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AUSTRALIJOS
RŪPESČIAI Dar vieno ąžuolo netekus

PAULIŲ RŪTENĮ PALYDINT
Iš patyrimo žinome, kad 

ankstyvesnės Australijos 
valdžios nežiūrint kokios 
partijos žinioje, visu pir
miausia rūpinosi Australijos 
reikalais tiek vidaus, tiek ir 
užsienio politikoje. Metų 
pradžioje išrinktoji nauja 
darbo partijos kontrolėje 
Australijos fed. vyriausybė 
rinkiminėje kampanijoje ne 
tik nebandė vykdyti duotų 
rinkėjams pažadų, bet kelia 
mokesčius, ir svarbiausia, 
angažuojasi užsienio politi
koje, kur Australija neturi 
nei moralinio, nei militarinio 
svorio ką nors pasaulinėje 
politikoje nulemti. Austr. 
užsienių reik, ministerio Mr. 
B. Hayden išvykos į Pietry
čių Aziją taikos intencijomis 
(kad Vietnamas atitrauktų 
kariuomenę iš Kampučijos ir 
leistų kraštui tvarkytis 
savarankiškai) liko be 
didesnio atgarsio. Jau seniai 
užmirštą Timoro reikalą vėl 
iškėlė dabartinė Australijos 
darbiečių vyriausybė iškel
dama kaip pirminį Austra
lijos užsienių politikos rū
pestį, kuris praktiškai nėra 
principinės reikšmės ir ne
turi jokios įtakos nei į Indo
nezijos, nei juo labiau į Aus
tralijos politiką. Keliamas 
klausimas remti Vietnamą 
yra jokiais motyvais nepa
teisinamas. Australijos gy
ventojai suprastų, jei Viet
namas būtų bado padėtyje, 
iškankintas dešimtmečius 
trukusių kovų su svetimųjų

QUEENSLANDO 
PREMJERAS PERSPĖJA

Pasidžiaugdamas
Queenslande turimomis 
laisvėmis šios valstijos 
premjeras Joh Bjelke-Pe- 
terson perspėja, kad piliečių 
laisvių suvaržymas gresia 
visai Australijai ypač fede- 
ralinei vyriausybei siekiant 
apkarpyti valstijų savaran
kumą ir koncentruoti krašto 
valdžią į vienas rankas. Pa
gal premjerą pasaulyje dik
tatūros nesulaikomai plečia
si. Šiandie pasaulyje tebėra 
tik apie 30 valstybių, kur 
mažiausiai suvaržytos pilie
čių laisvės. Tarp labiausiai 
laisvų priskaitoma ir Aus
tralija. Tačiau ir Australijo- 
J'e pasireiškia tendencijų pi- 
iecių laisves suvaržyti. Pe

rėmus darbiečiams federali
nės vyriausybės vairą tas 
polinkis ypač išryškėja, dar
bo partijos kairiajam spar
nui neatlaidžiai spau
džiant, kad būtų teikiama 
ekonominė parama Vietna
mu!, tai kraštutinei diktatū
rinei valstybei, kurioje už
gniaužtos piliečių visos poli
tinės, ekonominės ir civili- 

invazijom, bet rezultate 
vietnamiečiai gavo, ko jie 
norėjo be jokių priekaištų ar 
karo nuostolių padengimo. 
Neužteko to, kad po dešimt
mečių kovų dėmesį skirtų 
karo iškirstoms žaizdoms 
gydyti, tuoj pat pradėjo gal 
būt ne tiek savo, kiek ideo
logines kovas plėsti ir į 
kaimyninius kraštus.

Jau kelinti metai vietna
miečiai įsiveržė į Kampučiją, 
lygiai kaip sovietai į Afga
nistaną vardan tos pačios 
politinės ideologijos. Kam
pučijos klausimas tarptauti
nėje politikoje, lygiai kaip ir 
Afganistanas, tebera gyvas 
ir laukia tarptautinio spren
dimo. Australija bando būti 
tokiu veiksniu, bet ji neturi 
nei politinio, nei militarinio 
svorio, kad su jos interven
cija kas nors skaitytųsi. To
dėl Australijos diplomatų 
veikla atsimuša kaip į kurčią 
sieną ir tuo pačiu duoda 
progos pasišaipyti iš Aus
tralijos' politinių ėjimų 
vakariečių politikams.

Panašioj padėty ir naujai 
iškilęs Indonezijos Timoro 
klausimas. Tarptautinėje 
padėty Timoro reikalas jau 
seniai buvo užsklęstas, nes 
čia negalioja nei rasiniai, nei 

‘tautiniai reikalai, bet pirmoj 
eilėj ideologiniai, kurie visa
dos yra vidiniai, ir dėl to 
kištis Australijai yra ir ne
moralu, ir rizikinga.

Tenka sutikti kad Aus
tralija palyginamai turi ga
lybę savų vidinių rūpesčių, 
todėl visos ekskursijos į kai
myninius ar tolimesnius 
kraštus skubant su savo 
patarimais, gal net materia
line pagalba, gaunasi labai 
nereali dabartinė politika, 
juo labiau, kad Australijos 
šios dienos užsienio politika 
daugeliu atvejų daug kur 
kryžiuojasi su bendrąja 
užsienio politika ir sau šali
ninkų nesusilaukia.

nės laisvės. Ne kas kitas, o 
Vietnamas vykdo ekspansy- 
vinį karą prieš kaimyninius 
kraštus, Vietnamas yra vie
nas iš tų, kurie be rezervų 
pritaria sovietų invazijai į 
Afganistaną. Tad kokiu pre
tekstu Australijos mokesčių 
mokėtojų pinigais turi būti 
remiama agresyvinė valsty
bė?

Premjeras J. Belke-Pe- 
terson pasiryžęs Queens- 
landą išlaikyti turimų laisvių 
ribose ir griežtai priešintis 
prieš bet kokią pagalbą dik
tatūrinėms šalims.

Angoloje vis tebevyksta 
partizaninis karas prieš ko
munistinę prosovietinę vy
riausybę. Partizanų pajėgu
mas pastaruoju metu padi
dėjo gavus ginklų iš Vakarų 
ir ypač iš Pietų Afrikos.

Kai liepos 28 d. telefonu 
mane pasiekė žinia, kad mi
rė Paulius Rūtenis, dar vie
nas šiurpulingas virpesys 
perliejo mane - vėl naujas 
smūgis Australijos Lietuvių 
Bendruomenei.

Iš tikrųjų .tai neperdėtai 
didelis smūgis: Paulius Rū
tenis Australijos lietuviams 
nebuvo tik eilinis bendruo
menės naryš, bet svarbi, 
kūrybinga ir davusi didelių 
įnašų asmenybė.

Per trisdešimt metų Aus
tralijoje man teko amžiny
bėn palydėti ir atsisveikinti 
per Mūsų Pastogės pusla
pius visą eilę reikšmingų 
mūsų bendruomenei čia 
pasidarbavusių asmenybių, 
vis tik daug sunkiau rasti 
tokia proga žodį apie velionį 
Paulių, kuris neįtalpinamas į 
turimus klasifikacijos rė
mus, bet kuris sau rado vie
tos ir pritiko kiekvienoje 
srityje.

Nemėgstu * .-klasifikuoti 
žmonių kaip prekių, juo la
biau į specifinius rėmus neį
talpinamas velionis Paulius. 

Paulius Rūtenis

Didžiai apgailėdami netekus mūsų kolektyvo nario, 
aktoriaus ir režisoriaus

A .A.
PAULIAUS RŪTENIO 

nuoširdžiai užjaučiame jo seserį Oną Osmolskienę ir brolį 
Joną Rūtenį, Amerikoje, visus artimuosius bei 
bendradarbius ir drauge liūdime.

Sydnejaus Lietuvių Teatras
ATŽALA

Jis tiko ir patogiai jautėsi 
bet kokioje apystovoje, tas 
būdinga artistui - aktoriui, 
kokiu Paulius gal ir buvo 
apsigimęs. Iš tikrųjų akto
rium - vaidintoju a.a. Pau
lius išliko per visą gyveni
mą, net ir besikeičiančiose 
neramaus gyvenimo sąlygo
se. Dar nuo jaunystės vos 
baigęs gimnaziją (1934 m.) 
kaip turėdamas muzikinių 
polinkių jis rengėsi daini
ninko karjerai, tačiau į pir
maeilius dainininkus neiški
lo, bet pritapo prie teatro, 
kas atitiko jo polinkius. Ir 
taip Paulius Rūtenis lyg li
kimo pastūmėtas išsilaikė 
.teatre per visą savo gyveni
mą tiek valgydamas iš to 
duoną, tiek ir laisvalaikį pa- 
švęstadamas teatrui. Vos tik 
atvykęs į šį kraštą kol neįsi
tvirtino australiškame teat
re - operoje, jis dar Adelai
dėje įsteigė lietuvišką teatrą 
pats statydamas ir vaidin
damas. Vėliau tvirtai įkėlęs, 
koją į australišką teatrą jis 
turėjo progos su kompanija 
važinėti po visą Australiją, 
ir kiekvienoje vietoje vis 

ieškojo kontaktų su vietos 
lietuviais. Užmezgęs ryšius 
jis tuo pačiu atitrukdamas 
nuo tiesioginių pareigų čia 
pat organizavo koncertus, 
stengėsi išvesti į sceną vie
tines pajėgas, iš ko vėliau 
susidarė kai kur net pasto
vūs scenos darbuotojų židi
niai. 0 Paulius tam buvo pa
jėgus: jis mokėjo ir galėjo 
čia pat improvizuoti, dai
nuoti, deklamuoti, suvaidin
ti. Iš čia ir susidarė apie 
Paulių mitas kaip apie skra
jojantį vaidilą. Per savo 
veržlumą jis visose lietuvių 
kolonijose pasidarė pažįsta
mas ir savas ir ne tik kaip 
scenos asmenybė, bet kaip 
tautinės sąmonės kurstyto
jas. Tokį velionį Paulių atsi
mins ne vien tik Sydnejaus, 
bet ir visų Australijos lietu
vių kolonijų lietuviai.

