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VĖL KEIČIASI KREMLIAUS VADAI SENATAS PR ’
MIRĖ ČERNENKO

Seniai vakaruose skelbiamos žinios 
apie sovietų komunistų partijos 
generalinio sekretoriaus Konstantin 
Černenko ligų, daug kartų Maskvos 
propogandos neigtos jo vardu skel
biant pranešimus ir su juo pasikal
bėjimus. pasitvirtino. Kovo 11 jis mirė 
susikomplikavus ligai, apie kurią 
vakarų spaudoje buvo rašoma nuo pat 
jo perėmimo Andropovo pareigų.

Kovo 12 Australijos laikraštis 
"Sydney Morning Herald" pranešė, 
ad, praėjus keturioms valandoms nuo 
paskelbimo jo mirties, komunistų 
partijos generaliniu sekretoriumi buvo 
Krioktas Michail Gorbačiov. 54 metų 
amžiaus politbiuro narys.

Černenko, kaip ir jo pirmatakų 
Andropovo ir Brežnevo valdymo 
laikas parodė komunistinės sistemos 
nelankstumą, sustuburėjimą ir konser
vatyvumą.

Kada visas pasaulis tarp 1960 ir 1980 
metų smarkiai žengė pirmyn ekono
minėje ir socialinėje srityje, Sov. 
Sąjanga, sukaustyta Kremliuje sėdin
čių dogmatikų,, susirūpinusių išlai-' 
kymu savo pozicijų, stovėjo vietoje.

Cemenko aukščiausią vietą Sov. 
Sąjungoje tikėjosi užimti po Brežnevo 
mirties, nes 34 metus jis buvo 
artimiausias Brežnevo bendradarbis ir 
patarėjas.

Bet po Brežnevo mirties, jau laike 
paskutiniųjų jo valdymo metų polit- 
Mure susidariusi opozicija, nauju vadu 
išsirinko Andropovą, turbūt norint 
(nešti naujų idėjų 1 valdymo aparatą. 
Betgi Kremliuje Įsigalėjusi biurokra
tija. bijodama "naujų vėjų" pasekmė 
je prarasti savo pozicijas, Andropovo 
akciją prieš visoj Sov. Sąjungos 
komunistų partijoj Įsigalėjusi kyšinin
kavimą. savo giminių ir draugų 
patronizavimą ir visokiariopą rėmimą, 
sabotavo.

Tuo pat pasibaigė ir Andropovo 
pastangos "sudrausminti" darbinin
kiją. suvaržant darbo pakeitimo 
teises, Įvedant dideles bausmes už 
■pravaikštas", girtuokliavimą darbo 
metu ir už "pasisavinimą valstybinio 
turto".

Andropovui mirus, visi lengviau 
atsikvėpė ir, išskyrus jo laikais 
padėtą edukacinę reformą, visi kiti 
jandymai "sudrausminti" buvo už- 
miršti. Viskas liko, kaip ir Brežnevo 
aikais.
Per savo 13 mėnesių buvimo 

lukščiausiame poste, Černenko nepa- 
odė jokios iniciatyvos.

Kruščiovo laikais Įvykdyta šiokia 
okia Sov. Sąjungos decentralizacija, 
ųteikė galimybių Lietuvoje ir kitose 
e rusiškose respublikose i vadovau- 
ančius postus pravesti daugiau vieti- 
ių žmonių, kas pasireiškė savotišku 
įtoslūgiu gyvenime.
Brežnevo laikais, sovietų ekono- 

dkai vis blogėjant, prasidėjo varžy
si, paveikiantieji žmonių gyvenimą. 
Pirmiausia jie pasireiškė apie vidur! 

iptyniasdešimtųjų metų prasidėjusiu 
rūkumu {vairių maisto produktų. 

Trūkumai tebėra ir dabar. Kartu 
prasidėjo ir persekiojimas disidentų, 
kai kuriuos, garsesnius, kaip Solženi- 
ciną, ištremiant i užsieni, o mažiau 
žinomus, baudžiant kalėjimu ir vidine 
tremtimi.

Akcija prieš disidentus tęsėsi ir 
Brežnevą pakeitus Andropovu ir prie 
Cemenko. Prie apsunkinimų galima 
priskirti ir siuntinių j Sov. Sąjungą 
suvaržymą, suvaržymą knygų siun
timo 1 užsieni ir pernai išleistą 
potvarki, numatant) dideles bausmes 
sovietų piliečiams "padedantiems i 
Sov. Sąjungą atvykusioms užsie
niečiams sulaužyti Įstatymus". Tad jei 
iš Vilniaus j savo tėviškę su giminių 
pagelba be leidimo nuvažiavęs usie- 
nietis lietuvis buvo sovietinių parei
gūnų sugautas, nukentėjo tik jis. ji 
deportuojant, dabar bus baudžiami ir 
jam padėjusieji giminės.

Andropovui atėjus i valdžią, vaka
riečių spaudoje pasigirdo balsų, 
žadančių "naują rytojų". Esą, bū
damas Vengrijoje po 1956 m. sukilimo 
prižiūrėdamas Vengrijos so
vietizaciją. jis pamėgo "džiazą" ir 
skaitė vakarietiškus kriminalinius ro
manus. Taigi, beveik "mūsų žmogus". 
Apie Černenko taip nekalbėjo, užsie
nyje jis nedaug tebuvo žinomas, nors 
dar ankščiau, lankydamas savo Va
šingtone gyvenančią dukterį (sovietų 
diplomato žmoną), jis pareiškė susido
mėjimą amerikiečių administracijos 
veikla ir jam buvo aprodytos valstybės 
departamento kai kurios funkcijos.
Michail Gorbačiov pernai lankėsi 

Lodone ir tenykštė spauda, bei 
nekurie politikai buvo "sužavėti jo 
laikysena, jumoru ir civilizuotumu". 
Galima tik stebėtis kai kurių vaka
riečių politiniu naivumu ir iki šiol 
nepakankamu supratimu sovietinės 
sistemos. 1 politbiurą, kuriame yra 
daromi visi sprendimai, nauji nariai 
priimami ne dėl jų šypsenų ar gražių 
manierų, bet dėl jų užsiangažavimo 
toliau tęsti vedamą liniją.

Galima galvoti, kad gal būt naujas 
žmogus įneš kokių nors naujovių, bet 
kad jos tvtų naudingos sovietų 
pavergtoms tautoms ar likusiam 
pasauliui, reikia labai suabejoti.

Aušros vartai Vilniuje

SENATAS PRIĖMĖ 
REZOLIUCIJĄ 

PABALTIJO KLAUSIMU

Australijos federalinio parlamento 
senatas vasario 28 Pabaltijo klausimu 
priėmė rezoliuciją, kurią, visų trijų 
pabaltiečių bendruomenių vardu, su
formulavo Baltų taryba (Baltic Coun
cil).

Rezoliuciją senatui pasiūlė ir pri 
statė sen. Peter Baume (Lib.,N.S.W.). 
Jai dirvą paruošė jauni pabaltiečiai 
politiniai aktyvistai, bei Baltų tarybos 
nariai, lankę parlamentarus ir aiškinę 
rezoliuciją sostinėje Canberra ir 
valstijų sostinėse.

Rezoliucijoje nusakomos skriaudos, 
daromos Pabaltijo tautoms. Australi
jos vyriausybė yra Įpareigojama imtis 
žygių jų darymą iškelti tarptautiniuo
se forumuose.

Visos Australijos didžiosios politi
nės partijos, pabaltiečių aspiracijas 
būti laisvais, pripažino teisėtomis. 
Nesklandumą rezoliucijos priėmime 
(nešė sen. G. Richardson (A.L.P.,- 
N.S.W.), kuris, kalbėdamas sen. Ga-

UŽSIENIO
STUDENTU BADO STREIKAS

Du vietnamiečiai studentai prie 
federalinio parlamento sostinėje Can
berra pradėjo bado streiką, protes
tuodami prieš Įsileidimą i Australijos 
universitetus komunistų studentų iš 
Vietnamo.

Vienas jų pareiškė, kad komunistų 
kadrų, užsimaskavusių studentais, 
buvimas Camberra College of Adv
anced Education, Australijoje gyve
nančių vietnamiečių tarpe sukėlė 
gilią neapykantą. Jis sako, kad 
Vietnamo valdžia siunčia studentus su 
tiksiu destabilizuoti Australijos viet
namiečių bendruomenę, skleisti klai
dingą informaciją apie padėt) Viet
name ir sekti turinčius giminių 
Vietname.

Badaujantieji studentai sako, kad 
užs. reik. min. Bill Hayden neturėtų 
naudoti Australijoje surinktų mo
kesčių atsivežimui tų studentų.

REZOLIUCIJĄ 
reth Evans vardu, siūlė Įnešti pakeiti
mą. kuris Australijos vyriausybės 
nuomone, jai duoda daugiau lankstu
mo, atstovaujant pabaltiečių intere
sus.

Sen. Richardson pasiūiymas buvo 
atmestas ir senatas rezoliuciją priėmė 
be formalaus balsavimo.

Laike pusantros valandos trukusių 
debatų, rezoliuciją parėmė sen. P. 
Baume (Lib.,N.S.W.), sen. C. Mason 
(A.D., N.S.W.), sen. B. Harradine 
(Ind.,Tas.), sen. G. Richardson 
(A.L.P., N.S.W.) ir sen. Sir John 
Carrick (Lib., N.S.W.) Jų kalbos paro
dė gilų pabaltiečių problemų suprati
mą ir simpatiją toms tautoms.

Baltų taryba džiaugiasi, kad deba
tuose nepasigirdo nė vieno nedraugiš
ko žodžio ar užmetimo pabaltiečių 
adresu. Ypač išryškėjo sen. Peter 
Baume draugiškumas ir jo glaudūs 
ryšiai su pabaltiečiais.

Dabar Baltų taryba su viltimi žiūri i 
panašios rezoliucijos pravedimą par
lamento rūmuose (House of Repre
sentatives).

L.Cox

SPAUDA
SOVIETAI ŽUVAUJA 

SUDRUMSTUOSE VANDENYSE

Australijos vyriausybė yra susirū
pinusi. kad braškant Australijos. 
Naujosios Zelandijos ir JAV sąjungai 
(ANZUS), tuo gali pasinaudoti sovie
tai, išplėšdami savo jtaką ( pietinę 
Ramiojo vandenyno dali.

Gauta medžiaga rodo, kad sovietų 
susidomėjimas šiuo regijonu pasku
tiniu laiku labai padidėjo. Sovietų 
Sąjunga kreipėsi i mažą salinę 
valstybėlę Kiribati, prašydami žuva- 
vimo teisių jos ekonominėje zonoje, 
apimančioje 2,600.000 kv. kilometrų. 
Nors konkretaus susitarimo dar nėra, 
bet žinoma, kad sovietai nori pasi
naudoti ir uosto Įrengimais.

Kai kurie sovietų žvejų laivai turi 
elektroninius Įrengimus, su kuriais gali 
sekti JAV ir jų sąjungininkų karo 
laivų judėjimus.

Sovietai yra susidomėję gauti 
priėjimą ir prie i pietus nuo Kiribati 
esančio Tuvali salyno.

Ir Kiribati ir Tuvali yra nepriklaus
omos tik keletas metų. Abiejose yra 
perdaug žmonių ir per mažai išteklių.

Australijos užs. reik, ministerijos 
neoficiali nuomonė yra, kad sovietai 
šiomis salomis susidomėjimą parodė 
dėl JAV - Australijos susikirtimo su 
N. Zelandija, dėl pastarosios neįsi- 
leidimo JAV karo laivų.

Šimtametė lietuvė
Bridgewater (Adelaide kalnuose) 

gyvenanti lietuvė Marija Butauskienė 
kovo 13 švenčia savo 100 metų 
sukakti.

A.L.Ž.
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PL Bendruomenės ir PL Jaunimo 
sąjunga išleido vakarus pasiekusį 
akademinį pogrindžio leidinį ALMA 
MATER, Nr.3, 1979.

Šis, Lietuvoje išleistas, leidinys yra 
perspausdintas be pakeitimų. Šio

leidinio pirmą numerį 1982 m. išleido 
PU sąjunga. Antras numeris iki Šiol 
Vakarų nėra pasiekęs.

Čia iŠ ALMA MATER , Nr.3 
perspausdiname trumpą apysaką.

SEKRETORĖ
S. Vainoras

Benius, antro kurso studentas, grįžęs iš atostogų nustebo: bendrabučio 
gyventojų sąrašuose jis nepažymėtas.

- Apsirikimas, klaida, - pagalvojo ir, palikęs lagaminą koridoriuje, nu
skubėjo pas administratorių.

- Jokios klaidos nėra. Jūs pašalintas už netvarką, - paaiškino administrato
rius.

Benius išplėtė akis. Tiesa, jis tuoj prisiminė nemalonų pokalbį su švaros 
komisija. Taip, tada kambaryje nebuvo pavyzdingos tvarkos. Bet, komisija, 
atidžiau patikrinusi, suprato, kad didžiausias kaltininkas - studentas Garonas. 
Tad jei šalinti ką nors už netvarką, tai pirmiausia - Garoną. Arba blogiausiu 
atveju - visus kambario gyventojus. Deja, pašalintas tik Benius.

- Kreipkitės į komjaunimo komitetą, - patarė administratorius, kai Benius 
dar vis klausinėjo.

