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EK ON OJVTI NIS 
C ernobyl

Pragaištingo užsienio prekybos de
ficito pasėkoje, kuris balandžio mė 
nesį siekė beveik 1,500 milijonų 
dolerių (balandžio mėnesi Australijos 
importas viršijo eksportą), vyriausy
bė, nepasitarusi su ministeriu pirmi 
ninku Hawku. kuris tuo metu lankėsi 
Japonijoje, nusprendė sušaukti naują 
viršūnių pasitarimą, kuris padėtų 
valdžiai nuspręsti, kaip tvarkyti 
smunkančią ekonomiką. Šiame viršų 
nių pasitarime (summit) dalyvaus be 
valdžios atstovų (dar nežinoma, ar 
jam pirmininkaus pats p. Hawke) 
žinomos darbininku profesinės sąjun
gos (unijos) ir didelės biznio orga- 
zacijos. Ūkininkai, kuriu gamybos 
produktų didelė dalis eksportuojama, 
pakviesta nebuvo. Savo laiku Austra
lijos eksportas sudarė apie pusę 
prekybinio balanso, dabar jis nukrito 
iki 11%. Dėl algų, kurios yra 
aukštesnės negu mūsų prekybinių 
partnerių. Visos eksportinės pajamos 
ateina iš žemės ūkio gaminių, arba iš 
neapdirbtų žaliavų. Tuo metu im
portas didėja.

Kadangi Japonija yru didžiausias 
žaliavų pirkėjas, prekybinis balansas 
su ja-visados buvo mums naud&gab. 
Dar ne taip seniai jis siekė 3000 
milijonų dolerių. Dabar, nors prekyba 
su Japonija ir padidėjo, balansas mūsų 
naudai sumažėjo iki 2000 milijonų 
dolerių. Bet ir tai nepadėjo atsverti iš 
kitų kraštų (vežamų prekių kainos.

Sužinojęs apie nepalankų užsienio 
prekybos balansą, tikriau sakant 
nuostolius, biudžeto ministeris (trea
surer) Paul Keatingas, pasikarščiavęs 
pasakė, kad Australija eina Pietų 
Amerikos "bananų respublikų" ke
liu... Atseit, mes tingime dirbti, nesi
stengiame taupyti, nesirūpiname ry
tojumi. Po mūsų - kad ir tvanas!

Iš dalies tai yra teisybė. Infliacija, 
jei ir neskaičiuojame nei šimtais, nei 
dešimtimis, yra virš 9%. kai tuo tarpu 
kraštuose, su kuriais Australija pre
kiauja, ji neviršija 4%. Japonijoje 
infliacijos išvis beveik nėra, Ameri
koje 2% ir ji dėl žemos naftos kainos 
dar krinta.

Visi laukia, kad ką nors iš valdžios 
gautų., nepagalvoję, kad tai, ką 
valdžia dalina, surenka iš mūsų pačių. 
Nors visos valdžios mėgsta švaistytis 

ELTA praneša:
R a d i o <a k t y v i t y La 
Lietuvos spaudoje

Kai Švedijoje, Lenkijoje, Jugoslavijoje ir kitose šalyse piliečiai buvo 
perspėti apie radiacijos pavojus ir painformuoti, ką daryti, Lietuvoje vyravo 
radioaktyvi tyla. Spauda pasitenkino trumpomis žinutėmis, pakartodama TASSo 
išsisukinėjimus. Vadinamoji Lietuvos "valdžia” vėl pademonstravo savo visišką 
bejėgiškumą ir priklausomumą.

Černobylo krizės pavojingiausiomis dienomis buvo apribotas telefoninis su
sisiekimas su Lietuva. Kaikurie pasikalbėjimai buvo pertraukti, ypač paminėjus 
branduolinės katastrofos pavojus Lietuvai. Tautiečiai tėvynėje paminėjo, kad 
jie sužinojo apie Černobylo avariją iš lenkų radijo ar televizijos, Vakarų 
radijo stočių, ar per estus iš suomių televizijos. Jų reakcijos buvo įvairios: 
vieni buvo labai susirūpinę, kiti nematė jokio pavojaus.

Šiuose pasikalbėjimuose ir užsienio spaudoje buvo dažnai užsiminta apie 
1984 m. sausio 1 d. pradėjusią veikti Ignalinos branduolinę jėgainę, kuri daug 
kuo panaši į Černobylo. 1984 m. sausio mėnesį Baltų Pasaulio Taryba paskelbė
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pinigais, bet darbiečiai, pradedant 
Whitlamu, pasižymi ypatingu dosnumu 
(vairiom kategorijom žmonių.

(domumo dėliai duosiu keletą pa 
vyzdžių. Neseniai išregistruota sta
tybos darbininkų federacija (BLF) 
gavo penkiasdešimt du tūkstančius 
didžiuliai freskai (murai). Maisto 
pramonės darbininkų sąjunga, kurios 
vadovybė palaiko l.ibiją, iš Australijos 
tarybos (Australia Council) gavo 
$8272 pamokyti savo narius kaip 
lipdyti puodus (keramikų). Telekomu
nikacijos darbininkai gavo $35,000 
dolerių propagandai prieš auto
matizacijos (vedimą. Skelbimų pro
grama, turėjusi surasti 10,000 naujų 
darbų jaunuoliams, kainavo 
$2,000,000. Darbų surasta tik 600. 
Kiekvieno darbo suradimas kainavo 
$3333. Spaustuvininkų sąjunga gavo 
172,000 dolerių finansuoti pasi
priešinimą liberalų naujai sudaromam 
darbininkų - darbdavių santykių 
tvarkymui. Pietų Australijos darbi
ninkų taryba gavo pinigų nuolatinio 
pasakoriaus išlaikymui.

Su Maskva turis ryšius Komitetas 
tarptautiniam bendravimui ir nusi
ginklavimui (Campaign for Inter 
national Cooperation and Disarma
ment) savo gimtadienio šventimui 
gavo iš valdžios $47,568. Žmonės už 
atomini nusiginklavimą (People for 
Nuclear Disarmament) buvo pratur
tinti $78.482, kad galėtų nusipirkti 
"taikos autobusą". Prie to jiems buvo 
duota $15,392 nusiginklavimo studi
joms. Italų darbininkų organizacija 
FILEF, kuri tikrumoje yra Italijos 
komunistų partijos skyrius Austra
lijoje, gavo $ 36,766 statybai naujos 
įstaigos. Š( sąrašą būtų galima tęsti be 
galo. Canberros homoseksualų orga 
nizacijai duota $123,280 laikraščiams 
leisti.

Jei valdžia rimtai nori, kaip ji 
teigia, sumažinti mokesčius, pirmiau
sia turėtų apsvarstyti valstybines 
išlaidas ir sumažinti "dovanas" orga
nizacijoms. kurios ne tik neprisideda 
prie krašto gerbūvio kėlimo, bet savo 
veiksmais jį silpnina.

Juo greičiau tai bus padaryta, tuo 
greičiau Australija aysistos ant kojų.

J. DIGRYS

DRŪKŠIŲ EŽERAS

Drūkšių ežeras, prie kurio statoma Ig
nalinos atominė jėgainė, yra didžiausias 
Lietuvoje. Jo ilgis 17 km, plotis vietomis 
—5 km. Paviršiaus plotas — 4474 ha. Vi
dutinis gilumas — 10 m. J ežerą įteka ke
li upeliai, o iš ežero vanduo išeina į Druk- 
šės upelį, kuris yra Dysnos intakas. Balta
rusijos respublikos teritorijoje Dysna įte
ka į Dauguvą, kuri teka išilgai Latvijos 
per Rygą į Baltijos jūrą.

Kur sekanti avarija?
ŠVEICARAI AVIE IGNALINĄ

šveicarų Rytų Instituto leidžiamas 
ZEIT BILD (VI.4) išspausdino Hans Ry- 
chenerio straipsnį „Ar sekanti atominė 
avarija bus Lietuvoje?".

Straipsnio autorius sako, kad Černoby
lio radioaktyvūs debesys, pakeliui į Švedi
ją, perėjo taip pat per Lietuvą. Ir ten yra 
atominė jėgainė panašios konstrukcijos, 
kaip ir ukralniškoji, su panašiais trūku
mais ir nepakankamu saugumu.

Tai buvo žinoma dar prieš Černobylio 
avariją, bet Maskva neatkreipė dėmesio į 
spaudos perspėjimus.

Aprašęs jėgainės geografinę padėtį, 
straipsnio autorius sako, Ignalinos reakto
riai yra pastatyti be vandens vėsinimo 
bokštų. Tad karštas vanduo išleidžiamas 
tiesiai į Drūkšių ežerą. Iš to kyla dvejopa

LIETUVIAI AFGANISTANE
TASSo korespondentas A. Grešnovas 

pranešė iš Kabulo, kad šimtai lietuvių 
jaunuolių, paimtų sovietų kariuomenėn, 
šiandien kovoja Afganistane.

Tarp priverstų kovoti prieš Afganis
tano partizanus yra du jauni mechaniza
toriai: Juozas Kurelaitis iš žirnių kaimo 
i: Kęstutis Orentas iš Girėnų kaimo, abu 
iš Sakių rajono. Jie drauge lankė mecha
nikų kursus ir, po to, dirbo .traktorinin
kais. Pašaukti atlikti karinės prievolės, 
buvo išsiųsti j Afganistaną „vykdyti in
ternacionalinės pareigos", t.y. malšinti 
Afganistano partizanus, kovojančius dėl 
savo krašto laisvės.

Dabar tie du pavergtos Lietuvos jau
nuoliai, pasodinti į sovietų tanką, lydi ka
rinių sunkvežimių konvojų per afganis
taniečių partizanų apšaudomą vingiuotą 
kelią kalnų tarpeklyje. Tanko vairuoto
jas seržantas Juozas Kurelaitis pasakoja 
TASSo korespondentui:

— Netikėtai dušmanai (laisvės kovo
tojai) ėmė šaudyti į mašinas iš automatų 
ir kulkosvaidžių. Kai kuriems priekyje va-, 
žiavusiems sunkvežimiams buvo peršau- 

Iki buvo pradėta statyti atominė jė
gainė, Drūkšių ežeras buvo labai žuvin
gas. Dabar yra pavojus, kad pradėjus nau
doti ežero vandeni reaktoriams aušinti ir 
išleidžiant karšią vandenį į ežerą, van
dens temperatūra ežere gali pakilti. Jei
gu temperatūra pakils, kaip sako moksli
ninkai, net dvidešimt aštuoniais laips
niais C, visa 'gyvūnija ežere išnyks. Gra
žiai gamtos aplinkai bus padaryta nepa
taisoma žala.

žala: pakilusi ežero vandens temperatū
ra kenkta augmenijai ir gyvūnijai, o ra
dioaktyvus vanduo pavojingas žmonėms, 
kurie gyvena prie upių, kuriomis tas van
duo bėga į Baltijos jūrą.

Jėgainės statybai buvo reikalingi dar
bininkai, kurie yra atvežti iš Rusijos. Tuo 
būdu padidinta krašto rusifikacija.

Kiti Šveicarijos laikraščiai toliau na
grinėja Černobylio jėgainės avarijos prie
žastis. NEUE ZUERCHAR ZEITUNG, pa
vyzdžiui, sako, jog sovietinio tipo atomi
nės jėgainės šalia energijos gamina ir plu
tonį, reikalingą branduoliniams ginklams. 
Todėl, esą, Kremlius nenori leisti užsie
niečiams patikrinti vietoje, kas atsitiko 
Černobylyje.

tos padangos. Apsisukti arba nustumti 
juos nuo kelio sunku •— iš kairės uolos, 
iš dešinės bedugnė. Eismo užtikrinimo 
būrys atitraukė pagrindinį smūgį. Bokš
tu pabūklų ir kulkosvaidžių ugnimi jis 
stabdė puolančius banditus (partizanus), 
o vairuotojai tuo metu keitė ratus ir vai
ravo sunkvežimius i saugesnę vietą, kur 
siaurą kalnų kelią gaubė uolos. Palikę ten 
krovinius ir maisto produktus, į mūšį sto
ję ir sunkvežimių vairuotojai...

