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PERVERSMAS
PRANCŪZIJOJE

Rašo Darūnas, mūsų bendradarbis šiaurės Amerikoje

Kodėl Prancūzijoje laimėjo 
socialiastai?

Užsienio politika besirūpiną 
įmerikiečiai ir kanadiečiai 
temptai sekė Prancūzijos 
irezidento rinkimus gegu
lės 10 d., ir nors buvo ma-‘ 
lyta, kad rinkimus gali lai- 
nėti socialistų vadas Fran
cis Mitterand, 64 m., bet 
ris tikėtasi, kad dešiniosios 
trupės kaip nors praves 
>uv. prezidentą Giscard 
i'Estaing, 55 m. amžiaus. 
Politikai ir žurnalistai dau
gumoje pramatė rinkimų 
•ezultatus ir priėjo išvados, 

kad rinkimus Prancūzijoje 
nulėmė ne Mitterando stip
rumas, bet Giscardo silpnu
mas. Paskutiniu laiku pran
cūzai juo buvo nusivylę. 
Giscardui valdant krašto 
ekonomija visiškai pašlijo, 
bedarbė pasiekė aliarmuo
jančią padėtį. Tokią situaciją 
Mitterandas ir išnaudojo, 
žadėdamas kampanijos 
metu sumažinti bedarbę, 
įvesti 35 valandų darbo sa
vaitę su dabartinės pilnos 
savaitės atlyginimu. Tuo 
sumažėtų bedarbė ir padi
dėtų darbininkų atlyginimai. 
Tai buvo viena iš pagrindi
nių priežasčių, atnešusi 
Mitterandui pergalę. Kita jų 
- komunistai tikėjosi dau
giau sau galimybių remdami 
Mitterandą ir jų balsai ir 
nulėmė persvarą. Kampani
jos metu Mitterandas vengė 
aiškiai pasisakyti, ar jis įsi- 
leisiąs komunistus savo vy- 
riausybėn, bet slaptai galėjo 
jiems ir kai ką pažadėti. Pa
galiau dešiniosios grupės 
nedavė Giscardui reikiamos 
pagalbos. Jos suskilo ir net 
kai kurios jų stojo prieš jį. 
Kai kurie nuosaikieji, nema
tydami Prancūzijai švieses
nės, ateities nutarė remti 
Mitterand, kuris pirmas iš 
kairiųjų po dę Gaulle penk

tosios respublikos pateko' 
prezidentūrom Bendrai, kai 
žmonės patenka į sunkumus, 
siekia permainų ir atpirkimo 
ožių.

Mitterando laimėjimas 
susilaukė didelių manifesta
cijų: jam laimėjus jo šalinin
kai džiūgavo ir šoko gatvė
se, bet visai kitas vaizdas 
buvo sekančią dieną Pran
cūzijos biržoje, kuri per vie
ną dieną virto chaosu. Visi 
norėjo stambiųjų įmonių ak
cijas parduoti, bet niekas 
nenorėjų jų pirkti.

Rinkimų pasekmėms iš
aiškėjus, du pasaulio vadai' 
susilaukė nemaža naujų rū? 
pėsčių, būtent laimėtojas 
Mitterandas ir prez. Reaga- 
nas. Pirmas Mitterando rū
pestis yra įsigyti sau palan
kią daugumą Prancūzijos 
parlamente, kuriame vy
rauja dešiniosios grupės. 
Manoma, kad jos pakriks ir 
pats Giscardas galįs net ne
laimėti nė opozicijos vado 

..vietos, o ją gali paglemžti 
Paryžiaus burmistras, sta
tęs savo kandidatūrą į pre
zidentus, neogaullistų vadas 
Jaque Chirac.

Mitterandas iškilo į socia
listų vadus tik 1971 metais, 
kada tos partijos prestižas 
buvo visai smukęs. Bet bene 
pats didžiausias naujojo 
prezidento galvosūkis, ko
kios linijos laikytis su ko
munistais. Priėmus juos vy- 
riausybėn gali pašlyti san
tykiai su NATO valstybė
mis. Tačiau nieko nepažadė
jus komunistams Mitteran
das galįs nelaimėti daugu
mos parlamente. Komunistų 
vadas Georges Marchais jau 
pasirengęs kietai kalbėtis su 
Mitterandu. Pasekmės pa
aiškės netolimoj ateity. Tik 
viena aišku, kad po šių rin
kimų Prancūzija įžengė į 
naują erą ir patraukė pa
saulio dėmesį.
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Balandžio mėnesio 
ELTOS biuletenis anglų 
kalba pavadintas ’’Kerštin
gų teismų banga Lietuvoje”. 
Pasinaudojant LKB Kroni
kos 45-me ir 46 - numeryje 
paskelbta medžiaga, biule
tenyje aprašomi Statkevi- 
ėiaus, Terlecko, Sasnausko, 
Vitkauskaitės, Navickaitės, 
Janulio, Bužo, Stanelytės, 
Skuodžio, Iešmanto ir Peče
liūno teismai.

Įvadiniame straipsnyje 
rašoma, kad praėjusiais me
tais nuo rugpiūčio iki gruo
džio mėn. vienuolika lietuvių 
buvo nuteisti ilgiems me
tams lageriuose už veiklą, 
kuri civilizuotame pasaulyje 
laikoma normalia ir teisėta:

Teismai Lietuvoje
periodinių leidinių spausdi
nimą ir savo religijos prak
tikavimą. Anot straipsnio, 
laisvojoje lietuvių spaudoje 
išspausdinti teismų aprašy
mai yra labai svarbus visuo
tinos reikšmės dokumentas. 
Iš teismų padaromos ketu
rios svarbios išvados.

Pirma: šešių teismų me
džiaga aiškiai rodo, kad so
vietinė valdžia sistemingai 
pažeidinėja savo pačios įsta
tymus, įskaitant Konstituci
ją. Teismai nebuvo atviri, 
kaip reikalauja įstatymai. 
Kaltinamiesiems nebuvo 
leista pasinaudoti gynėjų 
paslaugomis, arba jie turėjo 
tų paslaugų atsisakyti, nes 
jos tebuvo pasiūlytos paties 

teismo metu, t eismas net ir 
nebandė įrodyti, kad kalti
namieji tikrai vertėsi šmei
žimu. Teisėjai paprasčiau
siai ignoravo kaltinamųjų 
tvirtinimą, kad reikšdami 
savo pažiūras jie naudojosi 
sovietinės konstitucijos 
jiems garantuota teise.

Antroji išvada: vienuoli
kos lietuvių teismų metu 
akiplėšiškai pažeistos sovie
tinės vyriausybės pasirašy
tos tarptautinės sutartys ir 
įsipareigojimai. Kaltinamieji 
buvo brutaliai nuteisti už 
tai, ką Helsinkio baigminis 
aktas, Tarptautinė žmogaus 
teisių deklaracija ir panašūs 
dokumentai laiko teisėta 
veikla. Todėl šiais teismais 

Maskva viešai išreiškė savo 
ęanieką tarptautinei teisei, 

aip pat reikia priminti, kad 
tarptautinė teisė draudžia 
'okupacinei valdžiai (Sovietų 
Sąjungai) sauvališkai elgtis 
su okupuotos šalies (Lietu
vos) gyventojais.

Trečioji išvada: teismai 
įrodo, kad Sovietų Sąjunga 
nėra teise paremta valstybė 
(Rechtstaat), o totalitarinis 
mechanizmas, kurio pati 
prigimtis neleidžia laikytis 
civilizuoto elgesio normų. Su 
valdovais nesutinkantieji 
pavaldiniai pavirsta ”pož- 
mogiais”, teisminė procedū
ra iškreipiama į iš anksto 
surežisuotą ritualą, spaudo
je teismai ignoruojami arba 
sukarikatūrinami - visa tai 
yra būdingi totalitarizmo 
bruožai, pažįstami dar iš 
Stalino ir Hitlerio dienų.

Katvirtoji straipsnio, iš
vada: Maskvos pseudo-iteis- • 

minis siautėjimas rodo, kaip 
rimtai sovietinė valdžia žiūri 
į patriotinį ir religinį sąjūdį 
Lietuvoje.

ELTOS leidinio įvadinis 
straipsnis baigiasi kreipi
musi į ’’laisvojo pasaulio” pi
liečius ir vyriausybes: Pro- 
testuokit sovietinei valdžiai 
ir reikalaukit, kad vienuoli
ka nekaltų lietuvių būtų pa
leisti. Priminkit Maskvai, 
kad ji sulaužė tarptautines 
sutartis. Kol nekaltai nu
teistieji tebekalinami, ati
dėkit ar panaikinkit susiti
kimus su sovietiniais atsto
vais. Mūsų amžiaus patirtis 
rodo, kad tie, kurie tyli, pri
siima dalį kaltės.

Sekantis Mūsų Pastogės 
Nr. išeis 12 psL su kultūriniu 
keturių puslapių priedu.

............. f tU L

1



Čia mūsų visų reikalas
Kalbėdamas apie 1941-jų 

metų trėmimus šiame nu
meryje lietuvis patriotas iš 
Pertfyo (W.AJ B. Steckis 
primena, kad išeivijoje esa
me ne tam, kad susikurtume 
patogų ir prabangingą gy
venimą, o tęstume kovą už 
laisvą Lietuvą, už lietuvių 
tautos teises, kad nepasi
kartotų 1941 metų birželio 
trėmimai ne tik Lietuvoje, 
bet ir visame pasaulyje. Tai 
labai teisingi žodžiai, kurie 
daugeliui lietuvių turėtų at
verti akis, jog gyvename 
ne tik sau, bet turime ir 
realių bei racionalių įsipa
reigojimų ne vien tik sau, 
savo šeimai, bet lygiai ir 
savo tautai bei gyvenama
jam kraštui. Kaip bežiūrė
tume, šiandie pasaulyje nė
ra žmogaus, kuris tik gy
ventų pats sau be jokių sa
vanoriškų ar prievartinių 
kitų įsipareigojimų tiek savo 
tautai,savo tikėjimui arba 
ideologijai, gyvenamajam 
kraštui.

Lietuviui, kur jis begy
ventų, turėtų rūpėti pirmoj 
eilėj lietuviški reikalai pačia 
plačiausia prasme: ir lietu
vybės tęstinumas, ir kova už 
Lietuvą ir lietuvybę, ir lie
tuvybės atstovavimas bei 
reprezentacija kituose kraš
tuose. Kitaip sakant, doram 
lietuviui visi lietuviški rei
kalai stovi kaip tik jo dėme
sio centre. Jeigu kas nors 
negali kitu būdu įsikinkyti 
lietuvybės tarnyboje, tegu 
jis krauna turtus, kurie te
būna skirti lietuvybei, kas 
turi talentų, tegu savo kū
ryba gaivina lietuvius ir 
savo darbais garsina lietu
vybę, bet tegu niekas nelie
ka neutralus lietuvybei. Ir 
šitas moralinis įsipareigoji
mas tebūna geležinis dėsnis 
kiekvienam lietuviui.

Šiandie dažnai padejuoja
me, kad lietuvybė silpsta 
išeivijoje ir nerandam re
ceptų, kaip reikalus page
rinti. Kitos tautos kovoja, 
žudo kitas silpnesnes tautas, 
kad padarytų erdvės savo 
tautos ateičiai . Mums tuo 
tarpu yra tik vienas kelias - 
ne kitų sąskaita išlikti arba 
kitoms dominuoti, bet patys 
išsilaikyti. O tas yra įmano
ma ne vien tik racionaliai, 
bet ir praktiškai. -Atskiros 
šeimos kad ir išeivijoje, ku-f 
rios kaip tik šia mintimi gy-' 
vena, konkrečiai šitai įrodo. 
Yra daugybė pavyzdžių ir 
pavarčius istoriją. Kas pigiai 
nepasidavė, kas nerezigna

Mūsų tauriam lietuviui patriotui
A.A.

STEPONUI DRUNGILUI
mirus, jo žmoną Oną ir sūnų Bronių giliai užjaučiame ir 
kartu liūdime.

Sale Seniūnijos lietuviai
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vo, tas anksčiau ar vėliau vėl 
iškilo į pasaulio areną kaip 
brandus tautinis vienetas su 
savo kultūra, su įnašais visai 
žmonijai. Sovietų pilnu tem
pu ypač jų pavergtose tau
tose propaguojamas inter
nacionalizmas yra ne kas ki
ta, kaip rusinimo brukimas 
kitų ’ tautų sąskaiton ir jų 
fiziniam ir dvasiniam sunai
kinimui. Šios mažoms tau
toms nenaudingos idėjos 
pasirodo jau yra paveikusios 
ir lietuvius ne vien tik išei
vijoje, bet ir pačioje pa
vergtoje Lietuvoje. Antai, 
neseniai vienas tautietis iš 
Lietuvos atvirai pasisakė, 
kad nepraeis nė tūkstantis, 
o gal ir mažiau metų, kai pa- ■ 
šaulyje tautybės, kaip pase
nusi pažiūra, išsilydys, iš
nyks ir bus tik žmonija be 
tautinių ambicijų, be terito
rinių pretenzijų. Kas tuo 
tiki, tam jau šiandie pakirs
tas bet koks tautinis atspa
rumas lengvai pasiteisinant, 
kad prieš vėją nepapūsi.

