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KUR SUKS PRANCŪZIJA?
Rašo Darūnas, mūsų bendradarbis Šiaurės Amerikoje

Kas yra tas naujasis 
Prancūzijos prezidentas 
Francois Mitterand ir į kur 
įasuks Prancūzija? Nors jis 
rra padaręs keletą politinių 
agzagų, bet nelaikomas ko- 
nunistu. Jis numato tik ri
mtą nacionalizaciją: bankų, 
stambiosios pramonės ir 
>an. bet ne taip, kaip prave
ja komtinistai. Mitterand 
yra savotiškai degoliškas so
cialistas. Ideologiniu atžvil
giu socialistas, metodo at
žvilgiu degolistas, t.y. tvir
tos rankos šalininkas. Tarp'- 
tautiniuose santykiuose - 
tarptautinis socialistas, kaip 
Austrijos kancleris B. 
Kreisky.

JAV prezidentas pasvei
kino naująjį Prancūzijos 
prezidentą, bet užkulisiuose 
aučiams savotiškas ameri
kiečių rezervuotumas ar net 
susirūpinimas dėl būsimų 
Prancūzijos parlamento rin
kimų ir Mitterando užsienio 
>olitikos. Tas rūpestis gali 
dar labiau sustiprėti, jei į 
vyriausybę bus įsileista ir 
komunistų. NATO posėdžiai 
kartais būna slapti, ir nepa
tikimų ministerių dalyvavi
mas gali NATO darbą labai 
sukomplikuoti. Vienas Mit- 
erando patarėjų tvirtino, 
kad tam pavojaus nėra. Esą 
komunistai pagrindinių 
tortfelių negaus, o į laikiną- 
ą vyriausybę jie neįeisią. 
Jis teigė, kad jų įtaka Pran
cūzijos užsienio politikai bū
sianti bereikšmė. Taip pat 
pabrėžiama, kad užsienio 
K>litikoje didesnių pakeiti
mų nenumatoma. Preziden
to pirmasis rūpestis bus 
įastoti kelią bedarbei ir pa- 
®lti krašto ekonomiją. Mit- 
terandas esąs už NATO iš

Mirė kard. S. Wyszinski

Gegužės 27 d. mirė Len
kijos Katalikų bažnyčios 
primas kardinolas Stefan 
Wyszinski, vienas žymiau
sių katalikų kovotojų anapus 
geležinės uždangos ir bene 
pats žymiausias lenkų 
patriotas ir vadas. Ir jeigu 
šiandie Lenkija yra pats 
laisviausias kraštas sovieti
nėje sistemoje, tai galima 
sakyti tik kardinolo Wys- 
anskio pastangomis. Jis iš
buvo Lenkijos bažnyčios 
primų 33 metus, susilaukęs 
daug puolimų iš Lenkijos 
komunistinės vyriausybės ir 
net iš Vatikano, bet jis buvo 
didelis diplomatas, žinojo ri
bas, kiek kietai laikytis ir 
ir kur nusileisti. Netekus 
tardinolo Wyszinskio Len
kijoje gali įvykti didelių 
permainų, nes kardinolas 
stabdė komunistinę vyriau- 

krašte savavaliauti, iš 
pusės sulaikė ir pačius
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laikymą, už Izraelį ir prieš 
PLO (palestiniečių išlaisvi
nimo organizaciją). Jis pasi
sakęs už detentę, už dialogą 
su sovietais, bet pirmoj eilėj 
pabrėžęs, kad reikia pirma 
patiems būti stipriems, ir tik 
po to sėsti prie derybų stalo 
ir neprašyti sovietų malo
nės. Jis kritikavo buv. prez. 
Giscardo laikymąsi Varšu
voje siekiant pasimatyti su 
Brežnevu. Tuo atveju jis 
būsiąs griežtesnis už Gis- 
cardą ne tik prieš sovietus, 
bet ir Amerikos atžvilgiu. 
Kartą jis net išsireiškęs, kad 
nors jis ir palaikąs detentę 
(sugyvenimo politiką), bet 
taip pat gerai žinąs, kad so
vietiškoji detentė remiasi 
patrankomis, o už Prancūzi
jos laisvę jis jaučiasi skolin
gas Amerikai. Galimas susi
kirtimas su Reagano vy
riausybe Afrikoje ir kituose 
trečiojo pasaulio kraštuose - 
ten Mitterando politika bus 
artimesnė Carterio politikai. 
Mitterand nepritaria nei 
perdėtam Vakarų ginklavi
muisi, nei santykių įtampai 
tarp Rytų ir Vakarų.

Būdinga anglų laikysena. 
Mrs. Thatcher, ministerė 
pirmininkė prisipažinusi ne- ■ 
mėgusi Giscardo ir su 
džiaugsmu sveikinanti Mit- 
terandą. Tuo tarpu socialis
tas H. Schmidt priešingai, 
norėjęs Prancūzijoje deši
niųjų atstovo. Kanados 
Troudeau neparodė entu
ziazmo išrinkus Mitterandą.

Amerikos Reagano susi
rūpinimas visai supranta
mas. Prancūzija yra viena 
stipriųjų Europoje sąjungi
ninkių šalių Anglijos ir Vak. 
Vokietijos ir turinti pačias 
stipriausias ginkluotas pa-

Kard. St. Wyszinski

lenkus nuo išsišokimų.
Pažindmas lenkus ir so

vietus taip pat ir popiežius 
turės gerokai pagalvoti, ką 
vietoj Wyszinskio skirti 
WarSuvos arkivyskupu ir 
tuo pačiu Lenkijos primų. 

jėgas Europoje. Bet Mit- 
terandas yra gana uždarus 
kaip asmuo ir jis neprama
tomas. Jis tiesiog ir vadina
mas ’’mystery man”. Gal jo 
veidas kiek atsiskleis po 
naujo parlamento rinkimų. 
Šiaip jis žinomas kaip radi
kalus politikas, nesitaikąs 
jokiai pusei.

SIŪLOMA PASIMOKYTI 
IŠ VENGRIJOS

Komunistų spaudoj Lie
tuvoje pasirodė reikšmingų 
straipsnių ūkio reikalų pa
gerinimo klausimu ir kreipia 
dėmesį į Vengrijos ūkinį 
tvarkymąsi, kur ūkinių trū
kumų nesijaučia. Cituoja
mas ir pats Brežnevas, kuris 
nurodo, kad privatūs ūkeliai 
kraštui duoda daugiau 
gaminių ir pelno, negu sov- 
chozai ar kolchozai. Vengri
jos socialistinė darbininkų 
partija (tuo vardu vadinama 
valdžioj esanti komunistų 
partija) skatina ir remia as
meninį pagelbinį ūkį (darbi
ninkams ir tarnautojams 
leistus ribotus asmeninius 
ūkelius). Įsitikinta, kad. 
stambioji gamyba dėl -dau
gelio priežasčių nepajėgia 
pagaminti tiek, kiek paga
mina sklypininkai. Vengri-
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pasaulyje

Minėkime ištremtuosius

Madrido konferencijoje, 
prasidėjusiosje po Velykų, 
reikalai nepajudėjo iš vietos 
ir net siūloma konferenciją 
nutraukti ir ją atidėti me
tams ar dvejiems. Ypatingai 
reikalus paaštrino Čekoslo
vakijoje 30-ties disidentų 
suėmimas, kurie buvo pasi
rašę garsiąją 77 deklaralciją.

Lenkijoje ekonominis gy
venimas visai pašlijęs ir 
krašte jaučiasi maisto trū
kumas. Sovietai kaltina kaip 
tik laisvąją darbininkų Soli
darumo uniją ir laisvąją ūki
ninkų uniją, kurios, buržua

joje išplėstas kooperatyvų 
tinklas, per kurį sklypinin
kai gauna ne tik trąšų, bet 
net techninių priemonių to
kius ūkelius tinkamai ap
dirbti. Anot sovietų planuo
tojų, tinkamai derinant vi
suomeninį ir asmeninį ūkį 
gaunasi gražūs rezultatai.

Kai kas ir Lietuvoje at
sargiai siūlo pasinaudoti 
Vengrijos patyrimu, bet 
reikia atsiminti, kad ir gy
venimas Vengrijoje yra 
daug laisvesnis. 

zinės propagandos suvilioti, 
pastojo kelią teisingai ko
munistų partijos krašto ūkio 
politikai.

Waršuvos technikos mo
kykloje neseniai buvo su
rengta knygų paroda, pir
moji tokia už geležinės už
dangos. Parodoje matėsi to
kių knygų autorių, kaip A. 
Soženicino, G. Orwell ir kt. 
Pats parodos rengėjas M. 
Chojecki net buvo išstatęs 
savo nelegaliai leistų knygų, 
už kurias atsėdėjęs tris 
mėnesius kalėjime.

♦♦♦

Kai kitur švenčių proga 
dirbantieji gauna atostogų, 
pas sovietus vyksta priešin
gai. Antai balandžio 18 Le
nino gimtadienio proga visa 
sovietų darbininkija ’’sava
noriškai” dirbo Lenino gar
bei. Tai vadinamoji šešta
dienio talka valstybei. Ir 
Lietuvos žmonės turėjo 
dirbti už dyka pagerbiant 
Leniną.
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Prieš akis birželis
Kasmet birželis kažkokia 

lemtimi padvelkia mūsų 
tautai. Gal dėl to, kad birže
lyje vyresnioji karta tiek 
turėjo skaudžių pergyveni
mų, kurie iki šiandie kiek-, 
viejam stojasi prieš akis 
kaip gyvi ir lydi mus kaip 
koks grėsmingas debsys jau 
daugiau kaip 40 metų. Ir vi
sai nenuostabu: lygiai prieš 
keturiasdešimt vienerius 
metus birželio 15 d. Sovietų 
Sąjunga jėga okupavo Lie
tuvą Per tik vienerius išti
sus metus siautėjant oku
pantui ir jo talkininkams - 
įvairioms tamsiosioms jė
goms visa tauta buvo terio- 
jamą apiplėšiama, terori
zuojama ir draskoma, iki 
pasiekė okupantas savo 
teroro viršūnę: 1941 metų 
birželio 13 - 18 dienomis 
prasidėjo iš Lietuvos, drau
ge ir iš Latvijos bei Estijos 
istorijoje negirdėtos masi
nės gyventojų deportacijos į 
Sibirą į vergų -stovyklas. 
Bolševikai šias deportacijas 
jau buvo iš anksto numatę ir 
tam pasirengta: suorgani
zuota masės perkinių vago
nų iš visos Rusijos ir jie ma
sėmis numatytu laiku buvo 
pristatyti į Pabaltijį. Minė
tos birželio dienos kaip tik ir 
buvo toji numatytoji data, 
kada buvo nutarta mažiau
sia bent trečdalį visų Pabal- 
tijos gyventojų iškraustyti 
iš savo gyvenamų vietų, 
perkelti į tuščius Sibiro plo
tus ir juos panaudoti kaip 
vergus taip vadinamai so
cialistinei kūrybai. Be abejo, 
išvežtųjų vietoje taip pat 
buvo pramatyta pristatyti 
pačių rusų, kad Pabaltijys 
būtų pilnai kolonizuotas.

Vis tik numatytas planas 
pilnai nepasisekė. Sovie
tams nepramatytas karas su 
nacine Vokietija visą užsi
mojimą sutrukdė, išvežtieji 
ano birželio dienomis, deją 
nebuvo suspėta išvaduoti, 
nors karas vyko žaibo grei
tumu.

Pasinaudojant 
prasidėjusio karo proga 
staiga prieš okupantą sukilo 
visa lietuvių tautą kaip ste
buklu: ištisų metų teroro 
gujama ir paskutinių dienų 
trėmimų bangos mirtinai 
pažeistą lietuvių tauta štai- 
g a parodė. savo valią ir ryžtą 
— išsivaduoti iš okupacinio 
junga ir dar prieš užeinant 
naujai okupacijai pasiskelbti 
nepriklausoma ir sudaryti 
kad ir laikiną administracinį 
Lietuvos organą — vyriau
sybę. Tas ir buvo padarytą 
ir vokiečiai įžengė ne į so
vietinę teritoriją bet jau į 
nepriklaus omą Lietu
vą Tai buvo ir patiems vo
kiečiams kebH padėtis, nes 
žygiuodami į Rusiją jie užė
mė jau laisvą kraštą kitaip 
sakant, vokiečiai okupavo 

didžioji pergalė, pastojanti 
keUą ir šios dienos sovietų 
propagandai, jog lietuviai 
džiūgaudami jungėsi į So
vietų Sąjungą Sukilimas ir 
yra neginčijamas lietuvių 
atkirtis tokiam pramanytam 
melui.

Šešios savaitės laisvės 
paliko nepaprastai gilius 
pėdsakus visai mūsų tautai 
iki šiandie: istorijoje neiš
dildomai liks sau lygaus ne
turintis tautos žygis ir ma
nifestacija už laisvę ir ne
priklausomybę.

Kasmet minime skau- 
džiuosius tautai įvykius, 
kaip Lietuvos pavergimą 
jos teriojimą ir gyventojų 
trėmimą tuo atskleisdami 
naujojo imperialisto užmo
jus ir gal norėdami susi
laukti užuojautos, arba trė
mimų minėjimai yra aki
vaizdi mums pamoką jog 
prarasta neginama laisvė 
tautai brangiau kainavo, 
negu kovojant už laisvę. Ši
toji istorinė pamoka ateity

laisvą Lietuvą. Deja, naciai 
su šiuo faktu nesiskaitė, o ir 
mūsų pačių diplomatinės 
misijos laisvuose kraštuose 
šito fakto neišnaudojo. Taip, 
kad karo įkarštyje pasaulis 
apie lietuvių tautos sukilimą 
beveik ir negirdėjo. Kaip 
būtų buvę mums naudinga 
pasibaigus karui patiekti 
nugalėtojams savo reikala
vimus kaip kozerį, su kuriuo 
sąjungininkai turėjo skaity
tis. Gal Lietuvą būtų ištikęs 
toks pats likimas, kaip kitų 
Rytų Europos kraštų — 
Vengrijos, Čekoslovakijos, 
Lenkijos, Rumunijos, Bul
garijos, kaip patekusios į 
sovietų įtakos zoną, tačiau 
greičiausiai šiandie Lietuva 
nebūtų Sovietų Sąjungos 
provincija, bet kaip sateliti
nė valstybė. O tai yra milži
niškas skirtumas.

Taigi, po skaudžių ir
kruvinų išgyvenimų prieš 40 turėtų būti privaloma vi- 
metų birželio 22 d. įvykęs soms ateinančioms kartoms, 
lietuvių sukilimas yra mūsų (v.k.)

