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PASAULIO LIETUVIŲ NETEISĖTOS INSPEKCIJOS
ANKETA

1985 m. Pasaulio lietuvių anketa 
yra paruošta, atspausdinta, platinama 
bei užpildoma. Šiuo pranešimu norime 
visuomenę su ja supažindinti bei 
paprašyti Ją užpildyti bei platinti.

Dalis mūsų tautos yra ne tėvynėje. 
Iš Lietuvos emigracijos, tremties bei 
išeivijos bangos ėjo viena po kitos. 
Skirtiiguose kraštuose mūsų tautie
čiai asidūrė skirtingose sąlygose. Gi 
laikais keičiantis, keitėsi ir sąlygos.

Lituvių išeivijos padėčiai pasau
lyje sirasti yra reikalinga ją tiksliai, 
nuodmiai - moksliškai tirti. Tą 
reiką supratus buvo apsispręsta 
paruci anketą. Anketos ruošimo 
darb.buvo pradėtas šių metų sausio 
mėne baigtas po keturių mėnesių. 
Jos tilas - sužinoti apie už Lietuvos 
ribų gyvenančių lietuvių kilmės 
asmei tautinę padėtį.

Noma sužinoti realią padėtį - 
tokie kokią ji iš tikro yra, t.y., 
nenoima, kad užpildantieji aptartų 
padėį geriau ar blogiau, negu iš tikro 
yra. lo ja nepasirašoma: nesiekiama 
sužinti, kas anketą užpildė.

Aneta negalėjo būti trumpa, vos 
poropusiapių ar kelių klausimų, iš 
trumis anketos maža ką galima 
sužirti. Anketos ruošimas užtruko 
šimtu valandų. Jos analizavimas 
pareilaus dar daugiau laiko. Ją gavę 
yra pšomi atidžiai ją užpildyti. Tai 
pareilaus gal pusvalandį, gal kai 
kam digiau. Tačiau reikalas svarbus. 
Niekieno užpildančioje įnašas reikš- 
mings. Tad prašome savo dėmesį ir 
valariėlę laiko pašvęsti. Pats anketos 
užpilymas daugeliui turėtų būti 
įdom patirtis.

Aneta turi 57 klausimus. Be to, 
lankatieji ar lankiusieji lituanistinę 
mokylą (JA V-ėse ar Kanadoje) 
užpilo dar 14 klausimų.

Anetą užpildyti yra prašomi vy- 
resnisios ir jaunesniosios kartos 
asmeiys, nuo 15 m. amžiaus iki 
senavės. Nors ji dažnai platinama 
lietuių susibūrimuose, tačiau norima, 
kad j užpildytų ir tie lietuvių kilmės 
asmeys, kurie lietuvių pobūvių 
nelar.o ir gal yra visiškai atitrūkę nuo 
lietuvų visuomeninio gyvenimo ar net 
su lieuviais nebendrauja. Palengvinti 
tiems'ypač jaunimui), kuriems lietu- 
viškasunku ar neįmanoma suprasti, 
anketyra paruošta ne vien lietuvių, 
bet bangių (platinama JA V-ėse. 
Austrijoje, Kanadoje ir Anglijoje), 
ispani(Pietų Amerikoje), portugalų 
(Brazįoje) ir vokiečių (Vakarų 
Vokiejoje) kalbomis.

Anktos ruošimo komitetą sudaro: 
prof. ir. Dalia Katiliūtė-Boydstu- 
nienė, prof. dr. Jolita Kisieliūtė- 
Narutjnė, prof. dr. Tomas Remeikis 
ir pro! dr. Kęstutis Trimakas (pirmi
ninką). ( komitetą taip pat įeina 
Biruti Jasaitienė, Pasaulio lietuvių 
bendruomenės vicepirmininkė švie
timo ir tautinio auklėjimo reikalams.

Ši anketa yra pirma tokio masto 
anketa lietuvių išeivijos istorijoje. Jos 
duomenys bei išvados bus pateikti 

Tautinės sąmonės išlaikymo išeivijoje 
mokslinėj konferencijoj, kurią ruošia 
PLB švietimo ir tautinio auklėjimo 
komisija š.m. lapkričio mėn. 23-24 d. 
Čikagoje. Anketos duomenys bus 
pateikti ir Penktajame Mokslo ir 
Kūrybos Simpoziume š.m. lapkričio 
25-28 d. Čikagoje, o vėliau ir 
periodinėje spaudoje.

Kiekvienas kraštas išvysto an
ketos platinimą pagal jam savitas 
galimybes ir gali turėti užpildytoms 
anketoms surinkimo centrą-us. Galu
tinai visos užpildytos anketos turi būti 
pasiųstos PLB būstinei (Anketa), 
5620 S. Claremont Avenue, Chicago, 
IL. 60636 USA iki š.m. rugpiūčio 1 d. 
Reikalui esant terminas galės būti 
pratęstas, tačiau neperilgai, nes 
reikės pasilikti pakankamai laiko 
duomenis apskaičiuoti bei analizuoti 
kompiuteriais, kad rezultatai bei 
išvados galėtų būti pateikti aukščiau 
minėtai mokslinei konferencijai.

Už 1985 m. Pasaulio lietuvių 
anketos platinimą bei užpildymą 
visiems nuoširdžiai dėkojame.

Kęstutis Trimakas, Ph.D. 
Pasaulio lietuvių anketos direktorius

VEŽA...
ATSIMINIMAI IŠ SIBIRO

... Atėjęs politrukas kviečia mane pas 
politinio skyriaus vedėją, kur nuėjus 
mane areštuoja keturi man nepažįsta
mi politrukai (Ruki v vierch! Po 
prikazu NKO vy arestovany!)

Iš krato ir atima ginklą bei kitus 
reikmenis (net ir amžiną plunksną). 
Užklausus kodėl ir tą atima, atsakė: 
"Tam tebe pisat nie pridiotsa!"

Už valandos atvedė leitenantą U., 
dr. B., kpt. M. ir nuveža į Varėnos 
stotį. Nuplėšo (ir aš padėjau) karinius 
ženklus ir įsodina į vagoną (prekinį su 
užgrotuotais langais)...

... Veža mus per Minską, Oršą, 
Suchiniči, Babyniną iš kur einame apie 
30 km į Juchnovo lagerį. Mūsų barakas 
atitvertas nuo kitų spygliuota tvora.

Per naktį atvyksta latviai (apie 540 
žmonių) ir apie pietus estai (apie 270 
žmonių)...

SOVIETAI NETEISĖTAI "IN-
SPEKTUOJA" LAIVUS BALTIJOS 
JŪROJE

Švedijoje didėja rūpestis dėl So
vietų sauvaliavimo Baltijos jūroje. 
Laisvės Radijo biuletenyje išspaus
dintame straipsnyje (RL 132-85, 
April 20, 1985) Peter Collins rašo, kad 
Švedijai ir Sovietų Sąjungai per 
šešioliką metų nepavyko susitarti dėl 
savo ūkinių zonų demarkacijos. Abi 
šalys diametraliai nesutinka, kur 
Baltijos jūroje yra Švedijos ir SSR S- 
os teritorinius vandenis skirianti riba. 
Maskva tvirtina, kad toji riba turėtų 
būti pusiaukelyje tarp Latvijos - 
Lietuvos ir Švedijos pakrančių. Švedi
jos nuomone, demarkacija turi būti 
nustatyta atsižvelgiant į Gotlando 
salą, integralią Švedijos dalį, kurios 
rytinis smaigalys yra apie 150 km i 
rytus nuo Švedijos žemyno. Todėl 
švedai kalba apie beveik 250 km 
ilgumo ir iki 50 km pločio "baltąją 
zoną", kuri turėtų būti atvira visų 
valstybių laivams. Sovietų Sąjunga 
tos "baltosios zonos" nepripažįsta ir 
ją laiko "pilkąja zona", kurioje žvejoti 
teturi teisę jų pačių ir švedų laivai.

Tas nesutarimas turi gilias istorines 
šaknis. Jau nuo Napoleono laikų

... Beeidami į stotį iš kelyje rasto 
laikraščio gabaliuko sužinome, kad 
karas jau prasidėjo. Bevažiuojant į 
Babyniną palei stotis vis matėsi 
čemodanų krūvos. Dvi didokos stirtos 
čemodanų liko ir Babynino stotyje...

... Krasnojarske mus nuvarė į 
"peresilką", kur būnant varydavo į 
prieplauką krauti cemento, plytų ir 
kitų krovinių. Čia buvo ir tokių 
pusgalvių (ypač vienas latvis), kurie 
net risčia bėgiodavo, kad daugiau už 
kitus pakrautų...

... Nuvedė mus į kitą prieplauką, 
susodino į baidoką, kur tilpo virš 1000 
vyrų ir per dvylika dienų nugabeno į 
Dudinką.

I prieplauką atvažiavo siaurasis 
traukiniukas, garvežiukas su ketu-

Nukelta į 3 pssl. 

Švedija tvirtina, kad visų valstybių 
privatūs ir kariniai laivai turėtų 
naudotis neribota teise naudotis 
Baltijos jūra. Sovietų Sąjunga Baltijos 
jūrą laiko uždara ir reikalauja, kad ji 
būtų atvira tiktai septynių prie 
Baltijos jūros esančių valstybių lai
vams.

Prie konflikto prieita balandžio 16 
d., kai sovietų inspekciniai laivai 
"baltojoje zonoje" sustabdė ir apžiū
rėjo mažiausiai penkis danų, du 
Vakarų vokiečių ir tris švedų žvejų 
laivus. Švedų žvejus sovietai apkal
tino nuklydimu į sovietinius vandenis. 
Sovietinės "inspekcijos" Švedijoje 
sukėlė naują pasipiktinimo bangą ir 
spaudoje buvo palygintos su sovietų 
povandeninių laivų ir lėktuvų nuola
tiniu skverbimąsi į Švedijos teritoriją. 
Sovietų ambasadoriaus pavaduotojas 
Stockhoime buvo balandžio 18 d. 
pakviestas į Švedijos užsienių reikalų 
ministeriją, kur jo paklausė ar 
sovietinės "inspekcijos" tik paprasta 
klaida, ar sąmoningos politikos dalis. 
Pasak informuotų šaltinių, sovietai 
pakartojo, jog "pilkoji zona" esanti 
uždara pašaliniams laivams. Stock- 
holmo liberalinis dienraštis Dagens 
Nyheter balandžio 19 d. vedamajame 
paskelbė, kad jokia valstybė neturi 
teisės trukdyti ir "inspektuoti" kitų 
šalių žvejų laivus laisvoje jūroje.

(ELTA)

ŽUVO 
JAUNUOLIS

Britanijoje žuvo 
jaunas lietuvis

Prieš pora savaičių Australijos 
televizija (Channel 0-28) per žinias 
rodė pastangas išgelbėti D. Britanijoj, 
šulinyje užgriūtą jaunuolį. D. Britani
joje leidžiamas "Europos lietuvis" 
apie tai rašo:

"Tragiška jauno lietuvio mirtis 
sukrėtė ne tik Anglijos visuomenę, bet 
atkreipė ir pasaulio dėmesį. Beveik 
visą savaitę spauda skelbė apie 
vykstančius gelbėjimo darbus, kurie 
užtruko net 91 valandą ir baigėsi 
didžiausiu nusivylimu ir liūdesiu, nes 
buvo tikėtasi jaunuolį išgelbėti.

22 metų Ramūnas Girėnas, gyv. 
Ventnore, Isle of Wight saloje, 
birželio 3 d. vakare, tyrinėdamas 
seną, apie 20 metrų gylio, karalienės 
Viktorijos laikų sodo šulinį, senoms 
mūro sienoms staiga (griuvus, buvo 
palaidotas.

Gaisrininkai ir kiti pagalbininkai 
pamainomis dieną ir naktį, naudodami 
visas modernias priemones, kasė šulinį 
ir dėjo sutvirtinimo lankus. Birželio 7 
d. vidudienį, apie du metrus nuo 
šulinio dugno, pasiekė jaunuolio kūną. 
Po pomirtinio tyrimo, daktarai nusta
tė. kad Ramūnas užduso.

Per televiziją jo brolis Tautvydas 
padėkojo visam gelbėjimo personalui 
ir apylinkės žmonėms už visokeriopą 
pagalbą ir užuojautas."
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ONA VYTAUTIENĖ
Kliūtys ir sunku mat lietuvių tautos 

istoriogr afij oje
Rašo Isold a I. Davis

Kada Ona ištekėjo už Vytauto nėra 
žinoma. Tiesiog keista, kad tokios 
šaunios kunigaikščio vestuvės pasiliko 
istorijos lapuose nepažymėtos. Yra 
manoma, kad sutuoktuvių metu Ona 
dar buvo pagonė. Po vedybų Ona su 
vyru tikriausiai gyveno pas savo 
uošvius Trakuose. Spėliojama, kad 
Onos ir Vytauto vedybos galėjo Įvykti 
apie 1370 metus ir tikrai ne vėliau 
kaip 1380 metais. Kodėl ne vėliau? 
Yra žinoma, kad 1381 metais Vy
tautas buvo užimtas karo žygiais, o 
1382 jis su tėvu Kęstučiu buvo 
kalinami Kriavo - Krėvės pilyje. 
Kęstutis buvo nužudytas šitoje pilyje. 
Pagal paskutiniuosius istorinius tyri
nėjimus. ne Jogaila nužudė savo dėdę, 
bet veikiausiai jo brolis Skirgaila davė 
budeliams šį įsakymą. Mat Skirgaila 
labai troško tapti Didžiuoju Lietuvos 
kunigaikščiu.

