė su
stoti čia ir jaunomis šakni
mis įsikabinęs į smėlėtą že
mę, nejaukiai dairėsi aplin
kui. Nesimatė čia ąžuolų, to
kių kaip jo tėvas, bei beržų 
baltaliemenių. Nežydėjo 
pavasarį ievos prie upelių, 
nedabino sodybų kvapiosios 
liepos, nei šermukšnis rau- 
donuogis rudenį nestypsojo 
palaukėj.

Ąžuolaičio draugas čia 
buvo eukaliptas, keistai kve
piančiais lapais medis ir, iš 
pirmo žvilgsnio, atrodė be 
žievės. Į jo viršūnę atskris
davo rėkiančios papūgos, 
baltos, pilkos ir raudongū- 
žės, klykiančios ir akiplėšiš
kos šarkos ir pilki, kuoduoti 
- besijuokiantys paukščiai.

Visa tai ąžuolaičiui buvo 
svetima, nemiela ir šiurpą 
keliantys išgyvenimai. Žemė 
buvo sausa, šaknys negavo 
pakankamai drėgmės, o die
nomis negailestingai kepino 
karštoji saulė. Jis vegetavo 
ir kentėjo, negalėdamas 
tvirtai įsikabinti naujoje že
mėje. Naktimis, kai eukalip
tas užmigdavo, ąžuolaitis, 
prisiminimų kamuojamas, 
blaškydavosi ir gailiai dū
saudavo.

Metai bėgo, ąžuolaitis au
go ir stiprėjo, apsiprato su 
aplinka, su draugu eukalip
tu, tačiau laimės, šiluma te
kančios, tokios kaip gimti
nėj, niekada nepatyrė. 

vieną.
Klausantis šios plokštelės, 

kuri turėtų būti baigta prieš 
spalio mėnesį Montrealy 
įvykstančias 27-sias Kana
dos Lietuvių Dienas, bus 
galima įsivaizduoti, kiek pa
sišventimo sudėjo visi šio 
choro dalyviai, įamžindami 
šį kultūrinį įvykį. Garbė 
jiems visiems, pradedant 
žilagalviais veteranais ir 
baigiant jaunosiomis ”Pava- 
sario’choro mergaitėmis. Tai 
buvo tikrai darnus bendra
vimas dviejų generacijų 
dainininkų, davęs šį puikų 
kultūrinį - istorinį paminklą.

Baigiant, norisi pridurti, 
jog jaunasis muzikas Alek
sandras Stankevičius-

Brandino jis giles ir sėjo ap
linkui. Iš jų kalėsi daigeliai, 
kurie gražiai žėlė ir guviai 
augo. Matė ąžuolaitis bujo- 
jančius savo daigelius ir su
prato, kad jiems čia gera, jie 
čia laimingi, nes čia jie gimę, 
o jis persodintas, dalį savo 
šaknų palikęs gimtinėje, čia 
niekada pilnai neprigis, 
niekada nebus tikras medis, 
stiprus ir galingas girių ka
ralius, koks tikėjosi būti 
savo gimtinėje.

Nuolatinis ilgesys savo 
krašto, kova dėl egzistenci
jos, išsėmė jauno ąžuolo jė
gas. Net pusės ąžuolų am
žiaus neišgyvenęs, ėmė 
džiūti. Vieną karštą vasaros 
dieną jaunam ąžuolui nu
džiūvo visi lapai. Ąžuolaitis 
užmigo amžinai...

Šalia augantis eukliptas 
stebėjosi staigia draugo 
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Stankė yra čia Montrealy 
gimęs, žymaus knygų leidė
jo Aloyzo Stankevičiaus sū
nus. Iš jo galima tikėtis daug 
didžių dalykų. Tenka su ma
lonumu pabrėžti, kad šis jo 
naujai sudarytasis choras 
jau spėjo puikiai atestuotis, 
laimėdamas etninių chorų 
dainavimo čempionatą Kve
beke. Dabar laukiama visos 
Kanados chorinio dainavimo 
rungtynių rezultato, į kurias 
šis choras, kaipo Kvebeko 
čempionas - taipgi įsijungė.

Visa tai rodo jaunojo mu
ziko Aleksandro Stankevi
čiaus nepaprastą
dinamizmą, kūringumą ir 
didį entuziazmą lietuviškąjai 
muzikai bei kultūrai.

Telieka tik jaunajam mu
zikui, kuris, tarp kitko, yra 
žymiojo Montrealio lietuvių 
vyrų okteto vadovas palin
kėti - pirmyn į plačiasias 
meno erdves, pirmyn į 
Parnasą!!!

D.N. Baltrukonis 

mirtimi. Jis nesuprato kodėl 
ateivis buvo toks liūdnas, ko 
jis kentėjo ir kodėl toks jau
nas nudžiūvo?!

— Ko nudžiūvai? — šla
mėdamas kvapiais lapais, 
susijaudinęs teiravosi euka
liptas.

— Ko nudžiūvai, ko nu
džiūvai? — klausinėjo pro 
šalį skrisdami paukščiai ir 
kraipė galvas.

Tačiau jaunas ąžuolas 
nieko nebeatsakė. Jis stovė
jo nebylys, o jo dvasia skri
do su vėjais į rytų šalį, į 
gimtąjį kraštą, nors iš tolo 
pažiūrėti kaip gyvena jo 
broliai ąžuolai.

5



Gyvenimo bandymai
Kazimieras Kaminskas

Ėjau per ligoninės kiemą, 
kaip šventasis, tartum ko- 
Sm žemės nesiekdamas, 

iudydamas vėjo blaško
mus, pageltusius rudens la
pus. Aš pats jaučiuosi, kaip 
rudens lapas; pageltęs, liki
mo svaidomas svetimam 
krašte, atplėštas nuo moti
nos žemės. Einu pasiruošęs 
susitikti su mirtimi. Kūdi
kystės ir jaunystės džiaugs
mai ir skausmai nubangavo 
lyg varpo gaudesys. Viskas 
prabėgo , mano mintyse; 
saulėti vėjuoti ir perkūnais 
nudundėję mano gyvenimo 
metai. Argi jau metas iške
liauti anapus pas gimines ir 
draugus?

