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XXXIV-ji metai

UŽ TAUTĄ, TĖVYNĘ IR GARBĘ!
50 M. SKRYDŽIO SUKAKTIS

Prisimename prieš 50 
metų lietuvių Stepono Da
riaus ir Stasio Girėno istori
nį skrydį per Atlantą į Lie
tuvą. Mūsų ir lakūnų nelai
mei, tasai skrydis baigėsi 
tragiškai: abu lakūnai žuvo 
beveik prie pat Lietuvos. 
Tačiau jų žygis juo reikš
mingesnis lietuviams ir Lie
tuvai, nes jis buvo išpirktas 
mirtimi, kas dar labiau iš
garsino Lietuvą, negu būtų 
jų triumfalus nusileidimas 
Kaune.

Anais laikais aviacijos pa
žanga tebuvo tik pradinėje 
stadijoje. C.A. Lindbergo 
sėkmingas skrydis per At
lantą 1927 metais buvo isto
rinis Amerikai ir iš viso 
aviacijai, bet gi jis buvo re
miamas galingų Amerikos 
organizacijų ir ypač valsty
biniu mastu. Tuo tarpu lie
tuvių bandymas tebuvo ti’x 
privačia iniciatyva pavienių 
asmenų pastangomis su ne
reikšmingos Amerikos etni
nės grupės parama. Netgi 
tuo metu nepriklausoma 
Lietuva į sumanytąjį Da
riaus ir Girėno žygį neat
kreipė tinkamo dėmesio ir 
prie to neprisidėjo nei diplo
matiškai, nei finansiškai. 
Todėl ne tik pats lėktuvas, 
bet ir visi skrydžio naviga
ciniai prietaisai nebuvo 
aukščiausios kokybės.

Šioje vietoje negalima da
ryti ano meto Lietuvos vy
riausybei priekaištų. Visų 
pirma tai nebuvo valstybinis 
Lietuvos projektas ir Lietu
va nesijautė įpareigota 
valstybiniu mastu remti 
privačius nors ir fantasti
nius užsimojimus.

Dariaus ir Girėno trans
atlantinio žygio svarba ir 
reikšmė išryškėjo, kai jie 
buvo pakeliui į Lietuvą ir 
ypač jų žygio tragiška pa
baiga. Iš šios dienos per
spektyvos stebint, kažin, ar 
Darius ir Girėnas būtų susi
laukę tokio pasaulinio pripa
žinimo, jeigu jų pastangos 
būtų pasisekusios. Visų pir
ma, jų žygis lėktuvu per At
lantą nebuvo pirminis, ant
ra, jų išvyka mažai domėjosi 
arba nebuvo painformuota 
didžioji spauda, kad iš to su
sidarytų pasaulinė sensaci
ja. Tokią pasaulinę sensaciją 
sužadino kaip tik jų tragiška 
katastrofa to meto Vokieti-, 
joje, Soldino miškelyje, 
praktiškai Lietuvos pasieny. 
Tai buvo pasaulinė naujiena, 
su kuria išryškėjo Dariaus ir 
Girėno skrydžio idealistiniai 
tikslai. Tą pamatė ir įvertino 
visų pirma Lietuva. Darius 
ir Girėnas savo žygiu staiga 
virto tautiniais herojais, ku
rių pastangos pasiekė dau
giau, negu jie planavo.

Po dvejų metų tokį žy

gį ir panašiais tikslais bandė 
atlikti dar vienas jaunas 
Amerikos lietuvis Feliksas 
Vaitkus, kuris nors perskri
do Atlantą lėktuvu Lituani- 
ca II, bet dėl nepalankaus 
oro turėjo nusileisti Airijoje 
1935 metų rugsėjo 22 d. 
Nors tiesioginiai lėktuvu ir 
nepasiekęs Lietuvos, 
lakūnas Feliksas Vaitkus 
Lietuvoje buvo sutiktas kaip 
tautinis herojus, bet savo 
žygiu nesukėlė pasaulinio 
dėmesio. Tai buvo jau kelin
tas skrydis per Atlantą ir 
pasauliui jau nebuvo naujie
na. Ir lietuvių tautoje Felik
so Vaitkaus žygis paliko Da
riaus ir Girėno šešėlyje.

Minint Dariaus ir Girėno 
penkiasdešimties metų 
skrydžio sukaktį mes iki 
šiolei jais didžiuojamės kaip 
tautiniais herojais ir jie to- 
Utsic paliks, nežiūrint, ko
kios bevyrautų politinės 
nuotaikos. Net ir esant Lie
tuvai okupacijoje šiais lai
kais Dariaus ir Girėno žyg
darbis neprarado savo spin
desio. Tokioje Lenkijoje, 
kurios teritorijoje šiandie 
yra Dariaus ir Girėno žuvi
mo vieta, vietos lietuviai 
nekliudomai lanko tą vietą, 
didvyrių paminklą puošia 
gėlėmis.

Didvyrius herojais padaro 
du dalykai: užsimojimas ir 
rezultatas.

Dariaus ir Girėno užsimo-

MES SKRISIME Į LIETUVĄ!
Lietuviu tauta laukia iš savo sūnų ir drąsesnių žygių. 

Būtinai reikia ir jos sūnums prisidėti prie bendro darbo 
— tirti dar mažai žinomas Žiemių Atlanto vandenyno oro 
sroves, o taip pat naujai išrastus navigacijos būdus ir 
priemones pritaikyti kasdieniniams reikalams. Mes gy
vendami tokiais laikais, kada oras stengiamasi panaudoti 
žmonijos reikalams, laikome savo pareiga tautos vardu tą 
darbą garbingai atlikti.

Jaunoji Lietuva! Tavo dvasios įkvėpti, mes stengiamės 
tą pasirinktą uždavinį įvykdyti. Mūsų pasisekimas te
stiprina Tavo dvasią ir pasitikėjimą savomis jėgomis ir 
gabumais! Bet jei Neptūnas ar galingasis audrų Perkūnas 
ir mums bus rūstus — pastos mums kelią į Jaunąją Lie
tuvą ir pašauktų LITUANIKĄ pas save, — tada Tu, 
Jaunoji Lietuva, turėsi iš naujo ryžtis, aukotis ir pasi
rengti naujam žygiui, kad audringųjų vandenynų dievai 
būtų patenkinti Tavo pastangomis, pasiryžimu ir ne
kviestų Tavęs į Didįjį Teismą.

LITUANIKOS laimėjimas tegu sustiprinina jaunųjų 
Lietuvos sūnų dvasią ir įkvepia juos naujiems .žygiams.

LITUANIKOS pralaimėjimas ir nugrimzdimas į At
lanto vandenyno gelmes. tegu auklėja jaunų lietuvių at
kaklumą ir ryžtumą, kad Sparnuotas Lietuvis būtinai 
įveiktų klastingąjį Atlantą Tėvynės Lietuvos Garbei!

Tad šį savo skridimą skiriame ir aukojarmeTau, Jauno
ji Lietuva!

Tą didįjį bandymą pradėsime, tikėdamiesi Dangaus 
palaimos!

Stepas Darius
Stasys Girėnas

Nugalėję Atlantą: viršuje 
Feliksas Vaitkus

jimas arba intencija pasau
liui išgarsinti Lietuvą, o re
zultatas - jų tragiška pabai
ga. Tai nebuvo jų savanau
diškas žygis patiems pagar
sėti, o pastangos išgarsinti 
Lietuvą, ką patvirtina jų 
paliktasis testamentas:

Steponas Darius, Stasys Girėnas, apačioje

Kaip iš didvyrių testa
mento matome, Dariui ir 
Girėnui tasai užsimotas žy-. 
gis ir jiems patiems buvo 
netikras, rizikingas, reika
laująs iš pasiryžėlių pasi
šventimo ir aukos. Todėl ši
tai pramatė ir net įrašė savo 
testamente. Jų nuojauta 
buvo teisinga.

Nors ir jam nepavyko pa
siekti tiesioginiu skrydžiu 
Lietuvos, bet jo žygis pa
saulyje buvo beveik nepas- • 
tebėtas, o ir pačioje Lietu
voje jam nebuvo parodyta 
didesnio dėmesio ir entu
ziazmo. Tėgu ir Darius su

Nukelta į 2 psl.
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Sulietuvinti sportą
Skelbiame kanadiškių 

’Tėviškės Žiburių” savait
raščio vedamąjį iš birželio 30 
dienos. Pasirodo, kad spor
tininkų problema panaši ir 
visiur kitur, ne tik Australi
joje, todėl Mūsų Pastogės 
rūpestis sportininkų nuue- 
tuvėjimo arba nulietuvinimo 
klausimu visai pasiteisina. 
Red.

Sportinė veikla yra lietuviškojo gyvenimo dalis. Be 
sporto neapsieina didžiosios mūsų šventės, kaip Pasau
lio Lietuvių Dienos, Kanados Lietuvių Dienos, Austra
lijos Lietuvių Dienos ir tt Be to, sportinė veikla yra ta 
sritis, kuri patraukia jaunimų. Jeigu į visuomeninę veik
lą jaunimų reikia raginti, stumte stumti, tai į sportinę 
veiklų jis pats ateina — panašiai, kaip į tautinių šokių 
grupes. Čia jaunuolis randa į save panašius draugus, su 
jais bendrauja, susigyvena ir tampa sportinės veiklos 
dalimi. Jei gerų vadovų dėka sportinis sambūris išauga 
į pajėgų vienetų, gali pagarsėti tarptautinėje plotmėje, 
išgarsinti lietuvių vardų, atkreipti kitataučių visuome
nės dėmesį. Nelietuviai žiūrovai ir laikraščių skaityto
jai, pamatę bei sužinoję apie lietuvių komandos laimė
jimus, pradeda teirautis, kas yra tie lietuviai. Nemany
kime, kad plačioji kitataučių visuomenė daug žino apie 
lietuvius ir Lietuvų. Kartais tenka susidurti su visišku 
nežinojimu: daugeliui Lietuva yra visai'nežinomas kraš
tas, o lietuviai — negirdėta tauta. Sportinė veikla, išve
danti lietuvius į tarptautinę arenų, gali labai naudingai 
pasitarnauti lietuvių tautai informacine prasme, ypač 
tais atvejais, kai rengiama iškili sporto šventė su pir
maujančių sportininkų dalyvavimu arba kai iškili lietu
vių komanda lanko įvairius kraštus ir dalyvauja tarptau
tinėse rungtynėse.

NĖRA ABEJONĖS, kad lietuvių išeivija negali ap
sieiti be sportinės veiklos, jei nori išlaikyti savo 
jaunimų lietuvių veiklos rėmuose. Jei nebus lie
tuvių sporto klubų, jaunimas dalyvaus vietiniuose arba 

kitataučių klubuose. Tad negali būti kalbos apie lietu
vių sporto klubų panaikinimų. Reikia kalbėti ne apie jų 
panaikinimų, bet apie jų organizavimų, išlaikymų ir to
bulinimų. O kalbos apie lietuvių sporto klubų panaiki
nimų kartais pasigirsta dėlto, kad juose mažai beliko 
lietuviškumo. Treniruotėse, žaidynėse, sueigose girdė
ti vien anglų kalba. Visi sportiniai terminai, aiškinimai, 
instrukcijos — angliški. Jaunesni vadovai nebemoka 
aiškinti lietuviškai, o jeigu kartais jie moka, tai jų aiški
nimo nesupranta žaidėjai. Klubo vardas lietuviškas, bet 
jo veikloje nebematyti nieko lietuviško. Tokif j 
kelia susirūpinimų lietuvių visuomenėje, nes jaunuo- 
liai-ės lietuvių sporto klubuose nebegauna nieko lietu
viško. Vadovai gi teisinasi, kad ne jų pareiga mokyti žai
dėjus lietuvių kalbos, kad tai turi padaryti šeimos, mo
kyklos, kursai, lituanistinės organizacijos. Sporto vado
vų paskirtis esanti mokyti jaunimų sporto, o ne lituanis
tikos. Taigi susidarė keista būklė: iš vienos pusės spor
tinė veikla yra būtina lietuvių gyvenimo dalis, iš kitos 
— ji yra labiausiai nutolusi nuo lietuviškumo. Reikia tad 
jieškoti galimai geriausio sprendimo.

JAU MINĖTAS siūlymas atsisakyti sporto klubų ir 
panaudoti jiems skiriamas lėšas tiesiogiai lituanis
tiniams dalykams' nėra priimtinas, nes tuo būdu 
netektume svarbios lietuviškojo gyvenimo šakos, taip 

patrauklios jaunimui. Remti sporto klubus, kurie nieko 
nebeduoda lietuviškumui, irgi nepriimtinas dalykas. 
Belieka vienintelis priimtinas sprendimas — sulietuvin
ti esamus sporto klubus. Skamba keistai: sulietuvinti 
lietuvių klubus! Taip, bet tikrovė yra tokia, kad po trijų 
dešimtmečių išeivijoje lietuviškumas visur susilpnėjo, 
o sporte ypatingai, nes jame vyrauja čiagimis jaunimas. 
Reikia tad stiprių pastangų atnaujinti lietuviškumo 
dvasiai sportinėje veikloje. Iniciatyva turėtų prasidėti 
nuo vyriausios vadovybės, kuri suvažiavimuose galėtų 
pateikti praktinius planus lietuviškumui atnaujinti. Visi 
klubai turėtų jausti, kad jų veiklos pagrindas yra lietu
viškumas. Visose šventėse visuomenė turėtų jausti, kad 
sportas nėra atsijęs nuo bendros lietuvių veiklos. Pvz. 
specialios sporto šventės pamaldos lietuvių kalba būtų 
ženklas, kad sportininkams rūpi ne tiktai krepšinis ar 
tinklinis. Sportininkų eitynės su vėliavomis miesto gat
vėmis lietuvių vardu irgi prisidėtų prie lietuviškumo 
dvasios stiprinimo. Sportininkų bendravimas su P. Ame
rikos lietuviais sportininkais irgi prisidėtų prie stipri; 
nimo linkmės. Yra įvairių galimybių, tik jas reikia tin
kamai panąudoti, o svarbiausia — ryžtingai siekti spor
tinės veiklos sulietuvinimo.

