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E’ER SAVAITĘ

Europoje nepavykus paleisti rake
tos Ariane-2, bus atidėtas ir Austrą 
lijoje trečiojo satelito paleidimas. 
Prancūzai pareiškė, kad satelitai 
nebus leidžiami, kol nebus išspręsta 
esama problema.

Nors ir be oficialios Amerikos 
kongreso ratifikacijos, JAV prezi
dentas Ronaldas Reaganas ruošiasi 
nutraukti Salt-2 ginklavimosi sumaži
nimo sutartį. Amerikiečiai kaltina 
Sovietų Sujungę, kad ja visiškai 
negalima pasitikėti; Sovietų Sąjunga 
atsakydama į tai, grąsina atnaujinti 
atominio ginklavimosi varžybas.

Praėjusį savaitgalį Ramiajame van
denyne Prancūzija išsprogdino iki šiol 
didžiausią savo atominę bombą.

Prancūzijos prezidentas Mitterand 
ir vėl susirėmė su savo ministeriu 
pirmininku Jacques Chirac Naujosios 
Kaledonijos klausimu. Chirac praėju
sią savaitę debatuose netgi pasinau
dojo "giljotina", kad būtų sustabdytas 
jo konservatyvios vyriausybės apklau
sinėjimas šios kolonijos nepriklauso
mybės klausimu.

Australijos vyriausybės kabinėtas 
priėmė Australijos tapatumo pažymė
jimo (Australia Card) su fotografija 
projektą. Tai padaryta nepaisant jos 
pačios parlamentinio komiteto reko- 
mandacijų tokio pažymėjimo ne
priimti. Prieš Australia Card yra ne tik 
opozicija, bet taip pat ir demokratai, 
kairieji, taip pat pilietinių laisvių 
grupės.

Pietų Afrikos dešinieji ruošiasi 
Jungtinėms Tautoms pateikti pasiū
lymą išardyti esama jungtinę Pietų 
Afriką ir atkurti senąja Būrų res
publiką, kurią sudarytų Transvaalas, 
Orange Free Včdstija ir Natalas. Tai 
būtų baltųjų tėvynė. Tai reikštų, kad 
baltieji apleistų tokius pagrindinius 
uostus kaip Durban, Cape Town ir Port 
Elizabeth.

Dešinieji nori pasilaikyti Trans- 
vaalio aukso kasyklas, aplinkinę 
pramonę ir derlingiausias žemes. Tai 
turėtų išlaikyti respublikos ekono
miką. Šiam pasiūlymui kietai pasi
priešino Bothos valdžia.

Ši J. Vaicekausko nuotrauka iš Vilniuje išleistos knygos "Lietuvos gamta" 
pavadinta "Tyros žemės akys" - Ginučių draustinis. Šiuo metu gražiosioms 
Ignalinos apylinkėmis, kur yra ir Ginučiai, gręsia didelis pavojus dėl 
netoliese veikiančių atominių reaktorių.

ELTA, praneša:
PABALTIEČIŲ SANTALKA ATRE
MIA SOVIETŲ MELUS

Pasaulio Pabaltiečių Santalka be
matant reagavo į Berno konferencijos 
atidarymo metu padarytą sovietų 
delegacijos vadovo Jurijaus B. Kaš- 
levo pareiškimą. Kašlevas tvirtino, 
kad jo delegacija geidžia kuo išsamiau 
nagrinėti visus žmonių ryšių klausi
mus, išreikštus Helsinkio Baigiama
jame Akte ir Madrido konferencijos 
uždarymo dokumente. Jis taip pat 
pasigyrė, kad visi Helsinkio susita
rimų principai esą įkūnyti SSRS-os 
Konstitucijoje. Balandžio 17 d. iš
leistame spaudos pranešime. Santalka 
pademonstravo, kad sovietų delegato 
tvirtinimai yra melagingi ir neturi 
nieko bendra su sovietine tikrove. 
Pranešime teigiama, kad sovietai, (a) 
nesupaprastino išvykimo ir įvažiavimo 
procedūrų, (b) nesumažino valsty
binių mokesčių už dokumentų kelio
nei į užsienį išdavimą, (c) nesutrum
pino laukimo laiko pakartotinam 
prašymui keliauti į užsienį, (d) 
nepalengvino muitinės formalumų. 
Santalka paragino Vakarų vyriau
sybes kritiškai reaguoti į sovietų 
atstovo pareiškimą ir "atstatyti 
tikrovę". (ELTA)

UŽSIENIO SPAUDA APIE BERNO 
KONFERENCIJĄ

Didžiausias Šveicarijos katalikų 
laikraštis " Die Ostschweitz" balan
džio 12 d. paskelbė ilgą Vladimiro 
Pilmano straipsnį apie pabaltiečių 
informacinį biurą Berne. Straipsnyje 
"Vienos europinės tragedijos primi
nimas" minimas VLIKO memoran
dumas ir pabaltiečių bei ukrainiečių 

pastangos informuoti Vakarus. Pabal
tiečių veiklą minėjo ir Berno dien
raštis "Der Bund".

Išsamus Ernst Levy straipsnis apie 
konferenciją, "Peticijos ir pasi
matymo viltys", pasirodė žinomo V. 
Vokietijos "Frankfurter Allgemeine" 
balandžio 21 d. numeryje. Jame 
aprašoma A. Klimaičio akistata su 
sovietų atstovais. Pagal laikraštį, 
Europos šalių delegacijos atsisakė 
kalbėtis apie šeimų suvienijimą ar 
emigraciją. Šalia kitų žmogaus teisių 
bei egzilių organizacijų paminėta ir 
Pasaulio Pabaltiečių Santalka. Kana
dos Lenkų Kongreso pirmininkas Jan 
Kašuba palygino 2.5 milijonų SSRS- 
oje gyvenančių lenkų padėtį su 
pabaltiečių likimu.

Apie VLIKO atstovo susikirtimą su 
sovietų delegatais informavo ir 
Deutschlandfunk radijo stotis. Švei
carijos, V. Vokietijos ir Turkijos 
televizijos dėmesį patraukė Pabaltijo 
jaunimo demonstracija Berne. (ELTA)

LICHTENŠTEINO DELEGACIJA 
ATSAKO į VLIKO MEMORANDUMĄ

į VLIKO memorandumą Berno 
konferencijos dalyviams balandžio 7 
d. atsakė Lichtenšteino delegacijos 
vadovas, grafas von Ledebur-Wi- 
cheln. Jis rašo:
"Šis memorandumas yra reikšmingas 
mūsų delegacijai, nes jis suteikia 
aiškų vaizdą, kokias kančias Lietuva, 
viena iš Pabaltijo tautų, pergyvena 
sovietų okupacijoje. Berno konfe
rencijos... pagrindinė priežastis yra 
daugybės žmonių asmeninė tragedija, 
dėl kurios kalta nežmoniška politika." 
(ELTA)

SIŪLO BBC TRANSLIACIJAS PA
BALTIJO KALBOMIS•

D. Britanijos parlamento narys John 
Wilkinson pasiūlė, kad britų radijas 
(BBC) transliuotų laidas Pabaltijo 
kalbomis. Kovo 14 d. laiške užsienio 
reikalų ministeriui Geoffrye Howe jis 
rašo: "Jau kurį laiką man rūpi tai, kad 
BBC užjūrio programos į SSRS, 
išskyrus anglų kalbą, tėra transliuo
jamos rusų kalba. Nors rusų kalba yra 
Sovietų Sąjungoje plačiausiai supran
tama. daugeliui SSRS tautų jų pačių 
kalba turi didelės tautinės ir kul
tūrinės simbolinės reikšmės...Suvie
nyta Karalija (U.K.) pilnai nepri
pažįsta dabartinio Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos SSR statuso, nes jas prievar
ta sukūrė sovietų ginkluotos pajėgos, 
o ne jų žmonių laisvas apsi
sprendimas. Ar, atsižvelgiant į tai, 
BBC negalėtų taip pat transliuoti 
laidų į tris Pabaltijo šalis jų 
kalbomis?" (ELTA)

PROPOGANDISTO 
"KŪRYBINĖ KRONIKA"

Vienas pirmaujančių propagandistų 
- stachanoviečių Lietuvoje šiandien 
yra Jonas Lukoševičius. 1985 m. 
gruodžio mėn. Vilniaus radijo pro
gramoje užsienio lietuviams jis puolė 
VLIKĄ ir ALTĄ už jų veiklą ir už 
pastangas įtikinti JAV vyriausybę, 
kad lietuvių teisės yra pažeidi
nėjamos. Š.m. vasario 2 d. Vilniaus 
radijas transliavo Lukoševičiaus pjesę 
"Linkėjimai nuo Beno", kurioje Ame
rikos lietuviai šantažuoja kadais

nukelta į psl. 2

BAISUSIS 
BIRŽ ELIS 

per*
Austr ali jos, 

radi j q

Kaip jau "M.P" buvo rašyta, šiemet 
Baisiojo Birželio išvakarėse, t.y. 
birželio 13 d. Sydnėjaus radijo stotis 
2MBS FM transliuos 2 • valandų 
programą, skirtą pagerbti ir prisiminti 
Baltų tautų trėmimus 1941 m. Nuo 8 
iki 10 vai. vakaro anglų kalba laisvo 
dialogo forma klausytojai bus supa
žindinti su Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos istorija, kultūra, priverstiniu 
įjungimu į Sovietų Sąjungą, Baisiojo 
birželio ir vėlesnius trėmimus, dabar
tinę padėtį. Pokalbis bus iliustruotas 
trijų tautų muzikos pavyzdžiais. 
Laida jau įrašyta į magnetofono 
juostą. Man teko kalbėti apie Lietuvą. 
Šį kartą leidau daugiau pasireikšti 
jaunimui - estaitei Hellani Levand ir 
latviui Cecins Janiui.

Šią pirmą tokio pobūdžio laidą 
Australijoje, o gal ir visame pasaulyje, 
paruošė ir organizavo latvių atstovas 
R. Busse. Laidoje pasakojami dalykai 
mums patiems yra gerai žinomi, tačiau 
nepamirškime apie laidą priminti savo 
angliškai kalbantiems draugams ir 
pažįstamiems. Gera proga jiems tapti 
Lietuvos draugais ar bent pažįs
tamais.

R. KAVALIAUSKAITĖ
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PRI SI MI N KI TvIE
BAISIOS DIENOS

S.Šetkiis straipsnyje apie "Lietuvi 
lenkų karių lageryje" (1977," Karys" 
Nr.9) paminėjo savo (spūdžius, kaip 
sovietai išsivežė iš lenkų stovyklos 
anglų zonoje savo piliečius...

"Porai dienų praėjus, staiga į 
raštinę (ėjo keturi sovietų karininkai, 
lydimi anglų majoro. Snstumiami 
stalai ir raštinės gale (rengiamas jiems 
atskiras kampas, .lie turės pravesti 
tyrimus, ar lageryje nėra pasislėpusių 
sovietų piliečių. Žinau, kad yra. Ir 
nemažai. Tai ukrainiečiai iš l.vovo 
apylinkių, t.ik nemokantys lenkiškai. 
Kalbu rusiškai ir padedu jiems1 (sikurti 
lageryje, nes vietos čia daug.

Juos tad sovietų karininkai ir čiupo 
pirmiausia. Sėdėjau prie stalo, vaiz
duodamas anglų, tačiau, viską mačiau 
ir girdėjau. Turėjau progos patirti 
sovietų metodus tuos žmones prievar
taujant.