Kas išgelbėjo Vytautą iš kalėjimo? 
Visi daviniai rodo, kad tai nebuvo 
kažkokia kunigaikštienės tarnaitė 
Alena, bet pati kunigaikštienė Ona, 
persirengusi vyro drabužiais ir pasi
likusi pilyje. Jei Vytautas buvo 
nedidelio ūgio ir lieknas, tai nesunku 
buvo ir Onai gerai suvaidinti savo 
vyro rolę. Atrodo, kad sargybiniai tik 
po kelių dienų suprato jos vylius. 
Vytauto pabėgimui paaiškėjus, Ona 
buvo nubausta. Yra spėliojimų, kad ją 
nubaudė pinigine bausme, nes greitai 
po to Ona buvo paleista ir ji nuvyko 
pas savo vyrą, kuris buvo pabėgęs pas 
kryžiuočius.

Kada Ona priėmė krikštą ir koks 
buvo jos pagoniškas vardas irgi 
nežinome. Tačiau krikštas galėjo 
įvykti tarp 1384 ir 1387 metų. 
Lietuvos krikštas, išskyrus žemaičius, 
kaip tik ir Įvyko 1387 metais.

Po nepavykusio Vytauto bandymo 
klasta užimti Vilnių 1389 metais, jis 
antrą kartą pabėgo pas kryžiuočius. Ir 
šį kartą Ona jam padėjo išsigelbėti, 
nors šio žygio detalės nėra žinomos. 
Tačiau žinoma, kad tarp 1390 ir 1392 
metų Ona. drauge su dukrele Sofija ir 

Vytauto seseria Ringaile, figūravo 
ordino pareikalautame įkaitų sąraše. 
Tvirtinimas, kad Vytautas turėjęs du 
sūnus, kurie buvo kryžiuočių nu
žudyti, neatitinka teisybei. Pagal 
istorinius šaltinius Vytautas su žmona 
ir giminėmis gyveno Baigos pilyje. Jų 
gyvenimas nebuvo suvaržytas, nes iš 
čia Vytautas išleido seserį Ringailę už 
Mozūrų kunigaikščio Henriko ir duk
terį Sofiją už Maskvos Didžiojo 
kunigaikščio Vosyliaus.

Priėmusi krikštą, Ona buvo gera 
krikščionė. Johann Reymann, šv. 
Daratos nuopelnų ir stebuklų liudy- 
tiojos, yra pareiškęs, kad jis matęs 
Oną drauge su Vytauto broliu 
Žigimantu ir daugeliu palydovu lan
kant šv. Daratos kapą Marienwerder 
vietovėje. Ten Ona su dideliu dievo
baimingumu paaukojusi šilko audinių. 
Tas pats Reymann tvirtina, kad ta 
proga jis jai dovanojęs dvi knygas apie 
šv. Daratos gyvenimą. Kokios tos 
knygos buvo, sunku pasakyti. Turint 
omenyje, kad Johannes Gutenberg tik 
1456 metais išspausdino pirmąją 
bibliją, galima manyti, kad tai buvo 
pergamentinės rolės.

Kunigaikštienė Ona matyt labai 
brangino knygas ir mokslą. Paprastai 
tų laikų didžiūnai prašydavo jiems 
duoti kokį šventojo daiktelį ar kaulo 
dalelę, tik jau ne knygas. Daugelis 
valdovų nebuvo išsilavinę ir nemokėjo 
skaityti, o jų žmonos gi dar mažiau už 
juos. Tačiau, kaip ir visuose tei
gimuose, yra išimčių. Ona, gi, 
džiaugėsi knygomis. Peršasi išvada, 
kad Oria pati mokėjo skaityti, arba 
turėjo kas jai galėjo paskaityti ir 
išversti.

Apie Vytautą turime žinių, kad jis 
mokėjęs kelias kalbas, jų tarpe ir 
vokiečių. Apie Oną tokių žinių 
neturime. Kronikose taip pat pami
nėta, kad 1408 metais Ordino magis
tras Ulrich von Juengingen pasiuntė 
kunigaikštienei du muzikos instru
mentus. Kronikoje jie pavadinti "cla- 
vicordium" ir "portativum". Jei Ona 

pati neskambino jais, tai dvare matyt 
buvo, kas mokėjo. O tai liudija gan 
aukštą Onos dvaro kultūrą.

Iš 1416 metų yra užsilikusi ištrauka 
iš Ordino iždininko išlaidų knygos, kad 
Onai, Didžiojo Lietuvos kunigaikščio 
žmonai, buvo pasiųsta gero vyno iš 
Rhein'o krašto ir vynuogių. Atrodo, 
kad Ordinas puoselėjo Onos draugystę 
ir pasitikėjo ja daugiau nei Vytautu. O 
ji, linkdama Ordino pusėn, ar tik nebus 
ieškojusi jame atosvaros prieš Len
kiją. Tokį spėliojimą lyg ir patvirtina 
faktas, kad 1400 metais Ona lankė 
vokiečių miestus Pavyslyje. Ji buvo 
iškilmingai priimta ir gausiai apdo
vanota. Yra netgi išsilikusių Ordino 
magistro laiškų rašytų kunigaikštie-• 
nei Onai. Kai ji mirė, Ordino 
magistras įsakė atlaikyti už jos vėlę 

Vilniaus katedros bokštas
šv. Mišias ir vigilijas visose Ordino 
bažnyčiose. Tai labai įdomus faktas. 
Tik dideliems valdovams buvo tei
kiama tokia garbė. Tai patvirtina 
Onos didelį vaidmenį Lietuvos poli
tikoje.

Mes taip pat žinome, kad Astravos 
sutartyje, kurią pasirašė ne tik 
Vytautas bet ir Ona, kunigaikštienė 
laidavo Jogailai ir Jadvygai, kad jos 
vyras pildys duotus pažadus. 1398 
metais Ona dalyvavo garsiame Salyno 
suvažiavime. To suvažiavimo metu, 
Vytautas buvo paskelbtas karaliumi.

Socialinėje ir politinėje plotmėje, 
kunigaikštienė Ona užėmė aukštą 
vietą. Finansiniai ji buvo visai 
nepriklausoma nuo vyro. 1401 metais, 

Vilniaus unijos akte, Vytautas užtai 
žmonai dvarų su teise juos valdyti i 
gyvos galvos, o Ordino magistn 
pasižadėjo tas teises ginti.

Ona matyt nemėgo lenkų 
Lenkijoje ji nesisvečiuodavo. Vargui 
galėjo jai imponuoti Jogailos atsiųsto 
dovanos - iš Krokuvos vaistininį 
pirkti saldainiai už 7 markes ir trji 
aukso žiedai su brangakmeniais, i 
kurių vienas kainavęs 1.30 markės,! 
du po 3 markes. Greičiausiai to 
dovanos nebus paveikusios Vytau 
tienės, ir Jogaila daugiau nesikreipė 
ją. Kol kas dar nebuvo surasta apie ti 
žinių.

Ona ir Vytautas dosniai apdo 
vanodavo savo gimines ir kito 
valdovus. Plocko kunigaikštienei Bo 
nifacai jie dovanojo sidabrinį lopšį. Ji 
net buvo vėliau naudojamas Jogaiio 
vaikaičiams. Vokiečių imperatoriai 
žmonai Ona padovanojo perlais siuvi 
nėtus batukus, aukso siūlais siuvinėti 
rankšluosčius, sabalų kailiais pa 
muštas pirštines ir 100 sabalo kaillt 
kų. Vytautas dovanojo imperatorli 
100 žirgų, daug brangių kailių ir kit 

"dovanų. Žinoma, reikia nepamiršt 
kad Ona ir Vytautas bus norė, 
palenkti imperatorių ir jo žmoną 
savo pusę, kad jie pritartų Vytaul 
karūnavimuisi. Šiuo atveju jie neapsi 
riko.

Ona, 
moteris, 
vokiečių
Jogailos sesers, Mozūrų kunigaikšt 
nės Aleksandros puošnumu, ir laikė 
prašmatniausiomis moterimis R 
Europoje.

Atrodo, 
protas ir 
gyvenime 
žiuočių kronikininkas Johannes ve 
Possilge net priskyrė jai sovotiške 
stebukladarės, burtininkės galią 
paminėjo, kad ji išpranašavusi Vytas 
tui, kad jam nebesiseksią po ji 
mirties (1418). Tikrai, peržvelgi 
Vytauto atsiekimus, reikia pripažint 
kad jo "žvaigždė skaisčiausiai žibėji 
kol ji buvo gyva".

Kunigaikštienė Ona buvo palaidot 
Vilniaus katedroje prie šv. Mykol 
altoriaus.

matyt, buvo eleganti 
nes jos lankymosi m 
riteriai stebėjosi jos

kad Onos išsilav 
įtaka politiniame 
imponavo visiems.

PRANCIŠKĖLIO DIENA IR NAKTIS
T ESI NYS .Jui-gęls Janavičius

< 4 )
Sabuką Pranciškėlis surado kitoj lomos pusėj prie 

parkelio, apžiūrinėjantį savo "bombą”.
■- Dideli nuostoliai?
- Ne. Tik užpakalinio buferio kairysis galas 

atlenktas. Namuose gal pavyks ištiesinti.
■ O jiems?
- Jų priekinis dešinysis sparnas gerokai nukentėjo. 

Mano mašinos buferis, matyt, užsakabino už jų 
sparno briaunos. Išplėšė gabalą metalo ir, tikriau 
šiai, apgadino lempą.

Prie Dolekių namo limuzino nebėr. Kas nors 
rimtesnio jiems, kaip atrodo, nenutiko. O pati 
Dolekienė ir gyventojas jau sėdi traukiny pakeliui 
pas- jus.

• Reiškia, viskas ėjo kaip patepta?
- Patepta buvo gal ir truputį per daug. Bet eiti 

dalykai galėjo geriau. Sakyk, kodėl tu nepajudėjai, 
kai pirmą kartą švystelėjo lemputė?

Sabukas, lig šiol pusiau nusigręžęs, staigiai 
atsisuko veidu į Pranciškėlį.

- Pirmą kartą švystelėjo lemputė? - pakartojo jis 
nustebęs. - Žinau, žinau: išeina, kad tu švystelėjai, 
kai aš buvau pasilenkęs. Degtukai man nukrito po 
sėdyne. Paskui stebėjausi - laikas bėga, ir niekas 
neįvyksta...Kodėl, sakai, kad patepta buvo per 
daug?

- Važiuojam atgal prie Dolekių namo, pamatysi.
Doiekių varteliai į gatvę buvo praviri. Jie įėjo į 

kiemą. Prie namo kampo pranciškėlis, stuktelėjęs 
jam per alkūnę, sustabdė priekyje einantį Sabuką.

- Atsargiai. Toliau neeik. Griiisi ant smakro, kaip 
banditas amerikoniškuose komikuose. Žiūrėk!

Pranciškėlis pasilenkė ir pirštu pabraukė per
Mūsų pastogė Nr. 26, 1985.7.1, psl. 2

DETEKTYVINE NOVELE
cementinio tako paviršių. Išsitiesęs jis atkišo 
Sabukui blizgantį, tepaluotą pirštą.

- Gyventojas?
- Taip. Kai po pirmo švystelėjimo tu nepajudėjai, 

aš maniau, kad mūsų šio vakaro planas nuėjo velniop. 
Įvykiai, tačiau, jau riedėjo nebesulaikomai. Vienasis 
agentų stovėjo sargyboj gatvėje prie vartelių. Tavo 
susidūrimas su jų limuzinu turėjo, pagal mano ■ 
teoriją, nukreipti jo dėmesį nuo namų į gatvę. Prie 
tų pačių vartelių iš kiemo pusės po egle pasislėpęs 
gyventojas tada prislinktų prie didžiųjų vartų, 
pateptų juos, kad negirgždėtų, tada uždarytų ir 
užrištų su vielą. Mūsų laimei, lemputės blykstelė
jimas, kurio tu nepamatei, agentui pasirodė 
įtartinas. Jis pasitraukė nuo vartelių ir, nenuleis
damas akių nuo mašinos, nuėjo net ligi Progreso jr 
Tigro gatvių kampo. Gyventojui tuomet atsivėrė 
netikėtas šansas.

Kai aš švystelėjau antra kartą, agentas suprato, 
kad čia kažkas rimto dedasi.- Bet perspėti draugus jis 
jau nebeturėjo kada. Sekanti momentą tu su savo 
"bomba" jau ūžei aplink kampą, pro vartelius 
Dolekienė išgriuvo gatvėn, paskui ją gyventojas. 
Kieme paigirdo sunkus žlegtelėjimas ir keiksmai, o, 
nepraėjus nė dešimčiai sekundžių, tu su trenksmu 
stuktelėjai į jų limuzino sparną. Agentas ant gatvių 
kampo sukosi aplink kaip vilkelis. Kas dėjosi toliau, 
tu pats turėjai gan aiškiai matyti.