Neliko nieko kito, kaip pasukti nurodytu adresu.
Universiteto sekretorius, patraukęs pečiais, savo ruožtu nukreipė Benių į 

fakulteto komitetą.
Benius, prisiminęs Eleną, fakulteto sekretorę, pajuto, kad nuotaika dar 

labiau apsiblausė.
Su Elena teko susidurti dar tebesimokant vidurinėje mokykloje...
Tada Benius gyveno šaltame moksleivių bendrabutyje, iš niekur negau

damas paramos. Teko visaip verstis. Dažniausias maistas buvo košė.
Kartą kambario gyventojai nutarė suruošti bendras vaišes. Atsirado didokas 

gabalas lašinių. Šešiolika akių godžiai žiūrėjo į verdamą košę.
Komjaunuolis Tilvytis, kambario seniūnas, ištraukė iš palovės butelį naminio 

vyno. Visiems turėjo užtekti po stiklelį.
Staiga virstelėjo durys. Pasirodė Elena.
Niekas nesutriko. Tilvytis pasiūlė sėstis ir paragauti košės. Bet Elena, visus 

piktai peržvelgusi ir suraukusi kaktą, tarė:
- Tai, vadinasi, girtuokliaujate.
Atsitiko tai, ko Benius nesitikėjo. Tilvytis pakilo ir nedviprasmiškai rankos 

mostu Elenai parodė duris.
Nuotaika buvo sugadinta. Kai kas tuoj prisiminė, kad Elena - komjaunimo 

sekretorė, o jos tėvas - aukštas pareigūnas ministerijoje. Imta nuogąstauti, 
kad Elena gali keršyti. Tik kažkodėl Tilvytis buvo ramus.

Paslaptis paaiškėjo, kai atsilankė Salovičius, gyvenąs pas žinomą centro 
komiteto darbuotoją. Salovičius nemėgo Elenos. Kai kas spėliojo, kad jie 
varžėsi dėl pirmenybės.

- Nenusiminkite. Eleną suriesime į ožio ragą,- pasakė Salovičius, išklausęs 
Tilvyčio pasakojimo apie įvykį.

Po kiek laiko visi kambario gyventojai buvo kviečiami į mokyklos 
komjaunimo komitetą pasiaiškinti.

Staiga viskas nutilo. Niekas nebuvo kaltinamas.
Baigėsi mokslo metai. Klasė išsisklaidė. Kiekvienas rinkosi savo kelią. 

Tilvytis įstojo į Saugumo darbuotojams ruošti mokyklą. Didžiavosi uniforma ir 
nusipirktu laikrodžiu. Salovičius įstojo į teisę. Benius irgi pateko į 
universitetą. Laimingas skubėjo į paskaitas...

Auditorijoj jo pasirodymą sutiko nedraugiškos Elenos akys...
Beniaus viltis, kad su bėgančiu laiku Elena viską užmirš, nepasitvirtino.

Elena visą laiką į Benių žiūrėjo iš padilbų ir neatsakydavo į pasveikinimus.
Benius - ne komjaunuolis. Elena maišosi visur. Be to, įstaigoje, kur dirba jos 

tėvas, komjaunuoliai gauna darbo. Beniui belieka ramintis, kad Elena, tapusi 
jau viso fakuteto komjaunimo sekretore, išplaukusi į platesnius vandenis, 
nebeskirs tam buvusiam įvykiui dėmesio.

Bet štai dabar Beniaus laukia neišvengiamas susitikimas su Elena...
Jeigu ji dar tebejaučia kartelį dėl buvusio pažeminimo Beniaus akivaizdoje, 

tai neatsispirs pagundai pasimėgauti juo - prašytoju. Gi jis vargu sugebės 
ramiai laikytis, nesikarščiuoti^

Bet susitikti būtina. Už dienos bendrabučio gyventojai gaus įėjimo 
leidimus ir jis praras net "zuikio" teises.

Galop Benius pasiryžta užeiti į fakulteto komitetą, kur už raudonai 
apdengto stalo sėdi Elena.

Elena susiraukusi. Neatsako į jo pasveikinimą, nepaprašo sėstis, tai blogas 
ženklas.

Benius lieka stovėti.
Elena tyli. Tai dar labiau padidina įtampą.
- Aš atėjau sužinoti, dėl ko esu pašalintas iš bendrabučio, - pagaliau pirmas 

prašneko Benius. - 0 kodėl jūs turėtumėte jame gyventi? - klausimu atsako 
Elena, dar labiau susiraukdama.

Benius supranta, kad Elena nori pokalbį pakreipti taip, jog jis būtų 
priverstas aiškintis, prašyti, žemintis... Benius kolkas tyli...

Elenos veidas darosi vis rūstesnis.
- Ko jūs norite? - neiškentusi tylos, šį kartą pirmoji prabyla Elena.
- Aš jau pasakiau. - Beniaus žodžiai. Jis mato, kad Elenos veidas darosi 

grėsmingas.
- Kodėl jūs ne komjaunuolis? - po ilgesnės pauzės klausia ji. Dabar jos akys 

šaltos ir valingos, smeigte įsmeigtos į Benių.
Benius kurį laiką tyli, išlaikydamas vienodą žvilsnį. Paskui ramiai atsako:
- Aš atėjau dėl bendrabučio.
- Vadinasi, jums kalba apie komjaunimą nepatinka? - su piktadžiūgavimu 

kerta metaliniu balsu Elena.
Benius žinotų, ką tokiu atveju sakyti, bet savisaugos jausmas kužda, kad 

nereikia aštrinti pokalbio. Bet žodžiai, tarsi pastūmėti ratai nuo pakalnės, 
nesulaikomai rieda. Benius sako:

- Man nepatinka neteisybė.
- Tavo teisybė! - ironiškai, nebeslėpdama įtūžio, jau pakeltu balsu kerta 

Elena.
- Bendrabučiai skirti komjaunuoliams ir aktyvistams, - toliau kaip kirviu 

kapoja Elena, o jos veidas plieskia raudoniu.
- Bendrabučiuose gyvena ir nekomjaunuoliai. Kai kurie komjaunuoliai turi 

žymiai geresnes sąlygas.
"Ne, nereikėjo šito sakyti", bando tramdyti save Benius.
Elena jau išsisėmusi. Ji, matyt, nebenori tęsti pokalbio ir kiek nuleistu balsu 

prakošia:
- Jūs pašalintas už netvarką.
- 0 kodėl tik aš? Kodėl ne visi?
- Mes neprivalome aiškintis, - atsikerta Elena, pabrėždama žodį "mes", 

kuris buvo ištartas su savo vertės pajutimu.
- 0 kas gi tie mes? - nenusileidžia Benius, jau įsitikinęs, kad lemiamą žodį 

dėl bendrabučio ištarė Elena.
- Keista, kad pats tiek atsilikęs, jos nežinai, nei kur esi, nei kokia dabar 

santvarka, - vėl kelia balsą Elena. Gi jos žvilsnis pilnas paniekos.
Trūksta Beniui žodžių, o Elena rėžia toliau:
- Pats užmiršti, kad dykai valgai tarybinę duoną.
šie žodžiai įelektrina Beniu. Žaibu blyksteli vaizdai... Taip realiai pajunta ' 

darbymečių prakaito kvapą...
- Jūs - liaudies priešas, - vėl kaip kirviu kerta pykčiu liepsnodama Elena. Po 

tų žodžių greitai suglemba ir atsiremia į fotelio atlošą.
Benius atgauna pusiausvyrą. "Nereikėjo čia eiti, nereikėjo...”, - mintys 

spaudžia kaktą. Bendrabutis nebe galvoje. Ir jis tiesiai smei8ia akis 1 Eleną. Jo 
žvilgsnis bylote byloja, kad jis nesijaučia pralaimėtoju, o juo labiau prašytoju. 
Po trumpos minutės pabrėžiamai, bet ramiu balsu sako:

- Jeigu ta liaudis - tu, tai tikrai aš tokios liaudies priešas.
Elenos veidą nuplieskia nauja karščio banga. Ji nori kažką sakyti, bet 

užspringsta žodžiai. Tuo pasinaudojęs Benius apsisuka, trinkteli durim ir 
išeina.

...Po savaitės Benius suranda kampą. Už jį mokestis - pusė stipendijos.
Dar po savaitės jam pavyko gauti darbą geležinkelio stotyje pagalbiniu 

krovėju...
Netrukus Benius sužinojo, kad Elena išrinkta į universiteto komjaunimo 

komitetą. Išrinktas ir Salovičius.
Benius nėra tikras, kad jį apsaugos mažažemio valstiečio kilmė ir biografija, 

kad nebus kviečiamas į universiteto specskyrių... bet kol kas nelieka nieko 
kito, kaip tik gerai mokytis ir dirbti. Bet ne mažiau svarbu, kad Elena 
nesužinotų, kad jis dirba: iš pradžių nebegautų stipendijos, o paskiau ir 
darbo...

Ir Benius stengiasi, kad nesužinotų...

Žygis Baltijos jūroj
PA S A UL YJE

VL1KAS, Pasaulio laisvų latvių 
federacija ir Pasaulio estų taryba, ben 
driems pabaltiečių uždaviniams vyk
dyti sukūrė SANTALKĄ, kuri šiais 
metais organizuoja Pabaltiečių ryžto 
žygį į Skandinaviją. Lietuvius 
SANTALKOJE atstovauja VL1K0 
vicepirm. L. Grinius.

1984 lapkričio 17 Vašingtone, 
VLIKO atstovas tarėsi su PLB 
valdybos atstovu A. Gėčių apie PLB ir 
VLIKO bendradarbiavimą ir PLB 
prisidėjimą prie Pabaltiečių ryžto 
žygio. PLB iki to laiko nebuvo 
padariusi nutarimo remti Pabaltiečių 
ryžto žygį Skandinavijoje.

Pabaltiečių taikos ir laisvės žygis 
prasidės Kopenhagoje liepos 22-23. 
bus tęsiamas Baltijos jūra liepos 26-29
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su sustojimu Helsinkyje, žygis baigsis 
sąskrydžiu Stokholme liepos 30 - 
rugpjūčio 2.

Norintieji dalyvauti visame žygyje 
ar kurioje nors jo dalyje, Australijoje 
gali kreiptis į Dr. Peter Darzins, 27 
Aroha Terrace, Black Forest, S.A., 
5035, Tel. (08) 2974242.

BOB HAWKE POPULIARUMAS

Kartu su krintančiu doleriu, 
krenta ir min. pirm. Hawke populia
rumas australų tarpe. Paskutiniame 
apklausinėjime, pravestame vieno iš 
viešosios nuomonės biurų, 57% aus
tralų pasisakė galvoją, kad jis yra 
geras ministeris pirmininkas. Prieš 
metus laiko taip galvojo virš 70% 
žmonių.

1.2

BUVĘS BĖGLYS PRAŠO PINIGŲ

Sovietinis bėglys Oleg Bytov, kuris 
pernai grįžo į Sovietų Sąjungą, bando 
išgauti pinigus, kuriuos jis gavo už 
antisovietinius straipsnius, parašytus 
jam gyvenant Londone.

Prieš pabėgdamas į vakarus, Bytov 
buvo savaitraščio "Literaturnaja ga- 
zieta" užsienio kultūros skyriaus 
redaktorius.

į vakarus pabėgo 1983 metais 
Italijoje.

Gyvendamas Londone, jis uždirbo 
apie $A 70.000 straipsniais, kuriuose 
pasmerkė sovietinę cenzūrą ir iškėlė 
žurnalistams taikomus suvaržymus.

Dalis SA70.000 yra avansas gautas 
už Jo, tuo laiku rašomą knygą apie 
sovietinio gyvenimo melą.

Savo ieškinyje jis žada tą knygą 
parašyti ir išleisti vakaruose.

Pernai Bytov iš Londono staiga 
prapuolė ir pasirodė Maskvoje per 
spaudos konferenciją pareikšdamas, 
kad Britanijoje jis buvo svaigintas 
įvairiais vaistais ir dėl grasinimų 
sutiko vesti "dvigubą žaidimą” ir 
rašyti "priešsovietinį" šlamštą, kad 
apgauti savo "saugotojus".

Pabėgo jūrininkas
Imigracijos departamento valdininkai 
kovo 11 kalbėjosi su Sydney mieste 
likusiu sovietinio laivo Aleksander 
Puškin įgulos nariu.

Laivas iš Sydney uosto išplaukė 
kovo 8. Imigracijos valdininkai sten
giasi nustatyti, ar jis Australijoje 
ieško politinio prieglobsčio. Pabėgėlis 
buvo sovietų laivo iždininko padėjėju.
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Dainos Sambūrio VEIKLA Jonas Mašanauskas jun.
NAUJI VEIDAI 

DAINOS SAMBŪRYJE

Leonas Baltrūnas

"Jaunos jėgos Tau tėvyne" - 
skamba žodžiai vienoje mūsų dainoje. 
Melbourne Dainos sambūriui šie žo
džiai yra labai artimi, nes jau 
trisdešimt penki metai nenutrūksta
mai dainuojama apie tėvynę Lietuvą, 
apie artimo meilę, apie vakardieną, 
šiandieną ir rytojų. Savo dainų gražiu 
skambesiu sambūris, lyg tas tėvynės 
šaltinio vanduo, šildo ir gaivina 
melburniškių tautinius jausmus ir 
visiems palengvina žygiuoti neaiškiu 
ateities gyvenimo keliu.

