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TAIKA NETAIKOJE

IŠ II-JŲ

PL D-nas ir Seimą yra suva
žiavę atstovai, svečiai ar ki
tų renginių dalyviai. Pirma
sis prabyla VI PLB Seimo 
rengimo komiteto pirminin
kas Dr. Petras Kisielius. Jis 
sveikina iš viso laisvojo pa
saulio suvažiavusius Seimo 
atstovus į šeštąjį PLB Sei
mą, pažymėdamas, kad 
tokie seimai šaukiami kas 

_______________ _ penkeri metai. Tokių seimų 
keliavę ano meto tauriųjų , uždavinys yra apžvelgti 
mūsų tautos sūnų darbo ir T’T ° x‘ 
aukos keliais, pamąstę, ko
kios aukos sudėtos žadinant 
tautą laisvam gyvenimui, 
kiek tada meilės Lietuvai 
parodė sūnūs ir dukros 
susirenkame į Jaunimo 
Centro didžiąją salę, kur 
vyks 
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Mielas Redaktoriau,
Šiandiena malonus, karš

tokas birželio 26 d. sekma
dienio pavakarys. Apžvelgę 
’’Aušros” šimtmečiui pami
nėti įspūdinga paroda, pa-

Didžioji Jaunimo Centro 
salė perpildyta. Arti 700 
žmonių. Scenoje išrikiuoja
ma 18 laisvojo pasaulio 
kraštų vėliavos, iš kurių j II

PLB DIENŲ
RAŠO JURGIS JANUŠAITIS

PLB nueita kelią, iš naujo 
pasiryžti dirbti pavergtos 
tėvynės šviesesnei ateičiai ir 
kad sugrįžtume į savąją 
tautą ir išgirstume paverg
tos tautos šauksmą.

Kad išlaikius tautiniai gy
vą lietuviškąją išeiviją ir 
buvome visi pašaukti burtis 
į Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenę. Mūsų visų vyriau
sias tikslas - siekti Lietuvai 
laisvės ir nepriklausomybės. 
Prisiminė amžinos atminties 
mūsų šviesų valstybininką ir 
bendruomenininką prel. 
Krupavičių, kuris, steigiant 
PLB, nusakė ir jos kilnius 
tikslus, tad ir šiandien LB 
skiriame visas jėgas ir dar
bą.

ČIKAGOJE

Laiko sąvartoje PLB iš
gyveno daug sunkumų, jos 
kelias į tikslą buvęs sunkus, 
nestokota trukdymų, tačiau 
LB išliko nepalaužta, bet dar 
daugiau sustiprėjusi. Čia 
Dr. P. Kisielius suminėjo ir 
Seimo tikslus, išvardino 
savo komiteto narius, dėko
jo jiems už atlikta darbą, 
sumaniai Seimą ruošiant. 
Kreipdamasis į PLB Seimo 
atstovus kvietė giliai išmąs
tyti visas problemas, užda
vinius, išgirsti pavergtos 
tautos rūpesčius, nuoširdžiai 
ir atvirai svarstyti visus

pasaulyje
Buvo pasklidusi žinia, kad 

ateinančiais metais popie
žius aplankysiąs Lietuvą, 
bet iš Vatikano gauta žinia, 
kad popiežius tik tada vizi
tuotų Lietuvą, jei gautų iš 
sovietų vyriausybės oficialų 
pakvietimą.

Spauda praneša, kad prieš 
porą metų pasikėsintojas

Jau praėjo beveik 40 metų 
po paskutinio pasaulinio ka
ro ir tikėtasi ilgai trunkan
čios taikos, iš tikrųjų pasi
baigus karui toji taika labai 
neilgai truko: vos pasidali
nus sąjungininkams nugalė
tąją Vokietiją zonomis iškilo 
rimtas konfliktas dėl Ber
lyno, buv. Vokietijos sosti
nės, į kurį sovietai vakarie
čiams norėjo pastoti kelią, 
nes miestas paliktas kaip 
kokia laisva sala komunisti
nėje rytų Vokietijos terito
rijoje. Vengdami ginkluoto 
konflikto vakariečiai atskir
tą miestą aprūpino lėktu
vais, sudarydami tuo laiku 
pagarsėjusi taip vadinamą 
’’oro tiltą”. Matydami kietą 
vakariečių nusistatymą iš 
Berlyno nesitraukti, vėliau 
rusai sutiko susisiekimui su 
Berlynu įrengti taip vadina
mą ’’koridorių” per rytų Vo
kietiją į Berlyną, kuriuo ir 
šiandie naudojamasi.

Po Berlyno įtampos vaka
riečių santykiai su sovietais 
taip ir neatslūgo. Prasidėję , 
’’šaltasis karas, po to taria
mas atoslūgis - detentė, sekė 
konferencija po konferenci
jos, bet plyšys tarp rytų ir 
vakarų ne tik nesičiaupė, 
bet kaskart vis labiau gilėjo. 
Šiandie padėtis susidariusi 
tokia, kad Amerika ir Sov. 
Sąjunga stovi viena prieš 
kitą kaip mirtini priešai, 
nors formaliai palaikomi 
diplomatiniai santykiai, 
vystoma prekyba ir 1.1., tar
si tai būtų normalus gyveni
mas, tačiau iš abiejų pusių 
vystosi arši konfrontacija: 
abi pusės viena kitą įtemptai 
seka tiek paprastu žvalgy
bos keliu, tiek iš erdvių per 
satelitus taip, kad kiekvie
nas mažiausias karinis judė
jimas žinomas ir rūpestingai 
registruojamas. Šiame fron- 

klausimus ir daryti sprendi
mus, kurie LB vestų našaus 
darbo keliu. Gyvenkime 
tautos rūpesčiais kiekvieną 
dieną, išgirskime pavergtos 
tautos šauksmą siekiant i 
laisvės ir visą tai išsakykime i 
laisvajam pasauliui. Tuo ! 
keliu eidami ir dirbkime ir 
būkime drauge vienybėje su 
kovojančia tauta.

Nukelta į 4 psl.

prieš popiežių turkų kilmės 
teroristas Agca neseniai 
Sažino, kad jis veikęs 

sovietų KGB instruk
cijas. Iki šiol iš apklausinėji
mų visi žvalgybos daviniai 
vedė į KGB pusę.

Pagal 1980 metų Jungti
nių Amerikos Valstybių gy
ventojų surašymo duomenis 
Amerikoje surašyti 339.438 

te skirtumas tik toks, kad 
sovietai kiekviena proga pa
siruošę pulti, o Amerika - 
gintis. Galbūt atviram karui 
kelią tik pastoja atominiai 
ginklai, kurių abi pusės pri
sigaminusios pakankamai, 
kad galėtų viena kitą po 
kelis kartus sunaikinti.

Norėdami palaužti vaka
riečių moralę sovietai pla
čiausiu mastu išvystė taikos 
sąjūdį, kur Amerika prista
toma kaip grėsmingas bea- 
todairinis agresorius, o so
vietai palieka kaip nekalti 
taikos šalininkai. Milžiniška 
propaganda padaro savo: 
Vakaruose organizuojamos 
milžiniškos demonstracijos 
už taiką drauge jos nukrei
piamos ir prieš Ameriką 
kaip karo kurstytoją ir tai
kos priešą. Tai yra tikrąja 
prasme nervų karas, kur le
miamą vaidmenį turėtų su
kurstytos masės, kas de
mokratijose turi didelės 
reikšmės, nes valdomieji or
ganai su tokia padėtimi 

.skaitosi. Šitai labai gerai S- — 
no sovietai, ir dėl to į tokias 
minkštas vietas išvysto di
delį spaudimą. Kaip* žinia, 
masės negalvoja, o tik aklai 
vadovaujasi kurstytojų šū
kiais. Šalia to, sovietai iš
vystė visame pasaulyje te
roristinius ir revoliucinius 
sąjūdžius, kas ypač silpnina 
Vakarus.

Pastangos išlaikyti taiką 
kad išvengus pasaulinio 
konflikto tėra tik vienapu
siškos: iš vienos pusės to 
nuoširdžiai siekiama (USA), 
iš kitos pusės tėra tik vaidy
ba slaptai ir dažniausiai kitų 
rankomis nuolat pasaulyje 
kurstomi nauji neramumų 
židiniai. Taip ir gyvenama 
kaip ant ugniakalnio briau
nos, kuris kiekvienu metu 
gali prasiveržti.

J. Kongresas 
Australijoje

Gauta naujausia žinia iš 
tebevykstančio Jaunimo 
Kongreso, kad suvažiavusių 
jaunimo atstovų vienbalsiai 
nubalsuota, jog busimasis 
Jaunimo Kongresas bus 
rengiamas Australijoje. Tuo 
Australijos jaunimui ir juo 
labiau Australijos Lietuvių 
Bendruoinenei buvo paro
dytas didelis pasitikėjimas 
ir garbė pas mus tokį kong
resą surengti. Daugiau žinių 
iš Jaunimo Kongreso tiki
mės sulaukti greitu laiku.

lietuviai, kurių abu tėvai yra 
lietuviai, taip pat užregis
truota 742.776, kurių vienas 
iš tėvų yra lietuvis. Tokiu 
būdu Amerikoje priskaito- 
ma virš milijono lietuviškos 
kilmės gyventojų.
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Didiesiems renginiams 
praėjus

Birželio pabaiga ir liepos 
pradžia tai buvo tasai didy
sis momentas mūsų išeivijos 
istorijoje, kas sukėlė vi
siems, galbūt, ne vien tik 
išeivijos lietuviams nuosta
bos, pasididžiavimo, bet ly
giai ir įtampos, nervuotės, 
kai kur aštrių susikirtimų.

Dabar, kai viskas jau sėk
mingai praėję, kai vyksta tik 
visokie materialiniai bei 
moraliniai apskaičiavimai, 
kas atsiekta ir kas prarasta, 
pravartu ir iš mūsų taško 
kad ir iš tolo į visus reikalus 
pasižiūrėti, pasidžiaugti at
liktais darbais, kuriais ir 
mes galime bent pasidi
džiuoti būdami lietuviais, iš 
kitos pusės gal ir pasimoky
ti, iš dalies apgailėti, kad 
mūsų įnašas gal nebuvo pa
kankamas, arba ir iš pada
rytų klaidų visiems pasimo
kyti.

Praktikoje visados tik po 
įvykio pirmiausia paaiškėja 
padarytos klaidos, kurias 
arba pirmi kiti pastebi, 
arba jos pačios tuoj pat iš- 

ikyla mums patiems.
Praėjo jau PLB Seimas, 

PLB Lietuvių Dienos, bet 
kaip šių įvykių tąsa tebe
vyksta penktasis Jaunimo 
Kongresas ir jubiliejinė 
skautų stovykla. Apie šiuos 
renginius skaitysime ir kal
bėsime vėliau.

Kalbant apie PLB Dienas 
galbūt iš viso neturėtume ko 
pasakyti. Mes niekuo prie jų 
neprisidėjome išskyrus da
lyvavusius iš mūsiškių tarpo 
žiūrovais ar klausytojais. 
Tikimės, kad jie visi (turint 
minty tuos virš dviejų šimtų 
išvykusius Australijos lie
tuvius) turėjo progos jomis 
pasidžiaugti, dvasiškai pra
turtėti, o grįžus Australijon 
irgi šį tą iš to koncentruoto 
telkinio ir mums paskleisti.

PLB Seime, kaip skaitėme 
pereitame M.P. nr., mūsų 
gausi delegacija pasireiškė 
daugiau negu pasigėrėtinai. 
Dar prieš vykdami į Seimą 
jie jau žinojo ir buvo pasi
ruošę, ko jie norėjo, ir Seime 
dalyvavo ne kaip statistai, 
bet kaip aktyvūs bendruo
menės statytojai. Mūsų 
bendruomenės delegatų 
projektas siekti sutaikinti 
arba bent suvesti bendrai 
kalbai nesutariančių veiks
nių viršūnes pilnai buvo re
alizuota. Dar prieš penke
rius metus Toronte įvyku- 
šiame PLB Seime buvo kal
bama apie veiksnių veiklos 
produktyvų suderinimą, bet

A.A.
ALEKSANDRUI GAIDŽIONIUI

mirus, jo žmoną Eleną, Sūnų, dukras su šeimomis ir 
artimuosius giliai užjaučiame.