Labai vertinga knyga
Ą. Mauragis

Knyga yra kultūros pag
rindas, be jos nusmuktume 
į laukinių žmonių gyvenimą. 
Jos didžiausia reikšmė yra 
mokslui, bet ir kitoms gyve
nimo sritims būtina ir reika
linga. Čia noriu pristatyti 
vieną anglišką knygą praei
tais metais išėjusią iš spau
dos, kuri gali mums daug 
padėti kovoje su mūsų prie
šu, tautų naikintoju, Sovietų 
Sąjunga, jei tik ja norėsime 
pasinaudoti.

Knyga pavadinta A 
DREAM OF FREEDOM. 
Ją parašė Andres Kueng, ____ _____ _____________
jaunos kartos estas, rašyto- į§ daugiau .kaip 100 laisvų 
jas, žurnalistas, gimęs Sve- valstybių ne viena nedrįsta 
dijoje 1945 m. Autorius jau * — - - 
turi parašęs 24 knygas, ku
rios išspausdintos anglų, es
tų, vokiečių, japonų, latvių, 
norvegų kalbomis. Pats au
torius yra kelis kartus ap
keliavęs visą pasaulį ir kalba 
12 kalbų. Už didelius nuo
pelnus Baltų tautoms yra 
apdovanotas estų, latvių, 
lietuvių pogrindžių Garbės 
nario titulais.

Knyga parašyta apie estų, 
latvių ir lietuvių kultūrinę, 
socialinę, religinę, ekonomi
nę, demografinę būklę, api
ma pilną trijų tautų gyveni
mą per visą okupacijos me
tą. Žinios labai įdomiai ir 
patraukliai perduodamos, 
stilius lengvas, skaitai kaip 
romaną, nenorėdamas iš 
rankų paleisti knygos.

Knygos vertė labai didelė: 
visų pirma ji iškelia trijų 
Baltijos tautų likiminę dalią 
ir reikalą kartu veikti ir gy
venti. Ne užuojautą ir 
verkšlenimą kelia okupuo
toms tautoms, bet patriotiz
mą ir pasididžiavimą, reika
laujama žmogaus teisių ir. 
tautų laisvės įgyvendinimo. 
Skaitydamas tą knygą 
tiesiog jauti, kokią gėdą tu
rėtų jausti Vakarų pasaulis, 
bijodamas iškelti į viešą fo
rumą Tautų - AsamblyBalti- 
jos tautų genocido klausimą,

reikalauti joms laisvės. Visi 
Vakarų didžiųjų valstybių 
politiniai veiksmai Baltijos 
tautų klausimais yra gėdingi 
ir trumparegiški. Baltijos 
tautos Estija, Latvija, Lie
tuva išgyvenusios tūkstan
čius metų, sukūrusios aukš
tą kultūrą, krikščionišką 
humanizmą, išgyvenusios 
vokiečių ordenų ir rusų carų 
pavergimus, šiandien po 40 
metų Sovietų Sąjungos jun
go atsidūrė mirties taške. 
Koks teroras, kokia sistema 
turi būti, kad tautos per tokį 

.trumpą laiką išnaikinamos?

pasipriešinti ir pasmerkti 
Sovietų Sąjungą. Tai gėda 
šio amžiaus kultūrai, huma
nizmui, kur ateinančios kar
tos tikrai pasmerks ne tik 
Sovietų Sąjungos vandališ
kus veiksmus, bet ir Vakarų 
demokratijas dėl jų nejaut
rumo ir pasyvumo.

Knygoje vedama paralęlė 
- palyginimai ekonominiais, 
socialiniais, tautiniais, kul
tūriniais, religiniais ir kitais 
atžvilgiais, netik tarp Baltų 
tautų, bet ir tarp Rytų ir 
Vakarų gyvenimo standar
tų, kas ir iškelia Baltų tautų 
pilną pažinimą. Knygoje yra 
daug įdomios medžiagos 
prieš sovietišką propagan
dą, anekdotai charakteri
zuoja gyventojų nuotaikas. 
Nuosekliai perskaitęs kny
gą, pilnai susipažįsti su so
vietišku režimu, teroru ir 
tikslais. Plačios erudicijos 
autorius suteikia ne tik dau
gybę žinių apie tris Baltijos 
tautas, bet ir sukelia skaity
tojui simpatijų toms tau
toms, kas ypč iškelia šios 
knygos vertę. Dėl tos prie
žasties ji pirmoje eilėje re
komenduotina mūsų pačių 
jaunimui, toliau kiekvienam. 
mūsų bičiuliui, kuris nori 
mums padėti, bet ji verta 
skaityti kiekvienam baltui, 
kad ir kaip gerai pažintų sa-

Reikalaukime paramos
Mūsų bendruomenei įsi

tvirtinus Australijos gyve
nime, atėjo laikas pagalvoti, 
ar negalėtume viename iš 
šio krašto universitetų įves
ti lietuvių kalbos katedrą 
arba centrą, kur būtų galima 
rašyti mokslinius darbus, 
disertacijas studijas apie 
seniausią Europoje lietuvių 
kalbą. Kai kurių žygių Tas- 
manijoje yra bandęs Algis 
Taškūnas, dirbą Hobarto 
universitete.

Darė šį tą ir Melbourne 
p.p. A. Zubras, Dr. K. Bra- 
zaitienė, A. Butkutė ir čekas 
prof. J. Marvin.

Ne visi žygiai buvo sėk
mingi, bet jei bendruomenei 
padėtų Australijos univer
sitetuose dirbą lietuviai 
Krofesoriai ir lektoriai, dar

ąs būtų sėkmingesnis.
Matome, kaip gausinges

nės etninės grupės, kaip ita
lai, žydai, graikai ir lenkai 
gauna iš valdžios paramos 
savo mokykloms, nors ne 
visos grupės yra lojalios šio 
krašto demokratinei sant
varkai, arba geriau pasakius 
tarp tų bendruomenių yra 
nemaža dalis laukianti ’’pa
saulinės revoliucijos”.

vo kraštą. Knyga kelia meilę 
savo kraštui, savo tautai, 
įprasmina tautų kovą už ge
resnę ateitį, už žmogaus ir 
tautų laisvę.

Knyga dar ir tuo mums 
labai'naudinga, kad joje yra 
visų trijų Baltijos tautų — 
estų, latvių ir lietuvių — są
rašas, kone visų anglų kal
boje išleistų, knygų. Tas 
ypač didelį patogumą sudaro 
žurnalistam, akademikam, 
mokslininkam, visuomeni
ninkam, valstybininkam ir 
kt., kurie įdomaujasi tais 
kraštais.

Knygą išleido 1980 m. 
Boreas Publishing House, 63 
Ninian Road, Cardiff CF2 
5EL, Great Britain. Knygos 
kaina nepažymėta. 272 psi. 
Reikia manyti kad knygą 
bus galima pirkti Australi
jos lietuvių kioskose.

MASINĖS GRUZINŲ 
DEMONSTRACIJOS 

PRIEŠ RUSINIMĄ

Agence France Presse ži
niomis, Gruzijos sostinėje 
Tbilisyje įvyko dvi demons
tracijos prieš ’’suintensy- 
vintą rusinimą”. Kovo 23 d. 
apie tūkstantis studentų žy
giavo gatvėmis, protestuo
dami prieš populiaraus gru
zinų literatūros profesoriaus 
Akaki Bachradzės pašalini
mą iš Tbilisio universiteto. 
Po savaitės nemažesnė mi
nia demonstravo prie pasta
to, kuriame vyko Gruzijos 
rašytojų sąjungos kongre
sas; daugelyje plakatų buvo 
reiškiamas susirūpinimas 
gruzinų kalbos ateitimi. De
monstracijos pasiekė vieno 
tikslo: Bachradzė vėl buvo 
priimtas į universitetą. 
Gruzijos kompartijos pir
masis sekretorius Ševard
nadzė priėmo demonstrantų 
delegaciją ir pažadėjo vėl 
susitikti su jais tolimes
niems diskusijoms. __ _.J ELTA

Mes, pavergtųjų taut< 
žmonės, mažiausiai gaunt 
me finansinės paramos mį 
sų kultūrinei veiklai ir 
kykloms. Mažai gauname, 
nes iki šiol buvome kartais 
perdaug mandagūs ir nekė- 
lėmė triukšmo.

Atėjo laikas nebe prašyti, 
o reikalauti. Kelkime balą 
australų ir savoje spaudoje, 
Australijos vyriausybė seka 
imigrantų spaudą viską ver
čia į anglų kalbą. Todėl ai 
kviečiu visus rašyti į lietu
vių spaudą daugiau straips
nių reikalaujant, kad šio 
krašto valdžia paremtų mū
sų savaitgalio mokyklas, li
tuanistinius kursus ir bent 

»viename universitete įvesti) 
lietuvių kalbos katedrą.

-s -

Valdžia žino, kad dalis 
mūsų žmonių, patriotizmui 
išblėsus jau nebemokina sa
vo vaikų lietuviškai. Tai di
delis nusikaltimas prieš savo 
tautą ir žmogišką prigimtį

Manau, kad australai 
džiaugiasi tokiu reiškiniu, 
nes tai palengvina asimilia
cijos progresą, bet jie tokią 
žmonių ir negerbia. Man 
vienas parlamentaras atvi
rai pasakė: ’’jeigu jis men
kas lietuvis, tai bus ir men 
kas Australijos pilietis. To 
kiais žmonėmis negali past 
tikėti, nes jie neturi charak
terio”.

Reikalaudami ko nors iš 
kitų, turime parodyti, kad 
esame tvirti ir vieningi savo 
tarpe. Turime parodyti, kad 
mūsų savaitgalio mokyklos 
dirba stipriai, o lituanisti
niams kursams netrūksta 
mokinių.

Kartais gėda, kad žmo
gus, vaizduoja intelektuali 
o jo vaikas vienakalbis. Mes 
turėtume vertinti žmones ne 
pagal jų turtą, ar titulus, bet 
pirmiausia pagal jų padėti 
mūsų bendruomenėje ir ji) 
darbo įnašą mūsų politinei 
bei kultūrinei veiklai.

Tad kviečiame visus 
lietuvius, dirbančius prie 
universitetų arba aukštųjų 
mokyklų pasisakyti dėl gali
mybių įvesti lietuvių kalbos 
katedrą ir duoti ALB Krašto 
Valdybai patarimų, kaip to 
atsiekti. Rašykite lietuviš
kai spaudai, kad kiltų susi
domėjimas mūsų tarpe ir 
Australijos valdžia matytu, 
jog to siekia ne paskiri ko
mitetai, bet visa muso 
bendruomenė.

Kiti, kuriems sunkiau pri
einama universitetų infor
macija, per spaudą reika
laukite, kad Australijos vy
riausybė teiktų rimtesnę 
paramą mūsų mokykloms ir 
kultūrinei veiklai.

Mūsų bendruomenės tęs
tinumo užtikrinimas pri
klauso ne nuo balių ar vaišiu 
skaičiaus, bet nuo lietuviu 
kalbos vartojimo savo Šei
mose ir mokyklų bei kursu 
pajėgumo.

Nedarykime sau gėdos 
jau pirmoje generacijoje 
nutautėdami. Mūsų broliai 
lietuvninkai Mažojoje 
Lietuvoje išsilaikė 700 metą, 
tai mes nesugriūkime nesu
laukę nė 70 metų išeivijoje.

Alb. Pocius
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Mergyčių spalvingi rūbeliai 
Džiaugsmingai padrikę 

plaukai. 
Dainuodami ėjo rateli 
Viso kaimo subėgę vaikai.

(J. Aistis)

Chicagos lietuvių tautinių 
šokių ansamblis GRANDIS

Australijon sparnus pa
mėlusios tautinių šokių gru
tės Australijos lietuviams 
tėra naujiena. Rodos, dar ne 
aip seniai, 1976 m. džiaugė
mės Hamiltono (Kanados) 
lyvataru, 1978 m. Cleve- 
ando Grandinėlę. Šių tauti
nu grupių poveikis mūsų 
molonijose nereikalingas 
dalesnio apibūdinimo. Ma- 
ėme pilnutėles sales spek- 
akliuose, artimas draugys-
lęs, mezgamas jaunimo tar
pe, pajutom paskatą ir mūsų 
tautinių šokių grupėm. Jau
tėmės ne taip toli atitrūkę 
nuo savo brolių ir sesių ki
tuose kraštuose. Nelikome 
ir be teigiamų rezultatų. 
Būta ir naujai įsteigtų taut, 
šokių grupių, ir kitų, iš 
snaudulio atgaivintų. Kaip 
bebūtų, atkeliavusios gru
pės davė mums malonių po
ilsio valandų stebint mūsų 
tautos dalį kultūrinio loby
no.

Jau už keletos dienų turė
sime progos sutikti ir susi
pažinti su naujai atvykstan
čia tautinių šokių grupe: 
birželio 17 d. Sydnejuje nu
sileis Čikagos tautinių šokių 
ansamblis Grandis, vado
vaujamas p. Irenos Smie- 
liauskienės.

Ansamblis Grandis įsis
teigė 1963 metais. Per pas
taruosius 17 metų Grandis 
išaugo į 80 su viršum šokėjų 
ansamblį, susidedantis iš 
trijų dalių; jaunesnioji 
grupė, vidurinioji ir vyres
nioji. Australijon atvyksta 
vidurinioji grupė.

Savo gyvavimo metu 
Grandis yra plačiai pasireiš
kusi. Grandies šokėjai yra 
dalyvavę eilėje festivalių: 
lietuvių, lenkų, čekų, švedų, 
latvių. Dalyvavo universite
tų rengiamose tautybių 
programose, Amerikos 
aukštesniųjų mokyklų mo-; 
kytoių suvažiavimuose, 
YMCA kultūrinėse progra
mose ir t.t. Šoko televizijos 
programose. 1971 metais 
pastatė lietuviškas vestu
ves. Dalyvavo tautinių šokių 
šventėse bei trečiojoje Dai-‘ 
nų Šventėje. Minėtina ir 
Grandies kelionė į Pietų 
Ameriką — Venecuelą ir 
Braziliją 1973 metais, kurios 
metu šoko Penktame Pietų 
Amerikos Lietuvių Kongre-

Grandies Ansamblio va- 
lovė nuo pat įsikūrimo yra 
rena Smieliauskienė. Jinai 
Soje srityje dirba jau 35 
setus ir yra žinomų mūsų 
autinių šokių pradininkių 
Minos Kupstaitės ir Juzės 
/aičiūnienes mokinė. Gran
ges repertuare turima virš 
iO šokių ir stilizuotų žaidi- 
nų, kurių dalis choreogra- 
ūota pačios vadovės. An- 
lamblio muzikinė palyda 
Šuo metu atitekus akordeo- 
dstui Ąžuolui Stelmokui, 
turį matysime bei girdėsime 
r šios viešnagės metu.