1985—tieji metai pradėti Vasario 16 
minėjimu, kuriame, kaip paprastai, 
sambūris savo gražiomis dainelėmis 
dilgino klausytojų širdis. Po sekančios 
repeticijos, lyg Jungtinių tautų kon
ferencijoje prie gražiai ir skaniai 
padengtų stalų, prasidėjo oficialus 
sambūrio metinis susirinkimas, ku
riame valdybos pirmininkas vaizdžiai 
atpasakojo 1984-tų metų veiklos eigą 
ir nuoširdžiai padėkojo sambūriečiams 
už meilę dainai ir už pasišventimą 
repetuojant. Padėkojo abiems dirigen
tėms už darbą ir sugebėjimą išlaikyti 
toki skambų vienetą. Neužmiršti 
buvo ir sambūrio valdybos nariai, kitiems Australijos lietuviams yra

pirmoje repeticijoje pas Baltrūnus 
jauniausieji sambūrio nariai Rita ir 
Raimundas Bruožiai, sesutei Virgini
jai padedant, savo dainomis, užima

sambūriečius. Seniausias sambūrio 
narys ir pirmasis dirigentas Juozas 
Petrašiūnas, patenkintas džiaugiasi 
naujuoju prieaugliu.

kurie daug pasidarbavo organizuojant 
visą veiklą, o sambūrio iždininkui ir 
niekada nepavargstančiai sekretorei, 
kurie užbaigė savo nelengvas parei
gas, buvo nuoširdžiai atsidėkota. Su 
dėkingumu buvo išvardinti ir kiti 
asmenys, kurie Įvairiais darbais prisi
deda prie išvykų organizavimo, sce
nos apšvietimo ir kt. darbų.

Be ginčų ir išsikalbėjimų, greit 
valdyba buvo papildyta naujais nariais 
ir 1985-tų metų sambūrio valdyba 
pasiskirstė pareigomis sekančiai: Ly- 
nikas Kęstutis - pirmininkas, Petra
šiūnas Juozas - sekretorius, Kviecins- 
kas Povilas - iždininkas, Petrašūnienė 
Jane - parengimų vadovė, Kymantas 
Gerutis - ūkio viršininkas ir Lazaus
kas Vincas - narys.

Naujoji valdyba jau spėjo apšilti ir

MELBOURNE
METINIS SUSIRINKIMAS

ALB Melbourne apylinkės metinis 
narių susirinkimas įvyks balandžio 14,
2.30 vai. Lietuvių namuose.

Bus renkama nauja apylinkės valdy
ba, revizijos komisija ir garbės 
teismas.

Skaitlingas dalyvavimas svarbus 
bendruomenės ateičiai.

Prašome laiku įsigyti bendruomenės 
nario knygeles.

ALB Melbourne apyl. valdyba. 

pirmasis jos uždavinys yra balandžio 
23 suorganizuoti sambūrio vakaronę 
Lietuvių namuose, kur, dainos mėgė
jai, jaukioje nuotaikoje, galės pasi
klausyti įvairiausių dainų, išpildomų^ 
choro, okteto, sexteto, dueto ir solis
tų. Apie šį parengimą bus daugiau 
informuota per spaudą ir per lietuviš
ką radio pusvalandį. Kovo mėn.- 
Sydney Įvyksta Australijos lietuvių 
chorų dirigentų suvažiavimas, kuria
me bus aptartas ir nustatytas sekan
čios Dainų šventės repertuaras. Šiam 
suvažiavimui sambūri reprezentuos 
dirigentė Danutė Levickienė.

Turbūt neapsiriksiu pasakęs, kad 
Melbourne Dainos sambūris yra pats 
jauniausias choristų amžiumi, kas 
užtikrins šio vieneto tęstinumą. Visų 
dideliam džiaugsmui galiu painfor
muoti, kad šiomis dienomis, Dainos 
sambūris pasipuošė keliais naujais 
dainininkais, kurių amžius yra 10 - 14 
metų ribose. Tai mūsų dainininkų 
šeimos Janinos ir Juozo Bruožiu 
jauniausios atžalos, kurių balsai 
melburniškiams yra nesvetimi. Girdė
jome juos dainuojant per Įvairius 
minėjimus ir kitokius parengimus. 
Atrodo, kad šie naujieji dainininkai 
tvirtai seka savo sesutės Virginijos 
pėdomis, kuri kaip solistė ir muzikė ne 
tik melburniškiams, bet ir visiems 

gerai žinoma.
Taip pat melburniškiams gerai 

žinomos Arų šeimos vyriausias sūnus 
Tomas irgi pamėgo lietuvišką dainą ir 
jau pradėjo lankyti sambūrio repetici
jas. Sveikinu šiuos naujus lietuviškos 
dainos mylėtojus ir kviečiu ir kitų 
šeimų jaunuosius dainininkus paimti jų 
pavyzdį ir sekti jų pėdomis.

Melbourne Dainos sambūris rimtai 
svarsto galimybes padainuoti Perth 
lietuviams ir visa galimas dalykas, kad 
dar šiais metais, Perth mieste nus
kambės gražios lietuviškos dainos.

Visi Melbourne balsingieji lietuviai, 
kurie iki šiol sau ir savo artimiesiem^ 
dainavo, yra kviečiami papildyti 
Melbourne Dainos sambūrio dalyvių 
eiles, nes "kur du stos - daugiau 
padarys“.

LIETUVIŲ RADIJO 
VALANDĖLĖS

ADELAIDE 5EBI - FM šeštadie
niais nuo 9 v. iki 10 v. ryto.

CANBERRA 2XX ketvirtadieniais
7.30 vai. vak.

MELBOURNE 3EA sekmad. 11 vai.
ryto, pirmad. 6.30 vai. vak.
BRISBANE kiekvieną ketvirtadienį
5.30 - 6 vai. vak.
PERTH 6NR kas trečią antradienį
6.30 vai. vak.
SYDNEY 2EA šeštadieniais 10-11 
vai. ryto.

1984 metų Australijos lietuvių 
fondo $500 premija, skiriama akty
viausiam tų metų lietuviui jaunuoliui, 
teko melburniškiui Jonui Mašanauskui.

Jonas yra Australijos lietuvių 
jaunimo sąjungos valdybos narys ir VI 
Pasaulio lietuvių jaunimo kongreso 
organizacinio komiteto spaudos ir 
informacijos komisijos narys.

Lietuviškoje veikloje Jonas pradėjo 
reikštis seniai. Savo laiku ėjęs į 
lietuvišką sekmadienio mokyklą, jis 
įstojo į skautus, vėliau dalyvavo 
tautinių šokių grupėje ir buvo aktyvus

Melbourne biblioteka
MELBOURNE 

LIETUVIŠKOJI KNYGA

Gauta Šaltinių bibliotekai: iš V. 
Bartuškos - a.a. Liudo Barkaus 
pomirtinio palikimo Australijos lietu
vių veiklos ir spausdinto žodžio 
archyvinė medžiaga, 1941.6.22 sukili
mo minėjimo, įvykusio 1981.6.22, 
juostelinis įrašas ir by Theodore S. 
Thurston Įdomus atsiliepimas apie 
lietuvių kalbą "Lithuanian Langua
ge". Iš Melbourne ramovėnu valdybosMusepn bnret Russian imperialism 
and Messianism - Gesta Dei per 
Russos", Brooklyn 84. Iš A.E. 
Bakaičių - iš serijos "Noriu žinoti". 
A. Sabaliausko "Žodžiai pasakoja", 
Vilnius 65. Iš V. Šalkūno - "Eltos 
Informacijos" Nr. 1, Washington 85. 
"Elta Information Bulletin" Nr.10, 
Washington 84. Iš S. Arienės, P. 
Binkų, L. Kaladės ir S. Ribačiauskie- 
nės- įvairaus turinio knygų ir žurnalų.

Gauta Šaltinių bibliotekai: V. Ma
ciūno "Vincas Krėvė savo laiškuose 
1944-1954”, Chicago 196. K. Matu
laičio "Dorybės”, Chicago 1932. J. 
Vaišnoro "Mačiau Dievo Tarną”, 
Chicago 1962. LKB Kronika Nr. 64. 
Eltos informacijos iki rugsėjo mėn. 
Nr. 9. Elta Information No. 9, Sep
tember, 84. K.A. Girdvilo ’’Kūry
bingasis veikėjas dr. Kazys Drau
gelis”, Čikaga 1971. Algimanto

KVIETIMAS
MELBOURNE SGMD 

PRANEŠIMAS

Pranešame, kad 1985 m. kovo mėn. 
24 d., (sekmadienį), 2 vai. p.p. 
Lietuvių namuose,(Moterų sekly
čioje), 44 - 50 Errol St., Nth. 
Melbourne, yra šaukiamas draugijos 
narių metinis susirinkimas.

Susirinkimo dienotvarkė:
1. Susirinkimo atidarymas.
2. Prezidiumo pirmininkės ir 

sekretorės rinkimas.
3. Pranešimai:

a) Pirmininkės,
b) Iždininkės,
c) Ligonių ko-ordinatorės, 

sportininkas.
Dabar Jonas yra budys Džiugo 

tunte, žaidžia tinklinį už Melbourne 
sporto klubą "Varpą", o 1983 metais 
dalyvavo II Pasaulio lietuvių sporto 
šventėje Čikagoje, atstovaudamas 
Australijos lietuvius.

Pereitais metais Jonas, siunčiamas 
ALJS, dalyvavo steigiamąjame Lietu
vių jaunimo sąjungos Sydney skyriaus 
susirinkime, kalbėjo Romo Kalantos 
minėjime, dalyvavo ruošime sportinio 
susitikimo su latviais, Melbourne 
visuomenei suorganizavo seminarą 
apie "Disidentini judėjimą Lietuvoje 

[ir Ukrainoje", buvo vienas iš organi
zatorių ir dalyvių Sekmadienio spek- 

įtaklyje II.
Laike XII Lietuvių dienų sostinėje 

[Canberra, Jonas buvo vienu iš autorių 
iir aktorių Melbourne jaunimo pasta
tytame veikale "Susitikimas". Ten 
[taip pat dalyvavo ALJS suvažiame, VI 
■PLJ Kongreso organizacinio komiteto 
konferencijoje, ir ALJS politiniame 
simpozijume.

1983 metais baigęs Melbourne 
tesantį Monash universitetą, Jonas 
idirba žurnalistu Melbourne dien
oraštyje "The Sun" ir redaguoja 
Australijos lietuvių jaunimo laikraštį 
"JAU ŽINIOS”.

Mackaus "Augintinių žemė”, Chica
go 1984. Red. K. Bradūno Lietuvių 
poezija išeivijoje 1945-1971, IH”, 
Chicago 1971. B. Orentaitės ir A. 
Zavadskio "Lietuvos Nerija”, Vil
nius 1973. "Filosofijos istorijos 
chrestomatija (renesansas), Vilnius 
1984. "Svetimoj padangėj”, Wuerz- 
burgo Lietuvių stovyklos metraštis, 
Wuerzburg 1946. P. Galaunės, J. 
Vienožinskio švedų kalba "Litauens 
Konst". Malmo 1931. Zdane Elena 
lustrations "Maironis Jūratė ir 

_*ytis”, išleidimo metai ir vieta 
'nepažymėta. V. Žemaičio ’’Dorovės 
sąvokos”, Vilnius 1983. R. Kazlaus
ko pirmas gausiai iliustruotas dru
gių atlasas lietuvių kalba ’’Lietuvos 
drugiai, Vilnius 1984. A. Piročkino ir 
A. Šidlausko "Mokslas senajame 
Vilniaus Universitete”, iš serijos 

[’’Lietuvos mokslo paminklai”, Vil
nius 1984. Simono Daukanto "Že
maičių tautosaka II”, pasakos, pa
tarlės, mįslės, Vilnius 1984.

Ačiū Barborai Prielaidienei, savo 
vyro du lietuviškus dokumentus 
perdavusiai bibliotekos retenybių 
stovui.

Aukojo bibliotekai: $ 5 A. Gru
žauskas. Knygų J. Banks, p. Braniš- 
kienė, A. Grušauskas, L.A. Rama
nauskai (Clayton), Č. Vištakas.

J. Mikštas 
Bibliotekos vedėjas

d) Revizijos komisijos.
4. Diskusijos dėl pranešimų.
5. Valdybos apyskaitos tvir

tinimas.
6. Klausymai ir sumanymai.
7. Susirinkimo uždarymas.

Susirinkimui pasibaigus - kavutė ir 
užkandžiai.

Maloniai kviečiame visas draugijos 
nares, rėmėjas ir draugijai prijau
čiančias skaitlingai dalyvauti ir Jūsų 
laukiame.

Soc. Globos Moterų D-jos Valdyba 
Melbourne
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V. SKUODO, G. IEŠMANTO 
IR P. PEČELIŪNO

Teismo procesas Vilniuj 
1980 m. gruodžio mėn.

Teismo procesas prasidėjo 1980 
m. gruodžio 15 d., pirmadienį, bai
gėsi gruodžio 22 d„ taip pat pirma
dienį. Procesas vyko Lietuvos TSR 
Aukščiausiojo teismo posėdžių salė
je Vilniuje, Lentpjūvių gatvėj 24. 
Kaltinamieji Vytautas Skuodis ir 
Povilas Pečeliūnas suimti 1980 m. 
sausio 9 d., Gintautas Iešmantas 
dviem mėnesiais vėliau - 1980 metų 
kovo mėn. Iki teismo abu pirmieji 
išbuvo - kalėjime beveik metus, 
Gintautas Iešmantas - 9 mėn. Bylos 
Nr. 58.
Gruodžio 15 diena

Iš pat ryto prie teismo rūmų ir 
rūmų vestibiulyje būriuojasi teisia
mųjų giminės ir bendraminčiai. Ne
maža saugumiečių bei milicijos. Prie 
posėdžių salės durų visą laiką stovi 
saugumiečiai su raudonais reiščiais 
ant rankovių ir uniformuoti milici
ninkai. Į salę leidžia tik su pakvieti
mais. Įleidžia taip pat ir teisiamųjų 
gimines, patikrinę jų pasus. Ant 
teismo stalo guli 24 bylos tomai.