Brigita ir Adomas Bartkai

Mūsų Pastogė Nr, 29,1983.7.25, psl. 2

ano meto kalbos ir liko kal
bomis be didesnių į(siĮparei
gojimų. šiame Seime tas 
pats reikalas buvo pastaty
tas kietai ir net buvo pri-. 
versti viršūnių vadai pasi- 
demonstruoti ir pasižadėti 
šalinti kliūtis ir ieškoti 
bendros bendradarbiavimo 
formulės. Tai jau yra nepa
lyginamai daugiau, negu tik 
pakalbėti ir tuo pasitenkinti. 
Priešingai, čia jau buvo abi
pusis įsipareigojimas, kur 
lems ne vien tik asmeniški 
nusistatymai, bet juo labiau 
principiniai VLLKo ir PLB 
reikalai. Čia, be abejo, būti
na iš abiejų pusių gera valia. 
Jeigu to nebus, tai ir iš su
tarčių nieko gero nelieka ti
kėtis. Ir sovietai labai greiti 
pasirašyti draugiškumo su
tartis, pagal kurias tuoj pat 
pasireiškia vienapusis 
dominavimas, arba kas iš 
sutarties partnerių vistiek 
nori būti savo krašto šeimi
ninku, tas tuojau apkaltina
mas draugystės sutarties 
laužymu. Niekas neįtaria, 
kad tarp mūsiškių gali kas 
nors panašaus įvykti, bet tik 
perspėta, kad jokia sutartis 
nėra apsauga ar garantija.

Žodžiu, mūsų atstovų 
PLB Seime šita prasme ini
ciatyva ir įnašas yra didžiu
lis ir neginčytinas. Belieka 
tik laukti iš to pozityvių ir 
teigiamų rezultatų.

Dar vienas užbaigtas PLB 
Liet. Dienų įvykis yra spor
to žaidynės, kur mūsiškiai 
irgi suvaidino gana reikš
mingą vaidmenį. Savo gau
sa, drausmingumu ir tvar
kingumu Australijos lietu

Vasario 16 Gimnazijos Kuratorijos Valdyba. Iš k.: iždn. J. 
Valiūnas, pirm. kun. A. Bernatonis ir direktorius A. Šmi
tas. Nuotrauka M. Šmitienės

viai sportininkai pasirodė 
visiems kaip pavyzdiniai. 
Šioje vietoje gal neturi di
delės reikšmės sportiniai 
atsiekimai aikštėse ar lai
mėti medaliai (nes viskas 
vyko tarp mūsiškių ir palie
ka tarp mūsų), bet jau pati 
tokios apimties išvyka liudi
ja mūsiškių veržlumą, kas 
mūsų jaunimui ir bendruo
menei laimi didelį pliusą. 
Liūdniausia, kad šiai išvykai 
pasirengimai mūsų pačių 
bendruomenėje stipriai su
drumstė vandenis, ir viso to 
šešėlis pasiekė net ir Ame
rikos krantus, kas galbūt 
neturėjo atgarsio žaidynėse 
ir sporto aikštėse, bet nei
giamai atliepė visai mūsų 
reprezentacijai, juo labiau, 
kad šioje vietoje įsivelta su 
sovietinėmis įstaigomis. Ži
noma, viso to buvo galima 
išvengti, jeigu to meto mūsų 
bendruomenės autoritetai 
būtų efektyviai įsikišę ir 
patys sporto išvykos orga
nizatoriai būtų lanks
tesni. Svarbiausia, trūko 
viršūnių dialogo, o vyko tik 
pavienių asmenų susišaudy
mai, kas gal ir vieną, ir kitą 
pusę tik labiau erzino. To 
rezultate nukentėjo mūsų 
reprezentacija ir apkaltinta 
Mūsų Pastogė. Teisingai 
kadaise Lietuvos žydas pa
brėždavo sakydamas, kad jo 
vaikas būtų toks išmintin
gas, kaip žmogus po bėdai. 
Šiandie dassg kas iš to galėtų 
pasidaryti išvadas ir pasi
mokyti, kad ne visada užsi
spyrimas yra pateisinamas 
arba nesikišimas yra protin
ga išeitis. Dažnai rezultatai 
liudija priešingai.

(v.k.)

Vasario 16 Gimnazija

Vasario 16 Gimnazijoj
ABITŪROS EGZAMINAI
VASARIOS 16-SIOS

GIMNAZIJOJE
Šiemet Vasario 16-sios 

gimnazija turėjo 10 abitu
rientų. Tai nemažas skai
čius, turint omeny, jog gim
nazija nėra didelė. Mūsų 
abiturientai egzaminus laiko 
Weinheimo vokiečių gimna
zijoje kartu su 130-čia tos 
gimnazijos abiturientų. Kaip 
kiekvienos privačios gimna
zijos abiturientams mūsiš
kiams teko kiekvienam 
pasirinkti ir laikyti po aš
tuonis egzaminus žodžiu, o 
žiema turėjo laikyti po ke
turis egzaminus raštu. Buvo 
egzaminuojama iš šių daly
kų: lietuvių kalbos ir litera
tūros, Lietuvos istorijos, 
geografijos, matematikos, 
religijos, anglų, rusų, lotynų 
ir vokiečių kalbų, chemijos, 
visuomenės mokslo, visuoti
nės istorijos, politikos ir 
biologijos. Savo pasirinktus 
egzaminus turėjo mokiniai 
išlaikyti trijų dienų bėgyje, 
o tai, reikia pripažinti yra 
nemaža įtampa abiturientui.

Egzaminų komisijos pir
mininkas, skirtas Weinhei- 
me vykstantiems egzami
nams, jau prieš keletą mė
nesių atvyko pas mus susi
žinoti, kaip čia vyksta pa
mokos, koks gimnazijos bu
vimo tikslas, kokios čia yra 
specifinės sąlygos. Gimnazi
jos direktorius p. A. Šmitas 
suteikė galimybę jam ir jo 
kolegai apsilankyti pamoko
se, painformavo apie lietu
vių išeivijos padėtį, apie 
Šios mokyklos, vienintelės 
lietuvių išeivijoje, tikslą ir 
uždavinius. Reikia pasakyti, 
jog tokios palyginti nedide
lės mūsų išeivijos rūpestis 
išlaikyti laisvame pasaulyje 
savo gimnaziją padarė didelį 
įspūdį ponui Haas, todėl eg
zaminų metu mūsų abitu
rientai jo asmenyje turėjo 

draugą ir užtarėją. Visas 
tris dienas jis praleido ste
bėdamas vien mūsų abitu
rientų egzaminavimą ir di
džiai liūdėjo, kai du neišlaikė 
matematikos egzamino.

Egzaminų baigimo konfe
rencijoje pirmininkas p. 
Haas išreiškė pagarbą mūsų 
mokyklai, giliai išlaikiusiai 
tautinę sąmonę. Vėliau, 
Weinheimo gimnazijos salė
je, kur abiejų gimnazijų mo
kiniams turėjo būti paskelb
ti egzaminų rezultatai, p. 
Haas visų pirma pristatė 
mūsų abiturientus. Jis sakė: 
"Štai jūs turite savo tarpe 
lietuvius abiturientus iš 
Huettenfeldo, kurie laikė ne 
po vieną, o po aštuonis eg
zaminus. Jūs galite suprasti, 
kokią pagarbą jie jaučia savo 
kilmei ir tautybei, jei ryžtasi 
laikyti tokią abitūrą.” Šiuos 
žodžius palydėjo Weinheimo 
gimnazijos abiturientų ir 
mokytojų audringi plojimai.

Dar tą patį vakarą abitu
rientai uždegė gimnazijos 
parke laužą, kepė ant žarijų 
dešreles ir dalijos išgyven
tais įspūdžiais su kitais gim
nazijos mokiniais.

šeštadieni, birželio 11 d., 
gimnazijoje buvo atšvęstos 
išleistuvės. Prie gražiai pa
puoštų stalų rinkosi šven
tiškai apsirengę ir nusiteikę 
svečiai, mokytojai, abitu
rientų tėveliai ir gimnazijos 
mokiniai. Abiturientus svei
kino gimnazijos
Kuratorijos pirm. kun. Ber
natonis, direktorius p. Šmi
tas, klasės auklėtojas p. 
Weigelis, viešnia iš Los An
geles ponia Petkuvienė, ev. 
kun. F. Skėrys, Vokietijos 
LB vicepirmininkė ponia 
Grodbergienė, ateitininkų 
vadovė ponia Šmitienė- 
Dambriūnaitė, skautų vado
vė ponia Lemkienė, o visų 
tėvelių vardu - ponia Pance- 
rienė. Šiemetiniai dvylikto
kai - busimieji abiturientai - 
taip pat kiekvienam išleis- 
tuvininkui atskirai skaitė 
linkėjimus, papuošdami juos 
raudona rože. Visų abitu
rientų vardu už dovanas ir 
sveikinimus dėkojo Ingrida 
Pancerytė, geriausiai išlai
kiusi egzaminus visoje gim
nazijos istorijoje. Išleistuvės 
baigėsi parke prie laužo dai
nomis. g Lipšienė

LIETUVIŲ VASARIO 16 
GIMNAZIJOS 
METRAŠTIS. 1982/3. Tai 
labai naudingas informacinis 
leidinys apie Vasario 16 
Gimnaziją Vak. Vokietijoje. 
Šiame leidiny suglaustai 
duota pagrindinių žinių apie 
mokslo programą, mokyto
jus, administraciją, metinę 
(1982 m.) apyskaitą paro
dant, kaip gimnazija verčiasi 
ekonomiškai, pagaliau apie 
mokinius ir atskiras klases. 
Šis leidinėlis ypač svarbus 
besirūpinantiems gimnazija 
arba galvojantiems leisti 
savo vaikus joje mokytis. 
Metraštis gaunamas Vasario 
16 Gimnazijoje šiuo adresu: 
Romuva D-6840 Lampert- 

' heim—Huettenfeld 4, W.
Germany.

Neseniai Suomijoje kon
certavusi garsi sovietų 
smuikininke Viktorija Mu- 
lova pabėgo į Švediją su 
savo akompaniatorium Var
tan Žordania ir abu pasipra
šė kaip pabėgėliai politinės 
globos.
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ŠIRDIMI NUGLUDINTI ŽODŽIAI SENOVĖS DAINIUS

Ne nuo vakar Bronius Ža
lys daro sau poeto vardą. 
Eilėraščius spausdina 
skautų ir neskautų laikraš
čiuose, su pluoštais jų daly
vauja antologijose ir sudėti
niuose leidiniuose. Dėl to ką 
tik išleistasis pirmas jo eilė
raščių rinkinys mįslingu 
vardu ’’Apie žmones, žemę 
ir vėjus” yra gerokai pavė
luotas poeto debiutas. Rin
kinyje 41 eilėraštis - sutelk
tinis jo poezijos derlius.

Savo talentą poetas Žalys 
ugdė iš lėto, stengdamasis 
pasiekti brandesnių rezulta
tų.

Žymusis poetas Jonas 
Aistis mokė, kad kuo anks
čiau talentas išleidžia rinki
nį, tuo anksčiau jis turi gali
mybės augti ir tobulėti. Tai 
yra tiesa, nes žmogaus pri
gimtis auga, užbaigdama 
vieną užsimojimą ir pasi- 
ruošdama kitam. Deja, pas
kutiniaisiais dešimtmečiais 
išeivijoje ne kiekvienam po
etui, o juo labiau pradedan
čiam, pasiseka savo knygas 
išleisti reikalingu laiku. Tos 
Eačios aplinkybės bus suvė- 

nusios ir Broniaus Žalio 
pirmosios knygos išleidimą. 
Tačiau ir pavėluotas išėji
mas į raštijos areną yra 
prasmingas, nes jo kūryboje 
vis tik atsiskleidžia poetiš
kumo dimensijos, ji turi au
tentišką skambėjimą. 
Poetas turi ugnies ir pajė
gumo, pastoviai ir kantriai 
dirbdamas gali pasiekti pri
pažinimo vertų rezultatų.

Poeto žodis savo gyvybę 
semia būtyje, kas, papras
čiau sakant, reiškia, jog po
etas įkvėpimo semiasi iš gy
venimo. Jo peozijoje iškyla 
bendros žmogiškosios te
mos, kurios lietuvių širdis 
jaudina ir jas jungia pergy
venimų bendrumu. Poeto 
širdis visus savo inkarus gi
liai įtvirtinusi gimtojoje že
mėje - ten jo stiprybės šalti
niai. Bet jo pastabi akis ne
gali užsimerkti ir naujojo 
krašto daugiaspalvei aplin
kai. Dėl to eilėraščiuose 
randame ir australiškuosius 
įvaizdžius, peizažo detales, 
vardus ir pavidalus, Pietų 
krašto dangaus ir žemės 
spalvas, teikiančias eilėraš
čiams egzotišką koloritą. 
Asmenybę formavusios 
praeities apspręsta poeto 
siela stovi nuolatinėje koli
zijoje su stipriai pajaustu

ŽODIS
Paimu žodį 
ir gludinu jį širdimi 
kantriai ir ilgai, 
kad jis, 
kai jį skaitysi, 
mano dvar-los liepsna 
tave paliestų-------

Kad jis, 
į tavo širdį kritęs, 
jausmų vaivorykštėmis 
suspindėtų, 
už brangakmenio blizgesį, 
už opalo žėrėjimą 
šviesesnėm-------
Opalas yra 
tiktai gražus akmuo, 
žodžiai — manos sielos 
atspindžiai-------

Juos suveriu į vėrinį 
ir dovanoju tau, 
o leiski man 
tavo sieloje 
atsispindėti...