Kaip suprasti ansamblio 
tardą Grandis? Baigiant 
ieną tautinių šokių vakarą 
irogramos pranešėja prabi

lo: ’’Mes jūsų grandis”. Ap
rašant to vakaro koncertą S. 
Petersonienė šitaip inter
pretavo Grandies vardą:
Jaunimas, šokąs mūsų tau

tinius šokius, iš senovės at
kasa mūsų tautos dvasinius 
lobius, kuriais pasidalina ne 
tik su saviškiais, bet juos 
parodo ir kitataučiams. Am
žių eigoje susidarusios mūsų 
tautos dvasios specifinės 
Žymės per tautinius šokius, 
liaudies dainas, tautinius 
muzikos instrumentus per-
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Lietuviai Čikagoje
Rašo Jurgis Janušaitis

"PASAULIO LIETUVĮ" 
REDAGUOJA

INŽ. BRONIUS NAINYS

Pasulio Lietuvių Bend
ruomenės Valdyba, šalia sa
vo gausių darbų, rūpinasi ir 
leidžia Bendruomenės min
dai ir gyvenimui ryškinti 
savo laikrašti "Pasaulio Lie
tuvi”.

Leidinį yra redagavę Sta
sys Barzdukas, inž. Bronius 
Nainys, vėliau i laikraščio 
redagavimą įsijungė jaunos 
jėgos — Romas Sakadolskis 
vyr. redaktorius, talkininkai 
— Romas Kasparas, Emilija 
Sakadolskienė, Linas Rim
kus, o technikiniu redakto
rių buvo elementas Dėdelė.

Kai laikrašti redagavo 
PLB Valdybos pirmininkas 
inž. Bronius Nainys - jis 
laiku, be pavėlavimo pa
siekdavo skaitytojus. Vė- 

•liau, atėjus jaunom jėgom, 
dėl įvairių priežasčių Pasau
lio Lietuvis ėmė vėluoti, at
siliko keletą mėnesių, skai
tytojai ėmė nerimauti. Ta
čiau ir šiam kolektyvui re
daguojant "Pasaulio Lietu
vis** buvo įdomus, talpino 
gausią, viso pasaulio lietuvių 
gyvenimą apimančią infor
maciją, buvo didokas pus
lapių skaičiumi.

Deja, vėlavimo priežastys 
nebuvo pateisinamos. Todėl 
PLB Valdyba padarė esmi
nius pakeitimus. Nuo šių 
metų pradžios nauju PL re
daktorium pakvietė ener
gingą, darbštų, vėlavimų 
nemėgstantį redaktorių,

MES — JŪSŲ GRANDIS
duodamos iš kartos į kartą. 
Ir todėl tautinių šokių grupė 
yra grandis, jungianti pra
eitį su dabartimi. Dabartis 
šoka ir per šokį atskleidžia- 
ne tik mūsų pasilinksminimo 
formas, bet ir tautines tra
dicijas.

Sydnejaus lietuvius kvie
čiame pasitikti Grandies an
sambliečius Sydnejaus 
aerodrome birželio 17 d. Jų 
skrydis Qantas Flight 4, at-! 
skrenda 6.30 vai. ryto. Ade- 
laidiškius kviečiame svečius 

buvusį PLB pirmininką ir 
redaktorių, inž. Bronių. 
.Nainį.

Naujoji šluota gerai šluo
ja. Per trumpą laiką buvo 
suredaguoti atsilikę PL nr. 
ir ateityje skaitytojus jis 
pasieks laiku, nevėluoda- 
mas. Žinoma, mieli Austra
lijos lietuviai "Pasaulio Lie
tuvį” gaus irgi vėluojant, 
tačiau ne pusmečiu, o gal tik 
porą męnesių.

Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės Valdyba Romui 
Sakadolskiui ir jo redakci
niam kolektyvui išreiškė už 
atliktus darbus padėką.

Naujam redaktoriui tal- 
"kins Romas Kasparas. PL 
jau yra įsipilietinęs, skaity
tųjų laukiamas, jame telpa 
LB gyvenimo aktualijos, ir, 
šakota visų sričių ‘bendruo
meniška veikla. Tai rimtas 
leidinys, kurio ateitis, reikia 
manyti, užtikrinta ilgam lai
kui.

Iki gegužės pabaigos 
pasirodys ir gegužės mėri.

”GRANDIS”KELIA 
SPARNUS AUSTRALUOS

LINK

Tautinių šokių grupė 
"Grandis”, Čikagoje, sparčiai 
ruošiasi, išvykai į Australiją. 
Be abejo, grupė yra paruo
šusi gerą repertuarą, gražią 
tautinių šokių pynę, kuria 
norima pradžiuginti ir Aus
tralijos lietuvius. Žinoma, 
didelių stebuklų laukti ne
reikėtų, nes ir pati išvykos 
vadovė Irena Smieliauskie

pasitikti Adelaidės aerodro
me tą pačią dieną 10.10 vai. 
ryto, TAA skrydis Nr. 2

Adelaidėje Grandis kon
certuos birželio 19 d., o bir
želio 22 d. autobusu iške
liaus Melbouman. Ansam
bliečiai Melbourne koncer
tuos birželio 28 d., o jau bir
želio 29 d. traukiniu pasileis 
Canberros link. Grandies 
pasirodymas Canberroje 
įvyks liepos 1 d. Sydnejiš- 
kiai vėl susitiks su Grandimi 
liepos 2 d., o' liepos 3 d.

nė teigia, kad grupė nenu
stebins Australijos lietuvių, 
tačiau pati išvyka turi ir kitą 
tikslą - arčiau susipažins 
JAV ir Australijos lietuvių 
jaunimas, pabendraus, pasi
dalins kultūriniais atsieki- 
mais, arčiau pažins tolimąjį 
kontinentą. Glaudūs ryšiai 
lietuvių tarpe yra būtini ir 
propaguotini.

Į Australiją vyksta 22 
Grandies šokėjai, akordeo
nistas. Grupei vadovauja il- 
Žametė šios grupės vadovė 

rena Smieliauskienė.
Grupė turi gražią veiklos 

praeiti. Ji gausi šokėjais, 
protarpiais grupėje šoko 
arti šimto šokėjų. Turi platų 
tautinių šokių repertuarą, 
reprezentavusi mūsų tauti
nius šokius svetimtaučiams, 
dalyvavo visose tautinių šo
kių šventėse, Čikagos ir kitų 
lietuvių kolonijų scenose 
davusi spaktaklius.

Reikia sveikinti grupės 
vadovės Irenos Smieliaus- 
kienės ryžtą ir užsispyrimą 
būtinai aplankyti Australiją 
su savo grime.

Išvykai Čikagos lietuviai, 
rodo reikiamą dėmesį, daly
vauja "Grandies” renginiuo
se telkiant išvykai lėšas ir 
kitais būdais padeda entu
ziastams. Nors didžiausią 
dalį kelionės išlaidų gali 
tekti padengti patiems išvy
kos dalyviams.

Tikimasi, kad Australijos 
lietuvių didžiosios kolonijos, 
kaip Melbournas, Sydnejus, 
Adelaidė ir kitos svečius, 
kaip įprasta, su dėmesiu ir 
šiltai sutiks ir turės progos 
pažinti JAV tautinių šokių 
grupės "Grandis” atsiektus 
laimėjimus.

Iš Čikagos "Grandis” iš
skrenda birželio 15 d. Liit- 

džiaugsis jų koncertu. Į JAV 
Grandis išskris iš Sydnejaus 
aerodromo liepos 5 d. 7.45 
vai. vakaro Quantas skry-- 
džiu Nr. 11.

Australijon Grandis at
vyksta savo lėšomis. Mums 
tenka rūpintis jų apgyven
dinimu bei jų kelionėmis po 
Australiją. Tad kreipiamės į 
visus Australijos lietuvius 
Eriimti šią grupę savo glo- 

on ir gausiai atsilankyti 
Grandies spektakliuose. 
Nuo mūsų priklauso šios 
viešnagės sėkmė.

Tautinis šokis yra lietuvių 
kultūros lobyno dalis. Todėl 
mylėkime jį ir puoselėkime. 
Tautinių šokių meilė, mūsų 
mokytojų įdiegta, pereina iš 
vyresniųjų į jaunesnes kar
tas. Tuo pačiuprisideda prie 
lietuvybės išlaikymo. Tik 
prisiminkime gražiąsias 
mūsų tautinių šokių šventes 
ir pajusime, kad tautinis šo
kis užima daug vietos lietu
vio širdy. Už tat Grandis ir 
skiria šią kelionę tautinių 
šokių grožį atskleisti ir pra
džiuginti Australijos lietu
vius.

Vyt. Juška

P.S. Sutinką Sydnejuje 
priimti ir globoti Grandies 
ansambliečius bei svečius 
prašomi kontaktuoti p.p. A. 
Dudaitį tel. 727 9191 (namų) 
arba inž. Vytautą Jušką tel. 
887 2848 (namų), 632 0111, 
ext. 210 (darbe).

Sydnejuje Grandis viešės 
liepos 2-5 dienomis.

ketina, kad "Grandis” Aus
tralijos lietuviams suteiktų 
naujų, prošvaisčių šioje, la
bai mygiamoje, meno, sritys 
je-

Pažymėtina, kad šiai iš
vykai ypatingą dėmesį 
parodė Lietuvių Fondas ir 
tam tikslui paskyrė 1000 dol. 
Be to, Lietuvių Fondas pa
rėmė ir JAV Rytinio pak
raščio ruoštą regųopinę- 
tautinių šokių šventę 1U00 
dol. auka, kuri įteikta ren
gėjų atstovei poniai Zdanie
nei.

JAV LIETUVIŲ BEND
RUOMENĖ RŪPINSIS IR 
SOCIALINIAIS LIETUVIŲ 

REIKALAIS'

JAV Lietuvių Bendruo
menės Tarybos suvažiavime 
buvo įsteigta LB Socialinių

... Nukelta'į psl. 4
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Namie
KAI TĖVAI VIRSTA 

SAVAITGALIO
MOKINUKAIS

Gegužės 30 d. Sydnejaus 
lietuvių savaitgalio mokykla 
surengė mokyklos naudai 
vakarą su gana įdomia 
programa Syd. Liet. Klube. 
Šiam vakarui rengėjai spe
cialiai ruošėsi, tad ir vakaro 
pasisekimas buvo gana 
didelis: žmonių prisirinko 
ypatingai gausiai, o ir prog
rama buvo originali, verta 
išskirtino dėmesio. Pavaiz
duota mokyklos eiga nuo 
mokslo metų pradžios iki 
pabaigos.

Programa sukėlė gausių 
žiūrovų ir klausytojų tarpe 
daug geros nuotaikos ir juo
ko, nes scenoje ’’mokinukai” 
iš tikrųjų darė viską prie
šingai, ko mokykloje reika
laujama. Daug buvo pažerta 
karčių pastabų tėvams, ku
rie siunčia vaikus į mokyklą, 
bet patys nusigręžę burbia 
angliškai. Nereikia stebėtis, 
vaikai tėvų elgesį greičiau: 
Sastebi, negu jų auklėtojai, 

odžiu, valandą ar daugiau 
užtrukusi programa klausy
tojams buvo įdomi, įvairi, 
pilna jumoro. Bet kas tuo 
laimėta? Iš pristatyto vaizdo 
žiūrovas galėjo lengvai susi
daryti įspūdį, kad be reikalo 
toji savaitgalio mokykla, nes 
Eer ištisus metus vaikai nie- 

o nėra įgiję.
Patirta, kad visą šio va

karo programą režisavo p. 
Daiva Bieri. Ją sydnejiškiai 
pažįsta kaip puikią, tiesiog 
nepamainomą vaidintoją 
Atžalos teatre, ir kaip šiuo, 
atveju kaip režisorė ji paro-

Lietuviai 
Čikagoje

Atkelta iš psl. 3
Reikalų Taryba, kurios pir
mininku išrinktas Dr. Anta- ’ 
nas Butkus. Šios Tarybos 
tikslas, kuo daugiau įsigilinti 
į vyresniojo amžiaus lietuvių 
socialines problemas ir su
rasti būdų kuo efektingiau 
padėti.

Ši sritis iki šiol buvo lyg ir' 
pamiršta, šalpos reikalais, 
tiesa, rūpinosi Balfas, deja 
jis neapėmė plačiųjų sociali
nių problemų. Todėl šis 
naujas LB užmojis sveikin
tinas ir reikia manyti, kad 
energingai dirbant
susidarys galimybės iš JAV 
valdžios gauti paramos so
cialiniams lietuvių reika
lams.

LB Socialinių Reikalų Ta
ryba pradėjo ir konkrečius 
darbus. Šiuo metu užsimota 
įvykdyti vyresniojo am
žiaus, pradedant 60 -metų ir 
vyresniųjų surašymas. Su
rašymas vykdomas visoje 
Amerikoje per PL apylin
kes. Specialistų paruošta, 
kompiuteriams pritaikyta, 
speciali anketa, apimanti 
lietuvių socialinius ir dalinai 
lietuviškuosius reikalus. 
Virš šimto klausimų, tačiau į 
juos atsakyti labai lengva. 
Klausimai trumpi, aiškūs ir 
anketą pildančiam belieka 
tik klausimo atsakymą ap- . 
vesti rutuliuku. Svarbiausia, 
kad anketos daviniai tar
naus kaip tik amerikiečių įs
taigose prašant piniginės 
•paramos. Anketoje nereika
laujama pažymėti nei vardo, 
nei pavardės, nei gyvena
mosios vietos, žodžiu, anke
ta yra lyg anonimas.
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ir svetur
dė savo turimą talentą, ta
čiau atsižvelgiant į šio vaka
ro programą atrodo, kad ji 
stengėsi įscenizuoti, ką tu
rėjo nedarydama atrankos ir 
nesiskaitydama su laiku. 
Nors visa programa praves
ta labai gyvai, bet vis tik 
baliuje užtrukęs spektaklis 
laikytinas laiko pertempi
mu. Pagaliau kiekvienas 
juokas ar satyra turi slaptą' 
moralą. Gi iš matyto farso 
ne vienas dalyvis galėjo su
sidaryti klaidingą išvadą: 
jeigu mokykla tokioj apgai
lėtinoj būklėj, tai kažin ar iš 
viso ji reikalinga?