Keturi sovietų karininkai, atsila
poję, atvertę kepures ant. pasišiau
šusių plaukų, traukė cigaretę po 
cigaretės ir tardė atvestus žmones. 
Be jokių kalbų - namo! Tuoj pat 
atvyks sunkvežimis ir "valiai"! Žmo
nės verkė, maldavo, aiškinosi, net 
plėšė savo drabužius, tačiau atsa
kymas hnvo vienas: namo! Buvo ir 
kitokių. Vienas pasisakė esąs ir rusas 
ir sovietų pilietis, bet tik negyvų 
galėsiu jį nugabenti ( "prakeiktų 
komunizmo vergljų, j prakeikto Sta
lino skerdyklų". Stovi tas vyras, kaip 
uola, ir nė krust. Sovietai prašo jj 
žiūrėti ( dalykus šalčiau. Duoda 
cigaretę, bet. tas išmuša jų iš rankų: 
"Atst.upaite svolači", šaukia.

Kitas rusas sakėsi buvęs Rusijoje, 
savo kaime ir t.ik grįžęs. Esu melas, 
kad sugr(žę jie ras širdingų priėmimų, 
kaip kad aiškinę kiti tokie uniformuoti 
"svolačiai" kaip šie. Visi gr(ž.ę buvę 

sušaudyti. Nė vieno neradęs. Pašoko 
du sovietai ir griebė tų rusų už 
gerklės. Nebeišlaikiau. Atsikėliau ir 
rusiškai pasakiau jiem palikti žmogų 
ramybėje, nes ne tam yra ši IINRRA 
raštinė. Sovietai, išgirdę "anglų" 
kalbant švariai rusiškai, iš nustebimo 
aiktelėjo, bet. nuo žmogelio atsi
traukė.

"Kto vi takoj?" - paklausė vienas. 
"Litovec", - atsakiau ir pridėjau, kad 
rusai yra Lietuvos okupantai, ir mano 
kraštas paplūdęs krauju ir ašaromis. 
Po to, susėdę, ramiai ir šaltai 
pasikalbėjom. Vienas žaibavo akimis; 
bet. kiti trys tylėjo. Nieko nesakė, tik 
kartas nuo karto linktelėdavo gal
vomis. Atvykus anglų majorui, paaiš
kinau, kas vyksta. Sovietai pareika
lavo, kad niekas iš IINRRA jų darbo 
metu raštinėje nebūtų, tačiau anglas 
majoras su tuo nesutiko. "Pas mus 
nepriimta slėptis", pasakė jis. "Turi 
būti liudininkas", ir tuo liudininku 
buvau aš.

Panašiai patardo porų dienų ir 
sudarė nemažų sąrašų. Keli po 

pasikalbėjimo nusižudė, keli dingo iš 
lagerio specialaus barako, saugomo 
sargybinių, tačiau kiti, ypač kurie 
buvo su šeimom, pasidavė likimui. Du 
rytų apeigų kunigai, su nemažom 
šeimom, visų laikų verkė apsikabinę 
žmones.

Po to raštinėje mano stalas būdavo 
apgultas žmonių. Jie turėdavp šiokius 
tokius dokumentus, bet. menkus. 
Sovietai tuo tarpu jų dar nereikalavo, 
bet aišku, kad išsigabens kitų kartų. 
Lenkai jų irgi nenorėjo, nors žmonės 
tvirtino esu Lenkijos piliečiai iš 
ukrainietiškų sričių.

Kreipiausi net. į simpatingąjį pulki
ninkų (lenkų), nes sunku buvo matyti 
jų sielvartų, bet pulkininkas laikėsi 
daugumos (lenkų) karininkų nuomo
nės: "Co nam, panie, te ukrainci?", 
klausė jis. ''Tevažiuoja!' Visus juos 
vėliau sovietai išgabeno sunkve
žimiais, saugomais ginkluotų mon
golų. Pasakojo žmonės, matę kaip kiti 
vežami iššoko pakelėj iš sunkvežimių 
ir buvo nukauti tų sargybinių. Baisios 
tai buvo dienos." _

atkelta iš*l psl.
partizanams talkininkavusią provin
cijos mokytoją ir priverčia ją susi
pažinti su' "vietiniais religiniais 
ekstremetistais." Šie "spiria ją pasi
daryti informatore vadina majai jų 
'Kronikai'...Mokytojos neatsargiai pa
pasakota istorija apie nedrausmingą 
moksleivi netikėtai nuskamba 'Ame
rikos balso' bangomis su būtinais 
'tikinčiųjįi persekiojimo' pagrąži
nimais" ("Literatūra ir Menas", 1986 

kovo 1 d.). Aišku, mokyto ja susipranta 
ir "tampa asmenybe, gyvenimą verti
nančia jau iš kitų pilietinių pozicijų", 
išeivių ir "reakcininkų" sąmokslas 
subyra...Ši farsą rimtais balsais suvai
dino grupė rimtų Lietuvos aktorių, 
kurie ir tuo būdu užsidirba pragy
venimą.

(ELTA)

uždangos

ypatingai stambius kyšius. Todėl ir 
buvo nuteistas "aukščiausios bausmės 
forma", t.y. sušaudyti, (domu, kad 
kaltieji dėl Černobylo katastrofos il
su tuo susijusiu pavojum tūkstančių 
žmonių gyvybei ir sveikatai, trys 
partijos veikėjai buvo tik nužeminti 
pareigose.

Už geležinės

Sovietų spauda pranešė, kad mir
ties bausme nubaustas vieno lengvo 
sios pramonės ministerijos fabrikų 
direktorius už tai, kad ėmė kyšius. 
Laikraštis "Trud" ("Darbas") rašo, 
kad tas direktorius, pavarde Kuš- 
niarov, dirbo Riazapėje, j pietryčius 
nuo Maskvos, ir trejus metus ėmė

Mirus Lietuvoje

p. E. Ž ALI NKE VI C AI T EI — 
BET R AUSKIENEI

dr. Liukai ir Gražinai Petrauskams ir artimiesiems reiškiame 
nuoširdžią užuojautą.

Milda ir Vytautas BUKEVIČIAI .

Mielai Mamytei

A-A. Bronisl aval Baltramijilnienel

mirus sūnų Raimondą širdingai užjaučia ir kartu liūdi

Eugenija BLIOKIENĖ
Tamara ir Benius VINGLIA1 
Birutė ir Peter HAMMILL

Lietuvoje mirus

E. Ž alirikevi Caitei-Petrauskienei

jos sūnui dr. L. Petrauskui su šeima ir artimiesiems reiškiame 
nuoširdžių užuojautų. :

Ada ir Vytautas MICKEVIČIAI

Mielai mūsų bičiulei

BRONISL A V AI 
BALT RAMIJŪNI E NEI

mirus, skausme likusį sūnų Raimundą giliai užjaučia ir kartu liūdi

Danutė, Stasys, Karina ir (Algis
SKORULIAI ■

A. A. E. Žalinkevičaitei — 
Petrauskienei

Lietuvoje mirus mielus dr. Liuką ir Gražiną Petrauskus, Guodą ir 
Aušrą Petrauskaitės ir jų šeimas bei artimuosius nuoširdžiai užjaučia

Tamara ir Benius VINGLILIAI

Mylimai mamytei, mūsų mielai draugei

a. a. Slavai Balt.ramijūnienei

mirus, iš visos širdies užjaučiame Raimondą Baltramijūną ir kartu su 
juo giliai liūdime

Irena ir Julius DAMBRAUSKAI

Mylimai motinai

ELENAI Ž ALI N KEVI C AI TEI — 
E’E T R AUS KI E NEI

Lietuvoje mirus, skausme likusią dukrą Guodą Linden ir sūnų dr.
Leoną Petrauską bei jų šeimas nuoširdžiai užjaučia

Danutė ir Stasys SK0RULIA1

A. A. JONUI LIUTIKUI

mirus, jo žmoną Oną netekus gyvenimo draugo giliai užjaučiame.

Vytautas ir Milda BUKEVIČIAI

Mūs n fyistruTf? M
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Lietuva iš vengė ATOMU NI O SI A UBO

Po Cernobylo atominės elektros jėgainės katastrofos vietinėje 
lietuviškoje spaudoje pasirodė vos keletas trumpų straipsnelių apie 
galimas katastrofos pasekmes mūsų tėvynei bei jos gyventojams.

Rusai, kaip kad visiems yra gerai žinoma, stengiasi apie panašius 
atsitikimus jokių žinių nepraleisti ir viską nuslėpti ne tik nuo savo piliečių, 
bet ir nuo užsienio mokslininkų.

Per pažinti su Australijos Atominės Energijos direktorium dr. G.D. 
Walker (tarp kitko, jis yra Sydnėjaus lietuvių klubo narys) pasisekė gauti 
autentiškos medžiagos apie Cernobylo katastrofą. Ta medžiaga surinkta 
vakarų pasaulio mokslininkų specialistų, dirbančių toje srityje. Tai nėra 
prielaidos ar spėliojimai, o tikri moksliškai surinkti faktai, kurie, manau, 
bus įdomūs ir "Mūsų pastogės" skaitytojams.

Kaip žinia, pirmasis sprogimas Cernobylo atominiame reaktoriuje įvyko 
š.m. balandžio 26 d., šeštadienį, 2.00 vai. ryto. Kadangi rusų reaktoriai 
neturi apsauginio pastato, sprogimo metu j orą buvo išmestos dujos, 
persotintos įvairiais atominiais izotopais, kaip jodas (Iodine 131), cezis 
(Caesium 134), stroncis (Strontium 90), kobaltas (Cobalt 60).

Tos dujos, esant aukštam atmosferos slėgimui ir gražiam orui, pakilo į 
savo transportinį aukštį, kuris yra nuo 500 iki 1500 metrų, ir pavėjui 
pasuko Pabaltijo link (Žemėlapis No 1).

Pavojingiausias šiame debesyje buvo jodas 313. Šio elemento 
radioaktyvumas sumažėja per pusę (half life) gana greitai - per 8 dienas, 
tačiau jis labai kenksmingai veikia žmogaus skydinę liauką (Thyroid gland).

Čia ir toliau pateikiami duomenys daugiausiai remiasi jodo 13'1 veikimu.
Kadangi Lietuvoje balandžio 26 d. buvo šilta (netgi karšta) ir giedra, tas 

užterštas debesys praslinko virš Lietuvos, Latvijos ir Estijos 1500 metrų 
aukštyje, o pasiekęs pietinę Suomiją, ten susidūrė su lietingo oro frontu ir 
ten kartu su krituliais nusileido.

Normalus atmosferos radiacijos lygis yra 0.01 uSv/h anglų kalboje 
vadinamas background level.

Užterštajam debesiui nusileidus, Leningrado atmosferos radiacijos lygis 
pakilo iki 0.19 uSv/h, tačiau Vilniuje ir Rygoje pasiliko normalus, t.y. 0.01 
uSv/h. Tą parodė dosimetrijos daviniai gegužės 9-16 d.d. Ant rytojaus, 
balandžio 27 d. 5 val.15 min. iš Cernobylo pakilo antras debesys 
(Žemėlapis nr 2). Jis susidėjo iš 2 dalių. Viena dalis pasuko Lenkijos 
kryptimi, o kita per Baltarusiją ir Estiją - vėl į Suomiją.