Kai kurie ir šioje pusėje 
bei esamose sąlygose su tuo 
pilnai sutinka ir taikosi prie 
esamų sąlygų: girdi, kam 
reikalinga toji lietuvių 
kalba, su kuria toli nenueisi, 
kam tautiniai sąmoninti lie
tuvių jaunimą šiandie, jeigu 
jis savaime nutautės ir 1.1. 
Nutautės iš tikrųjų tie, ku
rie neparodys jokių pastan
gų tam procesui atsispirti ir 

MIRUSIEJI
A.A.

STEPONAS DRUNGILAS

Neskaitlinga Sale seniū
nija skaudžiai nukentėjo ne
tekus staiga mirusio a.a. 
Stepono Drungilo.

Velionis Steponas buvo 
'^žemaitis, gimė 1919 m. sau

sio 20 d. Rudaičių km., Kre
tingos apskr. ūkininkų šei
moje. Baigęs mokyklą dirbo 
pasienio' policijoj. Vokiečių 
okupacijos metu už pogrin
džio veiklą buvo areštuo
tas ir kalintas Vokietijoje, 
Buchenwaldo ir Auschwitzo 
stovyklose. Nedaugelis šių 
stovyklų kalinių sulaukė 
karo pabaigos, bet Stepo
nas, būdamas jaunas ir svei
kas, amerikiečių buvo išlais
vintas. 1946 m. Vokietijoje 
sukūrė šeimą ir į Australiją 
atvyko ketvirtuoju trans
portu, įsikūrė Gippslande - 
Sale mieste. Jis ilgą laiką iš
dirbo plastikos fabrike ir 
kaip darbštus ir sąžiningas 
buvo mėgiamas bendradar
bių ir viršininkų. Jaunystėje 
pakirsta kalėjimuose svei-, 
kata su laiku atsiliepė: pra
sidėjo negalavimai su širdim 
ir plaučiais. Steponas buvo

tiktai stengsis taikintis prie 
sąlygų ir savų patogumų.

Šiandie mūsų viltys dar 
krypsta į pavergtuosius lie
tuvius, kurie priešinasi šitai 
natūraliai eigai ir kovoja ri
zikuodami savo laisve ir 
gyvybe, rizikuoja ne tiek 
savų įsitikinimų vedini, bet 
rizikuoja už visą tautą, ir už 
mus, kurie pasiduodame be 
prievartos savo gerbūvio la
bui. Be kietų pastangų ir 
aukų neprigijo ir neišsilaikė 
nė viena idėja ar ideologija, 
be aukų ir pasišventimo ne
išlieka jokia tauta. Todėl 
naivu galvoti, kad ateityje 
viešpataus internacionaliz
mas. Jeigu kada ir galutinai 
kapituliuos viena kita tauta, 
bet iškils naujų, kurios ly
giai reikalaus sau teisės gy
venti, kaip ir šiandie. Tad 
kodėl mums būti tokiais, 
ypač turint per šimtmečius 
ugdytą kultūrą ir jau įsipi- 
lietinę pasaulio istorijoj?

Mūsų kad ir labai artimoj 
praeity tautos sukilimai liu
dija tautos gyvastingumą ir 
pastangas išlikti. Tautos 
trėmimai lygiai liudija kita
taučių pastangas plėstis ir 
užtikrinti sau ateitį. Ir suki
lėlių žuvusiųjų aukos, ir iš
vežtųjų aukos, sudėtos ant 
to paties aukuro - už tautos 
gyvatą ir jos ateitį. Negali 
būti, kad mes, čia gyvenda
mi bent laikinai saugiai ir 
užtikrintai, numotume į tas 
aukas ranka, kaip bergž
džias pastangas. Ar mes tą 
galime sau leisti ir ar turime 
tam teisės? . j. i

A.a. S. Drungilas

nuoširdus patriotas, visuo
met rūpinosi lietuviškais 
reikalais, keletą metų buvo 
Sale lietuvių kolonijos se
niūnu, niekad neapleido lie
tuviškų parengimų ar susi
rinkimų.

Palaidotas gegužės 20 d. 
atvykus kun. P. Daukniui. 
Katedra buvo pilna žmonių. 
Gražiai skambėjo lietuviš
kos giesmės. Pribuvo daug 
lietuvių ir iš Latrobe Valley 
su savo seniūne V. Kože- 
niauskiene, ir visi Sale bei 
apylinkių lietuviai. Atsi- - 
sveikinimo žodį tarė p. E. 
Eskirtienė ir užbėrė žiups
nelį Lietuvos žemės.

Mielas Steponai, Tu buvai 
kalintas vokiečio okupanto, . 
gi tavo tėvai ir visa šeima 
kentėjo tolimame Sibire nuo 
raudonojo okupanto. Atida
vęs savo tėvynei pilną 
duoklę ilsėkis ramybėje toli 
nuo savo numylėtos Žemai- 
tijos.

Nuliūdę paliko žmona Ona 
ir sūnus Bronius. E.E.

PADĖKA

Mielam vyrui, tėvui, seneliui a.a BRONIUI VINGRIU! 
staiga mirus, nuoširdžiai dėkojame kun. Pr. Daukniui už 
maldas koplyčioje, kun. Pr. Vaseriui už gedulingas pa
maldas ir laidotuvių apeigas, p.p. R. Šemetai, J. Petra- 
šiūnui, K. Lynikui, E. Duonienei, R. Ragauskui ir VI. 
Dumčiui tarusiems atsisveikinimo žodį, dirigentui p. P. 
Morkūnui, vargonininkei p. Z. Prašmutaitei ir Dainos 
Sambūrio bei parapijos choro choristams už giesmes baž
nyčioje, vietoj gėlių ar vainikų aukojusiems Australijos 
Lietuvių Fondui, visiems aukojusiems šv. Mišioms už 
velionį.

Ačiū visiems dalyvavusiems laidotuvėse, išreiškusiems 
užuojautą žodžiu, laiškais, per spaudą, vainikais ar gėlė
mis. Širdingas ačiū Socialinės Globos Moterų D-jos Val
dybai ir jos mieloms talkininkėms už taip gražiai suruoš
tas šermenų vaišes.

Ačiū prieteliui Vincui Ališauskui už paramą ir paslau
gas organizuojant laidotuves bei darnų jų pravedimą.

Žmona, duktė, sūnus su žmona ir vaikaičiai

Lietuvių Dienos Melbourne
LIETUVIŲ DIENOS 
MELBOURNE 1982-rais

METAIS

SUDARYTAS LIETUVIŲ 
DIENOMS RUOŠTI

KOMITETAS

Melbourno Lietuvių Na
muose, gegužės 27-tą dieną 
įvyko Lietuvių Dienų Komi
teto pirmasis posėdis.

Krašto Valdybos pirmi
ninkas Albinas Pocius pri
statė posėdžio dalyviams 
Albertą Bladzevičių, kuris

Žinelės
DERWINSKIS APIE 

’’RADIJO KARĄ”

Apie ’’tarptautinį radijo 
karą” žurnale Journal of 
Electronic Defence (March- 
April 1981) rašo lietuvių bi
čiulis kongresmanas Ed
ward I. Derwinski. Jis ap
gailestauja JA V-bių radijo 
laidų į Sovietų Sąjungą ir 
Rytų Europą susilpninimą, 
ypač dėl lėšų sumažinimo. 
Centrinės žvalgybos agen
tūros (ČIA) apskaičiavimu, 
Sovietų Sąjunga kasmet iš
leidžia 300 milijonų dolerių 
tų laidų trukdymui - keturis 
sykius daugiau už JA V-bių 
biudžetą toms laidoms. 
’’Laisvosios Europos Radiją” 
(Radio Free Europe)) ir 
’’Laisvės Radiją” (Radio 
Liberty) Derwinskis apibū
dina kaip vietinių žinių 
agentūrų pakaitalus: ’’Lie
tuvių, latvių, estų, lenkų ar 
ukrainiečių skyriai veikia, 
lyg jie būtų nesuvaržyti ra
dijo žinių biurai tose šalyse”. 
Jis perspėja, kad Sovietai 
skiria daug daugiau dėmesio 
ir pinigų radijo karui. So
vietų radijai transliuoja 
daugiau kaip du tūkstančius 
valandų į savaitę 82-mis kal
bomis per 285-ius trumpų 
bangų siųstuvus. Derwins
kis ragina amerikiečius mo
dernizuoti radijo aparatūrą, 
pagerinti programas, reor
ganizuoti radijų vadovybę, 
ir pagyvinti tautinius sky
rius. Jis pasisako prieš pla
nus perkelti kai kurių kalbų 
programas iš Muencheno į 
JA V-es. (Buvo planuojami į 
Ameriką perkelti lietuvių, 
latvių ir estų skyriai).

ELTA 

sutiko eiti komiteto pirmi
ninko pareigas, jo adresas: 
14 Clarinda St. Essendon, 
Vic. 3040. Krašto Valdybą 
per posėdžius atstovaus 
Krašto Valdybos vicepirmi
ninkas Jonas Tamošiūnas, 
62 Wycliffe Cres. Eltham, 
Vic. 3095 ir Birutė Prašmu- 
taitė, kuri taip pat atstovė 
jaunimo reikalams, adresas: 
7 MacGregor St. East 
Malvern, Vic. 3145. Tauti
niams šokiams organizuoti 
paskirtos dvi vadovės: Aliu
tė Karazijienė, 187 Lance- 
field Ave. Tullamarine, Vic. 
3043 ir Halina Statkuvienė, 
kur taip pat atstovauja ir 
Kat. Mot. Draugiją, 
adresas: 3 Oak St. 
Hawthorn, Vie. 3122. Sporto 
’’Alfas” vadovas Romas Ra
gauskas, 15 Tenham Gr. 
Cheltenham, Vic. 3192, o 
Melbourno sporto klubo 
’’Varpas” vadovė Birutė 
Adomavičienė, 24 Dalmore 
Ave., Ormond, Vic. 3204. 
Soc. Glob. Mot. Draugijos 
pirm. Jonė Žalkauskienė ir 
Kat. Mot. Draugijos pirm. 
Halina Statkuvienė maitini
mo vadovės, 16 Nandina Rd. 
Forrest Hill, Vic. 3131. Jau
nimo vakaro ir spektaklio 
vadovas Algis Karazija, 187 
Lancefield Avė., Tulla
marine, Vic. 3043. Vincas 
Ališauskas Dainų Šventė 

' administratorius. Dvasios 
vadas kun. Pr. Vaseris or
ganizuoja ir vadovauja pa
maldoms. Spaudos informa
cijai Alisa Baltrukonienė, 5 
Diamond Ave. Glen 
Waverley, Vic. 3150.

Lietuvių Dienoms Mel
bourne ruošti komiteto sąs
tatas dar nepilnas. Jį papil
dysime sekančio komiteto 
posėdžio eigos aprašyme.

Posėdyje buvo diskutuo
tos parengimų datos, svečiu 
apgyvendinimas, salių nuo
mavimas, finansiniai reikalai 
ir 1982-rų metų Lietuviu 
Dienų ženklo paruošimas, 
kurį sutiko suprojektuoti 
ponas Simankevičius.

Visi Australijos lietuviai 
kviečiami iš anksto daryti 
Slanus, kad galėtų dalyvauti 

lelboure Lietuvių Dienu 
Šventėje. aib.

Žmogaus teisų gynėja? 
Sov. Sąjungoje ir moksli
ninkas Dr. A. Sacharovas 
gegužės 21 d. sulaukė 
metų. Jis su žmona ištrem
tas iš Maskvos ir gyvep1 
Gorkio mieste policijos pn* 
žiūroje.
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PABALTIEČIŲ KONCERTAS
Leonas Baltrūnas MELBOURNE

Nerasite pasaulyje bal
tesni© smėlio, kaip prie gin
tarinės Baltijos jūros, nie
kur kitur neužtiksite švel
niau ošiančio pajūrio pušyno 
ir niekur kitur neišgirsite 
gražiau skambančių liaudies 
dainų, kaip Baltijos kraš
tuose.

Nors ir gyvename labai 
toli nuo savo mielos gimti
nės ir jau daug metų min
džiojame Penktojo Konti
nento vešlųjį paviršių, dva
siniai nesame atitrūkę nuo 
savo tautos kamieno ir, dėka 
didelės meilės tėvynei ir se
niesiems mūsų papročiams, 
vis kalbame mūsų tėvų ir 
prabočių kalba ir su meile ir 
malonumu dainuojame mūsų 
senąsias ir skambiąsias liau
dies dainas, kurios mintimis 
mus gražina į malonią pra
eitį ir suteikia mums stipry
bės žengti į nežinomą ry
tojų.

Jau 1950-taisiais metais 
Melbourne veikė lietuvių, 
latvių ir estų tautiniai cho
rai, kurie atskirai organi
zuodavo savo dainų koncer
tus ir paįvairindavo visokius 
minėjimus ir parengimus.

Tik 1963 metais, lietuvių 
iniciatyva, buvo susitarta 
organizuoti jungtinius Bal
tijos tautų dainų koncertus, 
kurių tikslas buvo ne tik iš
kelti Baltijos tautų dainų 
grožį ir įrodyti mūsų tauto
dailės ir kultūros lygį, bet 
sudaryti sąlygas Melbourne 
lietuviams, latviams ir es
tams suartėti ir bandyti 
bendromis jėgomis kovoti už 
mūsų didžiuosius tautinius 
interesus. Šešerius metus iš 
eilės kasmet vykdavo di
dingi Baltijos tautų dainų 
koncertai, kuriuos, eilės 
tvarka, organizuodavo lie
tuviai, latviai ir estai.

