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Romo Kalantos 
pr-isi mini mui

Taip žuvo narsusis Margiris, garsus Punios ir viso Dainavos krašto 
valdovas, nuo savo rankos žuvo, priešo nenugalėtas...

Amžina garbė jam ir tiems, kurie su juo buvo...

V. Krėvė - Dainavos šalies senų žmonių padavimai.

1972-rleji metai užima ypatingų 
vietą lietuvių tautos kovos už laisvę 
istorijoje. Tų metų kovo mėnesj 
pasaulio spaudos dėmesį atkreipė 
17000 Lietuvos katalikų peticija, 
pasiekusi Jungtines Tautas. Kovo 19 
d. data pasirodė pirmasis Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios Kronikos numeris 
- pavergtos tautos šauksmas į 
pasaulio sąžinę faktų ir dokumentų 
kalba.

TaCiau visu šiurpumu lietuvių 
tautos desperatišką laisvės toškimą 
išryškino gyvieji fakelai - ROMO 
KALANTOS ir jo bendraminčių 
gyvybės auka.

J.A.V. prezidento R. Nixon vizitas 
Sov. S-goje turėjo įvykti gegužės 22- 
30 dienomis. Sovietų propogandos 
aparatas dirbo, bandydamas užtušuoti 
žmogaus teisių pažeidimus Rusijoje ir 
Sovietų okupuotuose kraštuose bei 
nuteikti Vakarų spaudą detantės 
dvasia.

Keli jaunuoliai ryžosi bet kokia 
kaina nuplėšti tuos melo voratinklius 
ir priminti Vakarams, kad Lietuva - 
okupuotas kraštas ir kad lietuvis 
nepriprato prie vergovės pančių, 
neprarado laisvės troškimo.

Savo kilnaus tikslo jie nesutepė 
smurtu ir terorizmu, kaip tai darosi 
būdinga šių dienų pasaulyje. Jie 
pasirinko aukos kelią. Jeigu betar
pišką pavyzdį jiems parodė čekas 
jaunuolis Jan Palach, 1969 m. suside
ginęs Prahoje protestui prieš sovietinę 
okupaciją, tai tokios aukos tradicijos 
gyvos lietuvių tautos istorijoje ir 
literatūroje. Jono Biliūno "Laimės 

žiburys" pabrėžia savanorišką gyvy
bės auką kitiems, laimę - laisvę 
atsiekti. Kryžiuočių kronikos užrašė 
ne kartą lietuvių pasiryžimą mirti nuo 
savo rankos, kad išvengti vergovės. 
Šių metų vasario mėn. suėjo 650 metų 
nuo garsiausio pavyzdžio, Pilėnų 
gynėjų žuvimo.

Gegužės 14 d., sekmadienį, 19 metų 
gimnazistas ROMAS KALANTA pa
aukojo savo gyvybę, Kauno miesto 
sodelyje įžiebdamas pirmąjį gyvąjį 
fakelą. Tiek aplink stovintiems, tiek 
ligoninėje jį tardžiusiems milicinin
kams, jis kartojo, kad miršta dėl 
Lietuvos laisvės.

Gegužės 18 d.. Romo laidotuvių 
dieną, Kaune prasidėję riaušės tęsėsi 
dvi dienas, kitas dvi dienas silpnesnėje 
formoje. Tūkstantinė minia, daugiau
sia jaunimas, demonstravo Laisvės 
Alėjoje, nešami plakatai reikalavo 
"Laisvės Lietuvai" ir panašiai. Aidėjo 
patriotiniai šūkiai, kalbėtojai smerkė 
Maskvos prispaudę. Ant įgulos bažny
čios iškilo tispalvė, degė apverstos 
milicijos mašinos. Ypač kietos grum
tynės vyko sekančią dieną, atvykus 
specialiems KGB daliniams. Iš abiejų 
pusių buvo aukų sužeistais ir užmuš
tais. Areštuota apie 500 žmonių - 
dauguma jų arešte apmušti ir paleisti, 
tik keliems iškeltos bylos.

Jau gegužės 20 d. žinias apie Romo 
Kalantos auką ir riaušes Kaune per 
Maskvos disidentus pasiekė Vakarų 
spaudą ir nuaidėjo per visą pasaulį.

Sovietų bandymai Romą Kalantą 
pristatyti protiniai nesveiku tuoj buvo 
sugriauti naujų "gyvųjų fakely".

Gegužės 29 d. Varėnoje susidegino 
sanitaras STONYS, kuris jau dieną 
prieš tai buvo ten iškėlęs trispalvę. Jis 
mirė ligoninėje birželio 10 d. .Stoniui 
buvo dvidešimts treji metai.

Briželio 3 d. Kaune susidegino 60 m. 
amžiaus darbininkas AND
RIUŠKEVIČIUS, miręs tą pat dieną.

Birželio 10 d. Marijampolėje degi
nosi 62 m. amžiaus ZALIČKAUSKAS. 
Milicijai pasisekė jį laiku nuvežti į 
ligoninę.

Disidento Jono Jurašo liudijimu po 
Kalantos buvo dar dešimts bandymų 
susideginti.

Romo Kalantos tėvynės meilė, jo 
gyvybės auka savo pavyzdžiu paska

tino ne vieną jaunuolį Lietuvoje dirbti 
dėl savo gimtojo krašto laisvės, 
nebojant gręsiančių pavojų.

Lietuvių tauta praturtėjo dar viena 
šventove. Kas iš mūsų lankysis Kaune, 
turėtų nors minutei susikaupti Kauno 
miesto sodelyje. Ir minėti

"ne pragaištį, mirtį, kapus, 
bet kovą, vien kovą be galo.
Geresnio paminklo didvyriams nebus 
kaip vykdymas jų idealo."

V. PATAŠIUS

FE R SAVAITĘ

Laisvajam pasauliui pradėjus aliar
muoti apie padidėjusį radioaktyvumą 
Europoje, Sovietų Sąjungos vyriau
sybė pagaliau ir savo gyventojus 
painformavo apie atominio rektoriaus 
sprogimą Černobyle, netoli Kijevo 
(plačiau apie tai žiur. J. Digrio str. 3 
psl.). Kad ir labai smarkiai padidėjęs 
radioaktyvumas Lietuvoje, atrodo, 
žmonėms nėra pavojingas. Šis tragiš
kas įvykis dar kartą parodė, kad 
sovietai savo žmonėmis pasirūpins tik 
tuo atveju, kai užsienis netylės.

Sovietų sąjungos ambasada Austra
lijoje kreipėsi į kelionių agentūras, 
prašydama nepatarti turistams šiuo 
metu vykti į Ukrainą ir Baltarusiją.

Tokio (Japonija) pasibaigė Vakarų 
valstybių ekonominis pasitarimas. 
Ekonominius klausimus, tačiau, nu
stelbė terorizmo ir Sovietų sąjungos 
atominio reaktoriaus katastrofos 
problemos. Vakarų šalys parodė kaip 
retą vieningumą su JAV.

Sovietų statytinis Afganistane 
Babrak Kamai atsisakė nuo Afganis
tano komunistų partijos pirmojo sek
retoriaus posto, bet pasiliko Krašto 
prezidentu, tai reiškia, kad jis 
praktiškai nebeturi jokios valdžios. 
Afganistanas per tarpininkus Žene
voje tariasi su Pakistanu dėl sovie
tinių karo pajėgų išvedimo iš Afga
nistano.

Erdvės tyrimai JAV bus tęsiami 
toliau, nepaisant paskutiniosios " Del
ta" raketos katastrofos, kaip pareiškė 
prezidentas Reaganas. Dėl tokio 
dažno avarijų pasikartojimo erdvės 
tyrimuose įtariamas net sabotažas.

SSSR 
gynybos ministerijos laikraštyje 
"Zvezda" buvo rašyta, kad smarkiai 
šlubuoja karinio oro laivyno lakūnų 
drausmė. Jie neatlieka tinkamo pasi-. 
ruošimo prieš skrydį, ir pan. O jų 
vyresnybė į tai neatkreipia reikiamo 
dėmesio. Minėtos divizijos nuo Balti
jos jūros iki Tolimųjų Rytų.
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lAisvoii niiiiu

GENEROLO P. PETRONIO IŠTIESTĄ 
RANKĄ PRIIMANT

Praėjusių metų rugsėjo 
mėnesį, Santaros - šviesos 
Federacijos pakviesti, Ame
rikoje lankėsi trys tarybi
niai rašytojai ir vienas dra
mos aktorius. Jie čia buvo 
iškilmingai sutinkami ke
liuose literatūros vakaruo
se, buvo pagerbiami su 
’’standing” ovacijomis, nors 
susilaukė ir kiek priešingų 
vertinimų spaudoje ir ’’ki
taminčių” piketavimo prie 
Chicagos Jaunimo centro 
įžengiamųjų durų.

Trumpai tariant, būta 
dąug aktyvaus dėmesio, 
šiek tiek triukšmelio, tei
giamos ir neigiamos kriti
kos, kaip ir turi būti kūry
bos pasaulyje. Visa to ben
dradarbiavimo atmosfera, 
jeigu ir nebuvo geresnė, tai 
ir ne blogesnė kaip per pre
zidento Reagano ir sovietų 
genseko Gorbačiovo susiti
kimą Ženevoje.

Bet palankiausią tarybų 
nių rašytojų viešnagės 
Amerikoje įvertinimą davė 

’’Tėviškės” draugijos prez. 
pirmininkas generolas P. 
Petronis Chicagos ’’Vilny
je” (1985. XII. 5). Keturis 
Tarybų Lietuvos kultūros 
teikėjus jis teisingai pava
dino ’’Lietuvos pasiunti
niais”, pagyrė už jų pasiti
kimą Amerikoje ”su dideliu 
nuoširdumu”, paliudijo, kad 
tie kultūrininkai veda tau
tą ’’socializmo keliu į nau
jus laimėjimus”, ir galiau
siai padarė logišką išvadą, 
kad ’’tik toks abipusis kul
tūrinis ryšys gali būti efek
tyvus ir naudingas tiek gy
venantiems užsienyje, tiek 
ir Tarybų Lietuvoje".

Man ir kai kuriems ki
tiems Lietuvos išvadavimo 
ekspertams atrodo, kad rei
kėtų tik džiaugtis tokia ge
ra dalykų raida ir neat
stumti iš tėvynės tiesiamos 
rankos. Ypač kad čia žada
mas abipusis kultūrinis ry
šys. Manyčiau, kad ir išei
vijos kultūrininkams siūlo
mos lygiai tokios pat sąly
gos, galimybės ir aplinky
bės, kokios buvo sudarytos 
svečiams iš Lietuvos.

Taigi dabar jau tarybi- 
ninkai turė’tų parodyti sa
vo iniciatyvą. Pavyzdžiui, 

jie galėtų Lietuvon pasi
kviesti poetą Bernardą 
Erazdžionį ir Vilniaus teat
re surengti jo kūrybos re
čitalį, žinoma, taip pat be 
cenzūros pagalbos, kaip ir 
čia jos nereikėjo tarybi
niams svečiams, kurie skai
tė ne tik savo, bet ir Jus
tino Marcinkevičiaus bei ki
tų partiečių ir net Salomė
jos Nėries poeziją. Neabe
jotina, kad ir B. Brazdžio
nis Lietuvoje būtų sutiktas 
ir palydėtas su gal net il
gesnėmis ’’standing ova
tion”. Ypač kad šis poetas 
savo kūrybą skaito labai ge
rai. O kad būtų griežtai iš
laikyta tokio kultūrinio ben
dradarbiavimo lygybė, tary
biniai pareigūnai galėtų su
organizuoti ir grupėlės 
"partinių fundamentalistų” 
piketavimą prie teatro du
rų su ant botkočio galo pa
karta Brazdžionio literatū
rinio herojaus Vaidilos Va
liūno iškamša. Dėl tos pat 
lygybės gal galėtų kas nors 
pro teatro langą įmesti į sa
lę ir akmenį (kaip seniau 
tai.buvo Jaunimo centre), 
jeigu negaila išdaužto stik
lo, nes tokie įvykiai Lietu
voje būtų naudingi rečitalio 

rengėjams, o čia — grįžu
siam namo poetui.