Pas 
rašytojus
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LIET. RAŠYTOJŲ
DRAUGIJA

LRD valdybos pasikeiti
mas įvyko 1983 m. kovo 6 
dieną: pirmininkas Anatoli
jus Kairys, P.O. Box 29060, 
Chicago, DI., Česlovas Grin- 
cevičius - vicepirm., Adolfas 
Markelis - sekr., Apolinaras 
Bagdonas - ižd., nariai - Po
vilas Gaučys ir Rimas Vė
žys.

PREMIJOS

1. Maironio vardo poezijos 
premiją laimėjo poetas Ber
nardas Brazdžionis už eilių 
rinkinį VAIDILA VALIŪ
NAS. Jury komisiją sudarė: 
kun. L. Andriekus (pirm.), 
P. Jurkus (sekr.) ir V. Vo-- 
lertas. Premijos mecenatas 
($ 1.000) Juozas Gabė, įtei
kia rašytoja Nelė Mazalaitė.

2. Jaunimo premija pada
lyta dviem rašytojam: Leo
nardui Žitkevičiui už rinkinį 
vaikams AŠ NELAUSKIU, 
KOL UŽAUGSIU ir Pauliui 
Jurkui už poemą vaikams 
KIŠKIS PIŠKIS PAS GE
DIMINĄ. Mecenatas ($ 
1.000) Juozas Gabė, įteikia 
raš. Nelė Mazalaitė. Jury 
komisija: pirm. D. Mitkienė, 
sekr. Alė Rūta ir Pr. Visvy
das.

3. Aloyzo Barono novelės 
konkursą laimėjo rašyt. 
Paulius Jurkus už legendą 
BOKŠTAS. Jury komisiją 
sudarė: pirm. V. Volertas, 
sekr. K. Grigaitytė-Grau- 
dienė ir Pr. Naujokaitis. 
Premijos mecenatai ($ 500) 
Julija ir Emilis Sinkiai.

1 4. LRD metinė grožinės 
literatūros premija paskirta 
Anatolijui Kairiui už jo ro
maną PAŽADŲ DVARAS. 
Jury komisiją sudarė: dr. E. 
Tumienė (pirm.), A. Rauli- 
naitis (sekr.), Bern. Braz
džionis, J. Giauda ir I. Me
džiukas, nariai. Premijos $ 
2.000 mecentas — Lietuvių 
Fondas.

Premijas manoma įteikti 
.rudenį Kultūros Židiny, 
Brooklyne (apie rugsėjo 
vidurį), išskyrus LRD (4 
punktas) metinę, kur įteikta 
Čikagoje birželio 28 d.

KITOS PREMIJOS (kurias 
teikė ne LRD)

1. Rašyt. Algirdas Lands
bergis laimėjo LB Kultūros 
Tarybos dramos konkursą 
už komediją ONOS VEI
DAS, premijos mecenatas ($ 
2.000) Lietuvių Fondas. Ju
ry komisija: S. Kelečienė, K. 
Bradūnas, A. Valeška, A. 
Dikinis ir D. Lapinskas.

2. Rašyt. Anatolijus Kai

A.A.
ALEKSANDRUI GAIDŽIONIUI
mirus, jo žmoną Verą, dukteris Lidiją ir Reginą, sūnų 
Viktorą ir jų šeimas giliai užjaučiame ir kartu liūdime.

Elena ir Jonas Laurinaičiai

ALEKSANDRUI GAIDŽIONIUI
mirus, nuoširdžiai užjaučiame žmoną Verą, dukteris
Lidą, Reginą ir sūnų Viktorą su šeimomis

Zinkų šeima

rys laimėjo Los Angeles 
Dramos Sambūrio dramos 
veikalų konkurso pusę už 
dramą ŠVENTASIS PRIN
CAS, mecenatas ($ 1.000) 
Los Angeles Dramos Sam
būris.

3. Poetas Kazys Bradūnas 
laimėjo Illinois Arts Council 
poezijos premiją už Metme
nyse paskelbtus eilėraščius 
$ 500. Jury komisiją sudarė 
amerikiečiai literatūros 
dėstytojai ir kritikai.

4. "Draugo” romano kon
kursą laimėjo rašyt. Anato
lijus Kairys už romaną KE
LIONĖ Į VILNIŲ. Jury ko
misiją sudarė: kun. A. Nau
džiūnas (pirm.), N. Janku- 
tė-Užubalienė (sekr.), D>. 
Bindokienė, J. Švabaitė-Gy- 
lienė ir Č. Grincevičius na
riai. Premija paskirta vien
balsiai. Mecenatas ($ 2.000) - 
Irena Vinclovienė. Premija 
įteikta kovo 19 d. 
PASTABA — Kiti rašytojai 
ar kultūrininkai laimėję 
įvairius konkursus nėra LR 
Draugijos nariai, todėl čia 
nevardijami.

MIRTYS • - -

Pusės metų laikotarpyje 
iš mūsų tarpo pasitraukė du 

aktyvūs nariai: Janina Na- 
rūnė-Pakštienė (1983.II.7) ir 
kun. Stasys Yla 
(1983.III.24). Reiškiame 
užuojautą šeimos nariams.

EINAMIEJI REIKALAI

Praėjusio suvažiavimo 
metu Clevelande nutarta 
pakelti nario mokestį iš $ 5 
iki $ 10 metams. Draugijos 
nariai maloniai prašomi ne
užmiršti metinio nario mo
kesčio, nes tai yra vieninte
lės Draugijos pajamos jos 
egzistencijai palaikyti.

Naujoji LRD Valdyba 
nuoširdžiai dėkoja buvusiai 
LRD Valdybai su pirm. B. 
Brazdžioniu, darniai ėjusiai 
pareigas trejus metus. LRD 
Valdyba nuošridžiai dėkoja 
įvairių premijų mecenatams 
savo lėšomis palaikantiems 
išeivijos rašytojus, taip pat 
dėkoja visoms Jury komisi
joms, talkininkavusioms 
premijų paskirstyme.

LRD Valdyba linki vi
siems nariams smagių vasa
ros atostogų!

Lietuvių Rašytojų 
Draugija

Už tautą...
Atkelta iš 1 psl.

Girėnu turėjo ir kitų idealis
tinių užsimojimų, kaip oro 
srovių tyrinėjimas, naviga
cijos instrumentų išbandy
mas siekiant tinkamesnių, 
kitaip sakant, norėta pasi
tarnauti aviacijos technikai 
ir pažangai, bet vis tik jų 
pirminis siekis ir rūpestis 
šiuo keliu 'pagarsinti Lietu
vą. Ir tą jie pilnai atsiekė.

Jeigu jie nebuvo pirmieji 
skridę per Atlantą, tai vis 
tiek jie buvo pirmieji lietu
viai Atlanto nugalėtojai. Jų 
žygis, atliktas prieš pen
kiasdešimt metų, Lietuvai ir 
lietuvių tautai buvo ir paliks 
istoriniu, o drauge ir mums 
idealistiniu pavyzdžiu, kad 
verta ir kilnu dirbti ir auko
tis tautos gerovei ir garbei. 
Tą ypač turėtų įsidėmėti

A.A.
MILDAI BURNEIKIENEI 

mirus, jos vyrą p. Burneikį, sūnus Rimantą ir Alių su 
šeimomis giliai užjaučiame ir kartu liūdime.

Milda ir Vytautas Bukevičiai

A.A.
MILDAI BURNEIKIENEI 

mirus, jos vyrą Kazimierą ir sūnus Rimantą ir Algimantą 
su šeimomis skausme giliai užjaučiame ir kartu liūdime.

V. Simanavičienė
B. ir R. šarkauskai
J. ir A. Stasiūnaičiai

išeivijos jaunimas, kad 
patogus gyvenimas tai nėra 
viskas.

Antrasis herojaus bruožas 
.- žygio rezultatas. Žinia, kad 
Darius ir Girėnas savo užsi
moto žygio pilnai neįvykdė: 
jiems kelią pastojo mirtis. 
Jų katastrofos priežastis ir 
šiandie neišaiškinta: gal tai 
atsirado kokių kliūčių pačia
me lėktuve, gal pritrūko ku
ro, gal pačių lakūnų persi
tempimas ir nuovargis, gal 
turimi prietaisai netiksliai 
rodė aukštį... Spėliojimų gali 
būti visokių, kurių anuo me
tu nebuvo įmanoma patik
rinti ir nustatyti katastrofos 
priežasčių, lygiai kaip ir 
spėliojimo, jog Lituanika 
galėjo būti pašauta. Tačiau 
nepasiektą rezultatą lakūnai 
išpirko savo mirtimi ir tik 
per šią katastrofą Dariui ir 
Girėnui pavyko pilnai įvyk
dyti savo užsimojimą - pa
garsinti Lietuvą. O pagarsi
nimas pavyko tik per jų 
mirtį. Kitu atveju jų skrydis 
pasauliui tebūtų buvęs tik 
nereikšminga laikraštinė 
žinutė, nes skridimas per 
Atlantą jau nebuvo kokia 
reikšminga naujiena ar 
sensacija ir greičiausia te
būtų apsirobota tik pačia 
Lietuva,- nes iš tikrųjų jų 
skrydis jau nebuvo tos rū
šies pirmasis.

Gyvenime visados ir viso
se srityse galioja pirmasis. 
Kas vyksta “vėliau - tai jau 
kasdienybė. Juk pora metų 
vėliau (1935 rugsėjo 22/23) 
ir Feliksas Vaitkus to paties 
idealizmo vedinas pasileido 
Dariaus ir Girėno keliais.
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IŠ II-JŲ PLB DIENŲ ČIKAGOJE
j RAŠO JURGIS JANUŠAITIS

Pasirengimai
Mielas Redaktoriau,

Į Čikagą, po vėsoko pava
sario, sugrįžo karštokos va
saros dienos. Taigi, suskri- 
dusius svečius, jeigu šilima 
tęsis, gerokai pašildysime.

Na, ne tik oras čikagiškius 
kaitina, bet ir II PL D-nų 
ruošos paskutinieji darbai. 
Iki šio istorinio įvykio beliko 
vos pora dienų. Sujudimas 
Čikagos lietuvių tarpe dide
lis. II PL D-nų vyriausias ir 
visų kitų renginių komitetai 
prakaituodami, iki vėlumų 
dar posėdžiauja, daro pas
kutinius sprendimus. Į JAV 
sėkmingai ir laimingai su
skrido ir Jūsų kontinento 
lietuviai — PLB Seimo, Jau
nimo Kongreso, Sporto žai
dynių reprezentantai, sve
čiai.

Sportininkai, Antano 
Laukaičio vadovaujami ir 
kitos komandos jau suspėjo 
Amerikoje apšilti. Jie at
skrido anksčiau. Sportuo
jantis, žvalus ir mielas Aus
tralijos lietuvių jaunimas 
gražiai ir šiltai Amerikoje, 
didžiuose miestuose, lietu
vių kolonijose sutiktas. San 
Franciske, Clevelande, Det
roite ir Kanadoje sportiniai 
vienetai draugiškose rung
tynėse susitiko su tų vieto
vių sporto komandomis, su
žaidė draugiškas rungtynes, 
išbandė jėgas ir pasiruošę 
sporto žaidynėms. Visus 
sveikiname, visiems linkime 
geriausios sėkmės ir užpel
nytų pergalių bei medalių.

Birželio 24 d. Australijos 
sportininkai suskrenda Či
kagon. Po trumpo poilsio, 
birželio 26 d. šauniose gre
tose, drauge su kitais sporto 
entuziastais žygiuos Sporto 
žaidynių atidarymo iškilmė
se, o po iškilmių aikštėse 
prasidės rungtynės.

Sportininkų iš viso būsią 
virš 1000. Tai šaunus būrys!

Žaidynių salės vėsinamos, 
nebus didelių problemų, jei
gu ir nesiliaus karštis. Apie 
sporto žaidynes iš iškilmių 
duosiu atskirą reportažą. 
Dabar tik prieš šventinėmis 
nuotaikomis dalinamės.

Jau teko paspausti ne vie
nam Jūsų krašto Seimo at
stovui ranką. Šnektelėjau su 
A.L. Bendruomenės Krašto 
Eirmininku inž. Vytautu Bu- 

evičium. Sumanus vyras.
Rankose glėbys planų PLB 
Seimui. Su juo pasidalinome 
ir apie Australijos LB rū
pesčius, spaudą, veikimą ir 
veikėjus. Buvo malonu min
timis persimesti su Seimo 
atstovais: Vincu Augustina- 
vičiumi, Juozu Maksvyčiu, 
Bronium Stašioniu. Na, be 
abejo jų daugiau sutiksiu 
Sačiame Seime. Džiugu, kad 

eimo atstovai atvyko su 
pozituviais siūlymais, domisi 
LB gyvenimu ir žada Seime 
stiprokai pasireikšti. Gi į 
mūsų namučius atskrido la
bai miela ir brangi viešnia, 
■mūsų žento mamytė Elenutė 
Badauskienė. Ji Sydnejaus 
lietuviams gerai pažįstama. 
Gaila, kad nesulaukėme a.a. 
Kazimiero Badausko, o jis 
toks mielas, geros širdies 
vyras buvo.

Antrųjų PL D-nų išvaka
rėse lietuviškajame 
Marquette Parke, Lithua
nian Plaza Ct. gatvėje, bir
želio 25 d. įvyksta milžiniš

kos apimties karnavalas, ar 
kitaip vadinama mugė, ku
rioje per dieną dalyvaus virš 
30.000 žmonių. Taip ’’eks
pertai” apskaičiuoja. Čia 
veiks kavinės, barai, pre- 
kybstaliai, gros du orkes
trai, šoks tautinius šokius, 
girkšnosime alutį, užkan
džiausime "karštais šuniu
kais”.

Na, žinoma, įspūdis mie
liems svečiams, atskridu- 
siems iš kitų kontinentų bus 
didelis. Apie mugės nuotai
kas šnektelėsiu bene pir
mame reportaže iš Pasaulio 
Lietuvių Dienų.