Vėžys — tokia baisi liga, 
kai ji paliečia žmogų. Ji savo 
aukomis pasiima ir jaunus ir 
senus. O gyvenimėli, koks tu 
pasidarai brangus. Judesiai 
silpsta, širdies pulsas daž
nėja. Ir visi žemiški turtai 
darosi tokie menkaverčiai, 
ką jie reiškia prieš žmogaus 
sveikatą? Nejaugi ši kengū
rų žemė priglaus mane am
žinam poilsiui. Tačiau dak
tarai ramina, tvirtindami, 
kad viskas turėtų baigtis 
gerai. Bet man jie atrodo 
paprasčiausi mėsininkai, 
pasiruošę paskersti nelai
mingą aviną. Tik tariasi, 
šnibždasi tarp savęs, kuris 
skūrą lups, nes jie mane turi 
kaip surištą avinėlį. Ar bus 
išpiauta, nuplauta ar nuga
labyta, jiems vistiek. Jie bus 
savo pareigą sąžiningai atli
kę. Daktarai įpratę žaisti 
žmonių gyvybėm. Į viską jie 
žiūri paprastai ir šaltai. 0 
mane tik baimė ima, šaltas 
prakaitas išmuša. Du vyrai, 
paėmę įmeta mane į ratus, 
kaip kokią varlę ir kaip vel
niai pasigavę dūšią, nudarda 
ilgu koridorium. O aš, kaip 
šventasis susidėjau rankas 
ant krūtinės, lyg norėdamas 
rankomis savo širdį su
gniaužti ir paskutinį kartą 
atsilyginti jai. Niekas negir
di ir nežino, kaip aš savo 
pirštais beldžiuosi į savo 
širdį, o lūpose malda. Ačiū 
Tau, Viešpatie, už mano kū
ną su gera širdim ir gryna 
lietuviška siela. Ačiū už 
laiką, kurį man davei, už ke
lią, kuriuo mane vedei ir ne- 
apleidai šaly svetimoj. Leisk 
man padėkoti už tą gyveni
mą tartum sapną ir prisimi
nimus negrįžtančių dienų. 
Jaučiu, kaip ašara per veidą 
nurieda, kaip gaivinanti ra
sa. Kur dingo visi draugai? 
Jų nėra. Guliu aš pats vienas 
ir mirksiu ašarotomis aki
mis. O gyvenime, koks tu 
buvai žavus, su meile, laime 
ir pasitikėjimu žmogumi. 
Plaukei, kaip Nemunas, nu
nešdamas mano jaunystės 
svajones ir ošimą Kulautu
vos pušynų. Viskas negrįž
tamai praėjo.

Ir štai dribt mano suvar
gusį kūną užmetė ant ope
racinio, paguldė ant pilvo, 6 
kitas kūno dalis apdangstė 

paklodėmis. Šiurpas, tartum 
elektros srovė perėjo per 
visą mano kūną. Štai tavo 
gyvenimo galas ant šio kieto 
stalo. Kad sumažintų skaus
mą, įleido keletą infekcijų. 
Už kelių minučių jaučiu, 
kaip aštrus peilis ima raižyti 
mano nugarą. Nulupę odą, 
ima ją siūti, traukdami iš 
abejų pusių, lyg prakiurusį 
bulvių maišą. Išluptas vėžys 
iš lietuviškos nugaros, kad 
dar toliau galėčiau tęsti savo 
žemiškąją kelionę. Jaučiuosi 
gerokai pavargęs, tartum 
būčiau nukryžiuotas paties 
šėtono už visus pasaulio 
griekus.Ir vėl tuo baisiuoju 
vežimu esu stumiamas nau
jam gyvenimui. Ausyse tik 
švilpė vėjas. Bijau atmerkti 
akis. Jaučiausi, lyg būčiau 
tarp dangaus ir žemės, kaž
kur debesyse. Momentui ty
la. Juntu, kad leidžiamės vi
su smarkumu žemyn. Bijau 
atmerkti akis. 0 gal tikrai 
nusileisiu iš svajonių debesų 
ant Nemuno kranto. Koks 
būtų širdžiai džiaugsmas, 
kaip būtų smagu atsirasti 
ant tėviškės žalių laukų. 
Staiga vėl tylu. Vėl kelia į 
viršų. Po velnių, ko aš čia 
guliu ir bijau pramerkti 
akis. Netikėtai vėl sustoja 
vežimo ratai. Viskas maišosi 
galvoje. Jaučiau, kaip mane 
dengęs užklodas nutraukia
mas nuo mano kūno. Du il
gaplaukiai paima mane už 
kojų ir rankų ir, kaip pieme
nys varlę, įmeta į lovą. Gu
liu, kaip koks D.P. iš namų 
išvytas, minčių ir skausmų 
nukamuotas. Užsnūdau. Pa
bundu iš sapnų kelionės. 
Žiūriu aplink žmonės, dukra 
ir žmona. Kaip malonu iš 
arti matyti jų veidus. Juk aš 
buvau juos taip toli palikęs 
ir su kitu pasauliu susirišęs.

Laiškai Redakcijai
Gerb. Redaktoriau,

Mūsų Pastogės nr. 35 p. 
Audronė O.B. (U.S.A.) man 
priekaištauja, kad aš 
’’Apokalipsėje” Perloją 
pavadinęs kaimu ir dar su
rusėjusiu. Į tai noriu pa- 
reikšti:

1922-1923 m. man besi
mokant Alytaus gimnazijoje 
teko labai artimai susidurti 
su perlojiškiais, kaip Akso- 
maitis, Mikalonis, Mekorai- 
tis ir kitais, kurie visuomet 
sakėsi esą iš Perlojos kaimo 
ir dar aprusėjusio, kalbėjo 
kaimyninėmis kalbomis ir 
lietuviškai stūmėsi neper
geriausiai.