Velionis Paulius kaip pla
čios skalės menininkas, ne- 
siribojo vien tik scena: jis 
plačiai reiškėsi ir kaip spau
dos darbuotojas. Per eilę 
metų skaitėme jo plačius ra- 
portažus iš jo gausių kelio
nių ir susitikimų su lietu
viais, mėgo poeziją ir grei
čiausiai pats rašė, bet kaip 
aktorius ir režisierius ir pats 
bandė savo jėgas dramatur
gijoj: parašė dramą ’’Moni
ką” kurią pačiam autoriui 
režisuojant pastatė prieš 
keletą metu Sydnejaus liet, 
teatras ’’Atžala”.

Australijos lietuvių gyve
nime Paulius Rūtenis per 
savo veržlumą ir aktyvumą 
paliko gilių pėdsakų. Bet 
ypač jo pasiges Sydnejaus 
lietuvių teatras Atžala, kaip 
prieš eilę metų galutinai jam 
nusėdus Sydnejuje Paulius 
pasidarė Atžalos širdis ir 
siela. Šalia teatro Paulius 
nuolat savo iniciatyva suor
ganizuodavo įvairius minė
jimus iš mūsų dabarties ir 
praeities kultūrinio gyveni
mo, retai kada praeidavo bet 
koks rimtesnis minėjimas ar 
kultūrinis parengimas be P. 
Rūtenio pagalbos ar dalyva
vimo.

Baisu, kad Pauliui Rūte
niui pasitraukus gali ilgam 
likti neužpildyta spraga.

Velionis Paulius Rūtenis 
mirė nukankintas vėžio ligos 
liepos 28 d., sulaukęs vos 64 
metų amžiaus. Šalia daugy
bės draugų ir bendradarbių 
liūdesy paliko brolis Jonas 
Rūtenis ir sesuo Ona Os-
molskienė, abu Amerikoje.

(v.k.)

SKAITYTOJAMS
Labai apgailestaujame, 

kad redaktoriui staiga su
sirgus pereitos savaitės 
Mūsų Pastogės numeris ne
buvo išleistas. Mūsų Pasto
gės leidėjas.

1



Dėmesys Bendruomenei
Po eilės metų gražiai įsi

kūrę ir susigyvenę su aplin
ka bei vietiniais žmonėmis 
ėmėme mažiau domėtis 
lietuviška veikla, sava 
bendruomene ir santykiais 
su savo tautiečiais. Aplinka 
padaro savo: daugelis iš 
mūsų jaučiasi patogiai, san
tykiaudami su vietiniais ir 
bendradarbiais ir kaskart 
vis rečiau pasigenda savų 
tautiečių. Ilgainiui kadaise 
buvusi kalbinė užtvara 
dingsta: nesivaržydami ko- 
munikuojame gyvenamojo 
krašto kalba, kitas net atsi
sako lietuviškos spaudos 
teisindamasis, kad iš vieti
nių laikraščių jis daugiau 
sužino, juo labiau, kad toks 
skaitytojas bus jau praradęs 
dėmesį lietuviška veikla ir 
lietuviškais reikalais. Čia ir 
prasideda nutautėjimas 
mūsų išeivijoje, nes jei tas 
dėmesys lietuviškiems rei
kalams būtų gyvas ir degi
nantis, tai ir vaikai bei jau
nimas kalbėtų lietuviškai, ir 
jaunos šeimos būtų lietuviš
kos, ir visa mūsų lietuviška 
veikla būtų ne minoriniame 
tone, bet kupina entuziazmo 
kaitros.

Dalyvavę PLB Dienose 
Čikagoje, tikime, galėjo pa
sisemti tos lietuviškos ug
nies, kad ilgam užtektų jos 
ne tik patiems, bet ir grįžus 
atšildyti atvėsusius.

Sutinkame: pavieniams ar 
mažoms grupelėms tautiškai 
išsilaikyti nėra lengva, bet 
čia ateina bendruomenė, 
kuri mūsų sąlygomis dalinai 
atstoja tėvynę, burianti vi
sus pasklidusius po pasaulį, 
besirūpinanti mūšų tauti
niais reikalais ir pačia pa
vergta Lietuva. Turint 
bendruomenę niekas nesi
jaučia pasimetęs ar nereika
lingas. Visi (turime minty 
sąmoningus lietuvius) bend
ruomenėje yra svarbūs ir

reikalingi ir visi drauge su
daro didelę jėgą, iš kurios 
sau stiprybės semiasi kiek
vienas bendruomenės narys.

Štai neseniaipraėjo H Pa
saulio Lietuvių Dienos Či
kagoje. Kiekvienas jose da
lyvavęs įsitikino, kur su
kaupta išeivijos lietuvių jė
ga ir kas turi autoriteto kal
bėti visų lietuvių išeivių 
vardu ir net visos tautos, kol 
ji yra vergijoje. Ar yra koks 
nors kitas išeivių lietuvių 
autoritetas, kuris pajėgtų 
sutraukti tiek gyvų ir 
veiklių lietuvių iš viso pa
saulio, ar turim kokį kitą 
vienetą, kuris įstengtų 
suorganizuoti tokios apim
ties renginius, kokius ma
tėme PLB DienosePLB Sei
me ir Jaunimo Kongrese? Ir 
tai nebuvo tik paprastas pa- 
sižmonėjimas, bet lygiai tuo 
pačiu pademonstruotas lie
tuvių solidarumas, veržlu
mas, netgi drausmingumas 
ir gajumas, nes jeigu ir net 
po trisdešimties metų įma
noma surengti tokias pasau
liniu mastu dienas, tuo gali
me pagrįstai ir patys pasidi
džiuoti, ir kitus nustebinti. 
Lygiai ir tie, tose dienose 
nedalyvavę, taip pat gali 
vertai didžiuotis esą tos pa
čios bendruomenės nariais, 
nes kiekvienas reikšmingas 
atsiekimas lietuvių vardu 
priklauso ir kiekvienam lie
tuviui.

Jau vien tik šitas faktas 
pakankamai byloja, kur yra 
sukoncentruotas- lietuvių 
išeivijos autoritetas ir kas 
turi moralinės galios visus 
apjungti liesa, yra ir buvo 
per ištisus 30 metų įvairų 
nesutarimų, net išgyvenom 
atskirų grupelių bandymus 
tą bendruomenės autoritetą 
palaužti. Panašių išsišokimų 
turėjome ir Australijoje, bet 
kiekvienu atveju bendruo
menės pagrindai išliko

sveiki ir neišjudinti. Racio
naliai galvojant mums kito 
kelio nėra, kaip priklausyti 
bendruomenei ir ją išlaikyti. 
Jokia kita organizacija, ko
kia ji bebūtų stipri ir turtin
ga, vis tiek ji paliks ribota, 
tuo tarpu bendruomenė yra 
visuotinė tautine prasme. 
Čia ir yra jos pranašumas ir 
stiprybė. Pagaliau toje pa
čioje bendruomenėje gali 
veikti daugybė įvairių 
organizacijų su skirtingais 
tikslais, kurios veikia ne tik 
bendruomenės apimty, bet 
ir globoje. Tiesą sakant, ir 
visa bendruomenės veikla 
pasireiškia kaip tik per or
ganizacijas. Ir juo veikles
nės organizacijos, juo dides
nis pačios bendruomenės 
gajumas ir autoritetas.

Žinoma, ne visada ir 
bendruomenės autoritetas 
išsilaiko tinkamoj aukštu
moj. Tas be abejo pirmoj 
eilėj priklauso nuo jos vado
vų, nuo asmenų, kurie atei
na į vadovybę neturėdami 
žalio supratimo apie bend
ruomenę arba renkami, kai 
niekas kitas nesutinka kan
didatuoti. Taip atsitinka 
dažniausia apylinkėse, kur 
tinkamesnius vadovus iš- 
graibsto organizacijos, o 
bendruomenės vadovybėn 
taip ir nelieka tinkamų kan
didatų. Ir čia daroma fatali- 
nė klaida, nes per bendruo
menės vadovybę nekalbant 
apie mūsų vidinius reikalus, 
mes pirmiausiai reprezen- 
tuojamės prieš kitus, ypač 
prieš gyvenamo krašto ar 
vietovės autoritetus. Ir 
jeigu nėra tinkamų repre
zentantų, mes visi nuo to 
kenčiame. Todėl kiekvienu 
atveju į bendruomenės ar

PADĖKA

Mildos Burneikienės po ilgos skausmingos ligos gyvy
bei atsiskyrus, reiškiame nuoširdžiausią padėką: prel. P. 
Butkui už šv. Maldas ir apeigas bažnyčioje ir kapinėse, 
choristams už giesmes ir vargonavusiam p. A. Kramiliui. 
Ačiū pagerbusiems velionę užprašytom šv. Mišiom, gėlė
mis ir aukomis lietuvių organizacijoms. Dėkojame vi
siems mus užjautusiems žodžiu, laiškais ir per spaudą. 
Ačiū Sydnejaus Liet. Moterų Draugijos narėms ir ki
tiems lankiusiems sergančią velionę ligoninėse ir prieg
laudose. Dėkojame giminėms ir visiems mieliems tautie
čiams ir pažįstamiems, taip gausiai dalyvavusiems laido
jimo dieną ir taipgi pasirašusiems atminimų lape. Ačiū p. 
C. Liutikui ir p. T. Vingilienei už jautrias užuojautos kal
bas kapinėse ir p. J. šarkauskui už laidojimo apeigų foto
grafavimą.

Nuliūdę: Kazys, sūnūs Rimantas ir Algimantas 
su šeimomis

PADĖKA

Skaudžioje liūdesio valandoje, staiga mirus mūsų 
brangiam vyrui - tėvui • - uošviui, a.a. Aleksandrui 
Gaidžioniui, su nuoširdžia talka ir paguoda, neskaitant 
giminių, atskubėjo visa eilė asmenų, dažnai net mažai 
pažįstamų.