Seržantas Kęstutis Orentas — reidų, 
apie kuriuos pasakoja Juozas, dalyvis. 
Bičiuliai visada kartu. Kartu jie gynė ko
loną čagčarane. atmušinėjo banditų (par
tizanų) atakas Kandahare

Tarnauti Afganistane nelengva — sa
ko bičiuliai tankistai. Netrukus jie kartu 
su kitais kariais „internacionalistais" grįš 
namo — jų karinės tarnybos laikas artėja 
prie pabaigos — sako TASSo korespon
dentas, deja, nepaminėjęs, kad šimtai jų 
draugų negrįžo. Jie žuvo imperialistinia
me kare, kurį veda grobuoniška Sov. Są
junga prieš mažą afganų tautą.

EUROPOS LIETUVIS
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pranešimą, pasak kurio lietuvių ir sovietų mokslininkai protestavo prieš jėgai
nės nepakankamas apsaugos priemones. Jie atkreipė dėmesį į tai, kad jėgainėje 
nėra įrengimų užterštam vandeniui iš reaktoriaus branduolio atvėsinti ir sulai
kyti. Prieš porą metų sovietiniai pareigūnai kritikavo lėtą jėgainės statybos 
tempą.

Černobylo katastrofos išvakarėse, rašytojas Jonas Mikelinskas Literatūros 
Lr Meno vasario 15 d. numeryje kritikavo beatodairišką Lietuvos praraoninimą ir 
atominimą, neatsižvelgiant į šalies ypatingą pobūdį ir poreikius: "0 kur mūsų 
raštuose... negailestingas MTR diktatas ir jo pasekmės? Kam atėjo į galvą me
niniu zondu pazonduoti pragaištingą žemės, oro ir vandens užteršimą? V. Raspu
tinas (sovietinis rusų rašytojas. Red.) jau ne pirmus metus kelia aliarmą dėl 
išniekintų Sibiro platybių, o ką mes turime daryti dėl savo miniatūrinės Lie
tuvos?” (ELTA)

” r> i a ž i o j i " rus u kalto a
Sausio 23 d. Vilniaus radijas savo programoje Amerikos lietuviams transliavo 

universiteto dėstytojos, Elzės Galnaitytės pareiškimą apie Lietuvoje jau plintantį 
"dvikalbiškumą." Nepaisant to, tvirtina ji, lietuvių kalba niekad taip neklęstė- 
jusi kaip dabar. Tai, esą, rodo, kad Vakarų sovietologai klysta tvirtindami, 
jog Lietuva rusinama. Tiesa, rusų kalba jau mokoma nuo antro skyriaus, bet socio- 
lingvistai ir psichologai neva yra įrodę, kad dvikalbiškumas nesąs vaikams žalingas

Rusų kalbos yla išlindo iš maišo'kitu pavidalu LKP CK pirmojo sekretoriaus 
P.Griškevičiaus kalboje, pasakytoje Partijos XIX suvažiavime. ’’Salia gimtosios 
kalbos mokėjimo,” pareiškė jis, ’’visuotiniu reiškiniu tampa geras ir*,, didžiosios 
misų kalbos mokėjimas. Šis .pažangus procesas ir ateityje bus visokeriopai skati
namas ir vystomas.”(Literatūra ir Menas, 1986.11*1)• Rusų tautą ir kalbą vadinti 
’’didžiąja” pradėjo Stalinas. Šią baudžiauninkiško nusižeminimo formulę paklusniai 
tebekartoja dabartiniai Lietuvos aparatčikai, kuriems pasaulyje tebeegzistuoja viena 
’’didžioji” kalba. (ELTA)

” 'r I E S A ” F* U O L A
Vieną išsamiausių televizijos programų apie pernai įvykusį ’’Baltijos tribunolą" 

ir’Taikos bei Laisvės Žygį” buvo paruošęs Vakarų Vokietijos žurnalistas LBwentalis. 
Vilniškės Tiesos vasario 13 d. numeryje jį isteriškai puola Marius Barkauskas. 
"LBwentalio "nusikaltimas” - jo kritiški pasisakymai apie Sovietų Sąjungą. Barkaus
kas jį kaltina už tai, kad jis kviečia į savo laidą "įvairiausio plauko ’ekspertus* 
’kovotojus’, 'sėkmingai ištrūkusius iš socialistinio pragaro’." (ELTA)

N <a J <-* «

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖJE

ietovtais fisome ittfS gfrne, 
ketintais (utine bau

t. on ei k '>
Sovietų Rusijos spaudoje pasigirdo naujas tonas emigrantų atžvilgiu, 

tvirtina Julia Vishnevsky "Laisvės Radijo" tyrimo biuletenyje išspausdintame 
straipsnyje (RL W^TSavo teiginį ji iliustruoja keliais pavyzdžiais. Pirma, 
rusų emigrantų žurnalas "Kontinent" (Nr. 46, 1985) isspausdmo naujo Taginkos 
teatro Maskvoje direktoriaus, Anatolijaus Efroso, laišką, kuriame ji argumen
tuoja, kad šis teatras turi toliau veikti, nepaisant jo buvusio direktoriaus 
Jurijaus Liubimovo pasitraukimo į Vakarus. Dar neseniai, tokio laiško pasiro
dymas antisovietinėje emigrantų spaudoje būtų atnešęs nemalonių pasekmių 30 
autoriui.

Emigraciją iš Sovietų Sąjungos "Pravdoje"' (1985.IX.2) savaip aiškina ir teisina 
Leningrado rašytojas Jurijus Slepuchinas:

"Mūsų visuomenė, kaip bet kuri kita, negali būti šimtanuošimtiniai patenkinta. 
Kai kurias nepasitenkinimo priežastis mes paveldejome iš senojo pasaulio, kitbs 
iškilo bestatant naująjį... Šiandien mes pergyvenam moralinį- nuosmukį - kadais 
mūsų žmonėms būdingų dvasinių savybių trūkumą."

Šis naujas tonas dar nepasirodė Lietuvos partinėje spaudoje, bet nenustebkime, 
jei jį išgirsime. Tokie' tono keitimaisi Sovietų Sąjungoje paprastai orkestruojarai 
iš viršaus. Tikslai lieka tie patys. (ELTA)

dybos sutartį su Illinois universitetu už 
Lituanistikos Katedrą reikia sumokėti 
600,000 dol. Lituanistikos Katedros lėšų 
vajaus pirmininkas Vytautas Kamantas 
ir reikalų vedėja Nijolė Balzarienė dirba 
ii rūpinasi,, kad įvairiose lietuvių koloni
jose veiktų lėšų telkimo vietiniai komite
tai, kurie pravestų savo vietovėse aukų 
rinkimą arba surengtų specialius rengi- 

j nius, balius, vakarienes. 50 dol. ai- dau- 
j giau paaukoję Lituanistikos Katedrai au- 
I kotojai gaus padėkos lapus. 500 dol. a) 
i daugiau paaukojusių vardai ir pavardėj 
i arba jų įamžinti asmenys ar organizacijt 
į vardai bus įrašyti į dvi specialias garbė; 
j lentas, kurių viena bus pakabinta Illinoi; 
l universitete Chicagoje, o antra PLB raš- 
l tinėje Jaunimo Centre. Aukas siųsti 
i 5620 So. Claremont Ave., Chicago, IL
• 60636. Visos aukos gali būti nurašomos 
į nuo mokesčių.
Į
i Stasys Lozoraitis, Lietuvos Atstovas 
i prie šv. Sosto ir Lietuvos Atstovybės 
! Washingtone patarėjas, buvo atvykęs iš 
Į Romos į Chicagą balandžio mėnesio pa- 
{ baigoje ir čia susitiko trumpam pasitari- 
■ mui su iš Grand Rapids atvykusiu PLB 
; pirmininku Vytautu Kamantų. Buvo pa- 
i siinformuota apie Lietuvos Diplomatinės 
i Tarnybos ir PLB veiklą bei ateities pla- 
; nūs. PLB Valdyba visokiais būdais remia 
, Lietuvos Diplomatinę ir konsularinę Tar- 
I nybą, kurios šefas ir Lietuvos Atstovas 
1 Washingtone dr. Stasys Bačkis sveiksta 

po prieš kelis mėnesius įvykusios nelai- 
•’ mės.

Inž. Vytautas Kamantas dirba didelėje 
’ ligoninėje Grand Rapids mieste, Michiga- 
1 no valstijoje, kaip direktorius, atsakin- 
: gas už tos ligoninės pastatus, naują staty- 
> bą, inžineriją, energiją, įvairias specia-
• has sistemas ir atitinkamo personalo la- 

vinimą bei priežiūrą. Per praėjusius 4
i metus V. Kamantas suprojektavo ir įren

gė moderniškas kompiuterių sistemas, ku
rios automatiškai prižiūri ir tvarko li
goninės energijos naudojimą, šildymą, 
šaldymą, telefonus, specialius medicinos

A. A. Povil ui K VI E CI M 55 K UI

mirus, jo sūnų Povilą su šeimą, gimines ir artimuosius jų skausmo 
valandoje nuoširdžiai užjaučiame ir drauge liūdime.

Melbourne Dainos Sambūris

Nuoširdžiai užjaučiame

R. B A E. J’ R AMIJŪN Ą

jo motulei mirus.

L. ir G. PETRAUSKAI

Mūsą pastogė Nr.25 1986,6.30 psl.2

PLB Valdybos posėdis įvyko gegužės 
17-18 dienomis Chicagoje. Jame buvo iš
klausyti 'įvairūs pranešimai ir svarstomi 
PLB finansai, „Pasaulio Lietuvio“ reika
lai, santykiai su VLIKu, PLB politinės 
veiklos stiprinimas ir pasiruošimas Vienos 
konferencijai, lituanistinio švietimo ir 
tautinio auklėjimo darbai, parama Vasa
rio 16 gimnazijai, Pasaulio lietuvių kultū
ros kongreso šaukimas, vykstanti ruoša 
VI-jam Pasaulio lietuvių jaunimo kon
gresui ir III-sioms Pasaulio lietuvių spor
to žaidynėms Australijoje, Pasaulio lie
tuvių žinyno ruošimas, ryšių stiprinimas 
su kraštų LB, Lituanistikos Katedros va
jaus užbaigimas, PLB Seimo korespon- 
dencinis posėdis, Lietuvos krikščionybės 
jubiliejaus klausimai, Europos LB ir JS 
vadovybių suvažiavimas Austrijoje, Pietų 
Amerikos Lietuvių kongresas, Australijos 
Lietuvių dienos ir kiti pasaulio lietuvių 
reikalai; • Posėdyje dalyvavo PLB Valdy
bos nariai, suvažiavę iš Grand Rapids, 

, Clevelando, St. Petersburg©, Los Angeles 
ir Chicagos.

PLB Valdyba leidžia reguliariai ir lai
ku kiekvieną mėnesį išeinantį žurnalą 
„Pasaulio Lietuvį“. Tai leidinys Bendruo
menės minčiai ir gyvenimui. Jame yra 
aaug įdomių žinių ir straipsnių iš viso pa
saulio lietuvių gyvenimo. „Pasaulio Lie
tuvį“ jau daug metų rūpestingai redaguo
ja buvęs PLB pirmininkas ir dabartinis 
redaktorius Bronius Nainys su redakcijos 
talkininkais Romu Kasparu ir Gyčiu Liu- 
levičiumi. Sporto skyrių tvarko redakto
rius V. Grybauskas, o Pasaulio lietuvių 
jaunimo skyrių redaguoja Rita Bureikai- 
tė. Techninis redaktorius yra Kęstutis 
Sušinskas, korektorius — Juozas Masi- 
lionis. Administruoja Baniutė ir Romas 
Kronai, spausdina Draugo spaustuvė. Me
tinė prenumerata tik 12 dol. Užsisakyti 
PLB Valdybos adresu: 5620 So. Clare
mont Ave., Chicago, IL 60636.

Lituanistikos Katedros lėšų telkimo va
jai vyksta JAV, Kanadoje ir kituose kraš
tuose, stengiantis Šiais metais baigti rink
ti paskutinį 100,000 dol. Iki šiol jau su
rinkta apie 500,000 dol. Pagal PLB Val

A. A. L*ovilui KVlEClNgKŪI

mirus, jo sūnui Povilui, dukroms Adelei, Reginai ir jų Šeimoms 
nuoširdžią užuojautą reiškiame ir kartu liūdime

O. BARZDIENĖ, S. KRANAS,
A.O. KUODŽIAI, S.S.E.SAGAČIAI

E.VILKINIENĖ

Mirus

a. a. E. Ž alinkeviftaitei
l-’e t: r- ar i s-s k. i e r i o i

nuoširdžiai užjaučiu mielus draugus dr. Liuką ir Gražiną Petrauskus, 
Guodą ir Aušrą Petrauskait.es.