Man teko ilgokai pagy
venti Alytuje, Kaune, Vil
niuje ir kitur, bet tik iš šito 
Tamstos rašinėlio sužinojau 
pirmą kartą,kad Lietuvoje 
žydaitės tekėjo už lietuvių.

Toliau: ’’Perlojos šauliai, 
kun. Petkelio suburti, iš
ginė besiveržiančius lenkus 
nepriklausomybei

Buvau taip aru pne dangaus 
vartų. Bet niekas ten manęs 
neįleido. Likau vėl žemėje 
su palinksmėjusiu veidu.

Iš ryto mane pabudino 
gailestingoji seselė, kaip an
gelas iš sapnų karalystės. 
Įkišo termometrą po liežu
viu. Patikrino pulsą ir vėl 
tyla. Dairausi aplinkui. Ma
tau kelis ligonius, kurių vie
nas kitas dejuoja. Lange 
kažkokia keista šviesa, lyg 
dangus būtų saulę praradęs. 
Prieinu prie lango arčiau. 
Tiesa saulės nėra tik, žiūrint 
iš šešto aukšto palmių ir kitų 
medžių viršūnės savo tankia 
žaluma atrodo, kaip rojus. 
Tik gyvenk, norėk ir Dievą 
mylėk. Pasirodo pirmutinis 
saulės spindulys, apšviesda
mas langus, medžių viršūnes 
ir margaspalvius vėlyvo ru
dens žiedus. Blizga Torrens 
upės vanduo. Jame plaukio
ja antelės, žydi rudens žie
dai. Žydi džiaugsmas ir ma
no širdy. Juk aš dar gyvas. 
Matau medžių judančius la
pus ir saulės nušviestą gam
tą. Kas žino, kaip ilgai visa 
tai tęsis? Pasijuntu pavar
gęs ir užsnūstu. Nubudęs 
vėl vartau man padovanotą 
poezijos knygą ir skaitau ei
lėraščius. Vėl grįžta vaizdai 
iš Nemuno šalies. Mąstau 
apie praeitį, gyvenimo pras
mę. Mintis nutraukia lanky
tojas su žmona. Aišku, ir su 
dovanėlėm. Už kelių minu
čių vėl pora lankytojų su do
vanėlėm ir rožių puokšte. 
Vienam pakietėly radau ži
bučių pundelį. Buvau ap
stulbintas radiniu. Buvau 
pasiruošęs jas įteikti savo 
motinai. Deja, prisiminiau, 
kad jos jau seniai nėra gy
vųjų tarpe. Žibutės, mėly
nos akutės. Tėvynės žiedas 
pirmasis pavasarį. Nei auk
sas, nei deimantas nesutei
kia tiek džiaugsmo, kaip 
vienas žibutės žiedas.

kuriantis”. Čia jau prasideda 
Tamstos, p. Audrone, ne 
prisiminimai, bet gal fanta
zija. Iš kur tada tie šauliai 
gavo ginklų ir į kurią pusę 
šaudė? Kaip galėjo tuo metu 
atsirasti Kaune Kariuome
nės Teisme pora storokų 
tomų mėlynais viršeliais su 
užrašu ’’Perlojos kaimo su
kilėlių byla”? Kaip atsirado 
Alytaus arešto namuose ir 
Kauno sunkiųjų darbų kalė
jime tie nespėję pasprukti 
visokie Valantiejai, Taraso- 
vai ir kiti kaliniai? Tai didelė 
staigmena ir visai Šaulių 
Sąjungai.

Man asmeniškai neteko 
būti Perlojoje, bet mano ka
daise buvęs viršininkas Ka
riuomenės Teismo
ypatingas svarbių bylų tar
dytojas plkn. E. Balbachas 
ten buvo ir vėliau kalbėdavo 
kaip apie surusėjusį - sulen
kėjusį didoką dzūkišką kai
mą. Visa tai gerai apgalvo
jęs ir rašydamas prisimini-

Baltic Freedom Day
By the President of the United States of America

A Proclamation

The independence of Lithuania. Latvia, and Estonia was extinguished in 1939 
as a result of. a nefarious deal struck between the Soviet Union and Nazi 
Germany. Miller handed Stalin the three Baltic republics as a bonus to secure 
his cooperation in the destruction of Poland and to obtain a secure eastern 
frontier which enabled him Io launch war against the western democracies. 
Subsequently, hundreds of thousands of Baltic nationals were deported to the 
Soviet Union where many of them perished in prisons and forced labor camps. 
The darkest day of that great human tragedy occurred on June 14. 1941. when 
their homes and jobs were taken by Russian settlers.

Today, some of the survivors of these mass deportations are citizens of the 
United Stales. Their aspirations for a better future for the peoples of Estonia. 
Latvia, and Lithuania have helped to bring new meaning to our nation's 
commitment to freedom for all people. The United States has never, over the 
intervening forty-one years, recognized the forcible incorporation of the Baltic 
states into the Soviet Union.

As a nation, we remain.dedicated to the furtherance and preservation of the 
fundamental human rights and freedoms of all people and take note on this 
special day of our hope that the blessings of liberty will one day be part of the 
national life of the;courageous people of Estonia. Latvia, and Lithuania.

The Congress of the United States by Senate Joint Resolution 201 has author
ized and requested the President to proclaim June 14 as Baltic Freedom Day.

NOW. THEREFORE. I. RONALD REAGAN. President of the United States of 
America, do hereby designate June 14.1982. as Baltic Freedom Day. I call upon 
the people of the United States to reaffirm their belief and hope that the 
citizens of Latvia. Lithuania, and Estonia and of all nations will one day 
achieve through peaceful means the goals of democratic freedom and self- 
determination.

IN WITNESS WHEREOF. I have hereunto set my hand this 14th day of June, 
in the year of our Lord nineteen hundred and eighly-lwo. and of the Independ
ence of the United States of America the two hundred and sixth.