Prasidėjus tautinėms me
no dienoms, kuriose chorai 
duoda grandiozinius dainų 
koncertus, dainininkai paju
to, kad darbu apkrovimas 
perdaug apsunkino jų kas
dieninį gyvenimą ir todėl 
buvo nutarta Baltijos tautų 
koncertus rengti tik kas 
antrus metus.

Gegužės 31 d. įvyko 
13-tasis Baltijos tautų jung
tinis chorų koncertas. Gra
žiai papuoštoje Latvių Na
mų salėje gausiai prisirinko 
liaudies dainų mėgėjų 
kurie dvi valandas su įdo
mumu klausėsi dainų, ir lyg 
užburti skambių melodijų 
keliavo Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos laukais, kalnais ir 
slėniais. Malonu buvo klau
sytis dainos žodžių, kurie 
prasmingai aiškino apie tė
vynės gamtos grožį, žmones 
ir jų gyvenimo nuotaikas ir 
papročius.

Gražiai atspausdintose 
koncerto programose išvar
dinti dainų pavadinimai ir 
angliškai nupasakotas dai
nos turinys. Koncerto pra
džioje, kiekvienas choras 
padainavo po keturias dai
neles originalia kalba, o pas
kutinėje dalyje visų trijų 
tautų jungtinis choras ga
lingai padainavo po dvi lie
tuvių, estų ir latvių daineles.

Klausantis šio didžiojo 
jungtinio choro dainų išpil
dymo visai užsimiršau, kad* 
čia dainuoja trijų tautų dai
nininkai, nes stebėtinai gra
žiai buvo ištariami žodžiai 
kaip lietuviškai, taip estiškai 
ir latviškai. Pirmą kartą iš
girdau taip įspūdingai su

dainuotą A. Učiuko lietuviš
ką dainelę apie Voveraitę, 
kur mūsų Birutė Prašmu- 
taitė sugebėjo išreikalauti iš 
dainininkų ne tik gražius 
išlaikymus, bet ir charakte
ringus balsų niuansus.

Šį kartą, visų trijų tautų 
muzikos atstovai parinko 
skambias ir labai charakte
ringas daineles, kurios labai 
šiltai visų klausytojų buvo 
įvertintos. Gerai įsižiūrėjus į 
jungtinio choro moterų dė

Jungtinis Pabaltiečių choras Melbourne 1981 m.

V. Baltutis

Gyvensime amžinai
Feljetonas

Niekas nemėgsta klausy
tis kalbų apie senatvę, nors 
anot vieno senyvo ir protin
go žmogaus pasakymo, tai 
yra pats gražiausias ir ma
loniausias žmogaus amžius. 
Visi liūkesčiai, kokie jie be
buvo, yra išsipildę, visos 
meilės istorijos pragyven
tos, mokslai ir amatai už
baigti, visos ligos persirgtos 
ir lieka ramus, gražus ir pa
mažu slenkantis gyvenimas. 
Be rūpesčių, be problemų. 
Sveikata, jei ją jaunystėje 
prižiūrėjai, jeigu ir sušlu
buoja, tai neilgam ir jai pa
sitaisius, atgauni viltį ir 
norą gyventi.

Paskutinėmis medicinos 
žiniomis, žmogaus gyveni
mas prailgęs. Dar liko kele
tas ligų, kurios netrukus irgi 
bus nugalėtos, taip, kad jau 
dabar pats laikas yra galvoti 
ir ruoštis gyventi amžinai.

Tik pagalvokite! Gyventi 
amžinai! Daug įvairiausių 
dalykų reikės pakeisti iš es
mės. Ištarti žodžiai, kad 
mylėsiu tave amžinai, bus 
pilnutėliausiai teisingi. O 
jungiant du amžinus gyve
nimus irgi teks jau šitaip 
prisiekti:

— Pasižadu tave mylėti 
varge, bėdoje ir nelaimėje, 
sveikatoje ir ligoje, turtingą 
ir be cento, linksmą ir liūd
ną, jauną ir seną — amžinai.

Net šiurpas nupurto pa
galvojus, kad ši priesaika 
pririša tave prie vieno as
mens amžinai. Nebus našlių 
nei našlelių. Gyvensime po
romis amžinai.
„Medicina galinga, beveik 
visagalė; išaugina trūbelėse 
žmones, žadama įdėti plasti
kines širdis, jau yra paga
minti jaunystę grąžinantys 
hormonai, kurių senis užė
dęs vėlei kūdikiu pradės 

vimus tautinius rūbus atro
do, kad lietuvaičių tautiniai 
rūbai yra daug šviesesni ir 
niekur nesimatė juodos 
spalvos, tuo tarpu, latvių ir 
estų moterų tarpe daug kur 
matėsi juodi sijonai, skaros 
arba kiklikai. Mūsų moterys 
labai turtingai atrodė savo 
gintariniais karoliais, broš- 
kėmis ir apyrankėmis pasi- 

puošiusios, o latvių ir ypatin
gai estų moterų pagrindiniai

bliauti. Jau ištirta ir įmano
ma pakeisti svarbiausią 
žmogaus organą — smege
nis. O kaip jau žinome iš pa
tirties, daugiausia vargo ir 
bėdos visuomet turime dėl 
savo smegenų. Šis reikalas 
bus išspręstas; kai tik pra
dėsi vėjus arba ne į temą 
kalbėti, tuoj į kliniką ir ten 
tau įkrečia porą kaušų naujų 
smegenų. Protingas iš 
karto. Nebereikės eiti 
mokslų nei amatų, viską 
gausi kauše ir nusibodus 
vienam mokslui ar amatui, 
įkrės kito amato ar mokslo 
smegenų.

Visus kitus organus jau 
seniai pakeičia. Akis įdeda 
stiklines, į ausis sukrauna 
aparatus, nosis ištiesiama, 
raukšles ištempia ir išprosi- 
na, kupras ištaiso, tik tru
pučiuką dar turi vargo su 
plaukų atauginimu, bet ir tai 
jau padaryta milžiniška pa
žanga, taip kad ši problema, 
jau ne problema.

Praeitą savaitę Izraelyje 
vienam plikam žydeliui 
ataugino plaukus, tik įvyko 
maža paklaida, nes vietoje 
gražių garbanuotų vilnų, 
išaugo kiauliški šeriai, o kaip 
žinote žydeliui tai nebuvo 
košerna.

Keičiant ar mainant, bet 
kurį savo organą, pirma rei
kia gerai apmąstyti, kad 
vėliau netektų gailėtis. Taip 
kaitaliojant susidėvėjusius 
ir sugedusius organus, pa
sieksime amžiną gyvenimą, 
kurį šiandien tiktai kunigai 
bažnyčioje težada.

Nemanykite, kad amžinai 
gyvenant nebus problemų? 
Bus jų daug daugiau negu 
laikiname gyvenime. Skolos 
irgi nemirs su tavim niekuo
met; reikės jas atlyginti. 
Susilauksi tiek anūkų, proa-

papuošimai yra sidabro ga
miniai. Šis reiškinys mane 
gerokai nustebino, nes Baltų 
tautos gyvena Baltijos jūros 
pakrantėje, kur mūsų ginta
ras turėtų būti lygiaverčiai 
vertinamas.

Grįžtant prie koncerto, 
dar norėtųsi pabrėžti, kad 
Birmoje koncerto dalyje 

lūsų-Dainos Sambūris labai 
įspūdingai pravedė J. Ba
šinsko dainelę - Armonika, 
kur lietuvių pasididžiavimui 
mūsų solistė Bronelė Stau- 
gaitienė labai maloniai nu
teikė klausytojus, o Sambū
rio ’’gaidys” Albinas Savic
kas puikiai prisitaikė savo 
lūpinės armonikos garsais.

nūkų ir vaikaičių, kad nebe
žinosi, kas ir kur tavo gimi
nės. O jūs pui kiai žinote, 
koks yra gyvenimas, turint 
daug giminių. Vieną namą 
nugyvenęs, turėsi pirktis 
kitą ir vėl į skolą lysti ir taip 
be galo — amžinai, kolei toks 
gyvenimas tave iš proto iš
varys, o čia vėlei naują 
kaušą smegenų ir, vyruti, 
toliau kapstykis. Ir taip am
žinai, be galo, be pabaigos. 
Ar nekauksi, žvelgdamas į 
aukštybes, prašydamas pa
baigos? Net šiurpas nukra
to, apie tai pamanius.

Bet ir tai dar ne galas 
problemų, nes nežinia ko
kioje būklėje tavo sveikata 
bus. Gali likti amžinu ligo
niu, nors tokių jau ir šian
dien netrūksta. Todėl reikia 
išlaikyti savo kūną kuo svei
kiausią. Turi atsisakyti stik
liuko, dūmo, vakarais anksti 
eiti gulti, skaityti įvairius 
apie sveikatą ir sveiką gy
venimą straipsnius mūsiš
kėje ir kitoje spaudoje. 
Daug jau pastatyta ir dar 
statomi didžiuliai pastatai 
kūno kultūrai. Juose tavo 
kūną taip išmankština, iš
laužo ir išnarsto, kad ligai 
nelieka sveikos vietos.

Mano kaimynas, pusamžis 
žmogus, labai susidomėjo šia 
kūno kultūra ir ją kasdieną 
lanko. Dažnai užėjęs jį ran
du ant galvos stovintį. Pra
džioje nežinojau, kaip elgtis 
— juoktis ar verkti. Dabar 
pripratau ir atrodo visiškai 
normaliai, ypatingai kai jis 
man paaiškino, kad tai esąs 
geriausias būdas sugrąžinti 
smegenis atgal į jiems.pri
klausiančią vietą — galvą. 
Turi jisai įsitaisęs ir purvo 
vonią, kurioje kasdien išbū
na kelias valandas; įjungia 
elektros srovę ir ši išpurto

Pasibaigus koncertui ilgai 
dar buvo plojama, kas už
tikrintai įrodo, kad tokie 
koncertai yra pasisekę ir net 
būtini, nes vargu ar kas ki
tas galėtų suteikti geresnės 
progos Baltų tautų žmonėms 
sueiti kartu, pabendrauti, 
arčiau susipažinti ir bendrai 
aptarti mus visus liečiančius 
gyvenimo klausimus. Baltų 
tautų vardu sveikinimo ir 
padėkos žodį tarė p. Albinas 
Pocius ir įteikdamas diri
gentams po gėlių puokštę 
pareiškė, kad tik bendromis 
jėgomis turime vilties ką 
nors daugiau atsiekti ir 
todėl šis koncertas yra lyg ir 
įrodymas, kad mes esame 
tos pačios geografinės sri
ties broliai ir sesės ir mes 
turime bendrus tautinius 
rūpesčius, kuriuos daug 
lengviau išspręsime eidami 
kartu.

Klausytojams išsiskirs
čius, toje pačioie salėje, vėl 
susirinko visi dainininkai ir 
jų artimieji bendrom vai
šėm, kurias labai turtingai ir 
skaniai buvo paruošę latvių 
choro dalyviai. Iš šalies ma
lonu buvo stebėti šių trijų 
broliškų tautų dainininkų 
bendravimą. Pasirodo, kad 
per 18 metų draugystės 

• laikotarpį choristai spėjo 
įsigyti nuoširdžių draugų ir 
matant grupėmis susimai
šiusius lietuvius, latvius ir 
estus buvo gražu sekti jų 
pasikalbėjimus ir bendrus 
prisiminimus iš praėjusių 
koncertų. Gurkšnojant vyną 
ir alutį ir gardžiai užkan
džiaujant atsirado gera nuo
taika ir trimis kalbomis 
dainos ilgam nenustojo 
skambėję. Didžiulio gongo 
garsai nutraukdavo daina
vimą, kada latvių choro diri
gentas kvietė visų trijų tau
tų atstovus tarti žodį. Pa
baigoje ir man, kaipo šio są
jūdžio pradininkui, davė žo
dį. Išreiškiau savo pasiten
kinimą, kad jau daug kas iš 
mūsų sugeba prakalbėti vi
som trim baltų kalbom ir, 
kad grįžus į laisvą tėvynę 
tikriausiai nebeturėsime ru- 
bežių tarp Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos ir laisvai galė
sime vieni kitus lankyti, o 
pirmadieniais ir antradie
niais visi galėsime kalbėti 
lietuviškai, trečiadieniais ir 
ketvirtadieniais - latviškai ir 
penktadieniais ir šeštadie
niais - estiškai. Tik sekma
dieniais po pamaldų, prisi
mindami draugystę Austra
lijoje, galėsime kalbėtis 
australiškai.

Prieš išsiskirstant visi įsi
pareigojome už dviejų metų 
vėl pasimatyti Estų Namuo
se, kur tikriausiai vėl prisi
rinks pilna salė žmonių pasi
klausyti gražiai skambančių 
ir tėvynę primenančių dai
nų.

visas ligas ir bacilas tiesiai į 
purvyną. Labai patartina 
rytais palakstyti, kad orga
nizmas neišplistų į šonus. 
Bėgant, vyksta panaši reak
cija, kaip kratant pelus mai
še; viskas susikrato ir kūnas 
pasidaro stangresnis, tie
sesnis; šonuose susitvenkę 
taukai išsivaikščioja, išly
gindami kūne esančius įdu
bimus.

Reikia vengti humoro, nes 
juokiantis juda tiktai burna 
ir pilvas, o kaip jau žinote, 
šios dvi kūno dalys yra la
biausiai vartojamos.