Eva KUBBOS
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Li etuvi n bal etas
(pabaiga )

Kaip jau buvo minėta, prieš antrąją 
sovietą okupaciją nemažai musą 
šokėjų Tėvynę apleido. Atsidūrę 
Vokietijoje sugebėjo bendromis jėgo 
mis 1947 m. Augsburge pastatyti 
ištisą baletą "Coppelia". Tai buvo 
vienintelis išeivijoje baleto spektaklis. 
Emigracijai priartėjus, šokėjai išsi 
barstė į skirtingas pasaulio šalis. Kai 
kurie jų pasuko j Australiją, pav., 
Drauzdauskaitės, B. Čiunovas, Am- 
brazas ir L,. Žigas, Pastarasis, iki 
mirties Adelaidėje, reiškėsi kitoje 
meno šakoje dailėje. Kurį laiką 
džiugino šokiais E. Kepalaitė, vėliau 
išvykusi į Ameriką (ten žinoma kaipo 
skulptorė).

Ryškius pėdsakus Australijoje paliko 
išraiškos šokio atstovė- Dana Nas
vytytė- Gabrijolavičienė, kuri misi 
pelnė šioje apžvalgoje išsamesnio 
žodžio. Dana priklausė dr. M. Nasvy 
čio trijų dukterų šeimai. Visos trys 
seserys buvo gamtos apdovanotos 
ryškiais talentais. Vyresnioji Dana, 
šokėja, vidurinioji Salomėja (gyv. 
Amerikoje) - mezzo sopranas, daini
ninkės karjerą buvo pradėjusi Kauno 
operoje, dainavo Čikagos lietuvių 
operos spektakliuose. Jauniausioji 
Giedrė (gyv. Los Angeles) tapo 
žinoma kompozitore.

Dana 1939 -jų pavasarį baigė 
Berlyne žinomą .lut.tos Klamp išraiš
kos šokio mokyklą. Tos meno šakos 

.pradininkė, kaip visiems yra žinoma, 
buvo garsioji Iseodora Duncan.

Ta proga pravartu pasakyti keletą 
žodžių apie tai, kuo skiriasi išraiškos 
šokio menas nuo klasikinio baleto. 
Klasikinis baletas yra pagrįst as griež
tai nustatytomis šokio taisyklėmis, o 
išraiškos šokis, išlaisvinęs šokėją 
kiiną, yru paremtas individualia šokio 
improvizacija, kūrybine fantazija, 
meniniais judesiais vaizduojant, atlie 
kainos muzikos kalbą.

Darni, grįžusi iš Berlyno su diplomu 
rankose, surengė Kauno vaisi , teatre 
reprezentacinį koncertą. Tai buvo 
didelė naujovė mūsą šokio istorijoje. 
Iki tol ši meno šaką pas mus buvo 
bemaž nežinoma ir nekultivuojama. 
Ta koncertą prisimenu ir šiandieną. 
Scenoje sušvito jos talentingai, išraiš
kingai kuriami šokiai, žavėjo jos 
pačios, kiekvienam numeriui, sukurti 
kostiumai. Spauda jos debiutą atžy
mėjo entuziastingais įvertinimais.

Tais pačiais metais jaunoji meni
ninkė įsteigė Kaune ir išraiškos šokio 
studiją. Atsidėjusiai dirbdama su 
jaunomis pasekėjomis, greitai pasiekė 
reikšmingą rezultatą. Su savo auklė
tinėmis, šokdama ir pati, suorganizavo 
gastroles ne vien Lietuvoje Kaime, 
Vilniuje, Panevėžyje, Mariampolėje, 
bet. ir Taline ir Vokietijoje. Spauda 
nešykštėjo tiems koncertams gražią 
pagyrimo žodžių.

Karo audra jos karjerą nutraukė. 
I974m. atvykusi su vyru į Australija, 
šiame žemyne tapo pirmąja išraiškos 
šokio propaguotoja.

1952111 australų publika jau žavėjosi 
jos pačios ir jos studijos mokinių 
šokiais. Gastroliavo daugelyje Aus
tralijos miestą, palydima rimtą meno 
kritikų vertingų atsiliepimų. 1959 m. 
dėl tam tikrą sunkumą, darbą 
privačioje studijoje nutraukė, bet li
po to dar ilgus metus tęsė pedagoginį 
darbą australiškose mokyklose, užsi
tarnavo Madam Danu titulą.

1983 m. balandžio 19 d. amžinai 
užmigusi po sunkios ligos, buvo labai 
iškilmingai palaidota Melbourne, pa
lydint skaitlingiems nekrologams aus 
tralų spaudoje.

iš Australijoje išaugusią jauną 
šokėjų paminėtini R. Plokštyt.ė, R. 
Rataitė ir .1. Jauušaitis, kurie šoko 
australų, teatre.

Iš Kauno šokėją veteranų T. 
P.abuškinaitė ir S. Velbasis ilgesnį 
laiką dirbu pedagoginį darbą privačiu 
se studijose Amerikoje.

Kaip solistai šokėjai Amerikoje 
sužibėjo jauna pora Violeta Karosaitė 
ir Jaunatis Puodžiūnas Karosaitė 
ypač pagarsėjo kaipo choreografė 
Čikagos Lietuvių operą speklaklino 
še. Šoko pati ir vadovavo savo 
auklėtiniams.

A. SINKEVIČIŪTĖ 
GUČIUVIENĖ

Dana Nasvytytė

Violeta Karosaitė

IŠ REDAKCIJOS PAŠTO

N esuti nk ij.
Gerb. redaktore,
Visiškai nesutinku su ’’Mūsą pašto 

gės" š.m. Nr, 23 išspausdinto Baltų 
tarybos pranešimo ketvirtu punktu, 
kuriame sakoma, kad "bendra kova, 
vesta prieš Sovietų Sąjungą drauge su 
vokiečiais 2-Jo Pasaulinio karo me
tu...”.

Nei Lietuva kaip valstybė, nei 
lietuvių tauta su vokiečiais bendros 
kovos nevedė. Lietuvos vyriausybė 
1939 metais atsisakė kariauti prieš 
Lenkiją Vokietijos pusėje, o 1941 
metais Vokietijos vyriausybė nepri
pažino Lietuvos laikinosios vyriau
sybės, jos veiklą sustabdė ir Lietuvą 
įjungė į taip vadinamą Ostgebiet, kurį 
valdė Vokietijos nacionalsocialistų 
partijos pastatytas komisaras.

Vokiečių daromoms pastangoms 
lietuvius mobilizuoti į jų kariuomenę 
lietuviai priešinosi ir nei į kariuomenę, 
nei į SS dalinius nestojo.

Su pagarba,

Ar aišku?

Gerb. Ponai!
Praeitam laiške (rašytam 23.3. 

š.m.), aš pasiunčiau čekį $35 : $25 už 
prenumeratą ir po $5 pagerbti mirusį 
a.a. Br. GASIŪNĄ Melbourne ir už 
a.a. Kazimierą SABALį, mirusį Flo
ridoj, U.S.A. Šito jūs neatspausdinot. 
Taigi maloniai prašau tai atspausdinti 
ir dar pridėti sekantį aukojimą "M.P." 
ir taip pat už vėles: $5 pagerbti a.a. J. 
LIUTIKĄ ir a.a. B. KOVALlENij 
(mirė Perthe), $5 pagerbti Al. 
KRUŽĄ (mirė Melbourne), $5 už a.a. 
Al. KRUŽĄ nuo St. ŽILINSKIENėS, 
gyvenančios Perthe. W.A.

Ar aiškiai parašiau?
Viso gaunate $15.
Ačiū labai,

Su pagarba
A. KRUTULIENĖ 
Claremont, W.A.

Už geležinės 
uždangos

VILNIAUS SPECIALrZUOTA<ĄUTOTRANSPORTO ĮMONė 

nuosavą namų savininkams, turlntlems.lunls, praneša, kad šu
nys registruojami Ir perregistruojami antradieniais Ir ketvir
tadieniais nuo 8 Iki 19 vai. adresu: Vilnius, Linkmenų g. 24 
(Spec, autotransporto įmonė). Sūnų savininkai privalo turėti 
su savimi abonentų knygelę dėl atsiskaitymo už elektros Ser
gijų. šunis atvesti nebūtina.

Asmenys, kurie vengs šunų .registravimo ir perregistravimo, 
bus patraukiami administracinėn atsakomybėn pagal Lietuvos 
TSR kodekso 110 str. .Apie administracini teisėtumą”

(Užs. 1029)
---------------------- ----------- i5 (.tętuvoje leidžiamos spaudos

"Specializuota autotransporto įmo
nė", iš newspeak lietuviškai išvertus, 
šungaudžiai, pamiršo viešai paskelbti, 
kad priregistruojat ir perregistruojant 
šunis, reikia turėti ne tik elektros 
atsiskaitymo knygelę!?), bet ir 37 rb„ 
nes tiek tenka mokėti žmogui už savo 
geriausią draugą. Šunys suregistruo
jami ne todėl, kad jų tarpe gali 
pasitaikyti liaudies priešų,, ar net 
užsienio šnipų. Ir žmogus "laisvojoje 

sovietinėje tėvynėje" bet kur nuva
žiavęs turi per tris dienas užsire
gistruoti vietinėje milicijoje. Žmo
nėms kiek prakutus, "pakilus sovie
tinių žmonių gyvenimo lygiui", val
džia pamatė, kad daug kas laiko šunis, 
vaikai prie jų prisirišę. Tad kodėl 
neapdėjus mokesčiais, kodėl dar 
nepaspaudus ir neišspaudus iš savo 
liaudies.

J. MAŠANAUSKAS 
Melbournas

Šiuo metu sklinda atkaklūs gandai, 
kad bus atidarytas tiesioginis (arba 
sustojant Lenkijoje) oro tiltas tarp 
Maskvos ir Izraelio ir tada Sovietų S- 
gą apleis 150 000 žydų, 40 000 iš ją 

išvyks dar šiemet. Tačiau TASSas 
pernai gruodžio pabaigoje šiuos gan
dus paskelbė "piktybiškais" ir "netu
rinčiais jokio pagrindo".

SPAUDOS SĄJUNGOJE
"Mūsų pastogei" reikalingas nuolatinis redaktorius-rė. Suin

teresuotus prašome siųsti pareiškimus Lietuvių Bendruomenė* 
Spaudos Sąjungai adresu Box 550, P.O. Bankstown, NSW, 2200 iki 
1.7.1986. Dėl sąlygų ir smulkesnės informacijos skambinti dr. B. 
VINGILIUI telefonu (02) 602 6358 arba Vytautui PATAŠIUI, tel. 
(02) 558 4640 po 8 vai. vakaro.

Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjunga

Radijo programos 
pavergtom tautom

“Laisvosios Europos — Lais
vės” radijas (RFE/RL) 1986 m. 
balandžio 27 d. surengė tarp
tautinių radijo laidų semina
rą, kuriame buvo svarstomi 
įvairūs klausiniai, susiję su 
programomis trumpomis radi
jo bangomis. Seminaras įvyko 
Miunchene, “Laisvosios Euro
pos — Laisvės” radijo būstinė
je. Jame dalyvavo keliasde

šimt atsakingų radijo darbuo
tojų. Seminarui vadovavo Va
karų Vokietijos ambasadorius 
Karl-Guenter von Hase, kuris 
supažindino dalyvius su pa
grindiniais seminaro kalbėto
jais.

Šeimininkų vardu kalbėjo 
dabartinis “Laisvosios Euro
pos — Laisvės" radijo vadovas 

nukelta į 6 psl.
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Leidžia Australijos Rajono Spaudos Skyrius. Rašinius 
siųsti: v.s. B; Žalys. 9 Lloyd Ave., Yagoona, N.S.W. 2199

Pasiruoški me

TVlE L B O U R N O 
S K A UTĮ NI N K U 

SUEI G A

Kai šis kvietimas pasirodys "M. 
Pastogės” puslapiuose, bus dar likę 6 
mėnesiai iki XI sios mūsų rajono 
stovyklos. Taigi, laiko liko labai 
nedaug

Apie pačią tokios stovyklos svarbą 
netenka daug aiškinti. Čia jaunieji ne 
tik įpranta prie savarankiškumo, bet 
sųšipažįsta su įvairių vietovių lietu
viukais. susiranda naujų draugų-ių, 
pramoksta lietuvių kalbos, dainų.di- 
desniame būryje lengviau pasijunta 
esą lietuviukais lietuvaitėmis.