Bronius Žalys

australiškosios tikrovės iš
gyvenimu. Ji negali išsiva
duoti iš magnetinės traukos, 
kurią išspinduliuoja visa tai, 
kuo anksčiau buvo gyventa. 
Ji ieško džiaugsmą žadinan
čių panašumų, bet sugretin
dama ’’čia” su ’’tenai”, su
randa tik kontrastiškus 
skirtingumus.

Bendrai poetas į pasaulį, o 
ypatingai į gimtinę, žiūri su
sižavėjusia akimi per ro
mantiškos pagavos prizmę. 
Tą jo susižavėjimą kartais 
galėtume pavadinti iš toli
miausių amžių aušros atkly
dusiais apžavais, kartais ne
ištarta, bet sąžinės gelmėse 
nešiojama priesaika, kartais 
gi giluminiu įžvalgumu į 
įvykius ir reiškinius, kurie 
yra ar buvo prasmingi ne 
vien tik atskiram žmogui, o 
turi visuotinesnę, platesnę 
prasmę. Jis atgręžia savo 
žvilgsnį į priešistorės miglo
se skęstančias tautos gyva
vimo erdves ir plotus, tikė
damas, kad jos slepia kokius 
nors svarbius, bet mūsų 
praeities užmirštus gyvas
tingumo grūdus, galinčius 
nulemti mūsų būsimą ateitį, 
besikeičiančioje raidoje at
verti neišsemtas gyvenimo 
ir veikimo galimybes.

Lyriškai jautrias poeto 
sielos stygas valdo vyriškas 
santūrumas. Jis sėkmingai 
išvengia išskydusio senti
mentalumo ir nostalginės 
isterijos, tų tikrai poezijai 
taip pavojingų povandeninių 
rifų, žiauriai sudaužančių 
’’praktiškam reikalui” ra
šančių, pavargusių poetų 
silpnas eilėraščių valteles. 
Bet ir santūrumo apvaldy
toje poeto širdyje išliko 
žymūs gyvenimo negandų 
kirčių ženklai. Sielos gelmių 
gelmėj atsiminimai visada 
pasilieka kaip dalis žmogiš
kojo esimo visumos. Taip 
pat išlieka liūdnumas tar
tum prigesyta, bet dažnai 
vėl užsiliepsnojanti žarija.

... einu aš palytėt veidų 
širdžių ir rąnfcn, 
pajusti giminiško kraujo 
šiltą jungtį, 
pabūt minutę
(o kad minutė 
taptų amžinybe) 
namuose tarp savų 
ir nusilenkt
šventiems tėvų kapams - - 

’’Legenda, užrašyta vėjo” 
54 pusi.

Broniaus Žalio žodis nėra 
tuščiažiedis, mestas į orą tik 
kaip spalvos ar garso ženk
las. Jis turi vaizdą, turinį ir 
prasmę. Turi ir idėjinį krū

vį, iš kurio apsireiškia poeto 
įgimtas riteriškumas santy
kiuose su mylima moterimi, 
laiko ir nuotolio ribas įvei
kiąs prieraišumas tėviškei ir 
tautinio paveldėjimo bran
ginimas. 0 visus šiuos mo
tyvus apgaubia žmogaus li
kimą lemiąs dvasingumas ir 
pasitikėjimas aukštesnėmis 
galiomis.

Nemaža dalis B. Žalio ei
lėraščių yra tartum mažos 
poemėlės ar sakmės. Turi

NERIMAS

Kalnai, kalneliai tolimi, 
paskendę saulės ežeruos, 
iš lygumų saugių dairaus 
su nerimu plačiu į jus.-------

Norėčiau būti aš toli, 
kur spindi saulėn iškelta 
aukščiau visų melsvų kalnų 
šviesi viršukalnė balta.-------

Visatos paslapčių veidan 
iš ten pažvelgčiau aš giliai, 
ir vainikuotų galvą man 
stebuklingieji spinduliai.-------

Dievai dainuoti galią davė man — 
Kokia tai pareiga! Koks pašaukimas! 
Dainuot įsakė man dievų ir protėvių vardan, 
paskelbt tautos dar būsimą likimą.-------

Aš tik žmogus, tik bitininkas miško, 
bet man krūtinėje ugnis dievų rusena, 
ir žodžiai degančia srove iš lūpų man ištryško — 
aš naują,skatinu, pagarbindamas seną.

Karžygių žygiuos burtas neįspėtas, 
tik aš žinau, ką burto žodžiai lemia, 
juos pakartos ateinančių laikų poetas: 
Lietuvi, amžiais teks tau ginti savo žemę!

Pašauks mane dievai į ramią dainių oa-ssą, 
bet jums paliks sunkus lėmimas šitas.
Supraskit jūs, kurie šių žodžių klausot, 
jums amžių testamente įrašyta:

Nėra jėgos, kuri pakirstų laisvę, dievų duotą, 
jei nepalaužiama drąsa jūs būsit vainikuoti.-------

siužetą, apsako kokią nors 
istoriją ar nuotykį. Siužetiš- 
kumas - savybė poetų, nesi
dominčių lengvai parašo
mais dalykais. Nors Žalys 
gerat eiliuoja klasine forma 
lengvus, skambius eilėraš
čius, jis labiau savo gaivale 
jaučiasi ilguose, žodinguose, 
laisva forma parašytuose, 
plačios apimties, gerai val
domo vidinio ritmo neša
muose ir šiek tiek egzaltuotą 
retoriką primenančiuose 
kūriniuose. Tie eilėraščiai 
mirga vaizdais kaip dailinin
ko nutapytos didelių išma
tavimų arobės. Poetas vaiz
dingai mąsto, pastebi ir at
simena, sugeba nuoširdžiai 
išsisakyti, būti žemiškai 
sodriu. Duoda laisvę minties 
lakumui.

Poetas Žalys mėgsta iš
ieškotai rupią, kampuotą 
frazę, suprozintą kalbėjimą, 
kuris kai kam gali pasirodyti 
kietas. Atidžiau ji įsiskai- 
čius, pajuntamas tos poezi
jos tvirtas, vyriškas žodžio 
skambėjimas.

Bronius Žalys. APIE 
ŽMONES, ŽEMĘ IR VĖ
JUS. 82 psl. 1983 m. Išleido 
Gintaras. Spaudė Minties 
spaustuvė. Tiražas 250 egz.

Gedas Sidabras

REQUIEM

Lapas, nuplėštas vėjo, 
prie medžio neprigis, 
upeliai nutekėję 
į aukštupį negrįš-------

Gyvenimas praeina, 
išsenka jo versmė — 
čia skamba linksmos dainos, 
čia Requiem giesmė.-------

Žaibu šviesiu sušvitęs, 
pradingsi vėl nakty, 
o džiaugsis nauju rytu 
užgimstantys kiti... —

♦♦♦

Prancūzija turi paruošusi 
47.000 vyrų kariuomenės 
dalinį greitam pasipriešini
mui prieš staigius puolimus. 
Jie būtų panaudoti judriems 
manievrams ypač prieš 
tankų puolimus. Šis dalinys 
įtrauktas į NATO karines 
pajėgas.

MARO
KAPELIAI

Liepos ir topoliai baltieji, 
apstoję maro kapelius, 
pasakoja įnirusiems, 
ką jie toli laukuose mato...

Jų viršūnių šlamėjimas, 
kaip užliūliuojanti lopšinė, 
seka nesibaigiančią pasaką 
apie gyvybę ir gyvuosius — 
apie rugių laukus, 
gegužyje išplaukiančius, 
apie mėlynas rugiagėles 
ir dar mėlynesnes 
drovios mergos akis, 
ilgesingai 
galulaukėn bežiūrinčias, 
kur jaunas bernas 
susikaupęs aria...

Seniai, seniai 
mirtis juodoji 
visus čia gulinčius pakirto: 
kas, arklą sekdamas, 
sukniubo ir nekėlė, 
kas, pats sau 
išsikasęs duobę, 
atsigulė į kapo vėsų smėlį, 
kas, artimuosius 
belydėdamas į kapų kalnelį, 
pakei> ’e krito, 
vos paspėjęs ištarti: 
— Dieve, 
kaltes mūsų mums atleisk! —

* Didžiausias geizeris 
yra JA V-se, Yellowstone 
nacionaliniame parke, vadi
nasi ’’Old Faithful”. Jis iš
meta vandens srovę 150 pė
dų aukštyn.

* Aukščiausias pasaulio
ugniakalnis randasi
Ekvadoro valstybėj, Pietų 
Amerikoj. Jis vadinasi 
Chimborazo, 20.700 pėdų.

* Aukščiausias 
vandenkritis yra Tuegla. 
Vanduo jame krinta 2.810 
pėdų žemyn. Jis yra Natai 
provincijoj, Pietų Afrikoj.
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Seimo atidarymo iškil
mėm vadovauti pakviečia 
visuomeninkę Mildą Len
kauskienę, kuri padėkojo 
Dr. Petrui Kisieliui ir jo va
dovaujamam komitetui už 
atliktus sunkius ir sudėtin- 
Sjs darbus Seimą ruošiant, 

asveikino iš laisvojo pa
saulio suvažiavusius Seimo 
atstovus ir juos, pavardėmis 
iššaukdama, supažindino su 
gausia publika. Linki Seimo 
nariams sėkmingo darbo, 
siekiant tautinės gyvybės 
išlaikymo išeivijoje. Gėrisi 
PLB Valdybos atliktais na
šiais darbais — Lituanisti
kos katedros įsteigimu, 
glaudžių ryšių su kitų kraštų 
Bendruomenėmis palaikymu 
ir t.t. Po šių įvadinių žodžių, 
PLB pirmininkas inž. Vy
tautas Kamantas taria svei
kinimo žodį ir oficialiai ati
daro II PL D-nas ir LB Sei
mą. Jis gėrėjosi II PL D-nų 
vyr. komiteto ir komitetų 
specialiams renginiams dar
bais, dėkojo išskirtinai Dr. 
Petrui Kisieliui, šio Seimo 
organizavimo komiteto pir
mininkui už rūpestingai at
liktą darbą. Kvietė visus • 
pasidžiaugti PLB šeimoje, 
pasiryžti padėti kovojan
tiems už tautos laisvę. Svei
kindamas PLB Valdybos 
vardu ragino visomis išgalė
mis padėti kovojančiai, pa
vergtai tautai pasiekti lais
vės ir nepriklausomybės, 
tam ir yra šis Seimas.

II PL D-nų pirmininkas 
Dr. Antanas Razma savo 
kalboje pažymėjo, kad šios 
PLD yra gyvas įrodymas, 
kad mūsų išeivija yra gyva 
ir kūrybinga, išlaikanti sa
vąją gerą, spaudą, parapijas, 
lituanistines mokyklas, rū- 
Iiinasi švietimu, kultūros iš- 
aikymu ir ugdymu, puose

lėja meną, religiją, gyvai 
reiškiasi politikoje. Visa tai 
liudija, kad tautos rūpestis 
yra mūsų višų kasdieninis 
rūpestis ir šia proga tai pa
tvirtina penki didieji rengi
niai — PLB Seimas, Dainų 
šventė, Sporto žaidynės, 
PLJ Kongresas, Lietuvių 
opera ’’Lietuviai”, didelė 
gausa kultūrinių renginių - 
meno parodų, koncertų, te
atrinių spektaklių, nepa
mirštant ir iškilmingų pa
maldų, skirtų dvasinei at
gaivai. Sveikindamas II PL 
D-nų vyr. komiteto vardu 
Seimo atstovus ir iš viso 
laisvojo pasaulio suskridu- 
sius lietuvius, palinkėjo 
smagios viešnagės svetin
goje Čikagoje, o Seimo at
stovams išminties, šaltumo, 
takto sprendžiant visus rū- 
Eimus išeivijos lietuvių

lausimus. Kovokime ir 
dirbkime visi nuoširdžiai ir 
drauge už Lietuvos gražes
nę ateitį.

Tokiomis kalbomis buvo 
pradėtos II PL D-nos ir VI 
PLB Seimo atidarymo iškil
mės. Jos buvo įspūdingos, 
sakyčiau didingos, paliku
sios ne vienam neišdildomą 
įspūdį. Po šių kalbų sekė • 
prof. Dr. Vytauto Vardžio, 
Oklahomos universiteto po
litikos departamento vedė
jo, paskaita ’’Lietuvos isto
rijos tėkmėje: sovietinis lai
kotarpis”. Paskaita lietė 
Lietuvos okupaciją, tautos 
atsparumą, tylųjį pasiprie
šinimą okupantui, įvairios
Mūsų Pastogė Nr. 29, 1983.7.25, psl. 4

IŠ n-JŲ PLB DIENŲ
ČIKAGOJE

Atkelta iš 1 psl.

represijos. Visa tai buvo pa
vaizduota pavyzdžiais, sta
tistikos daviniais. Tema ak
tuali, kai kurie teiginiai 
mums buvo jau anksčiau 
girdėti, akademiškai pa
ruošta ir įdomiai klausyto
jams perteikta.