Mūsų ypatingas, iš širdies, ačiū gerb. prelatui Petrui 
Butkui, M.B.E., už rožančiaus pravedimą koplyčioje ir se
kančią dieną gedulingas Mišias, pamokslą šv. Joachimo 
bažnyčioje ir maldas kapinėse, p. Antanui Kramiliui - už 
giesmes laike gedulingų pamaldų ir jam talkinusiems 
giedoriams, p. Juozui Almiui Jūragiui, tarusiam jaudi
nantį atsisveikinimo žodį prie mirusiojo kapo, Funerals of 
Distinctions vyrams už sklandžią laidotuvių tvarką ir p. 
Šarkauskienei, paruošusiai Lietuvių Namuose šermenų 
vakarienę.

Dėkojame visiems, prisiuntusiems gėlių, ar vietoj jų 
aukojusiems kilniems tikslams velionio vardu, užpirku- 
siems šv. Mišias už velionio sielą, pareiškusiems užuo
jautų - per spaudą, laiškais, ar asmeniškai, dalyvavu
siems rožančiuje, Mišiose bei kapinėse.

Lai Dievas laimina Jūsų gerumą!
Gaidžionių — Žalių šeimos

jos padalinio vadovybę tek
tų pasižiūrėti labai rimtai, 
nes bendruomenę sudarome 
mes, o vadovybė bet kur yra

* tiesioginiai mūsų reprezen
tantai.

(v.k.)

MIRUSIEJI

Brangiam bičiuliui
A.A.

PAULIUI RŪTENIUI
mirus, jo broli Joną ir seserį Oną Osmolskienę su 
šeimomis giliai užjaučiame ir kartu liūdime.

Izidorius ir Elena Jonaičiai

Mielam bičiuliui
A.A.

PAULIUI RŪTENIUI
mirus, nuoširdžiai skausme užjaučiu jo seserį Oną 
Osmolskienę ir brolį Joną, abu gyvenančius Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse.

Regina Ratienė

Mūsų mielam ilgamečiui bendradarbiui, kultūrininkui 
A.A.

PAULIUI RŪTENIUI 
mirus, drauge liūdėdami nuoširdžiai užjaučiame skausme 
palikusius jo brolį Joną Rūtenį ir seserį Oną Osmolskienę 
ir visus artimuosius.

Mūsų Pastogės Redakcija

A.A. POVILAS BUČYS

Liepos 23 d. New- 
castlyje mirė Povilas Bučys. 

Velionis gimė Klaipėdoje 
1914 m. Privalomą kariuo
menės tarnybą Povilas atli
ko Lietuvos kariuomenėje 
Panevėžyje. Kariuomenės 
tarnybą baigė puskarininkio 
laipsniu. Iš Kariuomenės 
sugrįžęs Povilas gavo darbą 
plytinėje. Toje pačioje įmo
nėje dirbo jauna ir graži 
Emilija. Tarp šių jaunų 
Klaipėdos krašto lietuvių 
pražydo meilė kuri, 1943 
metais, buvo apvainikuota 
vedybomis. Jaunieji E.P. 
Bučiai susilaukė 3 dukterų: 
Elizabietos, Martos ir Rena
tos. Antrasis pasaulinis ka
ras p. Bučių šeimą nubloškė 
į Bavariją, iš kur jie emigra
vo į Australiją. Čia įsikūrė 
Newcastle mieste. Povilas 
ilgus metus dirbo B.H.P. 
plieno gamykloje ir 65 metų 
sulaukęs išėjo į pensiją. Vė
žio liga pakirto Povilo svei
katą ir 4 mėnesius pasirgęs, 
jis atsiskyrė su mūsų pasau
liu.

Povilas buvo draugiškas 
žmogus, geras tėvas bei są
žiningas darbininkas. Savo 
šeimoje kalbėjo lietuviškai 
ir todėl jo dukros dar ir 
šiandien gerai kalba mūsų 
kalba. Nors į valdybas jis 
savo kandidatūros nestatė,

bet buvo dažnai matomas 
lietuviškuose pobūviuose 
bei pamaldose. Jo 
dukros :Elzbieta ir Marta il
gus metus dainavo N.L. 
chore, o Marta vis dar dai
nuota Trio + 1 lietuviškas 
dainas.

Visa Newcastle bendruo
menė (lietuvių) liūdi netekę 
mylimo ir gerbiamo žmo- 

• gaus. Reiškia gilią užuojautą 
liūdesyje paliktai žmonai 
Emilijai ir dukroms: Elzbie
tai Liūgienei, Martai Zaka
rauskienei ir Renatai 
Medum bei jų šeimoms.

A.a. Povilas Bučys palai
dotas Newcastle — Sandga
te kapinėse. Rožančių pra
vedė kun. Martūzas, o laido
tuvių apeigas atliko kun. 
Bailey. Stasys Žukas

Prenumeruojate 
“Mūsų Pastogę”

A.A.
EMILIJAI PALIŠKIENEI

mirus, jos dukrą Zitą, sūnų Antaną, žentą Vaclovą ir 
visus artimuosius giliai užjaučiame ir kartu liūdime.

Grybų šeima

Liūdesio valandoje gilią užuojautą reiškiame Zitai ir 
Vaclovui Čilvinams, Antanui ir Gintarui ir jų šeimoms, 
mirus mamai ir močiutei

EMILIJAI PALIŠKIENEI
M. ir A. Reisgiai
V. ir P. Antanaičiai

Vos pradėjusiai gyvenimą
A.A.

LAIMUTEI KUNCAITYTEI
tragiškai mirus Kanadoje, jos močiutę V. Kuncaitienę, 
dėdę Vytą ir gimines nuoširdžiai užjaučiame gilaus 
skausmo valandose.

Soc. Globos Moterų D-ja Melbourne

moo o o__ i n

2



M.D. SAMBŪRIS SYDNEJUJE
Genovaitė Kazokienė

Sydnejaus kasdieninį gy
venimą praskaidrino savo 
koncertu atvykęs iš Mel
bourne "Dainos Sambūris”. 
Ir nors tai buvo savaitės 
pradžia, Lietuvių Namų salė 
buvo prikimšta žiūrovais. 
Tas aišldai parodo didelį su
sidomėjimą lietuviška daina, 
kuri guodžia ir linksmina ir 
vis primena gimtąjį kraštą 
palikusiom vaikam jau be
veik prieš keturiasdešimt 
metų.

Choro dirigentė Danutė 
Levickienė, Sambūrio val
dybos pirmininkas Kęstutis 
Lynikas ir išvykos vadovas 
Vincas Ališauskas daug tu
rėjo įdėti energijos suorga
nizuodami tokią plačią kon
certinę kelionę, įjungdami 
net keturias vietoves: Can- 
berą, Sydnėjų, Newcastle ir 
Brisbanę.

Nors nė viena Sydnejaus 
Lietuvių Namų salė neturi 
geros akustikos ir netinka 
vokaliniams pasirodymams, 
Melbourne choras surizika
vo ir surengė savo koncertą 
mūsų senojoje salėje.

"Dainos Sambūrio” kon
certas susidėjo iš dviejų da
lių, kiekvienoje dalyje su
talpinant po devynias dai
nas. Prie esamų salėje sąly
gų dainos skambėjo gerai ir 
pakiliai, ypač mišraus choro. 
Jautėsi susiklausymas ir 
jaunos dirigentės įdėtas 
darbas nežuvo be pėdsakų. 
Liaudies dainos paprastai 
atliktos, buvo suprastos ir 
dainuojančiųjų ir klausan
čiųjų. Iš tolimesnio repertu
aro ypač gražiai nuskambėjo * 
"Kur giria žaliuoja”, "Buvo 
gardus alutis”, "Laisvės 
varpas” ir "Šiaurės pašvais
tė”, kurioje pasijuto diri
gentės valdanti ranka, 
sugebanti išgauti iš choro 
spalvingus niuansus, sukurti

reikiamą nuotaiką, * o taip 
pat ir įtikinančiai perduoti 
kompozitorių intencijas. 
Šiose liaudies ir lietuvių 
kompozitorių sukurtose dai
nose slypi visa Melbourne 
Sambūrio stiprybė, kuri pa
vergė ne vieną klausytoją ir 
suvirpino ne vieną širdį. To
kių dainų negirdėsi nė vie
name koncerte, nė viename 
teatre, nei per jokį radiją ar 
televiziją. Tai dėl jų suplau
kia žmonės po dienos darbų 
atgaivinti savo dvasią, atsi
gauti gimtojo krašto 
prisiminimuose. Jau silpniau 
skambėjo pasidalinęs cho
ras, ar tai moterų ar tai vy
rų. Kaip ir padalintas or
kestras nustoja spalvų įvai
rumo, taip ir išdalinti chorai 
nebetenka tembrų turtin
gumo, ypač kai jie yra nedi
deli. Dar silpniau nuskam
bėjo duetai ir solo partijos, 
kurių visai nereikėjo įsileisti 
dar ir dėl to, kad buvo dai
nuojami mažos vertės daly
kėliai, susilpninę viso choro 
repertuarą.

Čia iškyla išeivijoje įsiga
linti blogybė: tai mirtinas 
noras įvairenybių, matytų ir 
girdėtų varietėse, televizi
jose, populiariose filmose. 
Menkesniam chorui gal to ir 
nereikėtų sakyti, bet Melb 
ourno choras, būdamas mū
sų bendruomenėje vienas iš 
iškiliausių, turintis ilgą gar
sią tradiciją, o dabar ir jauną 
pajėgią dirigentę, privalo 
pirmiausia gerai atrinkti re
pertuarą ir dar atsikratyti' 
pigių efektų, nesiderinančių 
nei prie lietuviškos dainos, 

nei prie choro charakterio. 
Ilgą laiką mūsų chorai išbu
vo bene vienintelis vienetas, 
turįs švarią programą: susi
dėjo iš gerai suharmonizuo
tų liaudies dainų ir gerų 
kompozitorių lietuviškų dai
nų. Tačiau su paplitusiom 
Lietuvoj estradinėm dainom 
mūsų programas pradėjo 
įsivelti ir nepageidaujantis 
elementas, kuris ypač su

RAUDONA SKA
Vincas Ramonas Tęsinys

Atdaras langas darėsi vis 
tamsesnis ir tamsesnis.

Nenusirengusi Agota 
įspaudė veidą į pagalvę.

Griežlė nutilo.
Po kokios valandos —

— Agotėle... Agočiuk... 
Miegi?

Balsas buvo šiltas ir dre
bėjo.