Pirmiausia - truputis informacijos 
apie Rajoninę Stovyklų, kiek ji šiuo 
metu yra žinoma.

Rajoninė Stovykla įvyks Mt. Keira, 
N.S.W., vietovėje, visai netoli Wollon
gongo. esančiuose kalnuose, sausio 2 
11 (1987), australų skautų stovyk 
lavietėje. Stovyklavietė labai graži, 
pritaikyta skautų užsiėmimams, turi 
plaukymo baseinų . esant blogam orui

salę ir 1.1. Lyg šiol stovyklos 
mokestis nenustatytas, bet galite būti 
tikri, kad jis bus minimalus, su 
palengvinimais gausių šeimų nariams.

Stovyklai vadovaus prityrusi skau
tininke. Marina Cox. Jai talkins visa 
eilė vadovų, savo srities specialistų.

Stovyklų organizuoja 'Aušros" 
tuntas. Tie. kurie yra ruošų tokias 
stovyklas, žino, kad tai yra milži 
niškas darbas, nežiūrint skautų-čių 
skaičiaus. Būtų gera, jei ir k it ų 
vietovių vadovai prisidėtų savo 
sumanymais, patarimais prie rajoninės 
stovyklos paruošimo. Dar geriau butų, 
jei vyresnieji broliai sesės, kurie 
stovyklaus Rajoninėje Stovykloje, kuo 
skubiau susirištų su Rajoninės Sto
vyklos viršininke. s.M. Cox (adresas: 
136 Pendle Way, Pendle Hill. N.S.W. 
2145: tel.(02) 846276) ir praneštų, 
kuo jie gali padėti stovyklos metu 
kaip vadovai, instruktoriai ir 1.1.

I l< a j on i ri cj s t. o v y K 1
Visose Australijos rajono celėse: 
tuntuose, draugovėse, skiltyse ir atskiruose bareliuose 
dvasia kažkokia nauja atsirado 
sukruto pašaliai visi:
net broliai tie, kurie į vienų sueigų per visų metų 
atvykt, terado laiko.
net ir jie
pulsuoja lūkesčiu didžiu:

- Kažkur, prie Wollongongo, smaragdiniai žaliam miške, 
ir vėl rajoninė stovykla, žinot, vyrai, bus!..

Pasiruošjmai eina kuo didžiausi 
nuo geltonšlipsių sesių, brolių, 
iki senų vadovų, grūdintų stovyklų dešimtyse - 
kuprinės lopomos, maršrutai suplanuojami 
ir žiburėliai keisti tviska jų visų akyse...

Stovyklon prie Wollongongo!..
- Rajoninei! visi!..

Puikan Baltos Lelijos 
suskrisime jauni!
- Dangun šaus linksmos liepsnos.
degs ūždami laužai.
skambės mūs skardžios dainos 
galingai ir linksmai!
- čia žaisime. čia dirbsim 
pavėsyje miškų.
bury sesučių brolių

_______ bus miela ir smagu!..___________ STOVYKLAUTOJAS
Musų pastogė Nr.25 1986.6.30 psl.4

Pasiruošimas Rajoninei Stovyklai • 
turėtų vykti kiekviename vienete:' 
tunte - draugovėje - skiltyje. Jau 
dabar laikas pradėti planuoti finansus, 
kelionę, sutvarkyti pasiimamų inven
torių. Bet - gal svarbiausia - sužinoti 
KIEK TUNTO BROLIU-SESIŲ 
VYKS Į RAJONINĘ STOVYKLĄ? 
Vėlus skaičių pranešimas labai ap
sunkina planavimą - maisto tiekimo, 
įrangų paruošimo, nuomos ir jt.t.

Tuntų vadijos, draugininkai turėtų 
atkreipti dėmesį ir į vykstančiųjų : 
pasiruošimą - juk visų vietovių i 
broliai-sesės nenorės būti paskuti
niųjų eilėse, tad reikėtų pakartoti 
skautamokslį - bent jau pagrindinius 
dalykus; reikėtų ,kad vykstą turėtų 
tvarkingas uniformas, mokėtų rikiuo 
tę, žinotų , kaip elgtis su vėliavomis ir 
pan.

iš tolimesnių vietovių atvyks 
tantiems broliams-sesėmds reikėtų 
nors dalinai padėti finansiniai. Jiems, 
be stovyklos mokesčio, dar prisideda 
kelionės išlaidos. Čia jau vietos tuntų 
vadijų iniciatyva, kaip suorganizuoti 
efektyvių pagalbų į tai turėtų 
įsijungti patys jaunesnieji, tik reikia, 
kad juos kas organizuotų, paskatintų, 
parodytų kelių.

Laiko nėra daug paskubėkime! 
Pirmutinis Jūsų štabo posėdis turėtų 
bul i skirtas Rajoninės stovyklos 
aptarimui. Po antro posėdžio jau 
turėtumėte pranešti Rajoninės Sto
vyklos Organizavimo Komitetui (s. M. 
Cox) kiek, maždaug, brolių sesių iš 
Jūsų vieneto vyks i rajoninę stovyklą, 
ir kurie vadovai galės padėti (nurodyti 
sritis) vienokiose ar kitokiose parei
gose.

Visus kviečiame!

XI - SIOS RAJONINĖS STOVYKLOS 
ORGANIZACINIS KOMITETAS

Melbourne Skautininkų Ramovės' 
sueiga įvyko balandčio 27d. pas 
j.ps.fil. Algimantų Žilinską. Sueigai 
vadovavo pirm. J. Žitkevičienė. 
Perskaityta keletas ištraukų iš R.Va 
dijos Raštų, pasitarta VI Jaunimo 
Kongreso pageltos ir kitais reikalais. 
Pašnekesį "Skautai" pravedė Leonas 
Baltrūnas, kuriame pirmiausia iškėlė 
skautybės auklėjimo esmę lr siekimus. 
Po paskaitos Leonas įtraukė kiekvieną 
dalyvį pasisakyti skautavimo apraiškų 
vertinimo - Lietuvoje ir šių laikų 
klausimu.

Iš visų pasisakymų paaiškėjo trbš 
kimas, kad skautybė turėtų visomis 
priemonėmis siekti jaunimo dvasinio, 
tautinio ir fizinio auklėjimo ir tauraus, 
doro ir asmenybinio tobulinimo.

Drausmės, mandagumo, pagarbos 
kitam ir tvarkos stoka griauna 
skautybės principus stovyklose. Tad 
siektina, kad stovyklose būtų rūpi 
namasi kultūringu tarpusavy laiky
musi. Drausmė ir tvarka skiepytina 
jaunime ne kumštimi, o širdimi.

KAZIUKAS MELBOURNE

DŽIUGO TUNTO Kaziuko mugėje Melbourne. Sesė J. Žitkevičienė 
pardavinėja savo užaugintas gėles.

DŽIUGO TUNTO Kaziuko mugėje Melbourne. Baigia išpardavinėti 
pyragus: sesės ps. S. Žemkalnienė, vyr. sk. O. Prašmutienė, ps. L. 
Čižauskaitė. v. s. D. Čižauskienė.

Sydnėjaus skautų ŽIDINIUI

30 METU
S.m. balandžio mėn. 22 d. suėjo 30 

metų nuo židūlio steigiamosios suei
gos. Kai balandžio mėn. buvo daug 
kitų švenčių ir bendruomeninių ren
ginių, židiniečiai savo sukaktį pami
nės liepos mėn. 19 d. vakarienės metu.

Steigiamojoje sueigoje dalyvavo 10 
vyresnio amžiaus skautų ir skaučių. Iš 

Prieita išvados, kad dabartinis suba- 
nalėjimas jaunime kyla iš televizijos 
įtakos ir aplinkos, kuri nuveda į 
visokius nukrypimus ir dvasūiių prin
cipų išnykimą. O be jų skautavimas 
pavirsta į balą.

Svarbių šių dienų jaunimo pro
blemų diskusijos užtruko beveik visą 
popietę. Sueigoje dalyvavo 14 daly
vių. Gaila, tik trys jaunimo atstovai. 
Sustojus visiems į ratą it* sugiedojus 
"Lietuva brangi", dar pabendrauta 
prie kavutės ir pyragaičių, -paruoštų 
šeimininkės, mielos sesės Danos 
Žilinskienės. Jai pasakyta nuoširdus 
ačiū. Būnant kartu dirigentei sesei 
Birutei ir autorei sesei Nijolei, su 
daina... Atsimeni kaip mes linksmai 
stovyklavom,... per naktį budėjom ir 
kalbėjom,... išsiskirstyta į toli esan
čius namučius, ypač iš Geelongo 
broliui Algiui.

Skautininkas AnB.

jų 3 jau yra mirę. Dabar židinyje yra 4 
kart daugiau narių. Savo skaičiumi 
nėra didelė organizacija, bet. turė
dama daug veiklių narių, plačiai 
pastebima Sydnėjaus lietuvių gyve
nime.

Linkime židiniui ilgiausių metų.
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ADEL Al DE

Trėmimų
- mi nė; ji mas

"Birželis. Pirmasis lietuviškos va
saros mėnuo, pilnas šilimos ir gilaus 
žalumo, pilnas gamtos dūzgimo. Vie
versio ryte pabudintas pasaulis atrodė 
toks gražus, jog visa širdimi veržeis į 
gamtą. Tiek mirgančių varsų, tiek 
čiulbesio, tiek įspūdžių, kad net ir 
vėlų vakarą lakštingalos dainoje 
užmigti negalėjai, o tik norėjai 
gyventi ir gyvenimu džiaugtis.

Bet prieš keturiasdešimt penkis 
metus ne vieversys, o kūdikių ir vaikų 
nepaliaujamas verksmas ir beviltiškas 
motinų klyksmas užkaltiuose vago
nuose budino Lietuvą, ir tylios 
malonios vasaros naktys virto siaubu, 
belaukiant, ar prie tavo durų nesustos 
sunkvežimis. Prieš metus pavergta 
tauta nei buvo pasiruošusi, nei 
tikėjosi, kad iš viso toks nusikaltimas 
yra įmanomas. Tauta, lyg mirtino 
smūgio ištikta, apstulbo. Ruso pikta, 
komunizmu apakinta širdis ir tautų 
krauju suteptos rankos įvykdė lietuvių 
tautos holokaustą. Ne tik įvykdė, bet 
ir po kelis kartus jį pakartojo.

Ir kas gali leisti pasauliui ir rusams 
šiuos tragiškus įvykius ir tūkstantines 
Sibiro aukas užmiršti? Niekas - o tik 
mes patys. Tik mūsų išeivijos nenu- 

-ilstančiomis pastangomis ir budrumu 
liudysime, kad mūsų tautos kančios 
nėra be prasmės. Rytoj yra ta 
budėjimo diena. Rytoj yra mūsų 
duoklės diena Lietuvai".

Šiuos žodžius girdėjome per Ade
laidės lietuvių radiją trėmimų mi 
nėjiino išvakarėse.

Lietuvių tauta, gyvendama Rusijos 
pašonėje, nuostabiai mažai žinojo, kas 
dedasi toje didžiulėje šalyje. Sovietų 

atstovai skrupulingai sekė mūsų 
spaudą ir viešas kalbas, dabodami, kad 
kas nepageidautino ar neigiamo apie 
sovietinį rojų nebūtų paskelbta. Dėl 
kiekvieno nepalankaus žodžio buvo 
daromi Lietuvos vyriausybei pikti 
demaršai. Taip šį rytų pabaisa įslinko į 
mūsų kraštą, vaizduodama taikų 
balandėlį. Todėl buvome tiesiog 
apstulbinti, kai, vos metams praėjus, 
šie svieto lygintojai įvykdė patį 
bjauriausią nusikaltimą prieš žmoniš 
kumą.