- O dabar?
- O dabar gerai būtų surasti kur nors kiek palaidos 

žemės ir užmesti ant tepaluoto tako, kad iš ryto 
atėjusi kaimynė ar Jurkęliai, ko gero, neišsisukaliotų 
sau kojų.

* *
Patamsy Dolekienė vos neparpuolė ant šalia 

Sabukų namo krūvon suverstų dviračių. Palipusi 
laipteliais ir graibaliodama durų klemkos. ji netyčia 
numetė ("Tvarka, kaip pas čigonus!") kažkieno aut 
klemkos kabėjusį švarką. Jai besilenkiant pakelti jį 
pro prasivėrusias duris laukan išplūdo šviesos dryžas 
ir, kartu su juo. Sabukienės balsas:

- Prašau į vidų ir prie stalo, ponia. Vyrų dar nėra, 
vaikai jau miega, pati viena laukiu daugiau kaip gerą 
valandą.

Dolekienei įėjus į vidų, moterys apsikabino ir kurį 
laiką tylėjo. Paketą su dienoraščiu Dolekienė laikė 
rankoje.

- Žvilgterėjot? tyliai paklausė Sabukienė.
- Žvilgeterėjau ir gailiuos. Iki amžiaus galą 

matysiu tuos du išpurtusius, prie stiklo lipte 
prilipusius veidus.

- Grasino?
- Ne. Bet savo žvilgsniais dūrė kaip peiliais.
- O kai išėjote laukan?
- Nėjau, bėgau. Bėgau iki vartelių ir paskui gatve, 

kol Pranciškėlis atbaidė besivejančius... Bet. žinai, 
Pranciškėlis, pasakysiu, savo darbą žino, ir balsas! 
"Leave this lady alone, you riff-raff!", sugriaudė 
jis, lyg, rodos, artilerija važiuotų. Ir man tada 
pasidarė saugu ir ramu ir aš vėl išgirdau kasdienišku 
garsus: žmonių žingsnius, vėją vielose ir artėjančio 
traukinio barbenimą...

- Grįžo! Girdžiu, va, maniškis su Pranciškėlii 
kalbasi.

Nukelta į 3 psl.
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LIŪDNA SUKAKTIS Atkeltu iŠ 1 psl.

Visa pasaulinė spauda plačiai 
paminėjo antrojo pasaulinio karo pa
baigą. Daug nuotraukų', straipsnių 
tilpo dienraščiuose, o žurnalistai 
stengėsi įrodytit kaip žalingas ir 
kenksmingas karas buvo visai žmo
nijai, o ypač toms tautoms, kurios 
kovojo ne dėl žemės ploto, bet dėl 
demokratinių principų. Laikas slenka 
greitai, tad nenuostabu, jog jau praėjo 
40 metų nuo karo pabaigos ir 45 metai 
nuo mūsų nepriklausomybės netekimo.

Kaip šiandieną prisimenu, stovėjau 
Vilniuje, Gedimino gatvėje ir stebėjau 
(sienkančią dulkėtą, apiplyšusią, taip 
vadinamą, "pergalės" sovietų kariuo
menę, kuri, pagal juos pačius, atnešė 
mums "išlaisvinimą". Tarpe pasitin
kančių buvo ir tokių, ne lietuvių, 
kurie garsiai džiūgavo ir gėlėmis 
puošė "išlaisvintojų" uniformas.

Pabaltiečių kapai Sibire. Nuotr. "Baltic News"
Tai buvo Lietuvos tragedija, kurios 

niekad neužmirš nė vienas taurus 
lietuvis. Nenorėčiau kartoti apie tai, 
kas vyko vėliau, kas darėsi su mūsų 
niekinama, kalinama, tremiama Sibi
ran tauta vien dėl to, kad mūsų 
pažiūros, idėjos ir galvosena nesutiko 
su komunistine diktatūra.

Visai nenuostabu, kad vokiečiams 
visu frontu slenkant atgal, daug 
lietuvių, savo kailiu patyrę sovietų 
"rojų", laikinai pasitraukė iš savo 
tėvynės, manydami jog greitai grįš 
namo. Deja, mūsų likimas buvo daug 
tragiškesnis, kaip kad mes tuo laiku 
(sivaizdavom.

Nuo to laiko jau praslinko beveik 
pusšimtis metų išeivijoje, bet tas 
laikas ir tie metai buvo racionaliai 
sunaudoti. Turime įkūrę mūsų pasau
linę bendruomenę, kuri rūpinasi kul

tūra, švietimu ir politiniu tautos 
subrendimu. Susikūrė daugybė organi
zacijų, draugijų, parapijų, fondų. 
Mūsų jaunimas mokėsi, įsigijo įvairių 
profesijų diplomus ir po truputį 
perima vyresniųjų vadovaujančias 
vietas. Ar visas akademinis jaunimas 
pilnai supranta ir įvertina tą svarbų 
lietuvybės darbą? Tai plati tema, kuri 
turėtų būti nagrinėjama atskiruose 
straipsniuose.

Aš norėčiau paklausti kas būtų 
buvę, jeigu mes iš viso nebūtumėme 
tuo laiku iš Lietuvos pasitraukę? 
Aišku daugumoje būtumėme depor
tuoti, kalinami ir nežinia ar iš viso 
būtumėme gyvųjų tarpe?

Šiandieną Lietuva yra prijungta 
prie Sovietų Sąjungos, turi marione
tinę vyriausybę, kuri neturi jokios 
galios ir visus įsakymus gauna iš 

Maskvos. Kas skelbtų demokratiškam 
pasauliui apie mūsų tautos tragediją, 
kuri tęsiasi ir šiandien. Okupuotoje 
Lietuvoje žmogaus teisės nevertina
mos ir nepripažįstamos, vyksta nuola
tiniai suėmimai, religijos persekioji
mas ir prievarta brukamas, net vaikų 
darželiuose, rusinimas.

Daugelis vakarų demokratiškų vy-
riausybių supranta mūsų tautos tra
gediją ir mus remia Europos parla
mente, o taip pat remia Jungtinės 
Amerikos Valstybės. Mes žinome, kad 
ateis laikas, kada mūsų byla bus 
svarstoma Jungtinėse tautose, bet, kol 
rytinis politinis blokas dominuos, 
pasėkos nebus džiuginančios.

Mes galime su pasigėrėjimu džiaug
tis, kad po tiek metų mes išeivijoje 
išlikome lietuviais, užauginome savo 
vaikus, kurie pažinę ir įsigilinę į mūsų

VEŽA
riomis platformomis. Ant kiekvienos 
platformos susodino po 30 vyrų, kai 
vienas traukiniukas pilnas, tuojau 
nuvažiuoja, o jo vietą užima tuščias.

Važiavome visą naktį - visą naktį 
švietė saulė...

Norilske pradžioje plėšėme 
velėną (tundrą), paskui pylėme skal
dytus akmenis j vagonėlius ir vežėme 
pilti naujam geležinkeliui. Už tai, kad 
aštria akmens šuke buvo perpjautas 
transporterio diržas, mūsų brigadą 
nuskjria į smėlio karjerą. Pradžioje, 
nors valgyti ir norisi, bet jėgų dar yra. 
Brigadoje jau pradžioje pasireiškė dvi 
nuomonės: vieni už tai, kad dirbti 
gerai ir gauti geresnį maisto davinį, o 
kiti, kad visvien, ar dirbsi, ar nedirbsi 
- maisto davinys nesikeis. Mūsų 
brigadoje 39 žmonės...

... Apie lapkričio pradžią nušalau
abu didžiuosius kojos pirštus ir 
užkulnius, dėlto, kad veltiniai buvo 
maži ir kiauri... apkaltino simulia
cija...

... Smėlio karjere pasirodė pirmo
sios "kregždės": nervų liga susirgo B. 
ir smarkiai prispaudė badas, o dirbti 
reikėdavo netik dvylika valandų, bet 
nekartą palikdavo po darbo už 
pabaudą, kad neišdirbdavome nor
mos...

... 1942 m. vasario mėnesį dvylika 
dienų nuo geležinkelio valėme sniegą, 
o valgyt tedavė 700 g. duonos į dieną. 
Grįžus iš sniego valymo patekau į 
"slabosilną" brigadą, o iš ten į 
ligoninę, kurioje išbuvau iki birželio.

Grįžęs iš ligoninės pradėjau kasyk- 

tautinę egzistenciją, tampa mūsų 
lietuvybės vykdytojais. Turime plačią 
lietuvišką spaudą, kuri gilina mūsų 
siekius patriotinėje dvasioje. Svar
biausia, mes turime pasišventusių 
patriotų, veikėjų, kurie aukoja savo 
darbą, laiką, lėšas ir sugebėjimą 
vieninteliam tikslui - grąžinti ir 
atstatyti Lietuvos nepriklausomybę.

Tad mūsų masinis pokarinis pasi
traukimas turi pateisinančių priemo
nių lietuvybės išlaikyme, tuo labiau 
kada mes veikiame ir dirbame už mūsų 
brolius Lietuvoje, kurie yra nužmo
ginti, beteisiai ir bebalsiai...

Paprastai, kaip žinome iš praeities, 
visos diktatūrinės valstybės išsilaiko 
neilgai, tas lūžis įvyks ir pas sovietus, 
kurie po savo meškos letena valdo tiek 
daug nelaimingų tautų.

Ričardas Šemetas 

lose kasti ir plauti platiną. Vistik 
senos jėgos nesugrįžo ir aš vėl 
pradėjau slabti. Bet išdirbau be 
pertraukos trejetą mėnesių. Pagaliau 
darbe vos galėjau pakelti tuščią 
šiūpėlę; iš darbovietės mane kelis 
kartus partempė už rankų, kaip mažą 
vaiką. Pagaliau ambulatorija paliuo- 
savo vienai dienai, šiaip neliuosuo- 
davo, nes nei temperatūros, nei 
žaizdų neturėjau... Trečią dieną 
Ištino abi blauzdos ir atsidūriau 
ligoninėje, kurioje mane pripažino 
invalidu ir paskyrė dirbti ambulatori
joj. Nebuvo tai sunkus darbas, bet su 
mano sveikata vos pajėgdavau apsi
dirbti, ypač būdavo sunku išplauti 
kambario grindis - sulaukdavau dėlto 
iš savo "viršininkų" pastabų...

... Vėliau šiose "pareigose" dirbau 
su K., kuris retkarčiais užsiimdavo 
"dantisto" amatu - norintiems lupinė- 
davo pliombas, mat mudviejų žinioje 
buvo dantų kabineto įrankiai...

... Pagaliau mane, kaip invalidą, 
išmetė į žemyną. 1943 m. liepos 4 
išvykome į Dudinką. Prieš išvykstant 
mums pravedė "obrobotką", po kurios 
išėjau visiškai "švarus" - atėmė 
rankšluostį (S. dovaną) ir nuosavas 
apatines kelnes - daugiau nieko 
neturėjau.

Etapas buvo iš maždaug 400 
žmonių: lietuvių 36. Baidoku plaukė
me 52 dienas, pakeliui mirė R. ir L. 
Buvo tai nepaprastai sunki ir vargi
nanti kelionė: utėlės, maisto stoka ir 
vagys mus kankino nepaprastai. Nors 
ir taip maža ką turėjau, bet iš šios 
kelionės išėjau visiškai "švarutėlis" - 
gaila megztinio!

Naujoje darbovietėje padirbau sa
vaitę, kol vėl susirgau...

KAMPELMANAS APIE 
"HELSINKIO RAIDĄ" 
IR PABALTIECIUS

Londone išeinančio mėnraščio
Encounter vasario ir kovo numeriuose 
išspausdintas ilgas pasikalbėjimas su 
Maksu M. Kampelmanu, vadovavusiu 
JA V-ių delegacijai "Madrido Konfe
rencijoje", o dabar derybose su SSRS- 
a nusiginklavimo klausimais. Jis buvo 
paklaustas apie Helsinkio Akto 8-tą 
punktą, visoms taitoms garantuojantį 
lygias teises ir laisvą apsisprendimą; 
jei Sovietų Sąjungos sudėtyje esančios
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Salia balsų lauke staiga pasigirdo tarškesys. 

Sugrįžę vyriškiai, kaip ankščiau Dolekienė, įpuolė į 
dviračių krūvą.

- Kokias tu čia mums, Sabuk, vilkduobes paruošei?
- Ne aš. Vaikai, velniukai, ir vėl paliko savo 

dviračius prie laiptų.
- Palik juos ir tu.
- Ar tai manai...
■ Ką čia daug išmanysi. Tik tiek, kad jeigu kas 

netikėtai įpultų į juos, ir vėl būtų triukšmo.
Vyrai kalbėjosi čia pat po langu.
Palikusi Dolekienę viduj, Sabukienė atidarė jiems 

duris.
- Sveiki sugrįžę.
- Labas, Sabukiene. Dolekienė jau čia?
• Čia.
- ir pakietas?
■ Ir pakietas.
- Sveikinu jus abi.
Prancįškėlis ir Sabukas įėjo į vidų ir linktelėjo prie 

stalo sėdinčiai Dolekienei.
- Kad būčiau žinojusi... - pradėjo ji.
Pranciškėlis plačiai išskėtė rankas ir nusišypsojo.
- Jūsų vargai, ponia, pasibaigė. Kai tik išauš 

lytmetis, važiuokite drąsiai namo. Tiktai nieko 
įaineškite su savimi. Nei rankinuko. Iš čia į 
iitobusą ir paskui iš autobuso į stotį ir iš jūsų stoties

I
(namus eikite visiškai tuščiomis rankomis. Daiktai, 
fanuos šiandien pasiėmėt su savimi nakvynei, jums 

bus atvežti. Namuose jūsų lauks Jurkeliai. Su jais 
susitariau. Jie pabus pas jus mažiausiai keletą dienų.:

- Pabus?
- Kad jums ramiau būtų. O dienoraštį dabar 

perduokite, prašau, Sabukienei ir nebesirūpinkite dėl 
jo.