Mielas Redaktoriau, jeigu 
sveikata leis, tai bandysiu 

-aplėkti kiek įmanoma dau
giau renginių ir apie juos 
sumesti reportažus. Drauge 
dėkoju Jums, kad man pati
kėjote gana sunkų darbą. 
Nežinau, ar sugebėsiu visu 
šimtu procentų tai atlikti.

Intarpuose įterpsiu ir ma
žesnius renginius, kaip Lie
tuvių Žurnalistų Sąjungos, 
Karių Ravensburgo gimna
zijos mokytojų ir mokinių, 
Lietuvių Fondo narių susi
būrimus, pobūvėlius ir t.t.

Bendrai paėmus, Čikagos 
lietuvių nuotaikos geros. 
Daug jau matosi naujų vei
dų, svečių iš visų kontinen

Gera pradžia .
25.000 LIETUVIŲ 

MARQUETTE PARKE

Antrųjų Pasaulio Lietuvių 
Dienų išvakarėse,, birželio 
25 d., didžiausioj lietuvių 
kolonijoj Marquette Parke, 
buvo suruoštas ypatintai di
delis lietuvių festivalis - 
mugė. Ekspertų teigimu šią 
mugę aplankė virs 25.000 
žmonių, žinoma dauguma 
lietuvių, nors nestokota ir 
kitataučių. Mugę ruošė ko
misija, vadovaujama Zigmo 
Mikučio, talkinant keletai 
kitų darbščių žmonių.

Jau nuo ankstyvo ryto, 
kaip skruzdės, judėjo 
prekybininkai, įvairios or
ganizacijos, įsiruošdamos 
savus prekystalius, barus, 
užkandines, kavines, resto
ranus. Mugė užėmė keturis 
blokus, Lithuanian Plaza Ct. 
gatvėje. Pirmą valandą po 
pietų susirinko į mugės ati
darymą miesto pareigūnai, 
dvasiškiai, organizacijų 
atstovai. Programai vado
vavo respublikonų veikėjas 
Anatolijus Milūnas, kuris 
minią supažindino su kalbė
tojais, pridėdamas savus 
komentarus.

Pirmasis į spalvingą minią 
prabilo II PL D-nų vyr. ko
miteto pirmininkas dr. 
Antanas Razma, pasveikin
damas iš viso laisvojo pa
saulio suskridusius lietu
vius, palinkėjo malonios 
viešnagės Čikagoje. Išryš
kino lietuvių politinį įnašą į 
šio krašto gyvenimą, ragino 
glausti gretas lietuviškajam 
darbui ir tautiniam išliki
mui, kvietė dalyvauti visuo
se, gausiuose II PL D-nų 
renginiuose.

Vyskupas Vincentas Briz- 
gys, sveikindamas lietuvius, 
perdavė ir Šventojo Tėvo 
palaiminimą. Tėviškės pa

Naujai perrinktas PL B-nės pirmininkas 
inž. Vytautas Kamantas

tų. Malonūs susipažinimai ir 
susitikimai jau prasidėjo. 
Rengėjai deda visas pastan
gas, kad II PL D-nos ir jų 
renginiai atsiektų savo 
tikslo, būtų įdomūs, vertingi 
ir išliekantys.

rapijos klebonas Ansas Tra- 
kis gėrėjosi lietuvių susi
klausymu ir darbštumu ir 
kvietė ir ateityje vieningai 
dirbti Lietuvos šviesesnei 
ateičiai. Marquette Parko 
namų savininkų draugijos 
pirmininkas Zigmas Mikužis 
išreiškė viltį, kad drauge su 
mums palankiais miesto pa
reigūnais dirbdami išsaugo
sime ir šią gražią lietuvių 
koloniją. Kvietė iš jos nesi
traukti. .

15 Ward seniūnas Frank 
Brady perskaitė miesto ta-, 
rybos proklomaciją, kuria 
šia proga Čikagoje skelbia
ma Lietuvių Dienos.

Į mugės atidarymą naujai 
išrinktasis burmistras neat
vyko, o gal ir nebuvo pa
kviestas. Tačiau atvyko 
Jane Byrne, buvusi miesto 
burmistre, lietuviams labai 
palanki, simpatiška. Ji 
trumpame žodyje pasveiki
no lietuvius, pasigėrėjo jų 
darbštumu, geru organizuo
tumu, prisiminė lietuvių pa
ramą rinkimų metu ir ragino 
šioje kolonijoje jaustis tik
raisiais šeimininkais ir iš čia 
nesitraukti. Savo trumpą, 
gražų žodį baigė pažymėda
ma, kad ji mylinti lietuvius. 
Jai minios sukėlė audringas 
ovacijas. Mugę atidarant 
JAV ir Lietuvos himnus, 
orkestrui palydint, sugiedo- 
{’o Metropolitan operos so- 
istas Algirdas Brazis.

Žvelgiant nuo tribūnos 
ypatingas gatvėje vaizdas. 
Gražūs šūkiai, skelbią, kad 
čia Lietuvių festivalis puošė 
gatves. Grojo trys orkestrai. 
Vytis tautinių šokių grupė, 
vadovaujama Smieliauskai- 
tės-Atkinson gatvėje šoko 
tautinius šokius.

Minios iš palengvo judėjo 
gatve. Apgulti prekystaliai 
žmonių, norinčių įsigyti su
venyrų, vertingų knygų, 

paveikslų, gintaro išdirbi
nių, tautodailės darbų, žo
džiu, ko tik norėjai, galėjai 
mugėje įsigyti. Be abejo, 
karščių iškankinti žmonės, 
veržėsi prie prekystalių, kur 
Earduodamas šaltas alutis ar 

iti gėrimai. Buvo perpildyti 
barai. Nebebuvo galima 
skubiai visų ištroškusių ir 
alkstančių aptarnauti.

O kiek malonių susitiki
mų. Pietų Amerikos, Aus
tralijos, Europos lietuviai 
spaudė vieni kitiems rankas, 
bučiniais dalinosi po dau
gelio nesimatymo metų su-

Meniniai
Pagyvenę mugės nuotai

komis, pasisvečiavę Mar
quette Parke, vakare sku
bėjome dvasiniai atgaivai į 
Jaunimo Centrą, kur birže
lio 25 d. įvyko du gražūs, 
vertingi renginiai - atidaryta 
Pasaulio lietuvių dailininkų 
paroda ir literatūros vaka
ras. Šie renginiai, kaip ir 
dera, buvo gražus ir geras 
įvadas į II PL D-nų nuotai
kas.

MENO PARODOJE

dalyvauja su savo rinkti
niais darbais 45 dailininkai - 
iš JAV, Kanados, Australi
jos, Urugvajaus, Prancūzi
jos, Anglijos, Suomijos, Iz
raelio, Šveicarijos. Dailinin
kų darbų tematika, kaip ir 
patys dailininkai, įvairi. 
Darbai rinktiniai, tad žiūro
vą domina ir "pririša” ap
mąstymui.

Šią Pasaulio lietuvių dai
lininkų parodą ruošė Kultū
rinių renginių komitetas, 
vadovaujamas Ingridos 

■ Bublienės. Gi parodos 
suruošimo darbus atliko 
komisija, vadovaujama dail. 
Vandos Aleknienės. Parodą 
atidarant, dail. Vanda Alek
nienė pasveikino dailininkus 
ir juos pristatė gausiai pub
likai Čiurlionio galerijoje. 
Čiurlionio galerijos globėjų 
vardu žodį apie kūrėją, jo 
išliekančias vertybes kalbė
jo kun. Juozas Vaišnys S.J.

I PL D-nų vyr. komiteto 
pirmininkas dr. Antanas 
Razma, sveikindamas daili-

Konferencija Prahoje
Propagandinė taikos konfe

rencija, smerkianti atominį 
karą, susilaukė 2.500 atstovų 
iš 140 valstybių. Ji buvo pra
dėta komunistinio Čekoslova
kijos režimo suorganizuoto
mis demonstracijomis, bet iš 
kontrolės įsiveržė keli šimtai 
Čekoslovakijos jaunuolių, pra
džioje turėjusių propagandi
nius plakatus, kuriuos staiga 
pakeitė spontaniški šūkiai: 
“Mes norim taikos ir laisvės!”, 
“Šalin kariuomenę!", “Laisvė 
visoms tautoms!” Įsisiūbavu
sius demonstrantus išsklaidė 
milicija. Vietiniai disidentai 
konferencijon nebuvo įsileis
ti, bet jie bandė susitikti su 
vakariečiais dalyviais Prahos 
parke. Milicija išardė susiti
kimą, konfiskavo televizijos 
atstovų filmus. Konferenci
jos dalyvius pasiekė politinių 
kalinių laiškas su reikšmingu 
perspėjimu: “Vyriausybės, pa
neigiančios taiką savo pilie
čiams, negali nuoširdžiai siek
ti taikos tarptautiniu mastu”. 
Konferencijoje buvo puola
mos JAV, garbinama Maskva.

šitikę, kalbų nestokojo, vi
sus lydėjo giedri, maloni 
nuotaika, nors, kaip minė
jau, buvo karšta, karšta die- 
nutė. Mugė praėjo įspūdin
gai, tęsėsi iki vėlumos, visi 
padarė gerą biznį, o svar
biausia buvo gražiai visų 
pabendrauta.

Po to dar prie barų stovi
niavo, alutį girkšnojo, kar
tais jaunimas sumetė ir dai
nos posmą tol, kol tvarkos 
dabotojai visiems pasiūlė 
ramų poilsį namuose.

Rytoj prasideda oficialiai 
II PL D-nos. Skubėsime pir
miausia į maldos namus 
dvasiniam susikaupimui.

renginiai
ninkus savo vadovaujamo 
komiteto vardu, aukštai 
vertino dailininkų kūrybą ir 
vertingą įnašą į mūsų kultū
ros ugdymą.

Kultūrinių renginių komi
teto pirmininke Ingrida 
Bublienė, sveikindama dai
lininkus, leidinyje atspaus
tame žodyje taip sako:

"Lietuvių dailininkų pa
roda II Pasaulio Lietuvių 
Dienose yra mūsų pasidi
džiavimas ir brangi kūrėjų 
dovana visuomenei.

Dailės ir meno kūriniai 
yra geriausi mūsų tautos 
kultūros ambasadoriai pla
čiame pasaulyje ir ryškiausi 
mūsų kūrybinio pajėgumo 
liudininkai išeivijoje.

Nuoširdžiai sveikindama 
visus mūsų kultūros kūrėjus 
plačiame pasaulyje, ypatin
gai sveikinu visus dalyvau- 
e' n čius šioje dailės parodoje, 

PL D-nose.- Tegu šios 
dailės parodos kūrybinė 
dvasia stiprina tolimesnius 
kūrybos polėkius ir tegu su
teikia visiems kūrėjams 
naujo įkvėpimo”.

Pasižvalgę dailės parodo
je skubame į

LITERATŪROS VAKARĄ

Jaunimo Centran, didžio- 
jon salėn. Žmonių pilna, 
erdvi didžioji salė. Dalia 
Gotceitienė aptaria šio Lite- 
.ratūros vakaro programos 
atlikėjus, jų kūrybą, pažy
mėdama, kad ši literatūros

Nukelta į 4 psl.
Mūsų Pastogė Nr. 27,1983.7.11, psl. 3
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Namie ir svetur
ADELAIDE

TRĖMIMŲ MINĖJIMAS

Praėjo keturiasdešimt 
dveji metai, kai bolševikai 
išplėšė tūkstančius mūsų 
tautiečių ir išvežė lėtai mir
čiai Sibiro platybėse. Šie 
skaudūs birželio įvykiai liko 
lietuvių tautai neginčijama 
žaizda, kurios nei atstumai, 
nei laikas niekuomet negalės 
užgydyti. Šią sukaktį visuo
met privalome prisiminti, 
kur bebūtumėm. Tegu šie 
įvykiai ne tik skausmu pa
liečia mūsų širdis, bet pa
skatina atnaujinti pasiryži
mą visomis jėgomis kovoti 
už savo tėvynės išlaisvini
mą, kad aukos ir ištęstos 
kančios neliktų beprasmiš
kos.

Jau virš 30 metų adelai- 
diškiai lietuviai su estais ir 
latviais organizuoja plačios 
apimties ir gerai paruoštus 
birželio trėmimų minėjimus. 
Šios pareigos imasi Pietų 
Australijos Baltų Taryba.

Šiųmetinis minėjimas 
pravestas kiek pavėluotai.

Minėjimo dieną lietuvių 
šv. Kazimiero koplyčioje at
laikytos pamaldos už žuvu
sius tremtinius. 2.30 vai. da
lyvaujant pabaltiečiams pa
dėtas vainikas prie Austra
lijos žuvusiems kariams pa
minklo. Po to visi susirinko į 
miesto rotušės salę, kur tra
diciniai kasmet pravedamas 
pats minėjimas. Reikia pa
minėti, kad ši erdvi salė vi
sados būdavo tomis progo
mis užpildoma.

Iš PLB
Dienu...

Atkelta iš 3 psl.
šventė derinasi su visomis II 
PL D-nų taikomis, gi pats 
kūrybos žodis kaip tik liu
dijąs lietuvio gyvastingumą 
ir tautini atsparumą.

Šiame Literatūros vakare 
susitinkame su, sakyčiau, 
bene pačiais stipriausiais, 
trijų žanrų literatūros 
atstovais.

Poetas K. Bradūnas buvęs 
Draugo kultūrinės laidos 
redaktorius, daugelio poezi
jos knygų autorius, Poezijos 
dienų organizatorius ir šį 
kartą scenon sugrįžo su ge
rais, ankstyvesnių knygų 
eilėraščiais. Jis geba juos 
skaityti su įsijautimu, pats 
išgyvendamas kūrinio mintį. 
Savo kūrybą skaitė dviem 
išėjimais. Skaitymą baigė 
eilėraščiais iš ciklo ’’Priera
šai”. Eilėraščių tematiką 
nuvedė klausytoją prie al
suojančios žemės, Sonatų ir 
Fugų, Donelaičio kapo ir po
kalbio su karalium-

Algirdas Landsbergis, 
dramų autorius, dramatur- 
gas, scenon išėjo su origina- 

u, nauju, šiais metais kon
kursą laimėjusiu veikalu - 
’’rimtos komedijos” — ’’Onos 
veidas”, pridėdamas, kad tai 
esanti ’’sonata kanalizacijos 
vamzdžiams”.