Adelaidėje gyvenantieji pabaltie- 
čiai kas metai birželio mėn. viduryje 
pareigingai suruošia anų žiauriųjų 
įvykių paminėjimą. Jau30 metų kai be 
pertraukos šiom liūdnom sukaktuvėm 
susirenkame į Adelaidės miesto ro 
tušės salę, kame su savo draugais 
australais prisimename, kas mus 
anuomet ištiko.

Kaip visuomet, taip ir šį kartą į salę 
susirinko virš tūkstančio žmonių. 
Minėjimą atidarė Pabaltiečių Komi
teto pirmininkė dr. S. Pacevičlenė. 
Jungtinis pabaltiečių choras sugiedojo 
"Advance Australia Fair" ir įniru
siems prisiminti "Requiem". Pagrin
diniu kalbėtoju buvo Australijos 
Moterų K-to pirmininkė Necia Mo- 
catta.

Meninėje programoje pasirodė lat 
vių kanklių ansamblis, solistas - 
baritonas P. Račkauskas, akom 
paniatorė l.Welgush ir solo - fleita 
estė Kari Auvaart, pianuiu Vello Nou.

Lietuvių choras "Lithuania" (vad. 
G. Vasiliauskienė), latvių choras 
(vad. Inese Lainis) ir estų choras 
(vad. Lembit Harm) padainavo po 
pora dainų.

Minėjimas užbaigtas jugtūiiam cho
rui sugiedojus visų trijų Pabaltijo 
tautų himnus. Reikia pažymėti, kad 

pabaltiečių jungtinis choras pasirodė 
labai įspūdingai. Per eilę metų visi 
choristai yra gerai išmokę minėjimui 
reikalingą muzikinę programą, todėl 
ją be priekaištų išpildo.

Bet meninė programa nėra pati 
svarbiausia šio minėjimo dalis. Daug 
svarbesnis bolševikinių nusikaltimų 
pristatymas susirinkusiems. Kaip jis 
pristatomas nėra vistiek. Šiom progom 
bandome pasikviesti iškilesnius aus 
tralus iš mokslo ar politinių sluoksnių. 
Bet ne kiekvienas jų pajėgia suprasti 
mūsų reikalą. Retas ryžtasi nuodug
niai susipažinti su mūsų tautos 
praeitimi ir jos būkle sovietinėje 
okupacijoje. Buvo atvejų, kai šio 
minėjimo pagrindinis kalbėtojas - 
parlamentaras jam skirtą laiką pra 
leido beaiškindamas savo partijos 
politiką ir planus. Tai nesąmonė ir 
didelis nusivylimas, o gal ir sunieki- 
nimas šios liūdnos sukakties. Tu
rėtumėm drįsti paprašyti busimąjį 
kalbėtoją, apie ką jis turėtų kalbėti. 
Tai nebūtų joks įžeidimas, o tik 
pageidavimas. Jei nesutiktų, galė
tumėm susirasti kitą. Patį minėjimą 
atkišti bet kaip, geriau visai nepra 
dėti. Reikia pasidžiaugti, kad šis 
minėjimas buvo gerai suorganizuotas 
ir pravestas. Po minėjimo rinktiniai 
svečiai buvo pakviesti kukliom vai- 
š ėm.

DALYVIS

Tokios tokelės
— Vieną šeštadienio popietę Ade
laidėje vyko karšta darbymetė. Lie
tuvių Namuose gyvai posėdžiavo 
Krašto Valdyba, Apylinkės Valdyba ir 
svečias iš Melbourne. Kitoje patalpoje 
kažkokias problemas sprendė Krašto 
Garbės Teismas. Apie ką buvo 

kalbėta, oficialiai komunikatas riebu 
vo paskelbtas.
— Tos pačios dienos vakare Katalikų 
Centre buvo "išvirtas" jau kelias- 
dešimtasis šiupinys.
— Adelaidiškėje spaudoje vyksta 
gyvos diskusijos (o kada čia buvo 
kitaip?), ar kunigai Lietuvoje buvo 
persekiojami labiau prie Smetonos ar 
dabar? Girdi labai protingai susi
tvarkė lenkai. Kardinolas Glemp 
valdo bažnyčią, o generolas Jeru- 
zelskis- valstybę. "Solidarnosc" už
kišo į užpečkį, kad nesimaišytų po 
kojom. Kai kada vieną kitą įmeta į 
kalėjimą ar į balą, kad būtų drausmė ir 
žiūrėk kokia ten pavyzdinga tvarka. 
Tik mes adelaidiškiai negalime pa
sidalinti įtakos sferomis ir jau 
trisdešimt penki metai kaip kan
kinamės.
— Judrus adelaidiškis Zigmas Stankus 
neseniai grįžo iš ligoninės, pataisęs 
sveikatų ir iš to džiaugsmo dovanojo 
po šimtinę dolerių mūsų trim mer
gaitėm (Jablonskytei, Baltutytei ir 
Stalbaitei), dabar besimokančioms 
Vasario 16 gimnazijoje. Zigmai, būk 
sveikas, būk sveikas! Tegu Tau 
nepristinga stiprybės ir dolerių. 
Žemaičio pigiai nepaimsi.
-- Adelaidės ramovėnai birželio 15 d. 
Lietuvių Namuose iškilmingai!, pie
tumis paminėjo savo veiklos trisdešimt 
penkerių metų sukaktį. Reikia tikėtis, 
kad šis iškilmingas įvykis bus plačiau 
parašytas mūsų spaudoje.

Džiugu buvo matyti vieningai 
pietuose dalyvaujant visus mūsų 
veiksnius. Buvo pasakyta daug liti 
kėjimų veikliem ramovėnam.

Pora adelaidiškių neseniai gavo 
patirti, kad plepumas - gana brangi 
pramoga...

Hobarto kronika BARTAS
Mūs būrelis Hobarte yra nelabai 

skaitlingas, bet turime veiklią valdy 
bą, darbštų Moterų Komitetą. Beveik 
vien šio komiteto pastangomis. Vely
kų Pirmadienį, buvo surengta sėkmin
ga iešminė. sutraukusi beveik visus 
Hobarto lietuvius. Apie tai jau rašė 
mūsų ilgametis pirmininkas, o aš tik 
noriu panaudoti šią progą išreiškimui 
viešos padėkos Moterų Komitetui už 
jų pastangas, o bendruomenės nariams 
už skaitlingą apsilankymą.

Po Velykų sekė Motinos Dienos 
minėjimas. Dėl nežinomų priežasčių, 
nesulaukėme tokio motinų skaičiaus 
kaip tikėjomės, bet pats minėjimas 
prabėgo puikioj nuotaikoj ir tikimės, 
kad sekančiais metais sugebėsime 
pritraukti daugiau dalyvių. Trumpa 
prakalba apie lietuves motinas amžių 
bėgyje minėjimą atidarė pirmininkas J. 
Paškevičius. R. Tarvydas padekla
mavo tai dienai pritaikytų eilėraščių, 
o E. Paškevičienė, simboliškai, paau
kojo ypatingai gražių gėlių vainiką 

motinoms Lietuvoje ir motinoms 
mirusioms Sibiro tremty, kartu pa
sakydama trumpą, jausmingą kalbą. 
K.Wilson dukrelės padainavo lietu 
viškų dainelių ir pašoko lietuvišką 
šokį. Po to sekė užkandos ir šampanas 
į mūsų motinų sveikatą, ši minėjimo 
dalis užsitęsė ligi vėlyvos nakties.

Abu šie pobūviai įvyko ponų Šikšnių 
patalpoje, kuria jie leidžia bendruo 
menei naudotis, nereikalaudami at
lyginimo. Bendruomenės vardu, noriu 
išreikšti jiems nuoširdžią padėką už jų 
vaišingumą.

Birželio 13 d. HELLP Komiteto 
pastangomis suruoštas Pabaltijo oku
pacijos ir trėmimų minėjimas. Prie St. 
Josėph bažnyčios susirinko nemažus 
būrelis pabaltiečių. Žvakių eilutės 
gražiai spindėjo vakro prieblandoje. 
Vėliau. įvairių religijų dvasiškiai, 
vadovaujami mūsų vyskupo dr. Young 
pravedė maldos valandėlę. Išklausėme 
Jo Ekselencijos jautrios prakalbos 
apie Pabaltijo kančias bolševikų 

priespaudoje. Pasigedome paprastai į 
šiuos minėjimus įsijungiančių politikų, 
jų vietoj teko pastebėti naują veidą 
labai veiklios, Darbo partijos kandi
datės į parlamentą - Ms Fran Bladel ir 
pora kitų Darbo partijos atstovų.

Birželio 14 d. vakare. Bendruo 
menės komitetas, p.p. Šikšnių patal
poje surengė atskirą šių tragiškų 
įvykių minėjimą. Pirmininkas pasakė 
trumpą kalbą apie trėmimus. A. 
Taškūnas atskleidė planuojamus pro
jektus mūsų tolimesnei veiklai ir mūsų 
kultūrinio ir tautinio veiklumo išlai
kymui, kad neišnyktame "kaip dūmas 
blaškomas vėjo". Kaip visuomet, p. 
Tarvydas padeklamovo eilėraščių. 
Moterų komitetas pavaišuio susi
rinkusius balandėliais ir visokiomis 
gėrybėmis. Pasikalbėjome, prisiminė
me pergyvenimus bolševikų okupa 
cijos metu, aptarėme dabartinio 
gyvenimo vargus.

Mūsų pirm.. J. Paškevičius, baugė 
darbą cinko fabrike, kuriame išdirbo 

virš 30 metų ir prisijungė prie vis 
didėjančio "jaunų pensininkų" bu 
relio. jis dar neturi 65 metų.

Dabar. Bendruomenės Valdyba ir 
Moterų Komitetas ruošiasi šokiams 
(aišku su pasivaišinimais), ateinančiai 
Tautos šventei ir Tėvo dienos 
minėjimui rugsėjo mėnesį.

Orui atšąlant, nelyginant varnėnai, 
kai kurie iš mūsų, skrendame į 
šiltesnius kraštus. P.p. Kantvilai 
"geria" centrinės Australijos dulkes, 
o p.p. Augustavičiai rengiasi pasi 
dairyti po Birdsville taką ir "pri
sigerti" Pietų Australijos ir Queens 
lando dykumų dulkių. Gal būt yra ir 
iškeliavusių į daugiau civilizuotas 
vietas žiemos praleisti, bet. apie juos 
man neteko girdėti.

S. AU GUSTA VlCIUS

TAUT OS
F O N D E

Birželio Trėmimų minėjimo metu 
Sydnėjuj birželio 8 d. Lietuvos laisvės 
reikalams aukojo:

$700 - Juozas Ramanauskas.
Po $50 - V. Juzėnienė ir D.E. 

Bartkevičiai M.M. Slavėnienės 2 metų 
mirties metinėse, J. ir V. Venclovai, 
Alfonsas Venclovas.

$30 - Prel. P. Butkus MBE.
Po $25 - Jonas Sakalauskas, J.E. 

Černiauskai.
Po $20 - A. Statkus, S.O. 

Abramavičiai, B. Vingilis, V. Petniū- 
nienė, A. Jokantas, V. Patašius. J. 
Buzinauskas, K. Butkus, A. Giliaus- 
kas, L.H. Karveliai, K. Bagdonavičius, 
dr. L. Petrauskas, St. Jermalauskas.

Po $10 - P. Armonas, Z. Storpirštis. 
V. Šoblevičius, A.O. Lėveriai, 
P.E.Nagiai, V. Augustinavičius, Ir. 
Dambrauskienė, Julius Dambrauskas, 
V.E.Ladyga, E. Slonskis, M. Petronis, 
N.N., A.l. Giniūnas, P. Grosas, V. 
Kondrackas, Jz. Paltanavičius, N. 
Vaičiurgytė. Jz. Ramanauskas, V. 
Rušienė, N.N., Jz. Makūnas. A.P. 
Pečiuliai, R.R. Venclovai, Iz. Jonaitis, 
L. Cox.

$8 - O.ir V. Jonušai.