- ir tai viskas?
- Viskas. Aš pats ryt.oj iš ryto ir pietų metu būsiu 

namuose. Jei atsirastų reikalas - paskambinkite.
Dolekienė atsistojo, norėjo dar pasakyti kažką, 

bet, atsidūsi, vėl atsisėdo.
- Pavargau, Pranciškėli, - ištarė ji vos girdimai.
- Arbatos vyrams gal? - paklausė Sabukienė.
- Ne. Ačiū.
Vyrai išėjo laukan. Sabukas ir iš kiemo gilumos 

tyliai išniręs gyventojas 
palydėjo Pranciškėlį iki gatvės. Gatvė buvo visiškai 
tuščia.

- Kur tavo mašina? - paklausė Sabukas.
- Už kampo, prie graiko milk baro.
- Gatvėj?
- Ne. Kieme, tarp mėsininko sunkvežimėlio ir 

graiko limonado dėžių.
- Kodėl taip toli?
- Todėl.- atsakė Pranciškėlis, spirtelėjęs tuščią, 

ant šaligatvio pamestą "Country Life" cigarečių 
pakelį.

- Kol neprašvito, - pridūrė jis, - jūs pamainom 
arba dviese pabudėkite kieme, kad giliai naktį, ko 

gero, neprarastumėm, ką vėlai vakare laimėjome. O 
dienoraštį. Sabuk. dabar tuoj iš žmonos paimk ir 
paslėpk. Bet ne spintoj po baltiniais ir ne lentynoj už 
knygų. Surask vietą, kuri skubantiems kratytojams 
neateitų galvon. Ryt apie devynias paskambinsiu. 
Labąnakt.

Pranciškėliui nuėjus prie mašinos, Sabukas 
atsisuko į gyventoją. Gyventojas žiūrėjo į žemę ir 
krapštė pakaušį. Abu tylėjo.

* * * •

Diduma likusios nakties praėjo tyliai. Apie ketvirtą 
ryto Sabukienė, apsimiegojusi ir įsisupus chalatan, 
išnešė vyrams karštos kavos. Prieš aušrą darėsi 
šalta. Rūkų gijos ėmė vingiuotis tarp kiemo krūmų ir 
medžių.

Sabukas saugojo dešinę, gyventojas kairę sklypo 
pusę. Atsigėrę kavos ir rytuose pastebėję šešėlį 
blyškaus raudonio, jie jau buvo besiruošią baigti 
nuobodžią sargybą, kai staiga vėl sutraškėjo 
užkliudyti dviračiai ir tuoj po to skambtelėjo 
dūžtantys stiklai. Tamsoj kažkas sunkiai kvėpavo.

Iš kairės ir dešinės vyrai apšvietė triukšmo vietą 
kryžminiais kišeninių prožektorių spinduliais. Par
puolęs ant dviračių, šalia tako gulėjo pienininkas 
Jock Smith. Viena pieno bonka buvo sudaužyta, kita, 
nuriedėjusi į vidurį žolyno, sveikutėlė ir pilna...

(Bus daugiau)
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A. Binkevi Cl ut.ė — Guftiuvienė Leoriiirdo Andriekaus naujas
Gal dar ne visiems mūsų tautie

čiams yra žinoma, kad išeivijoje, meno 
pasaulyje, aukštai iškilo mūsų tau
tietė. solistė Lilija Šukytė- Lilian 
Sukis vardu.

Ji gimė Vilniuje. Būdama tik kelių 
metų ji Vilniuje neteko tėvo (kariš
kio). Našlę motiną su maža mergaite 
karo banga nubloškė pradžioje i 
vargingas tremtinių stovyklas Vokie
tijoje. o 1949 m. jos at vyko i Kanadą.

Pastebėjusi nepaprastą mergaitės
muzikalumą, gražų balsą ir pamėgimą 
dainai, motina, kad ir sunkiose 
medžiaginėse sąlygose būdama, dėjo 
visas pastangas sudaryti jai galimybę 
siekti mokslo ir lavintis mene. Jaunoji 
Lilija su dideliu atkaklumu ir pasi
ryžimu to tikslo siekė ir 1961 m. baigė 
Toronto miesto Karališkos Konserva
torijos dainavimo studijas garbės 
pažymėjimu. Tais pačiais metais įvyko 
jos debiutas. Britteno operoje "Al
bert Hering" ji išpildė pagrindinę 
Lady Billow rolę.

1966 m. ji pasirašė sutartį su 
garsiąja "Metropolitan" opera New 
Yorke, kurioje dainavo net šešerius 
metus. Vėliau persikėlė į Vokietiją ir, 
kaip pirmaujanti solistė, dainavo 
valstybiniame operos teatre Muen- 
chen.

Atkreipusi į save dėmesį daugelio 
Europos operos teatrų ji buvo 
kviečiama atlikti pirmaeiles roles. Jos 
išėjimas į plačiąją pasaulio meno 
areną įvyko 1972 m., kai Muenchene

MENO PASAULYJE
CLAUIJE MONET
Birželio 21 NSW meno galerijoje 

įvyko žymaus prancūzų dailininko 
Ciaude Monet (1840-1926) kūrinių 
parodos atidarymas.

Monet yra vadinamas impresionistų 
tėvu. Jo draugai buvo garsieji daili
ninkai Renoir. Pissarro ir Boudin.

19- tam a. Paryžiuje studentai meną 
studijavo Dailiųjų menų akademijoje 
(Ecole des Beaux Arts) arba studi
jose dailininkų - mokytojų, prancūzų 
akademijos narių.

Monet pradėjo mokytis tapybos pas 
mokytoją akademiką Gleyre, bet 
neužilgo pasitraukė ir pradėjo tapyti 
paveikslus be jokių nurodymų. Jam 
darė didelę įtaką Edouard Manet, 
laikomas impresionizmo pradininku.

Antroje 19 a. pusėje jauni daili
ninkai pradėjo reikšti nepasitenkinimą 
akademija, kuri tapytojams statė 
griežtus reikalavimus.

Garsieji impresionistai: Edouard 
Manet. Claude Monet, Renoir, Sisley. 
Cezanne, Pissarro. Degąs ir Bazille 
yra "sukilėliai" priieš ' akademijos 
Mūsų pastogė Nr. 26.’ 1985.7.1, psl. 4. 

vyko olimpijada. Olimpijados proga 
korėjietis Isang Yun parašė operą 
"Sim Tjong" (lietuviškai "Skaistusis 
angelas"). Kompozitorius yra aukšto 
akademinio muzikos išsilavinimo 
atstovas, gyvenąs Berlyne ir profeso
riaująs aukštojoje muzikos mokykloje, 
dėstydamas kompoziciją.

Minėtoje operoje korejietiškos mu
zikos temos susipina su modernios 
muzikos dvasia. Sim Tjong vokalinės ir 
vaidybinės rolės yra nepaprastai 
komplikuotos, sunkios. Tos operos 
kūrėjas sutiko parašyti operą olimpi- 
jadai su sąlygą, kad Lilija Šukytė 
atliktų pagrindinę skaisčiojo angelo 
rolę. Mūsų solistę kompozitorius buvo 
girdėjęs operoje "Traviata" Violetos 
vaidmenyje, ja susižavėjo ir įsitikino, 
kad tik ji sugebės tinkamai inter
pretuoti skaisčiojo angelo rolę. Ir jis 
nesuklydo! Lilija Šukytė, nugalėjusi 
visus muzikinius ir vaidybinius sun
kumus. scenoje sukūrė idealų pagrin
dinį vaidmenį. Tėti buvo jos sceninis 
triumfas. Spektaklyje dalyvavo viso 
pasaulio ambasadoriai, ministrai, mu
zikai, reporteriai, menininkai. Pui
kiausi spaudos atsiliepimai ne vien 
vokiečių, bet ir prancūzų, anglų, 
italų ir kitų kalbų spaudos pusla
piuose. Po premjeros. Šukytei pasi
rodžius baliuje, ovacijoms nebuvo 
galo.

Jos patraukli išvaizda, po grimu 
ypač išryškėjantis veido grožis, vai
dybinis talentas, muzikalumas ir 
profesiniai išlavintas balsas, užka
riavo jai scenoje stiprią poziciją.

Čikagos Lietuvių operoje Lilija 
Šukytė dainavo "Traviatoje" Violetą 
ir J. Karnavičiaus "Gražinoje" - 
Gražiną.

Televizijoje su ja yra susuktas 
Leharo operetės ".Grovas Liuksem
burgas" filmas.

Pačios L. Šukytės žodžiais: " Dai
navimas yra mano gyvenimas". Mūsų 
tautiečiai dėl daugybės jos anga- 
žementų tik retomis progomis gali 
pasigėrėti mūsų tarptautiniai išgar
sėjusią soliste.

Šįmet Amerikos lietuvių fondo 
atstovybės kviečiama, ji mūsiškiams 
dainavo Čikagoje, Bostone ir Det
roite.

Neseniai ji Vokietijoje įdainavo 
mūsų žymaus muzikos kūrėjo Juozo 
Gruodžio dainų plokštelę. Pianinu ją 
palydėjo žinoma pianistė ir puiki 
akompaniatorė Raminta Lampsatytė, 
taip pat gyvenanti Muenchene.

A U8T R AL1JOJE
nustatytas gaires. Jie tapo garsus 
kūriniais, kuriuose objektus užuot, 
įjungę pereinamais atspalviais, jie 
tapė spontaniškais mostais, šviežumu, 
entuziazmą sukeliančia jėga ir tuo 
būna žiūrovams patrauklūs. Impresio
nistai gamtą tapė vadovaudamiesi 
pirmuoju įspūdžiu, kurį jiems koks nors 
vaizdas suteikė.

Kelią mene iš nusistovėjusių formų 
pralaužė talentingi impresionistai, o 
po sekė kitos moderniojo meno srovės. 
NSW meno galerijoje išstatytieji 
Claude Monet paveikslai suteiks 
pasigėrėjimo ir tiems, kurie jaučiasi 
nedaug teišmaną apie meną. Paroda 
užsitęs ilgiau negu vieną mėnesį.

Pasaulinio masto dailininko kūrinių 
atvežimas į Australiją ir surengimas 
parodos, kurią kiekvienas gali aplan
kyti. yra reikšmingas kultūrinis įvykis. 
Tikriausiai ta paroda bus 1985-tų 
metų NSW meno galerijos kultūrinės 
veiklos eigoje pats didžiausias įvykis.

m m

poe zi jos
Poetas Leonardas Andriekus, 

O.F.M. jau yra išleidęs septynis 
poezijos rinkinius, jų tarpe ir "Amens 
in Amber" anglų kalboje. Patys 
paskutinieji rinkiniai "Už vasaros 
vartų" (1976) ir "Atmink mane. 
Rūpintojėli" (jau atspausdintas ir 
netrukus pasieks mūsų krantus) yra, 
be jokios abejonės, tikra sielos 
atvanga.

Kiek Algimanto Mackaus kūryba 
suintriguoja skaitytojus kalbos Ir 
stiliaus pažeidimais, apstulbina reli
giniu kartumu ir sukrečia sąžinę 
moralinių klausimų opumu - poeto 
žodžiai sminga kaip peiliai į protą ir 
sielą - o mirties akistatoje nustebina 
pakiliu stoicizmu, tiek Andriekaus 
kalba glosto ausį ir guodžia širdį. Jei 
reikėtų keliais žodžiais apibūdinti 
poeto savitumą, nedvejodama parink 
čiau jam " Dievo giesmininko" epitetą. 
Jo poezija yra perpinta giliu tikėjimu, 
dieviškos ir žemiškos meilės atgar
siais. visatos grožio pojūčiais ir 
švelnaus gailesio akordais. Tačiau tai 
dar neapibūdintų jo talento šakotumą. 
Be religinių temų, poetas mėgsta 
atkurti Lietuvos ir šiaurės padangės 
gamtovaizdžius metų bėgyje ir dienos 
- nakties atmainoje. Kaip tiltas jis 
nutiesia kelią į gimtinę, dažnai 
sutapatindamas savo asmeniškus išgy
venimus ir jausmus su mums brangiais 
tautiniais simboliais, pvz., eilėraštyje 
"Gintarėlis":

"Gintarėli - našlaitėli
Jūros motinos atstumtas

Iš gelmių tave išplovęs 
Mano sieloj daužos vėjas."