Agota pakėlė galvą — 
tamsiai mėlynam lango ke
turkampy juodavo Miko 
galva. Ji tyliai nuleido kojas 
ant grindų, tyliai pakėlė du
benį ir visą vandenį šliukš
telėjo Mikui ant galvos. Du
buo išslydo iš rankų, atsi
mušė į palangę ir garsiai su
skambėjo. To skambėjimo 
buvo pilnas kambarėlis ir 
pilnas kiemas.

Šlept, šlept pasigirdo ba
sų kojų žingsniai — į kam
barėlį įkišo galvą Tumosie- 
nė.

— Kas čia pasidarė, Ago
tėle? Sudaužei ką?

— Katiną apliejau vande
niu.

Tumosienė valandėlę ty
lėjo.

— Ki, ki, ki, — staiga su
kikeno ji tamsoj. — Tai 
Agotėlė, tai mergelė! O tu, 
mano rūtele! Tave ir kuni
gėlis už tai pagirtų, o aš jau 
nė nežinau... Rytoj aš tau 
parvešiu kokią dovanėlę. 
Bet tu tylėk. Nei kitiem, nei 
jam pačiam nieko nesakyk. 
Ir aš tylėsiu. Įširdęs jis ne
žinia ką padarytų. Nes — 
tau pasakysiu — žmonės la
biau pakenčia mušimą, ne
kaip pajuokimą.

Pusryčių Mikas atėjo 

stiprėjo Gorbulskiui čia 
atvažiavus ir gabiai papylu- 
siam muzikinių pamuilių. 
Kyla klausimas, ar mūsų 
chorams, reprezentuojan
tiems lietuvišką dainą, yra 
priimtini tarptautiniai pigūs 
romansai lietuviškais žo
džiais? Kaip jau daug kartų 
anksčiau buvo minėta, kas, 
jei ne mes patys, dainuos 
lietuviškas dainas? Iš kur, 

pavėlavęs. Du kartu reikėjo 
šaukti. Į trobą įėjo garsiai 
juokdamasis ir Tumosai pa
pasakojo, kaip jis, plauda
mas dobilus, išgąsdino zuikį. 
Kad nėrė tas zuikis! O kad 
jis ėjo, kad ėjo..!

Tumosa nustebęs pažvel
gė į savo berną.

Nei iš šio, nei iš to Mikas 
Tumosienei padėjo nukelti 
puodą.

Valgydamas jis paklausė, 
ar vakar nebuvo atėjus tokia 
mergina.

— Ne, nebuvo jokios mer
ginos. O kas ji? Iš kur ji?

Ir juokdamasis, ir klausi
nėdamas Mikas nė karto ne
pažvelgė į Agotą. Lyg jos nė 
troboj nebūtų buvę.

Tumosienė parvežė 
Agotai gražią dovaną. Tai 
buvo skarelė. Ji visa buvo 
raudona, tik pakraščiuos 
balti serbentų lapai ir juodos 
uogos. Agota negalėjo atsi
grožėti, žiūrėdama į mažą 
veidrodėlį. Apypiete, ravė
dama gėles, neiškęsdavo 
nepasikraipiusi prieš pravi
ro lango stiklą. Upėje maz- 
godamosi kojas, visai apsa
lo: skarelė vandeny atrodė 
dar gražesnė — tamsiai rau
dona.

Šiandien namie buvo daug 
darbo. Saulė jau arti laidos, 
o karvės dar nemelžtos. Tu
mosienė irgi ėjo Agotai pa
dėti.

Beržo šešėlis papievy jau 
buvo ilgas ir žole tame šešė
ly pajuodo.

Iš paupio su pilna vandens 
statine važiavo Mikas. Ga
nyklos tolokai nuo upės, tad 

nei ne iš mūsų pavyzdžio, 
mūsų vaikai žinos ir atskirs 
lietuvišką dainą nuo inter- 
nacijonalinės populiarios 
dainelės? Ar chorų uždavi
nys kelti estetinį muzikinį 
lygį, ar jį žlugdyti, priside
rinant prie "liaudies” sko
nio? Atsikračius menkaver- 
tine ir nelietuviška dalimi, 
chorai liktų estetiniai aukš
tesnio lygio ir, žiūrint iš lie
tuviško taško, liktų pa
trauklesni, kaip reprezen
tuoją lietuvišką kultūrą 
išeivijoje.

Kita lengvai išvengiama 
neigiamybė yra efektų ieš
kojimas: įėjimas, siūbavi
mas, ’’vaidyba". Tokie daly
kai tinka naktinio klubo 
programose, kur grakščios 
panos daugiau juda-kruta, 
negu "dainuoja”, bet ne mū
sų choro dalyviams, sulau
kusiems garbingo amžiaus. 
Ta nelaiminga vaidyba labai 
jau primena sovietinį stilių, 
kur reikia tris kartus pirštu 
parodyti ir į Joną ir į uzbo- 
ną, idant neliktų nė vieno 
klausytojo - kolhozniko abe
jonės. Tokie dalykai nutrau
kia dėmesį nuo pačios dai
nos, nuo jos muzikinės san
daros, nuo jos muzikinio at
likimo.

Suprantama, choras pa
vargsta ištisai dainuodamas,

NAUJI LEIDINIAI
Joseph Ehret. VOM 

IMPERIALISMS UND 
MESSIANISMUS DER 
RUSSEN (Apie rusų impe
rializmą ir mesianizmą). Iš
leista Šveicarijoje (Basei) 
1983 m. 30 psl.

Lietuviams gerai pažįsta
mas prof. Dr. Juozas Eretas 
(šveicariškai Joseph Ehret) 
yra vienas iš tų retų kovoto
jų už Lietuvos reikalus, kaip 

RELĖ
karves ten vedžioti girdyti 
neapsimokėjo.

Kai moters prisiartino 
prie ganyklos, juodmargis 
bulius pakėlė galvą ir garsiai 
sišvokštė pro šnerves. Kres
telėjęs galvą, jis koja pradė
jo kasti žemę ir baubti. Že
mės kilo aukštai ir krito jam 
ant nugaros. O baubė jis to
kiu balsu, kad abidvi melžė
jos išsigandę sustojo.

— Kas gi čia dabar? Ago
tėle, skarelę! Nusirišk ska
relę!

Agota savo raudoną ska
relę pasikišo po prijuoste.

Mikas nusikvatojo ant 
visų laukų.

Bulius vėl pakėlė galvą, 
įtempė grandinę, apėjo 
vieną ratą ir, nusisukęs į 
mišką, subliovė. Jo balsas 
buvo užkimęs ir sumišęs su 
spiegimu. Miške subliovė 
kitas bulius, po akimirksnio 
trečias, bet jau toli ir neaiš
kiai. Juodmargis paklausė, 
paklausė, pajudino ausį ir 
treptelėjo koja.

O Mikas vis tebekvatojo. 
Net susiriesdamas.

— Kvailys, — širdo Tu
mosienė, — Brudas. Aš ne
galiu pakęsti, bet pamėgink 
išvarytil Ne tie laikai... 
Agotėle, niekad, o niekad su 
raudonu daiktu' nei artyn 
prie buliaus. Neduok, Die
ve... numuštų grandinę...

Bus daugiau 

AR JAU PARĖMEI ALB METRAŠTĮ IŠ ANKSTO JĮ 
UŽSISAKYDAMAS?

reikia pauzių, intarpų. Nori
ma duoti įvairumo, bet kodėl 
nepaieškoti dainų duetams, 
kvartetams ir t.t., repre- 
zuojančių lietuvišką dvasią? 
Kol chorai susiieškos tokių, 
kodėl nedainuot liaudies 
dainų? Jos niekam nenusi
bodo, priešingai, jos užsi
miršo, ir retai kas bemoka 
du ištisus punktelius tos pa
čios dainos! O jaunimas jų 
iš viso neskiria, nes skautų 

’stovyklose - vienintelė pro
ga - jie išmoksta "lietuviškų” 
dainų apie Zuzaną, negrus 
tamsią naktį, čigonę, kram- 
bambulį ir pan.

Gera buvo idėja į intar
pus, tarp dainų, įvesti poe
zijos skaitymą. Bet ir čia, 
kaip ir dainų atveju, reika
linga atranka. Išeivijoje yra 
mūsų geriausi poetai, kodėl 
chorai negali pasinaudoti jų 
kūryba, dar neišversta į 
meliodijas? Tik truputį dau
giau dėmesio, tik apsispren
dimo nepataikauti abejotino 
lygio publikai ir iš neblogo 
choro išsivystys pasigėrėti
ni chorai, tikri meniniai vie
netai, kelią estetinį pasigė
rėjimą ir lietuvišką sąmo
ningumą, pasididžiavimą 
sava kultūra. O Melbourne 
chorui nedaug iki to trūksta.

niekas kitas. Dar jaunystėje 
vos mokslus baigęs jis besi- 
kuriant Lietuvai stojo sava
noriu ir kovojo už Lietuvos 
laisvę. Per visą nepriklau
somybės laikotarpį jis dirbo 
Lietuvai ir Lietuvoje kaip 
pedagogas, organizatorius, 
politikas. Bolševikams 
okupavus Lietuvą jis su 
savo lietuviška šeima grįžo į 
savo gimtinę Šveicariją, iš 
kurios jis iki šiandie per 
spaudą ar atskirais leidiniais 
kovoja už Pabaltijį ir ypač 
už Lietuvą, kurioje jis pra
leido savo kūrybingiausius 
metus. Šioje knygelėje au
torius istoriškai apžvelgia 
rusų ekspansiją, kurios 
variklis yra rusiškas mesia
nizmas. Mesianizmo vardan 
plėtė savo imperiją carai, 
lygiai tokiu pačiu mesianiz
mu persiėmę ir raudonieji 
carai po revoliucijos. Net 
toks Dostojevskis irgi buvo 
persiėmęs mesianine idėja. 
Prof. J. Eretui spalio 18 d. 
sueis 87 metai amžiaus, bet 
visų lietuvių džiaugsmui jis 
iki šiol yra įžvalgus ir kūry
bingas. Jo visi rašiniai yra 
giliai išmąstyti, tarsi kon
densuotos studijos, ypač ge- 
opolitininiais klausimais, 
kurie būtinai susieti su Lie
tuva arba Pabaltijo kraštais.