Be to, kodėl Lietuvoje ne- 
parodyti ten jau anksčiau 
išreklamuotų mūsų rašyto
jų Jurgio Gliaudos ir Ana
tolijaus Kairio? Tegul tau
tiečiai tenai dar juos ir gy
vus pamato.

Deja, labai gaila, kad kul
tūrinimams mainams čia 
neturime tinkamo akto
riaus, bet jo vietoje gal ga
lėtume pasiūlyti kad ir pa
mokslininką A. Svilonį, ku
ris tenai lygiai karštai ir 
meniškai atlaikytų bent sa
vo tradicines misijas užkie- 
tėjusiems tarybiniams pa
gonims.

Bet visa tai tiktai bendra
darbiavimo pradžiai, o atei
tyje vertėtų surengti gal ir 
bendrą mokslininkų simpo
ziumą, skirtą išsiaiškinti, 
ar dabar Lietuva yra tikrai 
nepriklausoma, ar okupuo
ta? Juk tai pagrindinė dar 
neišspręsta problema, kuri 
mus skiria nuo tėvynės ir 
tėvynę nuo mūsų.

Jūsų
Vytautas L. Naudžiūnas 

Chicago, Ill.

DIRVA

L als vės
"Australijos Lietuviu Bendruo

menės Jtrašto Tarybos suvažiavimas 
Melbourne 1964 m. gruodžio 27-30 
dienomis konstatuoja, kad lietuvių 

pasiryžimu, darbu ir lėšomis anglų 
kalba leidžiamas žurnalas "NEWS 
DIGEST - INTERNATIONAL" yra 
vienintelis politinio pobūdžio kovos su 
komunizmu periodinis leidinys visame 
lietuviškame pasaulyje ir vienintelis 
tokio tipo žurnalas australų spaudos 
tarpe. Dėliai to jis atlieka nepaprastai 
reikšmingą darbą Lietuvos bylai 
palaikyti pasauliniame politikos fo
rume ir daug prisideda prie Lietuvos 
laisvės atstatymo.

Priimant visa tai dėmesin, ALB-nės 
Krašto Tarybos suvažiavimas kviečia’ 
visą lietuvišką išeiviją uoliai " News 
Digest - International" leidimo ir 
platinimo darbe talkininkauti".

A LB Krašto Tarybos 
prezidiumas.

Tokia buvo ALB-nės Krašto tary
bos rezoliucija, vienbalsiai priimta 
prieš 22 metus Melbourne.

Jau daug metų prėjo, kai pabėgome 
nuo raudonojo teroro, širdyse prisiekę 
tapti savo tautos laisvės ambasado
riais, visam pasauliui skelbiant bol
ševikinio siaubo žiaurumus, pasiliku
sių savo tėvynainių kančią ir vargus, 
reikalaujant Lietuvai laisvės ir nepri
klausomybės.

Ankstyvesniais prievartinės trem
ties laikais daugiau ar mažiau savo 
žodi tesėjome: net ir vietinės kalbos 
nemokėdami, tačiau be baimės kiek
vienam čiabuviui aiškinome apie 
sovietinių grobikų sauvalę; savo 
daina, šokiais ir kitais viešais pasiro
dymais pabrėždami pavergtos tėvynės 
vargą ir sielvartą.

Kultūrinę veiklą politiniai išeiviai 
išvystė ir iš dalies gal net išplėtė, 
jaunimo dalį išsaugojo lietuviais, 
tačiau džiaugiantis tinkamu savo 
papročių ir jų demonstravimo pajė
gumu, mes vis dėlto susimąstome dėl 
gerokai apleisto, galima sakyti, vieno 
iš svarbiausių mūsų veiklos aspekto -
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sietuvai!
Lietuvos laisvinimo akcijos išvystymo. 
O Lietuvos laisvinimo reikalai, mano 
giliu įsitikinimu, yra pirmaeiliai! Jei 
mūsų Tėvynė bus nutautinta amžino 
pavergimo grandinių kančiose, jei 
raudonasis teroras ir toliau nesulai
komai plėsis, grėsdamas laisvajam 
pasauliui, jei tos šalys, kuriose 
gyvename, ir toliau merdės komunis
tinės propogandos įtaigojamoj poli
tikoje, jei mes tylėsime ir nešauksime, 
tai tada visos mūsų viltys dėl Lietuvos 
išlaisvinimo žus!

Kad žiaurią komunistinio pavojaus 
tiesą atskleistų ir Lietuvos laisvinimo 
akciją pagyvintų, grupė Australijos 
lietuvių savo išmone ir lėšomis jau 24 
metus leidžia antikomunistinį trimė- 
nesinį žurnalą anglų kalba "News 
Digest - International". Šis leidinys 
teturi tik vieną tikslą - kovoti su 
komunizmu, ir šis jo uždavinys yra 
nelengvas ir atsakingas. Sunki leidėjų, 
o ypač faktinojo redaktoriaus pareiga 
įsilaužti į apkerpėjusią įvairių tautų 
galvoseną ir ypač nelengva išryškinti 
jiems nūdienos pavojus ir raudonojo 
slibino grėsmę.

Tačiau, nežiūrint viso to vargo, jau 
dešimtys tūkstančių šio žurnalo 
egzempliorių paplito įvairių tautų 
tarpe. Suprantama, didžiausią skaičių 
prenumeruoja ar perka kioskuose 
australai. Lietuviai pradžioje ištempė 
sunkiausią žurnalo egzistencijos dalį 
ir tik jų dėka leidėjai įstengė iki šiol 
išsilaikyti ir nemažą egzempliorių 
skaičių išsiuntinėti veltui Australijos 
ir kitų Vakarų valstybių vyriausybių 
nariams, ppolitikams, visuomeninin
kams, bažnyčių vadovams, laikraščių 
redaktoriams ir 1.1. Bemaž visos 
didžiosios Vakarų pasaulio biblio
tekos žurnalą prenumeruoja ir be 
raginimų kasmet sumoka prenume
ratos mokestį.

Jau maždaug prieš 14 metų 
Amerikos lietuvių žurnalas "Lietuvių 
Dienos" šitaip rašė apie " News Digest 
- International" leidinio pobūdį ir jo 
reikšmę kovoje su tarptautiniu komu
nizmu:

•:News Digest ■ International” redaktoriai Ir leidėjai. Iš kaires J. Vėtelkls, dešinėje 

— J. P. Kedys.

"Jau daugiau kaip dešimtis metų 
Australijoje - Sydney mieste - yra 
leidžiamas politinis žurnalas anglų 
kalba - NEWS DIGEST - INTER
NATIONAL. Jo pirmas numeris pasi
rodė 1963 m. spalio mėn. Jį leidžia 
Tarptautinis Informacijų Centras (In
ternational Information Centre), ku
rio direktoriai yra abu lietuviai 
žurnalistai - J. Vėteikis ir J. P. Kedys. 
Žurnalas yra jų nuosavybė, kuriame 
talkininkauja ir jį remia apie 20 kitų 
tautybių. Per dešimtmetį žurnalas 
leidėjų pastangomis tapo ypač išpo
puliarintas australų visuomenės tar
pe, kurį šiuo metu prenumeruoja ir 
paremia visa eilė australų politikų, 
parlamento narių, aukštų dvasiškių ir 
įvairaus rango kariškių.

Žurnalas yra 68 psl. apimties ir 
išeina reguliariai kas trys mėnesiai.

NEWS DIGEST - INTERNATIO
NAL turi visą eilę savo atstovybių ir 
kituose laisvojo pasaulio kraštuose, o 
taip pat ir nemažai bendradarbių už 
Australijos ribų. Jis yra įsteigas ir 
leidžiamas ne pelnui, nes visa jo 
administracija ir redakcija dirba 
nemokamai. Tai aiškios antibolševi- 
kinės kovos ginklas, kuris dažnai 
naudoja tokią medžiagą, kurios Vaka
rų pasaulio kasdieninėje spaudoje 
neužtiksime. Kadangi jį leidžia ir 
redaguoja lietuviai, tai skaitytojai 
dažnai randa jo puslapiuose žinių apie 
Lietuvą ir lietuvių tautos dedamas 
išlaisvinimo pastangas.

Kadangi, kaip minėta, žurnlas yra 
politinis ir griežtai antikomunistinis, 
tai jo leidėjai sunkokai sudaro leidimui, 
lėšų, nes biznieriai vengia savo 
skelbimus dėti į politinę spaudą.

"N. D.-I." yra patartinas užsipre
numeruoti lietuviams dėl sekančių 
motyvų:

1) Priaugančioji karta, kuri teskaito 
angliškai, jame gali rasti apsčiai 
patriotinės medžiagos apie Lietuvą ir 
apie mūsų tautos kovą dėl laisvės;

2) Vyresnieji tautiečiai, susidur
dami su vietiniais gyventojais, turi 
gražios progos duoti jiems žurnalą 
pasiskaityti, supažindindami juos su 
mūsų tėvyne ir jos vargais."

Šio žurnalo leidėjai ir faktinoji 
redakcija nemėgsta reklamuotis, nes 
jie įsitikinę, kad liaupsinimas nėra 
teigiama dirbančiojo savybė. Leidėjai 
žurnalą platina atsargiai ir apgal
votai, nes tik po vieną numerį siunčia 
veltui tiems, kuriuos numato įjungti į 
apsimokančių skaitytojų eiles. Iš savo 
ilgametės patirties jie žino, kad veltui 
patelkiama prekė pigi ir dažniausiai ja 
nesidomima.

'News Digest - International" 
leidėjus ir redakciją galima pasiekti 
šiuo adresu:

P.O. Box 535, Parramatta, NSW 
2150, Tel. 630 2309.

J. SALIŠKIS
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IS REDAKCIJOS PAŠTO

Kwr paslaptis?
LIETUVOS KRIKŠTO 

MINĖJIMAS

Už geležinės 
uždangos

Vilniaus Krašto Lietuvių

Reiškiamos spaudoje nuomonės, 
pareiškimai, "filosofiniai" išvedžioji
mai ir privačiai reiškiamas nepasiten
kinimas dėl Lietuvos krikšto tikrosios 
datos, yra labai svarbus reikalas dėl 
krikščionybės priėmimo. Tų ginčijamų 
klausimų turėtų išspręsti bažnytinės 
teisės žinovai ir teologijos specialis
tai. Be to, klausimas, ar Vatikanas 
leistų Lietuvai pasirinkti jai tinka
miausių data...?

Šiuo labai sunkiu pavergtai Lietuvai 
metu yra reikalinga, kad toji perėjimo 
iš pagonystės j krikščionybę sukaktis 
būtų minima toje vietoje, kur krito 
pirmieji pašventinto vandens lašai. 0 
toji vieta, kaip žinome, buvo Lietuvos 
sostinė Vilnius. Toje reikšmingoje 
vietoje, kur prie Nėries ir Vilnelės 
randasi uždaryta šiuo metu katedra. 
Ten buvo ir šiandien yra Lietuvos 
širdis.

Ten buvo pagoniškos Lietuvos 
svarbiausia ir garbingiausia vieta. 
Pradėtas teikti Lietuvai krikštas 
prasidėjo sostinėje - Vilniuje. Vilnius 
tapo krikščionybės židiniu ir gai
vinančiu šaltiniu...

Dvasiškių vadovybės pranešimas 
yra, kad Vilniuje nėra tinkamos 
šventovės, kuri sutalpintų tikin
čiuosius ir svečius, norinčius dalyvauti 
iškilmingame krikščionybės minėjime. 
"Filosofiniu" atžvilgiu, tokios šven
tovės, kuri sutalpintų visus, Vilniuje 
nėra. Tokios šventovės, taip pat nėra 
ir Kaune. Principas yra ne bažnyčios 
dydije bei talpume. Nenoromis gau
nasi įspūdis, kad artėjantį Lietuvos 
įėjimo į krikš čionybės bendruomenę 
minėjimų spaudžia neaiškūs politiniai 
"žaidimai".