("Už vasaros vartų")

Poeto sielos properšose išgirstame 
ilgesio, vienišumo ir vidinės kovos 
atgarsius. Betgi nesvetimas Andriekui 
ir šypsnys. Su geraširdiška humoro 
doze moka nuausti skaidrų vaizdelį. 
Keliais taikliais išsireiškimais apibū
dina kiniečių poeto Li Tai Po (705 
m. - 762 m.) kūrybos esmę ir

RAŠYTOJAI LIETUVOJE
GR 0 211 NISS LI TE K ATUH 08 
AKIRATIS LIETUVOJE

1984 m.-buvo išleistas almanachas 
"Poezijos pavasaris". Tai dvidešim
tasis. tradicinis leidinys, apimąs eiles, 
straipsnius apie poeziją, žinias apie 
literatūrinį archyvą, dokumentines 
nuotraukas iš "Poezijos pavasario" 
almanachų pristatymų ir poezijos 
vertimus iš estų. danų, lenkų, 
gruzinų, bulgarų, slovakų ir kt.

Pirmą kartą "Poezijos pavasaris" 
pasirodė 1965 m.

Žymus Lietuvoje gyvenąs poetas 
Sigitas Geda, nuo seniai domina visus 
literatus, gyvenančius laisvame pa
saulyje.

1984 m. buvo išleistos dvi jo 
poezijos knygos. "Varnėnas po mėnu
liu” - rinkinys eilių, apimančių 
maždaug 20-ties metų laikotarpį 
(1966-1981). į rinkinį pateko net ir 
1963 m. rašyti eilėraščiai.

Nauja S. Gedos poezijos knyga 
"Mamutų tėvynė". Poetas sugeba 
mintį išreikšti lyriškai ir sklandžiai. 
Keli jo paskutinieji eilėraščiai, "pate
kę" į laisvąjį pasaulį, žavi išmintim ir 
tradicine forma.

Poetas Jonas Jakštas vis stipriau 

rinkinys 
kinietiško gamtovaizdžio atmosferą 
"Palaukim, kol ateis 
Smailių kalnų keliu 
Poetas išdaigus Li Po 
Juokaut su mėnuliu."

("Už vasaros vartų")

Švelnusis bardas subtiliai groį 
mūsų sielos stygų registrais, derin 
damas ir pindamas tikėjimo, tautiš 
kūmo ir nostalgijos gijas.

Mėnesienoje

Be angelų, 
Be Serafinų - 
Vienas -
Tu mūsų peržegnotais pasėliais gi 
ries.
Čia tavo ašara nukrinta mėnesieni 
Ant kmyno ir svėrės - 
Bet ji nedūžta.
Ji neskyla - 
Ji spindi mano sieloje. 
Lyg mėnesienoj.

Kodėl, kodėl 
Tau ašarot, 
Graudus Rūpintojėli, 
Žvaigždėtomis birželio naktimis?
Tau lenkiasi daigai. Tave sapnui 
gėlės...
Ar Tau negera būti su mumis 
Po šiaurės dangumi - 
Ar Tau nemiela?

Kur angelai, 
Kur Serafinai dingo. 
Kai ašara suvilgė dieviškas akis? 
Naktis tokia skaisti, tokia jausminį 
ir svėrės klausia, 
Ko verki: 
iš graudulio ar džiaugsmo? - 
Sakyk, sakyk!

("Atmink mane, Rūtintojėli")

"Už vasaros vartų" ir "Atmi 
mane. Rūpintojėli" poezijos pluoši 
yra jautraus menininko prasmin 
dovana lietuvių literatūrai.

Isoida I. Poželaitė Davi

išry*ki, kaip intelektualus, plačių 
apmąstymų, o taip pat jautria 
skambančių meilės motyvų kūrėjas 
1984 m. iš spaudos išėjo naujas jc 
poezijos rinkinys - "Vien tik pėdsa
kas".

Pernai buvo išverstas vokiečių 
poeto, beletristo, filosofo, humanisto 
Hermann Hesse kūrybinis veikalas ■ 
"Stiklo karoliukų žaidimas". Šiame 
romane kūrėjas vykusiai įjungė ketu
riolikos eilėraščių ciklą: pagrindinio 
romano herojaus mokinio ir studento 
metų lyrika.

Rašytojas Hermann Hesse, priskir
tinas prie vokiečių dešiniosios srovės, 
yra vienas iš ryškiausių vokiečių šio 
šimtmečio filosofų, humanistų, peda
gogų. Prieš Pirmąjį pasaulinį karą. 
Hesse, protestuodamas prieš Vokie
tijos karulį veržlumą, apsigyveno 
Šveicarijoje. Jis gimė 1877 m., mirė 
1962.

Hermann Hesse veikalą "Stiklo 
karoliukų žaidimas" iš vokiečių 
kalbos išvertė Vytautas Petrauskas ir 
Dominykas Urbas.

nukelta į 5 psl.
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Keliai iš Port Augustos ir iš Alice Springs subėga j 
destelį smailiu kampu. Ant kampo stovi Coober 
ėdžio "Opal Inn", hotelis-moteiis, didelis komp 
[Įsas mūrinių pastatų ir priestatų.
(ėjimas grandiozinis. Prieškambaris išdėtas žaliu 

prmuru, čia pat aukštos klasės suvenyrų ir opalų 
nutuvė. Turistai susispietę prie vitrinų. Žodžiai 
>ip "doublets”, "triplets", "boulder", "cat’seye" ir 
1. kabo ore. Stiklinėse dėžėse žiburiuoja 
rangiausių opalų pavyzdžiai, (ėjus giliau viskas 
įprasta ir kiek apleista. Motelio savininkas italas, 
ukštas. išdidus, neišbaugintas. Apsirengęs brangiu 
Btiumu iš geros siuvyklos Milane. "Čionai",- 
šakojo jis Jolantai, "aš gyvenu pilną gyvenimą, 
irbu nuo ryto iki vėlyvos nakties. Bet užtai kasmet 
eturius kartus važiuoju įužsieni, mano vaikai eina i 
įledžus Melbourne. Aš laisvas. Man nieko

Trikampis motelio kiemas pilnas raudonom dulkėm 
adengtų mašinų. Aukštai ant vielų padžiauti 
rytuoti rankšluosčiai... Laiptai, balkonai... Pirmo 
ikšto kambarių durys atviros. Viduj, prie stalų, ant 
rių stovi juvelyrinės svarstyklės, sėdi švariai ir 
rarklngai apsirengę biznio vyrai - neapdirbtų opalų 
brangakmenių pirkėjai iš viso pasaulio. Dienos 

’tu pas juos ateina smulkus vietiniai supirkinėtojai 
firmų atstovai iš Sydney. Adelaide ir kitur. 0 į 
vakarę maineriai iš šachtų pačiam miestely ir 
ospektoriai iš tolimų dykumų. Charakteriai, kurių 
dmiesčiuose nesutiksi. Apdulkėjusiais plaukais, 
įsupti fatalizmo aura, kartais su detonatorių 
etomis kyšančiomis iš kišenių.
Coober Pedy - baltojo skylė (kūpa = baltasis, piti = 
yiė). Dulkės, baisus klimatas, dykumos. Artimiausi 

WBBWHS^BHJoonnya (250km) ir Oodnatta (200km) 
važiuojant ne keliu, bet prieš tai važiavusiųjų 
paliktom vėžėm per druskos pluta dengtus ežerus ir 
akmenynus. Žmonės atvažiuoja čia tiktai apsi
žvalgyti. Bet kai kurie, lyg staigiai trenkti lemties 
žaibo, ima ir pasilieka. Mr. Lukas, graikų kilmės, 
supermarketo savininkas, atvažiavo prieš dvidešimt 
metų vienai ar dviem dienom.

- 0 dabar! Pasižiūrėk i tą mano krautuvę. Kiek 
tarnautojų! Ir visi nepatenkinti. Skundai, dejonės ir 
kaltinimai, tai viskas ką aš girdžiu nuo ryto iki 
vakaro!

Mums besikalbant, energingai supdama plačius 
klubus, pro šąli praėjo budrių akių brunetė.

- Mrs. Lukas, mėsininkai prašė pasakyti, kad jie 
laukia jūsų. - kreipėsi į ją jauna mergina, kasininkė, 
pagal vietini žargoną, "one of the check-out 
chicks".

Bet Mrs. Lukas, gal būt irgi nepatenkinta, praėjo 
nieko neatsakiusi.

Miestely gyvena daug. taip vadinamų, 
"ethnics". Milk-baruose. kavinėse ir pub e ant TV 
ekranų rodomi Channel 0 ir SBS programų video 
filmai. Graikiškam kafeijon'e kava ar kitokie 

Coober Pedy mokyklos vaikų pieštas požeminis 
namas

gėrimai ir pasistiprinimai pravažiuojantiems ir 
turistams nėra siūlomi. Čia susitinka tik vietiniai 
vyrai, saviškiai. Jie aptaria savo reikalus ir planus, 
lošia biljardą, geria kavą . . .

Didelė dalis Coober Pedy baltųjų ir juodųjų 
gyvena kambariuose po žeme. Ankščiau žmonės 
išsikasdavo savo buveines su kirkom ir kastuvais. 
Dabar naudoja tunelių kasimo mašinas ir siurbikus, 
veikiančius dulkių siurblio principu.

Požeminiuose kambariuose nėra nei triukšmo nei 
dulkių ir temperatūra išlieka pastovi (26-28 
laipsniai) per visus metų laikus.

Paprasto, kuklaus dviejų miegamųjų buto 
iškasimas ir (rengimas šiandien kainuoja apie $6,000.

Prieš išvažiuodami, desalinizacijos stoty sustojom 
nusipirkti gėlo vandens. Kai paspaudžiau čiaupo 
gaiduką, vanduo tryško fontanu. Pripyliau visus 
bakelius, bet automatas vistiek liko pilnas. Matyt 
buvo neišnaudota prieš mus pirkusiojo kvota.

( Bus daugiau)

atkelta iš 4 psl.

REIKŠMINGOS KNYGOS 
IŠLEISTOS LIETUVOJE

Unkinys - "Lietuvių liaudies 
nos fortepijonui", sudarytas V. 
idamavičiaus. išleistas tam. kad 
engvintų muzikinį pedagoginį dar 

Autentiškos liaudies dainos pa 
ttos iš J. Čiurlionytės "Lietuvių 
idles dainos" (1955 m.) ir Z. 
liūno "Sutartinės" (1959). 
iro rinkinio tikslas jaunuosius 
raistus auklėti kūrybiškai perteik 
je liaudies dainų dvasioje.

Spaustuvė "Vaga" išleido albumą - 
ilniaus architektūra". Tai jau 
ičias leidinys, pasižymįs ypatingai 
ižiomis nuotraukomis, kurių albume 
1300. Albumą sudarė dailininkas R.

kernai spaustuvė "Mintis" parengė 
indai Romualdo Rakausko nuot- 
ikų albumą "Žydėjimas". Albumo 
lininkas S. Chiebinskas. "Zydėji- 
b" pristatomas kaip poetinė sakmė. 
,Rakauskas pristato Lietuvą su jos 
Išrija ir ateitimi, su jos kasdienybe ir 
hite. su jos žmonėmis. Kelios 
įkytos nuotraukos parodo R. Ra
tuko sugebėjimą subtiliai perduoti 
iv meilę Lietuvai: žmonėms ir

1984 m. Živilė Lazdauskaitė paren- 
i vadovą - "Pavasarį žydintys 
įgalai". Vadove aprašytos įvairios 
ivasarinių augalų rūšys: pievų 
itelės, vaistiniai augalai, o taip pat 
iti, kai kurie net nuodingi žolynai: 
italnutė, keturlapė vilkauogė. euro- 
nė pipirlapė. baltažiedė plukė, 
dlinė puriena ir kt.

Tokios rūšies leidinys Lietuvoje 
leidžiamas pirmą karta. Jį spalvotais 
piešiniais iliustravo dailininkė G. 
Kairytė.

1983 m. buvo išleista knyga - 
"Lietuvos miškų paukščiai", kurią 
sudarė A. Navasaitis, dailininkas E. 
Karpavičius.

Pernai Lietuvoje buvo parengta 
spaudai knyga apie Lietuvos žemdir
bius ir žemės ūkio darbuotojus - 
"Baltieji žirgai". Knyga sudaryta iš 
įvairių autorių apybraižų "Baltieji 
žirgai” pratęsia neseniai psirodžiusią 
tos pačios temos knygą - "Metai ir 
akimirkos". Apybraižų temos sukasi 
apie kaimo žmonių, darbą, džiaugsmus 
ir vargus. Rinkinys bus papuoštas 
fotomenininkų R. Rakausko, V. 
Stanionio ir J. Vaičekausko nuotrau
komis. kuriose ryškiai atsispindės 
Lietuvos gamta ir visa, kas vyksta 
kaime.

Agnė Lukšytė

Gintautas Iešmantas
AMERIKIEČIU SAVAITRAŠTIS 

APIE IEŠMANTO DRĄSĄ IR PASI
ŠVENTIMĄ

Ottawoje vykstant debatams apie 
žmogaus teises, įtakingame amerikie
čių savaitraštyje pasirodė straipsnis, 
pavadintas "Krauju ir neištrinamu 
rašalu", kurio pagrindinė figūra yra 
Gintautas Iešmantas. Šis patriotas ir 
poetas buvo 1980-ais metais nuteistas 
šešerius metus kalėti griežto režimo 
konclageriuose ir penkeriems metams 
nutrėmimo už savo nuomonių ir idėjų 
reiškimą savilaidos būdu. Apie jį 
liberalų katalikų laikraščio Common
wealth gegužės 17 d. numeryje rašo 
Boria Sax, poetas, kritikas ir žmųgaus 

teisių gynėjas, išleidęs keletą knygų 
apie Rytų Vokietijos literatūrą.