Dar keli išsiveržimai sekė balandžio 28 d. Vienas debesys nuslinko 
pietinės Lenkijos, o kitas pietinės Ukrainos pusėn (Žemėlapis Nr.3)

Žemėlapyje Nr.4 parodytos vėjo kryptys ir greitis.
Vėliau buvo dar daugiau naujų išsiveržimų, bet visos oro srovės nuėjo i 

pietvakarius ar į pietus.
Šiais duomenimis remiantis galima tvirtinti, kad Lietuvos, Latvijos ir 

Estijos teritorijos tiesiog stebuklingu būdu išvengė didelės katastrofos, 
kuri galėjo turėti baisių pasekmių keliom kartom (išsigimimai, vėžys).

Bendrai paėmus, labiausiai nuo radioaktyvumo nukentėjo Ukraina, 
Lenkija, Suomija ir Švedija.

Dabar norėčiau pateikti keletą lentelių, kuriose parodoma, kaip pakilo 
radiacija atskirų valstybių teritorijose (rasta žaliose daržovėse, piene ir 
vandeny). Pradėsime nuo teritorinės atmosferos radiacijos ir jos 
pasikeitimų.

1 LENTELĖ. 
Maskva 0.2
Kijevas 30 2

' Černobyl 150 3

Lietuva 0.1 0.1
Jugoslavija 1.6 0.35
Bulgarija
Siaurės-Rytų

0.8 0.25

Lenkija 4.5 0.8
Wartuva 0.4 0.2

Čekoslovakija 0.9 0.5
Vengrija 0.42 0.25 |
Rumunija 3.6 0.9

2 LENTELĖ
Jodo 131 koncentracija žaliose daržovėse. į
(Matuojama Beąuereliais kilogramui.)
Maskva 100 7 . 500 Gegužės 3-7 d.d.
Kijevas 300.000 - 1000.000 "5 d.
Jugoslavija 200 - 10Q0 " 3 d.
Lenkija (bendrai) 100 - 70.000 Kovo 30 d. ir Geg. 3 d.
Varšuva 10 3000 " 3-4 d.d.
Čekoslovakija 400 - 15.000 Gegužės 7-8 d.d.
Vengrija

1 - - ' ‘ \ • 500 - 9000 " 1-7 d.d.
500 1200 * 11 d.

Rumunija 1400 3200 " 4 d.

Literatūra:
(1) Tshernobyl Accident. (Summary of Monitoring Data for Eastern 
Europe up to 14.5.1986.) National Radiological Protection Board U.K.
(2) STUK - B - VALO 44. Interim report on fallout situation in Finland 
from April 26 to May 4. 1986 (Finnish Centre for Radiation and Nuclear 
safety).

Paaiškinimai:
MICRO SIEVERT - Vienetas, kuriuo matuojama radiacija.
Suaugusiam žmogui per metus gauti 5 mSv/ skaitoma nekenksminga -
BACK GROUND - Atmosferinė radijacija tam tikrčje vietoje.
BEQUERELIS - 1 disintegracija per sekundę.

didžiausia nekenksminga doze laikoma 2000 beųuerelių
HALF LIFE - Laikas, per kurį, elemento radiacija sumažėja per pusę.

Radioaktyvumas matuojamas mikro Sievertais per valandą. Gegužės 
14d. radioaktyviojo užteršimo lygio matavimai - dosimetriją parodė, kad 
radiacija po reaktoriaus sprogimo buvo pakilusi, o vėliau vėl nukrito:

3 LENTELĖ 
Jodo 131 koncentracija piene. 
(Matuojama Beąuereliais litrui) 
Maskva 20 - 40
Jugoslavija 50 - 150
Lenkija

Šiaurės-Rytų 200 - 2000
Bendrai 0 - 600

Čekoslovakija 100 - 500
Vengrija 50 - 2600
Rumunija 420

Gegužės 3-7 d.d. 
" 2 d.

Kovo 28 d.Geguž8s 2 d.

Gegužės 7-8 d.d.
" 1 - 9 d.d.

" 4 d.

4 LENTELė 
Jodo 131 koncentracija kanalizacijos 
(Matuojama Beąuereliais litrui) 
Maskva 3-5
Kijevas 40
Bulgarija 10
Lenkija 0.2 - 110
Čekoslovakija 4-10
Vengrija 0.1 - 8
Rumunija 1-3

vandenyje

Gegužės 3-7 d.d. 
’ " 6d

" 6d.
Kovo 29 d.. Gegužės 2 d. 
Gegužės 7-8 d.d.

" 1 - 11 d.d.
" 1 - 4 d.

Pabaltijo kraštų duomenų, kaip matome, nėra, nes mažas atmosferinės 
radiacijos pakitimas neturėjo įtakos radiacijos pasikeitimams daržovėse, 
piene ir vandenyje.

Taigi, kaip kad duomenys rodo, Lietuva,Latvija ir Estija netikėtai 
išsigelbėjo iš atominio siaubo. Išsigelbėjo šį kartą. Besidžiaugdami šia 
likimo dovana, neturėtume pamiršti, kad kartu su Cernobylu viso pasaulio 
spauda ir radijas linksniavo Ignalinos vietovardį. ‘Kaip žinia, ten yra 
didžiausia pasaulyje atominė elektrinė tokio pačio tipo kaip Černobylas, 
statyta tais pačiais metodais...

V. DEIKUS
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Laiškas iš Adei aidės

Paminėjo MOTINAS ir R. KALANTĄ

Visi besikartojantieji {vykiai laiko 
slinktyje ima nusibosti ir apsinešti 
laiko dulkėmis. Tik prisiminimas mūsų 
motinų išlieka aktualus ir gyvas, kaip 
neblėstanti motinos meilė savo vaikui. 
Motinystė, tartum tas perpetuum 
mobile- amžinai besisukantis ratas 
niekuomet nesustoja. Vienos jų ati
davusios savo duoklę iškeliauja amži
nybėn, jų vieton ateina naujos 
generacijos, atsinešdamos tokią pat 
nesavanaudišką meilę ir atsidavimą 
atžaloms. Motina pasiaukojimu ir 
besąlyginiu atsidavimu, neišvengiamai 
naujose žmonių generacijose sufor
muoja humanistinę pasaulėjautą ir tuo 
būdu formuoja pilnutini žmogų. Už šią 
didžiąją motinos auką ir nenutrūks
tamą jos meilę mes liekame jai dėkingi 
visą gyvenimą. Ir bent vieną kartą 
metuose susirenkame ją viešai pa- 
gei'jti ir tuo už viską atsidėkoti.

Lietuvių namai nedažnai susilaukia 
tokio atsilankiusiųjų skaičiaus, kiek 
jų matėme motinos dienos minėjime.

Geel ongas

I Sri nkt a apyli nkės
Visuotinas apylinkės susirinkimas 

įvyko Lietuvių namuose gegužės 25d. 
2-vai. po pietų. Tik šitas visuotinas 
susirinkimas buvo visai kitoks negu 
ankstyvesni. Valdžia buvo renkama 
prisilaikant A.L.B-nės statuto, o ne 
pagal Geelongo Lietuvių Bendruo
menės įstatus. Anksčiau reikėjo 
sudaryti 12-ka kandidatų j valdybą. 
Gaudavosi taip, kad 12-ktas kandida
tas surinkęs mažiausiai balsų pasida
rydavo valdybos pirmininku, o keturi, 
gavę daugiausia balsų, tapdavo na
mų prižiūrėtojais. Žinoma, tas sukel
davo daug nereikalingų ginčų ir 
kartėlio apylinkėje. Iš kitos pusės 
pasižiūrėjus, gavosi vaizdas, kad Gee
longo Bendruomenės pasirašyti įsta
tai, gal būtų geriau pavadinti sąjungos 
įstatų kopija ir padėti į archyvą.

Viskas pareina nuo apylinkės pirmi
ninko ir žmogaus sąmoningumo. Ateis 
ir toks laikas, kad rinksime valdžią iš 
trijų asmenų, o pabaigai gal turėsime 
tik vieną seniūną, kuris bus turto 
valdytojas ir reikalų vykdytojas. Juk 
mūsų gretos retėja.

Visuotinas susirinkimas praėjo 
sklandžiai. Jį atidarė valdybos pirmi
ninkas p.O. Schrederis, jis pakvietė 
pirmininkauti p. K. Starinską, sek
retoriauti p. V. Bindoką.

Dėl darbotvarkės kilo diskusijos, 
nes nebuvo aišku, pagal kokius įstatus 
vyks rinkimai. Susirinkimo pirm. p.K. 
Starinskui pranešus, kad susirinkimas 
bus pravestas prisilaikant paskutinio 
A.L.B-nės statuto, toliau viskas ėjo 
lyg per sviestą.

Visos patalpos buvo sausakimšai 
užpildytos. Šiai dienai pietus ruošė 
Moterų sekcija Ine. ir kvietė šeimas iš 
anksto užsisakyti stalus. I kvietimą 
atsiliepė virš šimto asmenų ir užėmė 
beveik visus stalus. Žymi adelaidiškių 
dalis norėjo šią dieną savo mamoms 
suteikti "atostogas" ir bent kartą 
metuose jas pavaišinti. Spėjama, kad 
buvo virš dviejų šimtų svečių. Ne 
dažnai jų tiek matome.

Ta proga ne tik pasivaišinta. 
Savaitgalio mokyklos mokinukai ma
mytes gražiai pasveikino ir įteikė 
dovanėlių. Tai buvo labai nuotaikinga 
motinos diena!

Adelaidės ramovėnai šiais metais 
švenčia veiklos 35 metų sukaktį ir 
rengiasi ją iškilmingai paminėti š.m. 
birželio 15 dieną. Būsimos švventės ir 
kitiem reikalam aptarti gegužės 18 
dieną Lietuvių namuose buvo sukvies
tas skyriaus narių susirinkimas. Ka
dangi gegužės 14 d. suėjo keturiolika

Išrinkta mandatų komisija, kurią 
sudarė: p.P. Čerakavičienė, p. Alg. 
Karpavičius ir p. A. Obeliūnas.

Organizacijų pranešimos padarė : 
A.L.B. Geelongo Apyl. Vald. p. 0 
Schrėdėris.Skautų Židinio p. Alg. 
Karpavičius, G.L.S-gos Klubo vald. p. 
J. Gailius, ir G. L.Sporto Klubo 
"Vytis" p. K. Starinskas.

Revizijos pranešimą padarė p. L. 
Baltrūnas. Po trumpų diskusijų prane
šimus patvirtinus, prasidėjo sunkiau
sias darbotvarkės punktas- naujų 
organų rinkimai. Bet ir tai praėjo 
lengvai.

Valdyba įteikė prezidiumui 3 raš
tiškus sutikimus būti renkamais į 
valdybą, net du iš jaunosios kartos: 
p. Linas Valaitis ir p. Lilija Obieliū- 
nienė ir iš buvusios kasininkės p. L. 
Skapinskienės. Trumpai pasakius, 
kandidatų netrūko.

Po slapto balsavimo Mandatų komi
sija pateikė sekančius rezultatus: p. 
0. Schrėderis-30. p. F. Andriukonis - 
29, p. Lilija Obeliūnienė -19, p. S. 
Šutas(senioras)-19, ir Linas Valaitis - 
16, likę du p. C. Vaičekauskienė-15, ir 
p. E. Schrėderienė-14, ir daugiausiai 
gavę balsų liko apylinkės valdybos 
kandidatais.