Norinčiųjų dalyvauti Lietuvos 
krikšto minėjime gali susidaryti

Sųjungos Pareiškimas.

tūkstančiai ir daugiau. Čia ir iškyla 
pagrindinis klausimas. Kodėl taip 
svarbus Lietuvai minėjimas nustumtas 
į Kaunu, kuris nieko bendro neturėjo 
su Lietuvos krikštu? Kas nurodė? 
Vatikanas, Maskva ar dvasiškija?

Jeigu šis Lietuvai reikšmingas 
minėjimas negali būti rengiamas ten, 
kur jis turėtų būti, geriau jo iš viso 
iškilmingai nereikėtų minėti nei 
švęsti. Ne vietoje jį švenčiant. 
Lietuvai padarysime žalų.

Kai Kanadoje, Toronte, lankėsi 
popiežius Jonas Paulius II Toronte 
nebuvo tokios šventovės, kuri sutal
pintų norinčius popiežiaus mišiose 
dalyvauti ir jį pagerbti. Dėl talpios 
šventovės stokos buvo parinktas 
sporto stadionas. Jame sutilpo visi. 
Lietuvoje krikšto minėjimas galėtų 
būti rengiamas Vingio Parke, atviroje 
gamtoje po atviru dangumi. Jis pilnai 
atitiktų Lietuvos krikšto pradžių, kuri 
prasidėjo Vilniuje gamtoje po atviru 
dangumi. Tuomi tikriausiai būtų 
patenkinti visi lietuviai.

Viso laisvojo pasaulio lietuviai ir 
lietuviai, kenčiantieji pavergtoje tė
vynėje, turi dėti pastangas, kad 
Lietuvos krikščionybės minėjimas tu
rėtų minimas tik Vilniuje, Lietuvos 
sostinėje. To reikalauja Lietuvos 
garbė. Minėdami tų svarbių sukaktį 
kitur, save pažeminsime.

STEPONAS VARANKA 
Vilniaus Krašto 

Lietuvių Sųjungos 
Kanados Krašto Vld.

Pirmininkas

ALBERTAS MISIŪNAS 
VKLS-gos Centro Vld.

Pirmininkas

Oficialiais sovietų duomenimis So
vietų sąjungoje yra daugiau kaip 25 
miln. invalidų. Jų egzistencija yra 
sunkesnė net negu eilinio sovietinio 
piliečio. Judėjimas beveik neįma
nomas, kadangi nėra vežimėliams 
pritaikytų gatvių, įėjimų į parduo
tuves, patogumų ir pan., nėra 
pakankamai ir invalidų vežimėlių, o 
tie, kurie yra - labai nepatogūs.

Kalėjimuose ir lageriuose yra 
skyriai invalidams, kurie kaip ir visi 
sovietiniai kaliniai turi atlikti priva
lomas darbo normas. Yra ir specialūs 
invalidų lageriai, į kuriuos po karo 
buvo "sušluoti" berankiai ir bekojai 
elgetos, tuoj po karo užplūdę trau
kinius, geležinkelio ^otis, turga
vietes. Šie kare nukentėję žmonės 
gadino šventiškų pergalės nuotaiką, 
užtat buvo uždaryti į lagerius. Apie 
tai gana plačiai rašė Aleksandras 
Solženycinas savo "Gulago salyne". 
Šių metų pradžioje per Prancūzijos 
televizijų buvo parodytas filmas "Kur 
tu, drauge?" apie invalidų gyvenimų 
Sovietų sąjungoje. Filmų kūrė žurna
listas, taip pat invalidas Patrick Segal. 
Filmuota Maskvoje, tai pat kalbėtasi 
su į užsieni išvykusiais sovietiniais 
invalidais.

Perskaitęs praeitame "Už geležinės 
uždangos" skyrelyje apie kyšius 
Lietuvoje, norint išvažiuoti į užsienį 
pasisvečiuoti, "M.P." skaitytojas pa
skambino į redakcijų, prašydamas 
paiškinti, kas tai yra toje žinutėje 
minėtas "blatas". Jam paaiškinome 
žodžiu, bet pagalvojome, kad gali būti 
ir daugiau mūsų skaitytojų, nesu
prantančių šiuolaikinio žargono, tad 
nutarėme šį ir kai kuriuos kitus 
žodžius paiškinti. Taigi, 'blatas", - 
bene pagrindinis sovietinio egzis
tavimo principas, bet išversti kaip ir 
nesiduoda, tad teks nusakyti jį keliais 
žodžiais . Būtent: pažintis, ryšis, 

įgalinantis ką nors gauti, pradedant 
nuo mėsos (jei turi blatą mėsinėje) ir 
baigiant tokiomis privilegijomis, kaip 
mūsų nusakytasis išvykimas į užsienį. 
Jei tu pats neturi to "blato", ieškai, 
kas turi. "Blatą" paprastai sudaro 
giminės, mokslo draugai, žmonės, kilę 
iš tos pačios vietovės, žodžiu, kas nors 
"prasimušęs" į aukštesnę vietą, ku
riam prieinamos taip negausios So
vietų sąjungoje gėrybės. Taigi, nau
dojantis "blatu" galima gauti butą be 
eiles, mašiną, kilimą, kelialapį į 
kurortą, įstoti i universitetą, atsigulti 
į ligoninę. Žinoma, vien tik "blato" 
nepakanka, reikia gerai pamokėti.

Jei nuvažiavę į Vilnių 
išgirsite ką nors sakant; "Aš turiu 
skylę", arba dar keisčiau "Aš turiu 
gerą skylę", nesidairykite į jo kojinių 
kulnus ir nesiteiraukite apie skrandį. 
"Skylė", tai vieta, kur ką nors gali 
gauti. "Skylėmis", kaip ir "hiatais", 
galima keistis; tu man prinodysi 
"skylę", kur gauti moteriškų apatinių 
drabužių, aš tau prirūdysiu, kur gauti 
tapetų sienoms, tu man dantistę, kuri 
turi amerikoniškų grąžtų, aš tau 
kasininke teatre ir taip be galo. Be 
"blato" ir "skylės" dar egzistuoja 
"taškas" arba populiariau, iš rusiško 
sakoma "točkė".

"Točkė" yra vieta, 
kur parduotuvėms užsidarius gali 
gauti alkoholio. Paprastai "točkė", tai 
kas nors, kas turi giminių ar 
pažįstamų krautuvėje, kur nusiperka 
dideliais kiekiais, pa v., degtinės, ir 
pardavinėja namie už dvigubą ar 
trigubą kainą. Mėgėjai išgerti visi turi 
tokias "točkes". Jos operuoja taip: 
sutartas beldimas į duris, kartais 
slaptažodis, durys šiek tiek prasiveria, 
išlenda dvi rankos, vienoje butelys, 
kita tuščia atkišta. į tą tuščių delną 
įdėjus nematomo jo savininko pasa
kytų sumų, antroji ranka bonką 
paleidžia. Ji tavo.

*

C ernobyl
Sovietų atominė nelaimė

J. DIGRYS

Balandžio pabaigoje, įvyko nelaimė 
atominio reaktoriaus patalpose Čer- 
nobyl nepertoliausia nuo Ukrainos 
sostinės Kijevo. 4000 megavatų 
pajėgumo atominės jėgainės vienas 
reaktorius, galvojama, prakiuro ir 
uždegė atominę medžiagą supantį 
grafito sluoksnį. Didelis skaičius 
žmonių paliesti radioaktyvių dujų, 
kurios plėtėsi artimoje apylinkėje, o 
vėliau vėjo buvo nuneštos net iki JAV.

Vakariečių specialistų nuomone 
žuvusių skaičius gali siekti tūkstan
čius. Aplinkinė gamta gali būti 
sunaikinta ir neatsigaus keliolika 
metų. Daug žmonių gali gaut vėžį, 
kuris pasirodys tik daug vėliau. 
Nelaimė, kurios iki šiol pasaulis dar 
nebuvo patyręs. Anksčiau buvusios 
atominių jėgainių nelaimės Anglijoje 
Windscale Ir Amerikoje Three Mile 
Island, sakoma, buvo tik vaikų 
žaidimas palyginus su tuo, kas įvyko 
Černobyle. Vėjo nešamas radioak
tyvus debesys pasiekė pirmiausia 
Lenkiją, vėliau Švediją, Norvegiją, o 
dabar radioaktyvumas randamas Če
koslovakijoje, Austrijoje, Italijoje ir 
net virš Amerikos.

Žinios apie šią nelaimę pirmiausia 
atėjo iš Švedijos, kurioje buvo 
pastebėtas pakilęs radioaktyvumas 
atmosferoje. Buvo galvojama, kad kas 
nors įvyko eksperimentinėje švedų 
atominėje jėgainėje. Betiriant rasta, 
kad radioaktyvumas buvo atneštas iš 
Sovietų Sąjungos.

Švedai apie tai paskelbė visam 
pasauliui ir tik tada sovietai prisipa
žino. kad Černobylo atominėje jėgai
nėje įvyko nelaimė, kurios pasekmėje 
žuvo du žmonės. Toliau jie pranešė, 
kad nelaimė buvo nedidelė ir toli
mesnė radioaktyvių medžiagų sklaida 
buvo sustabdyta. Sovietai daugiau' 
kaip savaitei praėjus, prisipažino, kad 
36 vai. buvo nieko nepadaryta 
išgelbėti aplinkiniams žmonėms.

Slėpimas nelaimės, kuri gali turėti 
sunkių pasekmių ne tik pačiai Sovietų 
Sąjungai, bet ir daugeliui aplink 
esančių šalių, parodo sovietų įžūlumą 
ir niekais paverčia jų tvirtinimus, kad 
dabar, prie Gorbačiovo, Sovietų 
Sąjunga pasikeitė, pasidarė daug 
atviresne ir prieinamesne pasaulio 
spaudai. Niekais paverčia ir jų 
siūlymus nusiginkluoti sakant, kad jie 
įsileis tarptautines inspekcijas prižiū

rėti jų laikymąsi sutarčių. Jei jie šią 
nelaimę norėjo nuslėpti ne tik nuo 
savo žmonių, bet ir nuo viso pasaulio, 
kokios galimybės gali būti, kad jie 
įsileis ir parodys užsienio atstovams 
savo atominius ginklus?

Net ir po savaitės jų paskelbtos 
žinios yra labai ribotos ir miglotos. 
Sovietų televizija atrėmumui vaka
ruose paskelbtų žinių, kad esą vis 
Černobyl atominė jėgainė buvo sunai
kinta, parodė vieną jėgainės nuotrau 
ką. rodančią tik dalį jėgainės griuvė
siuose. Sovietinė spauda ir televizija, 
tuo tarpu už jos ribų įvykstančias 
gamtos nelaimes, kaip Meksikos žemės 
drebėjimą, praneša labai plačiai. 
Panašiai buvo ir su Vietnamo karu; 
kas buvo rodoma vakaruose, matė ir 
Sovietų Sąjungos piliečiai, bet kas 
vyksta Afganistane, tik dabar šiek 
tiek pasirodo sovietinėje televizijoje, 
nors tūkstančiai jaunų žmonių ten 
padėjo galvas mūšiuose su laisvės 
kovotojais.

įdomus yra ir vakariečių spaudos 
reagavimas į šią nelaimę. Amerikoje 
prieš kelis metus įvykusią katastrofų 
Three Mile Island atominiame reakto
riuje dar ir dabar tankiai pamini 
kalbant apie "pražūtingumą" atomi
nės energijos. Tą nalaimę kai kurie 
žurnalistai naudoja kaip pavyzdį, 
sakydami, kad ji parodė, jog atominė 
energija yra sunkiai kontroliuojama. 

Apie Černobyle įvykusią katastrofą 
sakoma, tikriau sakant nekritiškai 
priimama ir kartojama sovietų vy
riausybės tvirtinimas, kad tolimesnis 
radioaktyvumo sklidimas sustabdytas, 
pavojaus nėra ir nėra ko daugiau 
laimintis.

Panašiai elgiasi ir įvairios antiato- 
minės energijos grupės: jokių de
monstracijų prie sovietų konsulatų 
nesimatė, jokių protestų prieš sovie
tus nesigirdėjo. Jei kurios nors grupės, 
kaip People for Nuclear Disarmament 
(Žmonės už atominį nusiginklavimų). 
Friends of the Earth (Žemės bičiuliai) 
ir paminėjo šią nelaimę, tai tik bendrai 
pasmerkdami atominės energijos nau
dojimą, ar tai sovietų, ar tai 
vakariečių.