Anot Saxo. Iešmantas teberašo 
poeziją kalėjime: "Tai darydamas - ir 
nenustodamas protestuoti prieš savo 
kalinimą - jis rizikuoja, kad jo bausmė 
bus prailginta. Iešmantui buvo už
drausta rašyti eiles, o kalėjimo 
vadovybė pagal 1983-iais metais 
paskelbtus naujus įstatymus gali iki 
penkerių metų pratęsti bausmes tų 
kalinių, kurie, jos manymu, atsisako 
laikytis nuostatų".

Straipsnio autoriaus nuomone, va
kariečiai. įpratę prie labai trivialaus 
požiūrio į menus, į tokį Iešmanto 
pasipriešinimą autoritetui reaguos su 
pagarbia nuostaba ir sąmyšiu... "Ieš
manto elgsena mums grąžina pasiti
kėjimą, nes ji patvirtina poetinio 
pašaukimo vertę ir tęstinumų".

[ klausimą - ar Iešmantas stambus 
poetas? - Boria Sax taip sako: "Jo 
pasišventimas įtaigoja, kad jis galėtų 
tokiu būti. Mums neįmanoma to 
sužinoti. Kol kas nei vienas jo kūrinys 
nepasiekė Vakarų. Tiktai keletas 
jaudinančių jo laiškų buvo išspaus
dinti savilaidoje... Vienu ar kitu būdu, 
kai kurie Iešmanto eilėraščiai grei
čiausiai atras kelią į Vakarus" ir 
atkreips ne tiktai išeivijos, bet gal ir 
plačiosios literatūrinės publikos dė
mesį. Straipsnyje pateikiama ir dau
giau į Iešmanto atvejį panašių 
pavyzdžių. Saxo žodžiais, "rašymas 
kalėjimo ar konclagerio aplinkoje... 
tampa beveik pirminiu impulsu, kuris 
labiausiai ryškėja, kai nuplėšiami visi 
kiti motyvai - garbė, pinigai, politinė 
įtaka. Rašydamas, autorius patvirtina' 
savo ir tuomi visų žmonių esminę 
vertę... Kai autoriui uždraudžiama 
rašyti, kėsinamąsi į patį jo žmogišką 
orumą..." Pasak straipsnio autoriaus, 
"kai kuriems gali atrodyti, jog Ieš
mantui būtų labai paprasta laikinai 
paklusti sovietinei valdžiai ir tuomi 
užtikrinti, kad jį paleis. Jis galėtų 
nustoti rašęs savo poeziją ir protes
tavęs prieš savo įkalinimą. Vadinkit jo 
elgesį kvailu, užsispyrusiu ar didvy

rišku. Vadinkit jį humanistiniu ar 
bergždžių. Bet nepaklusti jį verčia 
patsai poetinis impulsas - tai, ką 
bematant pažins rimti rašytojai. Net 
ir mūsų laikais tas impulsas sugeba 
įkvėpti lojalumą ir baimę."

(ELTA)

VALĖ MARCINKONYTĖ

Iš ciklo
” Nykstantis

pasaulis”

Nukritęs akmuo 
išmušė duobę žemėje.

Žemė susitraukė 
ir davė vietą 
akmeniui gulėti.

( mano sielą 
krenta akmenys. 
Ji susitraukia 
ir duoda vietą 
akmenims gulėti.

* * *

Lašai,
Jie krenta nuo citrinos medžio. 
Ne,
Jie krenta iš debesų,
Ne,
Jie krenta iš mano akių, 
Ne,
Jie raudoni.
Jie krenta iš žmogaus širdies.

Aš išeinu
Be tavęs 
Ir be jos 
Ir be jų. 
Aš išeinu.
Be gėlių
Be beržų 
Be žalumos 
Aš išeinu.
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IŠVEŽIMŲ MINĖJIMAI
MELBOURNE HOBART

Paminėti išvežimai Birželio trėmimai
Išvežimų minėjimą Melbourne šįmet 

ruošė Viktorijos Pabaltiečių taryba 
(Baltic Council of Victoria), vado
vaujama lietuvių atstovo A. Žilinsko.

Birželio 14, tarp 12 ir 3 valandos, 
kaip ir kitose Australijos valstijų 
sostinėse (susitarus su jų Pabaltiečių 
tarybomis), Melbourne, prie St. Paul 
anglikonų katedros buvo išstatyti 
plakatai su Šukiais reikalaujančiais 
Sov. Sąjungos pasitraukimo iš Pabal
tijo . valstybių ir laisvo valdymosi 
apsisprendimo. Vyrai ir moterys, 
daugelis tautiniais drabužiais, dalino 
specialiai šiai vigilijai spausdintus 
atsišaukimus, kurie buvo visose vals
tijų sostinėse dalinami tuo pačiu 
iaiku. šalia to buvo dalinama apie 
2500 atsišaukimo, pavadinto "Baltic 
Remembrance Day". Praeiną žmonės 
buvo suįdominti ir sustoję teiravosi 
apie Pabaltijį ir rusų okupaciją. Kurie 
domėjosi daugiau, tiems buvo dali
nama papildoma informacija. Diena 
pasitaikė graži, todėl ir vigilija praėjo 
sėkmingai.

Sekmadienį. Lietuvių namų salėje 
dalyvaujant apie 350 pabaltiečių, 
įnešus vėliavas, minėjimą atidarė 
tarybos narė estė K. Nogeste, 
pasveikindama svečius ir dalyvius ir 
iškviesdama p-ką A. Žilinską. Jis 
pasveikino svečius: Sen. D. Hamer, T. 
Taner, MP, Viktorijos parlamento narį 
atstovaujanti opoziciją, latvių kon
sulą E. Delinš ir kitus. Daugelis 
kviestų negalėjo atvykti, kiti visai 
neatsakė. Pavėlavę atvyko R.J. Ship
ton, MP,federalinio parlamento narys 
ir Mrs. B. Frances, žurnalistė ir 
Australijos moterų veikėja.

Pirmininkui apžvelgus Pabaltijo 
valstybių okupaciją ir masinius išve
žimus, visų trijų bendruomenių pirmi
ninkai (R. Šemetas, E. Moisa ir E. 
Brenners) uždegė tautinių spalvų 
žvakutes ir, išjungus šviesas, vienos 
minutės tyla pagerbti visi žuvę,

KAMPE1..MA N 

tautos galėtų pasinaudoti tomis 
garantijomis, sovietinė valstybė be
matant pasikeistų. į tai Kampelmanas 
atsakė: "Mes neturėtumėm tylėti apie 
Helsinkio Akto principus... Mūsų 
uždavinys yra skelbti pasauliui, kad 
sovietų valdžia... priėmė mūsų for
muluotes apie žmogaus teises ir tautų 
apsisprendimą, ir kaip įmanoma veiks
mingiau juos išnaudoti mūsų viešoje 
diplomatijoje. Ir jei Sovietai tuo 
klausimu veidmainiauja, teišeina tai į 
aikštę."

Klausimas, kaip "Solidarumo" at
stovai užsienyje ir Pabaltijo išeiviai

nužudyti ir mirę Sibiro taigose 
išvežtieji.

Toliau sekė p-lės Nogeste skaity
mas ištraukos iš Grinkevičiūtės kny
gutės "Frozen Inferno" apie išvežimą 
ir pradžią gyvenimo Sibire, kurioje 
atsispindėjo vargai, teroras ir kančia.

Sen. Hamer, žinomas Pabaltiečių ir 
kitų antikomunistinių bendruomenių 
draugas, kalbėjo nuoširdžiai, užjaus
damas tragišką mūsų tautų būklę ir 
reikalavo, kad Sovietų Sąjunga būtų 
dekolonizuota, nes tai yra paskutinė 
imperija moderniais laikais.

Po to trumpai kalbėjo Mr. Taner, 
kuris nors jaunas, bet jau supranta 
mūsų tautų vargus ir tragediją ir 
daromus žygius dėl nepriklausomybės 
atgavimo.

Sekė trumpa meninė dalis, kurioje 
latvaitė paskambino pianinu, estaitės 
padainavo duetu, o lietuvių "Dainos 
sambūris", diriguojamas B. Prašmutai- 
tės, padainavo 3 dainas.

Išnešus vėliavas minėjimas baigtas 
padėka visiems prisidėjusiems ir 
pakvietimu svečių ir koncertinės 
dalies išpildytojų vaišėms Moterų 
seklyčioje.

Prie įėjimo dalinta Sovietų Sąjungos 
koncentracijos stovyklų žemėlapis ir 
naujasis numeris leidinio "Baltic 
News". Taip pat išparduota nemažas 
skaičius A. Shifrin knygos "USSR 
guide to concentration camps, prisons 
and Psych. Hospitals". Tautos fondo 
atstovai iš lietuvių rinko aukas 
VLIK'o veiklai.

Kadangi minėjimas nebuvo ligas, o 
sudarė įspūdį išvežimų tragedijos, 
todėl skaitytinas pasisekusiu.

Pirmadienį, jau pavėluotai, gauta 
telegrama iš Hon. A.S. Peacock, MP 
federalinio parlamento opozicijos ly
derio, kurioje apgailestauja negalėjęs 
dalyvauti ir užjaučia pabaltiečius 
tragiškos sukakties proga.

Koresp.

Atkelta iš 3 psl.

reagavo į Helsinkio ir "Madrido 
raidą", susilaukė tokio atsakymo: 
"Kiek man žinoma, jie tvirtina, kad 
Madridas jiems buvo labai naudingas. 
Jie tai man pareiškė. Vašingtcie 
įvyko Kongreso Komisijos posėdis, 
kuriame dalyvavo piliečių grupės, 
įskaitant ir pabaltiečių grupes JA V- 
ėse. Ten susidarė vieninga nuomonė, 
kad (Helsinkio ir Madrido) derybos 
buvo laimėjimas. Visi latviai, lietuviai 
ir estai jautė, kad 'Madrido raidą' 
reikia išsaugoti, nes ji suteikė vilties 
jų tautiečiams."

(ELTA) 

, Birželio trėmimai Hobarte buvo 
paminėti birželio 14 dieną. Pietų iaiku 
apie 20 pabaltiečių susirinko miesto 
centre, priešais šv. Dovydo anglikonų 
katedrą. Keturios moterys tautiniuose 
drabužiuose patraukė dėmesį ne tik 
praeinančių, bet ir spaudos bei 
televizijos fotografų. Pagrindinis pla
katas išdėstė Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos padėtį nuo 1940 metų.

Gaila, kad vykstant mūsų tyliai, 
garbingai demonstracijai, tuo pačiu 
laiku buvo ir kita, kur moterys 
reikalavo, kad Tasmanijos valdžia 
laisvai leistų daryti abortus. ABC 
televizija per žinias parodė tik abortų 
demonstraciją, o komercinė televizija 
mūsų. Bet ABC radijas perdavė

JAU DEŠIMT METU

Pabaltiečių įkurtos HELLP (Help 
Estonian, Latvian and Lithuanian 
People) sąjungos dešimties metų 
veikiai atžymėti suruoštas bailus 
praėjo linksmai. Netoli šimtinės sve
čių skaniai papietavo, išklausė kalbų 
ir pasišoko prie geros muzikos.

Kalbas sakė Sąžinės kalinių bičiulių 
draugijos pirmininkas jėzuitas kun. G. 
Jordan ir pabaltiečių draugas parla
mentaras M. Hodgman.

"Baltic News" redaktoriui A. Taš- 
kūnui, už jo veiklą HELLP komiteto 
pirmininkas B. Bicevskis įteikė do
vaną.

* * * ‘
Birželio 1 gražiai praėjo gerai 

suorganizuotas "Svajonių" koncertas. 
"Svajonių" pasiklausyti susirinko gera 
pusšimtinė lietuvių ir kitų tautų 
žmonių. Susirinkusius pasveikino ir 
dainas pranešinėjo A. Taškūnas.

Savo dainomis "Svajonės" visus 
sužavėjo.

Koncertui pasibaigus apylinkės 
pirm. J. Paškevičius padėkojo, o 
mergaitės joms įteikė gėlių.

Po to vyko suneštinis balius ir 
pabendravimas su viešniomis. Kon
certą suruošė apylinkės valdyba. 
Viešnias apgyvendino B. ir H. Šikšniai, 
globojo I. Vaičiulevičius, su kita 
pagelba prisidėjo 1. ir A. Jurevic ir R. 
Tarvydas.

* * *
Artėjant Australijos įkūrimo 200 

metų sukaktuvėms, Hobarte yra 

PERTH
Įspūdingas minėjimas

pasikalbėjimą su pabaltiečių atstovu 
ir vigiliją per radijo žinias.

Vakare, kaip ir per paskutinius 
dešimt metų, buvo bendros pamaldos 
prisiminti mirusius Sibire, ir dabar 
kenčiančius pabaitiečius. Katedros 
administratorius Dean K. Reardon, 
pravedė apeigas ir pasakė amokslą. 
Atsilankė Hobarto burmlstns Aider
man B. Broadby, vietinis arlamen- 
taras Brian Miller, kroatų astovas F, 
Hessman, ir kun. G. Joran, S.J., 
"Friends of the Prisoners" hpelionas: 
Net ir iš šiaurinės "sostine", Laun
ceston, atsilankė lietuviai. >et vieti
nių tautiečių, palyginus, atįo mažai.