Iš. kitos pusės buvo ir di
delė staigmena visiems 
Sydnejaus lietuviams: 
norint ką padaryti, yra pa
kankamai žmonių, kurie 
mielai talkina nežiūrint jų 
turimos socialinės ar inte
lektualinės padėties. Šiame 
pasirodyme dalyvavo vi
durinės kartos lietuviai, turį 
aukštas pozicijas ir toli pra
simušę kaip daktarai, mo
kytojai, verslininkai ir t.t. 
Reiškia, žmonių turime, tik 
norint ką nors parengti, rei
kia mokėti suorganizuoti. 
Malonu pasveikinti organi
zatorius, kurie ėmėsi inicia
tyvos išvesti mūsų eilinius 
vakarus iš nusistovėjusio 
šablono.

Toliau sekė vakaras 
įprastine tvarka: pasilinks
minimai bei pasivaišinimai, 
loterija. Geroje nuotaikoje 
•vakarą praleido apie pus
trečio šimto.

Moterų veikloje
SYDNEY LIETUVIŲ
MOTERŲ SOCIALINĖS
GLOBOS DRAUGIJA

Sydney Lietuvių Moterų 
Socialinės Globos Draugija, 
Australijoje, priklauso Liet, 

j Mot. Klubų Federacijai. 
Gautas jos pirmininkės Onos 
Baužienės pranešimas, pa
darytas metiniame visuoti
niame narių susirinkime. 
Draugija energingai veikia, 
ruošdama paskaitas, atsto
vaudama Lietuvą įvairiose 
tarptautinėse mugėse, ren
gia socialinio pobūdžio ren
ginius lėšoms sukelti ir ypač 
globoja ligonius. Didžiausias 
Draugijos dėmesys yra ski
riamas jos įkurtai Lietuvių 
Sodybai, kurioje gyvena

Paskelbus surašinėjimą, 
Naujienose pasirodė tuojau 

’visuomenę klaidinančių ir 
bauginančių straipsnių, įtai- 
gojant skaiitytojus, būk tai 
šis surašymas pasitarnaus 
okupantui, žinios būsiančios 
bendruomeninkų perduotos 
bolševikams.

Tai skaudus užmetimas, 
melas ir šmeižtas. Kada LB 
žmonės nori kaip tik padėti 
savo tautiečiams socialiniose 
sunkumuose esantiems, kai- 
kurie tuojau pasišauna kilnų 
ir naudingą darbą griauti.

Nežiūrint negeistinų iš
puolių, surašymas vyksta ir, 
reikia manyti, atsieks savo 
tikslą.

Socialinių Reikalų Taryba 
planuoja įvairiose kolonijo
se, su valdžios finansine pa
galba, steigti, kurti lietuviš
kas sodybas, kas vyresniojo 
amžiaus žmonėms ypač būtų 
naudinga, žodžiu, šis LB už
mojis sveikintinas ir linkėti
na, kad pasisektų.

VOKIETIJA
Išvyka į Lietuvą

LIETUVIŲ ŠALPOS 
DRAUGIJA'LABDARA’

LABADAROS DRAUGI
JOS METINIS PRANEŠI
MAS

Labdaros Draugijos meti
nis susirinkimas įvyko 1981 
m. gegužės 10 d. Stuttgarte.

Pirmininkavo kun. K. 
Senkus, sekretorė Z. Glem- 
žienė.

Valdybos pirmininkas J. 
Glemža savo pranešime nu
rodė, kad praėjusiais metais 
Draugijos veikla ėjo užper
nai narių susirinkime aptar
tu keliu. Be rūpesčių Vokie
tijos lietuvių moksleivija, 
buvo plečiami ryšiai su Su
valkų Trikampio lietuvių 
moksleiviais ir užmegstas 
artimas kontaktas su Brazi
lijos Lietuvių Bendruome
nės Valdyba, kuri įsteigė 
studentijos rėmimo fondą, ir 
Labdaros skirtos lėšos su
darė tam fondui pagrindą.

Lenkijoje moksleivijos 
padėtis žymiai pasunkėjo 
dėl pasireiškusių krašte di
delių ūkiškų negalavimų. 
Labdaros valdyba sustiprino 
paramą rūbais ir pinigais. 
Praėjusiais metais tam rei
kalui mūsų rėmėjai buvo 
dosnesni, o ypač prisidėjo 
suruošta Vokietijos Lietuvių 
■Bendruomenės Valdybos 
Sodo Šventė, kuri turėjo di- 

daugelis vyresnio amžiaus 
lietuvių. Balandžio mėn. So
dybos užbaigimui iš Austra
lijos valdžios buvo gauta $ 
60.500. Visiems darbams 
baigti reikalinga $ 130.000 
suma - likusią pinigų sumą 
Draugijai teks sukelti su 
tautiečių pagalba. Draugijos 
rūpesčiu buvo pasiųstas 
siuntinys Nijolei Sadūnaitei 
į Sibirą, kuris ją laimingai 
pasiekė. Pranešimo pabai
goje pirmininkė O. Baužienė 
mini apie Draugijos Valdy
bos glaudžius ryšius su 
LMKF ir supažindino nares 
su jos veikla.

AUKOS MOTERŲ D-JAI

Sydnejaus Lietuvių So
dybos užbaigimui aukojo:

Po $ 100 - I. ir V. Sticka 
A.C.T., V. Pazereckas Vic.

Po $ 50 - A. ir H. Teris, O. 
Karpavičienė iš N.S.W.

Po $ 40 - J. M. Šturaitis 
N.S.W., A.V. Anulis.Vic.

Po $ 30 - P.J. Pullinen 
N.S.W., A. Eskirtas, A. Ba
joras, Vic.

Po $ 25 - D. Bižys, A. Vin
gis N.S.W.

Po $ 20 - sydnejiškio ,T. ir 
V. Jonošis, L. Milašas, P. 
Rūtenis, M. Zakaras, A. Pa- 
kalnienė, B. ir V. Barkus 
N.S.W. G. šeštokas Vic.

$ 15 - A. ir O. Gvildys Vic.
Po $ 10 - E. Karpienė, A. 

Zinkevičius, B. Gailiūnienė 
N.S.W.

$ 5 - J. Lizdenis N.S.W.
Visiems aukotojams nuo

širdžiai dėjojame

S.L.M.S.G. D-jos 
Valdyba

PAS SODYBIEČIUS

Sydnejaus Soc. Moterų 
Draugijos pirmininkė A. 
Baužienė, so'dybiečiai ir

Klijentams pageidaujant, 
suorganizavome dar vieną 
ekskursiją į Lietuvą, šiems 
metams, su
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išvyksta rugsėjo 8 d. pro 
Singapūrą ir Maskvą į Vil
nių. Po to į Rygą, Leningra
dą ir namo. Grupei vadovaus 
mūsų Brisbano skyriaus 
.tarnautoja Valentina Luc- 
kutė. Norintieji vykti, sku
biai registruokitės mūsų 
įstaigoje arba Jums arti
miausiame skyriuje, nes 
vietos ribotos.

įp Palanga
Travel

SYDNEY: 280 Pitt St.,
tel. (02) 264-2008

MELBOURNE: 59 Queen 
st., tel. (03) 62-7758

ADELAIDE: 229 Rundle St. 
tel. (08) 223-7817

BRISBANE: Cnr. Elizabeth 
& EDWARD streets, 
tel. (07) 221-3177

PERTH: 6th Fir. AMP Bldg. 
140 St. George’s Tc., 
tel. (06' ~ ’-7371

delį pasisekimą ir kurios 
pelnas buvo skirtas Labda
ros veiklai sustiprinti.

Labdaros praėjusių metų 
piniginė apyskaita: Pajamų: 
nario mokesčio gauta — DM 
1.559.30, aukų šalpai ir sti
pendijoms — DM 12.974,65, 

ir įvairių — DM 
1.211,34. Išlaidų: šalpai ir 
stipendijoms — DM 
13.070,85, rūbų ir kt. per
siuntimas — DM 618,80, 
pašto — DM. 441,90, rašti
nės, banko, spausdinių ir kt. 
- DM 561,53.

Labdaros Valdyba toli
mesnį veikimą veda ta pačia 
kryptimi ir pasiruošus jį 
plėsti, kiek leis Draugijos 
pajamos. Į talką padėti ug
dyti labai reikalingą, ypač 
Europoje lietuvių akademi
nę šviesuomenę Labdara 
kviečia visą mūsų išeiviją.

svečiai dėkoja kun. Petrui 
Butkui, kuris atlaikė gegu
žės 27 d. 2 vai. Sodyboje šv. 
Mišias Šeštinių — Kristaus 
dangun žengimo šventėje, o 
vėliau gegužines pamaldas 
jau antrą kartą. Susirinko 
gražus būrelis, jų tarpe su
laukta svečių ir iš Wollon
gong - Jonušis Valentinas 
(Vėliau pasveikintas gimta
dienio proga) su žmona ir C.- 
Juozaitis su žmona. Po pa
maldų praleista maloni po
pietė ir pasidalinta įspū
džiais prie sodybiečių mote
rų paruošto vaišių stalo ir 
sukaktuvininko Valentino 
pyrago bei kavutės.

Neatsižvelgiant į lietų So
dybos naujų pastatų statyba 
sparčiai žengia pirmyn - 
mūrinės sienos jau užbaig
tos, langai sustatyti, balkiai 
paruošti, stogų čerpės - ne
užilgo vainiką kelsim.

V. Narušienė

Pereitą savaitę buvo nu
kautas Bangladeš preziden
tas ir prasidėjo sukilimas 
pasinaudojant sąmyšiu, bet 
viceprezidentas paėmė 
krašto vadovybę į savo ran
kas sustabdė sukilimą. Po 
kelių dienų sukilimas buvo 
likviduotas vyriausybei lo
jalių karinių jėgų, sukilimo 
vadas suimtas.

Valentina Luckutė

Tai programai vykdyti vien 
Vokietijos lietuvių galimy
bės labai ribotos.

Draugija širdingai dėkoja 
visiems rėmėjams ir malo
niai prašo remti Draugiją 
toliau.

Draugijos valdybos ka
dencija tęsiasi šiais metais, o 
Revizijos Komisija išrinkta: 
pirm. Petras Gudelis, nariai 
- Liudvikas Dirse ir Manfre
das šiušelis.

Susirinkimas pareiškė 
Valdybai padėką už sėkmin
gą veiklą.

Sekretorė Z. Glemžienė

Adresas: Jonas Glemža, 
Conventrain 33, 7260
Calw—Hirsau, W. Deutsch
land. Banko Konto: Labda
ra e. V. Nr. 1185168 (BLZ 
60050101) Landesgirokasse 
Stuttgart 1

ST. GEORGE 
KARČIAMOJE

Australijoje gyvenant, kai 
neduodavo dirbti antvalan- 
džių, šeštadieniais užeida
vau į gatvės gale esančią St. 
George smuklę. Ten vis tek
davo vieną ar kitą tautietį 
sutikti žodžiui persimesti 
prie gero Melbourno alaus 
stiklo.

1954 m. vieną tokį šešta
dienį karčiamos kampe pas
tebėjau keletą jaunų vyru
kų, vokiškai kalbančių. Pri
ėjau, susipažinome. Jie ne
seniai atvykę emigrantai iš 
Vokietijos. Staiga mano ir 
kitų karinamoje esančių 
nuostabai, vienas jų mane 
apsikabino, išbučiavo lyg po 
daugelio metų nežinios būtų 
tėvą sutikęs. Priežastis; lie
tuviai išgelbėjo jo ir šeimos 
gyvybę. Pokario metais jis 
dar vaikas būdamas, tačiau 
vyriausias šeimoje, pėsčio
mis ėjo Lietuvon gelbėtis 
nuo bado sukalėdoti maisto 
likusiai motinai su mažais 
vaikais Karaliaučiuje. Jis 
visur Lietuvoje buvęs drau
giškai sutiktas, pavalgydin
tas, apnakvydintas. Visuo
met gavęs maisto šeimai į 
Karaliaučių parnešti. Jis kol 
gyvas būsiąs neužmiršiąs 
lietuvių, ypač kaimiečių ge
raširdiškumo bei dosnumo.
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Artėja gyventojų surašymas

Australijos Statistikos 
Biuras vykdo plataus masto 
informacinę kampaniją atei
vių grupėse apie gyventojų 
ir gyvenviečių surašymą 
(Cenzus), kuris įvyks birže
lio 30 d.

Statistikos Biuro tarnau
tojai stengiasi sueiti į asme
niškus kontaktus su etninių 
bendruomenių organizaci
jom. Statistikos Biuras tikisi 
pasiekti kiekvieną gyven
vietę Australijoje ir aprū
pinti medžiaga, informuo
jančia apie surašymo tikslus 
ir kaip apsaugojamas kiek
vieno privatumas.

Statistikos Biuras užtik
rina; , joks; vardas ar adre
sas nepateks į kompiuterio 
registrus. Įrašus į kompiu
terį, visi originalūs blankai 
su vardais ir adresais bus 
sunaikinti.

Įstatymas draudžia, kad 
informacija, iš kurios gali 
būti atpažįstamas individas, 
niekam negali būti atskleis
ta, įskaitant valstybinių mo
kesčių įstaigą (Taxation), 
policiją ar bet kokį vyriau
sybės departamentą.

Statistikos Biuro tarnau
tojai valstijų sostinėse pa
ruošė eilę instrukcijų etni
nių ir kitų organizacijų įga
liotiniams, spaudai ir radijo 
bei televizijų stotims.

Statistikos Biuras paten
kintas atsiliepimais į tas 
instrukcijas patarimų ir pa
lankumo forma.

Surašymas (Census) 
patieks viso krašto gyven
tojų statistinį vaizdą vienu 
metu — birželio 30 dienos

Karas! Karas! Ūžė lėktu
vai, dundėjo tankai Lenkijos 
pasienyje, 1939 metų vasa
rą. Rudeniop rusai užėmė 
Vilniaus kraštą ir perdavė 
Lietuvai. ”Vilnius jūsų, o jūs 
mūsų”, didžiadvasiškai dek
laravo ir okupavo visą Lie
tuvą.

* * * ♦
Sunyko linksmas, dainuo

jantis Vilnius. Teroras 
vaikščiojo gatvėse. Senus 
istorinius mūrus agitatoriai 
aplipdė komunistų vadų 
portretais. Nebuvo kur pa
sislėpti nuo ūsuoto Stalino 
akių; jo portretas ant kiek
vieno stulpo, tvoros ir mūro. 
Nuo sienų žvelgė žiaurios 
komunistų vado akys ir pla
katų šūkiai, ” Stalinas mūsų 
vadas! Mūsų saulė ir moky
tojas! Galas liaudies prie
šams! Niekur taip laisvai 
nekvepuoja žmogus, kaip 
Sovietijoje!”