JAV Prezidento R. Reagano proklamacija, skelbianti bir
želio 14 Pabaltijo laisvės dieną.

mus apie savo tikrai brangų 
jaunystės draugą Aksomai- 
tį-Popovą, kuris visiškai 
nesigėdino vadintis surusė
jusiu perlojiškiu ir parašiau 
taip, kaip visų buvau pain
formuotas.

Kad Klaipėdos atvadavi
me būtų dalyvavę Perlojos 
šauliai kaip atskiras viene
tas, man nebuvo girdėta ir 
žinoma. Mano turimuose 
buv. Lietuvos kariškų 
dalinių sąrašuose to nėra ir 
kiek prisimenu, ne tik mies
teliai, bet ir apskritys kaip 
Kaunas tokių atskirų viene
tų savo vardais neturėjo.

Dar man betarnaujant 
Vilniaus policijoje prisimenu 
buvo gautas iš Vidaus Reik. 
Ministerijos slaptas parėdy
mas, kad visa, kas tik galėtų 
priminti Lietuvos praeitį ir 
dabartį, turi būti pašalinta. 
Ir taip dingo iš Vilniaus 
Mickevičiaus gatvėje stato
mas Pilsudskiui paminklas, 
aptvarkytas Karo Muziejus 
Kaune, nukabinėta nuo sie
nų paveikslai, o tik Perlojoje 
geriausioje aikštėje išdygo 
Vytautui Didžiajam pa
minklas ir dar kaip vienin
telis visame krašte. Mano 
draugai iš Alytaus laiškuose 
sako, kad ten iš kolūkio į ko
lūkį be atitinkamo leidimo 
neleidžiama nuvykti, o 
Tamsta tvirtini, kad į Perlo
ją turistai plaukia. Kodėl 
rusai suteikia tokią išimtį 
Perlojai? 0 gal perlojiškiai 
to užsitarnavę?

Džiaugiuosi; kad mano 
’’Apokalipsė” ir Tamstai 

buvo įdomu pasiskaityti. 
Palankiai atsiliepia ir kiti 
skaitytojai iš U.S.A, ir kitur. 
Medžiagą savo rašiniams 
semiu iš savo dienoraščių, 
laikraščių ir ypač iš savo dar 
geros atminties, nors jau 
esu vyresnio amžiaus. Dė
koju Tamstai, p. Audrone, 
už dėmesį ir pastabas ir ti
kiu kada nors susitikti nors 
ir prisiminimuose apie mūsų 
taip brangią Dzūkiją.

J. Krupavičius, Australija

Gerb. Redaktoriau,
Turiu jums pranešti, kad 

aprašyme Nusidavimai 
Auksiniam Pakrašty” pami
nėta ir mūsų pavardė, kur 
mes nieko bendro su tuo ne
turime. Mes turime privatų 
butą S. Paradise ir jokių ofi
cialių parengimų bei susi
rinkimų savo bute neren
giame.

R.J. Smilgevičiai

Belgijoje pasireiškė liūd
nų išsišokimų prieš žydus: 
Brusselyje kulkosvaidžiais 
apšaudyta sinagoga ir iš
sprogdinta keletas bombų.

Daug sužinosi 
skaitydamas 
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ALB Krašto Valdyba
sporto reikalais

Neužilgo Australijos lie
tuviai ir jiems prijaučiu tu
rės progos įvertinti mūsų 
Australijos lietuvių prie
auglio sportinę pažangą per 
paskutinius dvylika mėne
sių.

Tai lietuvių kilmės sporti
ninkų didysis festivalis kuris 
įvyks Melbourne.

Džiugu matyti sporto klu
bus augant skaičiumi ir net 
naujus klubus įsikuriant 
kaip Žaibas iš Latrobe 
Valley.

Patys Sporto Šventės 
rengėjai Varpo klubas nors 
ir apkrauti darbu, su entu
ziazmu ruošiasi rekordiniam 
skaičiui dalyvių ir žiūrovų.

Atrodo, reikėtų tiktai 
džiaugtis ir didžiuotis kad po 
33-jų metų gyvenimo Aus
tralijoje mūsų jaunimas žydi 
jaunatviškais idealais ir vie
šai demonstruoja savo lietu
višką kilmę. Tai dėka įdėto 
darbo pasišventusių ir lietu
viškai suspratusių sporto 
vadovų.

Geras pavyzdys tai būtų 
Australijos jaunių pirmeny
bių varžybos Melbourne. 
Prieš pradedant rungtynes 
Australijos lietuvių jaunių 
rinktinės treneris Petras 
Andriejūnas susisodinęs 
savo būrį išpylė ugningą pa
mokslą lietuvio garbingumu 
ir pranašumu. Jaunių akys 
žibėte žibėjo. Išėję aikštėn 
laimėjo rungtynes - lietuvių 
sąskaiton.

Bent koks judėjimas, ku
ris yra veiklus ir dinamiš
kas, atkreipia dėmesį. Šiais 
metais mūsų sportinis judė
jimas susilaukė išimtino 
susidomėjimo ir susirūpini
mo iš bendruomenės ir sa
vųjų tarpo. Priežastis - 
sportininkų vykimas į 
J.A.V. Sporto Šventes 1983 
metais per Organizacinio 
Komiteto pasirinktą kelio
nių biurą. Pasirinkimas ke
lionių biuro pagal ALFAS 
konstituciją ir klubų pirmi
ninkų patvirtintus nuosta
tus 31-mos Sporto Šventės 
suvažiavime Adelaidėje bu
vo jjilnai teisėtas.