XIII - XIV amžiaus Naugarduko pilies griuvėsiai
10 vai. 15 min. atveda teisiamuo

sius. Pirmą įveda Vytautą Skuodį, 
antrą - Povilą Pečeliūną, trečią - 
Gintautą Iešmantą. Teisiamieji iš
vargę, bet ramūs, susikaupę.

Įeina advokatai. Trys. Prie stalo 
atsisėda prokuroras Bakučionis. Pa
galiau: ’’Stot! Teismas eina!” Pasi
rodo teisėjas Ignotas ir du tarėjai: 
Didžiulienė ir...

Sekretorė Baranauskaitė paskel
bia teismo sudėtį. Teisėjas Ignotas 
klausia, kada teisiamieji susipažino 
su kaltinamąja išvada. Visi trys at
sako, kad gruodžio 8 d., tai yra prieš 
savaitę. Paskelbiama, kad teisia
muosius gins advokatai: Vaicekaus
kas - V. Skuodį, Kudaba - P. Peče
liūną, šagreika - G. Iešmantą.

Teisėjas Ignotas klausia ar teisia
mieji turi pastabų dėl teismo sudė
ties. V. Skuodis atvokato atsisako. 
Jis pareiškia, kad dar 1980 m. spalio 
mėn. 13 dieną rašęs pareiškimą ir 
prašęs iškviesti advokatą iš JAV, 
nes jis yra JAV pilietis. Matyti, šis 
pareiškimas nepateko net į proku
ratūrą. Apie jam paskirtą advokatą 
sužinojęs gruodžio 8 d., kai buvo 
įteikta kaltinamoji išvada. Advoka
tas, negalėjęs sekti bylos rengimo, 
negali būti kompetetingas teismo 
procese. Todėl jis ginsis pats. G. 
Iešmantas taip pat atsisako advoka
to. Jis nereikalavęs advokato ir pa
rengtinio tardymo metu. Ginsis 
pats. P. Pečeliūnas pareiškė, kad 
juridinės konsultacijos negavo per 
visą beveik metus trukusį parengti
nį tardymą. Negavo jos ir po gruo
džio 8 dienos. Veltui laukė gynėjo 
gruodžio 9, 11, 12 dienomis. Paga
liau sulaukęs, išgirdo iš Kudabos lū
pų, kad jis disidentų neginąs. “Tai 
ką jūs ginsit? — paklausiau, — Juk
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Teismas
šioje kameroje be manęs nieko dau
giau nėra.” P. Pečeliūnas teismui 
įteikė pareiškimą, kuriuo atsisako 
teismo procese advokato.

V. Skuodis pareiškė nušalinąs iš 
bylos nagrinėjimo teismo narius, 
kadangi jie visi yra partiniai ir tokio 
pobūdžio byloje kaip ši, negali būti 
objektyvūs.

Teisėjas paklausė prokuroro ir 
advokatų nuomonės. Jie atsakė, kad 
baudžiamojo proceso kodekse ir 
teisminėje praktikoje tokie motyvai 
nepakankami. Teisėjas su tarėjais 
išėjo pasitarti. Po penkių minučių 
grįžo ir pranešė, kad gynėjų nušali- 

•nimas priimtas. Skuodžio pareikštas 
nušalinimas teismui nepriimtas, 
motyvuojant BPK 14 straipsniu, 
kuris skelbia: "Vykdydami teisin
gumą baudžiamosiose bylose, teisė
jai ir liaudies tarėjai yra nepriklau
somi ir klauso tik įstatymo. Teisėjai 
ir liaudies tarėjai sprendžia bau
džiamąsias bylas remdamiesi įsta
tymu, sutinkamai su socialistine tei
sine sąmone, tokiomis sąlygomis, 
kurios daro negalima teisėjus pa
veikti iš šalies.”

Advokatai atsistojo ir iš salės išė
jo. Teisėjai liko.

G. Iešmantas pateikė prašymą, 

kad jo sūnus nebūtų šaukiamas į 
teismą liudyti prieš tėvą. Pečeliūnas 
ir Skuodis šiam prašymui pritarė. 
Skuodis dar pažymėjo, kad versti 
liudyti prieš šeimos narius yra ne
etiška. Teismas prašymą atmetė.

Apklausiami teisiamieji: pavardė, 
gimimo metai, gimimo vieta, pilie
tybė, šeimos sudėtis, darbovietė ir 
gyvenamoji vieta iki suėmimo, teis
tumas.

Vytautas Skuodis, gimęs 1929 m. 
kovo mėn. 21 d. JAV Čikagoje, JAV 
pilietis. (Teisėjas pertarė — TSRS 
pilietis). Vedęs, šeimoje 4 asmenys: 
žmona ir dvi dukterys. Dirbo Vil
niaus Universitete gamtos fakulte
te, docentas. Gyveno Vilniuje, Van- 
dentieko g. 44-4. Nepartinis. Ne
teistas.

Gintautas Iešmantas, gimęs 1930 
m. sausio 1 d. Lietuvoje, Kudirkos 
Naumiesčio apskrityje, Žūklių 
kaime. TSRS pilietis. Vedęs, šeimo
je 4 asmenys: žmona ir du sūnus. 20 
metų dirbo žurnalistu respubliki
niuose laikraščiuose. 1974 m. buvo 
’’Komjaunimo tiesos” redakcijos po
litinio skyriaus vedėjas. Po 1974 
metų dirbo knygų rūmuose. Iki 1974 
m. buvo partijos narys. Baigęs Vil
niaus Pedagoginį institutą lietuvių 
kalbos ir literatūros specialybę. Ne
teistas. Gyveno Vilniuje, Švyturio 
8-36.

Povilas Pečeliūnas, gimęs 1928 m. 
gegužės mėn. 17 d. Panevėžio raj. 
Kuršių kaime. TSRS pilietis. Baigęs 
Vilniaus Universitetą, lietuvių kal
bos ir literatūros specialybę. Neve
dęs. Iki arešto dirbo Vilniaus m. 
14-oje rusų vidurinėje pamaininėje 
mokykloje lietuvių kalbos mokytoju. 
Nepartinis. Neteistas.

1.4

KALTINAMOJI IŠVADA
Kaltinamąją išvadą skaitė sekre

torė, teisėjas, tarėjas, teisėjas ir vėl 
sekretorė. Atrodė, šis darbas jiems 
gan sunkus. Pasitaikantys tarptau
tiniai žodžiai dažnai jiems sudary
davo keblumų. Kaltinamojoj išvadoj 
sakoma:

V. Skuodis sistemingai klausėsi 
antitarybinio turinio užsienio radijo 
laidų. Jų įtakoje susiformavo jo an
tikomunistinės pažiūros. Susidomė
jo antitarybinio pobūdžio nelegalia 
literatūra, šmeižiančia tarybinę 
santvarką, griaunančią jos autorite
tą. Išvardinami Skuodžio bute rasti 
ir paimti rankraščiai ir nelegalūs 
leidiniai, kurie buvo dauginami kal
tinamojo rašomąja mašinėle "Opti
ma”. V. Skuodis kaltinamas tuo, kad 
dalyvavo ’’Alma Mater” ir "Per
spektyvų” leidime ir platino nelega
lią spaudą. Straipsnis ’’Kraštotyra - 
visų mūsų rūpestis” yra parašytas 
V. Skuodžio, nes panašaus turinio 
rankraštis rastas pas jį kratos metu. 
Svarbiausias kaltinimas Skuodžio - 
rankraštis "Dvasinis genocidas Lie
tuvoje”, atspausdintas rašomąja 
mašinėle ne mažiau kaip 4 egz. pla
tinimo tikslu. V. Skuodis šio rašinio 
išvadoje šmeižikiškai tvirtina, kad 
Lietuvoje persekiojami tikintieji, 
kad čia nėra religijos laisvės. Skuo
dis ne tik platino, bet ir aktyviai da
lyvavo leidžiant nelegalią spaudą. 
Nelegalioje spaudoje iškreiptai ir 
šmeižikiškai vaizduojama tarybinė 
tikrovė, tendencingai nušviečiami 
atskiri faktai. Visa tai patenka į re
akcingos išeivijos spaudą. Skuodis 
parašė keturis laiškus, kuriuos pats 
padaugino, turėdamas tikslą juos iš
platinti. Jie yra patekę į užsienio 
spaudą ir panaudoti laidose per už
sienio radiją. Tą įrodo byloje esan
tys tų laidų užrašai ir laikraščių iš
karpos. Laiškų turinys - antitarybi
nis. Juose šmeižikiškai nušviečiami 
kai kurie tarybinės tikrovės faktai. 
Tokiu būdu siekiama apjuodinti ta
rybinę santvarką, perduodant de
zinformaciją, šmeižtus. Visa tai pa
kerta tarybų valstybės pagrindus, 
griauna jos autoritetą. Kaltinimą 
įrodo kratų metu paimta ir konfis- 
. >___ J&aga (1970 n*. IčLpKLlClO
24 ir 1980 m. sausio 9 d.), parengti
nio tardymo duomenys, liudytojų 
parodymai.

Gintautas Iešmantas kaltinamas 
tuo, kad rašė antitarybinio turinio 
eilėraščius bei filosofinius teorinius 
straipsnius (teisiamojo teigimu tai 
ne straipsniai, bet studijos) ir juos 
pateikdavo nelegalių spaudinių re
dakcijoms, turėdamas tikslą juos 
atspausdinti ir išplatinti. Tą rodo 
laiškas, kurį Iešmantas parašė, pav
esdamas spausdinti savo poeziją 
’’Perspektyvos” ir nurodydamas ką, 
kaip ir kokia tvarka dėti į leidinį. 
Iešmanto laiškas, V. Skuodžio ranka 
perrašytas, rastas pas Skuodį. Be 
to, Iešmantas platino nelegalią lite
ratūrą. Liudininkė Martišiūtė, ga
vusi iš Iešmanto poezijos rinkinį ir 
’’Perspektyvas”. Girdėjusi, kaip šis 
sakęs, jog areštavo jo gerą draugą, 
bet jis jo (Iešmanto) neišduosiąs. 
Rabačiauskaitė paliudijo, kad ji savo 
rašomojo stalo stalčiuje rado ’’Per
spektyvas”. Marcinkevičienė paliu
dijo, kad Iešmantas prašė jos at
spausdinti nelegalaus turinio teks
tus, bet ji atsisakiusi, nenorėdama 
turėti nemalonumų. Iešmantas 
sistemingai klausęs užsienio radijo 
laidų, šmeižiančių tarybų santvarką. 
Jų įtakoje susidaręs antitarybines 
pažiūras ir susidomėjęs nelegali© 
literatūra. 1978 m. ėmęs bendradar
biauti nelegalioje spaudoje: rašė 
straipsnius, prisidėjo prie jos daugi
nimo ir platinimo. Savo straipsniuo
se kėlęs Lietuvos išstojimo iš TSRS 
idėjas, skelbęs nesančių organizaci
jų - Lietuvos komunistų sąjungos, 
judėjimo už išstojimą iš TSRS - 
programas. Išvardijami jo straips
niai: ’’Rubikonas”, ’’Mintys paraštė
se”, ”Ką kalba kareivio laiškai” ir kt. 
Visa tai įrodo kratų medžiaga ir pa
rengtinio tardymo medžiaga.

ŽINYNAS
ETHNIC ARTS DIRECTORY

Australia Council išleido naują 
laidą knygos - žinyno, kuriame 
patalpinta informacija apie įvairių 
rūšių meno grupes, menininkus ir 
pasikartojančius meninius renginius.

Žinynas apima visą Australiją. 
Jame yra informacija apie valstybines 
įstaigas, teikiančias piniginę paramą, 
duodančias patarimus, sudarančias 
sąlygas mokymui, skleidimui ar de
monstravimui etninio meno. Menas 
imamas plačia prasme, pradedant 
rankdarbiais baigiant teatriniais pas
tatymais ir laikraščiais.

Iš lietuvių šiame žinyne yra paminėti 
iš N.S.W. Leeka Gruzdeff - 
Kraucevičiūtė, Jolanta Janavičienė, 
Jurgis Janavičius, Eva Kubbos, Agnė 
Lukšytė-Meiliūnienė, Ava Saudargie- 
nė, Antanas Skirka, Leonas Urbonas, 
Bronius Žalys ir kiti.

Iš Pietų Australijos (S. A.) randame 
Lidiją Šimkutę - Pocienę, iš Viktorijos 
(Vic.) yra Vosylius Jeršovas, Alė 
Liubinienė ir Vytautas Miliauskas.

Taip pat paminėti "Mūsų Pastogė", 
"Tėviškės Aidai”, Sydney, Adelaide, 
Brisbane ir Melbourne radijo laidos, 
dvimetinės Lietuvių dienos(N.S.W.), 
Tautos diena (National Day, S.A.), 
Malūnėlis (Vic.), Tautinių šokių grupė 
(W.A.), Dainos sambūrys (Vic.) ir 
Atžalos teatras (N.S.W.)

NAUJA KNYGA
NAUJA KNYGA IŠ AUSTRALIJOS

Algimanto Mackaus knygų leidimo 
fondas jau baigia išleisti Australijoje, 
Sydney, gyvenančios poetės Aldonos 
Veščiūnaitės - Janavičienės antrąjį 
poezijos rinkinį "AIDINČIOS UPĖS".