Agitatorių ir Stalino plano 
vykdytojų NKVD ir KGB 
bendradarbiai buvo iš kalė
jimų paleisti kriminalistai, 
žemos moralės karjeristai ir 
žydai sulietuvinę ar sulenki
nę pavardes, užėmę atsa
kingas vietas valdžioje, pre
kyboje ir pramonėje. Gy
ventojus infiltravo Maskvos 
prisiųsti vietinės kilmės en
kavedistai, prieš kelioliką 
metų Lietuvoje surinkti be 
tėvų, be meilės gimtajam 
kraštui 9 - 12 metų berniu
kai, užauginti Maskvoje, ko
munistų mokykloje paruošti 
savo tautos sunaikinimui. 
Šie išgamos šūkavo aikštėse 
ir radio stotyse, užsimaska
vę rinko žinias, ragino de
maskuoti liaudies priešus - 
kaimynus, bendradarbius ir 
pažįstamus; valkatas dalin

(CENZUS).

vakarą. Duomenys patieks 
vaizdą apie mus ir kas mes 
esame, ką veikiame ir kaip 
gyvename — esminį pagrin
dą planuoti, spręsti ir tyri
nėti.

Artėjant surašymo dienai 
pagalba bus teikiama telefo
nu per Imigracijos ir Etninių 
Reikalų Departamento tele
foninę vertėjų tarnybą. Per 
šį laikotarpį telefoninė ver
tėjų tarnyba kiekvienoje 
valstijoje tarnautojais bus 
padidinta.

Surašymo blankų surin
kėjai turės su savimi dau
giakalbių brošiūrų ir jų pa
siūlys toms šeimoms, kur

Jis mirė kankiniu
ESTŲ PATRIOTO 
NUMARINIMAS SUKĖLĖ

PROTESTŲ BANGĄ

Nauja informacija apie 
estų patriotinio veikėjo Ju- 
rio Kukko mirtį 
rodo, kad jis buvo sovietų 
numarintas. Jo žmona Silvi, 
gyvenanti Tartu mieste, 
kovo 27 d. gavo iš saugumo 
lakonišką telegramą, prane
šančią, kad jos vyras buvo 
palaidotas kovo 30 d. Volog- 
doje, 400 km. į rytus nuo 
Leningrado. Estų informa
cinės tarnybos Stokholme 
vedėjas Ants Kippar pa
reiškė, jog Kukk, kuris pra
ėjusių metų lapkričio 28 d. 
pradėjo bado streiką, buvo 
neteisėtai perkeltas į lagerį 

’’IŠVADAVIMAS
Ava Saudargienė

dami iš Vilniaus sandėlių 
pagrobtus pieštukus ir są
siuvinius kaip dėdės, klausi
nėjo ką kalba tėvai apie my
limą Staliną, komunistų 
partiją ir didžią rusų tautą; 
mokė: ’’Geras vaikas turi iš
duoti tėvą ir motiną iš mei
lės tėvui Stalinui ir plačiai 
sovietinei tėvynei”. Iš 
agentų pranešimų ir įskun
dimų buvo sudaromi poten
cialių sovietijos priešų sąra
šai. * * * ♦

Petras, geležinkelių di
rektorijos saugumo skyriaus 
direktorius, su visais tar
nautojais atleistas iš darbo, 
išėjo miesto pulso ištirti. 
Gedimino aikštėje, prie dra
mos teatro, prie teismo rū
mų ir valdiškų namų plevė
savo raudonos vėliavos. Keli 
vaikėzai ir iš daboklės pa
leisti girtuokliai nešė ant 
šluotkočių iškeltus Sovieti
jos tėvų Lenino ir Stalino 
portretus, kėlė ovacijas. 
Užkimę garsiakalbiai šaukė: 
’’Mes valdysime pasaulį! 
Mes sunaikinsime liaudies 
priešus! Išvaduosime Lietu
vą! Tegyvuoja raudonoji ar
mija! Tegyvuoja broliai ru
sai!

Tegyvuoja! Tegyvuoja! 
Plėšė gerkles miesto valka
tos, kratė Leniną ir Staliną.

Rotušės aikštėje stovėjo 
greitomis iš cemento nu
drėbtas Stalinas ir ištiesta 
ranka rodė į rytus. Ant jo 
pilvo išdaigininkas užrašė: 
fiMarš, į Sibirą”.

Garsiakalbiai šaukė: ”Vy-
* J J ♦ t i i : 

angliškai nekalbama. Bro
šiūroje aprašoma surašymo 
tikslai ir svarba ir bus nuro
dyta, kaip pasinaudoti tele
fonine vertėjų tarnyba. 
Brošiūroje parinktos kalbos 
atsižvelgiant ne tiek į atski
rų etninių bendruomenių 
skaitlingumą, bet į reikalin
gumą padėti. Tai irgi vienas 
iš būdų, per kurį Australijos 
Statistikos Biuras pasieks 
etnines grupes. Iš kitų būdų 
pažymėtini skelbimai apie 
22 kalbom ir informacijos 
per radijo ir televiziją tiek 
kalbų, kiek bus reikalinga.

Murmansko srityje. Prieš 
tai jį labai išvargino n'rei- 
gūnų mėginu...d p?1' ’’o
valią aršiais ’’psichiatrm.ais 
apžiūrėjimais”. Kukk jau 
buvo labai silpnas jo teismo 
Talime metu, šių metu sau
sio mėnesį. Jis tęsė savo ba
do streiką iki paskutiniosios 
akimirkos, bet kalėjimo gy
dytojai atsisakė maitinti jį 
prievarta.

Amerikos estų organiza
cijos balandžio pradžioje 
kreipėsi į JAV valstybės 
sekretorių Haigą, prašyda
mos, kad jis padėtų sužinoti, 
kaip Kukk mirė. Estų - ame
rikiečių tarybos pirmininkas 
Juhan Simonson pabrėžė, 
kad sovietai neleidžia Kukko 
šeimai atsivežti jo lavono 

rai, moterys ir vaikai! Dar 
nesunaikintas priešas. De
maskuokite išnaudotojus, 
buržujus, imperialistus, 
tautininkus, supuvusius in
teligentus! Kiekvieno pilie
čio pareiga išduoti liaudies 
priešus, parazitus, didžio
sios tėvynės kenkėjus”.

Prie Aušros vartų raudo
nas plaktas skelbė laisvę, 
lygybę, brolybę. Kažkoks 
karikatūristas ant jo išpiešė 
apiplyšusi vyrą su nešuliu 
ant nugaros, palinkusią mo
terį su naujagimiu ir du ba
sus vaikus, apačioje užrašė 
— Plati mano tėvynė.* * * ♦

Augo baisios nelaimės 
nujautimas. Badas žvelgė į 
akis. Petras ir Piesliakas, iš 
darbo atleisti kaip daugelis 
tarnautojų, parazitai, liau
dies priešai, naktimis sėdėjo 
triaukščio namo palėpėje, 
iriglūdę prie nuslėpto radio 
dausėsi pranešimų apie 
carą. Sovietų burzguliai 
trukdė. Vidunaktį pagavo 
Londono balsą: ’’Maskvos 
užplanuota išvežti 99% Lie
tuvos gyventojų. Maskviniai 
enkavedistai (NKVD) už
verbavo miliciją, įstaigų 
tarnautojus, sargus, gimines 
ir draugus išvežimų sąra
šams sudaryti”. Burzgimas. 
Po minutės vėl aiškiau: ’’Vi
same krašte veikia šnipų 
tinklas. Maskvos įsakymu 
surašomi antisovietinių ir 
antirusiškų organizacijų na
riai - tautininkai, šauliai, 
jaunalietuviai, ateitininkai, 
skautai; registruojami kuni-

Pastatyk žvakelę prisimindamas tremtinius 
(Žvakidė tautiniais motyvais)

atgal į Estiją. Savo laiške 
Simonsonui, kongresinės 
Helsinio komisijos pirminin
kas Dant B. FascelI rašo, 
kad komisijos gautomis ži- 
niomis, sovietų valdžia nu
tarė Kukką perkelti į Rusiją, 
nes Estijos lageryje su juo 
buvo ’’per švelniai” elgia
masi. Jis buvo vežamas į 
naują stovyklą su paprastais 
nusikaltėliais. Net jei sovie
tai ir nebūtų planavę ar no
rėję Kukko mirties, rašo 
FascelI, jie tebėra už ją at
sakingi.

Didžiausio atgarsio 
Kukko numarinimas susi
laukė Prancūzijoje. Grupė 
žymių prancūzų mokslininkų 
ragino boikotuoti Sovietų 
Sąjungą. Prancūzų dalyviai 
pasitraukė iš gegužės mė
nesį Maskvoje turėjusio 
įvykti kolokvijumo elektro
chemijos klausimais. Pran
cūzų mokslininkų komitetas 
balandžio pradžioje paskel
bė pareiškimą, kad Kukk 
buvo nužudytas už savo 
nuomones, nes sovietų 
pareigūnai žinojo, kad jis, 
išsekęs po bado streiko, ne
ištvers lageryje.

Prancūzų mokslininkai iš

gai ir tikintieji, susisiekimo 
ministerijos tarnautojai ir 
Raudonojo Kryžiaus dar
buotojai, ūkininkai, kariš
kiai, buvę policininkai, 
savanoriai, teisininkai ir 
mokytojai, turintieji giminių 

' užsienyje, svetimų valstybių 
piliečiai ir prekybinių firmų 
atstovai”. Burzgimas. Tyla. 
Vėl aiškiau: ’’Saugokitės 
masiškų suėmimų ir trėmi
mų!” Traškėjimas - burzgi
mas - tyla.

♦ ♦ * ♦
Gatvėse buvo nesaugu. 

Siautė kišenvagiai, iš Rusi
jos atvežti benamiai vaikai, 

reiškė susirūpinimą, kad 
panašus likimas laukia estų 
zoologą Mart Niklusą, kuris 
buvo nuteistas 10-čiai metų 
ypatingo režimo lageryje ir 
5-iems metams vidinės 
tremties. Jis taip pat tęsia 
praėjusių metų rugpiūčio 
mėn. pradėtą bado streiką ir 
jo sveikata labai silpna. 
Tarptautinės Amnestijos 
(Amnesty International) 
paskelbtą apeliaciją jau 
pasirašė Simone de Beau
voir, Raymond Aron, Jean 
Francois Revel ir daugelis 
kitų žymių prancūzų inte
lektualų.

Juri Kukk išstojo iš kom
partijos 1978 m. Jis pasirašė 
Eareiškimą, raginantį boi- 

otuoti Maskvos olimpines 
žaidynes ir laišką Juliaus 
Sasnausko reikalu. Mart 
Nikius keletą kartų lankėsi 
Lietuvoje ir aprašė savo įs
pūdžius, kurie buvo iš
spausdinti pogrindinės Vy
ties 5-me nr. Jis yra vienas 
iš 45-ių baltiečių, pasirašiu
sių 1979 m. memorandumą 
apie Stalino - Hitlerio paktą.

ELTA

plėšikų gaujos ir raudonar
miečiai. NKVD milicija ne
matė, negirdėjo, pašaukti 
palaikė kriminalistų pusę. 
Žmonės bijojo išeiti į gatvę. 
Ruošiamų masinių suėmimų 
niekas neįtarė.

1941 m. birželio slaptos 
deportacijos vykdymui 
Kremlius prisiuntė vyr. ma
jorą Gladkov ir jo pavaduo
toją Bykov, sovietinių intri- • 
gų, špionažo ir trėmimų ve
teranus, ir iš Maskvos ko
mandiravo specialią NKVD 
karininkų komandą. Jiems į

Nukelta į psl. 6
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„įAdelaidinės pabiros
Adelaidėje, kaip jau 

įprasta, gegužės 10 d., sek
madienį, įvyko du Motinos 
Dienos paminėjimai. Pirma
sis tuoj po pamaldų šv. Ka
zimiero parapijos salėje, ir 
antrasis — Lietuvių Na
muose.

Nors abejuose minėji
muose atsilankė gražus bū
rys lietuvių, bet prieš dau- 
Slį metų įvykęs skilimas 

r ir šiandien mūsų visų 
tebėra jaučiamas ir išgyve
namas.

Dažnai kalbame apie nuo
lankumą, atlaidumą ir tole- 
racijas, bet gyvenime ne
mokame jų panaudoti ir nu
galėti savo užsispyrimo.

♦__*

Gegužės 9 d., savo na
muose giminių ir draugų 
būrelyje 60 metų amžiaus 
sukaktį atšventė Stasys Ur- 
nevičius.

Stasys nuo pat vaikystės 
pamilęs sportą, neapleidžia 
jo ir šiandien. Jau kelinti 
metai yra sporto klubo val
dybos pirmininkas, buvo 
ALFAS V-bos pirmininku, 
visuomet domisi ir rūpinasi 
lietuviško sporto reikalais.

Jaunystėje žaidė krepšinį 
ir stalo tenisą, abejose sako
se pasiekęs gerų rezultatų.

Ilgiausių metų ir ištver
mės linkime šia gražia su
kakties proga!

’’Išvadavimas”
Atkelta iš psl. 5

pagalbą paskirti raudono
sios armijos, vietinės NKVD 
ir KGB daliniai, komunis
tai ir greitomis suorgani
zuoti komjaunuoliai.

Į slaptus deportavimo są
rašus įėjo tarnautojai, 
mokslininkai, mokytojai, 
profesionalai, ūkininkai,
studentai, darbininkai ir jų 
šeimos. Sąrašų sudarymo 
pagrindas buvo įskundimai 
ir asmeniškos anketos, ku
rias pirmomis okupacijos 
dienomis NKVD įsakymu 
gyventojai turėjo užpildyti.

Birželio pradžia. Nenu
jaučiančios aukos atkreipė 
dėmesį į gyvulių transporto 
vagonų koncentravimą Vil
niaus, Kauno ir apskričių 
miestų stotyse. Geležiniai 
ratai girgždėjo, žemė dre
bėjo, kėlė nerimą.

Kremliaus skirtą dieną, 
vykdomo smurto patikrini
mui į Rygą, Latvijos sostinę, 
slapta atvyko Malenkov, 
Stalino patikėtinis.

"Krausime kaip įsakyta, 
K penkiasdešimt į vagoną, 

t visų nesutalpinsime. 
Vagonų neužteks”. Įspėjo 
NKVD viršininkas.