Po paskaitos susibėgome į 
Jaunimo Centro kavinę, kur 
vyko Seimo atstovams ir 
svečiams priėmimas. Čia 
nuotaika šeimyniška, tačiau 
drauge ir šventiška. Susipa
žįstame su iš įvairių kraštų 
suskridusiais atstovais, da
linamės lietuviškojo gyveni
mo apraiškomis, domimės jų 
veikla, ypač iš užjūrių lietu

PLB VI Seimo atidarymo iškilmėse. Atstovai su gyv. kraštų vėliavomis: iš k. 
V. Augustinavičius (Australija), J. Tatariūnas (Brazilija), A. Juodvalkis 
(JAV), S. Baltus (Belgija), R. Bačkis (Prancūzija), Dr. A. Kušlys (Šveicarija), 
V. Dorelis (Urugvajus).

Antrasis Pasaulio Lietu
vių Sąskrydis priviliojo į Či
kagą iš įvairių pasaulio 
.kampų minias tautiečių. 
Mes, australiečiai, įskaitant 
sportininkus, buvome, be
rods, skaitlingiausiai atsto
vaujami.

Kelionėse ne retai pasi
taiko nelauktų įvykių, tad ir 
manęs panašūs nuotykiai ne
aplenkė. Atskridus į San 
Francisco turėjau net 5 va
landas laukti lėktuvo į Čika
gą. Man suvargusiai aero
drome besėdint, priėjo ne
aiškios kilmės moteris ir 
klausia: ’’Kaip ilgai jūs čia 
sėdit?”. "Nenorom atsakiau: 
"Neilgai”. Jinai: ”0 kaip 
ilgai jus čia dar sėdėsite?'* 
Aš trumpai: ’’Nežinau” - ”Ar 
negalėtumėte • pasaugoti 
mano lagaminėlio kol aš su
grįšiu?” ir stato savo plasti
kinį nedidelį lagaminėlį šalia 
manęs. Įtarimo pagauta tą 
padaryti atsisakiau ir jai pa
siūliau kreiptis į čia pat 
kiosko pardavėjus, kad jai tą 
paslaugą padarytų. Moterė
lė, paslaptingai nusišypso
jusi, su savo įtartinu laga
minėliu pasitraukė.

Birželio 3 d., ankstį rytą 
atskridau į Čikagą. Sutiko 
mane mano vyro sesuo su 
dukra. Išsibbčiavę skubame 
atsiimti bagažą. "Sukasi ra
tas su lagaminais, keleiviai 
čiumpa kiekvienas savo. Il
gai sukasi ratas jau tuščias, 
o nei mano, nei dar dviejų 

vių gyvenimu.
Tuo pačiu laiku didžiąją 

Jaunimo Centro salę užlieja 
jaunimo milžiniška banga. Ir 
čia susipažinimo ir šokių va
karas. Trenkia muzika, būb- 
nai ir sklinda pramoginės 
dainos. 0 šokančių porelių 
masė. Kiek gražaus jauni
mėlio, pagalvojau, besižval
gydamas jaunimo Sūkuriuo
se. Koks jis gražus, tvarkin
gai apsirėdęs, puošnios 
mergaitės. Daug kur girdėti 
lietuvių kalba. Nestokojama 
ir anglų kalbos. Prie Jauni
mo Centro laisvės kovų so
delyje pabirę jaunimo gru
pės žaliose vejose šneku- 

Ir aš buvau PLB Liet. Dienose
RAŠO ANTANINA BINKEVIČIŪTĖ-GUČIUVIENĖ

keleivių bagažo ’’neišsuka”. 
Žygiuojame į ’’Bagage 
claim” ofisą. Gal ilgą ap
klausinėjimo procedūrą 
registruoja kompiuteriai. 
Paliekame aerodromą be la
gaminų. Man neramu ne dėl 
mano pačios daiktų, bet dėl 
vienos ponios man patikėtos 
brangios, auksinės dovanos, 
kurią įdėjau į lagaminą ir 
turėjau perduoti tos ponios 
bičiuliams. Pavakarį aero
dromo tarnautojas lagami
nus, kurie buvo nukeliavę 
klaidinga kryptimi, pristato 
į namus!

Birželio 12 d., sekmadienį, 
jo pamaldų Marquette Par- 
co bažnyčioje, bažnyčios sa- 
ėje - ’’Išvežtųjų minėjimas”. 
Organizuoja ALTo skyrius. 
Menka, nedidelė patalpa, 
žmonių toli nepilna šimtinė! 
(Pasipiršo Adelaidės Rotu
šės puošnioje salėje tų mi
nėjimų vaizdas!). Širdingą 
pritaikytą žodį taria konsule 
J. Daužvardienė, gan ilgai 
kalba disidentas prof. Eren- 
gis, sustodamas prie siau
bingų trėmimų detalių. Me
ninėje dalyje 3 paauglės 
mergaitės mėgėjiškai atlie
ka dainas ir akompaniatorė 
solo gražiai paskambina 
M.K. Čiurlionio preliudą.

Iki Liet. Dienų parengimų- 
dar arti 3 savaičių. Tame 
laikotarpyje mano
susitikimai su bičiuliais Či
kagoje, New Yorke, Neu 
Havene ir . Bostone. N. 

čiuojasi. Čia pinasi naujos 
pažintys. Australijos jauni
mas, sportininkai ir atsto
vai dalinasi įspūdžiais su 
Pietų Amerikos, Europos 
jaunimu. Gražu. Pasigėrėti
na. Kokia graži lietuviškoji 
išeivija, kiek daug vilčių ga
lima dėti į augančią kartą! 
Tik, va, viena mažytė pasta
ba, kad to jaunimo vis tik 
buvo mažai sportininkų var
žybose (žiūrovais), PLB Sei
mo sesijose ir meno parodo
se. Žinoma, daug kas pasa
kys - nebuvo laiko, reikėjo 
ruoštis ir savom progra
mom, Jaunimo Kongresui. 
Gal taip, bet vis tik jaunimas 
buvo daug kur laukiamas, 
daug kur jo pasigęsta.

ŠEŠTASIS PASAULIO 
LIETUVIŲ

BENDRUOMENĖS
SEIMAS, praėjo nuos

tabiai gerai. Iš 16 laisvojo

Yorke apsistojau pas mano 
buvusią konservatorijos 
mokinę - Bronytę Jacikevi- 
čienę. Vėlai vakare atvyko 
aktorius Vitalis Žukauskas 
su žmona dailininke Maryte 
ir , pilna mašina prietelių 
nuvykome grožėtis naktiniu 
didmiesčiu. New-Havene, 
beviešint aps bičiulius Salę 
ir inž. Vytą Valiukus (Salo
mėja Nasvytytė yra nese
niai mirusios 'Melbourne 
Danos sesuo), teko pamatyti 
amerikiečių teatre (prie 
Hartfordo) A. Čechovo 
spektaklį ’’Vyšnių Sodas”. 
Nustebino puiki aktorių vai
dyba, veikalo gilus suprati
mas atvaizduojant rusų 
dvarininkų, tos epochos, 
buitinio gyvenimo dvasią.

Bostone viešėjau pas 
buvusią adelaidiškę gimi
naitę Paulę Kalvaitienę, ap
lankiau bičiulius Aleksandrą 
ir Antaną Gustaičius ir tu
rėjau progos pabendrauti su 
inž. K. Daugėlos šeima iš 
Bedfordo. Jo žmona, Stasė, 
buvo mano dainavimo kla
sėje Kauno Konservatorijo
je viena pažangiausių stu
denčių. Jų dukra Rūtelė yra 
puiki pianistė.

Aš vėl Čikagoje. Birželio- 
25 d. Jaunimo Centre lietu
vių dailininkų parodos ati
daryme ir po to, čia pat, Li
teratūros vakare, kurio lau
kiau dideliu nekantrumu ir 
susidomėjimu. Erdvi salė

Nukelta į 6 psl. 

pasaulio kraštų dalyvavo 
posėdžiuose 115 narių - Sei
mo atstovų. Geros paskai
tos, labai išsamūs įvairių 
kraštų atstovų veiklos pra
nešimai, gyvos diskusijos 
rodė, kad lietuviškoji išei
vija gyva ir kūrybinga, kad 
Seimo nariams rūpi tautinis 
gyvastingumas ir išlikimas.

Seime labai gyvas, dvi 
valandas užsitęsusias disku
sijas sukėlė PLB ir VLIKo 
santykiai. Kalbėjo gal koks 
50 Seimo narių. Visų pagei
davimas buvo: išlyginti tarp 
šių dviejų institucijų santy
kius. Šį reikalą ypač kėlė 
(malonu pastebėti) Austra
lijos Lietuvių Bendruome
nės seimo nariai. Po įvairių 
Basisakymų žodį gavo į 

eimą atvykęs Dr. K. Bobe
lis, VLIKo pirmininkas. Jis 
pareiškė norįs santykius iš
lyginti su PLB Valdyba taip 
pat ir norįs dirbti vieningai 
tokius darbus, kurie ypač 
reikalingi padėti pavergtai 
Lietuvai. Po trumpų pasita
rimų pietų pertraukos metu 
PLB Valdybos pirmininkas 
inž. Vytautas Kamantas ir 
VLIKo pirmininkas Dr. Ka
zys Bobelis, Seimo paskuti
nę birželio 30 d. atvyko į 
Seimo posėdį, pakilo scenon 
ir padarė šį pareiškimą: 
’’Vyriausiojo Lietuvos Iš
laisvinimo Komiteto ir Pa
saulio Lietuvių Bendruome
nės Pareiškimas.

Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės ir Vyriausiojo 
Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto atstovai, susitikę 
VI Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės Seimo proga, su
tarė bendro respekto, lygia
teisiškumo ir kooperacijos 
dvasioje tartis dėl Lietuvos 
išlaisvinimo veiklos.

Numatyta, kad artimoje 
ateityje abiejų institucijų 
valdybos paskirs po tris as
menis tokio pasitarimo de
talizuotam paruošimui.

Paruošus planą abi valdy- — 
bos susitinka bendros veik
los nustatymui. Pasirašė 
Vytautas Kamantas, PLB 
Valdybos pirmininkas, Dr. 
Kazys Bobelis, VLIKo pir
mininkas”.

Po šio pareiškimo abu 
pirmininkai paspaudė ran
kas ir padarė žodinius, tai
kos siekiančius pareiškimus. 
Seimo nariai šį susitarimą 
sutiko su pasitenkinimu ir - 
audringais plojimais.

Dieve duok, kad šis susi
tarimas vestų išeiviją bend
ro, sutartino darbo keliu.

Ypatinga buvo paskuti
nioji H PL D-na. Liepos 
trečią įvyko net trys svar
būs renginiai.

Iškilmingos pamaldos 
Quigley seminarijos koply
čioje. Dalyvių pamaldose 
apie 3000. Dalyvauja visų 
laisvojo pasaulio kraštų vė
liavos ir organizacijų vėlia
vos. Įspūdis nuostabiai gra
žus. Į koplyčią eina šv. Mišių 
koncelebrantų procesija. 
Kunigų virš 30. Šv. Mišias 
koncelebruoja Čikagos arki
vyskupas kardinolas J. Ber
nardui. Šalia jo vysk. Vin
centas Brizgys ir II PLD 
Religinio komiteto pirmi
ninkas kun. Dr. Viktoras 
Rimšelis. Įspūdingai gieda 
Marquette Parko lietuvių 
parapijos choras, vadov. 
muz. Antano Lino, iškilmes 
tvarko kun. Dr. Jurgis Ša- 
rauskas. Šv. Tėvo palaimi
nimą perskaitė vysk. Vin
centas Brizgys, o prasmin
gą, lietuvių tąutos kančias 
prisimenantį pamokslą pa
sakė pats kardinolas J. Ber- 
nardin. Tik tas galės įspūdį 
išgyventi, kas šiose istori
nėse pamaldose dalyvavo.
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SUSITIKIMAI ČIKAGOJE
Iš Amerikos mus pasiekė 

pirmoji kregždė - brolio B. 
Barkaus laiškas, skirtas 
skautų skyrelio skaityto
jams, kuriame jis aprašo 
pirmąjį susitikimą su Čika
gos skautais-tėmis.

Čikagos skautininkės, lie
pos 1 d., 10 vai. ryto, ’Tė
viškės” parapijos salėje, su
ruošė susitikimą - sueigą į 
Pasaulio Lietuvių Dienas 
atvykusioms skautų-čių 
vadovams-vėms. Susirinko 
netoli 10 skautininkų-kių ir 
vadovų-vių, vietinių ir sve
čių. Šeimininkės - skautinin- 
kių d-vės sesės - buvo uni
formuotos.

Sueigą atidarė Čikagos 
Skautininkių Draugovės 
draugininke, ps. Aldona Pa- 
lukaitienė, pasveikindama 
susirinkusius iš arti ir toli ir 
pakviesdama sesę, v.s. Re
giną Kučienę pašnekesiui. 
Sesės mintys lietė ’’Aušros” 
metų jubiliejų.