_ Po $5 - L.A. Kramiliai, A. 
Savickienė. V. Račiūnas, E. Dryža, A. 
Skirka, Z. Vičiulis. A. Lokys. P. 
Andriukaitis, A. Žilys, J. Kušleikienė, 
J. l.izdenis, B. Ropienė, E. Badaus 
kienė, I. Venclovas, Z.V. Olivinai. 
N.N., C. Meirsonas, N.N.. J. Jablonskis, 
J. Karpavičius. N.N., L. Simanauskas, 
P. Kušleika, J. Skuodas, L. Piikys, P. 
Burokas. A. Montvidienė, J. Sirutis, P. 
Antanaitis, N.N., N.N., ponia Sy
monds, J. Jūragis. O. Osinienė, N.N.. 
A. Adomėnas. M. Kavaliauskienė, 
V.Putvinas, V. V.Šliogeris, A. Dū- 
daitis.

Po $4 A. Mauragis, B. Žalys. J. 
Koliavas, N.N., N.N.. J. Šatkauskienė.

Kiti mažesnėmis sumomis. Daugelis 
pavardžių neįskaitoma. Neįskaitomos 
pavardės sąraše įrašytos (N.N.) Viso 
aukų šia proga yra $1,732. Visiems 
aukojusiems ir minėjimo programos 
dalyviams: "Dainos" chorui, diri
gentams Br. Kiveriui, Birutei Alek 
naitei. dr. L. Petrauskui, Loretai 
Šarkauskaitei, Mark Sweeney. Ri
čardui Červin, poetui Juozui Alrniui 
Juragiai ir Lietuvių klubui už pa 
talpas, nuoširdus ačiū.

Tautos Fondo Atstovybės vardu 
A. KRAMILIUS 
T.F. Iždininkas
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KROKODILO
aSar os

JAUNIMO SKILTYS

Sovietiniame Vilniuje specialiai 
mums, užsienio lietuviams, leidžia
mame savaitraštyje "Gimtasis kraš
tas" 1986.5.23 Vytautas Užgirys 
išvanojo J. Arą, urviniu apžvalgi
ninku. gąsdinančiu išeivius tautiečius 
komunistiniu baubu, išliejančiu savo 
nepykantą komunizmui, pešiojančiu 
įvykius, primityviai apibendrindamas 
"pasauliniu mastu". Esą J. Aras 
labai mėgsta Pietų Afrikos tentą,at
skleisdamas savo rasistines ir; im 
perines ambicijas, bet nejautrus P. 
Afrikos juodukų nelygybei ir esąs 
patenkintas, kad Pietų Afrikoje 
neduodama lygiateisiškumo, tvirtin
damas. kad tas "lygiateisiškumo 
reikalavimas yra ne kas kita, kaip ... 
pastangos marksistinius juodukus įso
dinti į valdžią!" Esą J. Aras meluoja, 
"kai kiekvieną tautos išsivadavimo 
kovą mėgina pavaizduoti kaip klas 
tingas komunistų "intrigas“. V. Užgi
rys sako, kad "pagaliau J. Aras mato 
ir ŽINO, jog P. Afrikos rasistus 
smerkia ne tik komunistai, o platūs 
visų kraštų ir tautų sluoksniai, tarp jų 
ir tie, kam komunizmas nepatinka".

Esą J. Aras pyksta, kad ne 
komunistai vysk. Tufu suteikė Nobelio 
prem ją! Be to, J. Aras aršiai smerkiąs 
tuos \ ustralijos politikus, kurie pasi 
sako prieš aparteidą , prieš sportinius 
ir kitokius ryšius su rasistine Pietų 
Afrikos respublika. V. Užgirys rašo, 
kad J. Arą labai suerzino buvęs 
Australijos premjeras M. Fraser ir 
jis jį pravardžiuojąs "Afrikos išga
nytoju", kuris jau antru kart stengiasi 
marksistinius juodukus įsodinti į 
valdžią. Esą J. Arui nepatinka, kad 
M. Fraser pasisakė už. Rodezijos 
juodukus, o dar labiau nepatinka, jog 
jis rasistinę P. Afrikos valdžią kaltina 
nacizmu, reikalauja neleisti Austra
lijos sportiruų ryšių su aparteido 
režimu. Esą J. Aras nusispjauna į 
juodukų reikalavimus ir šis pabaltietis 
pabėgėlis mokina žinomą australą, 
laikydamas jį mesuprantančiu savo 
krašto gynybos, sakydamas, kad esą 
kažkas (žinoma komunistai! - V.U.) 
jūrų keliu pro P.Afriką užpuls 
Australiją ir mirtinai išgąsdins J. 
Arą su visa "Mūsų Pastoge”, taip 
meiliai priglaudusią lietuviškai rašantį 
aparteido bičiulį ir tikrą rasistą.

Kadangi tas taip vadinamas 
"J.Aro" pranešimas" M.P" buvo per
nai (1'985.10.14) spausdintas, todėl 
skaitytojų smalsumui čia pakar
tosime:

■ "AFRIKOS IŠGANYTOJAS. Nese
niai skaitėme ir T.V. matėme vėl 
pagarsėjusį Mr. M. Fraser. Jis jau 
antrąkart pasižymi savo nuoširdžiomis 
pastangomis įsodinti marksistiniu' 
juodukus j valdžią Afrikoje. Dar 
būdamas Fed. min. pir. ir liberalų

JUO KAI

Rinkimų dieną Rytų Europoje balsuo
tojai gauna po užklijuotą voką, kurį 
turi įmesti į urną. Viena senyva 
moteris bando voką atplėšti. Prie jos 
tuojau prisistato milicininkas.
- Aš tik norėjau pažiūrėti, kas viduje,
- sako moteris.
• Negalima. atrėžia pareigūnas, 
juk čia slaptas balsavimas!

Kapitalistiniuose kraštuose pramo
nininkai turi fabrikus, o darbininkai— 
automobilius.

Komunistiniuose — fabrikai pri
klauso darbininkams, o automobiliai 
— partiečiams. 

partijos lyderis, jis dėjo pastangas, 
kad Rhodezijoje (dabartinėje Zim
babvėje) baltieji greičiau užleistų 
valdžią Maskvoje išėjusiems mokslus 
juodukams. Jau tada jam šie nuopelnai 
nepadėjo, nes pralaimėjo rinkimus ir 
liberalų partiją išsiuntė į dykumas, o 
pats iš parlamento pasitraukė.

Dabar jis savo pareiškimais dėl 
baltųjų valdžios Pietų Afrikoje net 
pralenkia socialistinės valdžios už
sienių reikalų ministerį. Socialistų 
remiamas jis, kaip UNO Pietų Afri
kos reikalams komiteto pirmininkas, 
lankėsi P. Afrikoje susipažinti su ten 
vykstančia juodukų revoliucija. Mr. 
M. Frazer pareiškė, kad baltųjų 
valdžia yra naciška, naudojanti vergi 
ją ir sukilėlių viens kito žudymas 
pateisintinas. Visi kiti kraštai turėtų 
priversti P. Afrikos baltųjų valdžią 
pasiduoti.

Jis taip pat reikalavo, kad Austra 
lijos kriketo žaidėjai nevyktų į P. 
Afrikos baltųjų varžybas. Mr. M. 
Frazer tą patį darė dėl vykimo į 
Olimpinius žaidimus Tarybų Sąjun
goje, bet kažkodėl susimaišė, kai 
neįsileido iš antikomunistinio Taivano 
moteris žaidėjas, nes Austrailijos ir 
Komunistinės Kinijos draugystė buvo 
svarbesnė negu Taivanas, kurio atsto
vybės labai greitai buvo Australijoje 
panaikintos.

Atrodo, kad jam mažai rūpi, kas 
Pietų Afriką valdys, nes tas valdys ir 
jūrų kelią j Australiją, kai Suezo 
kanalas bus uždarytas". ja

Reikia atkreipti skaitytojų dėmesį, 
kad šis "ja" pranešimas yra repor- 
tinis, kaip kad pirmajame sakinyje 
buvo pasakyta.Jis paimtas iš vietinės 
australų spaudos ir T.V. laidų. Todėl 
jis nėra taip vadinamo "J. Aro" melas 
ar "rasinė bei imperinė" galvosena. 
Vytauto Užgirio paistalus (=nonsense) 
pavadinau "krokodiko ašaromis“ ir 
palieku patiems skaitytojams jas 
svarstyti. Bet negaliu nepaminėti, kad 
aš ŽINAU, jog Pietų Afrikos rasistus 
smerkia ne tik komunistai. Iš "ana
pus" atsiliepė V. Užgirys, o iš šiapus 
1986.1.13 A. Zubras parašė "M.P." 
laišką, kuriame išbarė "ja", kodėl jis 
savo tapatybės nepagarsino ir davė 
papeikimą, panašų į Vytauto Užgirio 
paistalą. Tiesa, A. Zubras savo 
laiške paminėjo, kad Mr. M. Fraser 
vienintelis liberalas, kuris lietuviams 
Australijoje sugrąžino Lietuvos ne
pripažinimą okupantams ir pridėjo: 
"Labai kilnu, kad Mr. M. Fraser, kol 
dar nevėlu, imasi iniciatyvos atvesti į 
protą P.Afrikos baltuosius."

ja.

Gorbačiovas, lankydamasis fabrike, 
klausia darbininką:

Ar galėtumei dirbti išgėręs stiklinę 
vodkos?

Turbūt, galėčiau. Michailai Sergeje- 
vičiau.

O dvi stiklines?
- Galėčiau ir tada.
- 0 tris.
- Eik tu po velnių, ar nematai, kad 
dirbu?

Kaip iš pirmo žvilgsnio galima su
žinoti apie esamą krašte santvarką: ar 
ji demokratinė, ar totalitarinė?

Užeiti į kalėjimą ir pamatyti, kas 
jame sėdi.

D ali a 
baigfė

1 mokslus
DALIA MEILĖ SĄŽENYTĖ moks

lus pradėjusi anksčiau, š.m. gegužės 
30d. sėkmingai užbaigusi Melbourne 
esančio La Trobe universiteto mate
matikos ir informacijos mokslų skyrių, 
Dalia gavo diplomą - Bachelor of 
Science laipsnį.

Savo laiku Dalia plačiai dalyvavo 
Melbourno lietuviškoje veikloje: šoko 
tautinius šokius, skautavo. stovyk
lavo. Visuomet linksma, visuomet 
žvali ir gyva Dalia priklauso tai retai 
"rūšiai" jaunimo, kuris tinka prie visų 
ir jaunimo Ir senimo. Dabar Dalia yra 
valstybės tarnautoja, dirba Austra
lijos statistikos biure.

J.M.

atkelta iš 3 psl.

Gene Pen, buvęs “Amerikos 
balso" direktorius, o dar anks
čiau dirbęs korespondentu 
Maskvoje. Iš tų laikų jis ge
rai pažįsta ne tik Sovietų Są
jungą, bet ir Baltijos valsty
bes, kurių sostinėse yra apsi
lankęs. Pasak jo, Maskva iste
riškai reaguoja į užsienio ra
dijo laidas ir negaili lėšų jų 
trukdymui. Nors užsienio radi
jo laidos nesiekia komunisti
nės santvarkos griovimo, so
vietiniai sluoksniai jas laiko 
ardomąja veikla, smarkiai 
trukdo informacijos perdavi
mą.

Jieškoti ir gauti žinių yra 
kiekvieno žmogaus teisė. 
“Laisvosios Europos — Lais
vės” radijas kaip tik siekia 
padėti žmonėms pasinaudoti 
šia teise įvairiuose kraštuose, 
ypač ten, kur režimas žodį ir 
idėjas mėgina panaudoti savo 
propagandos tikslams. Pell pa
brėžė baltiečių atskirumą, iš
skaičiuodamas programas 
įvairiomis kalbomis.

“Izraelio balso" užsienio tar
nybos direktorius Viktoras 
Grajevskis papasakojo apie 
laidas žydams septyniolika 
kalbų. Didžiausias šių laidų 
priešas, sakė jis, yra trukdy
mai, kuriuos vis dėlto galima 
įveikti. Nors Sovietų Sąjunga 
ir negaili lėšų radijo progra
mų trukdymams, tačiau jos ga
limybės ribotos — visų progra
mų neįstengia užgožti. Tai ži
no ir pati Maskva, kuri sten
giasi labiau trukdyti tik tas 
programas, kurios jai atrodo 
pavojingesnės. “Izraelio bal
sas” turi griežtą nurodymą 
nesikišti į Sovietų Sąjungos 
vidaus reikalus. Jis ribojasi 
tik žydų reikalais ir pabrėžia 
jų emigravimo teisę. Redakci
joje dirba buvę geriausi Sovie
tų Sąjungos radijo žurnalis
tai ir pranešėjai. Grajevskis 
pasigedo glaudesnio bendra
darbiavimo tarp tų, kurie tvar
ko tarptautinių radijo laidų 
transliacijas.