"Planas turi būt šimta
procentiniai įvykdytas. Ku
rie netilps, sušaudykit,” įsa
kė Malenkov.

Naktį, birželio 13-14 
dieną, pradėtas istorijoje 
neturėjęs precedento smur
tas, beginklių Pabaltijo tau
tai naikinimas.

Atėjo vidunaktis. Gatvėse 
sudundėjo raudonosios ar
mijos sunkvežimiai. Enka
vedistai ir ginkluoti karei
viai beldėsi į duris. Baimė 
Bitabu virto. Vyrai šoko per
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Adelaidės Lietuvių Karių 
Veteranų Ramovės skyrius' 
ruošiasi paminėti savo veik
los 30 metų sukaktį. Minėji
mas bus pradedamas šešta
dienį specialia radijo prog
rama, o vakare Lietuvių 
Namuose iškilmingas minė
jimas ir vaišės.

Ramovėnai yra viena iš 
veikliausių mūsų bendruo
menės organizacijų. Jie su
ruošia įvairius parengimus, 
minėjimus, balius, ekskursi
jas, o susidariusį pelną 
paskirsto kultūrinei veiklai.

Jau antrą kadenciją Ra
movei vadovauja Vytautas 
Vosylius, o jam talkininkau
ja: J. Bočiulis, J. Jaunutis, 
R. Žiukelis ir J. Norkūnas.

Yra žmonių, kurie negalė
dami patys pikiai įsijungti ir 
dalyvauti bendruomenės 
veikloje, ją finansiškai re
mia. Vienas iš tokių Adelai
dėje yra J urgis Karkotskas. 
Jis dosniai parėmė mūsų ra
dijo programas ir kitas kul
tūrines -bei visuomenines 
organizacijas. Tai pavyzdys 
visiems, kurie negalėdami 
dalyvauti bendruomenės 
gyvenime, t.y. aktyviai 
reikštis, remia jos pasireiš
kimus finansiškai.

♦ _V
Adelaidėje tarnybos rei

kalais lankėsi Canberros lie
tuvių apylinkės valdybos

langus, slėpėsi rūsiuose, 
moterys sugriebė vaikus. Į 
butą įsiveržę enkavedistai 
įsakė šeimai per 30 minučių 
Easiruošti negrįžtamon kė- 

onėn.
Kr vešite? Apsvaigę 

baime drebėjo. Ką imtis, 
klausė. Stvėrė kas buvo po 
ranka, kimšo į užvalkalą. 
Klykė prikelti vaikai, dejavo 
iš lovų ištraukti ligoniai.

’’Pasiimkite duonos, laši
nių, druskos ir šiltų drabu
žių,” patarė prityręs karei
vis; ištraukė iš senutės ran
kų gražiai įrėmintą šeimos 
nuotrauką, sudaužė ir pata
rė įsidėti skardinį dubenėlį, 
puodelį ir šaukštą.

Trisdešimt minulių - su
mišimo akimirka. Kareiviai 
išstūmė šeimą pro duris. 
Senutė motina prasiveržė, 
prie krūtinės priglaudė su
niekintą fotografiją. Sukeikė 
enkavedistas, perbloškė na
ganu. Parkritusią sūnus pa
kėlė.

Sovietinių universitetų 
studentai prisiųsti į okupuo
tą kraštą savanoriškiems 
vasaros darbams, grūdo su
imtuosius į sunkvežimį. 
Užaugę skurde, bado ir te
roro laikais, šaltai vykdė 
žiaurų darbą.

"Trys šeimos į sunkveži
mį!” Šūktelėjo NKVD virši
la.

"Dar yra vietos!” Atsilie
pė studentas.

"Paimkite iš gretimo 
namo”.

♦ * ♦ ♦

Sunkvežimis šokinėjo ak
meniniu grindiniu. Suimtieji 
siūbavo, konvulsingai truk
čiojo*. Motina suspaudė kly- 
kiantį kūdikį, priglaudė 
siaubo apimtą dukrelę; vy
ras apkabino nėščią žmoną. 
Alpo ligoniai ir seneliai. 
Stotyje vyrus atskyrė, nu
varė į tamsą. Moteris, vai
kus, gimdyves, ligonius ir 
senukus sugrūdo į vagonus, 
kaip gyvulius. Užrakino, už- 

pirmininkas Viktoras Mar
tišius. Susitiko draugus ir 
pažįstamus, pasidalindamas 
Įspūdžiais. Adelaidiškiai ra
gino ir pažadėjo visakeriopą 
paramą ir pritarimą jei can- 
berriškiai ruoštų 1984 me
tais Lietuvių Dienas Can- 
berroje, žinoma, jei Sydne- 
jus jiems šią pareigą perleis.

Pietų Australijos valdžia 
paskyrė latvį Bruno Kru- 
mins Etninių Reikalų De
partamento vedėju (chair
man).

Bruno Krumins yra akty
vus latvių bendruomenės* 

Bruno Krumins, Etninių 
Reik. Dep-to vedėjas Pietų 
Australijoje

kalė. Ešaloną apsupo rau
donarmiečių šautuvų žiedas.

Naktinio teroro gandas 
prikėlė miestą. Geležinkelio 
stotyje žmonos ieškojo vyrų, 
tėvai vaikų, vaikai tėvų, se
serys brolių. Minia augo; 
siūbavo, verkė. Pasimetę 
šaukė brangius vardus. At
sakė maldavimas vandens. 
Besiveržiantys prie užkaltų 
vagonų atsirėmė į šautuvus. 
Savo siaubui Petras išvydo 
puseserę Mariją Matulaitie
nę jįu trijų metų dukrele, iš
balusi, ašarotu veidu jauna 
mokytoja brovėsi per karei
vių žiedą.

"Kur eini?” Nustvėrė už 
rankos. 11

”Į traukinį”.
”Ar pamišai!”
” Ten Juozas ir Julita”.
”0 tu? Kaip likai?”
’’Narado manęs, Su Rita 

nakvojau pas sergančią 
mamą. Paleisk, turiu išgel
bėti dukrelę. Ji tik penkerių 
metų.”

’’Tau jos neatiduos”.
’’Tai aš važiuosiu su ja.” 

Išsiplėšė iš laikančių rankų.
Ją su Ritą sulaikė. NKVD 

karininkas tarėsi su 
kapitonu. Po sąrašų patikri
nimo įstūmė į vagoną.

’’Kas bus su ja ir mergai- 
te?”Petras prišoko prie 
NKVD karininko. '

”Ji su dviem mergaitėm 
sąraše.”

”0 jos vyras? Mokytojas 
Matulaitis?”

’’Jis buvo šaulys. Gaus ką 
užsipelnė, ” nusispiovė en
kavedistas.

Pirmyn pasidavė žiauraus 
spektaklio žiūrovai. Raudon
armiečiai atkišo šautuvus. 
Drebančios rankos tiesė 
greitomis sudarytus ryšiu- 
Hukus. Kareivis surinko ir 
pažadėjo atiduoti pagalbos 
saukiantiems.

Minia nesitraukė. Stebėjo 
stumdomus, rikiuojamus 
vagonus iš kurių sklido 
verksmas ir vandens malda- 

narys; kelias kadencijas pir
mininkavo apylinkės valdy
boje, dirbo Baltų Tarybos 
Komitete, pirmasis pradėjo 
organizuoti latvių radijo 
programas. Adelaidės Uni
versitete įsigijo bakalauro 
laipsnį pedagogikoje ir ad
ministracijos pažymėjimą 
Technologijos Institute.

Bruno buvo komitete, ku
ris suruošė Latvių Dienas 
1967 ir 1978 metais. Dides
nės etimnių bendruomenių

Žinelės
VAINIKO IŠKĖLIMAS 
SODYBOJE

Birželio 21 d.m sekm., 2 
vai. Lietuvių Sodyboje En- 
gadine rengiamas prieš už
baigiant statybos darbus iš
kilmingas vainiko iškėlimas.

Syd. Liet. Moterų Soc. 
Globos D-jos Valdyba malo
niai kviečia Sydnejaus ir 
gretimų apylinkių tautiečius 
atsilankyti į vainiko iškėlimo 
iškilmes. Po iškilmių svečiai 
bus pakviesti vaišėms ir ka
vutei. Laukiame 'visų atsi
lankant.

S.L.M.S.G. D-jos Valdyba

TRĖMIMŲ MINĖJIMAS
CANBERROJE

Canberros Pabaltiečių 
Komitetas maloniai visus 
kviečia atsilankyti į Birželio 
Trėmimų minėjimą birželio 
16 d., antradienį, 7 vai. vak. 
Canberros Lietuvių Klube. 
Kalbės fed. parlamento na
rys Mr. Hodgman ir daly
vaus eilė aukštų australų 
svečip.

KVIEČIU DALYVAUTI 
PROCESIJOJ

Birželio 21 d., sekmadienį, 
Dievo Kūno šventė (Corpus 
Christi).

Po lietuviškų pamaldų 
Lidcombe, dalyvausime 
Dievo Kūno procesijoj, kuri 
vyks Christian Brothers 
Training College rajone, 179 
Albion St., Strathfield. Ten 
rikiuosimės 2 vai. p.p., o 
procesija prasidės 2.30 vai. 
Kviečiu visus tautiečius 
ypač gerb. ponias tautiniuo
se rūbuose su savo jaunimu 
dalyvauti šioje maldos pro
cesijoj ir atstovauti lietuvius 
ir Lietuvą. Nešime kryžių, 
vėliavas ir kitus religinius - 

vimas. Nustūmė už stoties, o 
į peroną atvarė tuščius.

”MLVD ruošiasi antrai 
medžioklei,” sumurmėjo 
Pieliakas.

* * * *
Petrą prikėlė šūviai. Pa

šoko. Irenos nebuvo šalia.
Ji stovėjo prie atviro lan

go-
Tyliai, tyliai, nuo namo 

prie namo bėgo enkavedistai 
veidus nuslėpę lietpalčių 
apykaklėse. Už Neries 
liepsnojo dangus. Tylą su
krėtė nauja šūvių salvė. Nuo. 
stoties atklydo išgąsčio 
šauksmas, kūd ikio klyks
mas, isteriškas keiksmas. 
Gatvėse ūžė sunkvežimiai. 
Prasidėjo antros nakties 
medžioklė.

Vivulskio gatve pravažia
vo du sunkvežimiai. Trečias 
sustojo prie namų, Irena vir
pėjo, glaudėsi prie Petro. 
Apačioje atsidarė durys. 
Šimkūs žingsniai. Durų 
trenksmas. Baugią tylą nu
traukė moters klyksmas. 
Enkavedistai vedėsi jauno 
batsiuvio Rudžio motiną. 

vadovybės nėra patenkintos 
jo paskyrimu, nes jaučiasi 
aplenktos, bet politikoje 
’’žaidimų” taisyklės keičiasi 
su kiekviena partija.

Bruno Krumins metinė 
alga $ 31.293.

♦__♦

Keistas dalykas: žmonės 
kurie miegodami knarkia, 
visuomet užmiega pirmieji.

Vibaltis

tautinius ženklus. Paauko
kime tas pora valandų, už 
tuos, kurie, aukoja savo visą 
gyvenimą, o po to dar visur 
suspėsim.

Kun. P. Butkus

NEWCASTLE

GYDOSI LIGONINĖJE
P. LIUGIENĖ

Staigiai ištikta priepuolio 
jau penkias savaites išgulėjo 
ligoninėje Petronėlė Liugie- 
nė, Benedikto Liūgos žmo
na. Lįgonė nevaldo dešnės 
kojos ir rankos ir kalbos. 
Šiuo laiku taisosi ir perkelta 
į William Lyne ligoninę, 
Waratah. Tenka palinkėti 
ligonei greitai pasveikti.

VIEŠNIA DR. GERUČIO 
IR ŽIBUTĖS KIŠONŲ 

ŠEIMOJE

Jau nuo vasario mėn. 
Newcastlyje pas Dr. G. ir 
Ž. Kišonus svečiuojasi Žibu
tės motina Ona Stropienė- 
Dagytė iš Los Angeles, 
U.S.A.

Ji yra kilusi iš Anykščių, 
jau yra trečią kartą lankosi 
savo dukters šeimoje ir čia 
jai visais atžvilgiais labai 
patinka. Tačiau nėra apsi
sprendusi kiek ilgai čia bus, 
nes turinti galimybę pake
liauti, kadangi jos du sūnūs 
su šeimomis yra įsikūrę Los 
Angeles, o ji pati labai 
mėgsta keliauti.

Birželio 2 d. sydnejiškiai 
p.p. B. ir L. Stašioniai eks
kursiniu laivu išplaukė porai 
savaičių pasidairyti po Paci- 
fiką. Linkime smagios kelio
nės ir nesušlapti kojų.

Sūnus išsiplėšė iš kareivių 
rankų, pastūmė enkavedis
tą, sugriebė motiną. Naganą 
ištraukė enkavedistas ir 
dviem šūviais nušovė Rudį. 
Vienas šūvis perskrodė krū
tinę, kitas ištaškė galvos 
smegenis. Nualpusią motiną 
kareiviai įmetė į sunkveži
mį.

Švito. ’’Dar mūsų eilė ne- 
' atėjo,” sušnabždėjo Irena.

♦ ♦♦*

Kiek buvo suimtųjų nie
kas nežinojo. Persidirbę en
kavedistai. nustojo tikrinę 
sąrašus; baisioje medžioklė
je pametė skaičių. Svarbu 
procentas!

Trečią naktį traukinys 
paleido garą, atsiduso; gar
vežys sušvilpė, galvijų va
gonai su moterimis, vaikais, 
ligoniais ir seneliais 
pajudėjo. Suklykė budinti 
minia. Iš vagonų atsakė 
rauda, verksmas ir malda.

Mašinistas uždainavo: 
"Plati mano šalis gimtoji, / 
Niekur taip laisvai nekvė
puoja žmogus.” Ranką į ry
tus ištiesęs Stalinas rodė 
kelią: ”Į Sibirą,, visi į Sibirą.”
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Robertas Sidabras

Pabaltiečių žaidynės Adelaidėje
Tęsinys

Sekmadienį,gegužės 17 d. 
pirmose krepšinio rungty
nėse ir vėl lietuvaitės stojo 
prieš latvaites, nes estai ne
sudarė jaunių rinktinių, tad 
šioje, tiek berniukų, tiek 
mergaičių grupėje mums 
prieš latvius teko rungty
niauti du kartus. Nugalėtojų 
titulą turėjo nulemti per 
abejas rungtynes įmestų 
krepšių procentas, tačiau 
lietuviams laimėjus visas 
rungtynes jaunių grupėje, 
įmestų krepšių santykis jo
kios rolės nevaidino.