Šios knygos meninį apipavidalinimą 
įvykdė Melbourne gyvenantis daili- 
nirvkao «...-- „Ir ov’ičiua.

Pirmoji Aldonos Veščiūnaitės poe
zijos knyga " Žodžiai kaip salos”, buvo 
išleista tos pačios leidyklos ankščiau 
ir susilaukė plataus ir gana palankaus 
dėmesio viso pasaulio lietuvių spau
doje.

KETURI į VASARIO 
ŠEŠIOLIKTĄJĄ

Šiemet iš Australijos vyksta keturi 
jaunuoliai į Vasario 16-sios gim
naziją: Linas Pocius iš Adelaidės, 
Marina Cox iš Sydney, Danius Kęs - 
minas ir Jonas Lipšys iš Melbourne. 
Visi keturi tarp 17 - 18 metų, šiemet 
baigę viduriniąsias mokyklas, berods, 
visi priimti studijuoti universitetuose. 
Jie savo studijas atideda metams ir 
vyksta į Vasario 16 pagilinti lietuvių 
kalbą, praplėsti lituanistinį horizontą, 
kiek pramokti vokiečių kalbos ir 
susipažinti su Europa.

Tai pirmą kartą toks didokas 
slkaičius iš Australijos. Australijos 
Lietuvių Fondas kiekvieno kelionę 
parėmė $750 suma.

Gerą reklamą Vasario 16 gimnazijai 
padarė praeitus metus ten praleidę: 
Robertas Baltutis iš Melbourne ir 
Danutė Baltutytė iš Adelaide. Abu jie 
grįžę su pasididžiavimu pasakoja apie 
savo dienas Vokietijoje lietuviškoje 
gimnazijoje, apie lankymąsi Lie
tuvoje, apie susitikimą Romoje su 
popiežiumi, apie viešnagę Anglijoje ir 
Amerikoje, apie užmegstas naujas 
draugystes.

Iš Australijos 4 ruošiasi vykti, jei 
bus priimti, liepos mėnesį į Vilniaus 
lietuvių kalbos vasaros kursus.

Mantas.
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Baublio aidas
PABAIGA

Sausio 11. Ši diena yra skirta 
hunams ir poilsiui. Skautai rengia 
jotinį kelią (Commando Course). Tų 
učių begalės, kai kurios atrodo 
■nugalimos. Pa 
ilgimų vadovas tikrina įrengimus, 
otų ne juokai, jei paskutinę dieną 
s nors išsisuktų koją, ar nusilaužtųų 
randą.
Stovyklos daktaras suvedinėja sto- 
rfdos ligonių statistikas. Pas jį visos 
Mos apie tikrus ir ne visai tikrus 
Jonius. Džiugu, kad ligoninėje nėra 
i vieno ligonio.
Pastovyklių vadovai susirūpinę 
teinančia naktim, mat paskutinė, gali 
ngti ne tik kaklaraiščiai iš palapinių. 
Et ir pačios palapinės su skautais. O 
s atsakys, jei ne vadovai? Reikės 
Emiegoti, ką reiškia dar viena naktis 
i dešimt nemiegotų!
Jau kelinta diena, kai stovyklos 
rėjas atrodo gerinasi paukštytėms ir 
linukams: ledų jie gauna kiek nori, 
“rbūt nori užsitarnauti mažųjų 
Eramos, jei būtų teisiamas!

Po pietų prasideda žygis kliūčių 
Eliu. Vilkiukai ir paukštytės atvirom 
tim, o vyresnieji užrištom turėjo 
Ėraiti per šias kliūtis: persikarti per 
d dideles duobes, pripiltas vandens 
'Padengtas maždaug pėda nuo žemės 
Eželtu, surištų, pripūstų, automobil- 
1 kamerų tinklu. Neįkritus į vandenį 
Uv° neįmanoma pereiti.
JĮa ęjllLSa kliūti. PJ.Tft).skambučio 
jį įlipti, nusileisti, vėl pagal skambutį 
prasti ant virvių siūbuojančias dvi 
eveik penkių metrų ilgumo karteles 
. jas pereiti. Šią kliūtį vos keli įveikė.
po to reikėjo bėgti prie ožių: per 

ienus jų reikėjo perlipti, po kitais 
rdysti.
Sekė ilgas, šešių metrų, purvo 

pavys, padengtas žemu, plastikiniu 
togeliu. Pro jį reikėjo pralysti, 
epaliečiant stogelio.
po griovio sekė plaukimas per upę, 

jikantis ištemtos virvės.
Kitoje pusėje reikėjo, susiradus 

olą. i ją įlipti, kitu keliu nusileisti 
rie upės, su prie virvės pririštais 
lėliais persigauti per upę ir grįsti 
tgal i stovyklą.
Sis žygis-žaidimas truko tris va- 

aodas.Laimėjo mažiausiai padarę 
laidų.

Atėjus įsakymui apsivilkti išei- 
■inėmis uniformomis ir ruoštis pasku- 
iniam vėliavų nuleidimui, visus apė- 
lė liūdesys. Juk reikės atsisveikinti su 
iskuo, ką šioje stovykloje per 
įaskutines dešimt dienų pergyve- 
ome.

Po visų įsakymų, pakėlimų, apdo
vanojimų. pagyrimų ir laimėtojų 
Bskelbimų, himnui skambant nuleidus 
vėliavas, pagal kažkokią tai tradiciją, 
tovyklos "valdžios” veikla pasibai- 
lia. Šį kartą valdžią perėmė vilkiukų 
’triumviratas", kuris nusprendė "seną 

vilką" įkišti į bausmių suolą ir apipilti 
vandeniu. Kažin, ar gerai taip 
"atsilyginti" vadovui, kuris jais rūpi
nosi per visą stovyklos laiką? Gal kai 
kam tai yra juokinga ir sudaro 
malonumo, bet kur dingo skautiškas 
mandagumas ir kilnumas?

Buvo "teisiamas" ir virėjas, bet jis 
išsisuko, jam turbūt padėjo padidintos 
ledų porcijos!

Paskutinis laužas paliko neužmirš
tamą įspūdį. Prasidėjo jis senoje 
laužavietėje. Pasibaigus dainoms, mo
nologams. stovyklos aktualijoms ir 
štabo pasirodymui, ant upės viduryje 
esančio plausto buvo uždegtas 
BAUBLIO laužas, kurio liepsnos 
žiežirbos taip smarkiai šoko į dangų, 
jog buvo baisu, kad jos neuždegtų 
upės krantuose esančios sausos žolės. 
Bet iietuvška daina galingai ir 
skambiai skleidėsi paupyje ir mintimis 
visus nunešė į Lietuvą, į ten buvotus 
laužus, ten praleistas stovyklas... 0 
išgirdus "Lietuva brangi", nejučiomis 
skruostu nuriedėjo ašara, grąžinusi į 
dabartį.

Išsiskirstėme sudainavę " Ateina 
naktis", bet šią naktį nemiegojo nei 
viršininkai, nei tie. kuriems rūpėjo 
pokštai

Sausio 11 d. Stovykla jau likviduo
jama. Kaip ją vertinti? Ar galima kaip 
nors įvertinti tas aukso valandas, 
papuoštas deimantinėm minutėm. kų2 
nuėjo į amžinybę,*6et mūsų atmintyje 
jos gyvens ilgai. Stovykla, kaip ir 
mokykla, pasilieka nepamirštama, joje 
išgyventas laikas tampa auksu visam 
gyvenimui.

Aleksandras Kelmietis.

"Baublio aido" stovyklos štabą 
sudarė: ps. Mindaugas Mauragis - 
viršininkas, s.v. Rika Sipavičius - 
adjutantas, j.s. Rimas Šarkis - brolijos 
vadovas, v.sk. Rasa Mauragienė - 
seserijos vadovė, s.v. Ridas Daukus - 
užsiėmimų vadovas, s. Pajauta Pulli- 
nen - sekretorė, s.v. Audrius Miniotas 
- ūkvedys, kun. Alfonsas Savickas - 
dvasios vadas.

Pastovyklių vadovais buvo: paukš
tyčių v.sk. Vida Howe ir Audronė 
Stepanienė, vilkiukų s.v. R. Cameron, 
skaučių v.sk. Rasa Blansjaar, skautų 
s.v. Zduoba, vyr. skaučių v.sk. Julytė 
Stašionytė.

Stovyklos instruktoriais buvo: s.v. 
Jonas Šliogeris pravedė naktines 
iškylas, v.sk. Pauline Wade - aplinkos 
pažinimą (Orienteering), v.sl. Vida 
Bliokaitė - iškylas upėmis, s.v. Rimas 
Kabaila - papuošimus ir kryžių 
statymą, s.v. Arvydas Zduoba - 
pionierijos darbus, v.sk. Julytė Stašio
nytė lietuviškų pasakų insceniza
vimą prie laužų.

S.v. Viktoras Šliteris buvo virėju, 
j.s. Rimantas Šarkis - gydytoju, s.v. 
Raimondas Vingilis - transporto 
vadovu.

Pranešimas
ŽIDINIO PRANEŠIMAS

Pranešame visiems Sydney skautų 
Židinio nariams, kad kovo 24, sek
madienį, 3 vai., Lietuvių klubo 
patalpose, Bankstown, šaukiama narių 
metinė sueiga.

Sueigos programoje: LSS narių - 
50-metininkų pagerbimas - apdova
nojimas spec, ženklais, s. fil. Vyt. 
Bukevičiaus įdomi paskaita. Židinio 
vadovybės rinkimas.

I sueigą kviečiami židi niečiai, jų 
šeimų nariai ir svečiai - bičiuliai.

Narių dalyvavimas sueigoje bū
tinas! Visų laukiame!

Budėkime!

Židinio Tėvūnas ir Kanclerė

Atvykus Australijon
GYVENIMO PRADŽIA AUSTRA

LIJOJE

Yra rašoma knyga apie pergyve
nimus imigrantų, atvykusių po karo iš 
Europos į Australiją, pradžioje apgy
vendintų imigrantų stovyklose ir 
hosteliuose.

Šios knygos rašymas, užtikrina 
autore. Catherine Panich, neturi jokių 
politinių tikslų ir nesurištas su jokia 
politine organizacija.

Knygos tikslas yra aprašyti pokario 
imigrantų pergyvenimus. Dėl to 
autorė norėtų susisiekti su kuo 
daugiau žmonių, kurie jai papasakotų 
ar parašytų savo pergyvenimus, duotų 
kopijas dokumentų, laiškų ar foto
grafijų.

Parama "Mūsų pastogei”
PhRPMA "MŪSŲ PASTOGEI”

Atnaujindami prenumeratą, vie
toj gėlių ir kitomis progomis "Mūsų 
pastogę" parėmusių sąrašas:

$ 30 S. Zablockienė, N.S.W.
Po $ 25 ALFAS valdyba, P. Ja- 

siūnienė, N.S.W., S. Jarfliįauskas, 
N.S.W. ’ "

$ 21 B. Dirmantienė, U.S.A.
Po $ 20 V.B. Barkai, N.S.W., M. 

Gailiūnas, N.S.W., E.I. Jonaičiai, 
N.S.W., V. Martišius, A.C.T., P.J. 
Pullinen, N.S.W., S. Sagatis, Qld.

$ 15 Br. Dambrauskas, N.S.W.
A. Kudžius, Qld.,

Po $ 10 A. Andriuška. A.C.T., Pr. 
Antanaitis, N.S.W., D. Bižienė, 
N.S.W., J. Černiauskas, N.S.W., V. 
Danta, N.S.W., V.A. Kardelis,

Apdovanotas Adamkus
Amerikos Chemijos Draugija 1985 

m. visuomeninių reikalų žymenį 
paskyrė Valdui Adamkui, JAV Gamtos 
Apsaugos Vidurio Vakarų admi
nistratoriui.

Apdovanojimas paskirtas už darbą, 
populiarinant gamtos apsaugos idėjas 
visuomenėje, parodytą rūpestį, spren
džiant gamtosaugines problemas.

Žymenio įteikimas buvo vasario 22

RYKLIO AUKA
Kovo 3. Port Lincoln, į vakarus nuo 

Adelaide, vietovėje, apie 50m nuo 
kranto dviejų metrų gylyje su 
snorkeMu plaukianti moteris buvo 
perkąsta ir per du kartus praryta 6 
metrų ilgumo ryklio.

Savaitę prieš tai. tuose vandenyse 
buvo įmetami gendančios mėsos 
gabalai, pritraukti žuvis žuvininkų 
varžybom

Juozas Mikštas
IŠJUNGTO RADIATORIAUS

SONETAS

Išjungiu radiatorių.
Ir šildausi prisiminimais.
Tarp kitko, nepradėtą butelį turiu. 
Pats su savim kalbėdamasis rimais.

Ko vertas toks likimas, 
Gaivinamas minčių niūrių? 
Daina nublankus ir prikimus, 
Nors ją dar vis kuriu, kuriu.

Ir blyksteli begriausmis žaibas 
Nykioj pasąmonėj staiga:
Nutolęs sakalas jaunystės raibas;

Dainų neišleista knyga---------
Ir viskas velniškai neįdomu. 
Apsvaigus liūdno laiko mirimu.

Bathurst mieste šįmet vyks šimto 
metų įsteigimo iškilmės. Dalimi tų 
iškilmių bus suvažiavimas Bathurst 
imigrantų stovykloje gyvenusių žmo
nių. Šis suvažiavimas vyks gegužės 18 
- 19 dienomis. Šeštadienį, gegužės 18 
tarp 12 vai ir 5 vai. bus susitikimas, o 
8 vai. balius. Sekmadienį 10.30 bus 
atidengimas paminklinės lentos bu
vusioje stovyklavietėje, 1 vai. "Bar
becue" toje pačioje vietoje.