Sueigos maldą pravedė 
LSS evangelikų skautų dva
sios vadovas, kun. A. Tra- 
kis, kurio parapijos salėje 
vyko sueiga. Sveikinimo žo
džius tarė LSS Tarybos Pir
mininkas, v.s. fil. Sigitas 
Miknaitis, Seserijos Vyr. 
Skautininke, v.s. fil. Danutė

Jubiliejinės stovyklos emblema
s. Vytauto Balzaro projektas

Pas akademikus
SYDNEJUS

* ASS Sydnejaus Skyriaus 
sueiga įvyko birželio 5 d. 
Lietuvių Namuose Banks- 
towne. Sueigą atidarė sky
riaus pirmininkas fil. Izido
rius Jonaitis, pasveikinda
mas skyriaus narius - fil. 
Vytautą Bukevičių, išrinktą 
ALB Krašto Valdybos pir
mininku ir fil. prel. Petrą 
Butkų, švenčiantį 45-rių 
metų kunigystės sukaktį. Po 
to, perbėgdamas per ligšio
linę ASS Skyriaus veiklą, 
supažindino narius su ASS 
Įgaliotinio, Australijai Ap
linkraščiu Nr. 1, pranešė, 
kad kovo mėn. Sydnejaus 
ASD vieneto pirmininkė iš
rinkta fil. Laima Barkutė, 
jos pavaduotoja t.n. Kristina 
Virgeningaitė, kad vyres
nieji skautų vadovai vis dar 
nesupranta akedemikų 
skautų reikalingumo.

Nutarta spalio 17 d. su
ruošti ASS metines, jų metu 
padarant Antrosios ’’Auš 
ros” ir kitos Lietuvos po

Eidukienė, Brolijos Vyr. 
Skautininkas, v.s. fil. Vy
tautas Vidugiris, Seserijos 
dvasios vadovas, v.s. Juozas 
Vaišnys, S.J., senųjų skautų 
vardu - Dr. Vileišis. Sesė 
Malvina Jonikienė perskaitė 
raštu gautus sveikinimus.

Sueigoje dalyvavusius 
svečius iš Australijos pri
statė ir su jais supažindino 
v.s. Balys Barkus; jų buvo 
gražus būrelis, neskaitant 
paties pristatytojo: s. Algis 
Dudaitis, fil. Loreta Čižaus- 
kaitė, s.v. Jūras, ps. Audro
nė ir vilkiukas Arūnas Ko- 
valskiai, j.b.v. Petras Kru- 
žas ir fil. Bronė Mockūnienė. 
Gaila kad sueigoje negalėjo 
dalyvauti s. fil. Vytautas 
Bukevičius, ps. Algis Milvy
das, ps. Česlovas ir ps. A. 
Zamoiskiai. Sueigoje taip 
pat dalyvavo vienas brolis iš 
Anglijos keli iš Kanados. 
Nemažai dalyvių buvo iš 
kitų JAV miestų.

Po oficialios, skautiškoje 
dvasioje pravestos sueigos, 
dalies, šeimininkės visus su
sirinkusius pavaišino ska
niais priešpiečiais. Malonio
je nuotaikoje praleidome 
kelias valandas. Issiskyrėme 
sakydami ’’Iki pasimatymo 
Jubiliejinėje Stovykloje!”

v.s. B. Barkus

grindžio spaudos
paminėjimą, kviečiant į 
šventę atsilankyti ir visuo
menę.

Po sueigos, vakarienės 
metu, akademikai ir jų šei
mų nariai atsisveikino su iš
vykstančiai į Lietuvių Die
nas bei Jubiliejinę Stovyklą 
broliais, pora valandų pa
bendraudami jaukioje nuo
taikoje.

Skyriui priklauso 11 filis
terių ir 8 ASD narės.

MELBOURNAS

* ASD Skyriaus narės, t.n. 
Loreta Čižauskaitė ir t.n. 
Danutė Špokevičiūtė, bai
gusios universitetą, pakel
tos į filisteres.

* Melbourne ASS Skyriui 
priklauso 11 filisterių, 3 
ASD narės ir 2..Korp! ’’Vy
tis” nariai. Skyriui vado
vauja fil. Algimantas Žilins
kas.
* ASS Melbourne Skyriaus 
sueiga įvyko liepos 5 d. Jos

Australijos Rajone
RAJONO VADIJOJE

* LSS Australijos Rajono 
Vadijos jposėdis įvyko birže
lio 29 a., rajono vado na
muose, West Brunswicke.
Svarstyti einamieji rajono 
reikalai, išklausyti pareigū
nų pranešimai, pasitarta dėl 
Jubiliejinės Stovyklos Ka
nadoje ir kt.

* LSS Australijos Rajono 
Vadija papildyta dar viena 
pareigūne - Tiekimo Sky
riaus vedėja, s. Jone Žitke
vičiene.

* Iš Australijos Rajono Ju
biliejinėje Stovykloje, Ka
nadoje, dalyvaus 5 atstovai: 
LSB Australijos Rajono va
deiva j.s. Dr. R. Šarkis, ra
jono spaudos skyriaus vedė
jas v.s. B. Žalys, v.s. B. Bar
kus ir du skautai vyčiai iš 
Geelongo - Petras Volodka ir 
Algis Bindokas.

PAS EGZILUS SKAUTUS

* N.S.W. egzilų skautų me
tinis posėdis įvyko birželio 3 
d., Ukrainiečių Namuose, 
Lidcombe. Po A.A.S.E. 
(Australian Association of 
Scouts in Exile) Vykdomojo 
Komiteto narių pranešimu, 
išrinktas naujas komitetas: 
pirm. J. Dušelis (latvis), vi- 
cepirm. N. Kurovsky (estė), 
sekretorė A. Pearce (rusė), 
ižd. D. Strikis (latvė), apdo
vanojimų registratorius V. 
Szitniak (rusas), ūkvedys S. 
Kovacs (vengras); revizijos 
komisiją sudarys ukrainie
čių ir estų skirti pareigūnai.

Posėdžio metu AASE 
Auksiniu Draugystės meda
liu apdovanotas penkerius 

metu referatą, tema 
’’Žvilgsnis į mūsų senovę” 
skaitė skyriaus pirm., fil. 
Algimantas Žilinskas. Tar
tasi vasario - kovo mėnesiais 
suruošti akademinį savait
galį bei metinę šventę.

Į skyrių įstojo dar vienas 
naujas narys - brolis Darius 
Alekna.

-X-

Stovyklinė romantika: sesės Rita Barkutė ir Virginija 
Cox

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

metus s-gai vadovavęs G., 
Portelli.

Vėliau išklausyti tunti- 
ninkų bei tautinių delegatų 
pasisakymai dėl ateities 
veiklos.

’’Aušros” tuntą šioje ko
miteto kadencijoje atsto
vauja v.sk. Audronė Stašio- 
nytėirs.v. Raimondas Jurk- 
šaitis.

Posėdis baigtas brolių uk
rainiečių suruoštomis vaišė
mis, kurių metu dar pasikal
bėta, pasidalinta nuomonė
mis. Posėdyje dalyvavo 7 
lietuvių skautų-čių vadovai.

* Viktorijos egzilai skautai 
• (kuriems priklauso estų,
latvių, lenkų, lietuvių, rusų, 
ukrainiečių ir vengrų skau- 
tai-tės), neseniai suruošė 
Jubiliejinę Stovyklą, kurioje 
dalyvavao 240 skautų-čių.

Liepos 19 d., Pavergtų 
Tautų pamaldų metu šv. 
Patriko katedroje Melbour
ne bus šventinama egzilų 
skautų vėliava. Vėliavos 
moto: PRO PATRIA IN 
AETERNUM.

B.Ž.

ŽIDINIO SUEIGA
SYDNEJUJE

* Birželio 10 d. Lietuvių 
Namuose, Bankstowne, įvy
ko Sydnejaus Skautų Židinio 
darbo sueiga, kurioje daly
vavo 17 brolių - sesių. Suei
gos metu tartasi naujų na
rių priėmimo, ekskursijos, 
Jubiliejinės Stovyklos Ka
nadoje ir kitais reikalais. 
Sekanti sueiga nutarta su
ruošti grįžus iš Pasaulio 
Lietuvių Dienų bei Jubil. 
Stovyklos židinio nariams 
rugpiūčio gale.

* Geelonge, Vic., lig šiol per 
eilę metų veikė Šatrijos 
tuntas ir visi buvę laimingi... 
Dabar iš tos pusės ateina 
gandai, kad geelongiškiai 
steigia Skautų Židinį - tai į 
skautiškąjį darbą grįžta ir 
vyresnioji skautų-čių karta. 
Bravo, broliai, sesės!

B.Ž.

MELBOURNO SKAUTŲ 
TĖVŲ KOMITETAS

Kovo 6 d. išrinktas Mel
bourne Skautų Tėvų Komi
tetas pareigomis pasiskirs
tė: pirm. Narcizas Rama
nauskas, ižd. Algis Klimas, 
sekretorius Zigmas Jokū-
baitis, ūkio vedėjas Jonas 
Zdonius. Esant reikalui 
skambinti Komiteto sekre
toriui tel. (03) 848 7754.

s.v.v.sl. Z. Jokūbaitis

VISUR
* Australijos katalikų laik
raščiai perdavė popiežiaus 
Jono Pauliaus II-jo mintis 
apie skautybę.

Rašydamas popiežiaus 
vardu Tarptautiniam Vykd. 
Katalikų Skautų-čių Komi
tetui kardinolas Caseroli 
skautavimą vadina ’’eduka
ciniu projektu” ir sako, kad 
jo ’’dinamiškumas” buvo 
įrodytas ’’daugelio jaunų 
žmonių augančiu susidomė
jimu - iš visų rasių, kultūrų 
ir religijų - skautavimu ir 
nuoširdžia veikla siekiant 
taikos”.

Laiške pastebima, kad 
Lordas Baden Powellis, 
anglas, įsteigęs skautus... 
laikė skautų Dievo suprati
mą raktiniu faktoriumi.

’’Svarbu, kad šiandien 
dvasinė dimensija būtų ryž
tingai pabrėžta”, jis rašo. 
"Religinis išsivystymas yra 
pagrindinis reikalavimas

• vyrams ir moterims”.
Laiške giriama skautybė 

už jos dėmesį ’’asmeniniam 
progresui, bendruomeninei 
dvasiai, gamtos pamėgimui 
ir jos gerbimui, bei atsako
mybės jausmui”.
* Iš J.A.V. mus pasiekė ži
nios, kad ten amerikiečių 
teismas nuteisė v.s. Kazį 
Palčiauską pilietybės teisių 
atėmimu, neva už ’’žydų į 
geto suvarymą”.

Bylą paruošė sovietų tei
siniai organai, kuriems rūpi 
lietuvių visuomenininkų lik
vidavimas (K. Palčiauskas, 
vokiečių okupacijos laikais - 
1941-42 - yra buvęs Kauno 
burmistras, bet niekuo ne
prisidėjęs prie žydų uždary
mo į geto’.

Inf.
’’SKAUTŲ AIDAS”

Užsisakiusieji oro paštu 
jau gavo š.m. birželio - liepos' ’ 
mėn..-- numerį. Jame gana 
gausu medžiagos iš Canber- 
ros, Sydnejaus ir kt. vieto
vių skautų gyvenimo.
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Iš PLB Liet. Dienų..
Atkelta iš 4 psl.

Tuojau po pamaldų, po 
poros valandų pertraukos 
skubėjome į

DAINŲ ŠVENTĘ

Visos gatvės pilnos sku
bančių lietuvių į Dainų 
šventę, Illinois universitete, 
erdvioje patalpose. Žiūrovų, 
apie 8000. Chorų, pranešėjos 
teigimu, dalyvauja 44, cho
ristų 1600. Įspūdingas para
das, tarytum neišsenkanti 
srovė - chorai, choristai 
liejosi paradan. Pirma žy
giavo vėliavos, vėliau diri
gentai ir choristai. Koks ža
vus įspūdis! Tautiniai cho
risčių drabužiai, puošnūs 
vyrų drabužiai, koks mielas 
jaunimas. Nuo mažųjų iki 
vyresniųjų. Žygiuoja, žy
giuoja, žygiuoja! Chorai ri
kiuojas estradoje, jaunimas 
sėdasi į jiems skirtas vietas. 
Garbės svečių tarpe Liet. 
Generalinė konsule Juzė 
Daužvardienė, vysk. Vin
centas Brizgys, senatorius 
Ch. Percy su žmona, PLB 
Valdybos pirmininkas Vyt. 
Kamantas, II PLD komit. 
«irm. Dr. Antanas Razma.

isus nustebino prez. R. 
Reagano telefoninis sveiki
nimas tiesiog iš Califomijos į 
salę. Programai vadovavo 
Dr. Vitalija Ruibytė-Vasai- 
tienė. Šventę pradėjo komi
teto pirmininkas Vaclovas 
Momkus.

Apie šiuos didžiuosius 
renginius kalbėsime vėliau.