Lietuvoje, Ignalinoje, taip pat yra 
didelė atominė jėgainė. Baigus statyti 
ji bus didžiausia atominė jėgainė 
pasaulyje. Šiuo metu jau veikia du 
reaktoriai to paties tipo, kaip ir 
Černobyle. Nei Lietuvos komunistinė 
"vyriausybė", nei Lietuvos moksli
ninkai jokios įtakos į statybą ar 
saugumo priemones neturi. Šią jėgainę 
stato sovietinė armija, dauguma 
darbininkų yra rusai ar iš kitų Sovietų 
Sąjungos vietų atvažiavę darbininkai.

nukelta į 8 psl.

Mūsų pastogė Nr 18 1986.5.12 psl. 3

3
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Įžodis tunto sueigos, Ingleburne, NSW metu. 1986.4.6.
Foto: N. Venclovienės

Per spaudą, bažnyčią ir radiją 
Sydnėjaus "Aušros" tuntas kvietė 
visus tautiečius Atvelykiui atvykti į 
stovyklavietę, atsivežus margučių il
gėtą nuotaiką, praleisti popietę su 
skautišku jaunimu gamtoje.

Jau nuo vidurdienio į vandalų 
apipešiotą bei apnaikintą stovy

Sydnėjaus Sk. Židiniui — 30
(Tęsinys.' Pradžia "M .R" N r 17)

Nuo 1979 m. pradėtos ruošti pavasa- 
rio-rudens ekskursijos, kuriose mielai 
dalyvauja ne tik židiniečiai, bet ir 
Sydnėjaus vyresnieji tautiečiai; jų lyg 
šiol suruošta 15-ka - 13 vienadienių, 
1 dvidienė ir 1 tridienė. Suruoštos tris 
didesnės rinkliavos į vargą patekusių 
skautų sušelpimui, mažesnėmis sumo
mis paremta lietuviškoji bei skautiš
koji spauda, didoku indėliu paremti 
Sydnėjaus Lietuvių Namai.

Židiniui vadovavo visa eilė asmenų 
(vienų metų kadencijai renkami 
tėvūnas ir kanclerė) jais, laike 30 
metų buvo:
1956.4.22: tėvūnas - ps. Z. Staugir- 
das, kanclrerė - v.Sl. I. Dudaitienė; 
1958.6.21: tėvūnas - v. si. J. Zinkus, 
kanclerė - ps. E. Vėteikienė; 
1960.3.13: tėvūnas - ps. V. Buke- 
vičius, kanclerė - T. Vingilienė;
1962.3.25: tėvūnas - ps. 1. Jonaitis, 
kanclerė - L. Bukevičienė;
1964.3.22: tėvūnas - ps. V. Deikus, 
kanclerė - A. Adomienėnė; 
1966.2.27: tėvūnas ps. V. Bukevičius, 
kanclerė - M. Karpavičienė;
1968.3.24: tėvūnas - s. A. Jakštas, 
kanclerė - D. Bartkevičienė;
1970.2.21: tėvūnas - s. dr. A. 
Mauragis, kanclerė - s. M. Milienė; 
1971.5.16: tėvūnas - ps. V. Deikus, 
kanclerė - s. M. Milienė;
1974.5.5.: tėvūnas - dr. A. Viliūnas, 
kanclerė - L. Deikienė;
1976.5.15: tėvūnas - v.s.fil. A. 
Jakštas, kanclerė - ps. A. Jablons 
kienė; 

klavietę rinkosi jaunimas, tėvai, 
seneliai ir skautų draugai. Žinoma, 
pirmieji atvyko Atvelykio šeimininkai 
ir rengėjai. Tai sesė s. Marina Cox su 
šeima, keli tunto ištikimi pareigūnai- 
pareigūnės. Reikia stebėtis, kad sesė 
Marina su savo vyru Laurynu, kad ir 
labai anksti atvykę, buvo pilni 
energijos. Tiesiog stebuklas! Atrodo.

1978.3.12: tėvūnas - v.s. B. Žalys, 
kanclerė - ps. A. Jablonskienė;
1979.3.25: tėvūnas - v.s.dr. A. 
Mauragis, kanclerė - v.sl. I. Dudai
tienė;
1981.3.22: tėvūnas - v.s.dr. V. 
Kišonas, kanclerė - M. Karpavičienė;
1983.2.27: tėvūnas - v.s. B. Žalys, 
kanclerė fil. A. Adomėnienė;
1985.3.24: tėvūnas v.s. J. Zinkus, 
kanclerė - M. Karpavičienė.

* * *

Židinio veikla nuo 1977 m. pradėta 
aktyvinti. Jei anksčiau veikla buvo 
daugiau lokalinio pabūdžio, tai dabar 
"išplaukiama į platesnius vandenis", 
kaip skautiškame, taip ir lietuviš- 
kame-bendruomeniniame gyvenime: 
retkarčiais suruošiamos įvairaus turi
nio paskaitos, jau pora metų (1984 ir 
1985) suruošti "Konrado kavinės" 
vakarai, kurių pelnas atiduodamas į 
finansinius sunkumus patekusio Syd
nėjaus Lietuvių Klubo-Namų paramai 
($2000), sušelpti ne tik Australijoje, 
bet ir kituose kraštuose gyveną, 
pagalbos reikalingi tautiečiai.

Ypatingas dėmesys pradėtas kreipti 
į židiniams privalomas šventes - šefų 
gimimo Susimąstymo (vasario 22) 
dieną, kurios proga išsiunčiamas 
didesnis skaičius laiškų skautams- 
tėms bei vadovams-vėms visame 
pasaulyje, ir Pirmojo įsakymo Tremty 
dieną, (liepos 25), kuri ypač gražiai 
paminėta 1985 m. suruošiant Sibiro 
lietuvių tremtinių kūrybos popietę. 

nei karštas oras nei sukaktuvinis 
balius jų neišvargino. Ta proga 
sveikiname abu - Mariną ir Lauryną.

Iš viso suvažiavo apie 100 svečių. 
Skautiškas jaunimas ūžė kaip bitės 
avilyje. Čia buvo pagal amžiaus 
grupes margučiams lizdai, kurie 
pamažu prisipildė įvairių spalvų ir 
raštų margučiais. Šalia - gausi 
loterija, kurią svečiai, tėvai ir 
jaunimas labai greit ištuštino, pirk
dami laimingus ir nelaimingus bilietus. 
Už kampo, prie prausyklos, atšaldytą 
alų ir limonadą pardavinėjo skautų 
tėvų komiteto pirmininkas dr. Irvis 
Venclovas, atgaivindamas ištrošku
sius. Vyresnės sesės už pinigėlį 
vaišino visus kavute, arbata ir 
pyragaičiais. Jei kas liko alkanas, jų 
pačių kaltė - visi buvo įspėti - žodžiu 
ir raštu, kad atsivežtų užkandą.

Trečią valandą suskardėjo švil
pukas. Atvelykio sueigos adjutante, 
vyr. skautė Rita Barkutė, išrikiavo 
subėgusius tunto brolius ir seses, sekė 
vienetų raportai, pagarba, raportas 
tuntininkei s. Marinai Cox; sesė 
tuntininkė pasveikino susirinkusius ir 
supažindino su Atvelykio popiečio 
programa. Ta pačia proga ji pranešė ir 
liūdną naujieną: šis Atvelykis "Auš
ros" tunto stovyklavietėje, greičiau
siai, yra paskutinisss, nes dėl didelių 
mokesčių ir vandalų daromos žalos, 
nuspręsta stovyklavietę parduoti. To
liau tunto įsakymus skaitė ir skautų 
įžodžius pravedė sesė Rita . Įžodžius 
davė trys sesės skautės-kandidatės - 
Venta Protaitė, Rasa Venclovaitė, 
Julija Viržintaitė ir skautas- 
kandidatas Algis Zakarauskas. Po 
įžodžio adjutante iškvietė jauną 
skautą vytį Raimundą Stašionį, kuris

Židinio veiklos įvairūs projektai 
pravedami atskirų būrelių - talkų, į 
kuriuos susiburia židiniečiai, turį 
vienokių ar kitokių pomėgių.

* * *

Šiuo metu pasaulyje veikia tik keli 
vyresnio amžiaus skautų židiniai: 
Australijoje - Geelonge ir Sydnėjuje, 
JAV - Los Angeles (tikrų žinių 
neturima) ir keli - specifiniai - vyr. 
skaučių ir (gal) sk. vyčių židiniai; 
Kanadoje 1983 m veikė vienas židinys, 
bet apie jį šiuo metu žinių neturima.

Gaila, kad LSS vadovybė (ir patys 
broliai ir sesės) neatkreipia didesnio 
dėmesio į vyr. amžiaus skautų židinių 
steigimą - juose buvę neaktyvūs 
skautai surastų daug malonumo daly
vaudami, o pačiai LSS jie neštų 
didžiulę naudą - kaip vadovų-vių 
"aruodas", kaip skautiškas užnugaris, 
kaip - reikalui esant - finansinės 
atramos taškas.

Židinių steigimo reikalu, 1983.8.3 
d. (Jubil. Stovykloje, Kanadoje) (vy
kusiame LSS Tarybos Narių pasi
tarime, buvo įneštas pasiūlymas 
atkreipti dėmesį į tokių židinių 
steigimą, jų reikalingumą, po stovyk
los LSS Pirmijai pasiunčiant ir 
atitinkamą, motyvuotą raštą tuo 
klausimu. Apie tai, berods, buvo 
užsiminta ir praėjusių LSS Rinkimų 
metu, bet dabar ir vėl viskas patogiai 
nutilo...

O juk židinių galėtų būti kaip grybų 
po lietaus!.. Žinoma, tektų koordi
nuoti jų veiklą, išleidžiant reikalingus 
potvarkius, gal net sukuriant atskirą 
skautavimo šaką Sąjungoje, nes mes - 
senimas - norime ir mirti skautais.

BRONIUS ŽALYS 

prieš Velykas davė skauto vyčio įžodį. 
Pasveikinti naują brolį skautą vytį 
atėjo visos Šatrijos Raganos būrelio 
vyresnės skautės.

Margučių vertinimo komisija (p. 
Dalia Šumskienė, vyr. skautė Audronė 
Jurkšaitienė ir v.s.fil.Balys Barkus) 
paskelbė vertinimo rezultatus. Lai
mėtojams sesė Audronė įteikė do
vanėles - šokoladinius margučius. 
Šiemet Velykų bobutė apsirgo ir 
negalėjo atvykti. Todėl į sueigos 
aikštę atstrikseno Velykų Zuikis, 
atnešdamas spalvingų margučių krep
šį ir jais apdalino visą gražų jaunimėlį. 
Trumpą pranešimą atliko rajono 
vadas. Jis priminė, kad 1987 m. 
pradžioje, tuoj po Lietuvių Dienų 
Sydnėjuje, vyks Australijos Rajono 
stovykla, kurios rengėjais ir šeimi
ninkais bus "Aušros" tuntas. Jis 
pakvietė visus ruoštis ir dirbti, kad 
stovykla pasisektų. Tunto sueiga 
baigta visiems giedant "Lietuva 
brangi".

Po sueigos vieni bėgiojo, žaidė , kiti 
"sportavo" mėtydami "žalius" kiau
šinius, dar kiti stebėjo ir saugojos!, 
kad paklydęs kiaušinis "nepritrenk
tų"... Kiaušinius mėtė maži ir dideli. 
"Čempionais" tapo broliai skautai 
Petras Pullinen ir Algis Zakarauskas. 
Atrodo, kad jiedu bus pasiekę 
Ingleburno stvyklavietės rekordą, 
bent jau taip pareiškė vyriausias 
teisėjas sk. vytis Raimundas Vingilis.