Sis nelemtas pasirinki
mas, metus vėliau, sukėlė 
patriotinės akcijos audrą 
Adelaidėje, kuri nubangavo 
per mūsų kraštą ir palietė 
visas lietuvių kolonijas. Pa
biro kaip ubago kruopos už
metimai, asmeniški prie
kaištai, socialinės filosofijos 
analizės, pasaulinio masto 

Skelbimas

ŠVENTĖ RAŠTO TYRINĖTOJŲ GARSINIMAS

Palaiminimai 
rojinėje žemėje

Petras sako, kad ’’anot jo pažadėjimo, mes laukiame 
naujo dangaus ir naujos žemės”. ’’Pažadėjimas” į kurį 
Apaštalas, turbūt, nurodė, yra parašytas Izaijo 65:17-25. 
Skaitydami šią pranašystę pamatysime, kad vienas atsi
žymėjęs to pažado dalykas yra sutvėrimas ’’naujos že
mės”, su kuriuo ateina ’’džiaugsmas” ir pasibaigimas 
"verksmo”. Ir kad ten nebus kūdikių, nepabaigusių savo 
dienų. Namų savininkams bus užtikrintas ekonominis 
saugumas, nes jie ’’statys namus ir gyvens juose”; nes 
jie ’’nesidarbuos veltui ir negimdys sumišimui”, anksčiau 
kaip jie šauks, Viešpats ’’atsilieps”; ir ten ’’vilkas gyvens 
su avinėliu”; ir pagaliau yra duotas labai plačiaprasmis 
pažadas: ’’Jie nebekenks ir neužmuš visame mano šven
tajame kalne (karalystėje), sako Viešpats”.

Bus daugiau
Mylį tiesą literatūros gausite veltui. Rašykite:

P. Kačinskas, 16 Burlington Str., Holland Park.'Qld. 4121

išvedžiojimai su galutiniais 
sprendimais ir šiaip sau su
buvimuose nugirstų žinių 
talpinimas mūsų lietuviškoj 
spaudoj.

Sporto klubų valdybos, 
matydamos, kad nesusival
dymas neša skriaudą mūsų 
lietuviškam prieaugliui, 
kreipėsi į ALB Krašto Val
dybą ir ALFAS Valdybą su
šaukti sporto klubų atstovų 
suvažiavimą, sporto klubų 
atstovai sudaro Australijos 
sporto judėjime aukščiausią 
valdomąjį organą, kuris kas 
dveji metai susirenka ir iš
renka naują ALFAS Val
dybą.

Suvažiavimas įvyko bir
želio 12 d. ir remiantis dau
gumos balsų sistema patvir
tintas pasitikėjimas savo iš
rinktoms ir valdyboms, t.y. 
ALFAS Valdybai ir Organi
zaciniam Komitetui, kuris

Sportininkų Išvykos į Čikagą Org. Komitetas drauge su 
Kovo Valdyba. Sėdi iš k.: A. Laukaitis - išvykos vadovas, 
N. Wallis, E. Erzikov, S. Gustafson, J. Karpavičius - Ko
vo pirm. Stovi: P. Gustafson, V. Daudaras, J. Belkus, D. 
Atkinson, L. Hurba, R. Mickus, R. Šliteris.

KELIAIS SAKINIAIS
Spalio pradžioje Brisba- 

nėje (Queenslande) įvyksta 
dvyliktosios britų tautų 
sporto žaidynės. Sporto žai
dėjų ir atletų gausiai su
plauks iš visų britiškų kraš
tų. Šios sporto žaidynės 
savo reikšme beveik pri
lygsta pasaulinei sporto 
olimpijadai. Tokios žaidy- 

sumaniai ko-ordinuoja išvy
kos į J.A.V. sporto šventės 
darbą. Klubų atstovai ir Or
ganizacinis Komitetas vien
balsiai sutiko, kad tiems 
klubams, kuriems neįmano
ma pasinaudoti pasirinktu 
kelionių biuru, dėl pašalinių 
spaudimų, turi visų pritari
mą elgtis savo nuožiūra.

Taip pat buvo suvažiavi
mo priimta rezoliucija už
kertant kelią viešiems bar
niams.

Sportininkai draugiškai 
išsprendė nemalonią padėtį, 
pripažįsta, kad kovai jokio 
pagrindo nėra, kad daugelis 
Australijoje augusių tėvų ir 
jų vaikų sportininkų kate
goriškai atmeta priekaištus.

Viktoras Adomavičius 
ALB Krašto Valdybos narys 

sporto reikalams

nės, žinomos ’’Common
wealth Games” vardu, pra
dėtos 1930 m. Hamiltone, 
Kanadoje.

***
Vakarų Vokietija po karo 
nuo nacių nukentėjusiems 
žydams išmoka po 800 mili
jonų dolerių. Stebėtina, kad 
šitokia kontribucija atitenka 
tik Vakarų Vokietijai. Ka
žin, ar Rytų (komunistinė) 
Vokietija yra šiame reikale 
nors kiek prisidėjusi?

***
Anglijos ministerė pirmi- 

•ninkė Mrs. M. Tatcher išvy
ko į Pekiną tartis dėl Hong 
Kongo ateities. Galiojanti 
sutartis ir Hong Kongo pri
klausomybė britų karūnai 
baigiasi 1999 m.

**♦
Jau kiek laiko Australijo

je prasidėjo prieš valstybi
nių mokesčių vengėjus akci
ja, kuri valstybei kainuo
sianti apie 100 milijonų do
lerių, bet galimas daiktas 
bus atgauta keleriopai dau
giau. Atrodo, bus paliesta 
didelės įmonės ir prekybos 
koncernai.

*♦*

Galutinai sutarta, kad jau 
septintoji Tautinių Šokių 
Šventė Šiaurės Amerikoje 
įvyks 1984 m. liepos 1 d. 
Clevelande.

ATSISVEIKINOM SU
DVIEM ADELAIDIŠKIAIS

Praėjusi savaitė adelai- 
diškiams buvo tikrai skaudi. 
Amžinam poilsiui palydėjo
me du veiklius savo bend
ruomenės narius: dar paly
ginti jauną Dr. Nemirą Šur- 
naitę-Ratkevičienę ir bu v. 
bendruomenės apyl. valdy
bos pirmininką ir ilgametį 
Adelaidės Lietuvių S-gos 
Valdybos narį Česlovą Os
trauską. Ir su vienu ir su 
kitu atsisveikinti susirinko 
gausus būrys Adelaidės lie
tuvių.