Norintieji savo pergyvenimais ar 
dokumentais prisidėti prie knygos 
rašymo, prašomi kreiptis į:

Catherine Panich 
P.O. Box 20.

Freemans Reach, N.S.W.,2754

N.S.W., J. Koliavas, N.S.W., M. 
Lingė, W.A., A. Statkus, N.S.W., A. 
Zubras, Vic.

$ 7 A. Griškauskas, N.S.W.
Po $ 5 V.J. Alekna, Vic., J. Baiko

vas, N.S.W., J. Feder, Qld., A. Gai
delis. N.S.W., M. Gailiūnas, N.S.W., 
j. Jankus, Tas., I. Jonaitis, N.S.W 
................. ..
N.S.W., K. Prašmutas, Vic., J. Pu- 
tvinas, N.S.W., J. Šimaitis, W.A., J. 
Sirutis, N.S.W., J. šeštokas, Vic., J. 
Zablockis, N.S.W.

A. Rimgaudo pagerbimui vietoj 
gėlių ”M.P.” aukojo S. Butkus $ 10, 
S. Daugėla, K. Barštys ir P. Kairys 
po $ 5.

Visiems nuoširdžiai dėkojame.
"M.P.”

Čikagoje.
Tai jau ketvirtas V. Adamkaus 

apdovanojimas. 1978 m. jam įteiktas 
EPĄ aukso medalis, 1982 m. - R. 
Carson vardo medalis, 1984 m. - 
Balzeko muziejaus iškiliausio asmens 
atžymėjimas ir 1985 - American 
Chemical Society apdovanojimas.

E.L.

BAUSMIŲ VYKDYMAS IRANE

Prieš du metus, pagal Islamo 
įstatymus, už vagystes buvo įvestos 
bausmės nukertant pirštus ar ran
kas.

Dabar Teherano laikraštis 
Kayhan praneša, kad bausmių vyk
dymui buvo pagaminta elektrinė 
mašinėlė. Taip pat jau yra sukonst
ruotas elektrinis prietaisas nupjovi
mui rankų.
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Butaforiniai ordenai
Kaip skelbia Vilniaus spauda 

"Lietuvos išlaisvinimo" 40 metų su
kakties paminėjimui krašto mokyk
las lanko medaliais bei ordinais de
koruoti karo veteranai, kurie pasa
koja moksleiviams apie savo žyg
darbius "tėvynės karo” metu.

Dabar sovietų karo veteranai turi 
nemažai rūpesčių, saugojant turi
mus medalius, nes pastaruoju metu 
juos vagia spekuliantai ir parduoda 
juodoje rinkoje. Londono dienraštis 
"The Daily Telegraph” (1.4) pra
nešė, kad sovietų spauda pradeda 
pamažu iškelti stambia medalių bei 
ordinų aferų, kurioje yra įsivėlusi 
nemaža sukčių bei spekuliantų gau
ja.

Byla prasidėjo 1983 m. liepos 
mėnesį, kada Maskvoje buvo rastas 

admirolas G. Cholostia- 
kovas. Įtarimas kilo, kai milicija iš
tyrė, kad iš jo buvo pavogtas tik ad
mirolo švarkas su per 20 medalių bei 
ordinų. Tarp jų buvo trys Raudono
sios vėliavos ordinai, kurie juodoje 
rinkoje kainuoja tūkstančius rublių. 
Buvo kalbama, kad admirolą nužudė 
medalių spekuliantai. Dabar tą pa
tvirtino RSFRS vyr. prokuroras, 
pasakęs Izvestijų korespondentui, 
kad admirolo nužudymas turi ryšio 
su kitomis medalių vagystėmis, ku
rių būta apie 40. Nors milicija suėmė 
vagių gaują, bet teismo byla jiems 
dar nesudaryta.

Anglų laikraščio korespondentas 
sako, kad rusai visuomet mėgo me
dalius. Sov. Sąjunga kasmet išdalija 
apie 45.000 medalių bei ordinų. Juos 
gauna įvairaus rango piliečiai, pra
dedant maršalais ir baigiant melžė
jomis. Medalius bei ordinus perka 
spekuliantai, numizmatikai ir, kaip 
aiškėja iš sovietų spaudos, kai kurie 
garbėtroškos.
- .KP<®11984.Xir.V)'lšspausdih'6aug§ 
straipsnį, kuris rodo, kad Sov. Są
jungoje garbėtroškų netrūksta. Štai 
tūlas Dukatovas, karo metu buvęs 
per šimtus kilometrų nuo fronto, 
dabar primygtinai reikalauja, kad 
jis būtų pripažintas frontininku ir 
net karo invalidu.

Kitas veteranas, V.D. Lymaris, 
kilęs iš Kirovgrado, karo metu buvo 
fronte ir net buvo apdovanotas III 
laipsnio šlovės ordinu. Bet po dau
gelio metų jam pasirodė, kad jis 
buvo nedavertintas. Todėl jis nu
sprendė pats tapti Šlovės ordino 
pilnu kavalierium. Laiškanešiai jam 
nešė pundus pakvietimų į įvairius 
priėmimus bei posėdžius, kur jis da
lyvavo ir buvo visų dėmesio centre.

Jam prireikė spindinčios biografi- 
nos, kurioje būtų spalvotai aprašyti 
jo kovos žygiai. Tą jis išgalvodavo 
pats, ar pasisavindavo iš kitų. Per
skaitęs knygoje, kad buvo toks 
žvalgas Lymaris,, kuriam Stalin
grado kovų metu buvo įteiktas ko

SPAUDOJE
JAV KARO LAIVAI 

SYDNEY UOSTE

Du JAV karo laivai naikintojai kovo 
4d. įplaukė į Sydney uostą. Juos 
"pasitiko" keliolika laivelių, reiš
kiančių protestą prieš atominius 
ginklus. Abu JAV karo laivai gali būti 
ginkluoti atominiais ginklais, bet, 
laikydamasi saugumo sumetimais pa
daryto nutarimo. JAV vyriausybė 
atsisakė pareikšti, ar tokie ginklai 
šiuose laivuose yra.

ATVYKO POVANDENINIS LAIVAS

Kovo 11 į Darwin uostą įplaukė JAV 
povandeninis laivas USS Pogy. Šis 
laivas yra varomas atomine energija 
ir, manoma, yra ginkluotas Cruise 
raketomis.

Priešingai pereitais metais prieš 
kitą panašų povandeninį laivą suruoš
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munistų partijos nario bilietas, jis 
tuoj pat įrašė tokį epizodą į savo ka
ro prisiminimus, nors pats buvo ne
partinis. Jo bendravardžio didvy
riškus žygius kadaise aukštai įver
tino armijos vadas gen. Batovas. Tai 
Lymaris taip pat pasisavino.

Susirinkimuose, kur pasakodavo 
savo didvyriškus žygius, jis susipai
niodavo. Klausytojams kartais atro
dė, kad jis vienu laiku kovojo ke
liuose fomtuose, bet į tai jie nekrei
pė dėmesio, sakydami, kad senatvė
je jam šlubuoja atmintis, ar kad tai 
yra karo pergyvenimų pasekmės.

Įsismaginęs, Lymaris pradėjo 
lankytis į įvairius subuvimus su 
savo žmona. Ją pristatydavo kaip 
kovų bendražygę, snaiperę. Klausy
tojus ypatingai intrigavo, kai buvo 
pasakojama, jog ji prie Stalingrado 
išgelbėjo žvalgui - didvyriui gyvybę, 
ir paskiau tapo jo žmona. Bet kai 
kurie klausytojai žinojo, jog jie ap
sivedė žymiai vėliau, o jo žmona 
kare visai nedalyvavo.

Palaipsniui melas vis aiškėjo dau
giau ir daugiau, bet tiktai saujelei 
žmonių. Prieš 5 metus Lymarį pa
kvietė į vykdomąjį komitetą ir 
griežtai perspėjo. Bet jis toliau tęsė 
savo pasakas. Vienoje mokykloje, 
kur jis dažnai pasakodavo apie savo 
karo žygius, net buvo įrengtas "Ly- 
marių karo šlovės kambarys”.

Lymario pavardė, kaip ir anks
čiau, buvo linksniuojama laikraščių 
puslapiuose ir skambėjo radijo 
transliacijose. Jis tebevažinėjo į 
įvairių dalinių veteranų susirinki
mus, kol pagaliau pakliuvo ant meš
kerės kabliuko. "Kirovgrado prav- 
doje” pasirodė Lymarių nuotrauka 
su šlovinančiu aprašymu apie "did
vyrių porą’’. Į laikraščio redakciją 
pasipylė laiškai, kuriuose buvo pa-

didvyrius į redakciją, pasirodė, jog 
Lymaris neturi jokių dokumentų 
Šlovės I ir II laipsnio ordinams.

— Iš kur gi tamsta gavai ordinus?
— Pirkau.
— Ar jie yra parduodami?
— Mano ordinai nėra tikri. Juos 

įsigijau teatro butaforijos dirbtuvė
je, kur gamina visokius reikmenis 
aktoriams, kurie scenoje vaidina 
kariškių vaidmenis.

Laikraštis paskelbė visą istoriją 
savo skiltyse, bet ir po to sostinės 
laikraštis dar išspausdino didvyrio 
fotografiją su visais butaforiniais 
medaliais.

Lymaiis ir kiti panašūs turbūt 
galvoja: jeigu valstybei yra leistina 
pasiglemžti svetimus kraštus ir aiš
kinti pasauliui, kad juos išlaisvino, 
tai kodėl veteranui negalima nešioti 
pirktus ordinus ir pasakoti vaikams, 
kad jis kovojo dėl jų laisvės?

D.B. (B.L.)

toms demonstracijoms, šį kartą nieko 
nebuvo, išskyrus viename laivelyje 
iškeltą plakatą, sveikinantį jo atvy
kimą.

NEIŠAIŠKINTI OBJEKTAI VIRŠ 
VILNIAUS

Londono laikraštis "The Sunday 
Times" iš Maskvos praneša, kad 
Aerofloto keleiviniam lėktuvui skren
dant iš Tbilisi į Taliną, pilotas 
pastebėjo didžiulę, šviesią, savo 
formą keičiančią "žvaigždę".

Skrendant virš miestų, lėktuvo 
keleiviai galėjo matyti stiprios 
"žvaigždės" šviesos apšviestas gat
ves. Pilotui apie tai pranešus aviacijos 
kontrolei, šis neišaiškintas objektas 
buvo sekamas nuo žemės.

Objektas, pavirtęs "dideliu debesi
niu besparniu lėktuvu", keleivinį 
lėktuvą sekė jam skrendant virš 
Vilniaus ir Rygos.

Laiškai redaktoriui
Gerb. redaktoriau,

Tautodailės medžio menas yra labai 
įvairus, kaip ir jo kūrėjai - dievdirbial. 
Vieni buvo nuosaikesni, o kiti turtin
gesni - gausesni ornamentikoje. Tas 
priklauso nuo meistrų skonio ir 
gabumų.

Pavyzdžiui kryžiai prie Nežinomojo 
kareivio kapo Karo muziejaus sode
lyje Kaune, buvo ornamentuoti nuo 
viršaus iki apačios (žiūr. Lietuvių 
Katalikų Mokslo Akademijos metraštį 
V 1970m). Tie kryžiai buvo pa
rinkti mūsų menininkų, gerai nusi
manančių apie tautodailę.

Kitoje vietoje, tame pačiame met
raštyje pusi. 6, rašoma: "Aukštaičių 
apylinkėje yra dirbęs vienas gabus, 
žmonių mėgiamas, kryždirbys, bene 
Deveikis, kuris puošdamas kartais net 
kryžiaus kotą, lyg ir "sudogmatizavo" 
senesnius Rokiškio apskrities kryžius 
(22,39 pav.)."

Turiu padirbęs pagal nuotraukas 
Balbieriškio ir Krosnos kryžius, kurie, 
esą, kai kurių žmonių nuomone,"per
daug ornamentais apkrauti". Balbie
riškio kryžiaus nuotrauką radau 
albume atsiųstame iš Lietuvos: Vy
tautas Ylevičius, "Tėviškė", pusi. 
137.

Kryžius papuoštas su ant ilgo koto 
kirvuku ir ietimi ir kitais kankinimo 
įrankiais. Labai skoningai ir gausiai 
papuoštas ornamentais ir pavadintas 
"Balbieriškio papuošalas". Albumą 
išleidusieji nelaikė, kad dėl ornamen
tikos gausumos, kryžius yra svetimas, 
nelietuviškas.

Tas pats ir su Krosnos kryžiumi, 
kurio nuotrauka patalpinta viršmi-

Tame pačiamė-metraštyje rašoma: 
"Dzūkuose ir pietiniame Vilniaus 
krašte, kaip liudija V. Šukevlčiaus 
piešiniai, šalia koplytėlių buvo daug 
kryžių su Kristaus kankinimo įrankiais 
- su ietimi ir kempinės smafgsčiu - 
kurie su horizantalinėmis kryžiaus 
rankomis sudarydavo lyg aptvertą 
lygiašonį trikampį. Kitose provin
cijose šitokių kryžių būdavo retai. 
Todėl dažnas juos vadina dzūkų 
kryžiais."

Lietuvių visuomenė labai vertina 
tautodailės darbus, gausiai lanko 
parodas ir daug drožinių išperka.