Nereikia pamiršti, kad 
vienas iš svarbiausių svei-

Nukelta į psl. 4
j. .... yr* -
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Ar galime užmiršti?
B- Steekisj

Nors jau keturiasdešimt 
metų prabėgo, kai rusai ko
munistai prievarta preki
niais vagonais kaip pikčiau
sius nusikaltėlius į nežinią, į 
kančią ir mirtį išvežė 45 000 
įvairiaus amžiaus, įvairių 
profesijų abiejų lyčių nekal
tų lietuvių.

Pasklido po Sibirą mūsų 
broliai ir sesės, 

Ir taigas nuklojo kapai.
Tėvynė jų skundą girdėjo: 
Mes mirštame tavo vaikai.

Kasmet birželio mėnesį 
minime tą skaudžią sukaktį. 
Kiti kalba, kad jau laikas 
pamiršti, laikas nustoti 
verkšlenti, užtenka tų liūd
nų minėjimų...

Tačiau ar turime teisę pa
miršti? Ar turime teisę ty
lėti, kai dauguma ano birže
lio aukų amžiams nutilo, kai 
{*ų lavonais nusėtos keležin- 
lelių pakelės, kai jų kaulais 

nukloti Arktikos apledėję 
plotai. O kiek jų mirė nu-, 
kankinti, iš bado, šalčių.

Mes privalome minėti, 
ruošti minėjimus, judinti 
Easaulio sąžinę. Juk ir tas 

ūdikis, kuris užtroško 
gyvuliniam vagone, tas se
nelis, norėjęs numirti savoj 
žemėj, tas vaikutis, kuris 
norėjo tik trupinėlio juodos 
duonos alkiui numalšinti, 
toji motina, mačiusi savo 
badu mirštančius vaikus - 
buvo okupanto ruso komu
nisto nekaltos aukos.

Kiekvienas birželio mė
nesį privalome pakartotinai 
perskaityti H. Tautvaišienės 
’Tautų kapinynas Sibiro 
tundroj” (lietuvių ir anglų 
kalbomis), S. Rūkienės, E. 
Juciūtės aprašytus išgyve
nimus, tada nė vienam ne
kiltų abejonių, ar reikia bir
želio trėmimų minėjimų.

Minėjimus privalome ne 
tik ruošti, bet ir patys juose 
skaitlingai dalyvauti. Minė- 
i'imų programas galime 
leisti, dramatinti. Vaizdinių 

ir garsinių priemonių pa
galba veikime atsilankiusių 

Išvyka į Lietuvą
Klijentams pageidaujant, 

suorganizavome dar vieną 
ekskursiją į Lietuvą, šiems 
metams, su

10 NAKTŲ VILNIUJE
Ekskursija iš Australijos 

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.

Valentina Luckutė

Palautfa
•Travel
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jausmus. Siūlyčiau vietoj 
įprastinių kalbų duoti skai
tinių iš paminėtų autorių 
knygų, juos iliustruojant fil
mais, skaidrėmis. Mačiau 
televizijoje Čekoslovakijos 
žydo paruoštą montažą, 
vaizduojanti savo šeimos 
tragediją nacių laikais. Ko
mentatorė užklausė jo ir jo 
šeimos, ar ne perdaug skau
du iš naujo‘viską išgyventi, 
ar nebūtų lengviau visa tai 
pamiršti. Jo atskymas, kuris 
turėtų būti ir kiekvieno mū
sų atsakymas: "Taip, per
gyvenimai šiurpūs ir skau
dūs, bet reikia nuolat žaiz
das atverti iš naujo, kad pa
saulyje neįvyktų tokių tra
gedijų, tokio žmonių naiki-

Vyt. Mieliauskas Verpstė

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 

nimo, kad tie, kurie nematė 
ir neišgyveno, suprastų 
žmogaus žmogui, tauta tau
tai daromas skriaudas”.

Tad ar neprivalome mesi 
visi bendrai ir kiekvienas 
atskirai kalbėti ir pasakoti,, 
rodyti tas žaizdas, kurias 
sovietinė Rusija padarė lie
tuvių tautai? Ar negalėtų 
Liet, b-nė paruošti tuo rei
kalų dokumentinių filmų, 
kurias galima būtų rodyti 
Ser prieinamas televizijas? 

kalėtų ir organizacijos ir 
jaunimas prisidėti shvo idė
jomis ir darbu. Juk tai visos 
tautos, kiekvieno gyvo lie
tuvio reikalas.

Mes išlikom ne tam, kad 
prabangiai gyventume, bet 
kad būtume sovietinio reži
mo aukų šaukiantis balsas, 
kuris neleistų užmigti pa
saulio sąžinei.

Sovietinio kalinio skundas

IŠKEISKIT MANE...

Iškeiskit mane į neutronų bombą, 
Į seriją sparnuotų raketų baisių! 
Ar bent už duoną, ar už Kambodžią! 
Į pasaulio rytą paleiskit mane!

Maldauju aš jus!

Atiduokit mane už teises ir paktus,
Už tūkstančius negrų, už šimtus Palestinų!
Atiduokit mane už melus ir jų aktus!
Į beribę jūrą paleiskit mane!

Maldauju aš jus!

Įvertinkit mane banknotais, megatonom!
Įvertinkit mane rūbežiais ilgais!
Įvertinkit mano kančią pilnomis minutėms!
Į paukščių mėlynę paleiskit mane!

Maldauju aš jus!

Leiskit pažinti vėl meilę ir mėnesieną, 
Pamatyt pavasario brėkštančią dieną, 
Surast užjūryj savąją jaunystę!
Paleiskit mane!

Karštai maldauju aš jus!

iš prancūzų kalbos vertė
Izoldai. Davis

Jūsų sąskaitos nepasitraukia
į pensiją drauge su jumis

Kai jūs išeinate į pensiją, 
jūsų pastovios pajamos gali 
nutrukti, bet jūsų sąskaitos 
nesustoja.

Siekiant palengvinti 
problemą CBA bankas įstei
gė mėnesinę pajamų sąskai
tą (Monthly Income 
Account).

Pirma, jūsų pinigai neša 
11 Va % gerų metinių palū
kanų.

Antra, šios palūkanos už
skaitomos kas mėnesį (vie
toje 6 ar 12 mėnesių, kaip 
daugumoje kitų bankų).

Trečia, kas ypač patogu, 
mes siunčiame mėnesinį pa
lūkanų čekį automatiškai.

Tuo jūs gaunate regulia
rių pajamų jūsų kapitalui 
saugiai esant banke.

Jūs galite įnešti bet kokią, 
sumą pradedant $ 3000, ir 
pirmas palūkanų išmokėji- 

OLD TOWN PLAZA,
. BankstownBranch Tel. 708 3833

JUGOSLAVAS KRITI
KUOJA SOVIETINE 

, TAUTYBIŲ POLITIKA
' L * r ■'

Pernai Jugoslavijoje išėjo 
slovėnų žurnalisto Janezo 
Staničiaus knyga, Komuniz
mo Kryžkelė, kurioje jis 
kaltina Sovietų Sąjungos 
vadus mėginimu užgožti sa- 

i vo valdžią ant kitų komunis- 
: tinių ir nekomunistinių 

kraštų. Autorius kritikuoja 
Maskvos politiką nerusų 
tautų atžvilgiu - toji politika, 

' rašo jis, remiasi, centro ųj. 
rusų tautos hegemonija, ku
rios šaknys glūdi pačioje 
sovietinės sistemos prigim
tyje. Rusų tauta ’’prisiskyrė 
savo kultūrai bei savo gyve
nimo būdui ypatingą vaid
menį ir juos praktikoje be
veik sutapatino su socializ
mu kaipo tokiu”. Taip pat, 
rusų tauta laikoma svar-

mas ateis po mėnesio ir taip 
seks pastoviu laiku kiekvie
ną mėnesį.

Čekis bus jums siunčia
mas į namus arba į jūsų 
taupomąją sąskaitą bet ko
kiame banke (mes nereika
laujame, kad jūs atidarytu
mėte kokią nors kitą sąskai
tą mūsų banke. Ne. Ne visi 
bankai yra tokie patys. 
Pažvelkite į CBA.

Esamos nuo 
1981 metų ge
gužio nuošim
čių normos už 
terminuotus 12 
mėnesių 
indelius gali 
įvairuoti pagal 
deponavimo -----------------
laiką.

BANK

biausia tauta” ir ’’internaci
onalizmo” terminas inter
pretuojamas kaip ’’korektiš
kas požiūris į rusų tautą”. 
Žiūrint iš marksistinio taš
ko, rašo Stanič, sovietinė 
tautybių politiką turi ’’labai 
abejotinų ypatybių”.

ELTA

♦♦♦

Birželio 30 d. Izraelyje 
įvyks rinkimai. Pramatoma, 
kad dabartinis min. pirm. 
Begin nelaimės rinkimų. 
Jam priekaištaujama, kad 
nemokėjo skaitytis su gali
mybėmis ir pačiam Izraeliui 
priveisė daugiau priešų.

Gyvensime...
Atkelta iš psl. 3

1 katos palaikytojų yra gerai 
išbalansuotas maistas. Dau
geliui yra neaišku, ką reiškia 
išbalansuotas. O gi reiškia 
tai, kad jei prisikrovei bliū- 
dą košės, tai atitinkamai 
privalai užpilti ir taukų su 
spirgučiais, žodžiu, turi 
išlaikyti balansą.

Neklausykite tų, kurie 
; bando jus įtikinti, kad rei

kalinga valgyti daug daržo
vių ir vaisių. Toks patarėjas 
tikriausiai verčiasi daržinin
kyste, o gal net dirba pas 
italą, kuris augina daržoves. 

' Tik jūs gerai apsidairykite. 
Pati gamta jums pasakys, 
kad tie kurie minta žolėmis 
ir lapais, nelabai ilgai gyve
na. Klasiškas pavyzdys, tai 
australiškasis trušis. Beės- 
damas žalumynus nudėvi 
dantis ir po trejų metų 
miršta iš bado.

Dėl vaisių valgymo irgi 
reikėtų gerokai pagalvoti, 
jei nori šioje žemėje amžinai 
gyventi. Adomas ir Ieva 
vien tik obuolio užkando ir 
išlėkė iš rojaus, o tau val
gant net ir kriaušes, dar už
sigeriant apelsinų sunka, 
gali daug blogiau baigtis.

Žvelgiant į amžiną ateitį, į 
amžiną, niekuomet nesibai
giantį gyvenimą, reikalinga 
būti realistais: neskraidyti 
padangėmis, o laikytis šios 
žemelės tvirtai, lyg gyven
tum amžinai.
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LYGINANT RYTŲ
IR VAKARŲ GALIAS

Kai kalbame apie Vakarų 
ir Rytų pasaulį ir žvelgiame * 
j abiejų sistemų karines pa- • 
jėgas, bei ginklus, pirmoje 
vietoje kalbame apie JAV ir 
Sov. S-gąl Šių dviejų milžinų 
santykiai ne tik visą laiką’ 
tiesioginiai liečia laisvą pa
saulį, bet jie taip pat turės 
lemiamos reikšmės sovietų 
vergijoje kenčiančioms tau
toms įskaitant ir mūsų pa
vergtą tėvynę. Kai Amerika 
ir laisvasis pasaulis stiprina 
karines jėgas ir ginklus tam, 
kad išsaugotų nuo agresijos 
savo laisvę, demokratinę 
santvarką, Sov. S-gai šios 
priemonės reikalingos sie
kiant dominavimo pasauly
je, plėsti komunizmui ir iš
laikyti vergijoje okupuotus 
buvusius laisvus kraštus bei 
išlaikyti savo kontrolėje sa
telitines šalis.

Pasaulio technologija per 
paskutiniuosius 50 metų pa
darė didesnę pažangą, negu 
per visą žmonijos istoriją. 
Šiandie raketos gali sunai
kinti taikinius už tūkstančių 
kilometrų, atominiais gink
lais Amerika ir Sov. Sąjunga 
gali sunaikinti viena kitą ne 
dienomis, o valandomis, iš 
erdvių dešimčių tūkstančių 
km atstume gali nufotogra
fuoti žemėje automobilio 
numerį, tad sunku nuslėpti 
kariuomenės dalinių judėji
mą, raketų bazes bei aviaci
jos, artilerijos ir tankų kon
centraciją; išrastos dujos, 
kurios per trumpą laiką gali 
supralizuoti ar nunuodyti 
daugybę žmonių. Tai tik su-, 
minėtos kelios karinės prie-, 
monės, apie kurias prieš 50 
metų žmonija labai mažai ar 
iš viso nežinojo.

Remiantis Amerikos foto 
satelitų surinktais žvalgy
bos duomenimis žinoma, kad 
Sov. S-ga jau eilė metų 
ginkluojasi be sustojimo. 
NATO karinis štabas priėjęs 
išvados, kad rusai ruošiasi 
ne gynybai, bet puolimui, 
Sov. S-ga siekia tapti stip
riausia pasaulio valstybe ri
jos vadai tikriausiai anks
čiau ar vėliau to atsieks, nes 
jiems savo šalies viduje ne
reikia rūpintis nei viešąja 
nuomopė, nei spaudos kriti
ka, nei opozicija, nei rinki
mais, nei jokiais kitais ele
mentais, su kuriais visą lai
ką turi skaitytis laisvojo pa
saulio vyriausybės siekiant 
lėšų ginklavimuisi ar kito
kiems reikalams.