R. Tarvyias

statoma siena, kurioje bis įmūryta 
visų tautybių plokštelės si įrašais. 
Lietuvių plokštę daro sulptorius 
Linas Vaičiulevičius. Rugsįo mėnesį 
įvyksiančiame Tautos Svėrės minė
jime ji bus įteikta Tasmania vyriau
sybei. Plokštė kainuos $500, tam 
tikslui bus daroma rinkliai.

* * *
Aleksas ir Nina Kantvai išvyko 

dviem mėnesiam pasidairytpo pasau
lį. Lankysis Amerikoje iriuropoje.

* * ♦
Gegužės 6 mirė 79 met) sulaukęs 

Jonas Saliklis, kilęs iš Lazdijų. I 
Tarnavo liktiniu Lietuvos sariuome-1 
nėję, o karo metu buv Lazdijų j 
viršaičiu.

Australijoje gyveno Hobate, persi- j 
kėlė į Melbourne, pensijoj sulaukęs i 
grįžo į Hobartą.

Jonas Saliklis buvo vaišigas žmo
gus, sąmoningas lietuvis, urėjęs ir 
meninių gabumų: jo meistrikai paga
mintos "Vytys" puošia dagelio na
mus. x

Su velioniu atsisveikinat bažny
čioje lietuvišką maldą suhlbėjo R. 
Tarvydas, o kapinėse žodį.arė apyl. 
pirm. J. Paškevičius. Šermeis suruošė 
Jono draugai H. ir K. Rnetzeder. 
Ilsėkis ramybėje!

* * ♦
A.a. Joną Salyklj pąerbdamas 

"M.P." S. Augustavičius aurojo $ 10.j

J. Paškevčius
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Baltiečių komitetas surengė įspū
dingą 45 metų Pabaltijo okupacijos ir 
44 metų trėmimų minėjimą. Paskelbta 
"Baitų savaitė" prasidėjo birželio 11 
d. specialia radijo programa per 6NR 
radijo stotį, kurioje įžanginį žodį 
anglų ir lietuvių kalbomis pasakė 
Perth Baltų komiteto pirmininkas, 
Vakarų Australijos universiteto prof. 
Zigmas Budrikis.
Išvežimų dieną, birželio 14, Perth 

City centre, prie Wesley bažnyčios 
buvo suorganizuota vigilija - tylaus 
protesto demonstracija. Tarp 12-3 
vai. virš 60 pabaltiečių, kurių tarpe 
buvo keletas moterų tautiniais rūbais, 
su degančiomis žvakėmis stovėjo prie 
tautinių vėliavų po dideliu plakatu, 
kuriame chronologine tvarka trumpai 
sužymėti žiaurūs 45 metų laikotarpio 
įvykiai okupuotame Pabaltyje. Praei
viams buvo dalinamos brošiūrėlės su 

trumpu aprašymu Pabaltijo tragedijos.. 
Sekmadienį, birželio 16, Latvių salė 

vos sutalpino pabaltiečius, susirinku
sius birželio įvykių minėjimui, kuris 
buvo pradėtas liuteronų ir katalikų 
dvasininkų maldomis. Pasveikindamas 
susirinkusius, Baltų komiteto pirm, 
prof. Z. Budrikis apžvelgė paskutinių 
45 metų įvykius, privedusius prie 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos visiško 
pavergimo. Prakalbą užbaigus, susi
rinkusieji sugiedojo visų trijų tautų 
•himnus. Minėjimas baigtas latvių 
choro koncertu.

Baltų savaitės parengimai, kurie 
komitetui kainavo apie $ 1000, buvo 
gerai išgarsinti per T.V., radiją ir 
spaudą. Tur būt Vakarų Australijoje 
neliko žmogaus, kurio vienu ar kitu 
būdu Pabaltijo tragedijos istoriją 
nebūtų pasiekusi.

J
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GALINGAS PRIEŠAS
DIDYSIS! SOVIETU SĄJUNGOS 

PRIESAS
Kremliaus valdovai visom propa- 

pndos priemonėm savo žmonėms ir 
tam pasauliui garsina, kad didžiau- 
las sovietų ir likusios žmonijos 
riešas yra Amerika. Dėl to sovietai 
[ta priversti padidinti apsiginklavimą, 
ersdami pavergtąsias tautas kęsti 
dekad nesibaigiančius nedateklius. 
Ilčiau sovietiniai vadai ilgą laiką 
iškreipė pakankamai dėmesio į jų 
blyje nuolatos plintantį besaikį 
jrtuokliavimą - alkoholizmą. Paga
ili! politbiuras priėjo išvados, kad 
pikia ką nors daryti, nes alkoholizmo 
jisekmės pasidarė perdaug aki- 
raizdžios. Buvo pavesta Sovietų 
Sąjungos mokslų akademijai šį reikalą 
moksliniai ištirti ir raportą pristatyti 
prtijai. Šio raporto kai kurie daviniai 
steko į Agence France - Presse 
akas. Agentūra daro išvadas, kad 
abartinis alkoholizmas Rusijoj yra 
sti didžiausia tragedija ištikusi rusų 
lutą per pastarąjį tūkstantį metų. Šis 
akvaišęs girtuokliavimas labiausiai 
fetė rusų tautą. Raporto daviniais 
iekvienas šeštas rusų naujagimis 
pusta su paveldėtais alkoholizmo 
tiektais. Raporte sakoma, kad šiuo 
Btu Sovietų Sąjungoje yra 40 
lilijonų oficialiai užregistruotų alko- 

fclikų ir girtuoklių, arba vienas 
ptadalis visų gyventojų.. Patiektoje 

iporto statistikoje tvirtinama, kad 
197 9 m) 99 proc. vyrų ir 97 proc. 
literų įskaitant ir mergaites žemiau 
įmetu (95 proc.) alkoholį naudoja 
iguliariai. Alkoholizmo pasekmėje, 
irtingumas sovietijoje tarp 1960 - 
180 m. padidėjo 47 proc. Alko- 
ilizmas yra priežastim 85 proc. 
logžudysčių, išprievartavimų, api- 
ėšimų, banditizmo ir kitokių kri- 
oalinių nusikaltimų. .Kiekvienais 
itais nuo alkoholio miršta vienas 
Sijonas sovietų gyventojų. Jei 
koholio naudojimas didės dabarti
es proporcijomis, tai 2000 metais 

B ADEK A

Mūsų brangiam vyrui, tėvui ir seneliui a.a. Aleksandrui MILVYDUI 
mirus, nuoširdžiausią padėką reiškiame visiems, kurie mūsų didelio 
skausmo valandoje, kartu su mumis mirusiajam atidavė paskutine 
pagarbų.

Kun. Pr. Vaseriui už paskutinių sakramentų suteikimą, už rožančių 
koplyčioje, šv. Mišių auką, maldas kapinėse ir šermenyse.

Dainos Sambūrio nariams už garbės sargybą prie karsto per rožančių 
ir šv. Mišias bažnyčioje, už giesmes šv. Mišių metu, p. K. LYNIKUI už 
atsisveikinimo žodžius Dainos Sambūrio vardu, p. J. PETRAŠIŪNUI už 
atsisveikinimą buvusių čiurlioniečių vardu ir p. L. PADGURSKIUi 
Gyvojo rožančiaus vardu.

Dėkojame visiems draugams ir giminėms jo ilgos ligos metu 
lankiusiems namuose ir ligoninėje. Ačiū visiems už laidotuvių metu už jo 
sielą užprašytas šv. Mišias ir aukas, dalyvavimą koplyčioje, bažnyčioje, 
kapinėse ir šermenyse. Gilus ačiū už paguodos žodžius, užuojautas per 
laikraščius, laiškais, kortelėmis ir už gražius gyvų žiedų vainikus.

Dėkojame giminėms už šermenų paruošimą ir visiems, kurie vienokiu 
ar kitokiu būdu, didelio skausmo valandose mus guodė ir suteikė 
stiprybės.

Nuliūdę - žmona Liucija, sūnus Algimantas, dukra Rasa su šeimomis.

Ciuriionio ansamblio nariui

A.A. ALEKSANDRUI J. MILVYDUI

mirus, jo žmonai čiurlionietei Liucijai, šeimai, artimiesiems ir draugams 
reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime.

LTM Čiurlionio Ansamblis

kiekvienas sovietų pilietis per metus 
sunaudos 50 litrų vodkos arba 20 litrų 
gryno spirito. Sovietų Sąjungoje 
tuomet bus 80 milijonų alkoholikų 
arba du trečdaliai visų aktyviai 
dirbančiųjų.

Per metus parduodama vodkos už 67 
bilijonus rublių. Alkoholizmas kai
nuoja valstybei per metus 225 
bilijonus rublių. Raporte daroma 
išvada, kad alkoholizmo pasekmėje 
per sekančius 12-15 metų Sovietų 
Sąjunga, kaip suvereninė valstybė 
sužlugs, nes pusė suaugusių gyventojų 
bus alkoholikai ir girtuokliai, nepa
jėgią dirbti ir, reikalui esant, apsi
ginti.

Kad ši informacija yra autentiška, 
ir kad komunistų partija yra pasida
riusi iš šio raporto atitinkamas 
išvadas, rodo Sovietų Sąjungoje 
išleisti nauji įstatymai, reguliuojantys 
ir varžantys degtinės kainas ir 
pardavinėjimą.

Po trijų savaičių, kai M. Gorbačiov 
tapo sovietijos lyderiu, politbiuras 
paskelbė visą eilę socialinių, politi
nių, administratyvinių, mediciniškų ir 
kitokių patvarkymų kovai su išplitusiu 
alkoholizmu. įvedamas alkoholio ra- 
cionavimas. Degtinės kaina pakeliama 
trigubai (nuo 5 iki 15 rublių už pusę 
litro. Restoranuose gėrimų kainos 
pakils keturis kartus. Pasirodymas 
girtame stovyje viešoje vietoje bus 
baudžiamas iki 100 rublių (daugeliui 
viso mėnesio uždarbis). Šiam nusi
kaltimui pasikartojus, nusikaltėlis ga
lės būti patupdytas į kalėjimą arba 
ištremtas gyventi į provinciją, kaip 
kraštutinė bausmė. Vairuotojai už 
nusikaltimus girtame stovyje gali 
prarasti vairavimo teisę visam gyve
nimui.

Kaip matome partija šalia visokių 
trūkumų, bando atimti sovietiniam 
piliečiui vienintelę "širdies patieką" 
degtinę. Nusiplūkęs darbovietėje ir

Ar buvo reikalinga?
DĖL BELGRANO BEREIKALINGO 

PASKANDINIMO

Kitame mūsų laikraštyje tilpusiame 
straipsnyje "Briuselio įspėjimas", tarp 
kitko lyg ir apgailestaujama "bereika
lingas" argentiniečių karo laivo 
"General Belgrano” nuskandinimas.

Si užuomina skatina labai paprastą 
ir kariniu požiūriu logišką klausimą: 
Ar kariniuose veiksmuose kada nors 
būna kas "reikalingo" ar "bereika
lingo", kada tikslas pateisina visas 
priemones ir kada būtina naikinti, kad 
pats nebūtum sunaikintas.

Falklendo ginkluotą konfliktą iš
provokavo ne Anglija, bet Argentina, 
iš viso gal nekvaršindama sau galvos, 
kas tame konflikte bus "reikalingo" ir 
kas "bereikalingo". Argentina tik 
bandė sau susigrąžinti anksčiau jai 
priklaususias salas ir tą akciją vykdė 
lengvabūdiškai neapdairiai.

kelias valandas šalęs ar kaitęs eilėse 
prie maisto krautuvių, sovietinis 
pilietis savo vargus užmiršdavo truk
telėjęs stiklinaitę, kitą gėrimų gėrimo. 
- vodkos. O dabar ir jos truks. 
Gerklėje įstrigs sausas duonos kąsnis.

Nelengva patikėti, kad šią akciją 
sovietinei valdžiai pasiseks pravesti. 
Nuo degtinės išradimo rusas įprato 
joje skandinti savo liūdesį ir džiaugs
mą. O to liūdesio visuomet buvo tiek 
daug, kad, kiek vodkos bepiltum, 
vargas vistiek iš vodkos klano 
išlysdavo ir kyšodavo.

Vai pakvips plačioji tėvynė sama- 
gono. tvaiku. Daug amerikinių ir 
australiškų kviečių pereis per vamz
delius. Gims naujos spekuliantų gene
racijos, nauji vaizbūnai. Šalia viso to 
sužydės kriminaliniai nusikaltimai, 
žmogžudystės. Taip kaip buvo anais 
gerais Idikals, kai Amerikoje žydėjo 
prohibicija ir gangsteriai.

T.K.

MELBOURNE
KLUBO PRANEŠIMAI

Reikalingas prižiūrėto) tas 

valymo darbus, prižiūrėti tvarką ir
Prižiūrėtojas yra priimamas dvejais

atvejais. Vienu atveju prižiūrėtojas 
gali gauti butą ir apšildymą veltui vien 
tik, kad tvarkytų raktus, atidarytų ir
uždarytų klubo patalpas ir prižiūrėtų 
saugumą.