Revizijos Komisijon balsų dauguma 
išrinkti: p.A.Obeliūnas, p.V.Bindokas, 
p. L. Baltrūnas ir liko kandidatai p. 
Alg. Karpavičius ir p. R. Skerienė.

Garbės teismas išrinktas vienbal
siai: p.P. Papreckas, p. G. Valaitienė, 
p. K. Starinskas, p. M. Bindokienė ir 

metų, nuo to laiko kai Kauno teatro 
sodelyje susidegino Romas Kalanta, 
susirinkime ši sukaktis paminėta 
specialia paskaita. Ją paruošė ir 
įdomiai perdavė Albinas Pocius.

Kalantos pasiaukojimas ir po to 
kelias dienas vykusios jaunimo riaušės 
Lietuvoje - Kaune, parodė pasauliui, 
kad lietuvių laisvės troškimas nėra 
išblėsęs ir jaunojoje kartoje, kuri 
išauklėta sovietinėse mokyklose.

Šia proga prelegentas plačiai kal
bėjo apie mūsų visų pareigas paverg
tai tėvynei.

Po paskaitos Ramovės skyriaus 
pirmininkas V.Vosylius plačiai nuš
vietė skyriaus veiklą ir įnašą mūsų 
bendruomenei per praėjusius 35 me
tus. Taip pat paaiškino, kaip ši 
sukaktis numatoma pažymėti. Susirin
kimo eigoje buvo iškelta įvairių 
klausimų, liečiančių ramovėnų veiklą. 
Tarp kitko buvo pasiūlyta, kad 
ramovėnų skyrius apsiimtų globoti 
tautinių šokių grupę, kuri buvo bevelk

valdžia
V. Čerakavičius,tokiu būdu teismas 
liko be kandidatų.

Klausimai ir sumanymai užsitęsė 
kiek ilgiau. Svarstyta ne tiek lietu
viškos veiklos pagyvinimas, kiek 
Lietuvių namų remontas, kainos už 
pasinaudojimą jais, mokesčiai, drau
dimas ir t.t.

Paaiškėjo, kad valdyba gyvena tik iš 
salės nuomos lietuviams ir kitatau
čiams, patys jokių balių neruošia 
namų išlaidų padengimui ir kasos 
pagerinimui. Prieita išvada- pakelti 
kainas už Lietuvių namų naudojimąsi 
sekančiai: lietuviškoms organiza
cijoms ir pavieniems asmenims ruo
šiant balius, vestuves, gimtadienius, 
pasinaudojant virtuve ir elektra, $80, 
svetimtaučiams - $100 už vakarą.

Maži organizacijų parengimai: su
neštiniai, pietūs, susirinkimai ir t.t. 
naudojantis virtuve ir elektra - nuo 
$20 iki $40, priklausomai nuo organi
zacijos finansų.

Susidariau vaizdą, kad dienos metu 
subuvimai, nesinaudojant elektra ir 
virtuve, yra nemokami. Visi supran
tame, kad mokesčių kainos pakilo ir 
išlaidos kas diena didėja, tik kad 
neįvyktų kaip anksčiau buvo atsitikę, 
kai svetimtaučiai mokėdavo mažiau 
negu lietuviai, nors mes tuos namus 
statėme, jiems aukojome ir dirbome.

Organizacijos ir pavieniai lietuviai, 
kurie labai daug parėmė Namų 
statybą nesusilaukė "nuošimčių" už 

r
REJVTK.

AUSTRALUOS LIETUVIŲ

FONDĄ

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

Fondą stiprinsime ir jį ugdysime, jei (vairiomis progomis jam 
I aukosime, stosime jo nariais ir nepamiršime jo sutašydami 

testamentus. Testamentuose reikia įrašyti tiksliai angliškąjį Fontjo 
pavadinimą ir adresą:

AUSTRALIAN LITHUANIAN FOUNDATION INC. 
50 Errol Street.North Melbourne, VictoriaA.L. FONDO VALDYBA

visai susilikvidavusi. Tautinia'i šokiai 
■patraukia mūsų jaunimą ir tuo būdu 
pasitarnauja lietuvybės išlaikymui. 
Netekus tautinių šokių grupių ir 
chorų, mūsų tautinis, o tuo pačiu ir 
kultūrinis gyvenimas nustotų egzista
vęs. Apie tai turėtų rimtai pagalvoti 
ir kitos organizacijos, kaip Šiauliai ir 
kitų skyrių ramovėnai ir savo veiklą 
ta linkme nukreipti. Turėtumėm 
džiaugtis, kad jaunosios kartos tėvai 
leidžia vaikus jungtis į tautinių šokių 
grupes. Jaunos šeimos turėdamos 
nemažai įsikūrimo rūpesčių ir išlaidų, 
apsidžiaugtų, jei kas prisidėtų prie 
šokėjų kelionės išlaidų vykstant į 
Lietuvių dienas ar retkarčiais vaikus 
nuvežtų į šokių repeticijas. Manau, 
kad tokia parama nebūtų per sunki, o 
morališkai šokėjams ir tėvams paska
tinanti ir laukiama.

Valdybos pirmininkas pažadėjo su
eiti į kontaktą su šokių grupės tėvų 
komitetu ir sužinoti, kokios pagalbos 
iš ramovėnų jie pageidautų.

B. STRAUKAS

aną paramą, dabar esame visi lygūslr 
turime mokėti grynais.

Aš nemanau, kad tai paskatintų 
adkoti namams, o gal būt ir nereikia. 
Juk turime turto vertę apie $150.000- 
tai šita sumelė jau turi mums ir dirbti, 
tik mokėkime tinkamai namus paruošti 
ir išnuomuoti kitataučiams, nes salių 

•yra trūkumas.

Siūlyta, salės apšildymą ir virtuvę 
pakeisti iš elektrinio dujiniu, pakeisti 
salės lauko apšvietimą. Pasiūlyta, kad 
valdyba ruoštų pinigų vajų ir balių.

Nugirdau dar vieną pasiūlymą, būk 
tai Lietuvių Namai apdrausti tik 
$9000 ir nėra apdraustas nelaimės 
atveju per parengimus susižeidęs 
asmuo. Sakykim, per balių - koncertą 
grindys sulūžtų ir žmogui abidvi kojas 
nulaužtų. Byla būtų iškelta, kompen
saciją reikėtų mokėti. Kaltininku 
paliks tas, kas yra Namų pirmininkas 
ir kas salę nuomavo. Reikia tikėtis, 
kad naujoji Valdyba kaip galima 
greičiau šį reikalą sutvarkys.

Visiems išsikalbėjus susirinkimo 
pirmininkas p. K. Starinskas padėkojo 
už gausų atsilankymą ir reikalų 
supratimą, palinkėjo naujai Valdybai 
vaisingų darbo metų. Susirinkimas 
baigtas Tautos Himnu.

Juozas GAILIUS

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSfaS 
SKUENDAT į EUROPĄ, JAV, KANADĄ, AZIJĄ AR KITUR? DAUG 
SUTAUPYSIT. JEI KREIPSITĖS i MUS!
Jei norite aplankyti savo draugus ar gimines Lietuvoje, kreipkitės į 

mus - parūpinsime jums pigiausią kelionę į Vilnių. 
Galvojate pasikviesti savo gimines atostogoms Australijoje, meę jums 
padėsime paruošti dokumentus ir sutvarkysime kelionę iš Lietuvos į 
Australiją ir atgal.
Taip pat daug pigiau per mus galite užsisakyti lėktuvų bilietus ir įį

48 The Boulevarde, Strathfieid. 2135 
Tel. (02) 745 3333 Lių. B. 888 
Veikiam šeštadieniais iš ryto.
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Lietuviui baletas

Pirmoji dalis

A. BINKEVIČIŪTĖ- 
GUČIUV1ENĖ

(tęsinys)
1922 m. "Carmen" operos spektak

lyje, šokiuose debiutavo jaunuolis 
šokėjas-Bronius Kelbauskas (1903- 
1974), tada vienintelis vyras O. 
Dubneckienės studijoje. Jam vėliau 
buvo lemta iškilti mūsų balete j 
pirmaujančius šokėjus-solistus su 
nuolatine partnere Marija Juozapaf- 
tyte.

Tais pačiais, 1922 m., grįžo į 
Lietuvą Olga Malėjinaitė (1905- 
1939), trejus metus lankiusi Petro
grade šoklų studiją ir dalyvavusi tos 
studijos spektakliuose. Kaip ir Jurgis 
Kiakštas ji turėjo laimės šokti 
garsiajame Kirovo balete (buvusiam 
Marijos teatre). Turėdama nemažą 
scenos patyrimą, ji bematant atkreipė 
į save dėmesį savitu judesių švelnumu 
ir šokio lyrizmu. Istoriniame "Coppe- 
lijos" spektaklyje ji atliko pagrindinį 
Svanildos vaidmenį. Užkariavusi Kau
no scenoje prima-balerinos poziciją, 
šoko pagrindinius vaidmenis daugelyje 
spektaklių. Deja, gražiai sušvitusią 
karjerą, nutraukė sunki liga ir 
ankstyva mirtis. Mirė vos 34 metų 
sulaukusi. Jos vietą užėmė kita 
žavinga šokėja T. Sventickaitė.

Kaip aiškėja iš to, kas iki šiol 
pasakyta ir iš tolimesnių informacijų, 
galima konstatuoti, kad mūsų baletas 
vystėsi ir brendo rusų šokio mokyklos 
įtakoje ir tradicijose. Tas nebuvo 
žalinga, žinant, kad baleto pasaulyje, 

iki šių dienų, šokėjai-rusai šioje 
srityje yra sunkiai nukonkuruojami.

Mūsų baletas ypač sužibėjo, kai 
1924 m. iš Petrogrado pakviestas 
puikus šokėjas-choreografas Pavel 
Petrov (1892-1936), Marijos teatro 
baletmeisteris. Perėmęs iš O. Dube- 
neckienės dalį šokėjų ir surinkęs 
šokėjų vyrų, jis įsteigė Valstybės 
teatro baleto studijų, kurios auklėti
niai ir tapo pirmojo profesinio baleto 
branduoliu. Petrovui vadovaujant, vos 
po kelių mėnesių, duotas viešas 
mokinių koncertas, dalyvaujant 20- 
čiai šokėjų. Jie atliko atskirus šokių 
numerius. Vakaro pasisekimo padrą
sintas, energingas ir drąsus vadovas 
nepabūgo per vienerius metus paruoš
ti mokinius istoriniam "Coppelijos" 
spektakliui, atžymėjusiam lietuvių 
profesinio baleto gimimą. Tame spek
taklyje šoko pats Petrovas ir jau 
stipriau pasiruošę solistai: O. Malėji
naitė, B. Kelbauskas, J. Jovaišaltė ir 
kiti.

Nors pastatymas, kaip ir pirmosios 
operos, buvo gana skurdus dekoracijų 
ir kostiumų atžvilgiu, sužavėta au
ditorija ir palanki, (nors buvo ir 
šiurktesnių spaudoje žodelių), kritika 
priėmė labai teigiamai. Tai atlikėjams 
suteikė pasitikėjimo savo jėgomis. Po 
trijų mėnesių antrame spektaklyje, 
parodyti vienaveiksmiai baletai: 
Štrauso "Išdykėlės", Rimskio-Korsa- 
kovo "Gundymas" ir Liakomo "Petitą 
Rosa".