Šiame kūri nyje su akto
riaus gabumais Algirdas 
Landsbergis atskleidė bū
dingą detalę apie iš okup. 
Lietuvos atvykusią moterį 
pas savo gimines Amerikon, 
perteikė ’’viešnios” nuoty
kius, pokalbius, pastangas 
gražėti ir sugrįžimą į okup. 
Lietuvą bei jos pokalbius su 
sovietiniu muitinės pareigū

Publikos eilėse sėdėjo ne 
vien tik paliestųjų tautų 
žmonės, bet ir žymus skai
čius iškilių australų, visuo
menės ir politikos atstovų.

Minėjimas pradėtas N. 
Masiulytei-Stapleton pa
skambinus Australijos him
ną.

Įžanginę kalbą pasakė Dr. 
S. Pacevičienė - Baltų K-to 
pirmininkė. Sekė vėl N. Ma- 
siulytė-Stapleton, vargonais 
pagrojusi C. Gounod ”Ave 
Maria’’.

Astra Matison ir Sietynas 
Kubilius angliškai padekla
mavo P. Lemberto ’’Birželiui 
prisiminti”.

Pagrindinę kalbą pasakė 
The Hon. Michael Hodgman, 
M.H.R. Kalbėtojas pabrėžė, 
kad nė viena imperija nėra 
amžina. Ateis galas ir sovie
tinei imperijai ir gal ne
trukus baltai susilauks lais
vės.

Po pertraukos meninėje 
programoje pasirodė estų, 
latvių ir lietuvių chorai. 
Jungtinis minėtų tautybių 
choras sugiedojo ’’Song of 
Australia” diriguojant Vy
tautui Straukui. Andrea 
Darzins fleita pagrojo kelis 
. Schuberto kūrinius. Minė
jimas baigtas pabaltiečių 
tautiniais himnais.

Minėjimas buvo rimtai 
paruoštas ir iškilmingai 
pravestas. Rengėjai kviesti
niams svečiams suruošė 
kuklų priėmimą.

Už šį įspūdingą minėjimą 
turime būti dėkingi Baltų 
Tarybai. Adelaidiškis 

nu. Epizodai publikoje su
kėlė gardaus juoko, tuo la
biau, kad autorius moka juos 
taip vaizdžiai, aktoriškai 
perteikti.

Birutė Pūkelevičiūtė - ra
šytoja ir aktorė, parašiusi 
keletą knygų, kurios yra lai
mėjusios premijas. Ji šį kar
tą sugrįžo į ’’Aštuonių lapų” 
ir ’’Devinto lapo” dienas, re
čitalio ir komentarų forma. 
Savo kūryba klausytoją su
grąžino į karo audrų sūku
rius, išgyvenimus, nuotai
kas, patirtus vargus bei lie
tuvių išgyventas nuotaikas 
jau laisvajame pasaulyje, 
netoli Čikagos, prie Michi- 
gano ežero. Ji savo kūryba 
ir jos perteikimu žavėjo 
klausytoją ir vedė išgyventų 
prisiminimų keliais.

Šį puikų literatūros vaka
rą baigė Kultūros tarybos 
pirmininkė jautriu padėkos 
žodžiu, pažymėdama, kad 
tik kūrybingos tautos išlieka, 
gyvos, pasveikino kūrėjus, 
išreiškė jiems gilią padėką. 
Programos atlikėjams, kaip 
nuoširdų padėkos ženklą, 
prisegė po gyvų gėlių žiedą.

Šis Literatūros vakaras 
sava kūryba ir rašytojais 
buvo ypač geras.

Išgyvenome trijų žanrų 
kūrybą - poeziją, dramą ir 
beletristiką. Už šią gražią 
kultūrinę dovaną tenka pa
dėkoti kultūrinių renginių 
komiteto pirmininkei Ingri
dai Bublienei.

Rytoj, kaip minėjau ren
kamės dvasiniam susikaupi
mui ir vėliau į II PL D-nų 
atidarymo iškilmes prie pa
minklo žuvusiems už Lietu
vos laisvę, Jaunimo Centro 
sodelyje ir PLB Seimo ati
darymą.

Tad iki sekančios dienos 
nuotaikų.

jūsų Jurgis Janušaitis

DARIAUS IR GIRĖNO 
minėjimas Adelaidėje ren
giamas liepos 16-17 d.d. 
Adei. Liet. Namuose. Ren
gia Adelaidės ramovėnai.

Balandžio 4 d. suėjo 100 
metų, kai gimė Augustinas 
Voldemaras, buvęs pirmasis 
nepriklausomos Lietuvos 
min. pirmininkas, plačiai 
pasireiškęs tarptautinėje 
politikoje gindamas Lietu
vos reikalus. Įvykus nesuta
rimui su to meto Lietuvos 
vyriausybe A. Voldemaras 
buvo kalinamas ir ištremtas, 
bet bolševikams okupavus 
Lietuvą jis staiga sugrįžo ir 
tuoj pat buvo suimtas ir iš
tremtas į Sibirą. Turimomis 
žiniomis jis mirė 1944 m. so
vietų koncentracijos sto
vykloje Sibire.

Adelaidės Liet. Atgimimo 
Sąjūdžio skyrius birželio 11 
d. surengė A. Voldemaro 
minėimąkuriame dalyvavo 
ir sydnejiškis J.P. Kedys, 
minėjime skaitęs paskaitą.

Birželio 18 d. vakare išly
dėti adelaidiškiai PLB seimo 
atstovai: Č. Zamoiskis su 
žmona, V. Baltutis ir eilė 
tautiečių, drauge vykstančių 
į PLB Dienas. Atsisveiki
nant palinkėta visiems gero 
vėjo.

Adei. Apyl. pirm. Č. Za
moiskis savo valdžios raktus 
išvykdamas perdavė Valdy
bos vicepirmininkui V. Vo
syliui.

Adelaidės pabaltiečiai pagerbia žuvusiuosius ir ištremtuosius. Prie paminklo 
žuvusiems vainiką padėjo fed. parlamento narys Mr. M. Hodgman, M.H.R., ir 
Dr. S. Pacevičienė (abu prieky). Nuotrauka V. Vosyliaus

Padegėlių reikalais
PAILDOMOS AUKOS PER 
GAISRUS NUKENTĖJU- 
SIEMS VIKTORIJOJE

P. Vaičaitis $ 10
V. ir R. Aniuliai $ 40
V. ir R. Pumpučiai $ 10
S.G. Moterų D-ja $ 100
J.J. Meiliūnai $ 10
P. ir J. Mažyliai $ 50
V. ir J. Žitkevičiai $ 10
Melb. Liet. Parapija $ 100
Kęstutis Vanagas $ 20
J. Jarinkevičius $ 25
J. Česnaitis (NSW) $ 100
J. irA. Varkaliai $ 30
Apolonija Czelna $ 100
Gailutė Gasiūnas $ 50
Syd. Liet. Apylinkė $ 760

Per Viktorijos Pelenų 
dienos gaisrus nukentėjo 
kelios lietuvių šeimos. Tuo

REMK AUSTRALIJOS 
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 įvairiomis 
progomis jam aukosime, stosime jo nariais ir 
nepamiršime jo surašydami testamentus. Testamentuose 
reikia įrašyti tiksliai angliškąjį Fondo pavadinimą ir 
adresą:

i
’ AUSTRALIAN LITHUANIAN FOUNDATION INC.
j 50 Errol Street,

North Melbourne, Victoria

A.L. Fondo Valdyba

Birželio 18-19 d.d. su šiuo 
pasauliu atsiskyrė a.a. 
Leonas Leningas ir Vladas 
Jablonskis.

Adelaidės liet, parapijos 
leidžiamas dvisavaitinis 
biuletenis ’’Šventadienio 
balsas” birželio 26 d. at
šventė 30 metų gyvavimo 
sukaktį. Ta proga leidėjas 
rašė: ’’Esu šauklys per 30 
metų neužkimusiu balsu jus 
kviečiantis laikytis dvasinė
je artumoje prie pavergtos 
tėvynės pakelėse palikto 
rymoti Rūpintojėlio, prie 

met Melbourne tučtuojau 
susiorganizavo vajus nu- 
kentėjusiems lietuviams pa
remti. Pinigai buvo pradėti 
rinkti per Vasario 16 minė
jimą ir viso surinkta $ 1952.

Surinkti pinigai buvo per
duoti A.L. Fondo priežiūrai. 
Tada A.L. Fondas perdavė 
Melb. Apylinkės Valdybai 
suaukotus pinigus paskirs
tyti nukentėjusiems. Tuo 
būdu buvo sudarytas komi
tetas iš p. H. Statkuvienės 
(Kat. Mot. Draugijos atsto
vė), A. Klimo (Melb. Liet. 
Bendruomenės atstovas) ir 
M. Didžio (ALF atstovas) 
kurie paskirstė pinigus taip: 
p.p. V. Vaitkai

Macedon $ 900 
p.p. Žukauskai

Macedon $ 700 

išeivijoje sukurtos parapi
jos, prie siekių savo tautai 
laisvės ir nepriklausomy-

Iš rusų okupuoto Afga
nistano pabėgėlių skaičius 
Pakistane jau siekia virš ke
turių milijonų. Afganistane 
laisvės kovos vasaros metu 
ypač sustiprėjo. Sovietų 
viršūnės rimtai abejoja savo 
žygio į Afganistaną tikslu
mu.

p.p. Malakūnai
Mt Macedon $ 250 

p. H. Malakūnas
Mt Macedon $ 100

Likutis $ 2 ir susirinkusios 
palūkanos atiduoti A.L. 
Fondui.

M. Didžys

Lietuvoje nuteistas Jonas 
Sadūnas, vilnietis, pusantrų 
metų kalėjimo už antitary
binę veiklą. Pats Jonas Sa
dūnas teismo nuosprendį 
laiko neteisėtu ir padavė 
apeliacinį skundą. Kol byla 
bus persvarstyta, nuteista
sis dar neuždarytas.

Jonas Sadūnas yra pasau
ly pagarsėjusios Nijolės Sa- 
dūnaitės brolis. Jis seserį, 
grįžusią iš kalėjimo ir trem
ties, priėmė savo butan nes 
jai nebuvo leista apsigyventi 
Vilniuje.
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Prisimenant Jurgį Kalakonį
Rodos visi dar gyvai pri

simename buvusį Mūsų 
Pastogės redaktorių Jurgį 
Kalakauską-Kalakonį nuolat 
ramiu, be prasikišančių 
emocijų veidu, draugišku ir 
niekad nepriekaištaujančiu 
žvilgsniu. Šiais metais suei
na jau dvidešimt aštuoneri 
metai, kai jis atgulė amžino 
poilsio Sydnejaus Rookwood 
kapinėse, mirties išplėštas 
ne tik iš mūsų tarpo, bet ir 
tiesioginiai išplėštas iš Mūsų 
Pastogės redaktoriaus pa
reigų, kuriose jis išbuvo nuo 
1953 metų iki mirties. Tai 
buvo iki to meto ilgiausiai 
ištvėręs Mūsų Pastogės re
daktorius, nes prieš jam 
ateinant Mūsų Pastogės re
daktoriaus pozicija buvo la-
bai nepastovi.

Jurgis Kalakonis savo 
santūriu charakteriu ir su
gebėjimais patenkino ne tik 
Mūsų Pastogės skaitytojus, 
bet ir pačius leidėjus. Jo 
nuosaikus žvilgsnis į besi
vystančius įvykius, į jo tvir
tą nusistatymą pačios bend
ruomenės reikalais, jo nuo
saiki tolerancija ir sudarė 
neužmirštamus kozerius. 
Gaila, mirtis nutraukė jo 
kaip redaktoriaus tolimesnį 
vystymąsi.

A.a. J. Kalakauskas - Ka
lakonis greičiausiai jau buvo 
iš prigimties žurnalistas. 
Nežiūrint jo patyrimo žur
nalistinėje praktikoje ir įgy
tų pašalinių specialybių išei
vijoje, ypač Australijoje, jo 
polinkis į spaudos darbą 
nuolat prasiverždavo iš kas
dienybės. Dar būdamas ne
priklausomoje Lietuvoje jis 
jau buvo pilnai susipažinęs 
su redakciniu darbu ir žino
damas šio darbo nedėkingu
mą, jis vis tiek neatsispyrė 
savo pašaukimui, nors 
galėjo be nervinės įtampos 
ramiau ir pelningiau gyventi 
dirbdamas kitoje : specialy
bėje.

A.a. Jurgio palikti pėdsa
kai Australijos Liet. Bend
ruomenėje ir ypač Mūsų. 
Pastogėje neišdilo ir iki 
šiandie, ko galbūt neprisi
mintume, jeigu jis būtų pa
silikęs staliumi, mechaniku 

ar kur įstaigoje valdininku. 
Per savo žurnalistinį pašau
kimą ir ypač redaguodamas 
Mūsų Pastogę jis save įpi- 
lietino ilgam laikui savo 
pozityviais įnašais, darnia ir 
konstruktyvia veikla, kuri 
ypatingai išryškėja dirbant 
spaudoje.

Nežiūrint įgimtų polinkių 
Jurgio Kalakonio tvirtas 
lietuviškas nusistatymas ir 
iš to išplaukianti veikla ir 
yra tas pagrindas, dėl ko jį 
šiandie su pagarba ir meile 
minime. Galime būti tikri, 
kad ir po 28-rių metų Aus
tralijos Liet. Bendruomenė
je ir spaudoje jo įtikėti idea
lai ir aspiracijos tebėra ta 
pačia kryptimi tęsiamos ir 
vystomos. ' „

STASYS SANTVARAS

GIESMĖ DARIUI IR GIRĖNUI

Tūkstančiai akių sužiuro vakaruosna,
Nes iš tenai turėjo kilti geležinis paukštis.
Tartum. plaštakė daužėsi kožna širdis, 
Spėliojimai kaip žvaigždės nardė tolumas ir aukštį...