Graikijoje archeologai už
tiko dar prieš mūsų erą vei
kusį teatrą, kuris gerai išsi
laikęs iki dabar. Šiame teat
re buvo 336 m. pr. K. nužu
dytas Aleksandro Didžiojo 
tėvas karalius Pilypas.

Išvykos į Pasaulio Lietu
vių Dienas ir Sporto Šventę 
Čikagoje, organizacinis 
sportininkų komitetas kartu 
su Sydnejaus Sporto klubu 
Kovu ilgojo savaitgalio metu 
spalio 2-3 dienomis Sydne- 
juje rengia išvykos prelimi
narinių krepšinio ir tinklinio 
rinktinių treniruotes - žai
dynes. Į Sydnejų suvažiuos 
berniukų, vyrų ir moterų

krepšinio žaidėjai ir vyrų bei 
moterų tinklinio žaidėjai.

Treniruotės vyks: šešta
dienį Bankstown Basketball 
Stadium. Third Ave., Con- 
dell Park berniukams nuo 9 
iki 11 vai. ryto ir nuo 12 iki 
1.30., vyrams krepšinin
kams nuo 10 iki 12, mote
rims nuo 10 iki 12 ir vyrams 
tinklininkams nuo 9 iki 12 ir 
nuo 1 iki 4 p.p. Moterys 
tinklininkės treniruosis East 
Hills salėje.

Pasirengimai 
išvykai 

į Čikagą
ŠEŠTADIENIO

ŽAIDYNĖS

Moterų krepšininkės žais 
draugiškas rungtynes 1.45 
vai. I-je aikštėje, berniukai 
krepšininkai 3-čią vai. I-je 
aikštėje, vyrai krepšininkai 
4.15 pirmoje aikštėje, mote
rys tinklininkės 4 vai. 7-je 
aikštėje ir vyrai tinklininkai 
5.30 7-je aikštėje.

ŠEŠTADIENIO VAKARAS

Spalio 2-sios dienos vaka
re Sydnejaus Sp. Klubas 
KOVAS, norėdamas pa
gerbti visus atvykstančius ir 
savuosius sportininkus, ku
rie Australijos lietuvius re
prezentuos Pas. Liet. Sporto 
Šventėje 1983 m. Čikagoje, 
Sydnejaus Lietuvių Klube 
rengia SUSIPAŽINIMO 
VAKARĄ. Puiki programa, 
turtinga loterija ir, kaip vi
suomet, jaunatviška smagi 
nuotaika. Kviečiami visi 
sportininkų draugai ir rė
mėjai gausiai dalyvauti vi
sose sportinėse rungtynėse 
ir šiame susipažinimo vaka
re, parodant, kad mes gau
siai remiame savuosius 
sportininkus.

SEKMADIENIO
PROGRAMA

Berniukų, vyrų ir moterų 
krepšinio treniruotės įvyks 
Bankstowno stadione nuo 10 
iki 12 valandos, įskaitant ir 
moterų tinklininkės. Vyrai 
tinklininkai treniruosis East 
Hills salėje.

Draugiškos rungtynės šį 
sekmadienį įvyks: vyrų 
krepšinio 1 vai., moterų 
tinklinio 1 vai. ir vyrų tink
linio 2.30 vai. -

Šio savaitgalio metu Iš
vykos Komitetas turės pasi
tarimus su paskirais trene
riais ir sporto klubų atsto
vais, kurie atvyks į Sydnejų. 
Išvykos Org. Komitetas 
prašo visus klubus atsivežti 
ar prisiųsti sąrašus, pakeis
tus ar papildytus, visų žai
dėjų, vykstančių į Ameriką.

SPORTININKAI
TELEVIZIJOJ

Šiuo metu tariamasi ir, 
atrodo, susitarimas eina 
gerąja kryptimi, kad būsi
mos mūsų preliminarinių 
rinktinių treniruotės ir 
rungtynės, būtų Kanalo 0-28 
filmuojamos . ir vėliau 
rodoma atskiras filmas tema 
Lietuviai į Pasaulio Lietuvių 
Sporto Šventę Čikagoje. 
Tokia propoganda televizi
joje būtų ypatingai naudin
ga mūsų lietuvių ir Lietuvos 
vardo iškėlimui.

IŠVYKOS VADOVAS
SUGRĮŽO 

Sportininkų Organizacinio 
Komiteto pirmininkas ir 
Išvykos vadovas Antanas 
Laukaitis, po trijų mėnesių 
atostogų Europoje ir sensa
cingo per šešias valandas iš
metimo iš Lietuvos, laimin
gai grįžo į Sydnejų. Visas 
korespondencijas prašau 
siųsti jo adresu 18 Miller 
Ave., Ashfield, .N.S..W.,. 2131
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Informacija
SYDNEJAUS APYLINKĖS 

SUSIRINKIMAS
Spalio 3 d., sekmadienį, 

2.30 vai. šaukiamas Sydne- 
jaus apylinkės visuotinis 
metinis narių susirinkimas 
Lietuvių Namuose, Banks- 
towne. Nustatytu laiku ne
susirinkus kvorumui, už pu
sės valandos šaukiamas ki
tas susirinkimas, kuris bus 
skaitomas teisėtu, nežiūrint 
kiek narių susirinks.

Susirinkimui numatoma 
tokia darbotvarkė: 1. Prezi
diumo rinkimas. 2. Apyskai- 
tiniai pranešimai: a) pirmi
ninko, b) iždininko, c) Revi
zijos Komisijos. 3. Diskusi
jos dėl pranešimų ir apys
kaitų tvirtinimas. 4. ALB 
Tarybos atstovų rinkimai. 5. 
Organizacijų bei draugijų 
veiklos pranešimai. 6. Eina
mieji reikalai. 7. Susirinki
mo uždarymas.