BALIUKAS

ME L B O TJ R N AS

Sekmadienį, balandžio 20 d. po 
pietų Lietuvių Namuose susitelkė 
apie 35 Draugijos narės išsirinkti 
naują Valdybą, pasiklausyti užbai
giančios kadenciją Valdybos veiklos 
pranešimų ir padiskutuoti ateinančių 
darbo metų kelią.

Prezidiumą sudarė: pirm. Alena 
Karazijienė, sekr. Elena Volkienė. 
Mandatų Komisija darbo negavo.

Pirmiausia išklausytas pirm. Jonės 
Žalkauskienės pranešimas. Ji pasakė, 
kad Lietuvių Namų svetainėje metų 
bėgyje buvo surengti ketveri pietūs 
vienišiems asmenims. Pasikalbėta su 
jais, praleista pora valandų, o po to jie 
vėl, Draugijos lėšomis, pargabenti 
namo.

į Punską pasiųsti 27 siuntiniai. Tam 
moterys įdėjo daug laiko, darbo ir 
rūpesčio. Pinigais Draugija parėmė 
Vi-tąjį Jaunimo Kongresą - paaukojo

GEELONG AS

Laikas nuo laiko skaitome Austra
lijos lietuvių spaudoje, kad skaitlin- 
gesnėse šio žemyno lietuvių kolo
nijose Adelaidėje, Melbourne bei 
Sydnėjuje be kitų didesnių ar mažes
nių renginių sėkmingai reiškiasi ir 
lietuvių teatrų grupės.

Geelongo lietuvių kolonija tau
tiečių gausumu nusileidžia tiems 
didmiesčiams, neturi choro, tautinių 
šokių bei kitų kultūrines plotmes 
puoselėjančių vienetų. Tad apie bent 
kokį teatralų susibūrimą negalime nė 
svajoti. Skaitlingesni geelongiškių 
susibūrimai vyksta kartą į mėnesį 
lietuviškose pamaldose bei minėjimų 
metu, kurie dažniausiai irgi neapseina 
be kaimynų iš Melbourne pagalbos.

Šalia Apylinkės Valdybos ir kitų 
lietuviškų organizacijų, paskutiniu 
metu bendruomeniniame gyvenime gal 
kiek gilesnę kultūrinio darbo vagą 
verčia prieš trejus metus įsikūręs 
Skautų Židinys, kurio eiles sudaro dar 
Lietuvoje ar išeivijoje buvę skautai
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SYDNEJUS

Kviečia "SUTARTINĖ"

"SUTARTINĖS" moterys birželio 1 
d. Lietuvių Klube, Bankstowne ruošia 
lietuvių liaudies dainų popietę. Pasi
rinktomis liaudies dainomis ryžtųsi 
pasirodyti viešai. "SUTARTINĖS" 
vienuoliktuke su meile lietuviškai 
dainai parodys senovinio meno grožį.

Kas ta "SUTARTINĖ”? Iš kur 
paimtas pavadinimas? Kas dainuoja 
sutartines dainas? Prieš keturis metus 
a.a. Paulius Rūtenis pakvietė tuziną 
moterų pirmai repeticijai. Pauliui 

nereikėjo dėti pastangų ar galvą 
sukti, kad įrodytų, jog mūsų senovinės 
dainos - gražios. Tik užvedus pirmą 
sutartinės posmą, įkvėpėm giliai oro, 
ir pradėjome iš visos širdies dainuoti. 
Su šia pirma repeeticija gimė Sydnė- 
juje "SUTARTINĖ".

Repertuarą rinkome atsargiai. 
Vartėme pageltusius senų dainynų 
lapus, ieškojome originalumo. Kuo 
senesnės liaudies dainos, tuo sunkiau 
jų rasti originalioje formoje. Būtent 

taip, kaip senovėje dainavo mūsų 
kaimo jaunimas darbymety ar švenčių 
iškilmėse. Keletą tokių dainų prisi
minė "SUTARTINĖS" giedotojos. Ne
sunku rasti liaudies dainų atkurtų ar 
harmonizuotų įvairių muzikos mylė
tojų. Ypač išeivijoje tos "atkurtosios" 
liaudies dainos mielai dainuojamos. 
Šitos dainos istoriniai yra gana jaunos.

Lietuvių liaudies dainos sukurtos 
kaimo žmonių. Dirbant laukuose, 
moterys beraudamos linus išrokuo- 
davo savo vargus, mėlynakį liną 
žodžiais perkeldavo į baltąsias dro
bules jaunamartės kraičiui... Bernelis 
dobilėlis gražiausiais palydos žodžiais 
išleidžiamas į karą ginti numylėtos 
tėvų žemės... Taigi, eiliuotas pasako
jimas pritariant akordine sandara tai 
ir yra liaudies daina.

Kaip skiriasi lietuvių kalbos tar
mės, taip skiriasi ir liaudies dainų 
charakteris ir pats dainavimas. Vien
balsis dainavimas būdingas dzūkams, 
žemaičiai ir aukštaičiai pasižymi 
harmoningais pritarimais vedamie
siems balsams. Savotiškai išsiskiria 
aukštaičių sutartinių dainavimas. Tai 
savarankiškas daugiabalsis daina
vimas pinant žodžius ir garsus į pynę. 
Aukštaičių sutartinės dar vadinamos 
trejinėmis arba atitartinėmis. Dai
nuojamos trijų asmenų arba trijų 
grupių. Vienas balsas užveda, o antri 
du su intarpais atitaria. "SUTAR
TINĖS" dainos dainuojamos natūraliai 

liaudiškai be jokių akompanimentų, 
taip, kaip dainuodavo kaimo moterys 
po darbo dienos arba smagioje 
vakaronėje vasaros metu.

Istorikai L. Rėza, S. Stanevičius ir 
kt.. teigia, kad lietuvių vienbalsės ir 
sutartinės dainos yra išlikusios iš 
preišistorinių, akmens amžiaus laikų, 
krikščionybei dar nepasiekus Lietuvos 
žemių. Europoje sutartinės laikomos 
vienomis orginaliausių folklorinių 
dainų natūralioje kalboje.

Išeivijoje ir Lietuvoje mūsų liaudies 
dainos greta tautinių drabužių yra ir 
turėtų būti neįkainojamas turtas.

Antra lietuvių folklorikos graž
mena ir yra tautiniai rūbai. Jie yra 
seni kaip ir dainos. Deja, tų senovinių 
drabužių išeivijoje niekas neatkuria. 
Nesimato penkiapalių rauktų sijonų, 
dvipalių prijuosčių, sermėgėlių. Gal
vos apdarų: žemaitiškai surištų 
languotų skarų, mezgininių kepurėlių 
su pabriuvėliąjs kyšančių iš po 
skarelių, kas buvo nešiojama Lietuvos 
kaimo moterų dar at menamais laikais. 
Šiaurės rytų Lietuvoje iki 18-to 
amžiaus buvo užtinkama nuometų 
kasdieniniame gyvenime. Dabar nuo
metai matomi tik scenoje.

"SUTARTINĖS" giedotojos dėvė- 
damos tautinius rūbus galvas dengia 
baltais nuometais ir skarelėmis, kas 
atatinkamai derinasi su atliekamų 
dainų laikotarpiu.

MaRei

KĄ NUVEIKĖ e>er metus 
gerosios Melbourne moterys

1000 dol., 16-to Vasario gimnazijai 
paaukojo 300 dol., abiems mūsų 
laikraščiams po 50 dol., Parapijos 
mokyklai 100 dol. Turėta ir kitų 
išlaidų. Danutės Žilinskienės pagelba 
gauta parama iš Ethnic Affairs 
ministerijos - 1000 dol. sumoje. Gauta 
smulkesnių aukų ir iš pavienių 
asmenų. Kiti pinigai narių uždirbti 
pasiaukojančiu darbu.

Iš Draugijos iždininkės p. Morkū
nienės supratau, kad Draugija finansi
niai pajėgi.

Pirmininkė dar pranešė, kad yra ir 
ne taip sėkminga Draugijos veiklos 
pusė: Draugija nepasipildo jaunesnės 
kartos atstovėmis, o dabartinių narių 
jėgos silpsta. Kas metai darosi vis 
sunkiau išpildyti užsidėtas pareigas.

Pranešimą, kas padaryta ligonių 
lankymo srityje, padarė Emilija šei- 
kienė. Lankytojos prašviesino sergan
čiųjų dienas metų bėgyje 139 kartus, 
lankytasi pas 39 asmenis. Iš jų 11 buvo 
trumpalaikiai ligoniai. Kiti 28 nuola
tos gyvena ligoninėse, prieglaudose ar 
specialiuose slaugos namuose. Šeši 
tokie nuolatiniai ligoniai randasi 
Balarate, jie pernai buvo aplankyti 
keturis kartus, nuvežant lietuviško 
maisto ir kitų reikalingų dalykų, 
kartu su jais pasivaišinta, pabend
rauta.

Valdybos rinkti neprlsiėjo, ta pati 
paprašyta pasilikti dar vieniems 
metams. Apgailėta, kad trys Valdybos 
narės iš Valdybos pareigų pasitraukė. 
Susirinkusių paprašytos Valdybą pa

pildyti sutiko Bronė Bitienė, Valė 
Bladzevičienė ir Elena Korsakaitė. 
Dabar Valdybos sąstatas yra šis: Jonė 
Žalkauskienė, p. Morkūnienė, Anas
tazija Grikepalienė, Bronė Bitienė, 
Valė Bladzevičienė ir Elena Korsa
kaitė.

Kandidatėmis sutiko būti p.p. Mei- 
liūnienė ir Gaidelienė.

Revizijos Komisiją sudaro: Irena 
O’Dwyer. Emilija Šeikienė ir Elena 
Volkienė.

Klausimų ir sumanymų metu aptar
tas Draugijos ruošiamas tradicinis 
Joninių balius. Nusiskųsta dėl mažo 
svečių skaičiaus. Atsirado įvairių 
nuomonių, bet buvo nutarta ir toliau jį 
rengti kaip anksčiau, tik paruošti gerą 
reklamą laikraščiams ir per radiją.

Gerą pasiūlymą davė Danutė Ži
linskienė dėl organizavimo karts nuo 
karto kokio nors kultūrinio subuvimo 
Draugijos narėms. Šis klausimas 
susirinkusių buvo šiltai priimtas, bet 
Valdyba pasiūlė, kad tokiam subuvi
mui organizuoti būtų paskirti ne 
Valdybos asmenys. Reikalas greitai 
išsisprendė, nes tą rūpestį mielai 
prisiėmė - Emilija Šeikienė ir Danutė 
Žilinskienė. Nutarta kultūrinius subu

vimus narėms rengti kas antrą mėnesį 
paskutinį antradienį Lietuvių Namuo
se. Pirmas subuvimas įvyks gegužės 27 
d.

Oficialiam susirinkimui pasibaigus 
dar ilgokai tarpusavyje pakalbėta, 
pasivaišinta užkandžiais, skaniais py
ragais ir kava.

ALISA BALTRUKONIENĖ

• Kaimynų viešnagė
"AMERIKA PIRTYJE" GEELONGE.

bei skautiškai veiklai pritariantys 
asmenys. Be savų sueigų, jis ruošia ir 
renginius visiems geelongiškiams, iš
kylas, skautiškų įvykių paminėjimus ir 
pan. Prie porą metų gan sėkmingai 
suruoštas Lietuvos Globėjo Šv. Kazi
miero 500 metų mirties sukakties 
minėjimas. Praeitais metais Židinys 
priėmė ir globojo "Svajones" Gee- 
longe, o šiais metais balandžio 12-tą 
dieną pakvietė į Geelongą apsilankyti 
Melbourno lietuvių teatro "Aušra" 
grupę su Vilkutaičio-Keturakio ko
medija "Amerika pirtyje".