Tuo metu didingos žirklės kirpo erdvę,
Kaip siuvėja vestuvių baltą drobę...
Audra ir žaibai ugninėm rankom taškė debesis, 
Bet niekas nūn auksinių žirklių nepagrobė...

Iš padangių narsūs vyrai pažvelgė į kontinentą, 
Į žemę, kurioje budėjo mylima tėvynė — 
Kraštas lygumų ir žydinčių darželių, — 
Kuriam per vandenyno platybes jie kelią skynė...

Kaip neregėti juodvarniai pradėjo lėkti žinios — 
Nebėr jau Dariaus ir Girėno...
Ir juodos vėliavos kaip liūdnos našlės
Iškilo į gatves nuo Vilkaviškio lig toliųjų Ežerėnų...

Sukurto aukurio liepsningi dūmai kyla, 
Ir tūkstančiai širdžių aprauda kraujo auką... 
Ak, tą, kuri pasiaukojimu didžiu 
Gyventi kurt ir viską nugalėti šaukia...

Sudužo greitasparnis laivas į mažas skeveldras, 
bet regiu — nesudužo amžinasis žodis, 
Kad Lietuva ir šių dienų giedroj aukštybėj 
Kaip nugalinti karalienė pasirodė...

’’Aušros” sukakčiai

SPECIALIUS VOKUS, 
PAGERBIANT ’’AUŠROS”
SUKAKTĮ . išleido Lietuvių 
Filatelistų D-ja KANADOJE, 
TORONTE.

įvykiai
Aną savaitę Australijoje 

pasibaigė byla dėl daug 
kontraversijų sukėlusios 
projektuotos Franklin už
tvankos Tasmanijoje., Tas
manijos valstijos vyriausybė 
(liberalų) buvo užsimojusi 
statyti Tasmanijos gilumoje 
■hidroelektrinę užtvanką, iš 
kurios tikėtasi gauti dideli 
kiekiai elektros, bet gamtos 
.apsaugos gynėjai (greičiau
sia sukurstyti pašalinių jė
gų) pradėjo protestuoti 
prieš šį projektą. Atsirado 
net ir tokių iš pačios Aus
tralijos, pačios Tasmanijos 
nemačiusių. Dar prieš rinki
mus Darbo partija, matyda
ma iš protestuojančių pasi
pelnymo balsais, rinkiminė 
je kampanijoje pasižadėjo 
atėjus į valdžią tą projektą 
sulaikyti. Po rinkimų visas 
reikalas atsidūrė Australijos 

A.A.
ALEKSANDRUI GAIDŽIONIUI 

mirus, nuoširdžiai liūdesy užjaučiame jo žmoną Veroniką, 
dukras Lidiją ir Reginą, sūnų Viktorą su šeimomis ir 
visus artimuosius.

Jadvyga, Robertas ir Stasys
Norvilaičiai

aukščiausiame teisme, kurio 
sprendimu užtvankos pro
jektas sustabdytas. To pa
sėkoje apie 15 000 darbinin
kų liko be darbo. Nenorė
dama plėsti konflikto su fe- 
deraline vyriausybe ir res
pektuodama. teismo spren
dimą Tasmanijos valstijos 
valdžia nusileido, bet reika
lauja, kad federalinė vy
riausybė kompensuotų 
padarytas išlaidas ir savo 
globon perimtų bedarbius 
darbininkus. Prasidės tam- 
pymasis iš naujo.

Neseniai amerikiečiai bu
vo sėkmingai paleidę jau 
antrą kartą erdvių lėktuvą 
’’Challenger” su penkiais 
astronautais, jų tarpe viena 
moterimi. Tai pirmoji ame
rikiečių astronautė Sally 
Ride, 32 m. amžiaus.

RAUDONA SKA
Vincas Ramonas

Tumosų laukai siekė 
Šunskų girią, o trobesiai bu
vo išstatyti ant pat Šešupės 
kranto. Iš sodo vaikai akme
nuką pajėgdavo numesti į 
patį upės vidurį. Abudu vai
kai dabar kariuomenėj. Vy
resnysis liko puskarininkiu, 
o jaunesnysis plėšė eilinio 
batus. Jam teks ūkis, kai 
grįš iš kariuomenės. Duk
ters Tumosai neturėjo. Tu- 
mosienė labai mylėjo sesers 
mergaites, bet nemažiau ir 
savo tarnaites. Prie darbo 
labai nespaudė, o grįždama 
iš Marijampolės, tarnaitei 
vis ką nors parveždavo 
lauktuvių.

Vaikai ne namie - reikėjo 
samdytis svetima šeimyna.

Agota Žiemytė buvo iš 
Šunskų. Po tarpkalėdžio 
parsivežusi ją namo, Tumo- 
sienė tarė savo vyrui, sėdin
čiam ant šilto priekrosnio:

— Tai mūsų Agotėlė.
— Aha, gerai, gerai, — 

linktelėjo galva Tumosa ir 
nusišypsojo. — Tai Agotėlė?

Tumosienė padėjo jai 

nusirišti vilnonę skarą ir pa
bučiavo į lūpas.

Agota buvo aukštoka, 
gražiai nuaugusi, tamsia
plaukė. Tumosai kažin kodėl 
pasirodė, kad josios nosis 
kiek per smaila. Abipus no
sies ties akimis buvo daug 
rudų taškučių, Ir dar — kai 
ji pažvelgė tiesiai į Tumosą, 
dešinėji akis žiūrėjo kažin 
kur į šalį.

Tumosai pagailo jos. To
kio gražaus sudėjimo ir...

Agota mažai kalbėdavo, 
bet klausydavo atsidėjusi. 
Tumosienei ji atrodė protin
ga, bet Tumosa po savaitės 
nusprendė.

— Atrodo, kad jai trūksta 
vienos vinies.

— Kurgi! Kas tavęs neži
no! Juk tau visos moterys 
kvailos.

— Ne, nesakau, bet jeigu 
moteriška mažai šneka, tai 
jau negerai.

— Negerai! O tokia ap
sukri darbininkė.

— Ne apie rankas šneku 
— apie galvą.

RELĖ
Pavasarį Tumosienė Ago

tai užsiminė apie darželį. 
Kaip nušvito ji!

— Tai žydės! Tai kvepės! 
Tai saulę juokins! •

— Gerai, Agotėle. Gerai, 
mergele, — džiaugėsi ir 
Tumosienė. — O maniau, 
kad ir šiemet daržely reiks 
agurkus ir morkas sėti. Vis 
gaudavau merginas iš Mari
jampolės, iš Degučių. Ar tai 
joms gėlės! Pavasarį lyg ir 
sukrusdavo kast ir sodint, o 
paskui nė žiūrėt darželio ne
žiūrėdavo. Varpučiu ir dil
gėlėm darželis aptekdavo. 
Gėda būdavo žiūrėt. ”Ne to
kiom rūtos”, pasakiau ir 
darželį paverčiau daržu. 
Argi tai man pačiai, senai 
bobai, rūtas sėti! Rūtos, 
mergele, tik ligi vestuvių. 
Man tik prie tvoros pasto
vėti, į žalias pažiūrėti, jau
nas dienas prisiminti.

— Ar teisybė, dėdiene, 
kad rūtos šventos?

— Šventos, Agotėle, 
šventos. Tik kelis daiktus 
šitoj žemėj Dievas mums 
davė šventus. Bitelė — 

šventas vabalėlis, rūtelė — 
šventa žolelė, o ir kregždutė 
šventa. Tap sakydavo mano 
amžinatilsį močiutė. Graži 
rūta, kai žydi, bet dar gra
žesnė nežydėjus!. Taip ir 
su mumis moteriškomis. 
Rūta karti, oi karti! Ant 
jaunų rūtehų ir rasa labai 
krinta, negu ant žydinčių. 
,Sunkus rūtų vainikėlis, 
mergele, oi sunkus, bet jisai 
mergaičių garbė ir visas 
gražumas. Vainikėli oi sun
kus, bet jeigu... jeigu... — 
pažnibždėjo jai į ausį — 
Agota paraudo, — tai nuo
dėmė ir rūtą nešioti. Ir iš
tekės, ir vaikų susilauks, bet 
kai pro darželį eis, vis akis į 
šalį suks. Sunkus rūtų vai
nikėlis, šventa želelė...

— Sunkus, dėdiene, — 
linktelėjo galva Agota susi
mąsčiusi.

— Rūtos, mergele, nė gy 
vulys neliečia. Viską iš savo 
močiutės ir mamos girdėjau. 
Po kruopelę susidėjo, nieko 
neužmiršau. Aha, Agotėle. 
Tai taip viskas yra, o man 
tik jaunas dienas prisiminti.. 
, Tumosienė pasirėmė ant 
tvoros ir ilgai tylėjo. Ji žiū
rėjo į tolį, į mišką, į baltą 

debesėlį,lyg baltą nuometą 
ant liepos viršūnės. Josios 
pilkos akys juokėsi, liesas 
veidas buvo nušvitęs. --

Praeidamas pro šalį, Tu
mosa susijuokė:

— Girdėjau, girdėjau. Ar 
nepradėsit judvi čia’ seno
viškas sutartines giedoti?

— Ne sutartines, o darže
lio tvorą pataisyk.

— O kas čia eis į tą tavo 
darželį? — stabtelėjo Tumo
sa, bet pagalvojęs šūktelėjo: 
— Mikai, atsinešk kirvį. 
Žiūrėk ant skiedryno.

Miką Tumosa parsivežė 
prieš savaitę. Per visą žiemą 
apsiėjo be berno. Parsivežė 
nuo Gižų. Tumosa nuštebo 
išgirdęs, kad Miką ten vadi-' 
na totorium, paskui sužino
jo, kad tai tikra jo pavardė. 
Totorius. Bet veidas tikrai 
gelsvas, kaip tikro totoriaus. 
Apskritas. Nuo prakaito ži
bėjo, kaip žalvarinis puodas. 
Rudos ir didelės, kaip kaš
tonai, akys. Juodi plaukai 
vis krito ant akių. Ir eida
mas, ir dirbdamas jis juos 
vis vertė į viršų.

Nukelta į 6 psl.

Mūsų Pas.ogė Nr. 27, 1983.7.11, psl. 5

5



DRAMATIŠKAS
NEWCASTLE APYLIN
KĖS VISUOTINIS

SUSIRINKIMAS

Birželio. 26 d. įvyko Nei. 
apylinkės visuotinis susirin
kimas St. Lauryno kat. pa
rapijos salėje,
Broadmeadow. Susirinkime 
dalyvavo 26 asmenys.

Susirinkimo pirmininkas 
Stasys Žukas ir Zina Zaka
rauskienė sekretorė.

Valdybos pirmininkas Dr. 
Motiejus šeškus padarė 
pranešimą apie Valdybos 

;veiklą. Valdyba surengė 2 
Tiepriklausomybės Šventės 
ir 2 Tautos Šventės, minėji
mus. Taip pat 2 Motinos 
Dienos minėjimus ir 3 iškilas
- piknikus gamtoje, taip pat 
sėkmingą 30 m. apylinkės

įsteigimo sukakties 
minėjimą. Visi renginiai 
davė pelno, išskyrus 30 m. 
sukakties minėjimą kuris 
davė nuostolių, kas buvo 
padengta iš valdybos kasos. 
Pranešimas baigtas padėko
mis: prel. Petrui Butkui - už 
daljrvavimą ir kalbą Nele 
Apylinkės 30 m. įsteigimo 
bankie.te ir už mišias ryto
jaus dieną už visus mirusius 
šioje apylinkėje ir A. ir D. 
Bajaliams už prelato globo
jimą jam būnant Newcaste
lyje. Kun. Povilui Martuzui
- už laikomas pamaldas lie
tuviams Newcastelyje, Zinai 
Zakarauskienei "Trio + 1” 
vadovei, už dažną programų 
užpildymą čia Newcastelio 
apylinkėje ir kitur. Stasiui 
Žukui už parengimą ir išpil
dymą programos dainomis 
sukakties minėjime. Vikto
rijai Kristensen - už gražų 
bibliotekos vedimą ir tvar
kymą. Alfonštii Šernui už

Raudona skarelė
Atkelta iš 5 psl.

Tumosa paėmė iš jo rankų 
kirvį ir paliepė:

— Nueik į klėtį ir atnešk 
vinių. Tųmažsnių.

Jis ėjo, kaire ranka vers
damas į viršų plaukus. Už
pakalinėj kelnių kišenėj 
raudonavo knygutė.

— Turbūt, nemažai pamo
kytas, kad visur su knyga,
— pastebėjo Tumosienė.

— Mokyti savo mokslų ki
tiems po nosim nekaišioja,
— piktai šyptelėjo Tumosa.
— Ir laukuos, ir namie, kai 
tik stabtelėja valandėlę pa
silsėti, tuoj iš kišenės išsi
traukia tą knygpalaikę.

— Kas ten? Dainos?
— Geros dainos! Valstybė 

ir revoliucija. Lenino.
— Lenino? Ar tai tas 

mokytas žulikas, kur carą 
sušaudė?

— Nutilk tu!... Pakiš lie
žuvį, tai žinosi, kuo Dievas 
vardu. Ar tu nežinai, kad 
Leninas yra šventas tokiem, 
kaip Mikas.

Vyrai taisė tvorą.
— Dėdiene, paprašyk, kad 

iš apačios prikaltų lentą. 
Kad viščiukai neįlįstų — gė
les iškapstys, — paprašė 
Agota nedrąsiai.

Mikas atsidėjęs pažvelgė 
į ją, pažvelgė į Tumosienę ir 
Kamąstė. Palingavęs galvą, 

urbtelėjo:
— Viščiukai... Užteks, kad 

neįlįs paršiukai. Lietuvoj 
biedni žmonės bulvėms že
mės neturi, o čia — gėlės!