Prašome visų tautiečių 
skaitlingai dalyvauti. Pasi
rodykite, kad esate gyvi lie
tuviai ir jums rūpi tautos ir 
bendruomenės reikalai. Taip 
pat prašome vigas gyvas or
ganizacijas padaryti prane
šimus. Dalyvavimas Bend
ruomenės susirinkimuose 
yra svarbi tautinė pareiga.

Sydnejaus Apylinkės 
Valdyba

LIETUVAITĖ
JUSTICE OF PEACE

Birželio 27 d. buvo pri
saikdinta kaip Justice of 
Peace N.S.W. valstijoje lie
tuvaitė Dana Eirošiūtė, Ka
zio ir Marijos Eirošių duktė. 
Dana šiuo metu dirba Syd- 
nejuje pašto žinyboje kaip 
telefonistė. Sveikiname Da
ną ir džiaugiamės jos pripa
žinimu.

Sydnejuje jau yra visa 
eilė lietuvių šiose garbės 
pareigose. Iš žinomų plačiau 
visuomenėje paminėtini: 
Jonas Zinkus, Bronius Sta- 
šionis, Mindaugas Šumskas.

SVEIKINAME

Jūratę (Reisgytę) ir David” Fraser, sulaukusius 
dukrelės ir linkime naujagimei ir tėvams šviesios 
ateities.

Bronė, Sigita ir Motiejus
Gailiūnai

LIETUVOS
UNIVERSITETO

GIMTADIENIS!
Šįmet suėjo 60 m. nuo 

Kauno — vėliau Vytauto Di
džiojo — universiteto įstei
gimo. Apie jo reikšmę Lie
tuvai, to laiko dvasią ir 
nueitą kelią bus kalbama per 
Akademinio Skautų Sąjū
džio Sydnejaus Skyriaus 
metinę šventę, kuri įvyks 
spalio 17 d., sekmadienį, 3 
vai. Lietuvių jfclubo naujoje 
salėje.

Programoje: Vytauto
Bukevičiaus paskaita. Bu
vusių U-to narių prisimini
mai. Jaunesniųjų akademi- 
kių įspūdžiai iš studijų Syd
nejaus universitetuose.

Užbaigoje visų dalyvių 
draugiška kavutė.

Maloniai kviečiame visus 
Sydnejaus lietuvius atsilan
kyti.

Akademinio Skautų 
Sąjūdžio Skyrius

GEELONG

PRANEŠIMAS

Geelongo Apyl. Valdyba 
spalio 3 d. 2 vai. šaukia apy- j 
linkės lietuvių susirinkimą. 
Bendruomenės Namuose. 
Bus renkami atstovai į ALB 
Krašto Tarybą.

Susirinkimo drabotvarkė: 
susirinkimo atidarymas, 
pirmininko ir sekretoriaus 
kvietimas, mandatų komisi
jos rinkimai, atstovų rinki
mai, susirinkimo uždary
mas.

ALB Geelongo Apylinkės 
Valdyba

VIRGINIJOS INKRATAI- 
TĖS PIANO KONCERTAS

Spalio 2 d., šeštadienį, 8 
vai. vak. Sydnejaus konser
vatorijoje įvyksta mūsų iš
kiliosios pianistės Virginijos 
INKRATAITĖS piano kon
certas. Bilietai $ 5 asmeniui, 
pensininkams $ 3. Bilietus 
galima gauti konservatori
joje arba užsisakant pas pa
čią pianistę tel. 449 2430.

Virginija Inkrataitė yra 
iškili menininkė, pirmaujan
ti pianistė Sydnejuje. Ją 
dažnai girdime per ABC ra
diją. Ji pati yra nuoširdi lie
tuvaitė, nuolat talkinanti 
lietuvių parengimams įvai
riomis progomis. Kviečiame 
visus gausiai atsilankyti ir 
pasigėrėti šios pirmaeilės 
pianistės atsiekimais.

PAIEŠKOJIMAS

Monika Mockutė, gyve
nusi Vokietijoj Schoenfeldo 
lagery tarp Wuerzburg ir 
Nuernberg, ieško savo gero 
)ažįstamo Antano Vrub- 
iausko. Prašau atsiliepti 
Mūsų Pastogės adresu: P.O. 
Box 550, Bankstown 2200, 
N.S.W., Australia

KRAŠTO VALDYBA
DĖKOJA

Australijos Lietuvių 
Bendruomenės Krašto Val
dyba taria nuoširdžią padė
ką Latrobe Valley seniūnei, 
V. Koženiauskienei už pri
siųstą $ 100 auką.

DAINOS CHORE

Rugsėjo 19 d. maldomis ir 
giesmėmis Dainos choristai 
prisiminė prieš dvejus 
metus mirusį choristą Bro
nių Jurevičių. Našlė Stasė 
Jurevičienė savo vyro 
atminimui paskyrė Dainos 
chorui $ 20 auką. Nuoširdus 
ačiū.

Ilgametis choristas Povi
las Protas, sušlubavus svei
katai, paguldytas St. George 
ligoninėje Kogarah. Linkime 
greit pasveikti.

Dainos choro valdyba

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

■* Spalio 2 d., šešt., 7.30 vai.
SPORTININKŲ VAKARAS 

k. Vakaras su Australijos lietuviais spor- 
J tininkais, suvažiavusiais sporto žaidy- 

nėms. Vakaras su programa. Įėjimas

Spalio 9 d., šešt., 7.30 vai.
GINTARO - ŽVEJŲ BALIUS 

Programoje Gintaro tautinių 
grupė
Įėjimas $ 3 asmeniui

šokių

Spalio 4 d., pirm.
Šventė, Klubas atdaras nuo 2 vai.

Spalio 16 d., šešt.
Auditorijoj privatus vakaras.
Šiaip klubas atdaras.