Po Dainų šventės, vakare 
apie 1800 ir suaugusiųjų ir 
apie 1000 jaunimo, Conrad 
Hilton viešbučio dviejose 
šauniose salėse susirinko i II 
PLD užbaigimo banketą. Čia

RAUDONA SKARELĖ
Agota ravėjo daržą. Ke

leliu ėjo nepažįstama mergi
na. Prie daržo ji sustojo.

— Padėk, Dieve!
— Dėkui, dėkui.
— Tai ravit? Tų balandų 

šiemet tai pilni daržai. Šitą, 
ar čia tarnauja Totorių Mi
kas?

— Čia. Bet dabar jo nėra 
namie. Išvažiavo į Šunskus. 
Grįš vėlai vakare.

— Ar negalėtumėt jam 
pasakyti, kad sekmadienį 
ateitų pas mus?

— Gerai, pasakysiu, Jūs... 
sesuo?

— Ne, bet... Ne sesuo, tik 
ąš norėjau pasitart su juo. 
Nauja valdžia dalins žemes. 
Mikas irgi gaus. Sakau, būtų 
Srai, kad jam atrėžtų iš

epinio, šimtamargio. Mū
sų trobelka visai prie Liepi
nio laukų, tai galėtume ir 
gyvent pas mano tėvus, iki 
ką įsitaisysim. Po Kalėdų 
bus mudviejų vestuvės.

Agota iš rankų išmetė ba
landas.

— Ves? Mikas ves? — su
šuko ji, prijuoste šluostyda
ma žemėtas rankas. — Jis 

žodį tarė pramoginių rengi
nių komiteto pirmininkė 
Marytė Rėmienė ir II PLD 
vyr. komiteto pirmininkas 
Dr. Antans Razma, visiems 
padėkodamas už visokeriopą 
paramą šias didingas dienas 
ruošiant.

Naujasis PLB pirmininkas 
Vytautas Kamantas pasi
džiaugė visų pastangomis, 
visiems padėkojo ir kvietė 
eiti bendro, sutartino darbo 
keliu vienybėje su kovo
jančia tauta.

Trumpai: II PLD liks įsi
mintinos, didingas įvykis. 
Buvo gerai organizuotos, 
dalyviu nestokota, susido
mėjimas didelis. Daugybė 
svečių iš tolimųjų kraštų bei 
Kanados ir JAV lietuviškųjų 
kolonijų.

TURIME PLB NAUJĄ 
VALDYBĄ

Seimo nariai paskutinę 
posėdžių dieną išrinko naują 
PLB Valdybą tokios sudė
ties. Vytautas Kamantas, 
Mykolas Dranga, Birutė Ja
saitienė, Algimantas Gečys, 
Raimundas Kudukis, Milda 
Lenkauskienė ir Tomas Re- 
meikis. Pirmininku liks 
buvęs PLB pirmininkas Vy
tautas Kamantas.

Visi išrinktieji yra įvairių 
pažiūrų, aktyvūs kultūri
ninkai, visuomenininkai ir 
politikai.

Tai tiek šiam kartui, 
mielas Redaktoriau. Nuo
seklius aprašymus atsiųsiu 
vėliau, kai kiek atsikvėpsiu, 
nes per 10 dienų teko nuo 
ankstyvo ryto iki vėlumų 

Vincas Ramonas Tęsinys
meluoja! O, Viešpatie... Tai 
kodėl? Kaipgi čia dabar? Ir... 
ves? Meluoja! Jis viską me
luoja. Nėra jam nei Dievo, 
nei teisybės. Trobelka? Tai 
dvi trobelkos! Ir Šunskai, ir 
Gižai! Aha, ir žemės prirei
kė! Ir žiedas ant piršto! Ir 
kultuves margina!

Nepažįstamoji mergina 
žengė žingsnį atgal. Ji išsi
gando Agotos dešiniosios 
akies. Atrodė, kad ta akis 
tiesiog šokinėja. Kaip baltas 
kamuoliukas.

— Gerai, aš jam pasaky
siu, kad sekmadienį... — 
tęsė Agota, eidama iš daržo. 
Ji kalbėjo jau kitokiu, kiek 
dusliu balsu. — Aš pasaky
siu, o tu grįžk.

— O gal jis paliko kokį 
laišką? Sakė — aš parašysiu 
prašymą, o tu ateik ir nuneši 
į Gižų komitetą. Sakė — jei 
nebūčiau namie, tai palik
čiau kam nors iš namiškių.

— Nepaliko, — nukirto 
Agota.

— Gal jis ką kita sugalvo
jo...

— Nepaliko. Eik sau. 
Grįžk — mūsų šunys labai

sėdėti Seimo posėdžiuose, 
dalyvauti kultūriniuose ir 
pramoginiuose rengimuose, 
kas išsėmė ir fizines jėgas.

Šia proga turiu pasigėrėti 
Australijos Lietuvių Bend
ruomenės Seimo nariais ir 
jaunimu, kurie visur akty
viai dalyvavo, kėlė reikš
mingus klausimus, dalyvavo

Ir as buvau...
Atkelta 

pilna žiūrovų, bet vakaro 
atlikėjų... vos trys! Tas nu
vylė. Tikėjausi pamatyti ir 
'šgirsti daugiau dailiojo žo
džio atstovų, kurių Amerika 
nestokoja! Poetas K. Bradū- 
nas dviem išėjimais skaito 
savo poeziją. A. Landsber
gis rečituoja ištraukas iš šį
met laimėjusios jo. ’’rimtos 
komedijos4 — "Onos veidas” 
ir B. Pūkelevičiūtė, prabilusi 
įdomiu, humoristiniu, įžan
giniu žodžiu, emocingai, ak
toriškai atskleidžia savo 
"Aštuoni Lapai” ir "Devin
tas Lapas” kūrybos. Audi
torija atsidėkoja rašytojai 
ovacingu plojimu.

Sekančią dieną, sekma
dienį, teko dalyvauti priva
čiame parengime Tautiniuo
se Namuose, iškilmingoje 
p.p. Vėbrų 50 m. vedybų su
kaktyje. Dailininkas Petras 
Vėbra yra vedęs mano 
ankstyvos jaunystės draugę 
(Utenos dr. Vadopalo 
dukra), su kuria susitikau 
tam pobūvyje (dalyvaujant 
arti 200 svečių), po apytik
riai 60 metų nesimatymo.

Birželio 28 d., vakare, 
stebiu ’’Čikagos Lietuvių 
Sceninio humoro ir satyros 
grupės - ’’Antrasis Kaimas” 
programą. Nejauki ir tam- 

pikti!
Per pietus Agota srėbė 

tik porą šaukštų barščių ir 
atsikėlė nuo stalo.

— Nevalgai? Kas tau yra, 
Agotėle? Sergi? — susirūpi
no Tumosienė.

— Negaliu. Galvą skauda.
— Matau, kad veideliai 

užkaitę. Prigulk, dukrele.
— Nereikia...
Ji pavaikštinėjo po sodą, 

paskui nuėjo į paupį, atsi
sėdo ant kranto ir ilgai žiū
rėjo į vandenį. Į tą vietą, kur 
ryte nuskendo gėlės.

Skraidė kregždės ir savo 
smailus sparniukus vilgė į 
upės vandenį, o jų čypsėji- 
mas ir čirenimas buvo toks 
švelnus ir graudus, kad 
Agotai net ašaros pasirodė 
akyse.

Po vakarienės Tumosienė 
turėjo daug vargo su ja.

— Aš žinau, ką sakau, 
Agotėle. Tik karštas van
duo! Gerai išmirkyk kojas ir 
tuoj gulk. Visas ligas kaip 
ranka atims.

Agota ne, ir gana. Kam 
čia to visko. Kam to karšto 
vandens. Ir taip karšta. 

diskusijose. Jiems tikrai 
nuoširas ačiū.

Mielas Redaktoriau, ge
riausi linkėjimai tiems Aus
tralijos lietuviams, kurie 
negalėjo pabuvoti svetin
goje Čikagoje.

Iki sekančio karto
Nuoširdžiai Jūsų,

Jurgis Janušaitis

iš 4 psl.
šoka ’’Playhouse” salė.. Žiū
rovai susispaudę sėdėdami 
prie stalų seka trumpus hu
moristinius vaizdelius, kar
tais sušvystančiu gyvu ko
medijos žanru, kartais blan
kiais momentais.

Trečiadienį, 29 d., skubu į* 
Jaunimo Centro kavinės 
salę į ”Lietuviškų filmų va
karą”, kuris, vietoje laukia
mo susidomėjimo, suteikė 
didelį nusivilimą. Nevyku
si organizacija. Į pilnai pri- 
S"'”jusią žmonių salę, vis 

narni žmonės, kurie sė
dasi ant grindų ir stumda- 
miesi stovininkauja. Su pa
vėlavimu, pagaliau, sušvinta 
ekranas... Rodos tūlos Ma
rytės Kavaliauskaitės as
meniškas, tuščio turinio, 
spalvotas filmas nuo jos gi
mimo iki 40 m. amžiaus. 
Anglų kalba, palydint ausis 
draskančia muzika (!?!). 
Trunka pusę valandos. Dalis 
Easipiktinusių žiūrovų, ba- 

andydami ’’perrėkti” muzi
ką, reikalauja filmą nu
traukti, jų balsai, tačiau, 
žūsta chaotiškame triukšme. 
Toliau filmas - ’’Antanas 
Smetona” su kuriuo tikrai 
įdomu buvo susipažinti. Čia, 
tačiau, norint išlaikyti tokio * 
filmo dokumentiniai istorinę 
rimtį, reiktų kai kurias vie-
tas pakoreguoti. Dar pa
žiūrėjome filmų anglų kalba 
susuktą pagal J. Jankaus

Į kiemą įdardėjo Mikas.
Agota tik žvilgt pro langą, 

čiupt už dubenio su garuo
jančiu vandeniu ir tuoj į 
savo kambariuką.

— Nekinkyk, — šūktelėjo 
Tumosa pro langą. — Eik 
vakarienės.

Mikas įėjęs apsidairė po 
kambarį ir atsisėdo gale 
stalo.

— Tegu arkliai atsipučia, 
o tu valgyk. Aš pagirdysiu ir 
išvesiu.

— Aš pats išvesiu. Tai čia. 
Tamsoj nė grandinės neras
tumėt.

Šiandien Mikas buvo labai 
geras.

O Agota sėdėjo ant krašto 
lovos ir klausėsi griežlės. 
Keleliu prajojo Mikas ir ty
liai švilptelėjo. Agota dešine 
ranka stipriai sugniaužė pa
galvės kampą.

Arkliai savo pasagomis 
garsiai taukšėjo į kelelio ak
menis. Tos pasagos suka
pojo ramų ir vienodą griež
lės kryksėjimą.

Bus daugiau 

novelę "Velnio bala”, daly
vaujant mūsų žinomam ra
šytojui - satyrikui, Ant. 
Gustaičiui ir, pritrūkę kant
rybės, kaip ir dalis žiūrovų, 
salę apleidome nepamatę 
dar dviejų filmų fragmentų.

Liepos 1 d., paskendę 
4.000 žiūrovų minioje, užpil
dome "Auditoriunr teatro 
salę, kur operos spektaklis 
su kaupu kompensuoja pir
mykščių renginių liūdnokus 
įspūdžius. Dirigentui A. Va- 
saičiui pakėlus batutą, kom
pozitorius A. Ponchiello kla
siška, melodijomis turtinga 
muzika, sukaupia auditori
jos dėmesį. Pagrindiniai so
listai - D. Stankaitytė ir J. 
Vaznelis plačiai save at
skleidžia ir vokaliai, ir vai
dybiniai. Puikus A. Brazis 
Erdvilio vaidmenyje. Profe
siniai reiškiasi R. Strimaitis 
Kerniaus rolėje. Gražiu bal
su imponuoja M. Momkienė 
nedidelėje Vilniaus rolėje. 
Pagirtini chorai, dekoracijos 
ir kostiumai, gyvi baleto 
įtarpai pagal V. Karosaitės 
choreografiją.

Liepos 2 d. atsirandu 
"Dainos” restorane, kur 
Liet. Žurnalistų S-gos pir
mininkas J. Janušaitis su
kvietė susipažinimui spau
dos darbuotojus. Jų atvyko 
apie 40. Atrodo ir čia aus- 
traliečiai savo skaičiumi 
Eralenkė kitus. Dalyvavo: 

s. Davis, V. Dumčius, šio 
rašinio autorėir V. Baltutis, 
kuris turiningai, suglaustai 
kalbėjo apie Australijos lie
tuvių spaudos vargus ir lai
mėjimus. Buvo įdomiai 
pašnekučiuota ir skaniai 
pasivaišinta.