Pirmlemsiems baletams dirigavo 
komp. Juozas Tallat-Kelpša.,

Vieną po kito Petrovas pastatė 
baletus: R. Drigo "Užburtoji fleita", 
L. Delibo "Silvija", F. Šopeno-A. 
Glazunovo poetiškoji "Šopeniana", 
Hertelio "Bereikalingas atsargumas" 
ir kt.

1927 m. Kauno teatro sceną išvysta 
pasaulyje pripažintas P. Čaikovskio 
"Gulbių ežeras". To baleto premjera 
įvyko 1877 m. Peterburge. Petrovas 
tuo pastatymu pagerbė garsųjį kom
pozitorių ir baleto penkiasdešimt
metį.

1928 m. Lietuvos nepriklausomybės 
dešimtmečiui atžymėti, Petrovas su
kūrė choreografiją pirmąjam LIE
TUVIŲ baletui. Pastatyta Jurgio 
Karnavičiaus vienaveiksmis baletas 
"Lietuviškoji rapsodija". Tas spek
taklis mūsų baleto veikloje laikytinas 
istoriniu. Tame vakare dar buvo 
atlikta Česlovo Sasnausko kantata 
"Broliai" ir Juozo Gruodžio simfonija.

1929 m. P. Petrovas savo ketvertų 
metų darbą Kauno teatre užbaigė. 
Atsisveikinimui parengė du baletus: 
R. Drigo "Arleklnada" ir I. Stra- 
vinskio "Ugnies paukštė". Tai buvo 
šimtasis baleto spektaklis Kauno 
scenoje.

P. Petrovo vadovybėje mūsų šokėjai 
išaugo ne vien kiekybiniai bet ir 
kokybiniai.

Išvykęs iš Lietuvos Petrovas įstojo į 
garsiąją S. Diagilevo baleto trupę.

„Kopelija“. Svanilda — O. Malėjinaitė

(Bus daugiau.) „Šopeniana". Jaunuolis (Poetas! — B. Kelbauskas

Melbourngts

D AI N OS
Jau seniai mums buvo pasakojama, 

kad toli, toli, toliau negu už trijų 
tūkstančių kilometrų, yra miestas, 
vadinamas Perthu. Per jį ramiai sau 
teka G ulbių upės vandenys, o pakran 
tėse apie 200 lietuvių yra sukūrę 
tautinę bendruomenę ir neužmiršta 
šalies, iš kurios atkeliavę. Visais 
būdais jie deda' pastangas išlaikyti 
lietuviškus papročius ir tradicijas ir 
giliai širdyse nešioja tą jausmą, kuris 
juos riša su tautine kultūra, menu ir 
religija. Jie yra gerai organizuoti. 
Apylinkės bendruomenei vadovauja 
nuoširdžiai veikli p. Petrukėnienė; jų 
dvasios reikalais užsidegusiai rūpinasi 
kun. dr. A. Savickas, dėl kurio 
Adelaidėje vos nekilo kryžiaus karas.

Kaip žinia, Vakarų Australijos 
sostinė, dėka nesibaigiančių žemės 
turtų auga, kaip ant mielių. Mūsų 
tautiečiai čia puikiai įsikūrę, turi 
nuosavus Bendruomenės namus, kurie 
nors ne per didžiausi, bet patogiai 
sutalpina narius ir yra centras 
tautinių parengimų.

Perthas iki šiol buvo Dainos 
Sambūrio neužimta "tvirtovė". Kon
certų ir Iškylų organizatoriui Vincui 
Ališauskui jau seniai knietėjo šią 
tvirtovę užimti ir suartėti su ta tolima 
lietuvių koloniją.

Galų gale, po ilgų derybų susiraši
nėjimų ir telefono pasikalbėjimų, 
Melbourno "Dainos Sambūris", su 
keliais artimais prieteliais. viso virš 
60 sielų, gegužės 10 d. pakilo iš 
Tūliam arine aerodromo.

Su baime sekėme aptemusius de
besis virš Pertho ir pradėjome galvoti, 
kad gal čia mūsų niekas nelaukia. 
Nušvito mūsų veidai, kai pamatėme

SAMBŪRYS
Pertho aerodromo laukiamajame tiek- 
daug mums mojančių rankų. Turbūt 
tokia jau nerašyta taisyklė, kad juo 
mažesnė bendruomenė, juo daugiau 
ten rasi šilumos ir nuoširdumo.

Tos pačios dienos vakare, latvių 
namuose įvyko pirmasis lietuvių choro 
koncertas, publikos prisirinko tiek, 
kad teko pristatyti kėdžių. Matėsi 
latvių, australų ir kt. Salė jauki, 
gražiai papuošta; Sambūrio švietimo 
meisteris Juozas mėgina šviesas, o 
Vincas Ališauskas, prikandęs lūpą, 
vaikšto salėje ir netiki savo akimis, 
matydamas virš 200 žiūrovų.

Birutė ir V. Radzivanai anglų ir 
lietuvių kalbomis susirinkusiems pri
statė dainininkus ir gražiai nupasa
kojo apie lietuvio meilę dainai. 
Trumpu įvadu klausytojai buvo pa
ruošti pirmajai dainai, kurią su giliu 
susikaupimu ir susijaudinimu atidžiai 
iššklausė. Kaip visada, Sambūrio 
dirigentė Birutė Prašmutaitė, su 
jaunatvišku šypsniu, lengvais rankų 
mostais, išgavo iš savo dainininkų, ko 
ji norėjo, o antroje dalyje, dirigentė 
Dana Levickienė majestotiškai atkūrė 
mūsų praeities istorijos dalį., išgau
dama atatinkamą nuotaiką ir balsų 
skambėjimą.

Sėdėjau salės viduryje, sekiau 
klausytojų nuotaikas ir džiaugiaus, 
matydamas, kad Perhto lietuviai giliai 
išgyveno dainų turinį. Už manęs 
sėdėjęs buvęs karininkas su ašaromis 
akyse pasakojo, kad seniai jis nebuvo 
taip sujaudintas, jam neteko girdėti 
taip užkrečiančiai skambant lietu
viškos dainos, kuri giliai palietė jo 
širdį.

Tikriausiai nesuklysiu pasakęs, kad

Perthe
sekančią dieną - sekmadienį, per 
pamaldas Sacred Heart Bažnyčioje 
dar kartą Pertho lietuviai turėjo 
progos įsitikinti, kad lietuviškų gies
mių skambesys padeda žmogui pa
siekti gilesnio dvasinio susikaupimo. 
Ne vien giesmės, bet iškilmingai trijų 
dvasiškių atnašaujamos mišios, Gar
bės svečio teisėmis atsilankęs Pertho 
vyskupas R. Healey, su didžiausiu 
pasitenkinimu išklausė Dainos Sam
būrio koncertą. Budriūno kantata, 
Bruožytės ir Daniaus solo, priminė 
iškilmingas mišias tėvynėje.

Oficialioji viešnagės dalis baigėsi 
po šv. mišių, latvių namuose, kur 
Pertho darbščiosios bitelės buvo 
paruošusios iškilmingus pietus. Garbės 
svečiais pakviesti vyskupas Healey, 
prelatas P. Vaseris, vietos lietuvių 
kapelionas kun. A. Savickas ir 
monsinjoras M. Keating. Jie visi iš 
eilės gražiai pasisakė apie vykusiai ir 
gražiai atliktus koncertus. Pietų metu 
kalba sekė kalbą, šeimininkai ir 
svečiai nežinojo, kaip vieni kitiems 
dėkoti.

Pagal planą prasidėjo sambūriečių 
atostogos, kurių metu norėjome viską 
pamatyti, susipažinti. Vos spėjame 
laiku patekti į iš anksto mums 
pasamdytą autobusą, kuriuo tris 
dienas važinėjome po Pertho ir 
Freamantle įdomiausias vietas.

Trečiadienį, gegužės 14 d. laivu 
plaukiame i Freemantle. Tik dabar 
mums paaiškėjo, kodėl upė, ramiai 
tekanti per miestą vadinama Swan 
River. Dar niekada neteko matyti tiek 
daug juodųjų gulbių upės pakrantėse. 
Stebino turtingai įrengti jachtklubai 
upės užsisukimuose. Freemantle gy

venimas verda, miestas jau pasiruošęs 
turistų antplūdžiui. Krautuvės pilnos 
visokiausių suvenyrų, o aludėse alaus 
didžiausias pasirinkimas. Uostas mir
ga milijoninės vertės būrlaivais, 
saugumo dėlei aptvertais tvoromis. 
Istoriniai pastatai ir muziejai, pa
statyti pirmųjų anglų kalinių, įdomiai 
sutvarkyti, Švaru, gražu.

Nors ir pusiau tuščiom kišenėm, bet 
negalima neišbandyti laimės Pertho 
naujajame Burwood Island Resort 
Casino. Jis dar nebaigtas, bet žada 
būti vienas didžiausių Casino pasau
lyje. Nustembame šio pastato ištai
gingumu. Tūkstančiai žmonių apsėdę 
stalus pralošia šimtus ir tūkstančius ir 
nejučiomis pradedi galvoti apie tuos 
laiminguosius, kurių kišenėse tiek 
daug atliekamų pinigų. Laimei, mūsų 
autobuso vairuotojas mus perspėjo 
apie laimėjimo galimybes ir leido 
išleisti lik keletą dolerių.

Pamilome Pertho lietuvius, kurie 
atvira širdimi mus visą savaitę 
globojo. Dainos Sambūris gali di
džiuotis, kad į jo koncertų žemėlapį 
įtraukta tokia miela vietovė.

Nebojo vargo Pertho lietuviai, ypač 
koncerto organizatoriai ir jų Bend
ruomenės valdyba, nebojo vargo Ir 
Dainos Sambūrio dainoriai, kurie, 
dalinai patys apsimokėjo kelionės 
išlaidas. Daug rūpesčių ir darbo turėjo 
Sambūrio dirigentės ir pianistė, nema
žai galvą suko Sambūrio Valdyba, bet 
daugiausiai pagarbos užsitarnavo iš
vykos organizatorius Vincas Ali
šauskas, kuris, kaip ta Šventoji 
Dvasia, visur buvo ir viską darė, kad 
tik pasisektų šis didžiulis užsimojimas.

Leonas BALTRŪNAS

Mūsų pastogė Nr 22 1986.6.9 psl 5

5



LIETUVI U 
BŪDAS

Senovės Romoje garbingu piliečiu 
buvo laikomas tik žemdirbys. Romos 
imperiją sukūrė žemdirbiai, kurie, 
reikalui esant, imdavosi ginklo, pra
džioje apginti savo žemes, vėliau 
užkariauti ir prie imperijos prijungti 
svetimas, kaimynines žemes, tikslu 
apsaugoti savo sienas. Aukščiausias 
Romos valdymo organas buvo Sena
tas. Senatoriais galėjo būti tik 
žemvaldžiai. Su laiku išaugę ir 
praturtėję miestai padėties nepakei
tė. Romoje buvo už žemvaldžius 
turtingesnių ir labiau išsimokslinusių 
miestiečių, bet jų darbai nebuvo 
laikomi garbingais ir prie valstybės 
valdymo jie nebuvo prileisti.

Panašiai laikomės ir mes. Mūsuose 
vyrauja nuomonė, kad bizniauti yra 
negarbinga, kad kiekvienas biznierius 
daugiau, ar mažiau apgaudinėja 
žmones ir tik tokiu būdu praturtėja. 
Net ir Australijoje, į kitokias gyveni
mo sąlygas patekus, labai maža dalis 
lietuvių imasi kokio nors biznio.