Ava Saudargienė. VĖJAS 
IŠ RYTŲ. Kelionių aprašy
mai po Europą. Išleido Ni
dos Knygų Klubas Londone. 
1983 m. 152 psl.

Gediminas Galva. ER
NESTAS GALVANAUS
KAS. Politinė biografija. 
Didelio formato kietais vir
šeliais 440 psl. Išleido Aka
deminės Skautijos Leidykla 
1982 m. Čikagoje.

Ši knyga nėra tik Lietu
vos politiko E. Galvanausko 
biografija, bet praktiškai 
nepriklausomos Lietuvos 
istorija, nes E. Galvanaus
kas krašto vadovybėje išbu
vo per visą Lietuvos nepri
klausomybės laikotarpį.
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Narni
SYDNEY

SUTHERLAND SHIRE 
FESTIVAL OF ARTS

ATGARSIAI
Liepos 12-13-14 dienomis 

vyko Sutherland Shire Se
nior Citizens Week Festival 
of Arts, kuriame dalyvavo ir 
Lietuvių Sodyba. Nežiūrint 
traukinių ’’streiko” festivalis 
praėjo labai sėkmingai, 
council apskaičiavimu daly
vavo apie 7.000 žmonių (pa
sigedome mūsų tautiečių)!

Pats festivalis bendrai 
Bazaro pavidalo, dalyvau
jant Sutherland Shire įvai
rioms labdaros organizaci
joms bei nursing homes, re
tirement villages, buvo 
sudaryta viso 38 skyriai. Di
delis patraukimas festivaly 
tai specialus rankdarbių 
meno konkurso skyrius ku
riame daugybė gražių lobių 
išstatyta; pravartu čia pa
minėti, kad šiame skyriuje 
pateko ir pora sodybiečių 
rankdarbių.

Lietuvių Sodybos gyven
tojai kaip ir ankščiau gražiai 
reprezentavosi savo skyriu
je rankdarbiais ir gaminiais 
iškeldami ’’Lithuanian 
Village” vardą. Valdybos 
narės ateidamos talkon pa
dėjo dežiuruoti festivalio 
metu. Gražiai išstatyti p.p. 
S. Mauragienės, V. Naru- 
šienės paskolinti tautiniai 
eksponatai įspūdingai puošė 
Lithuanian Village skyrių 
sukeldami didelio susidomė
jimo savo nepaprastu tauti
niu stiliumi.

Paskutinę festivalio die
ną, vyko bendras visų sky
rių loterijos traukimas, kurį 
pravedė Mr. T. Brooker, 
Sutherland Shire Welfare 
Officer. Mūsų abu loterijos 
laimikiai nustebintai pateko 
Mrs. J. Emanuel M.B.E. 
council aiderman, buvusiai 
Sutherland Shire pirminin
kei .ir mūsų labai gerai bi
čiulei. Loteriją užbaigiant 
Mr. T. Brooker viešai į pub
liką išgyrė Lithuanian 
Village — Lietuvių Sodybą 
ir jos gyventojus, sulaukda
mas daug plojimų.

Šių metų festivalis užsi
baigė gera nuotaika. Labai 
dėkingi esame visiems, 
prisidėjusiems prie jos pasi
sekimo. Gal kiek pavargom, 
bet vis dėlto jaučiamės, kad 
mūsų ir visų prisidėjusių 
darbas prisidėjo bent kiek 
lietuvių vardui iškelti. Tiki
mės kitais metais iš anksto 
prisiruošę padaryti didesnį, 
įspūdį ir susilaukti didesnio 
pasisekimo. OnaBaužienė

DARIAUS IR GIRĖNO

MINĖJIMAS

Liepos 31 d., sekmadienį, 
Sydnejuje vietos šaulių 
kuopos ir Newcastle Disku
sijų Klubo jungtinėmis pas
tangomis buvo surentas 
prieš 50 metų žuvusių 
transatlantinių lakūnų Da
riaus ir Girėno gražus minė
jimas. Iškilmės pradėtos pa
maldomis Lidcombe, kur 
pamaldas už žuvusius atlai
kė prel. P. Butkus ir pasakė 
atitinkamą pamokslą. Daly
vavo organizuotai šauliai ir 
kitos organizacijos su vėlia
vomis, giedojo Dainos cho
ras, diriguojamas B. Kive- 
rio.

4 vai. Syd. Lietuvių Na
muose Bankstowne praves
tas pats minėjimas, kurį 
pradėjo šaulių kuopos pirm.

e ir svetur
JI Abromas, invokacijai pa
kviesdamas prel. P. Butkų. 
Sekė prof. Dr. Vytauto Do- 
nielos pagrindinis žodis apie 
lakūnus sąryšyje su lakūnų 
garbei išleistais Lietuvos 
pašto ženklais neišskiriant ir 
pora metų vėliau Atlantą 
perskridusio lakūno Felikso 
Vaitkaus. Ta proga minėji
mo metu p. V. Donielos pas
tangomis ir rūpesčiu buvo 
surengta su įvykiais susieita 
Lietuvos pašto ženklų ir 
retų dokumentų paroda. 
Kaip iš prelegento žodžių 
matėsi, visa istorija gyvai 
pailiustruota išstatytais 
pašto ženklais palydint taik
liais komentarais. Kalbant 
prof. V. Donielai jo kalbos 
intarpuose gražiai įsijungė 
p. D. Karpavičienė paskai- 
tydama glaustas lakūnų bio
grafijas ir būdingesnius jų 
skrydžio momentus. Dainos 
choras atskirai vyrų, moterų 
ir mišriai padainavo po dvi 
dainas pakaitomis diriguo
jant B. Kiveriui ir B. Alek
naitei. Minėjimas baigtas 
Tautos Himnu. Baigiant p. 
J. Abromas rengėjų vardu 
padėkojo minėjimo daly
viams, dar žodį tarė svečias 
Melb. šaulių kuopos vadovas 
p. S. Lipčius. Vietos šaulių 
pirm. p. Abromas svečią ir 
dirigentus apdovanojo jauno 
dail. J. Abromo sukurtais 
paveikslais. Gausiai susirin
kę dalyviai dar valandėlę ki
tą apžiūrinėjo parodoje iš
statytus pašto ženklus ir ki
tokius Dariaus bei Girėno 
skrydžio dokumentus.

Pavergtųjų Savaitė 
Washingtone

Šiais metais Pavergtųjų 
Tautų Komitetas suruošė 
minėjimą su ypatingai gau
sia programa, paminėti 
25-rių metų jubiliejų nuo 
prezidento Dwight D. Ei
senhower pasirašytos Pa
vergtųjų Tautų Savaitės 
proklamacijos.

Į atidaromąjį minėjimo 
posėdį - priešpiečius, kvieti
mus komiteto vardu išiunti- 
nėjo Atstovų Rūmų nariai, 
Gerald Solomon ir Samuel 
Stratton. Pagrindiniai kal
bėtojai buvo Anti-Bolševiki- 
nės Lygos pirmininkas, 
Yaroslav Stetsko ir buvęs 
valstybinio saugumo pata
rėjas, Richard Allen. Minė
jimą pravedė Atstovų Rūmų 
narys, Philip M. Crane. R. 
Allen, aptaręs politinę pa
dėtį nuo pirmosios Paverg
tųjų Tautų Savaitės prokla
macijos pasirašymo pabrė
žė, kad amerikiečiai buvo ir 
yra optimistai, nors dauge
liu atvejų pasitikėjimas So
vietų Sąjunga nepasiteisino. 
Tačiau dabartinė adminis
tracija esanti labiau realisti
nė. Jis ragino ir toliau nenu
stoti vilties siekiant paverg
tųjų tautų laisvės.

Didžiausio susidomėjimo 
susilaukė pagrindinė kalbė
toja, Jeane J. Kirkpatrick, 
JAV ambasadorė prie 
Jungtinių Tautų. Anot jos, 
svarbiausias klausimas yra, 
kaip apsaugoti taiką, ir už
tikrinti laisvę bei laisvą tau
tų apsisprendimą. Didžiau
sia kliūtis — Sovietų Sąjun
gos plėtimasis jėgos pagal
ba. Anot Lenino, jie pavel
dėjo tautų kalėjimą, bet 
įvedė dar žiauresnę tvarką, 
kuri tapo paremta ginklu ir 
smurtu. Hitlerio — Stalino

ADELAIDE
PAMINĖTAS

DARIUS IR GIRĖNAS
Kaip laikas greitai bėga 

pajunti tik atsigręžęs į pra
eitį. Taip gyvi tebėra anų 
neužmirštamų dienų įspū
džiai, kai šiltą liepos mėne
sio popietę tūkstantinės 
žmonių minios rinkosi į 
Kauno aerodromą susitikti 
mūsų transatlantinių lakūnų 
Dariaus ir Girėno. Kiek bu
vo džiaugsmo ir pasididžia
vimo, kai per radiją buvo 
pranešta, kad mūsų sakalai 
jau skrenda virš Europos. Ir 
po kelių dienų vėl tos pačios 
minios rinkosi , jų pasitikti, 
bet jau ne Lituanicoj, bet 
karstuose. Kai vakaruose 
išryškėjo transporto lėktuvo 
ir jį pasitikusių mūsų karo 
aviacijos lėktuvų siluetai, 
minia nutilo. Visi buvo ap
stulbinti ištikusios nelaimės. 
Šioje minioje nebuvo veido, 
pre kurį nebūtų riedėjusios 
liūdesio ašaros.

Ir štai nuo anų liūdnų die
nų praėjo jau penkiasdešimt 
metų. Per tą laiką įvyko 
tautoje didžiulių permainų 
su daugybę kraujo ir aukų. 
Bet Dariaus ir Girėno skry
dis greičiausiai niekados ne
bus užmirštas.