Šiose rungtynėse lietu
vaitės įveikė latvaites 29:25, 
"taupydamos jėgas”, nes kai 
kurios mergaitės vėliau tu
rėjo žaisti moterų rinktinėje 
prieš latves. Lietuvaitėms 
taškus pelnė: B. Steel 8, J.

Visockytė 2, Č. Mikalainytė 
2.

Susumavus abejas rung
tynes, mergaičių rinktinės 
treneris Mums Šepokas iš 
Sydnejaus labai gerai įver
tino adelaidiškių Irenos 
Petkūnaitės, Teresės Lock
hart, bei sydnejiškės Julijos 
Šepokaitės žaidimą.

LATVĖS - ESTĖS 65:28 
438:13)

Moterų krepšinio rungty
nėse latvaičių pranašumas 
nekėlė jokių abejonių, nes 
šioje rinktinėje startavo 4 
aukščiausios klasės žaidėjos. 
Nugalėtojoms taškus pelnė: 
I. Nagy 16, B. Dozna 13, I. 
Trejs 12, A. Baumanis 9, S. 
Jaunkalvis 8, I. Bruns 5, o 
pralaimėtojoms - E. Aldag 
12, A. Ranniko 9,1. Randva 
5, A. Kangur 2.

LIETUVIAI - ESTAI 
97:83(54:41)

Šiose Pabaltiečių žaidy
nėse didžiausią staigmeną 

ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJŲ GARSINIMAS

Dievo Karalystė
ARTIMI SANTYKIAI TARP KARALYSTĖS IR JOS 

ŽEMIŠKŲJŲ ’’KUNIGAIKŠČIŲ”

Padarant su Izraėliumi Įstatymo sandorą Sinajaus kal
ne, atrodo kad Mozė atvaizdino pilną Kristų (Galvą ir kū
ną) Tūkstantmetinio amžiaus pradžioje, tada tai bus 
įvesta į pasaulį Naujoji Sandora — po to kai ’’didžiojo 
(septintojo) trimito garsas” ir didelė tamsybė bei didelis: 
’’žemės drebėjimas” ir panašūs Dievo rūstybės dienos 
įvykiai bus nugąsdinę žmoniją ir prirengę ją klausyti Di
džiojo Mokytojo balso; ir tuomet jie linksmai priims Jo 
Naująją Sandorą. Apie tai aiškiai kalba Apaštalas (Žyd. 
12:18-22); čia jis smulkmeniškai dėsto paralelizmą. Izra
elis žygiavo ir pagaliau pasiekė Sinajaus kalną, kurį buvo 
galima paliesti, nuo kurio išėjo tokie baisūs reginiai ir 
garsai, kad visi persigando ir drebėjo; bet mes prisiarti
nome prie Siono kalno ir matome jo stebėtiną garbę ir 
palaiminimus, kurie yra daug garbingesni už padarytuo
sius Sinajuje; bet sykiu su šitais didesniais palaiminimais 
įvyksta dar garsesnis trimitavimas, didesnė tamsybė ir 
žemės sudrėbinimas, — galutinas sudrebinimas viso, kas 
gali būti sudrebinta (visa kas nuodėminga ir priešinga 
Dievo valiai), kad pasiliktų tik tai, kas yra teisinga. Visa 
tai trumpai pasakyta šitokiais žodžiais: ’’Todėl mes (kurie 
to laukiame), gaudami nepajudinamą karalystę, būkimę 
dėkingi; tuo tarnaukime kaip patinka Dievui, su pagarbą 
ir šventą baime”. — žydams 12-28.

Bus daugiau
Myli tiesa literatūros gausite veltui. Rašykite:

pateikė estų vyrų krepšinio 
rinktinė, ypatingai rungty
nėse prieš lietuvius. Taip 
kaip lietuviai ”nepaleidov’ 
latvių pirmame kėlinyje tą 
patį padarė estai rungtynė
se prieš lietuvius, tad kėlinio 
pabaigoje buvo tik 4 taškų 
skirtūmąs. Mums buvo ži
noma, kad nacionalinės ly
gos žaidėjas iš garsiosios 
Melbourne komandos St. 
Kilda Allan Mikkor yra 
.estas, tačiau nežinojome kad 
iš Adelaidės Sturt aukšta
ūgis krepšininkas J. Knee- 
bone yra estų kilmės, kuris 
ir pridarė daugiausiai žalos 
šiose rungtynėse. Lietuvių 
pranašumas išryškėjo tik 
•antrame kėlinyje ir po labai 
gražių rungtynių rungtynės 

uvo laimėtos 14 taškų 
persvaroje. Mūsų rinktinėje 
vėl geriausiai sužaidė gee- 
longiškis Edis Kardas pel
nęs 32 taškus, P. Šutas 20. 
E. Ragauskas 14, A. Milvy
das 12, P. Urnevičius 11, P. 
Andriejūnas 8, o pralaimė
tojams — I. Kneebone 34, A. 
Mikkor 20, T. Naar 15, P. 
Ups 9, T. Puusepp 3, R. 
Vailing 2.

Susumavus abejas rung
tynes, mūsų vyrų krepši
ninkų pasirodymą reikia 

-įvertinti labai, labai gerai, 
nes visas žaidimo krūvis 
krito ant šešių žaidėjų pečių. 
Kas gali užmiršti E. Kardo 
žaidimą abejose rungtynėse 
ir jo tolimų metimų seriją 
prieš estus antrame kėliny
je. Pastoviai žaidė ir nesu- 
kriko prieš grėsmingus var
žovus veteranas Algis Mil
vydas iš Melbourne bei Pet
ras Andriejūnas iš Sydne
jaus. Daug pagyrimų užsi
tarnavo ir mūsų rinktinės 
jaunieji krepšininkai Edis 
Ragauskas iš Melbourno, 
Petras Urnevičius iš Ade
laidės ir Petras Šutas iš 
Geelongo. O mūsų rinktinės 
trenerio, geelongiškio Stasio

Skelbimas

Šuto vadovavimą lietuvių

nėse galima įvertinti penke
tuku.

LIETUVĖS - LATVĖS 
50:59 (28:31)

Jei latvių moterų krepši
nio rinktinė šiose žaidynėse 
startavo pilniausiame sąsta
te, tai lietuvaitės žymiai 
silpnesnės sudėties. La
biausiai stokojome Virgini
jos Juciūtės, kuri dėl sužeis
tos kojos rungtynes stebėjo 
žiūrovų tribūnoje.

Latvės perėmė įniciatyvą 
jau rungtynių pradžioje ir 
įgijo 10 taškų persvarą. Ta
čiau lietuvaitės dėl to nepa
kriko, bet atvirkščiai, išvys
tė spartos žaidimą, žaidė 
kovingai ir kėlinio pabaigoje 
rezultatą sušvelnino iki 3 
taškų. Po pertraukos latvai
tes vėl perėmė iniciatyvą, 
bet ryškesnės persvaros 
įgyti nepajėgė. Atvirkščiai, 
lietuvaitės pademonstravo 
labai gražų krepšinį ir prieš 
rungtynių pabaigą rezultatą 
persvėrė mūsų naudai. De
ja, tuo metu dėl penkių pra
žangų aikštę apleido lietuvių 
rinkinės pagrindinė žaidėja 
sydnejiškė Kita Kasperaity- 
tė, kas ir nulėmė galutinį 
rungtynių rezultatą. Pagy
rimų vertos ir latvių krepši
ninkės, kurios nestokojo 
ūgio, bet svarbiausiai tai, 
kad neuždengiamai sužaidė 
jų pagrindinė žaidėja Ilza 
Nagy - Blicavs, kuri šiose 
rungtynėse pelnė net 24 
taškus. Lietuvaitėms taškus 
pelnė: R. Kasperaitytė 13, 
R. Lester - Ignatavičiūtė 12, 
R. Rupinskaitė 8, B. Steel 8, 
I. Rupinskaitė 7, J. Stašio- 
nytė 2.

Lietuvaičių krepšininkių 
pasirodymą šiose žaidynėse 
taip pat galima įvertinti 
labai gerai. Nežiūrint, kad 
mūsų rinktinėje stokojo 5 
krepšininkių, moterys prieš 
latves sužaidė pasiaukojan
čiai, tad pralaimėta garbin
goje kovoje. Pagyrimų užsi
tarnavo Rita Kasperaitytė, 
Roma Lester ir Regina Ru- 
[linskaitė iš Adelaidės, bet 
abiausiai džiugino melbur- 

niškės Brigitos Steel žaidi
mas, kuri žaidė netik mote
rų, bet ir jaunių rinktinėse. 
Brigita labai gerai valdo ka
muolį, pasižymi taikliais 
metimais, žaidžia apgalvotą 
krepšinį ir nestokoja ištver
mės. Moterų rinktinei su-' 
maniai vadovavo Sigitas Vi
sockis iš Adelaidės.

LATVIAI - ESTAI 
117:82 (62:34)

Latvių vyrų krepšininkų 
Į pranašumas nekėlė jokio 
abejonių. Be to, estai labai 
daug energijos "išdegino” 
pries tai rungtynėse prieš 
lietuvius. Latviams taškus 
pelnė: U. Bruns 22, P. Vitols 
20,1. Blicavs 18, E. Drizners 
17, A. Blicavs 16, V. Janke- 
vics 14, M. Strazds 10, o es
tams daugiausiai: I. Knee- 
bone 25, T. Naagr 17, P. Ups 
14, A. Mikkor 10.

LIETUVIAI - LATVIAI 
60:40 (33:22)

Antrose jaunių berniukų 
rungtynėse lietuvių prie
auglis perėmė iniciatyvą jau 
rungtynių pradžioje. Kaip ir 
pirmose rungtynėse genau- 

šiai sužaidė ir daugiausiai 
taškų pelnė Ričardas Nava
kas iš Adelaidės 16, Michael 
Wallis iš Sydnejaus 13, Pau
lius Steel iš Melbourno 16, 
P. Kapočius 5, J. Kalnins 4, 
M. Šepokas 4, R. Ignatavi
čius 2, G. Atkinson 0. Tre
neris Petras Andriejūnas iš 
Sydnejaus.

Taigi, krepšinio pirmeny
bėms pasibaigus išryškėjo 
latvių pranašumas vyrų 
grupėje, lietuviams teko 
antra viena, o estams - tre
čia.

Rinktinės ta pačia tvarka 
išsirikiavo ir po moterų pir
menybių.

Todėl, kas liečia jaunių 
pirmenybes, tai čia lietuvių 
krepšinio priauglis pasirodė 
žymiai pranašiau už latvius, 
o estai tokių rinktinių nesu
darė.

Taigi, nežiūrint, kad vyrų, 
moterų bei berniukų rinkti
nės startavo nepilnos sudė
ties, krepšinio rezultatais 
galime būti patenkinti, nes 
mūsų rinktinėse matosi 
daug žadančio krepšinio 
prieauglio.

Tinklinio reikalai atrodo 
žymiai liūdniau.

Sekmadienį mūsų vyrai 
J palaimėjo latviams 1:2 
17:15, 11:15, 11:15). Mote

rys taip pat pralaimėjo lat
vėms 0:3 (9:15, 9:15, 5:15). 
’’Sausai” pralaimėta ir prieš 
estes 0:3 (11:15, 2:15, 0:15). 
Iš Adelaidės berniukų suda
ryta berniukų tinklinio 
rinktinė nepajėgė pasiprie
šinti estų prieaugliui, tad 
pralaimėta 0:3 (2:15, 2:15, 
2:15). Adelaidė yra estų 
tinklinio ’’tvirtovė , nenuos
tabu, kad jiems ir atiteko 
beveik visi nugalėtojų titu
lai. Staigmeną pateikė latvių 
berniukai įveikę estus 2:1 
(7:15, 15:9, 15:13).

Galbūt jau atėjo laikas 
pagalvoti ir jaunių tinklinio 
pirmenybes įtraukti į mūsų

KGB budi
Neseniai sovietų slapto

sios policijos (KGB) virši
ninko pavaduotojas V.M. 
Čebrikov viešai įspėjo rusų 
jaunimą nepasiduoti sovie
tinės sistemos priešų propa
gandai, kad senoji sovietų 
generacija jau persenusi, 
neina su laiku ir ir daranti 
daug klaidų. Tai, anot jo, 

-ovokaciniai bandymai pa
laužti jaunosios generacijos 
pasitikėjimą senaisiais kad
rais peršant socializmą vys
tyti demokratizacijos, libe- 
racizacijos arba humanizmo 
būdu. Tokios subversyvinės 
mintys, -buržuazinių socia
lizmo priešų peršamos, jau
nųjų tarpe kelia nepasitikė
jimo vyresniąją karta ir 
provokuoja politinius ir ide
ologinius konfliktus socialis
tinėje valstybėje.

Iš tokių jo perspėjimų 
peršasi išvada, kad Lenkijo
je vykstančios socialinės 
permainos ir kovos už mini- 
malines žmogaus teises pa
veikė ir Sovietų Sąjungoje 
atitinkamus, ypač jaunimo 
sluogsnius.

Pagal Čebrikovą sovietų 
priešai užsienyje bando 
griauti sistemą skleidžiant 
sovietų santvarkoje politinį

3Kirto švenčių programą.
es tik po tokių pirmenybių 

yra įmanoma išrinkti pajė
giausius žaidėjus ir sudaryti 
rinktines.

Dabar norėtųsi tarti kele
tą žodžių kas link mūsų 
rinktinių reprezentantų 
susiklausymą bei pažiūras į 
Pabaltiečių Žaidynių svar
bumą. Pilniausiu sąstatu 
šiose žaidynėse startavo tik 
mergaičių krepšinio rinkti
nė. Kataryna Buetner iš, 
Pertho sugebėjo įveikti net 
4.000 km. distanciją ir gar
bingai atstovavo lietuviškas 
spalvas mergaičių krepšiny- 
je, o tuo tarpu iš Hobarto 
nesimatė nei vieno rinktinės 
žaidėjo. Nesimatė ir kai ku
rių Melbourno bei Geelongo 
sportininkų ir dėl to neteko
me moterų krepšinio nuga
lėtojų titulo. Užtai didžiau
sios pagarbos bei pagyrimų 
užsitarnavo Sydnejaus "Ko
vo” klubo sportininkai, kurie 
nepabūgo 1.600 km. distan
cijos ir iš 14 rinktinių repre
zentantų, žaidynėse dalyva
vo net 13 koviečių.