Berlyno R1AS direktorius 
William W. Marsh trumpai su
pažindino su šio radijo isto
rija ir jo spei.i'ika. Šis ameri
kiečių išlaikomas Vakarų Ber
lyno radijas gerai girdimas ir 
Rytų Vokietijoje, kur jo lai
dos nuo 1979 m. nebetrukdo- 
mos. Netgi radijo korespon
dentams kartais leidžiama ste
bėti įvykius Rytų Berlyne. 
RIAS programos daug dėme
sio skiria jaunimui ir inteli
gentams.

DaUa SĄŽENYTE

Vokietijos radijo (Deutsch
landfunk) Europos programų 
direktorius dr. Juergen Reiss 
pabrėžė, kad pagal Vakarų 
Vokietijos įstatymus radijo 
laidos nėra vyriausybės kont
roliuojamos. Jos negali būti 
vyriausybės propagandos įran
kiu. Tai ypatingos pokario 
padėties rezultatas, daug pri
sidėjęs prie laidų patikimumo.

“Vokiškos bangos” (Deut
sche Welle) generalinis direk
torius Klaus Schuetz pažymė
jo, kad tarptautinių radijo lai
dų problemos visur panašios. 
Nors šis radijas irgi griežtai 
laikosi nurodymo nesikišti į 
kitų kraštų vidaus reikalus, 
vis dėlto jo laidos neišvengia 
trukdymų. Jaučiamas lėšų trū
kumas. Dėl lėšų stokos neįma
noma labiau išplėsti progra
mų.

“Amerikos balso” direkto
riaus pavaduotojas Morton 
Smith, apibūdindamas savo 
radijo darbą, taip pat aiškiai 
išskyrė baltiečių programų 
priklausomybę Europos sky
riui. Tai rodo Baltijos valsty
bių prijungimo prie Sovietų 
Sąjungos nepripažinimą. Šio 
Amerikos pasėulinio radijo 
paskirtis — reikšti savo vy
riausybės politiką, atsispin
di jo vedamuosiuose straips
niuose.

Diskusijose buvo kalbama 
apie radijo technikos naujo
ves, tarptautinio bendradar
biavimo galimybes, ypač apie 
laidų trukdymus, apie kuriuos 
jau surinkta pakankamai duo
menų; belieka tik laukti dides
nio vyriausybių dėmesio.

Buvęs “Laisvosios Europos” 
radijo direktorius dr. G. Ur
ban atkreipė dėmesį į naują 
Gorbačiovo “kontrapropagan- 
dos” stilių, dėl kurio užsie
nio radijo programų darbas 
pasunkėjo — verčia gerinti 
kokybę, bet drauge teikia nau
jų akstinų jam tobulinti.

Po simpoziumo buvo proga 
pasidalyti asmeniškais įspū
džiais. “Vokiškos bangos” di
rektorius paaiškino, kodėl iki 
šiol šis radijas neturi pro
gramų baltiečių kalbomis, 
nors jam žinoma, kad šis ra
dijas Baltijos kraštuose mie
lai klausomas. Tas klausimas, 
sakė direktorius, šiuo metu 
svarstomas, bet priklauso nuo 
vyriausybės, kuri baltietiškų 
transliacijų nelaiko pirmaei
lės reikšmės dalyku. Lmb.

"Tėviškės žiburiai"
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I Brisbanę!

Penktadieni, birželio 6 d. vakare 
Sydnėjaus Lietuvių Klubas, neskai
tant nuolatinių svečių ir dainuojančių 
choristų, pilnas jaunimo. Ir ne vien tik 
sydnėjiškių, matosi nemažai sostinės 
jaunųjų gražuolių su jų aukštuoju 
vadovu dr. K. Kemežiu. Visi linksmi, 
su krepšiais, lagaminais, tėveliai 
duoda paskutinius nurodymus jaunie
siems sportininkams, su kuriais, gal 
pirmų kartų kelioms dienoms atsiskiria 
ir palieka juos "Kovo" pirmininko ir 
šios iškylos vadovo E. Lašaičio 
žinioje. O Edis, kaip ir senais laikais, 
kai dar žaidė futbolų už "Kovų", 
bėgioja nuo-vieno iki kito Lietuvių 
Namų salės krašto, duodamas pasku
tinius nurodymus, ramindamas susi
rūpinusius tėvus, kad viskas bus gerai 
ir vaikai grįš namo laimingai. Tuo 
tarpu "Kovo" veteranai, lydintieji 
jaunuosius, būvą pirmininkai St. Jurai - 
tis ir St. Stirbinskas, su buv. stalo 
teniso čempionu R. Liniausku ir kitais 
šventiškai nusiteikę, atsisveikindami 
dar patikrina kelionės atsargas, La
šiuko raginami, sekdami sostinės 
mergaites, paskutiniai įsėda į auto
busų. Patikrinus ar kas nepasiliko, 
vadovas duoda ženklų ir autobusas, 
lyg nenoromis, palieka Lietuvių 
Klubų.

Kelionės pradžia linksma. Jaunimas 
šūkauja, negali pasiskirsti vietomis, 
nes visi nori sėdėti kartu ir negali 
vienas nuo kito atsiskirti.' Važiuojam 
jau virš valandos laiko, bet vis dar 
esame Sydnėjuje. Vyresnieji keliau
tojai atsidaro krepšius, vaišinasi 
turimais skanumynais, siūlo vienas 
kitam miego lašelių ir pamažu vienas 
kitų užmigdo. Jauniai vis dar keičiasi 
vietomis. Vidurnaktį sustojam "nakti
piečių", tuo pačiu pamiklinam jau

ATOSTOGOS SU LAZDOMIS (golfo)
(pabaiga)

Privažiavę Varialdų net nesu
stojam, Bingara Gwydir upės slėnis 
buvo garsus 1850 m. "gold rush" 
dienomis. Čia dar ir dabar randama 
aukso, rodonito, magnezijaus. jaspar, 
vario, garnet ir malachito. Nestojam 
nė Barraba. Pradeda lynot, aplink 
kalnai ir. aišku, karvių kaimenės, 
kurios kažkodėl ilgai "ganosi" vidu
ryje kelio. Stabtelim pailsėti Manilla 
miestuke tarp Manilla ir Namoi upių. 
Užeinam išgert midaus. Savininkas 
išaiškina, kaip jis gaminamas.Ap 
žiūrim jo senienų rinkinį ir traukiam 
toliau.

Tamworth pasiekiam temstant. Mo
telyje svarstom, kur eit užvalgyt. 
Telefonų knygoje peržiūriu visus 
restoranus, pasirenkam itališkų "Ma
mma Rosa". Pasiimu žemėlapį ir 
išeinam. Reikiama gatvė čia pat. 
dabar turėtų but plaza. Yra. įeinam 
žuvies krautuvė, kiniečių resto
ranas. visokių kitų krautuvių . be! 
"Mam Rosa" nesimato. Einam į vyninę 
pasiklausti. "Tamworth ita;iško ręsto 
rano nėra." sako. Pasirodo, knygoje 
visos apylinkės telefonai ir "Mamma 
Rosa" yra Armidalėje. Nukabinę nosis 
valgom vištienų.

I Brisbanę!
pradėjusias aptirpti kojas. Pusva
landžiui praėjus ir vėl pajudam. Šį 
kartų jau autobuse tyla, tik vairuo
tojai neria pirmyn, tolokai palikdami 
paskutiniuosius Sydnėjaus priemies
čius.

Naktis praeina gana gerai. Kas 
pasnaudė, kas pamiegojo, o kas gal tik 
besvajodamas sulaukė paryčio. Praš
vitus, buvo sutarta sustoti Auksiniam 
pajūry pusryčių. Nors dar tik 8 vai. 
ryto, matosi nemažai besimaudančių. 
Oras šiitas ir gražus. Valanda laiko 
poilsiui. Kas nori gali ir pasimaudyti. 
"Tėvas" ir Robis eina ieškoti stip
resnių pusryčių, kiti puola į pirmų 
pasitaikiusia kavinę. Pasistiprinę ir 
atsigavę, važiuojam toliau, skaičiuo
jam prabėgančius kilometrus. Paskuti 
nis kelionės tarpas prabėga greitai; 
daugumas pro autobuso langus stebi 
pirmą kartų matomus Queenslando ir 
Brisbanės apylinkių vaizdus. Pagaliau 
atsirandam Westend priemiestyje, 

. Brisbanės Lietuvių Namuose. Čia mus 
pasitinka nemažas būrys lietuvių. 
Lietuvių Namai gerai užlaikyti, 
gražūs tiek viduje, tiek iš lauko. Nei 
avių, nei oškų nesimatė, tad nuspren
dėm, jog tautiečiai patys gražiai viską 
nušienauja.

Greitai sutinkam ir visos šios 
šventės Brisbane je vadovų Vaidų 
Stankūnų. Viduje mus pasitinka ir 
"Kovo" vicepirmininkas Donas At
kinson su žmona Marija, kurie lėktuvu 
jau vakar atskrido - pasirodo, gera 
dirbti lėktuvų bendrovėje, vietoj 16- 
kos valandų autobuse, per valandų esi 
Brlsbanėje. Susipažįstam su brisba- 
niečiais. Visi maloniai mus sveikina, 
klausinėja apie kelionę, o p. Luckus, 
pristatydamas visiems Karalienės že
mėje gerai žinomus 4-ris kryžiukus,

Sukrovę "gėlynus", kurie praleido 
-naktį kambaryje, važiuosim New- 
castlio link, apsižiūrim, kad viena 
padanga kaip blynas. Garaže paaiš
kėja, kad reikia naują dėti. Susitvarkę 
mašiną, sužaidžiam golfą ir apie 
pietus traukiame namo. įvažiavus į 
Willow Tree negalim pravažiuoti pro 
senienų krautuvę. Didžiulis pastatas, 
švaru, malonu pažiūrėt, savininkas 
austras. Juozas negali išeiti, neiš
klausęs šeimos biografijos. Man į akis 
krinta bronzos laikrodis. Pasirodo ir 
savininkė, kalbam apie širdies opera 
cijąs. Aš bandau įsiterpt dėl laik
rodžio kainos, bet niekas manęs 
neklauso. Pagaliau išsikalbėjo, ne
žmoniškai vienas kitų užjaučia ir tuo 
pačiu - laikrodis mano. Susuku į 
rankšluostį, paguidau tarp bogen- 
vilijos vazonų ir paveikslo.

Skubam toliau. Žadėjome dar 
užvažiuot. į vynines, bet saulė jau 
žemai. Saulei leidžiantis pasiekiam 
Maitland; nepertoliauslai nuo Cess- 
nock kelias negrįstas, šokinėjam kaip 
kengūros, mano šoferiui nugarą vėl 
diegia. Sako: "Mašinų sudaužysim", o 
man rūpi laikrodis. Bet štai iš už 
krūmų jau matosi vynuogynai. Mašina 
pasišokinėdama virste įvirsta per 
vartus. Prie įvažiavimo rožių krūmai.

apdovanoja svečius ir šiais kryžiukais 
pažymėtomis bonkutėmis. pasaky
damas. kad pas juos nerašo, kas ten 
yra, nes ne visi moka skaityti, tačiau 
iš spalvos ir skonio, atrodo, lyg tai 
alus. Skonis gal ir ne visai kaip 
sydhėjiškio "Resches", tačiau atsi
gaivinti juomi galima gerai. O 
šeimininkės jau kviečia prie vaišių 
stalo. Ilgai raginti nereikia.

(bus daugiau)

KOVIETIS

toliau vynuogės, o ant kalniuko 
nelyginant špokinyčia, namukas. Pa
statai atrodo lyg išaugę iš medžių. 
Prisistato pats savininkas Murray 
Robson, inteligentiškos išvaizdos vy
ras. vynuogynas jo "bobby." Kviečia 
apžiūrėt, aiškina, kaip gaminamas 
vynas, kiek iš kokių vynuogių 
pagaminta. Nusiperkam dėžę vyno, 
bet nėra kur dėt. Nejaugi ant mano 
bogenvilijų? Pasidedu po kojom.