Adelaidėje Dariaus ir Gi
rėno 50 metų skrydžio mi
nėjimą surengė LKVS Ra
movės Valdyba. Dieną prieš 
tai lakūnai buvo paminėti 
per radiją. Šeštadienį jie 
paminėti bendruomenės sa-

paktas buvo agresijos pak
tas. Europą padalijo ne Jal
tos paktas, bet Sovietų ar
mija. Jokia Sovietų paverg
ta tauta nepriėmė sovietinės 
santvarkos, kuri buvo įvesta 
su kariuomenės pagalba. 
Ambasadorė Kirkpatrick 
priminė ir Lietuvoje vykusį 
partizaninį karą, užsitęsusį 
iki 1952 m., bei dabar tebe
vykdomą rusifikaciją ir so
vietų vedamą klaidinimo 
propagandą.

Antroji pranešimų dalis

Lituanios popietė
Choristai laikomi labiau

siai užsiangažavę asmenys 
mūsų kultūrinėje veikloje. 
Jau kelintas dešimtmetis, 
kai Adelaidės choras Litua- 
nia su vos kelių savaičių 
atostogomis kasmet be per
traukos tęsia savo užsiėmi
mus. Kas savaitę renkasi 
repeticijom, o prieš svar
besnius pasirodymus susi
buria ir dažniau. Ir tenka 
stebėtis choristų pasiryžimu 
ir pasišventimu nepraleisti 
repeticijų. Kiekvieną kartą 
rasi virš 40 vyrų ir moterų 
Liet. Namų salėje kantriai 
kartojant neatlaidžių diri
gentų parinktas dainas. 
Reikia pasiruošti kiekvienai 
dainų šventei Lietuvių Die
nose, tenka dalyvauti bent 
keliuose vietiniuose minėji
muose. Šalia to metinis cho
ro koncertas. O be to choris
tai linkę pasidairyti ir pasi
rodyti ir už savo parapijos 

_ ribų. Pereitais metais buvo
me nuskridę į Tasmaniją. 
Padainavome, pasisyečiąvo- 

vaitgalio mokykloje, o sek
madienį šv. Kazimiero baž
nyčioje atlaikytos pamaldos 
už žuvusius lakūnus. Po pa
maldų Liet. Namuose minė
jimą pradėjo ramovėnų val
dybos vicepirm. J. Jaunutis. 
Lakūnų testamentą per
skaitė Sietynas Kubilius, 
paskaitą apie pasiruošimą 
skrydžiui ir jo tragišką pa
baigą skaitė Jurgis Jonavi- 
čius. Meninėj programoj ra
movėnų vyrų choras, o vė
liau prisijungus ir "Nemuno 
dukroms”, sudainavo kelias 
dainas, vadovaujant Vytau
tui Strauk; j.

Meninėj programoj taip 
pat dalyvavo Pocių šeimos 
styginis Trio: tėtis (violen- 

vyko po priešpiečių Senato 
Rūmuose, primininkaujant 
generolui John K. Singlaub. 
Čia kalbėjo aštuoni prane
šėjai. Iš jų mums įdomiausi 
buvo D. Britanijos parla
mento narys ir Europos 
Laisvės Tarybos preziden
tas, John Wilkinson, ir bu
vęs Australijos parlamento 
narys, Douglas Darby. Jie 
abu reiškė solidarumą su 
pavergtųjų tautų vedama 
kova, ir gan aštriai papeikė 
JAV spaudą, kad ji nieko 
nerašanti apie Sovietų 
Priespaudą ir Pavergtųjų 
Tautų Savaitę.

Vakare vykusioje iškil
mingoje vakarienėje, kuriai 
vadovavo buvęs kongreso 
narys ir dabartinis valsty
bės departamento patarė
jas, Edward J. Derwinski, 
pagrindinę kalbą pasakė 
JAV viceprez.' 
George Bush. Savo kalboje 
jis paminėjo Pabaltijo vals
tybes kaip Sovietų Sąjungos 
agresijos auką, ir griežtai 
pasmerkė Sovietų Sąjungos 
imperializmą bei pasaulyje 
keliamą nesantaiką.

Liepos 19 d. prezidentas 
Reagan Baltuose Rūmuose 
priėmė Pavergtųjų Tautų 
atstovus ir pasakė kalbą, 
kurioje jis priminė, kad pra
eitą mėnesį buvo susitikęs 
su Pabaltijo kilmės ameri
kiečiais Pabaltijo Laisvės 
Dienos pagerbime. Jis tada 
pareiškęs, jog susirinkta 
tam, kad atkreipus dėmesį į 
Pabaltijo žmonių žiaurią pa
dėtį ir užtikrinti pasaulį, kad 
Amerika nelaiko jų pavergi
mo amžinu. ’’Šiandien aš 

me. Dalyvavome ir pereitais 
metais Melb. Liet. Dienose.

Bet visiems tiems užsi
mojimams vien geros valios 
ir dainos neužtenka - čia di
delę rolę vaidina ir doleris. 
Bet kur perkelti 40 žmonių 
grupę susidaro-ir stambių 
išlaidų. Nesame tokie privi
legijuoti, kaip jaunimo są
junga ar sportininkai, ku
riems įvairios organizacijos 
ar institucijos dosniai auko
ja. Retais atvejais choras 
tokio dosnumo susilaukia. 
Kelionėms lėšas choristai 
turi "užsidirbti” patys. Tam 
tikslui choristai ruošia pub
likai pietus, loterijas, kultū
rines popietes ir kt. 

Spaudos bičiuli, 
prisimink ir Mūsų Pastogę 

savo testamente!

celo), mama (viola) ir 5-rių 
metų sūnus smuiku. Pagrota 
keli muzikiniai kūriniai, tarp 
jų R. Schumanno ”Du gre
nadieriai”. Pažymėtina, kad 
jaunasis smuikininkas sce
noje jautėsi laisvai ir pagal 
savo amžių pagrojo pasi
gėrėtinai.

Minėjimas rūpestingai 
paruoštas ir gražiai praves
tas. Po minėjimo visi daly
viai susirinko prie žuvu
sioms už laisvę paminklo 
Liet. Namų sodelyje, kur 
ramovėnams išsirikiavus 
padėti vainikai, nuleistos 
vėliavos giedant Tautos 
Himną ir maldą.

B.S.

kalbu į visus Rytų europie
čius”, pasakė prezidentas 
Reagan, užtikrindamas, kad 
’’Jūsų kova yra mūsų kova ir 
vieną dieną Jūs irgi būsite 
laisvi”.

Liepos 20 d. Atstovų Rū
muose įvyko priėmimas Pa
vergtųjų Tautų Savaitei pa
minėti. Priėmimą suruošė 
Ad hoc Kongreso Komitetas 
Pabaltijo valstybių ir 
Ukrainos reikalams, vado
vaujant kongreso nariams 
Brian Donnelly ir Don 
Ritter, kartu su Washingto- 
no Pabaltiečių organizacijo
mis. Ta proga kalbaspasakė 
keli kongreso nariai.

Minėjimuose dalyvavo 
Lietuvos atstovas Dr. Sta
sys A. Bačkis, VLIKo pirmi
ninkas Dr. Kazys Bobelis su 
žmona, Dr. D. Krivickas su 
žmona, Dr. K. Jurgėla, Dr. 
J. Stiklorius, inž. L. Grinius 
su žmona, VLIKO/ELTOS 
įstaigos vedėja Margarita 
Samatienė; ALTO atstovai 
— Dr. L. Kriaučeliūnas, Dr. 
J. Valaitis ir Dr. J. Genys; 
JAV Lietuvių Bendruome
nės Valdybos pirmininkas. 
Dr. Antanas Butkus, ir gau
sus būrys kitų lietuvių.

(ELTA)

Neseniai choras suruošė 
Adei. Liet. Namuose kultū
rinę popietę. Ją paruošė 
Vytautas Straukas. Choras 
tautiniais rūbais laisvai su
sėdęs scenoje (dalis net "pa
birę” tarp publikos salėje). 
Padainuota pluoštas girdėtų 
ir naujai paruoštų dainų. 
Keliais atvejais prie choris
tų jungėsi ir dainuojanti 
publika. Choristės buvo pa- 
ruošusios sočius pietus ir 
turtingą loteriją. Iš savo pu
sės adelaidiškiai savo choro 
neapvylė - klausytojų ir pie
tautojų susirinko pilnutėlė 
salė. Popietė pasisekė viso
keriopai. Choro administra
torius įnešė į choro kasos 
knygą keletą šimtinių dole
rių. O jie labai pravers. 
Rimtai kalbama aplankyti 
mūsų tolimiausius kaimynus 
- Pertho lietuvius Vak. Aus
tralijoje. Nuotoliai ir išlaidos 
gąsdina. Pasiryžus įveikia
mi ir nuotoliai, atsiranda ir 
pinigų. Bet tuo žygiu pra- 
džiugintumėm Pertho lietu
vius ir patys pasižmonėtu- 
mėm neskaitant jau kelionės 
nuotykių. Reikia tikėtis, kad 
planai realizuosis, žinoma, 
jei pertiškiai panorės mus 
priimti. b.s.
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Lietuvių radijas Melbourne
Vertingo bendruomenės 

gyvenimo paslaptis yra tu
rėti visų veiksnių tinkamą 
santykį. Lietuviškos radijo 
valandėlės tą santykį gero
kai papildo. Per radijo ban
gas, greičiausiu keliu įvairi 
informacija kartu su lietu
viška daina ir muzika pasie
kia klausytojus, net ir toliau 
gyvenančius, o taip pat ir 
senesnio amžiaus tautiečius, 
ligonius ir paliegėlius.

Melbourne lietuviško 
radijo darbuotojai, maždaug 
kas aštuonios savaitės susi
renka vieną vakarą, drau
giškoj atmosferoj planingai 
posėdžiauti. Aptariamos 
praėjusių valandėlių laidos, 
išklausomos koordinatoriaus 
Gabrieliaus Žemkalnio pozi
tyvios pastabos, sudaroma 
darbotvarkė ateinančiom 
keliom savaitėm. Taip pat 
apsvarstoma, ką galima 
■būtų įdomesnio dar įvesti į 
mūsų radijo pusvalandį.

Žinoma, kad stotis 
jaskirtų mums daugiau 
aiko, transliacijas būtų ga- 
ima žymiai paįvairinti, bet 
per trumpą pusvalandį, ka
da reikia išbalansuoti muzi
kinę ir žodinę proporciją, vi
sada tenka surinktą medžia
gą gerokai apkarpyti.