Liepos 3 d. — ’’šeštoji 
JAV ir Kanados Lietuvių 
Dainų Šventė”. Žiūrovai 
užpildo 7.000 vietų salę. 
Įnešamos vėliavos, defiliuo- 
ja lietuvių mokyklų jauni
mas, chorai, tautinių šokių 
dalyviai. Taria žodį Šventės 
komiteto pirmininkas V. 
Momkus, senatorius Percy, 
konsule J. Daužvardienė... 
Telefonu (per garsintuvus) 
sveikina iš Califomijos pre
zidentas R. Reagan. Skamba 
Amerikos ir Lietuvos him
nai... 45 jungtiniai chorai at
lieka lietuvių dainas, jų kai 
kurios papildomos solistų: 
R. Mastienės, A. Pakalniš
kytės ir A. Grigo. Dalyvauja 
ir liaudies instrumentų or
kestras. Dėl choro dainų ir 
atlikimo galima būtų įnešti 
vieną, kitą pastabą, bet ne 
šiame reportaže. Tautinių 
šokių, 300 jaunimo, grupė 
žavėdama judriu, gyvu ir 
drausmingu atlikimu užbai
gia programą.

Liepos 4 d. Dariaus ir Gi
rėno skrydžio 50 m. minėji
mas sutraukė kelių tūkstan
čių minią prie jų paminklo 
Marquette Parke. Įspūdin
gos kalbos ir daugybė su
neštų vainikų atžymėjo did
vyrių tautinį žygį.

Nemažai dar kitų paren
gimų įvyko Liet. Dienų lai
kotarpyje, bet ne visus tu
rėjau galimybės aplankyti.

A. Binkevičiūtė-Gučiuvienė

Sokeris visame pasaulyje per Channel 0/28
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MŪSŲ SPORTININKAI AMERIKOJE
AUSTRALIEČIAI PELNO 

MEDALIUS ČIKAGOJE
Tauriausios spalvos me

dalius iškovojo mūsų stalo 
teniso komanda: Ona ir jos 
dukra Vilija Bone. Jos taip 
>at pasipuošė aukso meda- 
iais ir individualinėse mo- 
erų dvejetų pirmenybėse. 

: ndividualinėse vyrų pirme
nybėse C. Andrikonis ir A. 
Balnionis taip pat iškovojo 
aukso medalius dvejetų 
varžybose. Komandinėse 
vyrų pirmenybėse mūsų ko
manda C. Andrikonis, A. 
Balnionis ir H. Bone turėjo 
pasitenkinti sidabro meda
liais, nes pralaimėjo prieš

Veda V. Augustinavičius

ŠACHMATAI
Illinois universiteto pa

talpose pravestame turnyre 
dalyvavo 17 lietuvių šach
matininkų, jų tarpe penki 
; aunuoliai. Nežiūrint didelio 
lajėgumo skirtumo žaidimai 
iravesti vienoje grupėje. 
Celiems jauniams teko žaisti 

prieš šachmatininkus, tu
rinčius aukščiausios klasės 
įvertinimus. To neprakti
kuojama Australijoje, nes 
jaunuoliai pralaimi po kelių 
ėjimų. Prieš jį žaidęs neuž
pelnytai gauna tašką.

Po šešių žaidimo ratų pir
mąją vietą laimėjo Kazimie
ras Jakštas, laimėjęs ketu
rias partijas ir dvi sužaidęs 
lygiomis. Viena iš sužaistų 
lygiųjų buvo su Aleksu Bal
tučiu, dar prieš keletą metų 
gyvenusiu Melbourne (da
bar gyvena JAV).

Turnyro laimėtojui įteikta 
puošni taurė ir medalis. Me
daliais apdovanoti pirmųjų

LIETUVIŲ KOOPERATINĖ KREDITO DRAUGU A

„TALKA" LTD.
• Moka už indėlius (deposits) 9 % metinių palūkanų.

Už terminuotus indėlius:
aukštesni procentai mokami automatiškai pasiekus 

nustatytas sumas.

Nuo $100 iki $10.000 12%
Nuo $ 10.000 iki $ 20.000 13 %
Nuo $ 20.000 ir daugiau 14 %

Terminuoti indėliai priimami tik pilnais $ 100 ir turi 
išbūti iki finansinių metų galo, t.y. birželio 30 d. Už atsi
imtus term. ind. metų bėgyje — 6 %. Procentai užskaito
mi už kiekvieną pilną kalendorinį mėnesį finansinių metų 
gale ir įrašomi į einamąsias sąskaitas. Už įnašus (shares) 
iki 17 % dividendo.

• Teikia paskolas iki $ 15.000 įkeičiant nekiln. turtą, as- 
t menines paskolas su garantųotojais iki $ 5000 ir be jų iki

$ 2000. Procentai už visas paskolas užskaitomi kas 3 mėn.

• Įstaiga veikia:

Melbourne šeštadieniais nuo 10 iki 2 vai. pp., sek
madieniais nuo 1.30 pp. iki 3 vai. pp.. Lietuvių Namai, 50 
Errol St., North Melbourne. Tel. 328 4957.

Informacijos dar teikiamos pirmadieniais ir antradie
niais nuo 9 vai. ryto iki 2 vai. pp.

Pašto adresas: ’TALKA", Box 4051, GPO, Melb. 3001.

Adelaidėje sekmadieniais nuo 1 iki 3 vai. pp. Lietuvių 
Namuose. Pašto adresas: TALKA, Lietuvių Namai, 6 
Eastry St. Norwood, SA 5067.

Sydnejuje sekmadieniais nuo 2 vai. iki 4 vai. pp. Lietuvių 
Klubo patalpose 16 - East Terrace, Bankstown NSW.

Čikagą, kurių gretose star
tavo A. Saunoris iš Hamil
tono, Kanados. Prislaikant
Žaidynių taisyklių tas yra 
nelegalu, tačiau mes dėl to 
neprotestavome, tad stalo 
tenisas vyko gana draugiš
koje atmosferoje, tik žai
džiant vyrų finalą individu
alinėse pirmenybėse buvo 
pastebimas nervų "karas” 
taip 6 metų Sov. S-gos čem- 
pijono A. Saunorio ir jauno 
C. Andrikonio. Veteranas po 
kiekvieno taško delsė laiką 
ir Craig nesugebėjo tinka
mai susikoncentruoti, tad 
teko pasitenkinti sidabro 
medaliu. Sidabro medali iš- 
kovo H. Bone veteranų pir- 

trijų vietų laimėtojai, tur
nyro dalyvius suskirsčius į 
tris grupes — A, B ir jaunių. 
Australijos vienintelis tur
nyro dalyvis J. Dambraus
kas B grupėje laimėjo trečią 
vietą. Matosi, kad turnyro 
rengėjai nepasigailėjo ir bu
vo dosnūs (iš septyniolikos 
dalyvių devyni tapo atžy
mėti).

Čikagos ir JAV lietuviai 
per paskutinius dvejus 
metus neteko kelių šachma
tininkų, kurie dar nepri
klausomoje Lietuvoje buvo 
iškilę į pirmaujančius: Povi
lai Vaitonis, iškovojęs Illi
nois meisterio vardą net še
šis kartus, į amžinybę iške
liavo A. Nasvytis, P. Taut- 
vaišas, K. Merkys ir V. 
Karpuška - vis meisterių 
klasės šachmatininkai.

Šioje sporto šakoje JAV 
nestinga priaugančio jauni
mo. Vienas iš jų Andrius

KREPŠINIS

Antro rato įdomiausios 
rungtynės vyko tarp Toron
to ^Aušros” ir Clevelando 
’’Žaibo”, kurias tik paskuti
nėse sekundėse laimėjo auš- 
riečiai 52:51. Labai gražiai 
sužaidė Los Angeles ’’Ban
ga” prieš žaidynių favoritus 
Čikagos "Neri, nors ir pra
laimėjo 77:87. Detroito ’’Ko
vas” įveikė Cicero ’’Ateitį” 
70:63, o Čikagos "Lituanica” 
pasirodė pranašiau už Niu
jorko L.A.K. 78:72, tačiau

Kulikauskas jau dabar turi 
2200 įvertinimą ir siekia 
meisterio vardo.

Turėjau progos dalyvauti 
turnyro uždaryme ir susipa
žinti su visais dalyviais. Či
kagos lietuvių šachmatinin
kų veiklos "karalius” Romas 
Fabijonas. Su juo teko žaisti 
turnyre ir netikėtai prieš jį 
laimėjau. Čikagos šachmati
ninkų tarpe malonu buvo 
susitikti mano buvusį mate
matikos mokytoją Mariam- 
polės šachmatų meisterį 
Aleksandrą Jupį. Čikagos 
šachmatininkų vardu Romas

P.L. šachmatų turnyro laimėtojas K. Jakštas.
Nuotrauka P. Vaitkaus

VISUR VISAIP
KOMUNISTINIŲ

ŽUDYNIŲ STATISTIKA

Komunistinių žudynių 
statistikoje pirmauja Sovie
tų Sąjunga, kur nužudytų 
aukų skaičius siekia 
69.700.000. Antroje vietoje 
seka Kinija su 63.789.000 
aukų.

Didžiausias Europos 
krikščionių savaitraštis
”Neue Bildpost” paskelbė 
komunistinės revoliucijos 
aukų statistiką. ’’Nuo komu
nistinės revoliucijos pra
džios 1917 m., - rašo savait
raštis, - komunizmo vardan 
buvo nužudyta 143 milijonai 
žmonių. Tą statistiką pas
kelbė anglų žurnalistas Van 
der Elst Londono dienraš
tyje ’’Daily Telegraph”, 
remdamasis įvairiais istori
niais šaltiniais.

Vien 1946-47 metų laiko
tarpyje ištremiant vokiečius 
iš Rytų kraštų buvo nužu
dyta 2.923.700 žmonių. 
1975-78 m. Kąmbodijoje ko
munistai išžudė apie 
2.500.000 žmonių. Sukilimai 
Rytų Berlyne, Prahoje, Bu:

menybėse, o A. Balnionis 
pasitenkino bronzos me
daliu.

/PORTAS^
visose ketvirtfinalio rung
tynėse nestokojo dramtiškų 
momentų. Dar dramatiš
kesnėje atmosferoj vyko 
vyrų krepšinio pusfinalio 
rungtynės ir tik paskutinėse 
sekundėse paaiškėjo, kad fi
nale žais Toronto ’’Aušra”, 
išplėšusi pergalę prieš ”Li- 
tuanica” 78:74 ir Detroito 
’’Kovas”, kurie nemažiau 
įtemptoje atmosferoje įvei
kė ’’Nerį” 89:86, tad abi 
grėsmingos Čikagos koman
dos į finalą nepateko...

Tuo tarpu mūsų jauniai 
berniukai A klasės pirme
nybėse skynė pergalę po 
pergalės, pradedant prieš 
Čikagos ’’Žalgirį” 103:18 iki 
pusfinalio, kur prieš Niujor
ko L.A.K. laimėta vos 
63:59. Finale pralaimėta 
prieš Detroito ”Kovą” 55:82, 
tad mūsų krepšnio prieaug
lis pasipuošė sidabro meda
liais.

Fabijonas ir A. Zujus siunčia 
Australijos lietuviams šach
matininkams 
nuoširdžiausius laimėjimus.

dapešte ir Baltijos kraštuose 
Sareikalavo 500.000 aukų.

komunistinė agresija Grai
kijoje, Malezij'oje, Burmoje, 
Korėjoje, Filipinuose, Ku
boje, Vietname, Pietų Ame
rikoje ir Afrikoje pareikala
vo daugiau kaip 3.500.000 
aukų.

Anglų žurnalistas Van der 
Elst savo statistiką baigia 
pastaba: ’’Komunizmo teigi
mas, kad jis tarnauja pa
prastiems žmonėms, yra 
akiplėšiškas melas”.

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

Funerals of Distinction
17 RAILWAY PDE.

FAIRFIELD, N.S.W.
Tel. 724 5408 Veikia 24 valandas per parą
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Jei berniukų pralaimėji
mas prieš Detroitą buvo lyg 
ir ’’apskaičiuotas”, tai Čika
gos "Lituanicos” moterų 
pergalė prieš mūsų krepši
nio rinktinę buvo labai neti
kėta staigmena ir vieno taš
ko pralaimėjimas (39:40) 
nulėmė sidabro medalius 
australietėms, o čikagietės 
džiūgavo pasipuošusios 
aukso medaliais. Pasiteisinti 
galima tik tuo, kad mūsų 
krepšininkės turėjo tik 
vienas rungtynes iki Čika
gos Žaidynių ir negeresnė 
padėtis buvo ir pačiose žai
dynėse.

Daug malonių staigmenų 
pateikė mūsų lengvaatletai 
ir į namus grįžta su gausiu 
kiekiu medalių, apie kuriuos 
plačiau bus parašyta vėliau.

R. Sidabras

* Didžiausias pasaulio 
ežeras yra Lake Superior, 
Amerikoje. Jis apima 31.820 
ketvirtainių mylių ploto.

* Giliausia vieta pasau
lyje yra Pacifiko vandenyne 
prie Mindanao salos, Filipi
nuose. Ji siekia iki 35.410
pėdų.

* Didžiausia sala yra 
Grenlandija. Jos plotas sie
kia 327.300 ketvirtainių my
lių ploto.