Pasišokinėdami atlėktam į Gess 
nock. Pražiopsom posūkį į Newcastle 
atsiduriam kažkokiam šunkelyje. 
"Kelias pasikeitė per tas tris savai 
tęs", bumba vyras.

Pasisvečiavę dienų pas dukrų su 
žentu, persikrovę dėžes, leidžiamės 
namų link. Mašina lyg ir greičiau 
bėga.

Namie... Atrodo tik vakar išva 
žiavom. o žolė langus remia, katė 
laukia ant laiptelių, laikraščių bei 
laiškų krūvos...

...Golfo lazdas nunešam į garažų. 
Tegul pailsi.

0.MAKSVYT1ENĖ

" KOVO" 
šoki ai

Š.m. birželio 14 d. Sydnėjaus Sporto 
klubas "Kovas" suruošė tarptautinį 
šokių vakarų. Susirinko daug jaunų 
sportininkų ir tėvų, taip pat ir 
rėmėjų. Tarp jų matėsi N. ir K. 
Butkai, "Funerals of Distinction" 
savininkai, kurie paaukojo "Kovui" 
$250. Už tai valdyba jiem labai 
dėkoja.

programoje pirmiausiai girdėjome 
"Dainos" moterų chorą. Gerai pasi
ruošusios, vadovaujamos ir akompa
nuojamos B. Kiverio, diriguojant B. 
Aleknaitei, jos padainavo ’Tėviškėlė", 
"Pavasaris" ir "Padainuosiu tau dai
nelę".

Birželio mėnuo yra paprastai išvež 
tųjų minėjimo laikas, tad ir šį vakarą 
E. Lašaitis šių data trumpai paminėjo 
ir kvietė publiką dalyvauti pabal- 
tiečių ruošiamam minėjime sekančių 
dieną Strathfielde latvių salėje.

Toliau programoje gražiai pašoko 
"Sūkurys". Matosi, kiek daug darbo 
įdėjo vadovė p. Marina Cox. Buvo 
malonu, kad jų šokiams grojo mūsų 
jaunimo orkestras.

Toliau programą paįvairino rumunų 
tautinių šokių grupė.

Buvo pravesta loterija: vertingus 
fantus jai aukojo: Sydnėjaus Moterų 
Draugija. J. Karpavičius, N. Liuti- 
kaitė. B. Paskočimas ir E. I.ašaitis.

Buvo gražu už baro matyti tinkamai 
apsirengusius ir gerai patarnaujan
čius. kad ir be atlyginimo, brolius 
Vytų ir Rudį Dambrauskus. Ačiū jiems 
ir visiems dalyvavusiems. Kas nebuvot 
- gailėkitės.

Ed.
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PUIKUS KONCERTAS
Kaip ir pernai, Sydnėjaus Apylinkės 

Valdyba ruošia aukšto muzikinio lygio 
koncertą. Programoje lietuviškos ir 
tarptautinės klasikinės dainos. Kon
certas vyks liepos 6 d. 2.30 vai. p.p. 
Bankstowno Klubo viršutinėje salėje.

Dalyvaus lietuviams gerai žinomas 
baritonas - Gregory Martin, a.a. 
Pauliaus Rūtenio mokinys. Jis dalį 
repertuaro atliks lietuviškai.

Gregory gimė Tasmanijoj, nuo pat 
mažens domėjosi muzika ir vaidyba. 
Jis laimėjo "David Allen Memorial 
Scholarship" dviem metam Melba 
konservatorijoje Melbourne. 1973 m. 
priimtas į "Australian Opera Com 
pany". Čia ir susipažino su Paulium 
Rūteniu. 1976 m. Gregory pradėjo 
ieškoti platesnių išraiškos formų, 
išėjo iš Opera Company, ėmė dainuoti 
su atskirų valstijų operos vienetais. 
Jis yra surengęs daug rečitalių ir 
dainavęs per ABC radiją.

Jo repertuaras yra labai platus, apie 
35 operų roles. 1982 m. išleista 
plokštelė "Gergory Martin in Reci
tal", o pernai pasirodė kritikų aukštai 
įvertinta nauja plokštelė "Austalian 
Songs and Ballads".

Gregory Martin yra labai kuklus, 
tad daugiau žinių apie jį neišgavau,

tik žinau, kad jis visada mielai padeda 
lietuviams.

Šį kartą, programai paįvairinti 
turėsime Bernadettą Smith, sopraną, 
taip pat kilusią iš Tasmanijos. Ji dar 
kuklesnė už Gregory ir jos platesnės 
autobiografijos neišgavau. Tai kylanti 
žvaigždė. Nors dar labai jauna, jau 
spėjo baigti Tasmanijos universitetą 
Bachelor of Music laipsniu. Po to kurį 
laiką dėstė dainavimą mokyklose. 
Šiais ir pereitais metais ji sutelkė 
jėgas toliau mokytis dainavimo, ypač 
po pasisekimo 1985 m. "Sun Aira 
Competition", kurioje pateko į finalą. 
Gregory Martin ją rekomendavo ir 
mielai su ja dainuoja.

Abiem solistam akompanuos mūsų 
gera pažįstama Norma Williams. Ji 
studijavo su Alexander Hlmelnitsky, 
yra puiki akompaniatorė. Labai ma
lonu, kad ji prisidės, nes šiaip ji būna 
labai užimta.

Kviečiami visi muzikos mylėtojai 
palikti tą dieną laisvą, paremti mūsų 
valdybą ir tuo pačiu paskendus 
melodijose nuskristi mintimis i dausas, 
kad siela atsikvėptų.

R. KAVALIAUSKAITĖ
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Gros geras orkestras !
i[ U žkandėliai Į
k Lucky door prize- Į
į! įėjimas $4 (

(j Sydnėjaus Apylinkės Valdybos ruošiamas į
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!} (vyks Į

6 liepos, 2.30 vai. po piet. [
!' Bankstowno Klubo viršutinėje salėje Į
![ įėjimas - $6, studentams ir pensininkams - $4 Į

Norma WILLIAMS

DĖMESIO!
Paskutiniu laiku buvo atvejų, kad 

tam tikri asmenys skambino telefonu 
mūsų bendruomenės nariams, teirau
damiesi apie būk tai buvusius karo 
nusikaltėlius.

Kad turėtume daugiau žinių kal
bantis su valdžios atstovais ar T.V. 
stotimis, visus tokius telefono skam
binimus prašome pranešti Sydnėjaus 
Apylinkės Valdybai:

P.O. Box 414
Campsie, NSW 2194

Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

PADĖKA
ALĖS ŽALINKEVIČAITĖS - PET

RAUSKIENĖS palikuonys nuoširdžiai 
dėkoja draugams ir pažįstamiems 
raštu, žodžiu ar mintimis juos užjau 
tusiem.

METINIS MENO IR RANKDARBIU 
FESTIVALIS

Š.m. liepos mėn. 8,9 ir 10 d., nuo 9 
vai ryto iki 4 vai. po pietų Sutherland 
Shire Entertainment Centre, Eton St., 
vyks rankdarbių ir meno dirbinių 
festivalis.

Lietuvių Sodyba Engadinėje, kaip ir 
pereitais metais, taip ir šiemet, 
dalyvauja, padedant Socialinės Globos 
Draugijos narėms.

Prašome ponias prisidėti rauk 
darbiais prie šio lietuvių moterų 
darbų pasirodymo australų tarpe. Tuo 
pačiu kviečiame tautiečius aplankyti 
mūsų stalą.

Jei kas turi rankdarbių, kaip 
pagalvėlių, megstinukų ar vaikų 
žaisliukų ir norėtų parduoti, prašome 
atvežti ir prie mūsų stalo galėsite 
parduoti.

Festivalis bus didelėje salėje, 
kurioje vyksta įvairi programa, išpil
doma gerų artistų ir dainininkų.

Vietoje galima gauti lengvų už
kandžių.

SLMSG D jos V -bos 
Sekretorė

Konkursas scenos veikalui, kuris buvo skelbtas L. K. V.S. "RAMOVĖ" 
Adelaidės skyriaus, yra pratęsiamas iki š.m. rugsėjo 1 dienos.

Veikalas turi būti:
a) tinkamas išeivijos mėgėjų teatrų scenai veikėjų skaičiumi (iki

asmenų).
b) tautinės tematikos.
c) iki 2 valandų scenos spektaklio apimties. "RAMOVE" iš savo 

iždo skyrė premijų - 500 dol.
Veikalui premijuoti yra sudaryta komisija. Premijuotą veikalą 

stengiamasi atspausdinti.
Mašinėle atspausti rankraščiai (2 egz.) su autoriaus pavarde ir 

adresu užklijuotame voke, pažymėtame veikalo pavadinimu, siunčiami
"RAMOVĖS" valdybai iki š.m. rugsėjo 1 dienos adresu:

Vytautas Vosylius
19 Janet St.,
MAYLANDS, 5069
South Australia

L.K.V.S. "RAMOVĖ" Adelaidės
Skyriaus Valdyba.

PADĖKA p.p.BUTKAMS
Sydnėjaus Lietuvių Pensininkų klu

bo narių vardu širdingai dėkojame p.p. 
K.N. BUTKAMS už nuoširdžią $250 
auką.

Vyt. NARBUTAS 
Pirmininkas

PADĖKA
Sydnėjaus Lietuvių Moterų Sociali - 

nes Globos draugija nuoširdžiai dėkoja 
N. ir K. BUTKAMS uš $250 auką 
labdarybės darbams.

SLMSG draugijos
Valdyba

ME L. B O U R N AS

PRANEŠIMAS
Pranešu važiuojantiems į' Auksinį 

Pajūrį (Surfers Paradise), kad iš 
vykimo data yra pakeista. IŠVYK
SIME LIEPOS 15 dieną ir GRĮŠIME 
LIEPOS 24 dieną. Kas. dėl datos 
pakeitimo ar ankstyvesnių įsiparei
gojimų kitur, negalės važiuoti tų 
nuoširdžiai atsiprašau ir prašau dėl 
nevažiavimo nedelsiant pranešti man 
telefonu (003) 232 5034.

Pensininkų mėnesinis susirinkimas 
įvyks kaip visuomet pirmąjį mėnesio 
antradienį, tai yra liepos mėn. pirmą 
dieną 12 vai. Lietuvių Namuose, per 
kurį bus padarytas galutinis prane
šimas dėl išvykos.

J. PETRAŠIŪNAS

NEW YORKO ŠAULIAI SKELBIA LITERATŪROS KONKURSĄ.

Brangios Lietuvos garbei, norėdami įprasminti Lietuvos Krikšto 600 
metų jubiliejų, LŠST Simo Kudirkos šaulių kuopa New Yorke skelbia 
ROMANO AR NOVELIŲ RINKINIO KONKURSĄ.

Tema-laisva patriotinė, su krikščioniškos minties atspalviu. Knygos 
dydis - nemažiau 200 puslapių rankraštis, perrašytas rašomaja 
mašinėle, dvigubu tarpu tarp eilučių ir vienoj puslapio pusėje. 
Rankraštis pasirašomas slapyvardžiu, tikroji autoriaus pavardė 
įdedama į atskirą voką, ant kurio užrašomas autoriaus slapyvardis. 
Premijos dydis - 1.000 dol. Konkurso terminas 1987 m. birželio mėn. I 
diena. Rankraščius siųsti šiuo adresu: Kęstutis Miklus. 71 Farmers 
Ave., Plainview, N.Y. 11803.

Kuopos valdyba sudarys specialią Komisiją konkursui pravesti ir 
kūriniams įvertinti. Premijos įteikimo data bus paskelbta vėliau. 
Premijuotas kūrinys lieka kuopos nuosavybė su teise jį atspausdinti 
kuopos vardu. Kiti rankraščiai bus sugrąžinti tik autoriams raštiškai 
pareikalavus.

Kaip taurieji knygnešiai saugojo lietuvišką žodį ir jį skleidė, kaip 
paskui, kartų kartos ugdė lietuviškojo žodžio kūrybą, taip ir dabar 
reikalingi lietuviškosios kūrybos puoselėtojai. Kviečiame šiuo 
konkursu susidomėti ir jame dalyvauti.

LŠST Simo KUDIRKOS Šaulių 
kuopos New Yorke valdyba.
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