Šias eilutes rašančiam, nebūnant 
scenos darbų žinovui, neįmanoma 
pareikšti sveresnį įvertinimą, kas 
liestų pačios komedijos pastatymą. 
Visgi, žinant, kad Melbourno teatralai 
yra tik mėgėjai, jų darbą ir vai
dybinius sugebėjimus, tenka įvertinti 
palankiai.

iManoma, kad pačią sunkiausią šios 
komedijos pastatymo darbo naštą 
užsikrovė režisorius p. E. Šidlauskas, 
kuris atliko ir vieną iš pagrindinių - 
siuvėjo Vinco - rolę. Ją atliko gerai. 
Žiūrovai nesitikėjo, kad geras siu
vėjas gali būti kartu ir apsukrus 
sukčius. Sekant komedijos eigą pa
aiškėjo, kad siuvėjėlis Bekampio 
dukrelę "labai mylėjo" tik tol, kol jos 
tėvo pasiskolintus pinigėlius įsidėjo į 
savąją kišenę, o pačią "mylimąją" 
uždarė pirtyje.

V. Lipkevičius gerai sukūrė pilnai 
nusigyvenusio "gaspadoriaus" tipą. 
Jei pirmuose veiksmuose buvo paste
bimas jo neryžtingumas, tai pasku
tiniame, netekęs pinigų, net ir pantį 
pavartojo.

M. Šidlauskienė Bekampienės rolėje 
prisistatė kaip natūrali lietuviško 
kaimo ūkininkė su visomis moteriš

komis ydomis: čia vyras tinginys, čia 
piemenukas aslą prišiukšlina, na, o jau 
dukrelei, kiek tų patarimų - pamo
kymų, tai neduok Dieve.

Su vos pastebimais trūkumėlais 
Bekampių dukters Agotos rolę atliko 
D. Baltutienė. Tą patį galima pasakyti 
ir apie Z. Augaitį - ūkininkaitį 
Antaną. A. Gabas be priekaištų 
atvaizdavo originalų žydelį, kokių 
daugelį teko matyti dar Lietuvoje. 
Mažesnėmis rolėmis į vaidinimą dar
niai įsijungė dar V. Lazauskas 
(piršlys) ir A. Guoga (piemenukas) A. 
Guoga. Komedijos eigą paryškino A. 
Gabo paruoštos dekoracijos. Scenos 
techninį personalą sudarė p. L. Lipke- 
vičienė ir p-lė A. Butkutė.

Melbourno lietuvių teatro "Aušra" 
grupės pastatymą geelongiškiai pri
ėmė lietuviškai nuoširdžiai, skautų 
Židinio ir visų žiūrovų vardu pa
dėkojo p. L. Bungarda, o kuklią 
dovanėlę svečiams įteikė jaunesnės 
kartos atstovas psl. d. Valaitis. Tikrai 
gaila, kad tik negausus geelongiškių 
skaičius pasinaudojo proga pamatyti 

šią komediją ir tuo pačiu vertinti 
kruopštaus "Aušros" grupės vaidilų 
darbo vaisių. Nesinorėtų tikėti, kad 
tie neatvykusieji irgi buvo uždaryti 
pirtyje, kaip to Bekampio duktė 
Agota.

Po vaidinimo vyko vaišės, kurias 
paruošė darbščiosios židlnietės p. M. 
Bindokienė ir p. G. Valaitienė. Vaišių 
metu dar kalbėjo v.s. A. Karpavičius 
ir režisierius p. E. Šidlauskas; p. V. 
Lazauskas, kuris scenoje neturėjo 
progos pasireikšti "atsigriebė" prie 
vaišių stalo padainuodamas solo. 
Pasirodė, kad p. V. Lazauskas ne tik 
gabus vaidila, bet ir geras dalnorius.

Ačiū grupės vaidiloms ir jų vado- 
vui-režisieriui p. E. Šidlauskui bei juos 
atsikvietusial Skautų Židinio vado
vybei, kurią šiuo metu sudaro p. L. 
Bungarda ir v.s. A. Karpavičius, už 
geelongiškių kasdienybės paįvairi
nimą.

ALKA
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Motinos -ten

Karts nuo karto mūsų laikraščiai 
perspausdina iš Lietuvoje išeinančios 
spaudos žinutę, kaip ši: "Lietuvoje 
buvo apdovanotos ordinais ir meda
liais daugiavaikės motinos. Tokių 
rasta 91," Ar kada nors pagalvojame, 
ką,: tai reiškia? O tai reiškia, kad 
šiemet Lietuvoje suskaičiuota 91 
moteris, kuri turi nuo penkių iki 
dešimties ir daugiau vaikų. Yra net' 
ordinas duodamas "motinai didvyrei", 
t.y. tai motinai, kuri augina dešimt ar 
daugiau vaikų. Tačiau metų metais 
vartydami sovietinę spaudą niekada 
nerasime daugiau apie tas apdova- 
notasias motinas, nė vienos laimingos 
tos daugiavaikės šeimos nuotraukos, 
kur šypsotųsi visi dešimt broliukų ir 
sesučių. Kodėl? 0 todėl, kad prie to 
ordino ir medalio labai mažai kas 
pridedama. Jei šeimoje yra daugiau 
kaip trys vaikai, valstybė skiria po 
penkis rublius (!) j mėnesį už 
kiekvieną sekantį vaiką, kol jam 
sueina dvylika metų. Paskui kaip nori.

Reiškia, turinti dešimt vaikų šeima 
gauna papildomai 35 rublius į mėn. 
Tiek kainuoja vaikiški žieminiai batai 
parduotuvėje. Viena pora. O jų reikia 
dešimties. Nereikia didelės fantazijos 
įsivaizduoti, kaip auga tie dešimt 
naujų lietuvių, kokia jų mityba, kokia 
sveikata, nekalbant apie auklėjimą.

Visi vaikai šiuo metu 
Lietuvoje auga darželiuose, lopše
liuose, kadangi motinos turi ne tik 
dirbti, bet ir ilgiausias valandas leisti 
eilėse prie paprasčiausių buities 
dalykų ar prie gydytojo durų. O 
"motinų-didvyrių" vaikai dažnai 
atiduodami į mokyklas-internatus, kur 
auga ir visai atskirai nuo namų. Ir 
garsusis KGB savo darbuotojus daž
niausiai rekrutuoja iš tokių vaikų, dar 
mokyklos suole besėdinčiam paža
dėdami galimybę toliau mokytis ir 
šiaip sudaryti geresnes sąlygas tiek 
jam, tiek jo gausiems broliukams ir 
sesutėms.

Kažin ar daug kas čia ar Amerikoje, 
Kanadoje, žodžiu, pertekliaus šalyse,' 
gyvenantieji yra girdėję apie Šilutės 
ketvertuką?

Ceponiai paprasti žmonės, jau, 
turėjo vieną vaiką, kai sulaukė net 
keturių iš karto. Netrukus tėvas mirė 
ir motina vieną augino penketą. 
Neseniai teko skaityti apie juos. Visi 
jau beveik suaugę. Nė vienas negavo 
aukštojo mokslo, geresnio darbo, 
berniukai visi tarnavo kariuomenėje.

Žinau, rizikuoju užsitraukti kai 
kurių skaitytojų nemalonę, pri
mindama tokius dalykus. Bet kaip 
dažnai manęs tautiečiai Australijoje 
ir kitur klausė: "Ponia, sakykite, kaip 
galima padėti tiems Lietuvoje?" 
Tokiu atveju aš visuomet papasakoju 
apie ordinais ir medaliais apdovanotas 
motinas - didvyres! Teko skaityti, kad 
Amerikoje praeitų Kalėdų išvakarėse 
buvo organizuojami siuntiniai vaikams 
į Lietuvą. Kiekviename buvo be kita 
ko ir pora šiltų batukų. Siuntinys 
kainavo 45 dol., jei kas neturi 
pažįstamo vargstančio vaiko, buvo 
siūloma nusiųsti žinomais adresais. 
Deja, deja,nelabai daug atsirado 
norinčių tuos siuntinukus siųsti. Gal 
nebuvo gerai išreklamuotas reikalas, 
gal nepasitikėjo siuntėjais žmonės. 
Sunku pasakyti. Bet mažai kas 
atsiliepė. Kur kas daugiau mūsiškių 
yrą įsisūniję kokį vargšą Indijoje ar 
Afrikoje.

Tad šia - Motinos dienos - proga 
prisiminkim ir motinas Lietuvoje. 
Tiesa, daugelis jų gimė jau po karo, 
neperėjo Sibiro žiaurumų, nesiblaškė 
po svetimas šalis. 0 vis tiktai! Jos yra 
t e n. Sąlygose, neįsivaizduojamose 
vakarietei moteriai, jos augina lietu
vius.

Geriausios iš jų išaugino Romą 
Kalantą, kun. Sigitą Tamkevičių, 
Nijolę Sadūnaitę, Julių Sasnauską, 
Gintarą Iešmantą ir daug į juos 
panašių. f.

jaunimo kongresas

Techniški darbai —

j ° ranKose

Algis Milvydas yra trijų Jaunimo 
Kongresų "veteranas". Gi šiuo metu 
jis yra apsiėmęs dideles pareigas 
beruošiant Vl-jį Jaunimo Kongresą, 
kuriame jis bus jau ne dalyvis, o vienas 
iš šeimininkų. Jo rankose visi techniš
ki darbai.

Melbourne lietuviai gerai pažįsta 
Algį Iš jo ilgamečio dalyvavimo 
skautų, Studentų Sąjungos, korp! 
Romuvos, Lietuvių Klubo veikloje. Jis 
taip pat geras tautinių šokių šokėjas 
bei sportininkas. Su Australijos lietu
vių rinktine vyko į Ameriką. Studija
vęs statybos inžineriją Melbourne ir 
New South Wales universitetuose, 
Algis dirba prie Viktorijos kelių 
planavimo. Namuose su žmona Kotry
na augina dukreles Danielę ir naujai 
gimusią Kristiną.

Techniškų Darbų Komisija, kuriai 
Algis pirmininkauja, ruošia visokiausią 
medžiagą ir teikia reikmenis būsimam 
Kongresui. Pavyzdžiui, ruošiama 
Kongreso emblema, plakatai, medali- 
jonai mecenatams ir rėmėjams. Rei
kalinga atspausdinti popierių su 
Kongreso antrašte, vokus, programas. 
Norima spausdinti Kongreso leidinius. 
Vienas iš Algio Komisijos jau atliktų 
darbų "Svajonių" plokštelės viršelis. 
Komisijai talkina žmonės su meniš
kais, techniškais gabumais ar praktiš
kai galintys padėti. Bus įdomu 
pamatyti, kas iš viso to išeis.

Ieva Arienė 
Informacijos Skyriaus 
bendradarbė

Algis MILVYDAS

Devintos klasės mokiniai Antanas Šarkauskas ir Povilas Nagulevičius
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Vienuoliktokai: Vilija Burneikytė k ir Robertas Bučinskas

Atostogos, atostogos!
Visai neseniai Sydnejaus lituanistinių kursų mokytoja p. Aldona 

Veščiūnaitė - Janavičienė "Mūsų pastogėje" pasakojo apie šių 
metų mokslo pradžią, o žiū - jau ir atostogos atėjo. Po atostogų 
keturis šeštadienius šių metų kursų klausytojus mokys p. Vida 
Kabailienė, kadangi kursų vedėja išvyksta 6 savaičių kelionei aplink 
pasaulį (užsuks ir į Lietuvą 5 dienom). Bet perdaug nedžiūgaukite, 
mokiniai tries prieš pusės metų egzaminus ji, sakė, tikrai sugrįš ir jus 
prigriebs.