— Kam reikia, tas turi, — 
nukirto jį Tumosa.

Tvarą pataisė.
Ir pasėjo rūtą, ir pasėjo 

mėtą.
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Pas Newcastle lietuvius
jau ilgametę valdybos veik
los informaciją ir bendrai 
apie lietuvių gyvenimą 
spaudoje ir radio 2 EA lie
tuvių valandėlėje. Aleksui 
Jasaičiui už nuolatinę finan
sinę paramą valdybai jau 
nuo 1972 metų. Valdybos 
sekretoriui Rokui Lapinskui 
ir kasininkui Algiui Bajaliui 
už darbštų pareigų atlikimą.

Visiems Newcastelio lie
tuviams vienu ar kitu būdu 
materialiai ar pastangomis 
prisidėjusiems prie
valdybos veiklos.

Valdybos kasininkas Algis 
Bajelis padarė trumpą pra
nešimą apie išlaidas ir paja
mas.

Kontrolės Komisijos aktą 
perskaitė Alf. Šernas. Visos 
piniginės operacijos vestos 
tvarkingai. Kontrolės 
Koinisija rado, kad per pas
kutinius dvejus metus 
valdybos kasa yra sumažė
jusi nuo valdybos perimtos 
kasos 38% ir Kontrolės Ko
misija atkreipė į tai dėmesį. 
Kadangi nebuvo patiekta 
išlaidų bei pajamų knygos, 
kur matytųsi įvairių išlaidų 
ir pajamų balansai, Kontro
lės Komisija negalėjo nusta
tyti kurie renginiai davė 
nuostolių ar pelno. Tik iš 
patiektos kasos knygos nu
statyta, kad 30 m. Nele 
Apylinkės įsteigimo minėji
mui susidariusios išlaidos 
viršijo pajamas ir iš kasos 
buvo panaudota $ 222.10. 
Kontrolės Komisija nerado 

.blogos valios ar intencijų.
Sekė Nele bibliotekos ve

dėjos Viktorijos Kristensen 
pranešimas. Bibliotekoje 
turima virš 500 įvairaus tu-

Rytas buvo vėsus. Net 
epušė sodo kampe drebėjo 
nuo to šaltuko. Bet liepos 
viršūnė buvo pilna saulės. 
Liepa skambėte skambėjo. 
Dagiliukas ten buvo ir kitas 
pilkas paukščiukas. Jis švil
paudamas šokinėjo nuo ša
kutės ant šakutės.

Patvoriu slinko ežys. Rai
nas katinas, nusigandęs jo, 
užšoko ant tvoros.

Už sodo garavo upė. Už 
upės buvo tik žolė ir debe
sys. Tamsiai mėlyni debesys 
žemiau saulės, debesys 
aukščiau saulės. Jie visą 
rytą nudažė mėlynai.

0 tas rytas čia pat už lan
go kvepėjo mėtom ir reze
tom.

Pasiėmusi kibirą, Agota 
išėjo karvių melžti. Prie 
darželio sustojo.

Linksmi broliukai juokėsi 
šalia ramių ir nedrąsių sau
lučių. Patvory susiglaudę 
rausvai mirguliavo karkliu
kų žiedai. PUiarožės raudoni 
žiedai plieskė ant viso dar
želio, bet aguona savo rau
donumu užrėkė visas gėles.

Rodos, pačioj širdy kve-- 
pėjo tie rusvi rezetų tašku
čiai.

Agota šypsodama žiūrėjo 
į savo darželį. Su tokiu 
džiaugsmu jau nusenę žmo
nės žiūri į bites ir paukščiu
kus.

Išėjusi už sodo, Agota pa
traukė į pagirį pas karves.

Iš girios išvažiavo ketu
rios rusų kareivių virtuvės 
ir dardėdamos leidosi pakal
nėn. Rusai važiavo prie upės

■ vandens pasisemti. 

rinio knygų. Taip pat pre
numeruojami leidiniai iš 
U.S.A. - Akiračiai, Aidai, 
Moteris, Metmenys, 
Lithuanus. Išvardino asme
nis , kurie dovanomis papil
do biblioteką, ypač dėkoja 
Adelaidės kiosko vedėjui p. 
Pociui už nuolaidas perkant 
ten knygas, taip pat Algiui 
Taškūnui už siunčiamą iš 
Tasmanijos ”Baltic News”. 
Padėkojo Valdybai už finan
sinį rėmimą ir prašė vėl val
dybos paramos apmokėti 
prenumeratoms ateičiai.

Krašto Tarybos atstovas 
Alf Šernas padarė praneši
mą apie Krašto Tarybos su
važiavimą 1982 m. pabai-

Adelaidiškiai išlydimi į PLB Dienas. Iš k.: A. Zamoiskis, 
V. Baltutis, C. Zamoiskis, p. Zamoiskienė, V. Dumčius ir, 
J. Neverauskas. Nuotrauka V. Vosyliaus

Pagiry ant kalno sėdėjo 
Mikas ir skaitė savo knygą.

— Mikai, kodėl tu arklius 
pririšai tokioj išgraužtoj 
vietoj? Matai, koki alkani. 
Beveik žemę graužia.

Mikas užvertė knygą ir 
valandėlę tylėjo, žiūrėdamas 
į- arklius.

— Tu nieko neišmanai, 
Agotėle. Nesakyk, bet neiš
manai. Tu tik dirbi ir nieko 
negalvoji. Šitie buožės iš
naudoja mus. Ir tave, ir ma
ne. Visą dieną tu sunkiai 
dirbi, vakare palaistai savo 
gėles, ir viskas. Kad ir norė
tum, tu neturėtum laiko pa

— Kad žinotų, aš pagalvo
jau ir... Mes sau, o gyvulys 
sau. Duok, panėšėsiu vieną 
kibirą.

— O kai anąsyk prašiau 
panėšėti, tai ką sakei? ”Aš 
ne boba su kibirais tąsytis”.

Mikas neša kibirą ir ty
lėjo.

Tą sekmadienio vakarą 
jau vis i buvo sugulę, kai jis 
grįžo perkėlęs arklius. Pagi
ry jis užtruko gana ilgai. 
Tumosa nė neliepė arklius 
perkelti, nereikėjo, bet Mi
kas tą kėlimą sugalvojo 
pats. Eidamas į kiemą, jis 
stabtelėjo prie praviro Ago- 

galvoti, ko messusilauksim . tos kambarėlio lango. Klau- 
_• žiogai. Tas atda

ras langas, taS juodas ke
turkampis, jam atrodė šil
tas.

ir ką reikia daryti su šitais 
buožėm. O aš turiu turėt lai
ko. Jei arkliai bus sotūs, tai 
tik bėgsi ir bėgsi paskui 
žagrę. Bėgsi per visą dieną. 
O jei bus needę, tai žagrės 
gerai nepatrauks. Stos ir’ 
stos. Turėsiu laiko ir parū
kyt, ir paskaityt, ir pagal
vot.

— Bet kuo tas gyvulys 
kaltas? Tu beširdis!

Mikas tylėjo. Knygą įsiki
šęs į kišenę, kaire ranka 
perbraukė per plaukus ir 
nusijuokė:

— Aš tave pirmą kartą 
matau piktą, Agotėle. Kad 
žinotum, tau pritinka tas 
piktumas.

Mergina žiūrėjo į žemę. __ ____ ______,__  __
Mikas nematė jos akių, matė nis°. Žiogai visai pasiuto!

Net įkaitę smilkiniai tvinksi.
Tyliai, visai tyliai sujudė

jo langai ir tyliai užsidarė.
Žiogai nutilo. Vėl šypte

lėjo mėnulis ir nušvietė taką 
į klėtį.

Mikui buvo gėda eiti tokiu 
savo

tik gražų jos liemenį.
•Agota nuėjo, o Mikas pa

lydėjo ją akimis ir tyliai 
tvirtino kažkam: ’’Kad ne ta 
akis... Ach, kad ne ta viena 
akis! Juk ji graži mergina. 
Labai graži, kad žinotum. 
Eik skersai ir išilgai — kitos 
tokios nerasi”.

Kai Agota grįžo su pilnais 
kibirais, Mikas parodė į ark
lius, pririštus didelėj žolėj.

AR JAU PARĖMEIALB METRAŠTĮ IŠ ANKSTO JĮ 
UŽSISAKYDAMAS?

ALB METRAŠČIO PRENUMERATA -$ 25.00
GARBĖS PRENUMERATA -$ 50.00

RĖMĖJO -$100.00

foje Melbourne. Išryškino, 
ad Krašto Valdyba buvo 

pasiūliusi pakeisti bei papil
dyti Australijos Lietuvių 
Statuto 4 nuostatus. Trys 
buvo patvirtinti, tačiau pri
rašyti prie 4-to paragrafo 
"Taip pat nustoja būti A.L. 
B. nariais asmenys, kurie 
pritaria Lietuvos okupaci
jai” buvo Krašto Tarybos 
atmestas ir A.Š. patiekė ar
gumentaciją dėl šio sprendi- 

sodo kampo ir ilgai ten sto
vėjo.

Toli vakaruose žaibavo. 
Jis jautė, kad ant kairės 
rankos tupi uodas ir čiulpia 
kraują. Gelia. Bet rankos jis 
nė nepajudino. 0 tų žiogų 
čirškimo buvo pilna galva. 
Mikas tvirtino kažkam: 
’’Kad žinotum, jeigu ji... jei
gu ji...”

Kai mėnulio pjautuvas 
pasislėpė už debesų ir sodo 
medžiai pasidarė visai juodi, 
jis vėl priėjo prie lango. Dar 
žingsnis arčiau, dar žings-

Mikui buvo geda eiti 
šviesiu taku. Į klėtį. Į 
lovą.

Bus daugiau 

mo. Krašto Taryba posė
džiavo 3 dienas ir darbot
varkė turėjo 44 punktus. 
Paminėjo Dr. K. Brazaitie- 
nės pranešimą švietimo ir 
mokyklų reikalais, B. Praš- 
mutaitės Jaunimo Sąjungos 
pirmininkės pranešimą apie 
numatomą jaunimo kongre
są rengti Australijoje, Can- 
berros Valdybos pasiūlymą 
rengti Lietuvių Dienas 1984 
Canberroje. Abu pasiūlymai 
Tarybos patvirtinti.

Diskusijų dėl pranešimų 
metu Dr. M. šeškus paaiš
kino, kodėl reikėjo iš kasos 
išleisti 30 m. Nele Apylinkės 
bankietui, pareikšdamas, 
kad pinigai yra veiklos va
riklis. .

Benediktas Liūgą išreiškė 
pasitenkinimą apie gražiai 
tvarkomą biblioteką, kuri 
Alf. Šerno, prieš keletą 
metų buvusio Valdybos pir
mininko iniciatyva, buvo iš 
mirusio Kosto Jazbučio na
mų perkelta į Kristensenų 
šeimos rezidenciją. Bibliote
koje yra knygų, kurių dabar 
nebeįmanoma kitur gauti. 
Alf. Šernas pažymėjo, kad 
biblioteka pasitarnauja ne 
tik skaitytojams, bet dažnai 
galima čia rasti, lyg šaltinių 
bibliotekoje, medžiagos 
Sąskaitoms, ir todėl valdy- 

os finansinė parama biblio
tekai yra sveika ir reikalin
ga.

Sekė naujos valdybos rin
kimai sekančių dvejų metų 
kadencijai. Išstatyta 10 
kandidatų. Bet iš kart pasi
pylė kandidatų atsisakymai, 
kartais duodant priežastis, 
kartais ir be ’’pasiaiškini
mų”. Susidarius dramatiškai 
padėčiai susirinkimo pirmi
ninkas prarado iniciatyvą. Iš 
vietų nugirsta balsų, kad iš 
Apylinkės reikia pereiti į 
seniūniją. Alt Šernas sva
riais žodžiais pasisakė, kad 
apylinkė yra Lietuvių Bend
ruomenės pagrindinė celė ir 
ją čia Newcastelyje patiems 
ją sulikviduoti ne tik per- 
anksti, bet nėra reikalo, tu
rint galvoje, kad čia turima 
virš 100 lietuviškų šeimų, 
nors jų tarpe yra ir mišrių, 
bet mišrios šeimos yra loja
lios ir jei veikla juos patrau
kia, mišrių šeimų nariai daž
nai savo veikla pralenkia ki
tus ir tai pailiustravo pa
vyzdžiais. Kun. Martūzas 
parėmė jo mintis ir išgelbėjo 
susidariusią kritišką padėtį 
pasiūlydamas paprašyti bu
vusius valdybos pareigūnus 

-ir Kontrolės Komisiją eiti 
laikinai pareigas ir šaukti už 
kokio mėnesio specialų susi
rinkimą naujai valdybai su
daryti. Rokas Lapinskas su
tiko eiti savo pareigas, taip 
pat Algis Bajalis, gi Dr. Mo
tiejus šeškus dėl sveikatos 
■atsisakė. Kontrolės Komisi
jos visi trys nariai taip pat 
sutiko eiti savo pareigas iki 
sekančio susirinkimo.

Taip laikinai buvo išgel
bėta apylinkės egzistencija.

Susirinkimo pabaigoje 
Stasys Žukas pranešė, kad 
valdybos prašomas jis ren
gia Melbourne chorui priė
mimą čia Newcastelyje ir 
kreipėsi į susirinkimą pa
skirti sumą iš valdybos ka
sos tiems reikalams, ką su
sirinkimas ir padarė.

A.Š.,
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SPORTININKŲ IŠVYKA AMERIKOJE
R. Sidabras

Australijos lietuvių spor
tininkų kelionė ir gastrolės 
vyksta nuotaikingoje 
atmosferoje, nors pasitaiko 
ir incidentų. Nekalbant apie 
susitikimus Toronte (Kana
doje), dalyvauta Clevelande 
ir New Yorke.