Gaila, kad dažnai parodų rengėjai 
tautodailei duoda menkas, mažiausias 
patalpas, kuriose sunku drožinius 
skoningai išdėstyti.

Australams mūsų tautodailė yra 
įdomi, nes jiems tai yra naujas 
dalykas.

Per šią meno parodą Canberra 
mieste daugiau dėmesio buvo atkreip
ta į tautodailę, kuri buvo aprašyta 
"Canberra Times" laikraštyje, negu į 
kitą meną.

VOKIETIJOS KANCLERIO PANEI
GIMAS

Vasario 27 Vokietijos kancleris dr. 
Kohl pasakė parlamente, jog Vokie
tija niekad nekels pretenzijų į 
Lenkijos teritoriją.

Jis pripažino, kad milijonai voki
ečių, kurie po karo buvo priversti 
pasitraukti iš Vokietijos Reicho 
rytinių teritorijų, dar jaučia stiprius 
ryšius su savo buvusia tėviške, kuri 
šiuo metu yra valdoma Lenkijos. Bet 
nėra jokios kalbos apie grįžimą, 
pabrėžė dr. Kohl. Tose rytinėse 
teritorijose dabar gyvena jau antrą 
lenkų karta, neturinti kitos tėvynės.

Kanclerio žodžius "Mes respek
tuosime tą faktą ir to klausymo 
daugiau nekelsime" parlamento at
stovai palydėjo plojimu. Vak. Vokie-

Ne lietuviai susirūpino tautodaili 
ateitimi, bet australai. Nė vien 
mūsų laikraštis tos problemos nei 
kėlė.

"Canberra Times" straipsnio auto 
Meredith Hinchliffe rašo: "Te! 
sužinoti, kad dauguma jaunų lietuv 
nusigręžia nuo tautodailės, o naudi 
jasi šiuolaikiniu meno išreiškimo būd 

Emigrantų nusigręžimas turi kė 
rūpesčių tiems, kurie propoguo 
asimiliaciją. Būtų liūdnas nuostd c 
tiek lietuvių tiek australų bendrui j 
menėms." į

Per praėjusių Lietuvių dienų Me n 
bourne meno parodą, Miliausko i 
Jeršovo dalyvavimas nebuvo ni s 
paminėtas. p

Didesnė pagarba ir dėmesys mūs j 
pačių tautodailei, paskatintų jaus g 
menininkus prisidėti. ;

B 
Vyt. Miliauskas a

t 
TAUTIŠKOS NEKALTYBES i 

PRARADIMAS u
Ii 

Gerb. Redaktoriau, «
o 

Ar verta užmerkti akis prii| 
netolimą ateitį, kuri priklauso mū t 
vaikams ir anūkams? Jau ir ta i 
nevienas apgailestaujame, kad nes < 
pratome, nepramatėme Ir todėl prl 
žiopsojome laiko ženklus. Lai u 
džiaugiuos, kad "M.P."(4.03.85, Nr. a 
talpino įvairias nuomones anSu 
kalbos lietuviškoje spaudoje vartojii s 
reikalu. '<

Neseniai Melbourne skaičiau žyi !| 
leWžiamą savaitraštį. Mes žydus sa u 
siūlome1 uediByifes išialkymd~'f>aVę e 
džiu, bet nustebau, kad tas žyi,i 
savaitraštis yra leidžiamas ne hebr 
jų, ne jidiš, bet anglų kalba.

Susidomėjęs suradau prieš 55 met 
išleistoje enciklopedijoje, kad žy 
moderniosios bendruomenės išsilaik 
mas remiasi ne kalba, bet religija , 
tradicijomis. y

Mes esame ne žydai. Todėl mu y 
reikia labiau susirūpinti ne tautišku 
nekaltybės išlaikymu, bet savo be „ 
druomenės tęstinumu išeivijoje, žiu c 
ma, jeigu norime kuo nors patį 
Lietuvos prisikėlimui. ,

Vinco Kudirkos laikai vargu 
pasikartos. Šiais naujais laikais išris 
tieji - elitas - lietuviškai kalbantis 
man atrodo, užsimerkę žiūri į emigr 
cinę mirtį.

Sveikintas, kad ir mažas mėginisi a 
Melbourne leisti visą jaunimą apjs , 
giančias anglų - lietuvių kai 0 
"Jaužinias", bet kodėl jos negalė f 
įsi talpinti po "Mūsų Pastoge"? }

J.Aras, senj. ,

Uja prisilaikys Varšuvos sutarti t 
pagal kurią Vokietijos rytų siena bu t 
nustatyta išilgai Oderio - Neis 
linijos. t

Tą pareiškimą Vokietijos kanclet 
padarė norėdamas paneigti So 
Sąjungos kaltinimus, Jog Vokietij 
vyriausybė vedanti revanšistinę pol 
tiką. Dr. Kohl pasakė, kad Va 
Vokietija siekia gerų santykių 
visomis Rytų Europos valstybėmis

SULIKVIDUOTAS PREMJERAS

Albanijos komunistų partijos die 
rašUs Zeri - Popullit pranešė, fc 
ilgus metus buvęs premjeru Meha 
Shehu, 1981 metais buvo suliks 
duoitas už "šnipinėjimą".

1981 metais buvo pranešta, kad 
nusižudė komunistų partijos centru 
komiteto posėdžio metu.
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Mūsų sportuojantis jaunimas
Leonas Baltrūnas

10 Pabaiga
o Canberra mieste laike paskutinės 
■ii orto šventės, perėjau beveik visas 

id yni ų vietas ir buvo malonu 
ė styti, kad rengėjai surado puikias 

idynių vietas ir sugebėjo vykusiai 
nl ss žaidynes pravesti. Ieškojau, ar 

pamatysiu daugiau senųjų spor- 
is linkų, dalyvavusių pirmoj sporto 
n entėje. Deja, tik vienas dar vis 

įgantis ir energingas mūsų vele
nas, Sydney Kovo krepšininkas 
ntanas Laukaitis, susirūpinęs lakstė 

aikštelės į aikštelę duodamas 
įtarimus ir žaidėjams ir vadovams, 
iila, kad neturime daugiau tokių 
lukaičlų, kurie išėję j garbingus 
teranus rastų reikalo ir toliau 
Pintis lietuviškojo sporto veikla 
lUstralijoje ir sugebėtų garbingai

•i eprezentuotl Australijos lietuvius 
S asaulio lietuvių sporto žaidynėse, 
a 'isa eilė Australijos lietuvių senųjų 
s Jortininkų ir sporto darbuotojų už 
P arbą sportinėje veikloje yra apdo-
11 anoti gražiu Garbės Nario ženklu. 
. (anau, kad niekas nėra to ženklo tiek 
į ertas, kaip Antanas Laukaitis, kuris 
i ai vienintelis dalyvavo visose sporto

mentėse, organizavo ir pavyzdine,.: , musų sportininkus ra11
i aulio lietuvių sporto šventėse Kana- 
j oje ir Amerikoje ir dar dabar gyvai 
į ielojasi visais Australijos lietuvių 
1 porto reikalais.

ADELAIDEt
NAUJA "VYTIES" VALDYBA

Adelaide L.S.K. "VYTIS" visuo- 
nas metinis klubo narių susirinkimas, 

i ykęs kovo mėn. 10 d. išsirinko naują 
< ildybą ir pareigom pasiskirstė se- 
i jnčiai: pirmininkas - Sigitas Vi- 
1 ickis, vicepirmininkas - Romas 
i ^lonskis, sekretorius - Edas Tapa-

BRISBANE
IR VĖL LAIDOTUVĖS

Vasario 11 palydėjome j Amžinus 
amus Petrą Keršulį apie 58 metų 
nžiaus, prieš pusmeti užklydusį 
ueensland'an iš Perth'o ir apsi- 
yvenusį Chevron Island, Auksiniame 
įjūry (Gold Coast).
Būrelis tautiečių po kun. kap. dr. P. 

ačinsko atlaikytų, gedulingų pa
laidų St. Marys bažnytėlėje, Sth. 
risbane, nulydėjome į Mt. Thomson 
rematoriumą, Mt. Gravat.
Per trumpą savo gyvenimo laiką 

.uksiniame pajūryje, jis lankė St.
1 larys vykstančias pamaldas, visus 
i ūnėjimus - parengimus Liet, na- 
i uose, kuriuos ir apdovanojo.
I Artimųjų ir giminių čia neturėjo, 

ikimas lėmė man jj susitikti Ans- 
ach'o karo pabėgėlių stovykloje, arti 
ekoslovakijos sienos, pačioje pra
žioję 1945 m. Antrą kartą jis aplankė 
ane Brisbane prieš 1984 metų 
alėdas.
Ilsėkis amžinoje ramybėje, vienišas 

ietuvos žemės sūnau, a.a. broli 
įtrai.

P. Kviecinskas

Einu iš aikštės i aikštę Canberroje ir 
stebiu mūsų vyrus, moteris, jaunius 
berniukus ir mergaites ir stebiu jų 
veiduose užsidegimą, norą ir pasi
ryžimą sportuoti. Visi jie repre
zentuoja savo gyvenamų vietų lie
tuvių sporto klubus ir su giliu 
patriotizmu kovoja už savo vietovės 
garbę. Kaip ir visada, krepšinis 
daugiausiai atstovaujamas ir jų rung
tynės daugiausia stebimos. Gražiai ir 
gerai organizuotos plaukimo varžy
bos, kuriose nemažai plaukikų bandė 
savo jėgas. Gaila, nemačiau nė vieno 
plaukiko iš Melbourne, nors gerai 
žinau, kad jų ten nemažai yra. 
Suskaudo širdį, kai pasiekiau tinklinio 
aikštę, kur tik kelios komandos 
varžėsi dėl pirmavimo. Kaž kur dingo 
buvęs entuziasmas ir atrodo, kad 
laikas visiems mūsų klubams dėti 
daugiau pastangų atgaivinti šio žai
dimo populiarumą.

Neabejotina, kad per fizinį auklė
jimą ir sportą Australijos liietuvių 
jaunimas tvirtai bręsta ateities gyve
nimui. Tėveliai turėtų būti dėkingi ne 
tik sporto klubų vadovams ir trene
riams, bet turėtų dėti visas pa^“gas.’ 
iletuvfiį' cffluuž16!0 aktyvini
dalyvautų jų parengimuose. Tik 
sveikame kūne yra sveika dvasia, o 
lietuvių sportininkų kūne, be to, dar 
stiprėja ir tautinė dvasia.

rauskas, iždininkas - Petras Andri- 
jaitis, sporto vadovė - Irena Petkū- 
naitė. Kanditatais liko: Angelė Snars- 
kytė ir Suzana Vyšniauskaitė.

Klubo korespondenciją prašome 
siųsti sekretoriaus adresu: - E. 
Taparauskas, 78 Bower St., 
WOODVILLE 5011

R.S.

Nauji leidiniai
ANTRAS PAPILDYMŲ TOMAS

Juozo Kapočiaus vadovaujama Lie
tuvių Enciklopedijos leidykla ruošia 
spaudai antrą Enciklopedijos papil
dymų tomą, kuris apims įvairią 
medžiagą, liečiančią laikotarpį nuo 
1969 metų, kai buvo išleistas pirmasis 
papildymų tomas, iki šių dienų. Kaip 
pirmame, taip ir šiame antrame 
papildymų tome daugiausiai vietos 
bus skiriama lituanistinei medžiagai - 
lietuvių kultūriniams įvykiams po 
1969 metų, naujai iškilusiems lietu
viams mokslininkams ir jų darbams, 
žymesniųjų asmenų mirties datoms 
bei vietoms ir t.t. Antrojo Enciklope
dijos papildymų tomo redaktorium yra 
prof. Simas Sužiedėlis, kuriam talki
ninkaus inž. dr. Jurgis Gimbutas, 
Stasys Bačkaitis ir Antanas Mažiulis. 
Redakcinį kolektyvą sudaro daug kitų 
bendradarbių. Didžioji Lietuvių Enci
klopedija išeivijoje buvo baigta spaus
dinti 1966 metais ir apima 35 tomus. Su 
dviem papildymais Enciklopediją da
bar sudarys iš viso 37 tomai. 
Enciklopedijos išleidimas yra vienas 
svarbiausiųjų užsienio lietuvių kultū
rinių darbų.

Papildomą tomą dar galima užsi
sakyti.

Olimpiada ir sovietiniai sportininkai
Po Korėjos lėktuvo nušovimo, Los 

Angeles mieste, Amerikoje susidarė 
organizacija, sau tikslu pasistačiusi 
uždraudimą sovietams dalyvauti olim
piniuose žaidimuose, 1984 metais 
vykstančiuose Los Angeles.