Čia talpinamose nuotraukose matome Sydnejaus lituanistinių kursų 
mokinius, kuriuos, kaip ir matytus "M.P." š.m. Nr. 14, jų mokytoja p. 
Aldona pavadino išskirtinai gerais mokiniais. Visos nuotraukos V. 
Burneikio.
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metinis susirinki mas
Balandžio 20 d. Sydnėjaus Lietuvių 

Klube (vyko metinis Sporto klubo 
"Kovas" susirinkimas. Dalyvavo apie 
50 sportininkų ir rėmėjų. Susirinkimų 
atidarė buvęs pirmininkas J. Karpavi
čius, pakviesdamas pirmininkauti 
ALFAS pirmininkų J. Dambrauskų, o 
sekretoriauti I. Zakarevičienę. Se
kant patiektų dienotvarkę, plrmųji 
pranešimų padarė J. Karpavičius, 
paminėdamas, kad buvusi valdyba 
darbo turėjo daugiau negu paprastai. 
Pernai teko surengti sporto šventę 
Sydnėjuje, kuri praėjo su dideliu 
pasisekimu. Paminėjęs sportininkų 
veiklų ir papasakojęs apie dabar 
žaidžiančias paskiras komandas, jis 
pasveikino du iškiliuosius krepšininkus 
A. Svaldenj ir G. Atkinson, neseniai 
atšventusius 21-sius gimtadienius. Jis 
padėkojo R. Šliteriui už darbų 
prižiūrint jaunius krepšininkus, S. 
Gustafson už darbų su mergaitėm ir 
moterim krepšininkėm, A. Zduobai už 
vadovavimų tinklininkams, kurie vėl 
smarkiai atsigauna, ir P. Andriejūnul 
už vadovavimų vyrams krepšininkams. 
Iš visų sekcijų geriausiai stovi golfi- 
ninkai. Jie gerai tvarkosi, yra organi
zuoti, drausmingi ir gali būti pavyz
džiu kitoms sporto sekcijoms. Čia 
daug darbo (deda J. Belkus, redaguo
damas golfo laikraštėlį. Taip pat daug 
darbo įdeda ir eiliniai "Kovo" 
darbininkai, dirbdami paprastų ir taip 
reikalingų klubo išlaikymo darbų, be 
kurių ir pats klubas negalėtų taip ilgai 
ir gražiai gyvuoti. Padėkodamas 

visiems koviečiams, klubo rėmėjams ir 
sportininkų bičiuliams, pirmininkas 
ypatingą padėkų išreiškė visai buvu
siai valdybai ir apgailestavo dėl G. 
Atkinson ir M. Šepoko susiželdimų, 
dėl kurių jie ilgesnį laiką negalėjo 
aktyviai savo komandoje žaisti.

Iždininkė M. Atkinson pranešime 
davė pilną iždo apyskaitą, pabrėž
dama, kad šiuo metu kasoje yra $9400 
ir Daudaro Fonde $3075. Revizijos 
komisijos pirmininkas V. Šliteris davė 
Išsamesnę visos veiklos ir finansų 
apyskaitą, kurią susirinkimas priėmė.

Iškėlus pasiūlymą komiteto darbo 
dvejų metų kadenciją sumažinti iki 
vienerių, susirinkimas, balsavimo ke
liu, šį pasiūlymą priėmė, nors, nežinia 
dėl kurių priežasčių, susirinkimo 
pirmininkas leido pasisakyti tik už 
kadencijos pakeitimą. Dviejų metų 
kadencija priimta beveik visose orga
nizacijose ir pačiame ALFE, nes 
pirmaisiais metais valdyba tik susi
pažįsta su darbu, o antraisiais jau gali 
daug geriau ir aktyviau dirbti.

Išrinkta ši revizijos komisija: V. 
Šliteris. M. Petronis ir V. Gulbinas.

Buvusiam "Kovo" pirmininkui pa
siūlius buvusios valdybos nutarimą 
šiais metais "Kovo" Garbės nariu 
padaryti V. Gulbinų, susirinkimas 
vienbalsiai priėmė, taigi V. Gulbinas 
yra naujausias "Kovo" Garbės narys. 

Valentinas "Kovo" klube dirba jau. 
labai seniai ir yra daug nuveikęs. Eilę 
metų buvo pirmininku, paskirų valdy

bų nariu, "Kovo" jaunių organizato
riumi, išvykos į Ameriką vienu iš 
vadovų, jo sūnus ir dukra iškilūs 
koviečlai krepšininkai, dabartinis mū
sų krepšinio "žvaigždė" A. Svaldenis 
yra V. ir D. Gulbinų šeimos narys.

I naująją "Kovo" valdybą išrinkti ir 
pareigomis pasiskirstė sekančiai: E. 
Lašaitis - pirmininkas, R. Eismontas - 
vicepirm., į. Petkūnaitė - sekretorė, 
D. Atkinson - Iždininkas, T. Damb
rauskienė - parengimų vadovė, R. 
Kapočius - sporto vadovas ir 1. 
Zakarauskienė - valdybos narė.

Susirinkimo klausimų ir sumanymų 
dalyje Iškelta eilė pasiūlymų, iš kurių 
svarbiausias - mūsų jaunių ateitis. 
Sydnėjuje jaunių yra daug ir juos gana 
lengvai galima būtų įtraukti į spor
tininkų eiles. Jau dabar yra susidariusi 
jaunučių vaikų krepšinio komanda, 
tik, visa bėda, šiuo metu neturima 
jiems trenerio. Tas pats ir su kitomis 
komandomis. Trūksta vadovų ir tre
nerių. Naujoji valdyba dės visas 
pastangas ne tik surasti ir įtraukti kuo 
daugiausiai jaunimo į "Kovo" eiles, 
bet taip pat kreipsis į mūsų veteranus 
ir buvusius geruosius krepšininkus 
kviesdami ateiti į pagalbą jaunimui ir 
"Kovui", už kurį jie patys žaidė ir 
kuris jiems anksčiau daug padėjo.

Susirinkimas vienbalsiai ir plojimais 
pritarė naujojo pirmininko E. Lašaičio 
iškeltai minčiai, kad mūsų jauniai šiais 
metais nuvyktų į Brisbaną draugiš
koms rungtynėms su naujai įsisteigusiu 
lietuvių sporto klubu "Baltia". Tai 
būtų morališkai naudinga ne tik 
koviečiams, bet ir brisbaniečiams.

Klausimų dėl busimosios Sporto 
Šventės oficialaus atidarymo 10 vai. 
ryto (per anksti), paaiškino Lietuvių 
Dienų Rengimo K-to pirmininkas A. 
Migus; jis pasakė, kad tą dalyką dar 

galima bus sutvarkyti.
S

Paskutiniosios sporto šventės krep
šinio vadovas P. Gustafson iškėlė 
klausimą dėl sportininkų apsidraudimo 
šventės metu. "Kovas", kaip rengėjas 
ir priklausantis Australijos Krepšinio 
s-gai yra automatiškai apsidraudęs.. 
Taip pat ir visi klubai, oficialiai 
priklausantys Australijos Krepš. S- 
gai. Jis prašė ALFAS v-bą tuo reikalu 
painformuoti klubus, kurie dar nėra 
užsiregistravę A.K.S-je, kad tai 
padarytų, tuomet jie gaus pilną 
kompensaciją nelaimės atveju. Kaip 
pavyzdį paminėjo paskutiniosios šven
tės metu susižeidusi adelaidiškį ir 
priežastis, dėl ko jis negavo draudimo.

Naujojo "Kovo" pirmininko adre
sas: Edis Lašaitis, 8 Deakin St., 
Concord, NSW 2137, tel. 73 4118.

Sveikinant naująją valdybą, malonu 
pažymėti, kad yra daug jaunesnių ir 
visai jaunų veidų. Taip pat malonu 
valdyboje matyti ir tris moteris, 
kurios gal ras naujų idėjų ateities 
darbe ir tuo pačiu pagyvins klubo 
veiklą. Naujasis pirmininkas yra seniai 
žinomas kovietis sportininkas. Anais, 
gal būt geresniais laikais, jis buvo 
vienas iš pačių iškiliausių "Kovo" 
futbolo komandos žaidėjų, skynusių 
laurus nė vienos puikios pergalės. 
Gaila, kad, neprisiauginusi prieauglio, 
komanda išnyko. Tačiau dabar, turė
damas du puikius sūnus krepšininkus, 
Edis ir vėl įsitraukė į sportinį darbą. 
Valdyboje kartu su prityrusiais kovie- 
čiais D. Atkinson, T. Dambrauskiene, 
Jaunaisiais padėjėjais R. Kapočiumi, 
R. Eismontu ir buvusia Adelaidės 
iškiliąją krepšininke I. Petkūnaitė, su 
gerai žinoma darbščiaja sydnėjiške I. 
Zakarauskiene, manau, įstengs su
jungti, sportuojančius Sydnėjaus jau
nius į stiprų lietuviškąjį "Kovo" 
klubų. Geriausios sėkmės naujai 
valdybai!

A. L-TIS

ATOSTOGOS SU LAZDOMIS (golfo)
O, MAKSVYTIENĖ

Nežinau kaip jums, bet mums kas 
metai kyla klausimas: ar būtinai reikia 
per atostogas išvažiuoti iš namų? 
Ar nebūtų geriau tų laiką sunaudot 
vertingai, pav.: nudažyt namą, me
džius apkarpyti, o gal net langus 
nuplaut, kad nereikėtų elektros 
naudoti visą dieną? Bet tie darbai 
nedings ir po trijų savaičių, o 
atostogos dabar. Draugai pernai grįžę 
iš atostogų jau žinojo, kur važiuos ir 
ką darys šimet, o mes dar galvojam. 
Didįjį ketvirtadienį po darbo studijuo
jam žemėlapius. Didįjį Penktadieni jau 
nutarta: nieko neplanuosim, bet rytoj 
išvažiuojam. Pakuojamės: meškerės, 
golfo lazdos, žemėlapiai, foto apara
tai net du, rūbų kelios tašės, maisto 
dėžė (vyras prisilaiko specialios 
dietos), bet tikriausiai ką nors 
pamiršom.

Velykas švenčiam Newcastlyje. Vėl 
žiūrinėjam žemėlapius. Žentas pata
ria važiuoti į vieną pusę, duktė į kitų, 
aš į vakarus, vyras į šiaurę. Prieinam 
kompromiso - važiuosim į šiaurės 
vakarus. Dalis bagažo pasilieka New
castlyje, bet Iš dukters skolinu 
elektrinę keptuvę, atrodo, reikės virti 
vyrui daržovės ir makaronus; duktė 
dar įdeda du rankšluosčius, jei 
norėtumėm pasimaudyti kokioj pelkėj. 
Pagaliau išsiruošiam. Mašina pilna, per 
langus vos gali matyt. Privažiavę 

Tamworth nutariam pailsėti, negali gi 
pirmą dieną persistengti. Gana gražus 
miestas, pagarsėjęs Country muzikos 
centras. Kasmet sausio mėnesį čia 
suvažiuoja žmonių ne tik iš visos 
Australijos, bet ir iš Naujosios 
Zelandijos. Susiradę nakvynę, iškrau- 
nam bulvių bei ryžių maišus, kad 
pasiektume golfo lazdas. Reikia 
susirast golfo aikštę ir palošt nors 
devynias skyles. Lošiam kol sutemsta. 
Grįžę į motelį vėl studijuojam 
žemėlapius. Kitą rytą saulei tekant 
išvažiuojam į "lookout". Vyras ieško 
žiūronų - nėra. Aišku pamiršo. Tačiau 
ir be jų vaizdas pasakiškas: miestas 
skendi žalumoje, toliau matosi suarti 
laukai, už jų mėlynuoja kalnai. 
Nusileidę pasukam Oxley O^vay Gu
nedah link. Viskas išdžiuvę, žolės 
nesimato, kai kur dar stypso pusiau 
apdžiuvę eukaliptai. Pavažiavus 50 
km rodyklė į Lake Keepit. Tai 
užtvanka tarp Namoi ir Peel upių. 
Juozas tikisi pažuvauti. Tačiau mums 
kelią pastoja karvių kaimenė, apsu
pa iš visų pusių, aš net langus 
užsidariau. Sėdim ir laukiam, kol šunys 
pavarys jas į šonų. Už keletos 
kilometrų privažiuojam vartus. Aplink 
ne gyvos dvasios. Išlipus apsidairau - 
jokio užrašo. Pakeliu barjerą ir 
pravažiuojam. Gražus parkas, viskas 
žalia, tarp medžių karavanai, už jų 
mėlynuoja ežeras. Privačiavus arčiau 
- juodo dumblo pakrantė: keletas 

pelikanų maudosi. Toliau baltuoja 
laivas. Juozas jau traukia meškerę, 
išverčia visus maišus, nėra ... kabliu
kų. Vėl viską susikraunam, važiuosim 
atgal. Ir vėl vartai. Tačiau šį kartą 
vos prisilietus prie barjero, sukaukia 
sirena iš visų pusių. Juozas šaukia: 
"Paskaityk užrašą!' Kokį užrašą? 
Pagaliau pamatau lentą, kur parašyta, 
kad reikėjo nusipirkti bilietą kioske 
arba sumesti $1.50, tada barjeras 
pasikels. Krapštom smulkius, o sirena 
staugia. Dairaus, ar neatvažiuoja 
policija. įdomios būtų atostogos... 
Pagaliau sumetam nustatytą sumų ir 
lekiam neatsisukdami.