Priežasčių tam reikia ieškoti to
limoje praeityje. Viduramžių lietu
viai, panašiai kaip romėnai, buvo 
žemdirbių Ir karių tauta. D.L.K. 
Vytautas, norėdamas sukurti visa
pusišką valstybę, iš vakarų pasikvietė 
prekybininkus ir amatininkus, nes 
lietuviai neturėjo tam nei patyrimo, 
nei jų pakankamai gyveno miestuose. 
Tad jau nuo tų laikų Lietuvos 
amatininkai ir prekybininkai buvo 
vokiečiai, žydai, lenkai, kurie ir 
sudarė daugumą miestų gyventojų. 
Nėra abejonės, kad su laiku atsirado ir 
lietuvių amatininkų; jie, prisitaiky
dami prie kitų miestiečių, išmoko 
svetimą kalbą ir nutautėjo.

Iki devyniolikto šimtmečio pabai
gos, prasidėjus tautiniam atgimimui, 
visa Lietuvos prekyba ir pramonė 
buvo svetimtaučių rankose. Šio šimt
mečio pradžioje kai kurie lietuviai 
profesionalai Vilniuje pradėjo kurti 
prekybos ir pramonės bendroves, 
pabrėždami jų lietuvišką nuosavybę. 
Tai davė pradžią nepriklausomybės 
laikais sukurtai pramonei ir prekybai. 
Privatiems žmonėms stokojant ka
pitalo, Lietuvos vyriausybės inicia
tyva, kartu su privačių žmonių 
kapitalu buvo (steigtos bendrovės kaip 
"Lietūkis", "Maistas", "Lietuvos 
Cukrus"> "Skanėstas", "Pieno Cent
ras", "Lietuvos Baltijos Lloydas" ir 
kitos. Šios bendrovės supirkinėjo iš

ar girdėjai -?

Po nepasisekusios širdies operacijos 
(bypass) Wollongonge mirė a.a. Bro
nislava Baltramljūnienė. Palaidota 
Rookwoodo kapinių lietuvių skyriuje. 
Užuojautos sūnui Raimondui.

«
Melbourniškis p. Eduardas Margan- 

Marganavičius svečiavosi Sydnėjuje. 
Ta proga su dukra p. Kristina 
Dičiūniene lankėsi "Mūsų Pastogės" 
redakcijoje ir užprenumeravo jai 
metams laikraštį. P. Kristina birželio 
vidury išvyksta atostogų į Havajus. 
Ten ji susitiks su savo vyru Australijos 
karališkojo laivyno karininku Algiu 
Bičiūnu, dabar esančiu manevruose 
Havajų rajone. Kaip žinia, Australijos 
laivyne tarnauja du šaunūs lietuviai 
karininkai dvynukai Algis ir Rimas 
Bičiūnai.

Neseniai apvogtas Melbourno lie
tuvių klubo "šaltasis kambarys". 
Vagys išsinešė daug alaus ir kitų 
gėrimų taip pat... dėžę silkių. Dabar 
įėjimas į šaldytuvą sustiprintas. 

ūkininkų gaminius, juos perdirbo ir 
parduodavo vietinėje rinkoje bei 
eksportavo į užsienį.

Tuo būdu žemės ūkio gaminių 
prekyba perėjo i lietuvių rankas. 
Kitaip buvo su smulkiąja prekyba ir 
amatais, bei smulkiąja pramone. 
"Parama" ir visame krašte išsivystęs 
kooperatyvų tinklas buvo lietuvių 
rankose, bet daug mažų ir didesnių 
krautuvių, malūnų, verpyklų, lent
pjūvių priklausė svetimtaučiams. Mū
rininkai, tinkuotojai, stiklioriai, da
žytojai, batsiuviai buvo nelietuviai, 
[vairios užeigos, alinės, smuklės taip 
pat buvo svetimtaučių rankose.

Karas visa tai pakeitė. Žydai, kurių 
rankose buvo didelė dalis smulkiosios 
prekybos, buvo žiauriai vokiečių 
sunaikinti. Nors visa Lietuva dabar 
okupuota Sovietų Sąjungos, bet vieti
nės prekybos ir pramonės organizaci
jos, kaip ir vokiečių okupacijos 
laikais, yra lietuvių rankose. Amati
ninkų dauguma taip pat yra lietuviai.

Užsienyje padėtis yra kitokia. Čia 
turime daug mokytojų, valstybės 
tarnautojų (public servants), šiek tiek 
profesionalų: daktarų, architektų, 
inžinierių. Turime gerų fabrikų 
darbininkų, išsitarnavusių iki vyres
nių darbininkų ar formanų, bet 
prekybininkus - biznierius galime 
suskaičiuoti ant pirštų.

Kodėl taip yra? Norisi grįžti prie 
pradinės minties, kad lietuviai biznio 
nelaiko garbingu užsiėmimu ir savo 
vaikų ta linkme neskatina. Mūmyse 
yra [diegtas ieškojimas saugumo ir 
pastovumo gyvenime, kurį mes iš
reiškiame įsigijimu nekilnojamos nuo
savybės - namo ir pasirinkimu darbo, 
kuris žada kas savaitę atnešti 
atlyginimą, o senatvėje pensiją.

Biznyje savo darbo vaisių reikia 
laukti ilgiau, bet pradžioje įdėtos ilgos 
darbo valandos ir rizika su laiku 
atneša atpildą. Kiekvienas jaunuolis, 
turįs vidutinį veržlumą ir pajėgumą 
'išsilaikyti', bei stiprų norą prasimuš
ti, gali pasidaryti biznieriumi. Kapi
talu šiais laikais jį gali paremti tėvai, 
kurie tikriausiai jau turi pilnai 
išmokėtą namą. O su gerai apgalvotu 
pasiūlymu ir dideliu entuziasmu nuėjus 
į "Talką", ir jos direktoriai, tik
riausiai, neatsakys paskolos.

J. MAŠANAUSKAS

Sydnėjuje viešėjo p. Antanas And- 
ruška iš Canberros. Lankydamasis 
"Mūsų pastogės" redakcijoje susi
pažino su laikraščio gamybą, pasi
dalino Canberros naujienomis, įteikė 
auką laikraščiui.

Prieš kiek laiko apiplėštas p.p. 
Mikalauskų butas Randwicke. Šeš
tadienio popietę šeimininkams išėjus į 
svečius, vagys išlaužė dalba duris, 
išnešė naują televizorių, fotoaparatą, 
ponios brangenybes ir kt. P.p. Mika
lauskai gyvena ketvirtame aukšte ir 
keista, kad kaimynai neatkreipė į 
plėšikus dėmesio. Labai užjaučiame.

•
Prieš savaitę laiko išvyko pasidai

ryti po pasaulį aktyvi Sydnėjaus 
lietuvaitė Lana Stasinnait.ytė. .Ii 
aplankys Europą, Angliją ir Ameriką.

*
Sydnėjuje Lidoombes ligoninėje po 

širdies smūgio gydosi mūsų sporto 
skyriaus redaktorius Antanas Lau
kaitis. Linkime kuo greičiausiai pa
sveikti, kol nepritrūkome sporto 
medžiagos. «

JAUNI NIO SRl LT YS

PASAULIO LIETUVIU 
JAUNIMO KONGRESAS

Kas ir kaip keliaus

Kaip pigiausiai atskraidinti kongre- 
santus į Australiją? Tai vienas iš 
klausimų, kuriuos šiuo metu gvildena 
Rimvydas Skeivys. Jis paskirtas vado
vauti Jaunimo Kongreso Transporto 
Ekskursijų Komisijai. Rimvydas turi iš 
anksto tiksliai nuspręsti, kas, kur,' 
kada ir kaip keliaus į Kongresą, jo 
metu ir jam pasibaigus.

Savo profesiniame gyvenime Rim
vydas neturi jokių reikalų su trans 
portu. Jis dirba su kompiuteriais) 
tyrinėdamas australiškos vilnos sa
vybes bei pritaikimo būdus.

Lietuviškoje veikloje jis pasižymėjo 
dar gyvendamas Sydnėjuje. Ten buvo 
Lietuvių Klubo direktorium, Apy
linkės V aldybos iždininku ir Studentų 
Sąjungos pirmininku. Ten baigė ir 
universitetą. Melburnan jį atviliojo 
Rūta Statkutė, su ja čia sukūrė šeimą. 
Juodu lietuvybę išlaiko augindami tris 
vaikučius - Nindrą, Audrių ir nauja
gimę Alantą.

Rimvydas rūpinasi ne tik būti
niausiu transportu ir tuo, kaip reikės 
žmones atgabenti ir nugabenti iš 
vieno miesto į kitą, bet ir ekskur
sijomis, kurios suteiktų galimybę 
Kongreso atstovams, dalyviams ir 
kitiems pamatyti įdomesnes Australi
jos vietas kongresui pasibaigus. Rim-

Rimvydas Skeivys

vydo užduotis sudėtinga ir svarbi. Nuo 
susiekimo sklandumo didele dalimi 
priklausys ir viso Kongreso pasise
kimas.

Ieva ARIENĖ 
Informacijos Skyriaus 

bendradarbė.

PARAMA MENUI

Australijos taryba (Australia Council) yra pagrindinė Australijos 
vyriausybės įstaiga finansuojanti menus ir turinti patariamą balsą 
meno srityje. Taryba skiria lėšas didelėms ir mažoms organizacijoms 
bei atskiriems menininkams tokiose srityse kaip rankdarbiai, šokis, 
literatįra, muzika, vaizduojamasis menas ir teatras.

Savo programoje Taryba dalinai remia ir skatina etninių 
bendruomenių meno veiklą. Ji padeda etninės kilmės menininkams, 
kad jie galėtų dirbti, vystytis ir tapti Australijos meno dalimi.

Tarybos multikultūrinės programos dėka paramą gavo šios grupės ir 
atskiri menininkai:

Italų, graikų, ispanų, turkų ir kitomis kalbomis vaidinančios teatro 
grupės; visų tautybių tautinių šokių grupės; festivaliai; koncertai; 
parodos (tapybos, skulptūros, rankdarbių).

Rankdarbių mėgėjai, kompozitoriai, šokėjai, choreografai, muzikai, 
aktoriai, režisieriai, lėlių teatro rengėjai, tapytojai, skulptoriai, 
rašytojai gavo paramą, kad galėtų dirbti, studijuoti, vykdyti jiems 
svarbius projektus.

Australia Council veikia per valdybas (Boards) atsakingas už 
specifines meno formas. Dėl platesnių informacijų apie medžiaginę 
paramą, kreipkitės į sekančių valdybų sekretorius: aborigenų meno, 
projektavimo meno, bendruomeninių menų, rankdarbių, literatūros, 
muzikos, teatro, vaizduojamojo meno.