Clevelande mūsų krepši
ninkai susitikime su vietine 
Žaibo komanda pralaimėjo 
70:94. Aiškiai matėsi Žaibo 
pranašumas, nors mūsiškiai 
iš po ilgos kelionės dar ne
buvo kaip reikiant atsigavę. 
Mūsiškių taškai: J. Ignata
vičius 25, A. Milvydas 13, S. 
Balnionis 11, P. Urnevičius 
12, M. Šepokas 6, P. Kapo
čius 3.

NewYorke mūsiškiai pra
laimėjo 65:93 prieš Prince- 
tono koledžio komandą. 
Taškai: J. Ignatavičius 13, 
P. Kapočius 11, M. Šepokas 
10, R. Šliteris 11, A. Milvy
das 6, S. Balnionis 6, P. Ur
nevičius 4, R. Baškus 4.

GYVENIMAS MELBOURNE
PAMINĖTAS
TRAGIŠKASIS BIRŽELIS

1941 m. birželio 14-15 d.d. 
Lietuvą ištiko didelė nelai
mė. Mūsų krašto okupantas 
suiminėjo, sodino į kalėji
mus ir trėmė tarp režimui 
nepageidaujamų ir visai 
nekaltus žmones į Rusijos 
gilumą. Vežė užkaltuose 
prekiniuose vagonuose be 
duonos, be vandens, ken
čiančius alkį ir troškulį. Šei
mos išskirtos. Daugelis vai
kų, senelių ir moterų pake
lyje mirė, kiti stipresnieji 
dar ir dabar kenčia koncen- 
tracijos lageriuose.

Tai buvo siaubingos die
nos, pilnos ašarų, verksmo ir 
sielvarto. Ir šiandien dar
skausmingai gyvi tie įspū
džiai, kuriuos tada iškentė- 
jome. .

Tai buvo masinis žmonių 
trėmimas, kurio metu dingo 
iš Lietuvos apie 40.000 mūsų 
tautiečių. Šiai mūsų tautos 
tragedijai prisiminti Mel
bourne Apyl. Valdyba bir- 
želio-19 d. suruošė minėjimą, 
kuris prasidėjo pamaldomis 
šv. Jono bažnyčioje daly
vaujant mūsų organizaci
joms su vėliavomis ir garbės 
sargybomis. Pamaldas už 
išvežtuosius ir tautos kanki
nius atlaikė kun. P. Vaseris 
pasakęs tai dienai skirtą pa
mokslą. Skaitymus atliko 
jaunimas.

Minėjimo aktas vyko Liet. 
Namuose, kurį buvo paruo
šusi Apyl. Valdybos narė 
Birutė Saulytė. Pranešinėjo 
ir meninę programą atliko 
jaunimas. Tautiniais rūbais 
vilkėdama pranešinėjo Gailė 
Pranckūnaitė. Minėjimą 
pradėjo apyl. pirm. Dr. J. 
Kunca, pakalbėjęs apie da
bartinę pasaulio politinę pa
dėtį ir raginęs aktyviai 
jungtis į bendruomenę, 
stiprinti pastangas siekiant 
mūsų kraštui laisvės. Kun.

A.A. 
ALEKSANDRUI GAIDŽIONIUI 

mirus, nuoširdžiai užjaučiame židiniečius dukrą ir žentą 
Lidiją ir Bronių Žalius ir sūnų Viktorą Gaidžibnį su šeima 

Sydnejaus Skautų Židinys

AUSTRALIJOS
LIETUVIAI ČIKAGOJE

Jau nuo birželio 20 d. į Či
kagą pradėjo rinktis Aus
tralijos lietuviai. Pirmiausiai 
atskrido antrosios grupės 
australiečiai; kurie penktąjį 
kontinentą apleido birželio 
19 d. Sportininkai, kurie at
vyko iš Toronto birželio 23 
d. buvo labai šiltai sutikti 
Jaunimo Centre, kur juos 
pavaišino ir po to pradėjo 
skirstyti pas Čikagos lietu
vius, kurie atvažiavo jų par
sivežti. Sekančią dieną dau
gumas sportininkų susipaži
no su Čikagos miestu, o po 
pietų Marquett Parko Sta- 
dijone įvyko tinklinio bei 
krepšinio rungtynės. Mūsų 
moterys tinklinio rungtynes 
pralaimėjo 1:2, bet paliko 
gana gerą įspūdį. Vyrai taip 
pat pralaimėjo (0:3), rimčiau 
pasipriešinę trečiame sete.

P. Vaseriui perskaičius in- 
vokaciją susikaupimo minu
te pagerbti ištremtieji ir 
prie žuvusiems paminklo 
padėtas vainikas. Meninę 
programą atliko jaunimas ir 
Melb. Dainos Sambūris. Po
eto J. Mikšto eilėraštį ’’Ka
pas krauju raudonas” pa-’ 
deklamavo Bronius Zumeris 
jun., eilėraštį ’’Baisusis bir
želis” pati pranešėja G. 
Pranckūnaitė. Darius Kes- 
minas, Jonas Rukšėnas ir 
Linas Šeikis pasikeisdami 
deklamavo eilėraščius ’’Lie
tuvos gynėjai”, ’’Kareivėliai 
Lietuvos...’ ir ’’Pušis prie

LAIŠKAI REDAKCIJAI

Gerb. Redaktoriau,

Pritariu p. Vibalčio (M.P., 
1983.6.20) nusiskundimui 
dėl australiškų pravardžia
vimų, taikomų mums.

Gerai, kad jis tą klausimą 
kelia.

Deja, su jo paaiškinimais 
ir išvadomis negaliu sutikti, 
nes tie neatitinka faktams.

1. Australai mūsų niekad 
nevadino "bloody bolts” 
(kruvini varžtai). Jie vadino 
mus "bloody Balts”

Žodis ”bloody” šiuo atveju 
nėra ’’kruvinas”. Tai yra la
bai populiarus australų (ir 
anglų) epitetas, naudojamas 
pagiežos, paniekos ir pasi
piktinimo zenklan.

Sutinku, kad ”bolt” yra 
varžtas, bet manau, kad p. 
Vibaltis sutiks, kad žodis 
’’Balt” yra pabaltietis. Ar p. 
Vibaltis nepastebėjo, kad 
tiedu žodžiai ne tik yra ne 
vienodai rašomi, bet ir skir
tingai tariami? Tikslesnis 

, vertimas būtų ne "kruvinas 
[ varžtas”, bet ’’niekingas pa
baltietis”.

AUSTRALIJOS JAUNIAI 
-ČIKAGOS’’NERIS” 

76:39

Tos dienos draugiškos 
rungtynės visos sužaistos 
prieš Čikagos ”Nerį” ir už 
tinklinio pralaimėjimą pilnai 
atsirevanšavo mūsų krepši
nio prieauglis, pasirodęs 
visa Mase aukščiau už Ame
rikos lietuvius. Taškus pel
nė: A. Svaldenis 22, D. 
Stanwix 18, G. Atkinson 12, 
W. Stanwix 10, M. Wallis 4, 
D. Sadauskas 4, N. Kuster 2. 
Šis mūsų vaikinų pasirody
mas teikia daug vilčių į 
namus sugrįžti pasipuošus 
aukso medaliais iš Il-trųjų 
pasaulio lietuvių sporto žai
dynių.

Jei berniukai sužavėjo 
skaitlingai į stadijoną susi
rinkusius žiūrovus, tai mūsų 
vyrai apvylė. Jei mūsų 
krepšinio 'reprezentantai

Nemuno”. Petras Čelna pia
ninu paskambino ištrauką iš 
Mozarto sonatos C. Toliau 

. Audra Šimkutė ir Rasa Zda- 
niūtė pakaitomis skaitė ei
lėraščius ’’Aušros Vartų 
Madonai”, ’’Pavasaris”, 
’’Pabėgėlė” ir ’’Tremtinio 
vaiko malda”. J. Rackaus 
’’Tave regėsiu” deklamavo 
Rūta Kasperaitytė, Dalia 
Savickaitė ir Linas Šeikis. 
Melb. Dainos' Sambūris su
dainavo tris dainas. Pabai
gai G. Pranckūnaitė padek
lamavo ’’Sibiro tremtinių 
dainą”. Minėjimas baigtas 
Tautos Himnu.

Bronius Gasiūnas

2. Būtų gera, kad austra
lai vadintų mus imigrantais 
(immigrants). Deja, jie mus 
vadina ’’migrants”. Dėl to 
žodžio tinkamumo galima 
būtų ginčytis. ’’Immigrant” 
reiškia ateivį, o ’’migrant” 
reiškia asmenį linkusį kilno
tis iš vietos į vietą (kaip 
aboriginal australai, 
nomadai) arba tam tikrą gy
vūnijos rūšį, kuri periodiniai 
kilnojasi iš vienos srities į 
kitą (kaip gandras, lašiša, 
šiaurinis elnias).

’’Immigrant”, kurio aus
tralai mūsų atveju nenau
doja, labiau mums tiktų, ne
gu ’’migrant”, kurį australai 
mums taiksto.

3. ’’Ethnic” yra žodis, tai
kytinas tautybei, rasei, nes 
graikų ’’ethnos” reiškia 
tautą, o ’’ethnikos” - tautinį. 
Tuo tarpu tik ekleziastinis 
"ethnicus” reiškia pagonį, 
ne - žydą.

Barbaras graikiškai yra 
’’barbaros”, ”barbarikos”, 
bet ne ’’ethnikos”.

Ar neturėtumėm mes pa
naudoti čia gimusiems ir iš
didžiai - šovinistiniems aus
tralams jiems tinkamo (ir jų 
pačių kitiems ”su meile” tai
kantiems) titulo ’’ethnic 
Australian”? Įdomu kokia 
būtų jų reakcija?

Australiško netolerantiš
kumo raida atsispindi net 
mums taikomų epitetų evo
liucijoj, kaip: "bloody Balt”, 
"bloody newie”, 
migrant”, "bloody
Nors man labiausiai 
’’Lithu-bloody-wanian’

’ oloody 
ethnic ..

patiko 
, kurį

sužaidė žemiau galimybių, 
padrikusiai ir dar nepade
monstravo taiklių mėtymų, 
tai neriečiai atvirkščiai, su
žaidė kaip ”iš knygos”, ir jų 
žaidimas paliko labai gerą 
įspūdį. "Neris” laimėjo 72:45 
ir daugeliui žiūrovų buvo 
nesupratama, kodėl treneris 
aikštelėje labai trumpai da
vė pasireikšti žaidėjams, 
kurie labai gerai pasirodė 
rungtynėse Toronte. Toks 
žaidėjų traktavimas labai 
slegiančiai nuteikė.

SUSIPAŽINIMO 
VAKARAS

Vakare, Jaunimo Centro 
kavinėje įvyko puikiai su
ruoštas svečių, iš visų 
kraštų atvykusių į Čikagą, 
susipažinimo vakaras - vai
šės. Visus pasveikino Lietu- 

buvau užtikęs knygoje 
’’They’re Weird Mob”.

Yra dar ir kitų išsireiški
mų, kaip W0G 
(Westernized Oriental 
Gentleman) ir WOP (Wes
ternized Oriental Person), 
kuris tinka azijatams, bet- 
kartais patrijotiško šišo pa
gauti australai ir mums juos 
pritaiko.

Kaltė yra ne vien tik aus
tralų, bet ir mūsų pačių.

Štai pastebiu, kad daugu
mas mūsų net teisingai žo
džio ’Lithuanian" ištarti ne
išmoko. Vietoj ’’Lithuanian” 
(lietuvis, lietuviškas) tariam- 
’’Litoo-Onion” (litų svogū
nas).

Ką australai turi galvoti 
apie mus, kai mes patys net 
savo tautybės vardo teisin
gai ištarti neįstengiam, čia 
jau arti keturiasdešimt 
metų išgyvenę?

"Vibalčio padėjėjas”

Gerb. p. Redaktoriau,
M.P. 23 ir 25 numeriuose 

tikriausiai per apsirikimą 
padarėte klaidą rašydamas, 
kad Indonezija savo žinion 
perėmė Timorą išsilaisvi
nant iš Olandijos kolonialės 
priklausomybės. Iš tiesų, 
Indonezija iš Olandijos at
gavo tik vakarinę Timoro 
salos dalį. Rytinė Timoro 
dalis buvo ir dar liko Portu
galijos kolonija, tik 1975 
metais portugalai pasitrau
kė iš visų savo kolonijų. Tik 
tada Indonezija įžengė į ry
tinį Timorą ir išvaikė besi
kuriančią prokomunistinę 
Fretelino grupę.

Su pagarba
K. Pauliukėnas

Gerb. p. Redaktoriau,

Savo pranešime apie 
Baltic Council of Australia 
ALB viršūnių konferencijoj 
Melbourne gegužės 14 d. 
trumpai paminėjau ir Baltic 
News- žurnalą leidžiamą 
HELLP organizacijos Ho- 
barte. Pranešime remiausi 
Baltic News redaktoriaus 
laišku, rašytu kovo 31 d.

w//avaw>wavaw

Daug sužinosi 
skaitydamas 

Mūsų Pastogę!
WYWWMWVWWVW 

vių Dienų rengimo komiteto 
pirmininkas Dr. Antanas 
Razma. Kvietė visus vaišin
tis, o maistas buvo tikrai la
bai gardžiai paruoštas, tad 
daug raginimų nereikėjo. 
Buvo labai maloniai praleis
tas vakaras; atnaujintos se
nos draugystės, užmegstos 
naujos pažintys. Nuotaikin
gai praleistas laikas, kuris 
mūsų atmintyje pasiliks 
ilgam laikui...

Šiandien, birželio 25 d. 
Lithuanian Plaza (Laisvės 
Alėjoj), vyksta lietuviška 
mugė, kur judėjimas maši
nom bus uždraustas ir tiki
masi labai daug tautiečių bei 
kitų tautybių svečių. Apie 
šią mugę parašysiu vėliau.