Sovietų prez. Brežnevas 
Čabrėžė, kad iki 1982 metų 

usija ir jos sąjungininkai 
kontroliuos visus vandeny
nus, didumą žemės pavir
šiaus ir erdvių. Jis taip pat 
atkreipė dėmesį, kad ameri
kiečiai pamiršo kaip naudo
tis turima jėga todėl nuvylė 
daugelį savo sąjungininkų, 
tuo tarpu rusai, anot Brež
nevo, savo draugų niekad 
neapleidžia. Jo įtaigojama 
mintis aiški: ar verta dėtis 
su nepatikimu? Šią mintį so
vietai kala ne tik savo sate
litams, bet įperša ir kairėn 
palinkusioms kraštų vyriau-. 
sybėms šiapus geležinės už
dangos.

Jeigu tokiu santykiu, kaip 
dabar, vystysis ginklavima- 
sis, tai žinovai pramato, kad 
šiame dešimtmetyje sovietai 
savo ginkluote ir karine ga
lybe pralenks Ameriką. Ki
taip sakant įsistiprinę so
vietai lengvai grasins ir 
šantažuos pasaulį. Grasinto-

Esant ir šiandie konfron
tacijai tarp Rytų ir Vakarų 
ir įtampai bręstant pravartu 
skaitytojus supažindinti su 
didžiųjų galybių (JAV ir 
Sov. Sąjungos) kariniu po
tencialu. Jurgio Jonavičiaus 
surinkti tuo klausimu faktai 
gal tik su mažais pasikeiti
mais tebegalioja ir šiandie, 
nors jis kalbėjo prieš pu
santrų metų. Red.

jas paprastai laimi tada, kai 
jo jėgos persvara įtikinanti 
ir nuolatos demonstruoja
ma. Tad ir sovietai gerai ži
no, kad efektingas branduo
liniais ginklais šantažas pri
klauso nuo sugebėjimo įbau
ginti Vakarus, jog Sov. S-ga 
konflikto. atveju pasiryžusi 
panaudoti savo atominį ar
senalą. Štai Kubos krizės 
metu 1962 m. prez. Kennedy 
ryžtingai privertė Kruščio- 
vą per 72 valandas išsineš
dinti iš Kubos su 40.000 rusų 
kariuomenės ir su visomis 
raketomis.

Šiandie vaizdas jau kitoks 
(1979 m. Red.). Carteris ne
pajėgė išprašyti iš Kubos 
apie trijų tūkstančių sovietų 
karių, kuriuos amerikiečių 
satelitas nufotografavo ma- 
nievruojančius netoli Hava
nos. Kategoriškai sovietams 
atsisakius atitraukti savo 
karinius dalinius, Carteris 
nusileido. Kaip matome, 
šioje konfrontacijoje ameri
kiečiai rusams pasidavė. 
Carterio administracijai 
nūblat pataikaūjant sovie
tams, sunku buvo ir tikėtis 
kietos laikysenos.

Prileidžiant, kad vieną 
dieną Amerika ir Sov. S-ga 
gali ginklais susiremti, kyla, 
klausimas, kokios kokybės

Lietuviai Shell Festivalyje

Sydnejaus Gintaro šokėjai

LIETUVIAI SHELL
FOLKLORINIAME 

FESTIVALY

Birželio 6-9 d.d. Sydne
jaus Operos Rūmuose įvyko 
metinis Shell kompanijos 
organizuojamas grandiozinis 
folklorinis .festivalis, kuris 
kasmet būna vis spalvinges

IŠ JURGIO JONAVIČIAUS
PASKAITOS 1979
KARIUOMENĖS

ŠVENTĖSPROGA 
ADELAIDĖJE

yra sovietų kariuomenė. 
Faktiškai Vakarams dabar
tinis sovietų karo pajėgu
mas yra beveik nežinomas, 
nes po paskutinio karo ne
skaitant nedidelių susidūri
mų Kinijos pasienyje, rusų 
kareiviui neteko kovoti. Tas 
sunku atspėti, koks kietas ir 
drausmingas būtų rusų 
karys kautynėse. (Dabar 
turima kiek žinių iš sovietų 
susidūrimų su laisvės kovo
tojais Afganistane. Red.). 
Amerikos žvalgybos teigi
mu, kietai disciplinai spau
džiant rusai neišlaiko, ir tas 
žinoma iš rūpestingai sle
piamų maištų, kilusių sovie
tų kariuomenės daliniuose 
1975 ir 1978 metais. O apie 
satelitinių valstybių ir prie
varta įjungtų į Sov. S-gą 
kraštų patikimumą kovojant 
sovietų armijos eilėse ir 
patys rusai tegali tik spė
lioti.

Nors, kaip jau minėta, ru
sai ir neturi tų problemų, 
kokių iškyla Vakaruose su
darant karinių išlaidų biu
džetus, sovietų technologija 
vis tiek yra gerokai atsili
kus. Tačiau šiuos trūkumus 
atsveria du svarbūs fakto
riai: pirmiausia, paremtą 
Lenino žodžiais, kad ’’tikroji 
taika gali egzistuoti tik so- 

nis ir turiningesnis. Ir šį 
kartą festivalyje dalyvavo 
virš 60 tautybių meninių 
grupių, jų tarpe ir lietuvių 
tautinių šokių grupės GIN
TARAS, vad. Kajaus Kazo
ko ir Rimo Milašo, ir SŪ
KURYS, vadovaujamas 
Marinos Cox. Abu vienetai 
labai gražiai pasirodė, susi-

LIETUVIŲ KOOPERATINĖ KREDITO DRAUGIJA

Talka Ltd.
• Moka už indėlius (deposits) 9% metinių palūkanų, už 
terminuotus indėlius 11% (nemažiau $ 100 ir turi išbūti 
iki finansinių metų galo t.y. birželio 30 d., už atsiimtus’ 
term. ind. metų bėgyje — 5 %), už indėlius 5 metams ir 
nemažiau $ 5000 iki 15% (pirmais metais 11%, antrais - 
12, trečiais -13 ir t.t.). Už šiuos indėlius procentai užskaj- 
tomi tik juos atsiėmus (interest deferred); atsiimti 
galima bet kada 5 metų laike. Už įnašus (shares) iki 10% 
dividendo.
• Teikia paskolas iki $ 15.000 įkeičiant nekiln. turtą, 
asmenines paskolas su garantuotojais iki $ 5000 ir be 
garantijų tik pasirašius paskolos sutartį iki $ 2000. Pro
centai už visas paskolas užskaitomi kas 3 mėn.
• Įstaiga veikia:
MELBOURNE šeštadieniais nuo 10 iki 2 vai. p.p., sek
madieniais nuo 1.30 iki 3 vai. p.p. Lietuvių Namuose. 
Informacijos teikiamos pirmadieniais ir antradieniais nuo 
9 vai. ryto iki 2 vai. p.p. Tel. 323 4957

Pašto adresas: Talka, Box 4051, G.P.O. Melbourne, 
3001
ADELAIDĖJE: .sekmadieniais nuo 1 vai. iki 3 vai. p.p. 
Liet. Namuose. Pašto adresas: Talka, Lietuvių Namai, 6 
Eastry Street, Norwood, S.A. 5067
SYDNEJUJE: sekmadieniais nuo 2 vai. iki 4 vai. p.p. 
Lietuvių Klubo patalpose, 16 East Terrace, Bankstown, 
N.S.W. 2200 j

cialistinėje sistemoje”; iš čia 
ir propagandinis šūkis, kad 
’’taika eina drauge su plin
tančiu komunizmu”.

Drauge su ideologine filo
sofija žygiuoja ir komunistų 
karinė doktrina, kad ’’sėkmė 
visados lydi užpuoliką”. Visa 
sovietų karinė literatūra re
miasi mintimi, kurią vienas 
rusų revoliucijos karo stra
tegų Frunze taip suformu
lavęs: ’’laimėtoju bus tas, 
kuris bus pasiryžęs pulti, 
tuo besiginančioji pusė iš 
karto pasmerkta pralaimė
jimui”. 1970 m. Maskvoje iš
leistoje sovietų stratego 
Sidorenkos knygoje, pava
dintoje ’’Ofenzyva”, kuri ru
sų kariuomenėje naudojama 
lygiagrečiai su karo statutu, 
autorius remiasi minėta 
Frunzės doktrina. Kadangi

laukę tarp daugelio, tautybių 
išskirtino dėmesio.

Dalyvauti tokiame festi
valyje kad ir eiliniam žiūro
vui ypač vertinga: tas pake
lia lietuvio nuotaikas ir pa
sididžiavimą <’ 
pasirodymuose, kad turime 
ką parodyt ir pasirodyti kai 
kuriais atžvilgiais net pra- 

kiekvienam sovietų karinin
kui įkalta į galvą, jog per
galė įmanoma tik puolant, 
būtų natūralu prileisti, kad 
rusai šios taktikos ir laiky
sis.

Antras svarbus faktorius, 
atsveriantis atsilikusią so
vietų technologiją, kad so
vietai nežino, kas yra vidinis 
spaudimas iš plačiosios vi
suomenės, kas yra viešoji 
opinija. Rusai niekad nesu
stabdys tų ginklų, kurie Va
karuose užpykintų pacifis
tus ar priešatominio karo 
šalininkus, gi vidiniai sovie- 

-tų disidentai tuoj pat likvi
duojami arba uždaromi 
vergų stovyklose. Tokia pa
dėtis sovietams leidžia be 
jokios opozicijos plėsti savo 
karinę pramonę, kuri Vaka
ruose tėra tik dar pradinėje 
stadijoje, ypač cheminių ir 
biologinių ginklų srityje.

Čia noriu kiek paliesti Va
karų spaudoje vis dažniau 
minimas karo atveju dujų 

’panaudojimo galimybes ir 
dabartinį sovietų ir ameri
kiečių cheminių ginklų san
tykį.

Per minėtus 50 metų kar-. 
tu su kitais ginklais dujos 
tapo išvystytos iki tokio 
laipsnio, kad jomis užtaisy
tas artilerijos sviedinys arba 
raketa turi naikinamąją jė
gą, tolygią atominei bombai. 
Klausiant, ar sovietai kare 
panaudotų cheminius gink- 

' lūs, amerikiečiai ekspertai 
z sako, jog būtų klaidinga gal
voti, kad rusai, pasigaminę 
milžinišką kiekį dujų jų ne
vartotų, ypač žinodami, kad 
amerikiečiai šioje srityje 
žymiai atsilikę.

Tuo tarpu Amerikoje 
cheminių ginklų gamybai 
kietai priešinosi didelė dalis 
visuomenės, nes tokios ne
paprastai nuodingos me-

Nukelta į psl. 6

našiau, kaip kitos tautybės, 
o žiūrovas per tokius kon
certus turi retos progos su
sipažinti su visu pasauliu - 
atskirų tautų menu, kuris 
atskleidžia tautų charakterį,' 
skonį ir požiūrį į gyvenimą. 

______ _ Gaila, kad mūsų tautiečiai į 
dalyvaujant 'tai neatkreipia tinkamo dė

mesio - kelių tūkstančių žiū
rovų tarpe jų matosi vos. 
vienas kitas.

v 5
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Lyginant Rytų ir Vakarų.
Atkelta iš psl. 5

džiagos laikymas sandėliuo
se labai pavojingas Ameri
kos gyventojams. Tačiau 
Amerika paskutiniu metu 
šią problemą išsprendė to
kiu būdu, kad cheminiam 
karui skirtos raketos ir arti
lerijos sviediniai, laikomi 
paruoštyje, užtaisyti dviem 
dlinderiais, kurių kiekvie- 
mme yra palyginamai ne
pavojingos dujos. Tik tokį 
užtaisą iššovus ar numetus 
iš lėktuvo ir į žemę atsimu
šus cilinderiams sprogus tos 
dvi medžiagos susjungia ir 
paskleidžia ypatingai pavo
jingas mirtinas dujas. Ame- 
rifca prisipažįsta, kad jeigu ji 
šiginklą ignoruos, tai Euro
poje amerikiečių kariuome
nei būtų kapai, nes spėjama, 

sovietai dujas panaudo- 
tųpirmiausia Europoje, nes 
jei jie nepanaudotų puolime 
branduolinių ginklų, tai tik
riausia naudotų dujas. So
vietai savo kariuomenės ap- 

rus nukreipta sovietinė ra
keta ir apite 10 % visų arti
lerijos sviedinių ir bombų 
yra užtaisyta cheminėmis 
medžiagomis.

Visa tai susumavus ne
tenka spėlioti, kokiomis 
priemonėmis sovietai ren
giasi kariauti. (Paskutinė
mis žiniomis patirta, kad ru
sai ir Afganistane naudoja 
dujas prieš partizanus ne
prieinamose vietose. Red.). 
Amerikiečiai tuo susirūpinę 
ir skuba šioje srityje susily
ginti siekiant išlaikyti lygs
varą.

Žinant, kad rusai yra 
įkinkę visą savo ekonomiją 
karo mašinai, neabejotinai 
visa tai bus panaudota, sie
kiant parklupdyti pasaulį. 
To tikslo siekiama labai 
gudriai ir tenka apgailes
tauti, kad Vakarų demokra
tijos nevisada sovietų 
tikslus įžvelgia.