Adresą pateikiame žemiau.
Dėl bendros informacijos rašykite arba skambinkite:

Antigone Kefala
Multicultural Arts Officer

(02) 923 3355

Alexandra Karakostas-Seda
Assistant Multicultural Arts Officer 

(02) 923 3382

Nemokama linija: (008) 22 6912

Australia Council
168 Walker Street
NORTH SYDNEY nsW 2060
(PO Box 302, North Sydney P.O.)
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sukakti minint

ŠIAURĖS AMERIKOS SPORTO

Z AI D YNĖS

Gegužės 3-4 d.d. Hamiltono mieste 
Kanadoje, (vyko 36-sios ŠALFAS 
sporto žaidynės, kurias surengė Ha
miltono sporto klubas ''Kovas". Gau
tomis trumpomis žinutėmis iš Toronto, 
šiose varžybose dalyvavo vietinės 
"Aušros" 4 krepšinio ir 3 tinklinio 
komandos. Vyrai nugalėjo Detroito 
"Kovą" 110:95 ir New York'o LAK 
.108:90. Baigminėse rungtynėse "Auš
ra" nugalėjo Čikagos "Lituanicą" 
68:62, iškovodama 1986 m. meisterio 
vardą. Šj vardą jie iškvojo jau 4-tą 
kartą.

Nuo vyrą neatsiliko ir jauniai, 
baigminėse rungtynėse nugalėję Či
kagos "Nerį" 57:53. Vyrų, moterų ir 
mergaičių "Aušros" tinklinio ko
mandos laimėjo 3, 4-tą ir 5-tą vietas.

DĖMESIO! DĖMESIO!
PABALTIEČIŲ PARENGIMAS

Birželio 14 d. Sydnėjaus lietuvių 
klube "KOVAS" rengia (domų ir 
efektingą Pabaltiečių tautinių šokių 
ir dainos vakarą. Šis vakaras, kaip 
sako "KOVO" parengimų vadovė 
Trudi Dambrauskienė, bus kitoks negu 
iki šiol buvę vakarai. Lietuvių ir estų 
tautinių šokių grupės išpildys savo 
tautinius šokius, "Dainos" choras, 
vadovaujamas Birutės Aleknaitės, 
savo gražiomis dainomis ir puikiu 
dainų atlikimu prisijungs prie jaunųjų 
tautinių šokių, muzikos kapela ir puiki 
nuotaika, kurios niekuomet netrūksta 
"KOVO" parengimuose, leis visus

Sporto klubas "Kovas" kviečia, į

Tautinių Šokių ir Dainų Vakarų

š.m. birželio 14 d. šešt. 7.30 v.v., Lietuvių klube Bankstowne 
Programoj: estų ir lietuvių tautiniai šokiai, moterų "Dainos" choras, 
šokių muzika ir kiti malonumai.

Kaina $6. Studentams lr pensininkams $3.

SPORTAS LIETUVOJE

- - - Pasaulio dviračių sporto 
rekordininkas klaipėdietis Gintautas 
Umaras pagerino savo paties 4 
kilometrų pasaulio rekordą, nuotoli 
Įveikdamas per 4:31,17. Jo treneris N. 
Dumbauskas mano, kad fantastinė 
4:30,0 minučių riba gali būti perženg
ta labai greitai.
- - - Vilniuje tris dienas vyko 
Pabaltijo ir Leningrado miesto jau
nųjų krepšininkų pirmenybės. Lie
tuvos 13-14 metų berniukai, 15-16 
metų mergaitės ir 17-18 metų 
berniukai ir mergaitės iškovojo šių 
varžybų čempionų vardus. Lietuvos 
jauniai krepšininkai-kės pelnė 22 
taškus, iš galimų 24 ir 18-tą kartą 
laimėjo Latvijos "Sports" redakcijos 
skirtą taurę.

rūpesčius palikti namuose ir, kartu su 
mūsų ir estų jaunimu, gražiai ir 
linksmai praleisti vakarą. Turtinga 
prizais loterija patrauks svečių dė
mesį ir tuo pačių parems sportuojantį 
jaunimą.

Sporto klubas "KOVAS” nuošir
džiai kviečia visus sydnėjiškius kuo 
skaitlingiau dalyvauti šiame vakare, 
kur pasirodys mūsų ir estų šokėjai ir 
Sydnėjaus garsūs dainininkai. Atvy
kite, tikrai nenusivilsite šiuo kultū
riniu koviečių parengimu, suartinant 
mūsų ir taip draugiškas Pabaltiečių 
grupes lietuvius ir estus.

KOVO Valdyba

Juozas Dambrauskas

Gegužės 24 d. puikiuose Trudi ir 
Juozo Dambrauskų namuose, gražus 
būrys artimųjų, draugų ir sportininkų, 
atšventė Australijos Lietuvių Fizinio 
Auklėjimo ir Sporto S-gos pirmininko 
Juozo Dambrausko 60-ties metų 
jubiliejų.

Gimęs gražiose Suvalkijos lygu
mose, gimnaziją pradėjo lankyti 
Vilkaviškyje, o baigė Eichstaett'e, 
Vokietijoj. Studijavo Freiburge. Su 
imigracijos banga, jis atsiranda Aus
tralijoje. Atlikęs sutartį, apsigyvena 
Sydnėjuje. Sukūręs šeimą su vokiečių 
kilmės žmona Trudi, pradeda pamažu 
kurtis. Darbas geležinkelyje, padidė
jusi šeima, naujai įsigytas namas ir visi 
kiti rūpesčiai, padedant puikiai šeimos 
motinai ir žmonai, netrukdo Juozui 
įsijungti į sportinį "Kovo" gyvenimą. 
Jis Išrenkamas į "Kovo" valdybą, ilgus 
metus vadovauja šiam klubui. Dar 
Vokietijoje pradėjęs žaisti šachma
tais, Sydnėjuje toliau gilinasi į tą 
sudėtingą protinį sportą, žaisdamas 
"Kovo" ir australų turnyruose, laimė
damas Sydnėjaus ir visos Australijos 
lietuvių šachmatų meisterio vardą. Jo 
specialybė yra blitzo partijos.

Be darbo su "Kovu" Juozas 
Dambrauskas renkamas ir į ALFAS s- 
gą, paskutines dvi kadencijas jai 
pirmininkauja. Būdamas krupštus tiek 
darbe tiek sportinėje veikloje, jis 
sutvarko ir paruošia atnaujintą AL
FAS statutą. Kaip niekas kitas jis žino 
statutų punktus ir jų laikosi. Su 
Australijos lietuviais sportininkais 
Juozas dalyvavo Amerikos ir Kanados 
lietuvių sportinėse varžybose, gin
damas Australijos lietuvių garbę 
šachmatų rungtynėse.

Būdamas kovietis "iš širdies", į 
"Kovo" gyvenimą įtraukė ir visą savo 
šeimą. Dambrauskų vaikai žaidė ir

Juozui
D ambrauskui

3x20
reprezentavo "Kovo" ir Australijos 
lietuvių krepšinį, tinklinį ir futbolą 
vietinėse varžybose, taip pat Ameri
koje bei Kanadoje. O Trudi yra 
garsioji koviečių parengimų vadovė, 
k jos skaniausi tortai labai dažnai 
atsiranda sportininkų loterijų prizų 
tarpe.'

Draugiškai šeimyniškoje nuotaiko 
je, sūnums nepailstamai svečius vai
šinant kilniaisiais gėrimais, mamai ir 
dukrai su marčiomis, siūlant įvairiau
sius šaltus ir šiltus skanumynus, kad 
žmonės net savo dietas pamiršę 
gardžiavosi, pačiam Juozui linksmai 
besišypsant, lyg kad po geros laimėtos 
šachmatų, partijos, svečiai turėjo 
tikrai puikų ir malonų laiką.

Oficialią pagerbimo dalį pravedė 
vyriausias sūnus Rudis, jis pasveikino 
solenizantą ir žodį tarti pakvietė 
Antaną Laukaitį, kuris savo kalboje 
iškėlė J. Dambrausko gerąsias sporti
nes savybes ir jo darbą " Kovo" klube 
ir su Australijos lietuviais sportinin
kais ALFAS S-je. Sportininku vardu 
pasveikino ir palinkėjo dar daug 
laimingų ir sveikų metų. Svečiams 
sugiedojus "Ilgiausių metų" ir išgėrus 
šampano, Juozas padėkojo savo šei
mai, ypač žmonai Trudi, už šį jo gražų 
pagerbimą, nors jis, būdamas kuklus, 
jaučiasi lyg jam būtų suėję ne kapa, 
bet tik 21-ri metai. Gal ir teisybė, ką 
gali žinot apie tuos sportininkus, 
niekada nesenstančius. Užpūtęs sim
bolinę žvakę ir, žmonos padedamas, 
padalinęs puikų jubiliejinį tortą, 
Juozas paprašė visus linksmintis ir 
džiaugtis jo šeimos ir namų jaukia 
atmosfera.

Ilgiausių ir sveikų ateities metų 
Tau, Juozai, ir tegul tavo darbai ir 
ateityje visuomet būna su "Kovu" ir 
lietuviais sportininkais Australijoje.

A. L-TIS

ATOSTOGOS SU L AZ D O IMI S (golfo)
(tęsinys)

Pasisvečiavę "Auksiniame
Pajūryje", traukiam į Brisbaną. Tiltas 
ant tilto. Greitkeliai netelpa šalia 
upės, tai statomi pusiau vandenyje. 
Atrodo,pritrūkus vietos, bus statoma 
ir išilgai upės. Susiradę vietos ant 
vienos "laktos" padangėje, patupdę 
mašinę, einame žemyn "Qeen Mali". 
Žmonių minios,kavinėse staliukai 
tarp palmių ir gėlių. Patraukiam per 
tiltą prie "cementinių bičių avilių" 
tai "Queensland Cultural Centre" 
meno galerija, vaidybos meno komp
leksas, muziejus (bus atidarytas šių 
metų spalio mėnesį). 1988 m. bus 
baigta skaitykla. Menn galerija iš 
lauko neįspūdinga, bet vidus visai kas 
kita. Beveik šešių tūkstančių kvadra
tinių metrų ultramoderniškos gale
rijos. Pirmame aukšte bronzos figūros, 
baseinai, viršuje Australija menas, 
langų nišose tropikiniai augalai. Iš 
kurios pusės beeitum, pamatysi gerai 
matomoje vietoje Henriko Šalkausko 
paveikslą.

Rytojau dieną pajūriu, nauju Gate
way tiltu važiuojam į Bribie salą, 45 
km į šiaurę nuo Brishane.Sala turi tik 
6000 gyventojų, didesnė dalis palikta 
(underdeveloped) neišvystytą taip, 
kaip ją rado Matthew Flinders 1799m. 
Gamtos mylėtojų rojus, medžiai pilni 
paukščių, pajūrys balto smėlio, mė
lynas okeanas, tolumoje matosi Tan- 
galooma sala. Miką išsirengus stato 
smėlio pilis ir kalbina žuvėdras. Koks 
nerūpestingas ir pilnas vaizduotės 
vaiko pasaulis! Štai žuvies kriauklė 
pavirsta gražiausia jūros gelmių 
pasaka, žolės lapas - milžiniška giria, 
maža duobelė vandens okeanu...- 
Vakare atšventę Jūratės gimtadienį 
"Fisherman's Warf", vieni kitiems 
palinkėję laimingos kelionės, grįžtam į 
Brisbaną aplankyt Danutės ir Eriko. 
Erikas prisikalbina Juozą paiošt šach
matais. Ir jie palikę mus, moteris, 
dingsta. Po geros valandos grįžta 
nukabinęs nosį, mat., Juozas laimėjo.