R. Sidabras

Mūsų Pastogės korespon
dentas p. V. Baltutis, apra
šydamas ALB viršūnių kon
ferenciją M.P. Nr. 23, mano 
Sranešimą, liečiantį Baltic- 

lews nevisai tiksliai inter
pretavo. Todėl nesileisda- 
mas į ilgesnę polemiką, p. V. 
Baltučio (kuris šiuo laiku yra 
U.S.A.) ir savo vardu, pada
rytą netikslumą "dėl para
mos” Baltic News redakciją 
atsiprašau.

Dr. B. Vingilis, 
Krašto Valdybos vice

pirmininkas ir atstovas 
Baltic Council.

VISAIP
Amerikoje dailininkas 

Romas Viesulas paruošė 
monografiją apie Kanadoje 
>rieš porą metų mirusį dai- 
ininką Telesforą Valių. 
<nyga jau atiduota spaudai, 
)us didelio formato su 40 

spalvotų dailininko darbų 
reprodukcijų. Knyga numa
tyta išleisti metų pabaigoje. 
Iš anksto užsisakiusiems 
papigintai kainuos apie 50 
dolerių su persiuntimu. Už
sakymus siųsti iki rugsėjo 
30 d. šiuo adresu: Dr. J. 
Sungaila, 109 Riverwood 
Pkway, Toronto, Ont. M8Y 
4F4, Canada.

***
Prancūzai neseniai išleido 

< erdves satelitą komunika
cijos reikalams, kuris aptar
naus Europos nepriklauso
mas valstybes.

♦♦♦

New Yorke žydai de
monstravo prie Jungtinių 
Tautų protestuodami prieš 
žydų persekiojimus Sovietų 
Sąjungoje.
IGNUI KAVALIAUSKUI 

60!
Galingai skambėjo "Il

giausių metų” Ignui Kava
liauskui švenčiant jo 60 me
tų sukaktį. Jis yra aukštai
tis, daugelį metų vertęsis 
medžio prekyba Australijoje 
prieš septynerius metus nu
sėdo Sydnejuje. Vedęs ai
rių kilmės australietę išau
gino dvi dukras ir tris sūnus. 
Visi vaikai baigę aukštuo
sius mokslus. Susirinkus 
gausiems kviestiniams sve
čiams po oficialių kalbų su
kaktuvinės vaišės vyko 
įprastine tvarka iki mažųjų 
valandų. Sveikiname ir il
giausių metų p. L Kava-Ka- 
valiauskui!
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PAVERGTŲ TAUTŲ 
SAVAITĖ

Sydnejuje Pavergtų Tau
tų Savaitė bus pradėta lie
pos 16 d. motorkada su de
monstracija prie sovietų 
konsulato Fullerton gatvėje, 
Woollahra 1 vai. p.p. Motor- 
kados dalyviai renkasi 
Wentworth Parke 10.30 vai. 
ir pajudės 11 vai. Demons
tracijoje kalbės eilė kalbė
tojų, jų tarpe buvęs komu
nistas Geoff McDonald, an
tikomunistinės knygos 
"Australia at Stake and Red 
over Black”.

Liepos 20 d., trečiadienį 
tas pats Geoff McDonald 
kalbės susirinkusiems Mr. 
Harry Douglas priėmime jo 
rezidencijoj 36 Jersey Rd., 
Woollahra 7.30 vai. Šios 
progos neturėtume praleis
ti. Bus ir lengvų užkandžių. 
Bilietai $ 10 asmeniui ir 
gaunami skambinant H. 
Douglas sekretorei tel. 
759 3721.

Grįžusių iš Amerikos sportininkų sutikimo 
vakaras

liepos 16 d., šeštadienį, 7.30 vai.
Ateikite susitikti iš Amerikos grįžusių Australijos lietuvių sportininkų ir 

linksmai su jais praleisite laiką.
Gros puikus Klubo orkestras, veiks turtinga loterija.
Įėjimas $ 2 asmeniui. Bilietus ir stalų užsakymus priima: Liet. Klubas tel. 

708 1414 arba D. Kriaucevičius tel. 709 8573.

MELB. LIET. KLUBE

Pranešame visiems suin
teresuotiems, kad Melb. 
Liet. Namų kino salė yra iš- 
nuomuota ir visi, norį ja pa
sinaudoti, turi neatidėliojant 
užsisakyti pas M. Didžį tel. 
398 3160, nes nuomininkai 
turi apie tai žinoti iš anksto. 
To nepadarę tegu nesiskun
džia.

Lietuvių Namai dideli ir 
talpūs, tačiau kartais pasi
taiko, kad pritrūksta vietos, 
nes visi nori tuo pačiu metu 
ką nors veikti. Lietuvių Na
muose mūsų kultūrinė veik
la vyksta per organizacijas, 
kurios naudojasi namais 
pastoviai ir atsitiktinai. Tie, 
kurie namais naudojasi, turi 
Eranešti namų prižiūrėtojui 

okiomis savaitės dienomis 
užsiėmimai vyksta, kokią 
valąndą ir kokioje patalpoje.

Tie, kurie namais naudo
jasi atsitiktinai, prašomi 
pasiteirauti pas namų pri
žiūrėtoją, ar jų numatytu 
laiku yra laisvos patalpos ir 
tik tada skelbti savo numa
tytą parengimą.

P. Kabaila 
Melb. Klubo Valdybos 

Sekretorius

Apie Pasaulio Lietuvių 
Dienas Čikagoje buvo pla
čiai informuojama ne tik 
tarp lietuvių, bet ir ameri
kiečių spaudoje bei televizi
joje. Ypač buvo pagarsinti 
tokie parengimai, kurie pri
einami ir ne lietuviams. Bu
vo ir ištisų straipsnių .di
džiojoje spaudoje apie lietu
vių pasaulinį kongresą. Ma
tosi, kad stengiantis galima 
ir plačiai pasireklamuoti.
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PERTH
PRANEŠIMAS

Pranešame. visiems Vak. 
Australijos tautiečiams, kad 
Pavergtų Tautų Savaitė bus 
pravesta šia tvarka:

Liepos 17 d., sekm., 3 vaL 
Kings Parke prie paminklo 
bus padedami vainikai. Visi 
renkasi 2 vai. 30 min. prie 
karalienės Viktorijos pa
minklo.

Liepos 23 d., šešt., visų 
tautybių balius South Perth 
City Centre. 8 vai. vak. Įėji
mas $ 15 asmeniui įskaitant 
valgius ir gėrimus.

Liepos 24 d. ekumeninės 
pamaldos St. Andrew 
bažnyčioje. Visi renkasi 3 
vai. Pamaldos 3.30 vai.

Visi tautiečiai maloniai 
kviečiami dalyvauti visuose 
parengimuose kiek galint 
daugiau su tautiniais rūbais.

Pavergtų Tautų 
Komitetas

Ateikite visi į
MELBOURNO DAINOS SAMBŪRIO

liepos 19 d., antradienį, 7. vai. Sydnejaus Lietuvių Namuose 16-18 East 
Terrace, Bankstown.

Programoje: gražios lietuviškos dainos ir kitos staigmenos.
Kainos: $ 5 suaugusiems, $ 3 pensininkams ir vaikams.
Pagerbkime svečius gausiai atsilankydami į koncertą.

Rengėjas — Sydnejaus Apylinkės Valdyba

PLB
Pasaulio Lietuvių Bend

ruomenės Seimas jau praei
tyje. Nors tiesioginių žinių 
dar negauta, bet žinia, kad 
Seime išrinkta nauja PLB 
Valdyba su būstine Čikagoje 
ir kad naujosios Valdybos 
pirmininkas paliko inž. Vy
tautas Kamantas.

Džiugi žinia, kad Austra
lijos Liet. B-nės Seimo at
stovai labai gražiai ir akty
viai pasireiškė Seime: įsise
nėjusią ir skaudžią žaizdą — 
PLB ir VLIKo nesutarimus 
australiečiai drąsiai iškėlė ir 
tą žaizdą reikalavo kuo sku
biausia pašalinti. Specialiai 
iškviestas Seiman pribuvo ir 
VLIKo pirm. Dr. K. Bobelis. 
PLB pirmininkui V. Kaman- 
tui ir Dr. K. Bobeliui pada
vus rankas Seimo akivaiz
doje sutarta skirtumus ša
linti ir siekti darnaus bend
radarbiavimo. Šia prasme 
australiečių Seimo atstovų 
įnašas yra didelis ir labai 
reikšmingas.

Plačiau apie PLB Seimą ir 
bendrai apie mūsiškių išvy
ką seks atskiri raportažai.

SYDNE JAUS LIETUVIŲ NAMUOSE
16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN (TEL. 708-1414»

Liepos 16 d., šeštadienį, 7.30 vai.
* SPORTININKŲ SUTIKIMO

VAKARAS
sutikti Australijos lietuvių sportinin

ku kus grįžusius iš Amerikos.
Puiki muzika grojant Klubo orkestrui,

* kuriam vadovauja vienas iš garsiausių
* Australijoje akordeonistų Ross iš 

garsiojo T.V. akordeonistų duo Robyn
■< and Ross.

Liepos 19 d., antradienį:
5 vai. Klubas atidaras.
7 vai. MELBOURNO DAINOS

ANSAMBLIO KONCERTAS 
Įėjimas $ 5 asmeniui; $ 3 moksleiviams 
ir pensininkams.

Primename Klubo nariams, kad jau 
laikas užsimokėti $ 10 nario mokestį 
1983/84 metams.

CANBERRA
Canberros ir apylinkės 

tautiečiai-tės prašomi atsi
lankyti į atvykstančio iš 
Melbourne ’’Sambūrio” 
choro koncertą Lietuvių 
Klubo salėje liepos 17 d. 5 
vai. Įėjimas $ 5 asmeniui, 
pensininkams ir studentams 
$ 2.50.

Seime
LIETUVIŲ DIENOS 

REKLAMOJE

. Dienaraštis ’’Chicago Sun 
Times” birželio 27 d. pir
mame psl. paskelbė spalvotą 
J. Jakštytės nuotrauką su 
įvairiaspalviais Lietuvių 
Dienų garsinančiais balio
nais ir greta straipsnis apie 
Lietuvių Dienas, kuriame 
paminėti PLD parengimai ir 
drauge lietuvių tautos tra
giška padėtis. Taip pat ra
dijo stotis WFMT kasdien 
nemokamai garsino lietuviui 
operą ”1 Lituani” su atitin
kamom operos ištraukom, j

JAV Baltuosiuose Rū
muose pakviestas pradėjo 
dirbti kaip vienas preziden
to padėjėjų žinomas jauno
sios kartos lietuvis veikėjas 
Linas Kojelis. Ekonomikos 
ir istorijos mokslus magistro 
laipsniu Linas užbaigęs 1978 
m. Kalifornijos universite
te, aktyviai reiškėsi liet, 
bendruomenėje ir jaunimo 
sąjungoje.

i -

Norintiems dalyvauti va
karienėje po koncerto su 
svečiais, prašomi tuoj pra
nešti apylinkės v-bos asme
nims.

Taip pat primenanti, kad 
tą sekmadienį lietuviams 
pamaldos bus laikomos kaip 
paprastai St. Marys koply

čioje, Braddon, 11.30 ryte.
Canberros Apyl. Valdyba

Daug kalbų ir spėliojimų 
sukėlė vysk. Romualdo 
Krikščiūno pasitraukimas iš 
Panevėžio vyskupijos admi
nistratoriaus pareigų. Kal
bama, kad jis pasitraukė 
sveikatos sumetimais, bet 
yra patikimų žinių, kad jis 
pasitraukė paties popiežiaus 
paragintas kaip persilpnas 
atremti KGB spaudimus. 
Apie vysk. R. Krikščiūno 
pasitraukimą rašė ir ameri
kiečių savaitinis žurnalas 
"Newsveek” birželio 27 d.

Birželio 30 d. Aušrai ir 
inž. Vytautui Juškams 
gandras atnešė pirmagimę 
dukrelę Vaivą. Sveikiname 
jaunuosius tėvus ir linkime 
visiems šeimyninio džiaugs
mo!

Patirta, kad Adelaidės 
Lietuvių Muziejaus — Ar
chyvo steigėjas Jonas Va
nagas aną mėnesį persikėlė 
gyventi į Vakarų Vokietiją.
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Gerb. Redaktoriau, 
prisimindama savo vyro 

a.a. Vytauto Petrukevičiaus 
14 metų mirties sukaktį (lie
pos 3 d.) skiriu Mūsų Pasto
gei 10 dolerių. Ir dabar pri-
simenu, kada tekdavo net 
susiburti, kuris pirmas skai
tysime. Lietuviškos spaudos 
mėgėjai buvome abu. Gaila, 
nėra dabar su kuo pasidalin
ti mintimis, bet liet, spaudos 
vis laukiu, kaip ir seniau. 
Anastazija Petrukevičienė. 
(gerb. p. A. Petrukevičienei 
nuoširdžiai dėkojame. Red.). ■

Pagerbdami a.a. A. Gai- 
džionį vietoj gėlių Elena Ir 
Jonas Laurinaičiai Mūsų 
Pastogei skiria 20 dolerių. 
Ačiū.

Pagerbiant a.a. Dr. Algį 
Ivinskį ir a.a. Mildą Burnei
kienę vietoj gėlių 
Mūsų Pastogei 20 
M. Burneikienė, 
Nuoširdus ačiū.

aukoju 
dolerių. 
Perth.

Pagerbiant a.a. Mildą 
Burneikienę vietoj gėlių 
Dainos chorui aukojo: $ 20 
Vincas ir Bronė Kondrackai, 
go $ 10 Regina ir Benius 

arkauskai, Juozas ir Aldo
na Stasiūnaičiai, Aldona ir 
Ernstas Kolbakai, Vera Si- 
manavičienė. Taip pat velio
nės M. Burneikienės atmi- 
mimui Dainos chorui 50 dol. 
skyrė jos vyras Kazys Bur- 
neikis.

DĖMESIO!
Atostogaujantiems Gold 

Coast vietovėje netoli jūros 
Surfers Paradise centro iš- 
nuomuojamas vieno miega
mojo moderniškas butas 
dviems asmenims $ 45 sa
vaitei. Kreiptis tel. (075) 
354 968 p.p.

Printed by Rotor Press Ltd.
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