___ __________________ Neabejotinai sovietai va- 
mokyme tiek daug skiria dovauja ir daugeliui pasau- 
dėmesio dujų karui, kad ne
įtikėtina, kad šio ginklo ne
panaudotų. Patirtis liudija, 
kad vienintelė priežastis, 
kuris iki šiol sulaikė kovo
jančias šalis nuo dujų pa
naudojimo, yra baimė, nes 
priešas gali atsilyginti tuo 
pačiu. Net ir vokiečiai nepa
naudojo dujų, nors po karo 
paaiškėjo, kad jų karo rei
kalams buvo pasigaminę 
daug. Okupavę Vokietiją 
sąjungininkai užtikę dujų 
galybę. Jas pasidalino. 
Amerikiečiai ir anglai savo

* dalis suskandino į jūrą, pa1 
silikdami tik pavyzdžius ty
rinėjimams, bet rusai ne tik 
pasiėmę į Rusiją, bet išsive
žė, ir dujų fabriką drauge su 
mokslininkais ir specialis
tais.

Kad rusai ruošiasi dujų 
karui, parodo tokie faktai. 
1973 m. amerikiečių gyny
bos ekspertai nustebo radę 
Izraelio iš arabų paimtuose 
sovietų gamybos tankuose ir 
šarvuočiuose specialiai įtai
sytus filtrus gintis nuo ner
vų dujų. Taip pat žvalgybos 
žiniomis sovietai turi 
100.000 karių junginį, iš
skirstytą po įvairias sateli
tinėse valstybėse esančias 
rusų karines bazes, kur jie 
įvairiausiose aplinkybėse 
ruošiasi cheminiam karui.

Amerikiečiai taip pat 
tvirtina, kad kiekvienas ru
sų pėstininkas turi dujokau
kę, atsparią bet kokiom ži
nomom cheminėm ir biolo
ginėm dujom, o asmeniniam 
kareivio kroviny turi spe
cialios' medžiagos dujoms 
atsparias pirštines, kelnes, 
čebatus ir galvai uždangalą. 
Maždaug kas trečia į Vaka-

Office and Works: 
20-22 RAILWAY STREET 
LIDOOMBE, N.S.W., 2141
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LIETUVIAI. ĮSIDĖMĖKITE!
Užsakydami šioje bendrovėje pa

minklą savo artimiesiems neužmirš
kite priminti, kad užsakote vado
vaudamiesi jų skelbimu Mūsų Pas
togėje.

Paminklams pavyzdžių lietuviškais .motyvais reikalauki
te šioje ištaigoje

Paminklų ant kapinių bendrovė 
STAR MEMORIAL CO. siūlo lietu
viams specialia kaina, paminklus ant 
jūsų artimųjų kapo. Bendrovė su
tinka ir siūlo nuo kiekvieno pamink
lo kainM? Vt % skini Mūsų Pasto
gei.

lyje vykstančių teroristinių 
operacijų, tačiau viešai jie 
nuo to atsiriboja ir net hipo- 
kritiškai smerkia, bet dau
gelis faktų kalba priešingai.

Drauge su terorizmu seka 
ir šnipinėjimas. Sovietai iš
vystę milžinišką šnipinėjimo 
tinklą, kuriam tiesioginiai ir 
netiesioginiai tarnauja apie 
pusė milijono žmonių. Vie
nas iš didžiausių sovietų 
šnipų lizdų Vakaruose yra 
Jungtinių Tautų būstinė 
New Yorke. Amerikiečiai 
spėja, kad iš 300 sovietų 
tarnautojų Jungtinėse Tau
tose pusė jų yra šnipai, ir 
juos nesunku iššifruoti, nes 
jie daugiausia laiko pralei
džia ne savo įstaigose, bet 
baruose, koridoriuose kal
bindami kitataučius. Bet 
daugiausia dėmesio sovietų 
šnipai kreipia Washingtone. 
1975 m. amerikiečiai paskel
bė, kad sovietai savo amba
sadoje turi pačius moder
niausius elektroninius žinių 
gaudymo ir šnipinėjimo 
įrengimus, kuriais jie seka 
ne tik Baltuosius Rūmus, 
Pentagoną ir ČIA būstinę, 
bet taip pat eilės Amerikos 
vyriausybės narių ar atskirų 
narių telefoninius pasikal
bėjimus. Reikia manyti, kad 
ir patys amerikiečiai 
Maskvoje nesnaudžia.

Šnipinėjimui įkinkyta ir 
satelitai iš abiejų pusių, 
prieš kuriuos iki šiol neįma
noma gintis - tai foto sateli
tai, kurie seka kariuomenės 
judėjimą, ginklų išdėstymą 
4r t.t. Pailiustruokime pa
vyzdžiu. Štai viena iš di
džiausių sovietų raketų 
bandymo bazių yra prie 
Aralo jūros, vidurinėje Azi
joje. Sakysim, iš tos bazės 

AU CLASSES OF STONEWORK, INSCRIPTIONS AND RENOVATIONS 

Phon* — Works: 649 6301

sovietai iššauna tarpkonti- 
nentinę raketą į taikinį už 
10.000 km. Pacifiko krypti
mi. Tą šūvį pagauna virš tos 
bazės kabantis 35 000 km 
aukštyje amerikiečių žval
gybos satelitas. Per kelias 
sekundes toji satelite apa
ratūra įjungia amerikiečių 
kompiuterio kontroliuoja
mus elektroninius sekimo 
įrengimus žemėje, lėktu
vuose ir laivuose. Tie įren
gimai registruoja sovietų 
raketos skridimo greitį, 
kryptį, aukštį ir eilę kitų de
talių. Ir visa tai nuo iššovi- 
mo užtrunka vos 10 sekun
džių. Šie satelitai gali išsi
laikyti kybodami vienoje 
vietoje virš rusų raketų 
bazių ar bet kokių kitokių 
karinių įrengimų iki 8 metų, 
o juose įmontuota nepap
rastai stipri ir tiksli foto ir 
televizijos aparatūra, kuri 
ne tik atskleidžia, kas vyks
ta sovietų bazėse, bet ir už
rašo ir perduoda amerikie
čių žvalgybai visą elektroni
nę informaciją ir apskaičia
vimus, kuriuos sovietų 
raketos skrisdamos siunčia 
Mgal į savo bazes. Supran
tama, lygiai ir sovietai pa
našiai seka amerikiečius 
(paskutiniu laiku kalbama

Milžinas bunda
STREIKAI, BEDARBĖ

Pekingas: Kinijos profsą
jungų vicepirmininkas Chen 
Yu pareiškė užsienio žurna
listams balandžio 29 dieną' 

y įvykusioje spaudos konfe
rencijoje, kad Kinijoje yra 
įvykę streikų. Nors, jo nuo
mone, tai buvusios tik 
trumpos darbo pertraukos, 
kurių net negalima vadinti 
streikais.Tačiau jis išvardino 
net keletą įmonių, kuriose 
tokis ’’darbo pertraukos” 
įvyko.

Chen Yu nenurodė tiks
lios datos, o pasitenkino pa
aiškindamas, kad viename 
liejyklos ceche didžiajame 
Anšano geležies kombinate, 
Haoning" pnovineijojo, eu- 
streikavo 9 darbininkai. 
Aišku, jo pasisakymas kelia 
įtarimo - Anšano geležies 
kombinatas yra vienas iš di
džiausių fabrikų Kinijoje. 
Antras streikas, kuriame 
būk tai sustreikavę 30 iš 240 
darbininkų’įvyko viename iš 
Šanghajaus miesto stiklo 
fabrikų.

Profsąjungų vicepirmi-. 
ninkas taip pat patvirtino, 
kad Šangsi provincijoje, 
Taiyuan miesto plieno fabri
ke irgi įvyko streikas, ku
riame būk tai jaunieji darbi
ninkai iškėlę savo nepasi
tenkinimą gyvenimo sąly
gomis.

Pati svarbiausia šio nepa
sitenkinimo priežastimi yra 
priverstinis darbininkų at
skyrimas nuo šeimų. Chen

Greitai ir užtikrintai
jūsų dovaninis siuntinys su iš anksto apmokėtais muitais 
pasieks kiekvieną vietą Sovietų Sąjungoje. Pasinaudoki
te vienintelės pilnai autorizuotos siuntinių firmos Au
stralijoje patarnavimais.

HANSA TRADING CO.

Murray’s H.F. Stores
8YM1Y 260 Pitt St., 4th Floor, room 16. 

Sydney, NSW 2000, tel. 264-1768

Agentūros — Brisbane. Canberra. Perth; 
Geelong and Launceston Adelaide,

SINTINIAI PILNAI APDRAUSTI IR PRISTATYMAS 
BESĄLYGINIAI GARANTUOTAS.

apie sovietų ruošiamus ir' 
bandomus taip vadinamus 
satelitų žudikus. Gal tuo, gal 
ir kitokiais tikslais tiek kar
tų leidžia vieną po kito erd
vėlaivius su žmonėmis ir be 
jų į erdves. Tai nėra tik tuš
čias pasivažinėjimas. Red.).

(bus daugiau)

KINIJOJE

Yu pripažino, kad tai yra di
delė problema, kurią centri
niai valdžios organai bando 
teigiamai išspręsti. Vyriau
sybė netgi prailgino metines 
darbininkų atostogas: neve- 
dusiems iš 12 į 20 dienų, o 
vedusiems iš 20 į 30 dienų. 
Prailginus atostogas, darbi
ninkai turės daugiau progos 
aplankyti savo šeimas ir jų 
nepasitenkinimas turėtų su
mažėti - to bent tikisi atsa
kingi organai. Tačiau šita 
problema, tai yra šeimos 
narių išsklaidymas, liečia 
visus sluoksnius, nes ji įvy
ko penkiamečių planų įvyk
dymo pasėkoje ir yra nea
bejotinai socialistinio ’’šuolio 
pįrmyn” išdava.

Kalbėdamas apie be
darbę, Chen Yu pripažino, 
kad 4 milijonai gyventojų 
’’laukia darbo”. Tačiau Va
karų spaudą pasiekusios ži
nios, kad šitas skaičius yra 
pernelyg konservatus. Spė
jama, kad Kinijoje yra ma
žiausiai 26 milijonai bedar
bių (Prisiminkime, kad ten 
yra jau virš 900 milijonų gy
ventojų). Chen Yu teigimu 
bedarbė Kinijoje atsirado ne 
dėl industrijos sunykimo, 
bet dėl krašto ekonomijos 
pasikeitimų. • Jis taip pat 
pridūrė, kad vyriausybė ir 
fabrikai moka algas atleis
tiems darbininkams ir ska
tina juos lankyti specialius 
kursus, kuriuose jie gali iš

mokti kito amato. .0 įvairių 
profesijų bedarbius skatina 
lankyti ’’pasitobulinimo 
kursus”.

Naujų metų pradžioje (ki
niečių naujieji metai nesu
tampa su mūsiškiais) tarp 2 
ir 3 milijonų jaunuolių už
plūs darbo rinką. Vyriausy
bė yra aiškiai susirūpinusi ir 
matyt jai nesiseka išspręsti 
šio klausimo. Netgi ir spau
doje pasirodo šios proble
mos atogarsių. •

Iš Chen Yu pasisakymų, 
nors ir miglotų, galima pa
daryti ’kelias išvadas, bū
tent:

1. Kinijoje įvyksta streikų . 
nes: a. priverstinis šeimos 
narių išblaškymas kelia 
daug nepasitenkinimo, b. 
nepasitenkinimas įvyksta ir 
dėl premijų ir algų nepa
kankamumo. Jos vis vejasi 
kylančias pragyvenimo kai-- 
rias. c. butų stokos.

2. Kinijoje yra' nemažai 
bedarbių, ypač jaunuolių 
tarpe.

Baigdamas savo pasikal
bėjimą su žurnalistais Chen 
Yu primygtinai pabrėžė, kad 
Kinija jokiu būdu, nepaseks 
Lenkijos pavyzdžiu - laisvos, 
nepriklausomos 
profsąjungos nepriimti
nos!

O kažin? Ar pabudęs mil
žinas nepasuks kartais kitu 
keliu?

Iš prancūzų spaudos pa- 
ruošė Isoldal. Davis

Aną šeštadienį, birželio 6 
d. žinomas visuomenininkas 
inž. Vytautas Būkevičius 
artimų bičiulių ratelyje 
atšventė savo šešiasdešimt 
metų sukaktį. Vos atvykęs į 
Australiją Vytautas su šei
ma pastoviai apsigyveno 
Sydnejuje ir aktyviai įsijun
gė į lietuvišką veiklą. Ku
riant bendruomenę ir orga
nizuojant visą administraci
nį aparatą reikėjo ne tik 
daugelio darbo rankų, bet ir 
išmoningų galvų. Vytautas 
visur reiškėsi pirmose eilėse 
ir įkurtos bendruomenės 
priekyje: dirbo Krašto Val
dybose, atstovavo Krašto 
Tarybose, kelis kartus buvo 
Krašto Tarybos pirmininku. 
Pagaliau kuriant liet, namus 
neapsieita be pozityvios pa
galbos, konstruktyvaus įna
šo talkinant patarimais net 
gesinant besikuriančius ne
sutarimų židinius. Ir šiandie 
jį matome Krašto Taryboje, 
Bendruomenės Spaudos Są
jungos Komitete.