Bet rytoj lošim golfą! Prasideda 
"sporto rungtynės" Sydnėjus - Bris
banas. 6val. ryto mes jau Brisbane 
Rnyal Club, mudvi su Danute žiū

rovės. Aš įgaliota skaičiuoti taškus. 
Brisbanas pradeda. Sviedinukas išky
la, vos matosi ir...dingsta krūmuose. 
Pirmas duobutes Sydnėjus veda. Šešta 
nuo kalno, per krūmus, upelį, užsisuka 
į kairę. Eriko sviedinukas - tiesiai ant 
"green". Juozas užsimoja ir - su
stingsta, patempė nugarą. Sviedinukas 
dingsta pašlaitės krūmuose, o žaidėjas 
vos atsitiesia. Šiaip-ne-taip sužaidžia 
devynias duobutes ir "didysis tur
nyras" baigtas. Brisbanas laimėjo trim 
taškais. Bet. reikės atsilošti! Skubam į 
vokiečių klubą lošti bilijardo. Syd- 
nejus ir vėl pralaimi. Su Juozo nugara 
dar blogiau. Pasiduodam. Brisbanas 
lieka čempionu

Skubam atgal į Surfers, reikia 
daktaro. Palikus ligonį mašinoj, pasi
leidžia ieškot Irenos ir Beniaus, už 
poros mylių matau Ireną. Išaiškinu 
padėtį. Skubam atgal. Apsirūpinę 
vaistais išvažiuojam, bet. neilga mūsų 
kelionė. Pakeliui pasipainioja Casuno, 
reikia išmėgint laimę. Iš skausmo 
sukandęs dantis, suvyliot.as ruletės 
Juozas praleidžia gerą pusvalandį.

Išėję nusprendžiam toliau neva
žiuoti. Geriau eisim pažūvaut. Šį 
kartą turim kabliukų, bet neturim 
masalo (bait). Užsakam į žuvies 
restoraną, gaunam vėžiukų. Susiradę 
patogų krantą, žvejojant, žuvys šoka 
baletus aplink, bet nesiruošia ragauti 
mūsų "Tiger" vėžių. Pagaliau ir 
meškerė užsikerta. Perpykęs Juozas 
išmeta likusius vėžius, susivynioja 
meškeres ir prisiekia, kad daugiau 
niekad nežvejos.

Dieną pailsėję, važiuojam toliau. 
Užsakam i Terenorą Country Club. 
Golfo aikštė graži, bet labai nelygi. 
Juozas apžiūrėjęs nutaria,kad "kal
nai" per ankšti, važiuojam į Byron 
Bay. Pradeda lynot. Prieš Bailina golfo 
aikštę, oras pagerėja. Sustojam. Gal 
bus geriau nugarai. Kad nereikėtų per 
daug kraustyt, lazdos guli ant. mūsų, 
bet. ant. jų dardu vazonai hogenvilijų. 
Išimu gėles,sust.at.au po medžiais, kad 
negautu, per daug saulės

(bus daugiau)

O.MA KSVYTIENĖ
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Aukos IVIE L B O U R N AS
?

AUKOS "MŪSŲ PASTOGEI"

V. Pažereckas, Vic. $25
M.L. Krupavičius. WA $11
E. Eskirtienė, Vic. $10
E. Margan- Marganavičius, Vic. $5
A. Kudžius, Qld. $10
J. Ruzgienė, Qld. $50
K. Grig, NSW $25
M. Burneikienė, WA $25
P. Darius, ACT $5
I. Norvydas, Vic. $5
R. Cieminis, S A $5
Dr. L. Petrauskas, NSW $40
D. Martinas, N SW $5
J. Voveris, ACT $5
A.V. Baltrukoniai, Vic. $20
J. Gailius, Vic. $14
V. Kardelis, NSW $10

Vietoje gėlių a.a. B. Baltrami-
jūnienei mirus $25 "M.P.” aukojo p.
Antanas Andruška iš Canberros.

Savo tėvelio a.a. C. Liutiko 
atminimui jo mirties metinių proga p- 
iė Nata Liutikaitė "M.P." aukojo 
$100.

Visiems kuo nuoširdžiausias dėkui.

NAUJI "M.P." SKAITYTOJAI

R. Karpavičiūtė NSW
K. Dičiūnienė NSW

LIETUVIŠKOJI KNYGA 
MELBOURNE

Gauta: Iš lietuvių kultūros istorijos 
I. Butkevičiaus "šiuolaikinis Žemai
tijos kaimas", Vilnius 85. G. Bernac-» 
kienės "Lietuvos TSR Knygų Rūmų 
"Lietuvos bibliografinės priemonės", 
valstybinė bibliografinė rodyklė, Vil
nius 85. "Lietuva vaizduose", Hanau, 
Vok., 49. "Aušrinės" choro 2-jų darbo 
metų sukaktuvinis leidinys, Stade, 
Vok.,47. S. Narkelifinait.ės paruošta 
"Lietuviai Montgomery stovykloje", 
Rotenberg i. Hann.,Vok.46. A. Smai
lio "Skilvelių virpėjimas", Vilnius 77. 
K. Sajos "Būrimas obuolio sėklom", 
Vilnius 85. B. Piikelevičiiitės "Kalėdų 
dovana", eiliuota pasaka; ii. K. 
Veselka, JAV 73. "Eltos informa
cijos", JAV 4-86. Perleido bibliotekai 
daug vertingų knygų ir periodinių 
spausdini ų V. Alekna, S. Ivaške
vičienė, P. V. Petraičiai, S. Lipčins. 
Jiems nuoširdi padėka. Pavadinimai 
naujai gautų knygų, kurių biblioteka 
iš viso dar neturėjo, vietinėj spaudoj 
bus paskelbti vėliau.

Bibliotekos vedėjas.

sic Me Mc

S
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Š.m. Birželio 14 dieną - ŠEŠTADIENĮ 3 vai. p.p. Lietuvių klube Baltų 
Komitetas rengia

TRĖMIMŲ MINĖJIMĄ
Programoje dienai pritaikyta paskaita ir Latvių choro koncertas.
Išvežtųjų minėjimo pamaldos'sekmadieni, 10.30 Liuteronų bažny
čioje, REID.

Kviečiame tautiečius kuo skaitlingiau dalyvauti.

Canberros Baltų komitetas

N AMU OSE
16 m East TERRACE, BANKSTOWN (Tel. 708 14 14)

Rirželio 14 d.,šeštadieni,
Sporto klubas "Kovas" ruošia

Programoje: "Dainos" choras 
Orkestras
Loterija

Pradžia 7.30 popiet.
Visi kviečiami smagiai pasišokti.

Bilietų kaina $6.00
Studentams ir pensininkams - $3.00

DĖMESIO I
Klubo nariams primename, kad jau laikas apsimokėti nario mokesti už 
1986-87 metus.
Nario mokestis $20-00
Associate $10-00

■ ,-.q KLUBO VALDYBA

S Y D NĖJUS

ŽIDINIO PRANEŠIMAS

1986 m. Sydnėjaus lietuvių parengimų kalendoriuje laisvomis 
dienomis, numatomi šie skautų židinio renginiai:

Birželio 22 d. paskaita apie atomini radioaktyvumą ir Cernobylo 
katastrofą.

Liepos 19 d. židiniečių vakarienė, švenčiant Sydnėjaus skautų 
židinio Įsikūrimo 30-mečio sukakti.

Rugpjūčio 3 d. įspūdžiai pirmą kartą pamačius Lietuvą.
Spalio 11 ar 18 d. ekskursija. Tiksli data bus numatyta vėliau.
Gruodžio 28 d. talka Literatūrinės popietės pravedimui Australijos

Lietuvių Dienose.
Maloniai prašome visų organizacijų, ruošiant savo programas, čia 

nurodytas datas priimti dėmesin.

PADĖKA

S.L.M.S.G.D-jos V-ba nuoširdžiai dėkoja p-lei Kristinai Virgenin- 
gaitei (Soc. Globos darbuotojai Blacktowno apylinkės Health Centre), 
paskaičiusiai paskaitą Soc. Globos srityje reikalais ir atsakiusiai į 
įvairius klausimus.

Taip pat dėkojame už įdėtą darbą ir pasiruošimą, atvežant įvairią 
informacinę medžiagą mūsų metinėje Moterų Draugijos popietėje.

Sekretorė

Jj

Skelbimas

ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJŲ GARSINIMAS

BAŽNYČIOS BUSIMOJI 
PADĖTIS

(tęsinys)

"Paskutinis laikas" arba "paskutinės dienos," apie kurias dažnai 
kalbama Biblijoje, reiškia laikotarpi, kuris seka Kristaus antrąjį 
atėjimą. Todėl reikia suprasti, kad bažnyčiai prirengtoji dangiškoji 
tėvonystė, nebuvo suteikta krikščioniui mirties valandoje, kaip buvo 
teologų pasakojama. Šitas atlyginimas bus duotas šventiesiems 
amžiaus pabaigoje, po Jėzaus sugrįžimo ir mirusiųjų prisikėlimo. Tas 
pareiškimas sutinka su Viešpaties pažadėjimu apie prirengimą 
"vietos" jo pasekėjams: " Aš einu jums vietos prirengti, ir kada aš 
būsiu nuėjęs...aš vėl ateisiu ir imsiu jus pas save, kad kur aš esu, ten Ir 
jūs būtumėte." Šitie žodžiai aiškiai parodo, kad nė vienas krikščionis 
negali turėti vilties būti su Viešpačiu Iki jis "vėl ateis, ir paims" juos 
pas save.

Apaštalas Povilas patiekia panašų liudijimą, sakydamas: "Aš 
kovojau gerą kovą...išlaikiau tikėjimą. Gale man atidėtas teisybės 
vainikas, kuri duos man aną dieną Viešpats, teisusis Teisėjas; ne tik 
man, bet. ir tiems, kurie myli jo atėjimą (pasirodymą).’ (2 Tim. 4:7, 8) 
Apaštalas gerai žinojo, kad jo dangiškas atlyginimas, draug- 
paveldėjime su Kristumi Tūkstantmetinėje karalystėje, bus suteiktas 
jam t.ik šio amžiaus pabaigoje, tada kai Jėzus bus sugrįžęs paimti visus 
savo šventuosius pas save.

(bus daugiau)

Mylj tiesą literatūros gausite veltui. Rašykite: P. Bučinskas, 16 
Burlington Str., Holland Park, Qld. 4121

SOCIALINĖ POPIETĖ 
BANKSTOWNE

Moterų Socialinės Globos Draugija 
gegužės 29 d., Bankstowne, suruošė 
visuomenei popietę, kurios metu jauna 
paskaitininkė, Kristina Virgeningaitė, 
baigusi Sydnėjaus universitetą socia
linių studijų srityje, supažindino 
susirinkusius su socialinio aprūpinimo 
reikalais.

Po įžangos, kurios metu prelegentė 
supažindino su socialine globa 
Australijoje, ji atsakė i klausytojų 
patiektus klausimus. Ten pat salėje, 
du stalai buvo nukrauti brošiūromis 
(vairiais šios srities klausimais, ant 
sienų iškabinti nurodymai, kur kreip

tis vienu ar kitu reikalu, duoti įstaigų 
telefonai.

Paskaitininke! Moterų Socialinės 
Globos Draugijos vardu padėkojo 
valdybos narė Aldona Adomėnienė, 
tuo pačiu pakviesdamas popietės 
dalyvius kavutei.

Dalyvių - visi iš vyresniosios kartos 
- buvo apstu.

B. Ž.

ATITAISYMAS

Š.m. "M.P." Nr 19 skyrelyje "Ar 
girdėjai" neteisingai parašėme dr. 
Valentinos Barkienės vardą. Labai 

atsiprašome ir laukiame sugrįžtant iš 
kelionės.
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