Maskvoje pasklido žinia, 
kad Michail Andropov pasi
darė Tarybų Sąjungos virši
ninku.

Tuo metu Kremliuje bu
vęs užsienio spaudos kores
pondentas priėjo prie And
ropovo ir jį pasveikino.

— Ačių, atsakė Andropov.
— Ar galiu jūsų paklausti 

keletą klausimų?, klausia 
korespondentas.

— Prašau, atsako Andro
pov.

— Ar sportuojate?
— Taip, lošiu tenisą.
— Kaip sekasi?
— Kai buvau jaunas lošiau

Maskvos rajono ekipoje.
— Ar praktikuojate dar 

kokį sportą?
— Taip, lošiu šachmatais.
— Su kuo lošiate?
— Su KGB draugais prieš 

polit-biurą.
— Ar šalia tų laisvalaikio 

užsiėmimų turite kokį 
’hobby’?

— Taip, renku prieš tary
binius anekdotus.

— Ar daug pririnkote?
— Iki šiol pripildžiau du 

konclagerius.

* * *
— Girdėjau neseniai vedei 

žmoną. Na, kaip, ar gera 
šeimininkė?

— Labai būčiau laimingas, 
jei grįžęs iš darbo rasčiau 
įkaitusią krosnį, o ne televi
ziją...
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Tragišką lakūnų Dariaus 
ir Gifėno 50 metų mirties 
sukaktį minėsime sekma
dienį, rugpjūčio 7 d.: 12 vai. 
pamaldomis už žuvusius ir 
2.30 vai. minėjimu Lietuvių 
Namuose.

Karių "Ramovė” 
Melbourne

PRANEŠIMAS

Sydney Lietuvių Moterų 
Socialinės Globos Draugijos 
visuotinis metinis susirinki
mas įvyksta rugpiūčio 7-tą 
dieną, sekmadienį, 2 vai. 
Sydney Lietuvių Namuose 
Bankstowne.

Darbotvarkė: 1. Susirin
kimo atidarymas. 2. Prezi
diumo sudarymas. 3. Man
datų komisijos sudarymas. 
4. Pereito metinio susirinki
mo protokolo skaitymas. 5.

MINIME DARIAUS IR GIRĖNO ŽYGĮ
Liepos 31 d., sekmadienį, rengiamas transatlantinių 

lakūnų Dariaus ir Girėno 50 metų sukakties skrydžio mi
nėjimas. Jį rengia Sydnejaus Dariaus ir Girėno šaulių 
kuopa ir Newcastle Diskusijų Klubas.

Minėjimo programoje:
11.30 vai. pamaldos už žuvusius Lidcombe. 3 vai. minė

jimas Sydnejaus Liet. Namuose Bankstowne. Prof. Dr. 
Vytautas DONIELA skaitys paskaitą ir jo pastangomis 
ir rūpesčiu bus PARODA apie minimus lakūnus - pašto
ženkluose ir dokumentuose.

Meninėje programoje Sydnejaus Dainos choras ir kiti. 
Numatoma svečių ir iš kitų valstijų. Numatytas dienos 
paskaitininkas iš Adelaidės p. Kryžanauskas dėl šeimy
ninių reikalų negalės dalyvauti.

Transatlantiniai didvyriai ir nepriklausomoje Lietu
voje buvo išskirtinai paminėti ir pagerbti. Beveik kiek
vienoje vietovėje buvo jų vardu pavadintos gatvės, aikš
tės, organizacijos arba jų padaliniai pasivadino jų var
dais. Ypač didvyrius Darių ir Girėną pamėgo jaunimo or
ganizacijos — šauliai, pavasarininkai, kurių vardais pasi
vadino jų padaliniai atskirose vietovėse.

• Valstybiniu mastu buvo išleista kelių serijų pašto 
ženklų kuriuos matysime minėjimo metu parodoje ir kai 
kuriuos čia skelbiame iš Dr. V. Donielos rinkinio.

Tautiečiai iš arti ir toli maloniai kviečiami skaitlingai 
minėjime dalyvauti.

aci ja
Pirmininkės pranešimas. 6. 
Iždininkės pranešimas. 7. 
Ligonių reikalų vedėjos 
pranešimas. 8. Lietuvių So
dybos pranešimas. 9. Kont
rolės komisijos pranešimas. 
10. Diskusijos dėl praneši
mų. 11. Naujos valdybos 
rinkimai. 12. Klausimai ir 
sumanymai. 13. Susirinkimo 
uždarymas.

Po susirinkimo maloniai 
kviečiame bendrai kavutei.

Laukiame!
S.L.M.S.G.D.

Valdyba
PRANEŠIMAS

Kurkime tik lietuviškas 
šeimas!

’’Piršlys Vytenis” jums 
padės susirasti gyvenimo 
draugą-gę visuose konti
nentuose.

Rašykite ’’Vyteniui”. Pri
dėkite adresą su slapyvarde 
ar pavarde, amžių, trumpą 

gyvenimo aprašymą ir ko 
pageidaujate. Laiškus rašy
kite, kokia jums patinka 
kalba - ’’Vytenis” tarpinin
kaus.

Susirašinėjimo išlaidoms 
padengti prisiųskite auką.

Adresas: "Vytenis” 
Box 4861 

Melbourne 3001, Vic.
Australia

MELBOURNO LIETUVIŲ 
BIBLIOTEKOJE

Bibliotekai aukojo: po $ 10 
J. Kamarauskas, A. Rakšte
lis. $ 5 J. Žitkevičienė, pa
gerbdama prieš trejus 
metus auto nelaimėje žuvu
sios bibliotekos darbuotoją 
a.a.B. Šilvienę. 1220 pusla
pių Lietuvių Kalbos Žodyno 
XII S tomą (Šaltinių Biblio
tekai) A. Zubras. Lietuvos 
Respublikos pasą VI. Mika
lauskas. Žurnalų V. Daugvi- 
la, J. Kvietelaitis. Visiems 
bibliotekos geradariams 
nuoširdus lietuviškas ačiū.

Bibliotekos vedėjas

Dariaus ir Girėno skrydžiui 
atžymėti Lietuvos pašto 
ženklai 1933 m.

ŽOcmt. aff.20

SERGA P. RŪTENIS

Jau ilgesnis laikas, kaip 
Sydnejuje sunkiai serga 
vienas iš lietuvių kultūrinio 
gyvenimo variklių solistas, 
aktorius, rašytojas bei 
spaudos darbuotojas Paulius 
Rūtenis. Jau kiek laiko pasi
gendame jo lietuviško gyve
nimo arenoje. Kiek laiko pa
buvęs ligoninėje jis sunkiai 
bepavaikščiodamas leidžia 
savo dienas namuose. Linki
me sveikatos.

JONAS SADŪNAS
NUTEISTAS VILNIUJE

Nijolės Sadūnaitės brolis 
Jonas Sadūnas buvo nuteis
tas Vilniuje š.m. gegužės 24 
pusantriems metams laisvės 
atėmimo. Jis buvo apkaltin
tas pagal LTSR Baudžia
mojo Kodekso 132 straipsnį 
už ’’skleidimą žinomai mela
gingų prasimanymų, žemi
nančių kito asmens garbę”.

Vokiečių Bundestago 
CDU/CSU partijos narys 
Dr. Althammer parašė laiš
ką sovietų ambasadai Bon- 
noje teiraudamasis apie 
Jono Sadūno bylą. Į jo krei
pimąsi atsiliepė sovietų am
basados pareigūnas V. 
Tschibissow, kuris teigė, 
kad Sadūnas nėra politinio 
persekiojimo auka, o yra 
traukiamas baudžiamojon 
atsakomybėn už kriminalinį 
nusikaltimą. Atseit Sadūnas 
parašė anoniminius laiškus 

Šmeižiančius jo darbovietės 
vieną viršininką.

Jono Sadūno terorizavi
mas padidėjo, kai jo sesuo 
Nijolė Sadūnaitė sugrįžo į 
Lietuvą 1980 m. atlikus še- 
šerių metų bausmę už Kro
nikos dauginimą. Nijolė 
apsigyveno brolio bute Vil
niuje. Nuo tos dienos, sovie
tai pradėjo sulaikyti jų paštą 
iš užsienio.

Sadūno butas buvo iškra
tytas 1982 spalio 11. Saugu
miečiai konfiskavo knygų ir 
religinės literatūros. Krėtė- 
jus ypač domino laiškai, ad
resai, pašto siuntų kvitai ir 
pan.

Jonas Sadūnas viešai pa
reiškė, kad sovietų pareigū
nams labai nepatiko jo susi
rašinėjimas su sąžinės kali
niais ir su daugeliu Vakarų 
pasaulio žmonių. Nes Sadū
nas atsisakė bendradar
biauti su saugumu, saugu
mas ant jo labai įniršo.

"Esu pasiruošęs būti nu
teistas, patalpintas į psichi
atrinę ligoninę ar būtil 
visiškai sunaikintas, bet 
niekada nesielgsiu prieš 
savo krikčionišką sąžinę”, 
sako Jonas Sadūnas.

Pradėta byla ir Nijolei 
Sadūnaitei. Norėdama iš
vengti arešto, Sadūnaitė jau 
kelis mėnesius slapstosi.

Jonas Sadūnas su žmona 
Maryte ir aštuonerių metų 
dukrele Marija gyvena Vil
niuje, Architektų g. 27 bt. 2.
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LIETUVA

LAIŠKAS
REDAKCIJAI

Gerb. Redaktoriau,

Perskaitęs M.P. Nr. 26 
Jono Normanto susirūpini
mą kurti lietuviškas šeimas 
sveikinu J. Normantą. Kaip 
ten bebūtų, išeivijoje be lie
tuviškų šeimų lietuvybei yra 
mirtis. Iš mišrių šeimų sun
ku tikėtis lietuvybės išlai
kymo.

J. Normantas siūlo, kad 
vedybų reikalais turėtų rū
pintis PLB Valdyba. Many
čiau, kad toji Valdyba turi 
kitokių rūpesčių - čia mūsų 
Račių reikalas. Vėl p. J. 

Formantas kalba apie nenu
simanančius organizatorius: 
jis siūlo vedybų biurą, bet 
toks biuras turi kitokią pas
kirtį, o supažindinimo biuras 
vėl kitokią, palikdamas lais
vę supažindintiems asme- 
nims: biuras tik supažindi-
Mūsų Pastogė Nr. 29,1983.7.25, psl. 8

F. Vaitkaus skridimą minint pašto ženklai 1935 m.

na, suveda, bet ne jo užduo
tis susipažinusius apvesdin
ti.

Melbourne ’’Piršlys Vyte
nis” jokio vedybų biuro ne
turi ir tuo nesireklamuoja, 
tik lietuviškos iniciatyvos 
vedinas lietuvybės labui 
siekia vienišus žmones su
vesti šeimyniniam gyveni
mui. Per "Piršlį Vytenį” jau 
susikūrė kelios lietuviškos 
šeimos. Tenka pasveikinti 
"Piršlį Vytenį” už tikrai 
patriotini darbą ir pastan
gas, kuris nesigaili nei laiko, 
nei lėšų tokiam darbui. Pri
menu p. J. Normantui, kad 
"Piršlys Vytenis” dirba

Rašykite 
Mūsų 

Pastogei!

Pagerbdami a.a. A. Gai- 
džionį vietoj gėlių 10 dolerių 
Mūsų Pastogei skyrė S. ir A. 
Mauragiai. Ačiū.

Iš Afganistano laisvės ko
votojų pareiškimų Afganis
tane iki šiol jau yra žuvę 
42 000 sovietų karių. Afga
nistaniečiai kovą žada lai
mėti, nes laisvės kovotojai 
nei dabar, nei ateity nežada 
pasiduoti. Dabar jie daugi 
geriau ginkluoti ir jų eilėse! 
priskaitoma apie ketvirtis 
milijonų karių.

* Ilgiausias pasaulio ur
vas yra Mommoth Cave, JA 
V-se, Kentucky valstijoj. To 
urvo ištirtos lindynės po že
me yra virš 100 mylių ilgu
mo.

Melbourne šaulių kuopos •; 
vardu siekiant lietuvybės 
tęstinumo išeivijoje. Be lie
tuviškų šeimų nebus lietu
vių nei išeivijoje, nei Lietu
voje. Todėl šis klausimas 
yra rimtas ir turėtų būti vi
sokeriopai remiamas.

K.Prašmutas 
Melb. šaulių kuopos 
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PADĖKA

Nuoširdžiai dėkojame 
maloniems bičiuliams, drau
gams ir. pažįstamiems bei 
bendradarbiams, lankiu
siems, mane ligoninėj. Ačiū 
už dovanas, gėles ir nuošir
džius linkėjimus.

Nuoširdžiai jūsų
Zenonas Pauliukonis 

su šeima

* Didžiausia pasaulio 
dykuma yra Sachara, Afri
koje. Jos plotas siekia 
3.000.000 ketvirtainių mylių. •

Priptod by Rotor Press Ltd.
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