Sveikiname sukaktuvi
ninką Vytautą Bukevičią 
šios sukakties proga ir linki
me gražios ir kūrybingos 
ateities.
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Sportines varžybos Amerikoje

Seniau ir dabar

Bus daugiau

Mylį tiesą literatūros gausite veltui. Rašykite: P. Ba- 
činskas, 16 Burlington Str., Holland Park, Qld. 4121

,ai 
it-

31-SIOS Š. AMERIKOS 
SPORTO ŽAIDYNĖS

c 4Jpsų Pastogę.l^?;%$.15,^81.7

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

Funerals of Distinction

Gyvenimas kitur
KNYGA APIE 

PABALTIJO
EMIGRACIJA

Skelbimas

ŠVENTO RASTO TYRINĖTOJŲ GARSINIMAS

Dievo Karalystė

Gegužės 16-17 dienomis. 
Baltimorėje netoli Amerikos 
sostinės Washington©, įvyko 
Šiaurės Amerikos 31-sios 
Sporto Žaidynės, kuriose 
dalyvavo apie 500 sportinin
kų iš klubų: Baltimorės Lie
tuvių Atletų, Bostono Gran
dies, Cicero Ateities, Cleve- 
lando Žaibo, Čikagos Litua
nikos, Čikagos Neries, Čika
gos Žaros, Detroito Kovo, 
New Yorko Lietuvių Atletų, 
Toronto Aušros, Toronto 
Vyties, Philadelfijos Aro ir 
Washington© Vėjo. Žaidy
nėse varžytasi: krepšinio, 
tinklinio, plaukimo ir šach
matų sporto šakose. Žaidy
nių šeimininkai ir reng’*~ 
buvo Baltimos Lietuvių 
lėtų Klubas, kuriam vado
vauja Australijos lietuviams 
sportininkams, buvusiems 
1978 metais Kanadoje ir 
Amerikoje, gerai pažįsta
mas inž. Algirdas Veliuona. 
Kaip rašo iš Amerikos, maža 

.Baltimorės lietuvių kolonija 
su savo energinguoju Rytų 
Apygardos pirmininku Alg. 
Veliuona ir Lietuvių Atletų 
Klubo valdyba šią didžiulę 
■sporto šventę surengė labai 
sėkmingai ir parodė didžio
sioms Čikagos ir Kanados 
lietuvių kolonijoms ką gali 
padaryti maži žmonės, kuo 
visi kiti buvo labai nustebę.

Žaidynių varžybinį komi
tetą sudarė: Alg. Veliuona - 
pirm., Alg. Bielskus — ŠAL 
FASS atstovas, R. Bears - 
krepšinio vadovas, Aid. 
Drazdytė - tinklinio vadovė, 

•P. Okas - šachmatų-vadovas 
ir A. Brazdukas - plaukimo 
vadovas. Krepšinio vyr. tei
sėjas - R. Korzonas ir tinkli
nio - M. Leknickas. .

Dalyvaujant dideliam 
skaičiui sportininkų, krep
šinio ir tinklinio varžybos 
buvo suskirstytos į klases. 
Krepšinyje buvo žaidžiama: 
vyrų A, vyrų B, jaunių A, B, 
C klasės. Jaunių A klasėje 
žaidė jaunuoliai 1962-64 
metų gimimo, jaunių B kla
sėje - 1965-66 metų gimimo 
ir jaunių C klasėje 1967 me
tų ir jaunesni.

Tolesniai ištirdami paduotąjį pavyzdį mes matome, kad 
Mozė užžengė ant kalno (Karalystės vaizdo) ir buvo pa
garbintas ir jo veidas spindėjo taip, kad Izraelitai negalė
jo į jį žiūrėti. Atrodo kad tuo buvo atvaizdinta pagarbini
mas bažnyčios, t.y. Kristaus, Galvos ir kūno. Gaubte, ku
ria Mozė prisidengė žmonių akivaizdoje, bet kuriąjis pa
dėjo šalin tada kai buvo su Viešpačiu kalne, matomai at
vaizdino žemiškąją Dievo Karalystės vaizdomainą, ’’že
mės kunigaikščius”, kuriems tarpininkaujant Kristus 
kalbės į žmones kol dar jo garbė bus paslėpta. Atrodo kad 
čia turime labai tinkamą vaizdą, parodantį labai artimą 
giminingumą tarp anų žemiškų ’’kunigaikščių” ir dangiš
kųjų karalių ir kunigų. Mozei žengiant į kalną pasikalbėti 
su Dievu, kolei kalnas buvo apsuptas žaibuojančiais de
besimis, žemė drebėjo griaustiniui sugraudus, atvaizdino 
faktą, kad Kristaus Kūnas bus pilnas, paskiausieji sąna
riai bus ’’perkeisti” ir gaus Karalystę tada kai įvyks da
bartinės tvarkos perkeitimas, pasauliui patekus į di
džiausius suspaudimus, kokių dar niekados nebuvo.

Tinklinyje buvo žaidžiama 
vyrų ir moterų klasėse, 
mergaičių A klasėje 1962-64 
metų gimimo ir mergaičių B 
klasėje 1965 ir vėlesnių 
metų gimimo.

Plaukimo varžybos pra- 
jauniams B, mergaitėms "ir 
J berniukams 13-14 metų, 
jauniams C, mergaitėms ir 
berniukams 11-12 m. ir jau
niams D merg. ir bern. že
miau 11 metų.

Vyrų krepšinio pirmeny- 
■-* bes laimėjo Čikagos Litua- 

nica, nugalėjusi antrosios 
vietos laimėtojus Detroito 
Kovą 82:73, trečiosios vietos 
laimėtoją Toronto Aušrą 
72:66 ir ketvirtosios vietos 
laimėtoją New Yorko Atletų 
Klubą 82:62. Š. Amerikos 
1980-jų metų laimėtojais 
buvo Čikagos Neris.

Jaunių A klasės krepšinio 
laimėtojais tapo Clevelando 
Žaibas, nugalėjęs finale Či
kagos Lituanicą 38:35, tre
čioj vietoj lik o N.Y. Atletų 
Klubui.

Jaunių B klasės krepšinio 
laimėtojais tapo Clevelando 
Žaibas, finale nugalėjęs To
ronto Aušrą 39:36. Trečioj 
vietoj liko N.Y. Atletų Klu
bas, jaunių C krepšinio lai
mėtojais tapo Čikagos Ne
ris, finale laimėję prieš N.Y. 
Atletų Klubą 28:10: Trečioj 
vietoj liko Toronto Aušra.

Vyrų B klasės krepšinio 
varžybas laimėjo Hamiltono 
(Kanada) Kovas, finale nu
galėjęs Clevelando Žaibą 
69:59. Trečioj vietoj liko 
Hamiltono Kovo II-ji ko
manda.

Vyrų tinklinio varžybas 
p laimėjo Čikagos Neris baig

mėj nugalėję Bostono Gran
dį. Trečią vietą laimėjo To
ronto Aušra.

Moterų tinklinį laimėjo 
Čikagos Neris, baigmėj nu
galėję Clevelando Žaibą. 
Trečioj vietoj liko Baltimo
rės LAK.

Mergaičių A klasės tinkli
nį laimėjo Čigakos Neris 
baigmėj nugalėję Čikagos 
Žarą. Trečioj vietoj liko 

)■ N.Y. Liet. Atlekų Klubas.
. Mergaičių B klasės tink
linį laimėjo Čikagos Žara,. 

baigmėj nugalėję N.Y. At
letų Klubą.

Plaukimas, vyko kartu su 
pabaltiečiais. Iš 30 dalyvių 
du trečdaliai buvo lietuviai. 
Skiliausi plaukikai buvo T. 
Kijauskas — Žaibas, 100 m. 
nuplaukęs per 54,3 sek. ir D. 
Grigaraitė 50 m. krūtine per 
38,7 sek.

Šachmatų pirmenybės 
buvo pravestos individuali
nėse varžybose 5-kių ratų

Jeigu galva tavoji — gan kietoka, 
jei jos neįveikė lig šiol moderniškoji kuoka, 
kalbėt gali tu apie orą, apie madą, 
kas gimė kur, kas išsiskyrė, arba vedė, 
apie dangoraižius, kurie Pietų net Kryžių remia, 
bet tik, deja, ne apie savo Gimtą Žemę.

Prisimenu — Brazdžionio žodžiai širdį vėrė: 
Žibėk, žėrėk tėvų sodybos žiburėli...” 

Tarytum viesulas įsimetė į gausų būrį: 
’’Balanos? Mes atomines jėgaines turim!” 
Dainelės, dainos — skrenda sakalėlis, 
motulė siuntė į jūreles vandenėlio... 
Čia kuone riaušės tarp manų draugų sukilo: 
’’Skubiai plokštelių jau parūpinkime Benjamino!' 
Sakau — ’’Rugelius” piovėm, pėdą rišom, 
’’Malūną” sukom... Pažangieji įsikišo: 
”Na, iš tiesų! Senienas ji tokias į šviesą velka, 
kai mes jau šokame Olimpijados Polką.”

’’Mieliausia” — ištariau — ’’tai, kas pražuvo.” 
Tuoj tad balsai: ”Ar neprisimeni, koks vargas buvo? 
Nei mašinų, kompiuterių, nei automatų!” 
Ir draugės garbanas (atnaujintas-) tuoj krato: 
’’Jau jos gyvenimo ruduo — pusiau į žiemą. 
Jauni (širdim) seniai užmiršo šitą temą. 
Stebuklų amžius, o jinai, žiūrėk, paseno...” 
(...kaip ir ta tolima, brangi šalelė mano.)

Julija

komunistų padėtį Pabaltijo- 
komunistų partijoje”. Kny
gos tikslas? Komunisto re
cenzentas K. Valančius rašo, 
kad ji naudinga tiems, kurie 

. ’’susiduria su emigrantų 
spauda ar radijo laidomis” - 
jiems ”ji padės suprasti, kad 
reakcinių emigrantų veikla 
grindžiama... noru atkurti 

' išnaudotišką santvarką”.
Šios knygos pasirodymas 
vertintinas kaip komlimen- 
tas baltiečių išeivijai, kurios 
veikla kelia Maskvai rūpes
čio- ELTA

Komunisto (1980, Nr. 6) 
mėnraštyje recenzuojama 
užpernai Latvijoje rusų kai- ■ 
ba išleista knyga ’’Pabaltijo 
reakcinė emigracija šiandien 
— lietuvių, latvių ir estų 
emigracija imperializmo 
tarnyboje”. Knygos autorių 
kolektyvo tarpe randame 
šiuos goebelsinio tipo lietu
sių ’’mokslininkus”: J. Ani- 
čą, K. Surblį, A. Gaidį, V. 
Lazutką, A. Balsį. Štai kaip' 
jie, ’’sutinkamai su marksis
tiniu - lenininiu mokymu”, 
aiškina dabartinį Pabaltijo 

^valstybių ’’suverenumą”: • 
"Nacija pati sprendžia savo •• 
nacionalinės ir valstybinės 
struktūros klausimą, taip 
pat tai, ar likti vienos kurios 
valstybės sudėtyje, ar išsto
ti ir sukurti savarankišką 
nacionalinę valstybę”. 
Autoriai piktinasi, kad ’’na
cionalistinės emigracijos at
stovai rašo apie kažkokią 
privilegijuotą rusų tautybės

šveicarų sistema. Laiko riba 
- 40 ėjimų per 90 minučių. 
Laimėtoju tapo A. Simonai
tis iš New Yorko.

Visos 31-sios Š. Amerikos 
Lietuvių Sporto Žaidynės 
praėjo labai gražioje ir iškil
mingoje nuotaikoje. Balti- 
morės miesto burmistras 
W.D. Schaefer specialia 
deklaracija paskelbė gegu-

žės 15 ir 16 dienas specialio
mis lietuvių sporto dienomis 
Baltimorėje, kviesdamas vi
sus šio miesto gyventojus 
gražiai priimti Kanados ir 
Amerikos lietuvius sporti
ninkus.

Be sportinių žaidynių Lie 
tuvių Namuose vyko susi- 
Eažinimcr vakaras ir žaidynių 

alius, kurio programą iš
pildė žinoma New Yorko 
grupė ’’Jinai ir trys ginta
rai”. Po visų žaidynių buvo 
dovanų įteikimas ir iškil
mingas aktas, kurio metu 
perskaitytas Australijos lie
tuvių išvykos į Čikagą Or
ganizacinio Komiteto pa-.. 
siųsta sveikinimo telegra
ma, kurią sportininkai ir 
žiūrovai priėmė gausiais 
pieniniais.

Šventei atžymėti išleista 
specialūs medžiaginiai 
ženklai ir labai gražios šilki
nės juostelės. Taip pat iš
leista graži 65 puslapių 
programa, kurioje buvo pa
minėti ir Australijos lietu
viai sportininkai, Baltimo
rėje buvę 1978 metais, apie 
kuriuos baltimoriečiai ir da
bar turi labai šiltus atsimi
nimus.

Šventės organizatorius ir 
vadovas inž. Alg. Veliuona 
prašė perduoti visiems Aus
tralijos lietuviams sporti
ninkams geriausius linkėji
mus, pasakydamas iki pasi
matymo Čikagoje ir Balti
morėje 1983-siais metais.

Neseniai Lietuvoje suimti 
du Helsinkio grupės nariai: 
inž. Vytautas Vaičiūnas (51) 
ir Mečislovas Jurevičius, 
darbininkas, 50 metų. Abu 
apkaltinti dirbą pogrindžio 
spaudoje ir sovietinės sant
varkos šmeižimu.