Kitu atveju žmogus, kuris jaučiasi 
fiziškai stiprus, šalia to galėtų atlikti

M. L. K. Koplyčios 
pašventini mas

Šių metų liepos 13, 4 vai. bus 
Melbourno lietuvių koplyčios šven
tinimas. Toji koplyčia, kaip jau 
daugeliui žinoma, yra gražiai sutvar
kyta ir joje jau laikomos pamaldos 
katalikams.

Po koplyčios šventinimo bus Lietu
vių klube vakarienė. Vakarienės 
metus bus paaiškinama kas prie 
koplyčios tvarkymo prisidėjo.

Norintieji dalyvauti vakarienėje 
yra prašomi užsisakyti pas G. Statkų 
tel. 8578502 arba pas baro vedėją A. 
Rakštelę klube.

Gi atsargi ir konservatyviai prak
tiška Anglija, visu savo griežtumu ir 
gaila, gindama savo prestižą ir 
spėdama, kad po Falklendo gali sekti 
Gibraltaras ir visi kiti dar jos žinioj 
esantieji, jos imperinio saulėleidžio 
galutinės atsparos vieninteliai taškai, 
nenorėjo Falklendą lengvai užleisti 
kraštui, kuris priklauso Pietų ir 
Centrinės Amerikos pramuštgalviškos 
politikos širšynui, pasibaisėtinai so
cialinei nelygybei, chaotiškam nepas
tovumui ir marksizmui plisti gerai 
dirvai, kurioj sėkmingai darbuojasi 
rusiškojo komunizmo ekspertai sė
jėjai, tikdėdamiesi greito visos Pietų 
ir Centrinės Amerikos paraudimo 
bolševikinių bacilų iškultivuotoje dir
voje. Kada toji "politpodgatovka" 
atliktų savo darbą pietuose, ir šiaurė 
lengvai pakels rankas ir leisis "ge
ruoju išvaduojama", nekalbant jau 
apie visą marksistinėm pinklėm bai
giamą apraizgyti pasaulį.

Kalbant apie "bereikalingą" Beig- 
rano paskandinimą, pirmiausia tenka 
pasvarstyti, ar iš viso tas Falklendo 
karinis konfliktas buvo reikalingas 
eikvojant bendras jėgas, kurios gal 
ateity bus žūtbūtinai reikaiingos prieš 
viso laisvojo pasaulio bendrą priešą, 
bandanti jam primesti kruviną dikta
tūrą, ateizmą, dvasinę ir fizinę mirtį, 
kurios neišvengtų nė vienas, bandan
tis pasipriešinti Maskvoj išsigimusio 
marksizmo "neklaidingai" pabaisai.

-jmš-

PAI EŠ K O MAS

ANDRIUS SIMANAVIČIUS, 
į Australiją atvykęs iš Hamburgo 
(Vokietijos) su vienu iš pirmųjų 
transportų. Paieško KAZYS BARO
NAITIS, Bergėnstr. 32, 2350 Lue
beck. West Germany.

atsakyti telefoną.
Už tokius darbus jam būtų užmoka- 

ma atskirai.
Susidomėję žmonės yra prašomi

kreiptis į klubo pirmininką P. Sungailą, 
telef. 2674163 arba savaitgaliais 
klube.

M.L.K. Valdyba

A. AL E p N Š AS

BE N K Al TI S

Pranešame, kad a.a. Alfonso Pen- 
kaičio pelenai yra laikomi Fawkner 
kapinėse. Vieta: H.C. Curwen — 
Walker Gardens, Wall 12. Niche 57.

Alfonsas buvo paskutiniuoju laiku 
M.L.K. namų prižiūrėtoju ir jo 
reikalais rūpinosi M.L.K. valdyba.

P. Sungaila
Klubo pirmininkas

Motinai

A.A. ABOLONIJAI KALADIENEI

mirus, komil tonui Henrikui Kaladei ir jo šeimai užuojautą reiškia

Lietuvių akademinė korporacija Romuva

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

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

Tel. 724 5408. Veikia 24 valandas per parą
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Sydnejaus lietuviu namuose
Aukų — paskolų vajus

Baigiants šiems finansiniams me
tams klubo valdyba pakartotinai 
ragino ir kvietė pasižadėjusius įmo
kėti pinigus. Yra numatoma prie klubo 
finansinių metų apyskaitos (Annual 
Report and Balance Sheet 1985) 
prijungti ir pilną sąrašą asmenų 
prisidėjusių prie šio aukų - paskolų 
vajaus.

Kiekvienas iš mūsų jausdami parei
gą aukojame ar skoliname pagal savo 

išteklius. Todėl nėra svarbu aukos ar 
paskolos dydis, bet yra svarbu, kad 
suprasdami tikslo vertę, įsipareigo
jame save prie šio vajaus prisidėti. 
Klubo valdyba nuoširdžiai dėkoja 
visiems prisidėjusiems.

Taip pat prašo visus tuos, kurie dar 
nėra įsijungę, savo auka ar paskola 
ateiti į pagelbą bendram lietuviškam 
reikalui.

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooccc

SYDNEJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

16 18 EAST TERRACE. BANKSTOWN (TEL. 708-1414*

LIEPOS 13 D., ŠEŠTADIENI. 7.30
V AL.

BAVARIAN NIGHT
Parengi mų lankymas

Apart lietuviškų organizacijų ren
ginių, klubo valdyba su klubo paren
gimų komitetu retkarčiais ruošia 
klubo parengimus. Šie parengimai yra 
taikomi daugiau kitataučiams. į šiuos 
parengimus mūsų tautiečiai gana 
skystokai lankosi. Kalbantis su kita
taučiais dažnai gauname užmetimus, 
kad jeigu mes patys juose nedalyvau
jame. kaip mes galime tikėtis jų 
(kitataučių) gausaus atsilankymo. Gal 
turėtumėm rodyti geresnį pavyzdį in 
šiuose parengimuose gausiau daly
vauti. Kiekvienas atneštas doleris 
remia mūsų lietuvišką, tautišką veik
lą.

Kaip tik yra proga tą solidarumą 
parodyti. Liepos 13 klube bus rengia
mas vokiško stiliaus parengimas - 
"BAVARIAN NIGHT". Pilnoje salėje 
ir mes patys jausimės geriau, ir mūsų 
svečiams pakelsime nuotaiką. Tad iki 
pasimatymo liepos 13. šeštadienį, 7.30 
vai.

N ari o mokestis

Pranešame, kad klubo nario mokes
tis už 1985-86 metus yra priimamas 
klubo raštinėje. Metinis mokestis - $ 
20. Raginame narius susimokėti.

* "UM—PA—PA" vokiško stiliaus 
muzika!

* Vokiškas alus ir užkandžiai!
* įvairios kitos pramogos ir 

Šokiai iki 1 vai. ryto.

Bilietai S 5 asmeniui.

seeooeeooeoocooaeoooooooeooooeooooooeeeoeooeoeooooooooooeococ

Tradicinis festivalis

Dainos chore
Neseniai persikėlę į Queenslandą 

ilgamečiai Dainos choristai Emilija ir 
Edvardas Šliteriai jau ten įsigijo namą 
ir džiaugiasi šiltesne saule ir vaikų 
draugyste. Siunčia visiems geriausius 
nimejiuiua.

Dainos choro Viduržiemio vakaras 
- koncertas įvyksta liepos 27 Lietuvių 
klube Bankstowne. Programą išpildys 
Dainos choras ir pavieniai artistai. 
Laukiame svečių iš arti ir toli.

Rugpjūčio 10, 7 vai. Dainos choras 
yra pakviestas į vokiečių šv. Cecilijos 
choro metinį koncertą išpildyti dalį 
programos. Koncerte dalyvaus du 
vokiečių chorai ir lietuvių Dainos 
choras vadovaujant B. Kiveriui ir 
Birutei Aleknaitei.

Koncertas vyks vokiečių bendruo
menės namuose 112 Edwin street, 
North Croydon. Lietuviai kviečiami į 
šį koncertą. Kadangi gali būti vietų 
trūkumas, lietuviai prašomi iš anksto 
pranešti apie dalyvavimą A. Kramiliui

tel 727313, arba bet kuriam Dainos 
choristui.

Dainos c holas mokosi vieną dainą 
vokiškai. Su ja bus užbaigtas šis 
koncertas. Šv. Cecilijos choras priža-

1986 metais Dainų šventės Sydney 
repertuaro gaidos jau yra išspaus
dintos ir pasiųstos Melbourne, Gee
long ir Adelaide chorams. Gaidos bus 
pasiųstos į Brisbane, Perth ir New
castle. Dainų šventė įvyks 1986 
metais gruodžio 30. Generalinė repe
ticija bus gruodžio 29. Atskirų chorų 
dainų šioje Dainų šventėje nebus. 
Dainuos tik moterų, vyrų ir mišrus 
jungtiniai chorai. Mažesnių kolonijų 
chorai kviečiami išmokti repertuaro 
dainas. Atvykę į Dainų šventę jie 
galės jungtis į Australijos lietuvių 
jungtinius chorus.

Dainos choro valdyba

Liepos 9. 10 ir 11 dienomis, nuo 9 
vai. iki 4 vai. Sutherland Shire 
Entertainment Centre, Eton St., vyks 
rankdarbių ir meno dirbinių paroda.

Lietuvių Sodyba Ebgadlnėje ir 
šįmet dalyvauja, padedant Socialinės 
globos d-jos.

Prašome ponias prisidėti savo rank
darbiais prie šio lietuvių moterų

darbų parodymo australų tarpe. Ttf 
pačiu kviečiame tautiečius aplankė 
mūsų stalą.

Festivalis vyksta didelėje salėj6 
kurioje bus įvairi programa, išpildo#6 
gerų artistų bei dainininkų. Vietoj1 
bus galima gauti lengvų užkandi!*

A. Storpirštienė

VI Pasaulio lietuvių
Jaunimo kongreso 
aukotoju sąrašas

s-gos skyrius
$ 2000 - Australijos Liet, bendruo

menės krašto vaidyba
Po $ 1000 - Australijos lietuvių 

fondas. Jaunimo sąjunga Melb., Melo. 
Liet. kat. mot. D-ja.

$ 500 - "Talka" Melbourne
$ 464.45 - Sydnėjaus Par. sav. 

lietuvių mokykla
Po $ 100 - A. Celna Melb.. J. 

Normantas Geelong, A. ir A. Stepanai 
Canberra. K. Zdanius Melb.. E. 
Volkienė Melb., J. Grigonis Moe. Vic.

$ 80 - N.N.
$ 60 - pavardė neįskaitoma

PARAMA
LITUANISTI K OS

xiplb'' 
"taringos" sudininkų' klubas; 
Galinis Melb.

Po $ 30 - P. Mažylis Melb., B. Kavų |
S 25 - J.T. Jurgelaičiai Melb.
$ 20 - J. Goodsall Melb.
Po $ 15 - Skautininkų "Ramovį 

Melb. S. Pažereckienė Melb. Po $ lo, | 
K. Lynikas Melb., R.J. Dagiai Melb ! 
R. Umbražiūnienė Melb., V. Pošiūtų 
Melb., N.N. S 6 - V.L. Petruškevifij, I 
Melb.

Visiems aukotojams nuoširdžiai dj. i 
kojame. 1

Finansų telkimo komisija ,

AUKOS 
AUSTRALUOS

Židinio pranešimas
KATEDRAI LIETUVIU FONDįJ^

Dr. M. Šeškus iš Newcastle - S 100. Sydnejaus lietuvių sodybos gyvet [ 
Ačiū tojai A. Sabaliauskienei mirus, viete į

Sydnejaus bendruomeniniame pa
rengimų kalendoriuje laisvomis dato
mis Sydnejaus Skautų Židinys numato 
suruošti sekančius parengimus:

Sekmadienį, rugpjūčio 4, 2 vai., 
Lietuvių klube. Židinio sueiga, skirta 
Sibiro tremtinių kūrybai. [ sueigą 
kviečiami ir svečiai.

Šeštadienį, rugpiūčio 17, 6 vai. vak. 
- "Konrado kavinės" vakaras. Kvie
čiami visi ir visos! Pelnas skiriamas 
paremti Lietuvių klubui. įėjimas S 
2.00.

Sekmadienį, rugsėjo 15, 3 vai. - 
Literatūrinė popietė, dalyvaujant 
Sydnejuje gyvenantiems rašytojams. 
Lauksime visų, besidominčių origi
nalia, lietuviška kūryba.

Šeštadienį, spalio 19 - Židinio 
ekskursija. Detalės bus praneštos 
vėliau.

Vėliau, apie kiekvieną parengimą 
bus atskiri, išsamūs, pranešimai.

Židinio vadija

gėlių suaukota $ 81 Australija i
PARAMA lietuvių fondui. 5 |
"MUSU PASTOGEI B. Stašionis, įgaliotinis S

Lėlė ir Zigmas Sipavičiai, gyvenan- j
tieji Canberra mieste, "M.P." parėmė g
S 100 auka. AČIŪ! j

"M.P." c
J

Sekmadienį, liepos 7, 3 vai.
Sydnėjaus lietuvių teatras 

'AT 2 AL A' 
Lietuvių namuose, B a nks t o wn 

st. at o P. Osborne 
3 -veiksmų pjesę
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