Hc
Gunedah pasiekiam dar prieš pie

tus.

Anžac parke apžiūrim Dorothea 
MacKellar ("My country") autorės 
paminklų, sukurtą skulptoriaus Dennis 
Adams. Šalia "Speaking rock" užei
goje galima pasiklausyti ir pačios 
poetės deklamuojančios "My country" 
balso, šalia parko gatvė, nusodinta 45 
žydinčiais eukaliptais atminimui tos 
apylinkės vyrų, kariavusių II pasauli
niame kare - "The eight division 
memorial avenue".1830 m. Gunedah 
vadinosi Woolshed, o dabar išaugo į 
miestą. Pavadinimas Gunedah abori
genų žodis, kuris reiškia "akmenų 
ramybė". Šiandien čia didžiausias 
kviečių supirkimo centras NSW.

Auginami gyvuliai, medvilnėir kasama, 
anglis.

Mc
Leidžiamės toliau per Liverpool 

Plains. Lygumos, karšta, (važiavus į 
Pilliga Scrub, vaizdas keičiasi. Dau
giau medžių, kalvos, toliau matosi b? 
kalnai. Priartėjus prie Coonabarabran, 
dar sausiau, 33 laipsniai karščio. 
Išlipus iš mašinos, žolė traška po 
kojom. Viename garaže, kur pylė
mės benziną, mums palinki ... sušlapt 
("I hope you get wet"). Pats miestas 
ant Castlereagh upės kranto. Pava
dinimas aborigenams reiškia "smalsus 
žmogus". Miestas dar vadinimas 
Šiaurės Katoomba. 1868 m. Coonaba
rabran buvo svarbus centras, čia 
sustodavo jaučių karavanai, Cobb & 
Co karietos, vežikams per daug 
įsilinksminus policija juos prirakin
davo prie eukaliptų, kol išsimie
godavo. Warrumbungles buvo bush- 
ranger'ių saugi vieta. Važiuojam ir 
mes jų apžiūrėt. Tai bokštai, kopu- 
los, vulkaninio sudėjimo uolos, atsira
dusios prieš 13 milijonų metų, nepa
prasto grožio kalnai, pilni paukščių, - 
kengūrų, wollabies, emus, koalų.

įsukę į Timor kelią, pirmiausia 
sustojame prie galerijos. Ir ko tik 
čia nėra: senos knygos, baldai, 
lempos, statulos.

(bus daugiau)

Mūsų pastogė Nr 18 1986.5.12 psl. 7

7



C ernobyl...
atkelta iš psl. 3

Ekoloninė, t.y. gamtinė apsauga yra 
menka. Daugelis šios gražios apylin
kės miškelių pravertus kelius, išdžiuvo 
dėl nepakankamo vandens nutekėjimo. 
Statybos, o vėliau jėgainės darbinin
kams pastatytas miestelis pavadintas 
buvusio Lietuvos komunistų partijos 
sekretoriaus Sniečkaus vardu. Jis yra 
tik kelių kilometrų atstume nuo 
atominės jėgainės. Nelaimės atveju 
visi šio miestelio gyventojai vienu ar

Moterys pasaulyje
Po I-jo Pasaulinio karo atsistačiu- 

sioje Lietuvos valstybėje moterys 
turėjo lygias teises su vyrais. Stei
giamojo seimo pirmininke atidaro
mame posėdyje buvo Gabrielė Pet
kevičaitė - Bitė. Ir prieškariniame 
Lietuvos gyvenime moterys užėmė 
svarbią vietą. Daug moterų jau tada 
studijavo universitetuose, buvo dak
tarės, pedagogės, rašytojos. Vėles
niais nepriklausomybės laikais mote
rys visuomeniniame gyvenime mažiau 
dalyvavo. Nebuvo girdėta moterį 
buvus ministerių kabineto nare ar 
departamento direktore, bet dak
tarių, mokytojų buvo nemažai.

Pagal įstatymus Lietuvoje moterų 
teisės buvo lygios su vyrų. Praktiškai, 
betgi, moterų gyvenimas Lietuvoje 
buvo sunkus. Kaime jos kartu su vyrais 
turėjo dirbti laukų darbus, o po tų 
darbų atlikti dar ir namų ruoša. 
Panašiai ir miestuose; vyrai prie namų 
ruošos ir vaikų auginimo nedaug 
teprisidėdavo.

Vienok, atvažiavus į Australiją, 
mes labai nustebome sužinoję, kad čia 
moterys, dirbančios tą patį darbą kaip 
vyrai, gauna mažesnį atlyginimą. 
Mums buvo keista, kad moterys 
mokytojos, dirbdamos šalia vyrų, 
mokydamos tuos pačius vaikus, gau
davo mažesnį atlyginimą. Tramvajų 
konduktorės, atlikdamos lygiai tokį 
patį darbą kaip vyrai, gaudavo 
mažiau. Moteris vedėja, formanė, 
direktorė, valstybės tarnautoja už 
tokias pačias pareigas būdavo atly
ginama mažiau, kaip vyras.

Panaši padėtis buvo visame vakarų 
pasaulyje. Per paskutiniuosius dvi
dešimt metų viskas pradėjo keistis. 
Darbo už mokestisi sulygintas, iš 
dalies net einama į kitą kraštutinumą: 
Australijos valdžia nori išleisti įstaty
mą, pagal kurį darbdavys turės duoti 
moteriai pirmenybę vien dėl to, kad ji 
yra moteris. Tai daroma tikslu 
išlaikyti balansą: pusė visų gyventojų 
yra moterys, tad pusę visų darbų, 
pradedant nuo žemiausio, baigiant 
aukščiausiu, turi užimti moterys. 
Atrodo, kad norima moteris išvesti iš 
namų ir padaryti darbininkėmis.

Kartu su moterų įėjimu į darbininkų 
eiles, sustiprėjo jų dalyvavimas vi

kitu būdu būtų paliesti. Vakariečių 
statomos atominės jėgainės apsaugo- 
jamos išoriniu pastatu, nelaimės 
atveju sustabdančiu radijavimo skli
dimą į atmosferą. Sovietinės atominės 
jėgainės, dėl taupymo sumetimų tokio 
kevalo neturi. Neturi jo ir Lietuvoje, 
Ignalinoje esanti atominės energijos 
jėgainė. Ir vakarų pasaulis ir mes 
turime reikalauti, kad sovietai, apsi
saugojimui nuo nelaimės atveju sklin
dančio radioaktyvumo Ignalinos jė
gainę apdengtų tinkama medžiaga.

J. Digrys

suomeniniame ir politiniame gyve
nime. Daug moterų užima vadovau
jančias vietas prekyboje, gamyboje, 
valstybinėse įstaigose ir politikoje. 
Per paskutinius dešimt metų Austra
lijoje turėjome visą eilę moterų 
ministerių, o pasaulyje ir ministerių 
pirmininkių: Šri Lankoje Banda- 
ranaike, Izraelyje Gola Meir, Indijoje 
Indira Gandhi, D. Britanijoje dar ir 
dabar tebevaldo Margaret Thatcher.

Australijoje neseniai lankėsi buvusi 
JAV ambasadorė Jungtinėse Tautose 
Jean Kilpatrick. Vėl grįžusi profeso
riauti Kilpatrick kol kas yra aukščiau
siai iškilusi moteris JAV, žinoma, jei 
neskaitysime Geraldine Ferrari, kuri, 
jei nebūtų buvęs perrinktas prez. 
Reagan, būtų tapusi viceprezidente.

Jean Kilpatrick, būdama profesore, 
parašė straipsnį, kritikuojantį tuo 
laiku buvusio prezidento Carter ir jo 
patarėjo Brzesinski vedamą užsienio 
politiką, sakydama, kad su Sovietų 
Sąjunga derėtis neverta, jei savo 
žodžių negalvojama paremti veiks
mais. Jos nuomone, Amerika pirmoje 
eilėje turi būti stipri, turi tiesioginiai 
įtaigoti atsilikusius kraštus palaikyti 
Amerikos vedamą politiką. Amerika 
taip pat turi remti autoritetinius 
režimus, nusistačiusius prieš komu
nizmą, kaip pavyzdžiui Čilę. Jos 
nuomone šiuose režimuose yra dau
giau elementų priimtinų demokra
tiniams kraštams, negu komunis
tiniuose. Dešinieji diktatoriai gali būti 
priversti pasitraukti ir užleisti vietą 
demokratinei valdžiai. Taip atsitiko 
Graikijoje, Portugalijoje, Ispanijoje. 
Bet niekad nebuvo atvejų, kad 
komunistinė valdžia būtų pasikeitusi į 
demokratinę.

Prez, Reaganas, perėmęs valdžią, 
pakvietė Jean Kilpatrick Amerikos 
atstove Jungtinėse tautose. Šiame 
poste ji išbuvo keletą metų ir savo 
atvira kalba suerzino visą eilų sovietų 
ir jiems pritariančių delegatų. Dabar 
kalbama, kad Jean Kilpatrick gali būti 
sekančiu Amerikos užsienio reikalų 
ministerių, o galbūt net ir kandidate į 
prezidentus.

J.MAŠANAUSKAS

SYDNEJAUS LIETUVIU 
NAMUOSE

16 IB EAST TERRACE, BANKSTOWN (Tel. JOB 14141

NEUŽMIRŠKITE, KAD

GEGUŽĖS 25 D., SEKMADIENĮ, 2.30 VAL.

R. KALANTOS MINĖJIMAS

GEGUŽĖS 25 D., SEKMADIENĮ, 2.30 VAL.

TURGUS

BIRŽELIO 1 D., SEKMADIENĮ, 3 VAL.

SUTARTINĖS KONCERTAS

TAIP PAT PRIMENAME, KAD ŠIUO METU LIETUVIŲ KLUBE 
GROJA Iš NAUJOSIOS ZELANDIJOS ATVYKĘ

SAMOAN GROUP
THE FIVE STARS

(FETU E LIMA)

Gegužės 16 d., penktadienį
Gegužės 23 d., penktadienį
Gegužės 24 d., šeštadienį
Dėl smulkesnių informacijų skambinkite į klubą 708 1414.

PRANEŠIMAS

Klubo metinio baliaus loterijos 
laimėtojai yra:

1. Aldona S. bilieto nr. 110
2. B. Barkus - 293
3. p. Kaltinis - 301
4. C. Žukas - 462

SYDNEY LIETUVIU MOTERŲ 
SOCIALINĖ GLOBOS DRAUGIJOS

PRANEŠIMAS

Šių metų gegužės mėn. 25 d. 1 vai 30 
rnin. Mažojoje Lietuvių Namų salėj 
ruošiama informacinė popietė. P-lė K. 
Virgeningaitė, kuri dirba Socialinės 
Globos srityje, praves pašnekėsi 
rūpimais reikalais. Maloniai kviečiame

visas ir visus atsilankyti. Po pranešimo 
pabendrausime prie kavos puodelio ir 
lengvų užkandžių.
Įėjimas laisvas.

Draugijos Valdyba.

' REJVTK

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ

fo nd a

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

Fondą stiprinsime ir JĮ ugdysime, jei (vairiomis progomis jam 
aukosime, stosime jo nariais ir nepamiršime jo surašydami 
testamentus. Testamentuose reikia (rašyti tiksliai angliškąjį Fontjp 
pavadinimą ir adresą:

AUSTRALIAN LITHUANIAN FOUNDATION INC.
50 Errol Street.

North Melbourne, Victoria

A.L. FONDO. VALDYBA

Ilgamečiu! "Talkos" darbuotojui ir direktoriui

Juozui Kalnėnui

mirus, jo žmonai, giminėms ir artimiesiems nuoširdžią užuojautą 
reiškia

"TALKA"
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