VLIKo teisinė patarėja 
Dr. E. Armanienė plačiai 
painformavo valdybą apie 
savo kelionę į Los Angeles, 
kur ji atstovavo Bražinskus 
JAV Imigracijos teisme, 
kuriame buvo svarstomas 
klausimas ar suteikti jiems 
azylio teisę šiame krašte. 
Tuo reikalu buvo padarytas 
platus apklausinėjimas Simo 
Kudirkos ir Vlado Šakalio. 
Jų apklausinėjimo protoko
lai bus teismui kaip įrody
mas, kad Bražinskų grąžini
mas sudarytų pavojų jų 
gyvybėms. Bražinskų azi- 
lįaus klausimas dabar per
duotas Valstybės D-tui, 
prašant pareikšti savo pata- 

'riamą nuomonę (advisory 
opinion). Jau eilė metų 
VLIKas rūpinosi Bražinskų 
reikalu, dėdamas daug pas
tangų, kad Pranas ir Algir
das Bražinskai nebūtų iš
duoti sovietams ir kad jiems 
būtų leista apsigyventi šia
me krašte. ELTA

17 RAILWAY PDE. 
FAIRFIELD,N.S.W.

Tel. 724 5408 Veikia 24 valandas per parą
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SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBE Į
TAUTODAILĖS RANK
DARBIŲ RATELIS JAU 
VEIKIA

PIRMOJI HENRIKO 
ŠALKAUSKO VARDO 

PREMIJA

Įį
116-18 East Terrace Bankstown Tel. 7081414j

Pagerbiant prieš pusant
rų metų mirusį dail. Henriką 
Šalkauską, jo motinai p. O. 
Šalkauskienei įnešus N.S.W. 
Galerijai 30 000 dolerių buvo 
įsteigta Henriko Šalkausko 
vardo $ 6000 premija (pro
centas iš įdėto įnašo), ski
riama iškiliausiam Australi
joj to meto menininkui.

N.S.W. Meno Galerija su
rengė ir gegužės 15 d. atida-, 
rė ta proga parodą ’’Aus
tralian Perspecta” ir iš iš
statytų darbų komisijos 
skirtą premiją birželio 4 d. 
paskyrė australui dailinin
kui Robert Jacks iš Mel
bourne už paveikslą ’’Bent 
Yellow Arrow”. Premijos 
įteikime dalyvavo pats au
torius, dail. Henriko Šal
kausko motina Ona Šal
kauskienė,.būrelis lietuvių ir 
eilė kviestinių svečių. Taigi 
pirmoji dail. H. Šalkausko 
vardo premija atiteko aus
tralui. Tokios jo vardo pre
mijos seks kas antri metai 
primenant Australijos meno 
pasaulyje Henriko Šalkaus

ko vardą, o tuo pačiu ir lie
tuvius.

SYDNEJAUS LIETUVIŲ
KLUBO PRANEŠIMAS

, Neseniai Sydnejuje p. E. 
Birkmanienės pastangomis 
susilaukė entuziastingo at
garsio ir sėkmingai veikia. 
Susidomėjusių tarpe vyrau
ja moterys, bet atsiranda ir 
vyrų entuziastų. Birželio 20 
d., sekmadienį, 2 vai. Syd. 
Lietuvių Klube įvyks šio ra
telio antroji juostų audimo 
pamoka. Ratelio iniciatorės 
šiuo metu koncentruojasi' 
juostų apmetimu ir raštų 
įaudimu. Taip pat bus deda
ma pastangų įvesti ir kitokių 
rankdarbių dirbiniai, k.a. 
žvejų tinklelio mezgimu, ir 
Sišsiuvinėjimais, bei kito- 

ais tautodailės užsimoji
mais. Ypatingai kreipiasi, 
organizatorės į jaunimą, ku
rie turės čia progos išmokti 
lietuviškos tautodailės 
rankdarbių.

» Šešt., birželio 2)0id., 8 v.v.
ŠOKIAI grojant Klubo kapelai 

į? Birželio 27 d., šešt., 7.30 vai.
ŠOKIAI

IL Kviečiame visus Jonus, Jones, jų 
J šeimas su vaikais, vaikaičiais bei jų 

draugus atsilankyti į nepaprastą

I Joninių vakarą
Atšvęskime šį vakarą, šokimais per 

H laužą, besidžiaugdami tautinių šokių 
Ife , grupės SŪKURIO pravedamais šo- 
W kiais, paparčio žiedo ieškojimu.

Liepos 4 d., šešt., 8 v.v. R
ATSISVEIKINIMAS su svečiais iš Či- J 

kagos — GRANDIES Ansambliu |
Kviečiame kuo gausiau dalyvauti. | 

Neužmirškite atsivesti ir savo moks- J 
leiviško jaunimo. 1

Liepos 5 d., sekm., 2.30 vai.

Turgus

ALB pirm. A. Pocius Sydnejuje

Iniciatorės

Birželio 6-7 d.d. Sydnejuje 
lankėsi ALB Krašto Valdy
bos pirmininkas p. Albinas 

"Pocius turėdamas progos 
per abi dienas susitikti su 
eilė vietos veikėjų ir su visa

Maloniai kviečiame Sydnejaus ir gretimų apylinkių 
lietuvius atsilankyti į Čikagos tautinių šokių ansamblio

GRANDIES Koncertą
Gerbiemieji Klubo nariai,

Pranešame, kad nuo bir
želio 1 dienos reikalinga su
mokėti nario mokestį už 
1981/82 finansinius metus.

Nario mokestis nuo šių 
metų yra 10 dolerių asme
niui.

MIN. PIRMININKAS SU 
ATEIVIŲ ATSTOVAIS

Birželio 1 d. Wentworth 
viešbutyje įvyko etninių 
grupių atstovų susitikimas 
su / 
pirmininku Mr. M. Fraser. 
Dalyvavo federalinių minis
teriu, parlamentarų, sena
torių ir apie 400 ateivių gru
pių atstovų. Lietuvius at
stovavo Sydnejaus apylin
kės pirm. Dr. A. Mauragis 
su žmona, O. Baužienė ir A. 
Terris. Ministeris pirm-kas 
priėmime susipažino asme
niškai su etninių grupių at
stovais pasikalbėdamas 
įvairiais rūpimais reikalais, 
vėliau kreipėsi į visus bend
rai kviesdamas padėti Aus
tralijos vyriausybei, dirbti 
Australijos ir drauge savo, 
gerovei ir ir su pasitikėjimu' 
žvelgti į Australijos ateitį.

liepos 4 d., šeštadienį, vai. vak. Latvių Salėje, 32 
Parnell St. Strathfield.

Įėjimas aukų forma: suaugusiems $ 5, 
pensininkams, studentams ir moksleiviams $ 3.

Vaikams įėjimas nemokamai

visuomene.
šeštadienį vakare pirmi

ninkas turėjo bendrą posėdį 
su Sydnejaus apylinkės val
dyba ir organizacijų atsto
vais. Dalyvavo apie 15 as
menų. Svečias plačiai pain- 

I formavo apie Krašto Valdy
bos veiklą, jos užsimojimus, 
planus. Sužinojome kad bai
giama Melbourne kompek- 
tuoti Lietuvių Dienų Rengti 
Komitetas ir jau sustatyta. 
būsimų Liet. Dienų Mel
bourne ateinančių metų pa
baigoje programa. Krašto 
Valdyba moraliai ir mate
rialiai palaikoma įvairių 
sluogsnių ir jaučiasi pilnai 
pripažintas jos pilnas auto
ritetas operuoti Australijos 
lietuvių vardu. Pirmininkas 
ypač pabrėžė išlaikyti bend
ruomenės vieningumą irjos 
autoritetą, su kuriuo pilnai

VISUR

skaitosi aukščiausios Aus
tralijos politinės viršūnės. 
Pirmininkas pasisėmę žinių 
apie vietinę veiklą, išklausė 
keletos užklausimų ir posė
dis pasibaigė geroje nuotai
koje.

Sekančią dieną, birželio 7, 
ALB pirm. p. A. Pocius dar 
turėjo progos susitikti su 
eile paskirų asmenų, daly
vavo sekmadienio pamaldo
se ir jau 3 vai. dalyvavo iš
vežtųjų minėjime, kur pasa
kė reikšmingą kalbą klau
santis virš 300 tautiečių.

Drauge su pirmininku bu
vo atvykęs iš Melbourne ir 
solistas J. Rūbas, kuris gie
dojo bažnyčioje ir dalyvavo 
išvežtųjų minėjime. Tą pačią 
dieną abu svečiai išvyko na
mo į Melbourną.

Malonu pastebėti, kad 
abiejų svečių apsilankymas 
Sydnejuje buvo gana sėk
mingas ir prasmingas. Ypač 
paties pirmininko dalyvavi
mas ir pasirodymas plačiajai 
Sydnejaus visuomenei pali
ko labai gerą įspūdį. Tenka 
iripažinti kad tokie vizitai 
abai pakelia visuomenines 
ietuviškas nuotaikas ir vi
sus arčiau suglaudina.

Aleknaitei. Ji kaip dirigen
tė, pirmą kartą pasirodžiusi, 
klausytojams padarė labai 
gerą įspūdį. Visą minėjimą 
pravedė A. Kramilius.

Užbaigiant minėjimą kun. 
P. Butkus kaip Tautos Fon
do atstovybės pirmininkas 
tarė visiems padėkos žodį, ir 
minėjimas baigtas chorui 
giedant Tautos Himną.

Toliau sekė vietinių poetų 
A. Skirkos ir J.A. Jūragio 
asmeniškai skaityta jų kū
ryba, solisto J. Rūbo solo 
dainos akomponuojant inž. 
R. Zakarevičiui ir minėjimas 
baigtas Dainos choro daino
mis, diriguojant Birutei

BIRŽELINIŲ MINĖJIMAS 
Birželio 7 d. Sydnejuje 

Tautos Fondo atstovybė
- . „ i'

įspūdingą birželinių minėji
mą. Tą dieną buvo sureng
tos pamaldos už ištremtuo
sius ir žuvusius už Lietuvos 
laisvę su prasmingu kun. P. 
Butkaus pamokslu. Pamaldų 
metu giedojo Dainos choras, 
vad. B. Kiverio ir svečias 
solistas J. Rūbas pagiedojo 
solo kelias giesmes.

Vėliau, 3 vai. Syd. Lietu
vių Klube įvyko ir pats mi
nėjimas. Dalyvių susirinko 
gana gausiai. Minėjimui in- 
vokaciją paskaitė Tautos 
Fondo At-bės pirm. kun. P. 
Butkus, D. Bartkevičienė 
paskaitė M. Slavėnienės - 
Mykolaitytės eilėraštį ir 
sekė taip pat svečio iš Mel- 
bourno ALB Krašto Valdy
bos pirmininko taiklus žodis 
apie trėmimus, 1941 metų 

^sukilimą ir iš viso apie Lie
tuvos vykusį pasipriešinimo 
okupantui ginkluotą sąjūdį 
ir dabar tebevykstančią re
zistenciją. Prelegentas pa
gavo klausytojų dėmesį ir 
buvo ypač šiltai priimtas.

Australijos ministeriu L Australijoje surengė gana

EVANGELIKŲ
PAMALDOS

MELBOURNE

Pamaldas evangelikams 
kun. W. Kostizenas laikys 
birželio 28 d. 12.30 vai. Lie
tuvių Namų koplyčioje, 
North Melbourne.

Bu% prisiminti žiaurūs 
birželio įvykiai ir pasimelsta 
už tautos kankinius ir Lie
tuvos laisvę.

Evang. parap. taryba

Sydnejaus Lietuvių 
KLubo naujajame pastate 
jau kelios savaitės, kai 
vyksta lietuviškas gyveni
mas. Žinoma, dar nuolat 
vyksta papildymai, bet visos.

naujos patalpos paruoštos 
naudojimui isskyrus naują 
salę, kuriai dar trūksta bal
dų.

Oficialus Klubo naujo 
priestato atidarymas numa
tomas liepos 26 d., 4 vai. 
Klubą atidaryti pakviestas 
Bankstown miesto (City) 
burmistras aid. R.C. Mc
Cormack.
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MELBOŲRNO SOCIALINĖS GLOBOS MOTERŲ 
DRAUGIJA

maloniai kviečia visus iš arti ir toli j tradicinį

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

P» -džia - 7.30 vai. vak.
Bintai įskaitant vakarienę asmeniui.$ 9.00
Ger? orkestras, puiki vakarienė, turtinga loterija.
Bilr užsakomi pas p. J. Žalkauskienę tel. 874 5250

ir p. V. Morkūnienę tel. 523 5957

.SVEIKINIMAS

Vakarų Australijos Ra
movės Skyriaus Valdyba 
sveikina Adelaidės Ramovės 
skyrių 30 m. nuo įsisteigimo 
sukakties proga __ siųsdama, 
širdingiausius linkėjimus, 
kad sutelktomis jėgomis ir 
toliau dirbtume lietuvybei,, 
kad greičiau priartėtume 
1)rie pavergtos tėvynės iš- 
aisvinimo. Iš visos širdies 

linkime ilgiausių ir sėkmin
giausių metų. .

Tegyvuoja veiklūs Ade
laidės ramovėnai!

Skyriaus Valdyba, Perth

PAGERBIANT
L. STAŠIONIENĘ

Mūsų Pastogės ilgametė 
administratorė p. Liuda 
Stašionienė pasitraukė iš 
turėtų pareigųir Liet. B-nės 
Spaudos Sąjungos komite
tas rengia jos pagerbimui 
išleistuves, kurios numato
mos liepos 5 d., 6 vai. Syd. 
Liet. Klube. Suinteresuotie
ji išreikšti p. L. Stašionienei 
pagarbą ir dėkingumą Mūsų 
Pastogės tarnyboje ir daly
vauti jos išleistuvėse prašo
mi registruotis pas L. Cox 
tel. 631 5539 arba 631 3688.
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