Sovietų Sąjunga tuose žaidimuose 
nedalyvavo. Amerikos lietuvių spau
doje, apie jai uždrausti dalyvauti 
organizacijos "Ban the Soviets" 
veiklą, pasirodė įvairių nuomonių. 
Vienu iš šios organizacijos svarbesnių 
veikėjų yra trečios kartos Amerikos 
lietuvis A..B. Mažeika. Apie jo ir "Ban 
the Soviets" veiklos prasmę, Čikagos 
dienraštyje "draugas" rašo Vokietijo
je gyvenąs sport, žurnalistas K. 
Baronas:

"Pasilieku prie savo teigimo tvir
tindamas, kad "Ban the Soviets" ar kt. 
įvairios organizacijos neturėjo jokių 
"šansų" pavilioti į laisvę Sovietų 
Sąjungos sportininkų, nes "fizkultūri- 
ninkai" S.S-goje yra valstybės tar
nautojai, kuriems užtikrinta gera 
senatvės pensija, kuriems yra atskiros 
parduotuvės, kuriems yra užtikrintas 
(ir tai su geru atlyginimu) trenerių 
darbas, pradedant jaunikliais (sporti
ninkai S.S-goje auklėjami nuo pra
džios mokyklos suolo) ir baigiant 
suaugusiais. Labai dažnai geri trene
riai pasiunčiami į trečią pasaulį. Tokiu 
pvz. gali būti S. S-gos ir Lietuvos 
krepšinio rinktinės žaidėjas kaunietis 
Stepas Butautas, treniravęs beveik 
dvejus metus Kubos rinktinę- 
paut?Kaaliu(5nlsportininkų. Ką galėtų 
A,B. Mažeika jiems pasiūlyti? Resto
ranuose indus plauti, gatves šluoti, 
rinkti šiukšles Los Angeles ar Čikagos 
miestuose? ,

Rugpjūčio mėn. (tikslios datos 
neprisimenu) Vokietijos televizijoje 
mačiau vieno KGB tarnautojo pasi
kalbėjimą. Pabėgėlis, filmuotas tik į 
ekraną, kalbėjo rusiškai (vertimas ėjo 
vokiškai) pareikšdamas, kad du treč
daliai į užsienį siunčiamų S.S.-gos 
sportininkų (dėmesio A.B. Mažeikai) 
sudaro "Dinamo" sporto draugijos 
nariai. Jeigu A.B. Mažeikai nežinoma, 
kam priklauso Dinamo klubas, turiu 
pranešti, kad jis yra vidaus reikalų 
ministerijos ir jam priklauso tik tos 
žinybos sportininkai. Ir jie (to KGB 

ar ne kvailystė mokėti 
$9880 už $6000 ver
tės automobilį?

... bet daugelis tą padaro pasirašydami su 
finansinėmis ištaigomis sutartis mokėti per pen
kis metus kas savaitę "tik" po $38.

Būtų daug pigiau paimti žemo nuošimčio TALKOS 
paskola ir dar net didelę nuolaidų gauti perkant 
automobilį grynais pinigais.

LIETUVIŲ KOOPERATINĖ KREDITO DRAUGIJA TALKA'' Ltd.

ADELAIDE ----- MELBOURNE — SYDNEY

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

Funerals of Distinction
17 RAILWAY PDE., FAIRFIELD, N.S.W. 

Tel. 724 5408. Veikia 24 valandas per parą

tarnautojo tvirtinimu), atvykę į už
sienį, kovoja ne tik sporto aikštėje, 
renka taškus ir medalius, bet taip pat 
fotografuoja tiltus, kareivines, kari
nes bazes, aerodromus ir t.t.

Sportininkų gyvenimas S.S-goje 
prilygsta milijonierių gyvenimui JAV. 
Tad ir klausiu - ar būtų prasmė 
"Dinamo", "Spartako" ar kt. klubo 
nariui likti Amerikos žemėje ir rinkti 
čia šiukšles, šluoti gatves? Trenerių 
pakankamai yra amerikiečių tarpe. Be 
to, populiariausios sporto šakos - 
futbolas ir beisbolas Kremliaus atsto
vams yra "terra incognita".

Tiesa, 1976 m. Montrealio olimpia
doje "atsirado" vienas jauniklis - 
pabėgėlis, trokšdamas ne laisvės, bet 
paviliotas pirmos jaunystės meilės. Po 
trijų savaičių, pasiilgęs mamos, jis 
grįžo į Maskvą.

Berods, 1958 m. Philadelphijoje 
surengtose lengvosios atletikos var
žybose vienas oficialus ŠALFAS narys 
kvietė tuometinę pasaulio ieties 
metimo meisterę Birutę Kalėdienę 
pasilikti JAV. Ir ką į tai atsakė 
lietuvaitė?... plačiu šypsniu. Šian
dieną ji eina trenerės pareigas.

Nusišypsotų olimpinėse žaidynėse 
lietuviai sportininkai, matydami "Ban 
the Soviets" bėgimo viliones. Tačiau 
esu tikras, kad jie mielai priimtų 
kvietimą į vaišes, platesnį ir atviresnį 
pasikalbėjimą. Juk Lietuvos jaunimas 
mažai žino apie išeiviją, mūsų tautinį, 
kultūrinį lr religinį gyvenimą, mūsų 
laisvės kovą.

Žymiau geriau būtų "Ban the 
Soviets" pravesti plačią propogandą 
amerikiečių tarpe, vieną kartą jiems 
įrodant ruso skirtumą nuo lietuvio, 
latvio, esto, gruzino ir t.t. Ši 
organizacija turėtų didelėje lentoje 
skelbti pavergtų tautų laimėtus 
medalius ir taškus, parodant, kiek jų 
laimi tikri "Russians" ir kiek pavergtų 
tautų atstovai.

Ad rem. Nuo olimpinių žaidynių 
Maskva atsisakė, bijodama ne sporti
ninkų bėgimo į laisvę, jų "grobimo", 
bet nujausdama, kad Los Angeles 
žaidynėse ji užims gal trečią - 
ketvirtą vietą. O tas jau būtų 
negarbinga S. Sąjungai, nes sportas 
tarnauja komunistinės ideologijos 
skleidimui. Gramovas žinojo, ką jis 
daro."
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VI PLJ Kongresas
SYDNEY RUOŠIASI KONGRESUI

Kovo 9 Sydney lietuvių namuose 
jvyko pasitarimas VI Pasaulio lietuvių 
jaunimo kongreso reikalais.

Pasitarimui vadovavo Sydney lie
tuvių jaunimo sąjungos pirmininkė 
Rita Barkutė. Pranešimus padarė iš 
Melbourne atvykęs organizacinio ko
miteto pirmininkas Henrikas Anta
naitis ir iš Canberra studijų dienų 
pirmininkas Antanas Stepanas. Pasi
tarime dalyvavo 21 asmuo.

Abu sveCiai, nupasakoję kongreso 
tikslus ir jo ruošai atliktus darbus, 
nusakė Sydney rolę kongreso eigoje.

Sydney mieste yra numatytas 
kongreso atidarymas ir pravedimas 
studijų dienų. Kongresas prasidėtų 
1987m gruodžio 19.

Sydney lietuvių bendruomenei būtų 
sudaryta daug progų susitikti su 
kongreso dalyviais ir stebėti kongreso 
parengimus.

Po pranešimų sekė gyvos diskusijos. 
Prieš sudarant kongreso atidarymo 
komitetą, bus šaukiama daugiau 
pasitarimų.

SYDNEY BIBLIOTEKOJE

Vasario 16- sios gimnazijai po $50 
aukojo B. Baltramiejūnienė ir A.P.,$25 
B. Šidlauskas.

Sydney jaunimo talentų popietė iš k. Kristina V., Virginia, Marina, Linda, 
Rita, Lana.

RETI SVEČIAI

Marija Tūbelytė - Kuhlmann su 
savo vyru atskrido kovo 5 į Sydney iš 
Taiwan, atostogų ir aplankyti drau
gus. Marijos Tūbelytės - Kuhlmann 
tėvas buvo ilgą laiką nepriklausomos 
Lietuvos ministeris pirmininkas.

Ponai Kuhlmann po 17 metų 
gyvenimo Azijoje (Taiwan ir Japoni
joje), grįžta į Ameriką kur apsigyvens 
Florida vietovėje. įdomu pastebėti, 
kad Marija yra menininkė ir rašytoja. 
Ji yra turėjusi apie 20 savo meno 
parodų Kobe, Tokyo, Kyoto Wakaya
ma, Taipei. Bent kartą metuose 
aplankydavo Ameriką, kur gyvena jos 
motina, Jadvyga Tūbelienė, dabar 
gyvenanti Putnam.
Rašytoja tikisi sekančiais metais 

išleisti savo novelių rinkinį. Ji rašo 
apie gyvenimą nepriklausomoje Lie
tuvoje ir išeivijoje. Čia viešnia 
susitiko savo artimą draugę, 
Aldoną Adomėnienę, kurios nebuvo 
mačiusi 45 metus.

Daug keliavusiems svečiams patiko 
Sydney miestas. Padarė gerą įspūdį 
žmoni s ir gamta.

V K
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Atvyko vyskupas
GARBINGAS SVEČIAS SODYBOJE

Nors oficialioje J.E. vysk. P. 
Baltakio programoje nebuvo numa
tytas apsilankymas Sodyboje, bet 
vistiek J.E. rado laiko ir tiesiai iš 
Canberros automobiliu, lydimas prel. 
P. Butkaus, kovo 6 dieną pavakare 
atvyko j Sodybą.

Garbingą svečią pasitiko S.L.M.S.G. 
D- jos pirmininkė V. Kabailienė, 
patikėtinių pirmininkė T. Vingilienė, 
svečiai ir sodybiečiai. Pasisveikinęs su 
kiekvienu, apėjo visą Sodybą, apžiū
rėjo vieną butą iš vidaus ir smulkiai 
klausinėjo apie Sodybą ir jos įsikūri
mą. Sakė, kad tokios sodybos dar nėra 
matęs. Apžiūrėję visi susėdom prie 
Seklyčios šeimininkės p. V. Stanevi
čienės puikiai paruošto stalo.

Pirmininkė V. Kabailienė pasvei
kino garbingą svečią, atvykusį į 
Australiją ir Sodybą, linkėdama kuo 
geriausios tolimesnės kelionės.

V. Petniūnienė sodybiečių vardu 
jausmingai poetiškais žodžiais dėkojo 
J.E. vysk už mūsų aplankymą, 
tikėdama, kad jo vizitas sustiprins mus 
ir tautiškai ir dvasiškai.

J.E. vysk. P. Baltakis dėkojo už 
gerus linkėjimus ir ilgai kalbėjo apie 
viltį ir tikėjimą j mūsų likimą 
išeivijoje. Dar porą valandų pralei
dome besikalbėdami su garbingu 
svečiu, bet reikėjo atsisveikinti, nes 
J.E. sekantį rytą turėjo išskristi į 
Perth, aplankyti ten prisiglaudusių 
lietuvių.

Tikimės, kad jei dar kada J.E. 
lankysis Australijoje, jis ir vėl 
aplankys mūsų Sodybą.

PADĖKA

Mūsų širdinga padėka prisidė- 
jusiems atiduodant pagarbą ir atsi
sveikinant su mūsų mylimu vyru, tėvu, 
seneliu a.a. Povilu Protu:

Prelatui P. Butkui už rožančių 
koplyčioje, mišių auką ir apeigas 
kapinėse,

"Dainos" choro dirigentui Br. 
Kiveriui ir visiems choristams,

Tarusiems atsisveikinimo žodžius: 
B. Barkui - skautų vardu, P. Nagiui - 
artimųjų draugų ir Utenos Rinktinės 
karių vardu, A. Mauragiui - Sydney 
apylinkės vardu,

Mieloms sodybietėms už gėles,
Visiems už gėles, vainikus ir 

užpirktas šv. mišias, aukas skautams, 
Sydney lietuvių namams, "Dainos" 
chorui ir Tautos fondui,

Už užuojautas išreikštas spaudoje ir 
laiškais, už nekrologus laikraščiuose, 
juos parašusiems,

Mūsų gili padėka visiems bičiuliams, 
skausmo metu užjautus ir suteikus 
paramą.

Liūdesyje žmona Cecilija, sūnus 
Kęstutis ir duktė Birutė su šeimomis.

SYDNEJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

16-18 EAST TERRACE. BANKSTOWN (TEL. 708-14141
, Kovo 24, sekmadienį, 2.30 p.p. klube įvyks

: TURGUS
>
> Įdomūs ir vertingi prizai, puiki nuotaika.
» Palaikykime savo klubą.
’ Gegužės 4 d., šeštadienį, 8 v. vakaro visi kviečiami į klubo rengiamą

■ METINĮ BALIŲ
, Bus karšta vakarienė, šampanas
, gera programa, patarnavimas prie stalų, šokiai iki 1 v. nakties.
►
’ Apsirengimas - vakarinis

(ėjimas $20 asmeniui.

SYDNEY RAMOVENAMS
Pranešame, kad kovo 24, 

sekmadienį, 3.00 vai..Lietuvių klubo 
mažojoje salėje, Bankstowne , įvyksta 
Sydney "RAMOVĖS" skyriaus narių
informacinis susirinkimas.

Svarbus ’’The Special Broadcasting 
Service” pranešimas

1986 SAUSIO 5 VHF CHANNEL 0 NUSTOS VEIKĘS

Channel 28 UHF ir toliau normaliai 
perda vinės jūsų mėgiamas 

programas.
JOS JAS MATYSITE TIK PER CHANNEL 28 UHF.

DABAR JAU LAIKAS PEREITI PRIE UHF. PATIKRINKITE SAVO 

APARATĄ, AR JIS YRA PRITAIKINTAS PRIIMTI UHF. JEI NE, 

KREIPKITĖS Į SAVO T.V. APARATO TAISYTOJĄ.

5BB
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Susirinkime bus pranešimas 
Canberra mieste įvykusio Austrai) 
"RAMOVĖS" skyrių atstovų su: 
žiavimo ir tariamasi kitais veik 
reikalais.

Skyriaus Valdyba

JWT Enterprise 652 P 313

Redakcija rašinius taiso ir skelbia 
savo nuožiūra. Nenaudoti rankraš
čiai negražinami ir nesaugomi. No
rintieji nepanaudotus rankraščius 
atgauti, siųsdami turi pridėti sau 
užadresuotą voką su pašto ženklu. 
Už skelbimų turinį redakcija neat
sako.
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