Spalio 23 d., šešt., 7.30 vai.
TĖVIŠKĖS AIDŲ BALIUS 

Įėjimas $ 4 asmeniui. $ 3 moksleiviams

BALTŲ KONVENCIJA

Lapkričio 6-7 d.d. Mel
bourne Lietuvių Namuose 
(44 Errol St., Nth Melbour
ne) numatoma Baltų Kon
vencija. Konvencijoje iškel- 
tini pasiūlymai pastabos ar 
svarstytini klausimai adre
suojami pirm. A. Pociui, 65 
Wallace St. Brunswick, Vic.

Gintaro - žvejų balius
Spalio 9 d., šeštadienį, 

Sydnejaus Lietuvių Namuo
se įvyksta jungtinis Syd. 
tautinių šokių grupės GIN
TARO ir Sydnejaus Žvejų 
Klubo balius. Jau kelinti 
metai šie du vienetai rengia 
metinius balius, kurie darosi
kaskart vis populiaresni ir 
patrauklesni.

Gintaras yra Sydnejaus 
lietuvių reprezentacinė tau
tinių šokių grupė, vadovau
jama Kajaus Kazoko. Grupė 
kasmet lietuvius sėkmingai 
reprezentuoja Shell rengia
mame tautybių festivaly 
Operos Rūmuose. Tai nedi
delė, bet puikiai pasiruošusi 
ir susigyvenusi vyresnio 
jaunimo grupė, kuri nors ir 
retai rodosi lietuvių paren
gimuose, bet puikiai atsto
vauja lietuvius tarptauti
niuose pasirodymuose.

Žvejai yra palyginamai 
jaunas ’’profesinis” klubas, 
bet tampriai su Gintaru sa
kytume giminiškai susibi
čiuliavęs: Gintaras savo 
jūrine kilme, o žvejai semią 
gėrybių iš tos pačios jūros.

Žvejai moka suorganizuo
ti savo balius, bet svarbiau
sia tokio baliaus atrakcija 
yra Gintaras, kuris ir šį 
kartą atliks baliaus progra
mą.

Amerikoje Liet. B-nės 
Kultūros Taryba išleido va
dovėlį LIETUVIŲ KALBOS 
RAŠYBA. Redagavo kun. J. 
Vaišnys, S.J. Finansavo 
Lietuvių Fondas, 56 psl. 
Kaina $ 3.

Tokio rašybos vadovėlio 
seniai laukėme, nes pasta
ruoju metu lietuvių kalbos 
rašyba pasidarė labai nevie
noda: vienokia dabartinėje 
Lietuvoje, kitokia išeivijoje, 
vieni laikosi jablonskinės 
rašybos, kiti Lietuvių Kal
bos Vadovo, dar kiti laikosi 
savarankiškos rašybos. 
Ypač toks leidinėlis pasitar
naus spaudos darbuotojams 
ir išeivijos mokyklų moky
tojams. Kun. J. Vaišniui tal
kino prof. Dr. A. Klimas. 
Gaunama kreipiantis į JAV 
L.B. Švietimo Tarybos lei
dinių platintoją A. Kareivą 
6559 S. Richmond Ave., 
Chicago, Ill. 60629, U.S.A.

PRANEŠIMAS

Pranešame Pensininkų 
Klubo nariams, kad sekantis 
susirinkimas įvyks spalio 7 
d., ketvirtadienį, 2 vai. Lie
tuvių Namuose, Banks- 
towne.

Norintieji įstotį į Pensi
ninkų Klubą mielai priima
mi- Valdyba

Žvejai su Gintaru kviečia 
visus skaitlingai atsilankyti.

Atminkite: balius spalio 9 
d. 7.30 vai. vakare Sydne
jaus Lietuvių Namuose 
Bankstowne. Įėjimas tik $ 3 
asmeniui.

Syd. tautinių šokių grupė GINTARAS

AUKA MŪSŲ PASTOGEI

Melburniškiai p.p. E.J. 
Balčiūnai paminėdami miru
sį tėvą a.a. Romualdą Bal
čiūną Mūsų Pastogei paau
kojo 100 dolerių.

Aukotojai p.p. Balčiūnai 
yra aktyvūs darbuotojai 
mūsų bendruomenėje ir 
nuoširdūs Mūsų Pastogės 
rėmėjai. Ačiū p.p. Balčiū
nams.

Mūsų Pastogės 
Administracija

musu Pastoge
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY 
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P.O. Box 550
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Redaktorius V. Kazokas 
Redakcijos Patariamoji Komi
sija: V. Bukevičius, A. Dudai- 
tis, L Jonaitis, A. Reizgys, V. 
Patašius.
Redakcijos adresas: 13 Percy 
St. Bankstown, N.S.W, 2200 
Tel. 709 8395
Administracijos adresas:
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Bankstown, N.S.W. 2200 
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VIETOJ M 
4* GELIU

Prisimindamas prieš me
tus mirusį a.a. Vincą Petrai
tį Sydnejuje, jo atminimui 
10 dolerių Mūsų Pastogei 
aukoja Vytautas P. Karde
lis. Ačiū.

PATIKSLINIMAS

Pereitame Nr. vietoj gėlių 
skyrelyje paskelbta, kad 
p.p. Jašiūnai aukoja Mūsų 
Pastogei pagerbdami prieš 
dvejus metu mirusį V. Bižį, 
o turėjo būti prieš penkerius 
metus. Suinteresuotus ma
loniai atsiprašome. Red.

Pasaulio Liet. Bendruo
menės Valdyba paskelbė 
ateinančius 1983 metus 
’’Aušros” metais. Šios 100 
metų sukakties proga PLB 
Valdyba nusistačiusi išleisti 
visus prieš 100 metų pasiro
džiusius ’’Aušros” 40 nume
rių pakartotinai (Fotostati
niu būdu). Prie bendro 
komplekto dar bus pridėti 
mūsų žymiųjų kultūrininkų 
(V. Maciūno, V. Trumpos, P. 
Joniko ir kitų) atitinkami 
komentariniai straipsniai.

* * *

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

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