Bet nežiūrint trumpo lai
ko pažanga padaryta: lietu
viškų radijo transliacijų me
tu Melbourne įvesti rimti 
pasikalbėjimai su mūsų 
bendruomenės darbuotojais, 
iš kurių klausytojai gavo in
formacinius atsakymus į 
paprastai gal susirinkimuo
se neišvystytus klausimus. 
Klausytojai taip pat buvo 
supažindinti su iš kitų apy
linkių ar kitų kraštų atvy
kusiais įvairiai bendruome
nėje pasireiškusiais asmeni
mis, ar tai meno ir muzikos 
srityje, ar organizacijų ba
ruose.

Tik pasibaigus Seimo po
sėdžiams Chicago, per 3 AE 
radijo stotį buvo suorgani
zuotas pasikalbėjimas su 
mūsų Krašto Valdybos pir
mininku Vytautu Bukevi- 
čium, kuris pranešė mums 
tą gerą žinią ir ta žinia, kad 
VLIKas susitaikė su Bend
ruomene, tuoj pasiekė mūsų 
klausytojus.

Mūsų sportininkų išvykos 
apibūdinimo iš Amerikos 
klausėmės iš eilės tris pir
madienius, tik tas buvo per
duota per Sydnejų. Dėl šitų 
radijo telefono transliacijų 
daug pasidarbavo lietuvišku 
valandėlių rengėja Aldona’ 
Butkutė.

Iš vienos tolimesnės Mel
bourne apylinkės pasakė 
man vienas tautietis: ’’Dėka

I-----------------------
PRANEŠIMAS

Kurkime tik lietuviškas 
šeimas. ’’Piršlys Vytenis” 
jums padės susirasti gyve
nimo draugą-ę visuose pa
saulio kontinentuose.

Rašykite ’’Vyteniui”. 
Pridėkite adresą su slapy- 
varde, ar pavarde, amžių, 
trumpą gyvenimo aprašymą 
ir ko jūs pageidaujate. Ra
šykite laiškus kokia kalba 
jūs rašote. "Vytenis” laiškus 
sukeis.

Susirašinėjimo išlaidoms 
padengti prisiųskite auką

Piršlys "Vytenis” 
Adresas: "Vytenis” Box 

4861 Melbourne 3001 Vic. 
Australia 

lietuviškų radijo valandėlių 
nesijaučiu, kad gyvenu toli 
nuo visų atskirtas. Regėji
mui susilpnėjus negaliu 
skaityti laikraščių, o jūsų 
programos duoda visko po 
truputį: žinių santraukas iš 
Lietuvos ir viso pasaulio, 
primenate mūsų tautos isto
rinius įvykius ir žymius 
žmones, o tautinių švenčių 
paminėjimas per radijo man 
visada ašarą išspaudžia”.

Šiais metais transliavome 
p. Lenkiauskienės kvietimą 
atvykti į Pasaulio Lietuvių 
Dienas Chicagoje. Bet ir 
Amerikos lietuviai išgirdo ir 
sužinojo per jų radijo stotį 
mūsų Australijos Lietuvių 
Dienų Komiteto pasisaky
mus. —

Svečiai iš Los Angeles at
vykę į Lietuvių Dienas Mel
bourne, buvo pakviesti pa
sikalbėjimui per mūsų radi
ją. Tolau būdu juos arčiau 
pažinome, išgirdome apie jų 
rūpesčius ir siekimus. Taip' 
pat per Lietuvių Dienas 
Melbourne, keturių Austra
lijos miestų radijo darbuo
tojai susitiko Lietuvių Na

Mūsų delegatai PLB Seime. Iš k.: B. Stašionis, P. Baltu
tis, J. Kovalskis, B. Prašmutaitė, V. Bukevičius, J. 
Maksvytis, V. Baltutis, V. Augustinavičius.

Įspūdžiai iš Meksikos
Rašo Gintautas Kaminskas 

Australijos diplomtas 
lietuvis

Yra daug skirtumų tarp 
norminės ispanų kalbos 
(Castellano) ir tos, kuria 
kalbama Meksikoje (mejica- 
no). Daug meksikietiškų žo
džių yra skoliniai iš anglų 
(amerikiečių) kalbos. Pavz., 
meksikiečiai mašiną vadina 
carro, pietus - lunch, pašto 
ženklus - estampillas. Bet 
vis tik jie kalba ispaniškai, ir 
ispanų kultūra yra palikusi 
gilią įtaką Meksikos gyveni
me.

Kai ispanai pradėjo kolo
nizuoti Meksiką šešiolikto 
amžiaus pradžioje, tas kraš
tas priklausė actekams. Ac
tekai turėjo savo civilizaciją, 
bet joje buvo daug ydų, kaip 
gyvų žmonių aukojimas jų 
dievams. Actekai tikėjo, 
kad dievai ir antgamtinės 
jėgos reikalauja aukų. Todėl 

muose ir turėjo pasitarimą, 
o pasikalbėjimą su Adelai
dės lietuviško radijo vadovu 
Viktoru Baltučiu Jurgis Rū
bas transliavo per 3 EA ra
dijo stotį. Tautinių švenčių 
metu koordinatorius Gab
rielius Žemkalnis per lietu
višką pusvalandį visada pa
pildo šventišką nuotaiką ir 
skleidžia tautinį sąmoningu
mą.

Lengva suprasti, jei mes 
norime pripažinti, kad lietu
viškos radijo transliacijos 
yra svarbus papildymas prie 
mūsų spaudos išeivijoje ir 
kad mes vieni nuo kitų pri
klausome dirbant bendrą 
Lietuvos laisvinimo darbą.

Organizacijos ir vadovau
ją asmenys kviečiami nau
dotis lietuviškomis radijo 
transliacijomis Melbourne 
savo pranešimams, ar kokia 
nors įdomia tema pakalbėti. 
Taip pat visi kviečiami pra
nešti transliacijų rengėjams, 
jei kas įdomaus vyksta ar 
ruošiama bendruomenėje.

Tai malonaus klausymo!

Alisa Baltrukonienė 

actekų vaidilos (kunigai) 
kasdien paaukodavo keletą 
šimtų žmonių titnaginiu pei
liu išpėšdami iš gyvos krūti
nės širdį ir ją dar spurdančią 
aukodavo dievams.

Actekai buvo imperialis
tai, pavergę daugelį kaimy
ninių tautų ir, aišku, aukoms 
pasirinkdavo daugiausia 
žmones iš pavergtųjų.

Actekų kalba vadinasi na- 
huatl ir ji dar tebevartojama 
nuošaliose vietose Meksikos 
provincijoje. Tačiau atskiri 
žodžiai įsipilietinę iš viso 
meksikiečių kalboje: Saky
sim, maiz (kukurūzas), 
tomate (pamidoras), čoklatl 
(galūnė -atl reiškia vandenį, 
o čokl tokį rudą prieskonį, 
kuris paplitęs visame 
pasaulyje).

Dabar, kai žmonės nebe-

Kai visi kietai kovoja, 
ir patsai tan taktan tvoji...

Kiekviena opera dabar, baletas, drama, 
daina populari, ar filmas, ar romanas 
privalo tą teisybės ieškančią turėti mintį. 
Ką nors užstoti reikia būtinai, ką nors vis ginti. 
Ne džiugint žmones judesiu, gaida, ar žodžiu, 
bet, neteisybes, nuoskaudas baisias parodžius, 
sukrėsti reikia juos, priverst galvoti.

Ir aš į tų kovotojų eiles nusprendžiau stoti. 
Ėmiau dairytis temų naujesnių todėl, idėjų, 
nes juk plėšikams net per daug jau užtarėjų; 
draugų netrūksta nei banginiui, nei pelėdai, 
gyvačių gi globos draugija tiek veikli, kad neprisėda. 
Jau matėm šokį (pas-de-deux): ’’Kodėl salotai 
vis skiriamas nederlingiausias žemės plotas?” 
Ir klausėmės didingos arijos: ’’Drąsiai į mūšį 
už vargšą, neteisingai pasmerktąjį, pilką triušį!” 
Neužmirštas ir medis: ištisi jo vardo metai...

Čia tad prisiminiau, kad sunkūs batai 
šaligatvį negailestingai vis dar trypia, vis dar mina. 
Gerai, jei padai iš odos, ar plastikiniai, 
o jeigu kaustyti, jei aštrios vinys 
ir jei kulnų plokštelės geležinės — 
kiek jie piktos skriaudos šaligatviui padaro. 
Skelbiu, taigi, aš batams nedoriesiems karą!

♦ ♦ ♦
Jau taip yra šitais laikais — visi kovoja. 

Nauja populiari daina štai plėšia orą: 
”Be užtarimo kenčia batai, o kas kaltas — 
tik tas šaligatvio žiaurus asfaltas!”

Julija

aukojami, Meksikos metinis 
prieauglis yra vienas iš 
aukščiausių pasaulyje. Mek
sika prilygsta tik ketvirta
daliui Australijos teritori
jos, bet joje gyvena penkis 
kartus daugiau žmonių: 75 
milijonus gyventojų, t.y. 20 

. kartų tankiau apgyvendinta, 
negu Australija. Vien sosti
nėje yra 15 milijonų žmonių, 
lyg visi Australijos gyven
tojai būtų sutalpinti į vieną 
miestą. Gyventojų socialinis 
lygis yra didžiai skirtingas: 
tarp saujelės turčių yra ei
bės ir beturčių.

Netoli nuo- sostinės yra 
Teotihuancan vietovė su 

; grupe piramidžių, skirtų 
saulės ir mėnulio garbei. 
Nežinia, kokia gentis jas 
statė, bet apie tą laiką kitoje 
žemės pusėje jau vaikštinėjo 
tarp žmonių Kristus. Teoti- 

I huacan buvo didelis ir įspū- 
[ dingas miestas, daug dides- 
į nis už Romą ar Atėnus. Čia 

žmonės turėjo mokyklas, 
turgus, ligonines, adminis
tracijos rūmus ir šventyk
las. Buvo aukštai išvystytas 
statybos lygis, menas, gy
vulininkystė ir. agrikultūra. 
Bet maždaug po 600 AD jų 
civilizacija pasibaigė, neiš
aiškinta kodėl. Miestas sug
riuvo ir vėl džiunglės viską 
apsėmė. Tik 19 a. pabaigoje 
toji vietovė pradėta tyrinėti.