Bendrai paėmus 7-tos Pa
baltiečių Žaidynės buvo 
labai gerai suorganizuotos ir 
[iraėjo be jokių priekaištų ir 
abai draugiškoje atmosfe

roje. Labai gerai pravestos 
žaidynių atidarymo ceremo
nijos. Šauniai atrodė latviai 
naujose, tamsiai raudonose 
uniformose, o taip pat ir lie
tuviai geltonose uniformose, 
tik estai užsitarnavo kriti
kos šiuo atveju, tačiau jų 
sporto vadovybė už tai atsi
prašė ir pasižadėjo ateityje į 
ši reikalą atkreipti rimtesnį, 
dėmesį.

Tiek žaidynių metu, tiek 
Pabaltiečių baliuje po to, 
užmegsta daug naujų pažm- 
čiųbei draugysčių, kurios 
bus vėl atnaujintos po 
dviejų metų Melbourne.

Robertas Sidabras

pliuralizą, siūlanti kurti or
ganizacijas ar unijas, sto
jančias komunistų partijos 
opozicijoje. Esą, buržuazinė 
propaganda skelbianti, kad 
konkurencinės grupės pa
dėtų Sov. S-je nugalėti ūki
nius sunkumus. Kitaip sa
kant, Čebrikovas viešai 
tokiu perspėjimu prileidžia, 
kad atsiradęs plyšys tarp 
jaunosios ir senosios gene
racijos. Dabar sovietų polit- 
biure visų narių amžiaus vi
durkis yra 70 metų. Čebri
kovas kaltina Vakarus, ve
dančius karą prieš socialis
tinę sistemą per radio, reli
gines grupes ir per priešso- 
cialines nacionalines grupes 
išeivijoje. Jo teigimu, užsie
nyje ukrainiečių ir lietuvių 
nacionalistai bando įtaigoti 
sovietinę jaunuomenę kelti 
sąmyšius sovietų viduje.
. Toks Čebrikovo viešas 
perspėjimas parodo, kad so
vietų jaunoji karta nėra lai
minga esama sistema ir tuo 
pačiu primena, kad jaunimas 
jokių permainų nesitikėtų.
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PRANEŠIMAS

Liūdnų ir baisių birželinių 
minėjimas įvyks 1981.6.14 d. 
taip:

9 vai. pamaldos šv. Jono 
bažnyčioje, North Geelong

10.30 vai. Minėjimas Lie
tuvių Bendruomenės Na
muose.

Tai dienai pas
kaitų skaitys A.L.B. Krašto 
Valdybos vicepirmininkas p. 
J. Tamošiūnas.

Visi Geelongo apylinkės 
' lietuviai kviečiami atvykti į 

ši liūdną labai svarbų minė
jimą.

A.L.B. Geelongo Apylnkės 
Valdyba

i a e i j a
PATIKSLINIMAS

Motinos Dienos Perthe 
aprašyme (žiūr. M.P. Nr. 20) 
yra netikslumų. Straipsnio 
pabaigoje parašyta: ”Kai 
kurios organizacijos, kaip 
savanoriai, ramovėnai, 
sportininkai net nepristatė 
savo atstovų pasveikinti 
motinų”.

Turiu pareikšti, kad tame 
minėjime dalyvavo visa ra- 
movėnų valdyba, sportinin
kai, 1 savanoris (jų turime 
tik 2). Minėjimo rengėjai į 
programą neįtraukė ir ne
pakvietė šių organizacijų 
atstovų pasveikinti motinų. 
Todėl sveikinimų ir nebuvo.

Į SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBE j 
116-18 East Terrace Bankstown Tel. 70814141

šešt., birželio 13 d., 8 v.v.
ŠOKIAI grojant Klubo kapelai

šešt., birželio 20 d., 8 v.v.
ŠOKIAI grojant Klubo kapelai

**♦
Pasaulio Liet. B-nės Val

dyba per jos pirm. V. Ka
mantų pastebėjo, kad PLB 
Valdyba stokoja lėšų, o už
simojimai pralenkia bet ko
kias pajamas. Jos pajamos, 
gautos iš atskirų bendruo
menių pasaulyje, toli gražu 
nekompensuoja to,' ką 
turėtų ir galėtų įdaryti 
PLB Valdyba \isos bend
ruomenės gerovei. Gautos 
lėšos iš Australijos Liet. 
B-nės iš solidarumo mokes
čio procentų yra labai mažas 
įnašas už tai, ką Australijos 
lietuviai gauna kitu keliu 
per PLB Valdybą.

Tai suprasdama Sydne
jaus Apyl. Valdyba Vasario 
16 proga pravedė rinkliavą 
PLB Valdybos reikalams ir 
buvo surinkta bei persiųsta 
563 doleriai. Tai gal pirmoji 
tokio dydžio parama PLB 
Valdybai iš Australijos.

MELBOURNO SOCIALINĖS GLOBOS MOTERŲ 
DRAUGIJA

maloniai kviečia visus iš arti ir toli į tradicinį

Joninių balių
kuris įvyks 1981 metais birželio 27 dieną (šeštadienį)
Lietuvių Namuose, 44-50 Errol St., North Melbourne

Pradžia - 7.30 vai. vak.
Bilietai įskaitant vakarienę asmeniui $ 9.00
Geras orkestras, puiki vakarienė, turtinga loterija.
Bilietai užsakomi pas p. J. Žalkauskienę tel. 874 5250

ir p. V. Morkūnienę tel. 523 5957

VISAIP
Liepos . 18 d. Sydnejaus 

sporto klubas Kovas rengia 
grandiozinį prancūzišką 
vakarą - revue Lietuvių 
Klube Bankstowne. Įėjimas 
su bilietais - $ 2 asmeniui.

Gegužės 24 d. sekmadie
nio laikrašty- The Sun- 
Herald buvo paskelbtas A. 
Kramiliaus laiškas, kur kal
bant apie pagarsėjusio Syd- 
nejuje futbousto T. Raudo
nikio kilmę paminėta ir Lie
tuva. To rezultate netrukus 
laiško autorius A. Kramilius 
Svo laišką iš vienos austra-

> moksleivės iš Spring
wood, kur ji prašo žinių apie 
Lietuvą, nes norinti rašyti 
mokyklinį darbą apie Lietu
va.

Tai gražus pavyzdys ir 
patiems lietuviams, kurie 
nesidomi Lietuva.

Veido raukšlės yra paveldi
mos: jas tėvai gauna iš savo 
vaikų.

J. J audė gis 
Ramovėnų Skyriaus 

pirmininkas

NAUJA ADELAIDĖS 
VYČIO VALDYBA

Gegužės 24 d. Adelaidės 
Liet. Sporto Klubo Vyčio 
susirinkime išrinkta nauja 
Klubo Valdyba tokios sudė
ties: pirmininkas A. Skipa- 
ris, vicepirm. S. Visockis, 
sekretorius E. Taparauskas, 
iždn. P. Andrijaitis, sporto 
vadovas R. Sidabras, krep
šinio vadovas V. Ramonai- 
tis, tinklinio vadovas A.V. 
Stankevičius.

Visus Klubo susirašinėji
mus prašome siųsti Klubo 
sekretoriui . Klubo adresas: 
78 Bower St., Woodville, 
5011, tel. 2683431.

E. Taparauskas 
Sekretorius

SYDNEJAUS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS
SUSIRINKIMAS

Birželio 28 d., sekmadienį, 3 vai. Lietuvių Klube šau
kiamas ALB Sydnejaus Apylinkės visuotinis metinis 
susirinkimas.

Darbotvarkė: 1. c ' ,‘inkimo atidarymas. 2. 
Prezidiumo rinkimas. 3. Mandatų komisijos pranešimai. 
4. Praeito susirinkimo protokolo skaitymas. 5. Ataskaiti- 
.niai valdybos pranešimai: a) pirmininko, b) iždininko, c) 
Revizijos Komisijos, d) Garbės Teismo. 6. Diskusijos dėl 
veiklos pranešimų. 7. Naujos valdybos rinkimai, Revizi
jos kom., Garbės teismo. 8. Organizacijų veiklos praneši
mai. 9. Bėgamieji reikalai. 10. Susirinkimo uždarymas.

Visi skaitlingai dalyvaukime apylinkės susirinkime ir 
atlikime savo garbės pareigas.

Sydnejaus Apylinkės Valdyba

ONA BAUŽIENĖ 
Į AMERIKĄ?

Amerikoje Lietuvių Mo
terų Klubų Federacijos 
Valdyba šaukia klubų atsto
vių suvažiamą Kultūros Ži
diny, Brooklyne. Į šį suva
žiavimą pakviesta ir Sydne- 
Cus Liet. Moterų Soc. Glo- 

»s Draugijos pirmininkė p. 
Ona Baužienė, ALB Garbes

Pas ramovėnus
PAVYKĘS RAMOVĖNŲ 
LINKSMAVAKARIS -

BALIUS

Gegužės 16 d. Sydney ra
movėnai' buvo suruošę 
linksmavakąrį - balių 
Bankstown Lietuvių Klube 
su lietuvišką programa ir 
šokiais, grojant klubo kape
lai. Į balių atsilankė gana 
gražus ir skaitlingas ramo
vėnų ir svečių būrys. Jį ati
darė skyriaus pirm. A. Skir- 
ka, kuris pasveikino susirin
kusius vietinius ir iš kitų 
kolonijų atvykusius svečius 
palinkėdamas linksmai pra
leisti laiką.

Meninę programos ba
liaus dalį išpildė Newcastle 
lietuvių ’’Trio plus vienas” 
kvartetas vadovaujamas p. 
Z. Zakarauskienės,kuris pa
dainavo gražių lietuvišku 
dainelių suteikiant pobūviui 
linksmos nuotaikos ir aplin
kos pakilumo.

Linksmieji broliai, vado
vaujami p. E. Lašaičio, savo 
jumoru nuteikė visus sočiai 
prisijuokti.

Po to, šokių metu p.p. A. 
Mikutavičienė,’5 Paskoči- *. 

mienė, M. Zakarienė ir B. Si- 
darienė platino loterijos bi
lietus. Loteriją pravedė p. 
M. Zakaras. Laiminguosius 
bilietus ištraukė p. Valė Za- 
karauskaitė iš Newcastle. 
Loterijos fantai buvo ypa
tingai geri: 3 paveikslai, p. 
Br. Kondrackienės didelis,

Narė. Suvažiavimas įvyks 
spalio 24 d. Paklausta, ar 
važiuojanti, p. Baužienė nu
sistačiusi važiuoti norėdama 
susipažinti su lietuvių mo
terų veikla Amerikoje ir 
drauge pamatyti pasaulio, 
nes ji Amerikoje nėra buvu
si. 

gražus paaukotas tortas ir 
eilė kitų vertingų daiktų, vi
so 16, kuriuos suaukojo p.p. 
Br. Paskočimas, M. Zakaras, 
Pr. Mikalauskas, A. Skirka, 
E. Rašimas, V. Račiūnas, G. 
Butkus, J. Bortkevičius, Pr. 
Liubinskas, V. Kondrackas, 
M. Petronis, St. Stirbinskas, 
G. Antanėlis, J. Mikutavi
čius ir Pr. Žitkauskas.

Programos išpildytojams 
ramovėnų valdyba ten pat 
klubo valgykloje parengė 
karštą vakarienę, kurios 
metu buvo praleista maloni 
valandėlė besidalinant mūsų 
gyvenimo aktualiais kasdie
niniais reikalais. mz

SYDNEY RAMOVĖNAMS

Pranešama, kad iš sky
riaus valdybos pasitraukus 
vicepirm. Pr. Mikalauskui 
valdybon pakviestas pirma
sis kandidatas p. Pr. Saka
lauskas ir šiuo laiku valdyba 
yra šios sudėties: Ant. Skir- Į 
ka - pirmininkas, Myk. Za
karas - vicepirmininkas, Pr. ' 
Sakalauskas - sekretorius, 
Vyt. Račiūnas - iždininkas, 
Vincas Kondrackas - kultū
ros ir parengimų vadovas.

Reikia pažymėti, kad p.p.. 
Margaret ir Pranas Mika
lauskai davė ramovėnų or
ganizacijai produktingą 
darbo veiklos įnašą. Ačiū!

L.K.V. S-gos "Ramovė” 
Sydney Skyriaus Valdyba

SYDNEY RAMOVĖNAMS 
IR VISUOMENEI

Pranešame, kad kaip kas 
metai, taip ir šiemet birželio 
13 d., šeštadienį, 12 vai., 
įvyksta minėjimas - de
monstracija Sydney, Martin 
Place, šią tragišką mūsų 
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tautai dieną, ištremtiesiems 
į Sibirą paminėti.

Estų, latvių ir lietuvių at
sargos karių organizacijos 
S adės vainikus prie australų 

težinomo Kareivio pamink
lo.

Prašome visus kuo skait
lingiausiai šioje protesto de
monstracijoje dalyvauti. 
Ypač laukiamos ponios ir 
panelės, pasipuošusios tau
tiniais drabužiais.

Sydney ”Ramovės” valdyba

KALINIAI PABALTIJO 
KARINĖJE PRAMONĖJE

Izraelyje, Zikron Jakove, 
veikia TSR S-gos kalėjimų, 
psichiatrinių kalėjimų ir 
priverčiamo darbo koncla- 
gerių tyrimo centras. Vie
name jo dokumentų (1978 m. 
gegužes mėn.) aprašomas 
kalinių išnaudojimas svei
katai žalingam darbui kari
nėje pramonėje. Duodami 
keli pavyzdžiai iš Pabaltijo 
respublikų:

1. Vilniaus karinėje dirb
tuvėje Nr. 555, kurioje ga
minama radijo aparatūra, 
dirba apie 300 kalinių. Dalis 
jų dirba lakuotojais - be bū
tinų apsauginių drabužių ir 
kaukių.

2. Vilniaus karinėje dirb
tuvėje ”Telekomponent” 
apie 400 kalinių dirba pavo
jingą darbą su plastikinėmis 
radaro sistemų dalimis.

3. Lirmūnų (Žirmūnų?) 
miestelyje veikia didelė ka
rinė dirbtuvė ”P.O.B. 52”.

Nr.*22,1981.6.8, jpsL 8

300 kalinių joje priversti 
dirbti su acetono laku be jo
kios apsaugos.

4. Apie 200 kalinių dirba 
Estijos Paldiski karinio lai
vyno bazėje, kur jiems ten
ka valyti atominių povande
ninių laivų mašinų dalis. Po 
kelių mėnesių darbo jie pap
rastai nepagydomai suserga 
nuo radiacijos. ELTA
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