Užsikalbėjau su turistinių 
suvenyrų pardavėju. Jis 
klausė, kas aš toks, kad kal
bu kaip ispanas (castellano 
kalba), bet iš veido neatro- 
dąs kaip ispanas. Prisipaži
nau, kad esu lietuvis iš Aus
tralijos. Paklaustas, ar turi 
autentiškų dalykų, jis mane 
nusivedė į namus ir parodė 
molinę galvutę, kurią jis iš
kasęs savo darže. Toji gal
vutė apie 2000 metų senumo 
ir ją nusipirkau. Nufotogra
favau tą pirklį su žmona. Jų 
veidų bruožai beveik iden
tiški su minėtos skulptū
rinės galvutės. Atrodo, kad 
Teotihuacan senieji gyven

Mūsų Pastogė

tojai jau seniai perėmę kitą 
kalbą ir kultūrą, bet rasė iš
likusi toji pati.

Mūsų Pastogės 
bendradarbis Gin
tautas Kaminskas 
yra bene pirmasis 
lietuvis Australijos 
diplomatinėje tar
nyboje. Jis su Aus
tralijos diplomatine 
misija dirbo Romoje 
(Italijoje), vėliau 
Ispanijoje ir dabar 
Meksikoje.

Žinios.
Vak. Vokietija

bandydama sumažinti kraš
te bedarbių skaičių nori 
grąžinti į Turkiją apie 
120.000 turkų darbininkų, 
bet Turkijos vyriausybė ne
sutinka jų priimti.♦**

Lenkijos diktatorius W. 
Jeruzelski neseniai buvo 
apdovanotas Maskvoje Le
nino ordinu. Tas liudija, kam 
jis dirba.

• ♦ ♦
Pastaruoju metu vėl iškilo 

Amerikos karinių bazių 
problema Australijoje. Ešą, 
Amerikos karinių bazių bu
vimas išstato visą Australiją 
į pavojų. Vienas Sydnejaus 
”Sun-Herald” skaitytojas 
liepos 24 d. laidoje rašo: 
’’Kodėl staiga tokie šūkavi
mai apie amerikiečių bazes? 
Tų bazių nėra Afganistane, 
o kraštas bombarduojamas. 
Jeigu jų nebūtų Australijo
je, ar nebūtų taip su mumis? 
Rusai neužpuolė nė vieno 
krašto, kur buvo amerikie
čių bazės, bet užėmė 12 
kraštų, kur tokių bazių ne
buvo”.
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Neatskleista
Dariaus ir Girėno paslaptis

Mirusio žmogaus kūnas, 
kad galėtų būt išvežtas už
sienin palaidojimui, turi būt 
kitaip paruoštas, negu lado- 
tuvėms mirimo vietoje. Yra 
nustatytos ir tarptautiniai 
pripažintos taisyklės, kaip 
lavonas privalo būti pašar
votas, kad galėtų būt perga
bentas per valstybės sieną 
kiton valstybėm Bet koks tų 
taisyklių pažeidimas ir lavo
nas per sieną neperleidžia- 
mas.

Taisyklės pagrįstos trimis 
reikalavimais:

1) lavonas turi būt įdėtas 
metaliniam aklinai, herme
tiškai uždarytan karst an;

2) karstas privalo būt ly
dimas atsakingo, bet kokio
se transporte galimose iš
tikti aplinkybėse sugebančio 
karstą globoti, palydovo;

3) palydovas privalo turė
ti lavoną išleidžiančios vals-

A. Stas'a
Pundzevičiui. Tasai raštą 
praskleidęs ir turinį tik per
žvelgęs tuoj pat įsakė kars
tus iš lėktuvo iškelti, nes 
gavęs lydraštį jis pasijuto 
perėmęs savo globon ir pa
čius karstus. Pulk. Pundze
vičius palydovą paklausė, ar 
{’is turi Vokietijos vyriausy
bės išlaidų sąskaitą. Buvo 

patirta per užsienio reikalų 
ministeriją iš Vokietijos at
stovybės Kaune, jog Vokie
tijos vyriausybės nuostoliai 
ir išlaidos, ryšy su Lituani
kos katastrofa, galėjo siekti 
iki 30.000 litų, kuriuos Lie
tuvos vyriausybė buvo pa
žadėjusi greitai atlyginti. Tą 
sumą pulk. Pundzevičius tu
rėjo savo dispozicijoje aero
drome. Palydovas padavė 
pulkininkui tuščią voką ir 
mandagiai atsakė, jog jokios 
sąskaitos nėra ir nebus. Vo

tybės oficialaus asmens pa
liudytą pažymėjimą - karsto 
lydraštį, kuriame būtų met- 
nkiniai duomenys apie nu
mirėlį, kur ir kuriuo tikslu 
per sieną gabenamas ir, 
svarbiausia, mirties
priežastis. Užkrečiamomis, 
epideminėmis ligomis miru
sieji per valstybių sienas 
nepraleidžiami.

Vokietija, tarpukario lai
kotarpyje turėdama sausu
mos valstybės sienas su 11 
kitų valstybių, iš kurių ir į 
kurias dažnai buvo gabena
mi tituluotų turtuolių kars
tai palaidojimui savų šeimų 
kapinėse, stropiai tas tai
sykles pati vykdė ir reikala
vo, kad kitos valstybės jas 
vykdytų. Lakūnų Stepono 
Dariaus ir Stasio Girėno 
mirčių atveju Vokietijoje, 
vokiečiai pašarvavo juos 
brangiuosna žalvariniuosna 
karstuosna, davė oficialų 
asmenį palydovu ir, aprūpi
nę jį reikalingu pažymėjimu, 
atskraidino karstus Lietu
von specialiu Lufthanzos 
bendrovės lėktuvu ir perda
vė Lietuvos karo aviacijai 
iškilmingam palaidojimui. 
Trys Lietuvos lėktuvai pa
sitiko vokiečių lėktuvą ore 
jau ties Lietuvos — Vokieti
jos valstybės siena ir atitin
kamai prisirikiavę, kaipo 
garbės palyda, atlydėjo iki 
Kauno.

Kauno aerodrome nutū
pus lėktuvui su karstais iš jo 
išlipo karstų palydovas ir 
prie lėktuvo priartėjusi pir
mą budintį mechaniką pa
klausė kuris iš aerodrome 
grupėje laukiančių karinin
kų yra aviacijos viršininkas. 
Mechanikui parodžius, paly
dovas priartėjęs pagarbiai 
nusilenkimu pasveikino ir 
išėmęs iš atviro voko su
lankstytą karstų lydraštį 
padavė gen. št. pulkininkui

kietijos vyriausybė prašo tą 
patarnavimą priimti kaipo 
simpatijos pareiškimą Lie
tuvos vyriausybei dėl įvy
kusios nelaimės. Pulk. Pun
dzevičius dar paklausė, kas 
priklauso Lufthanzos 
bendrovei už karstų at- 
skraidinimą specialiu lėktu
vu. Palydovas atsakė, kad 
jis yra Lufthanzos bendro
vės narys (pasisakė pavar
dę) ir jam pavesta, direkto
rijos vardu, pareikšti užuo
jautą Lietuvos aviacijai ir 
prašyti karstų atskraidini- 
mą užskaityti pagarbos iš
raišką žuvusiems lakūnams. 
Vokiečiams buvo pranešta 
Stp. Darių buvus Lietuvos 
aviacijos karininku, karo la
kūnu. Po to palydovas atsi
sveikinęs grįžo lėktuvan, 
kuris tuojau pakilo oran ir 
grįžo Vokietijon, o pulk. 
Pundzevičius, pavedęs savo 

SOLDINO PASLAPTIS

Soldino miško (Vokietijoje) paslaptis: 1—LITUANIKOS sutriuškinta 
pušis, 2—lėktuvo griuvėsiai, atitrūkęs motoras su sulankstytu plieno 

propeleriu, išmėtyti laiškai ir kiti daiktai; griuvėsiuose 
Dariaus kūnas.

padėjėjui toliau rūpintis St. 
Dariaus ir St. Girėno kars
tais, pats skubiai išvyko Vy- 
riausian Štaban, kur savo 
darbo kabinetą turėjo ir 
krašto apsaugos ministras 
pulk. Giedraitis.

Visa tai rodė, jog ir vokie
čiai apgailestavo Stp. Da
riaus ir St. Girėno tragišką 
mirtį ir stengėsi, per jų pa
čių klaidą įvykusį, tarptau
tiniu tapusį, incidentą diplo
matiniu būdu švelninti.

Po keletos dienų, iš parei
gos rinkdamas informacijas 
apie Lituanikos skrydį, pa
klausiau avicijos štabo adju
tantą, savo bičiulį, karo la
kūną kapitoną Lapienį, ar 
štabe gautas Dariaus ir Gi
rėno karstų lydraštis, kurį 
jis pats matė, kai pulk. Pun
dzevičius aerodrome įsidėjo 
tą raštą švarko kišenėn, bet, 
sekančią dieną apie tai štabe 
primintas, pasakė, kad raštą 
jis turėjęs parodyti krašto 
apsaugos ministrui pulk. 
Giedraičiui, kuris jį ir pasili
kęs. Jeigu ministras tą do
kumentą kada sugrąžins, tai 
tada būsią galima įregis
truoti ir įdėti atitinkamon 
bylon. Bet jis, pulk. Pundze
vičius, abejojąs, ar tai įvyk
sią.

Tas raštas - ^pažymėjimas, 
karstų lydraštis, niekada 
aviacijon negrįžo. O negrįžo 
todėl, kad jis tapo diploma
tiniu dokumentu, iš kurio 
Lietuvos vyriausybė suži
nojo tikrąją Stp. Dariaus ir 
St. Girėno mirčių priežastį 
ir, Vokietijos vyriausybės 
prašoma, politiniais sumeti
mais, padarė nuosprendį 
nelaimės sugraudintai lietu

Keliais sakiniais
LIETUVIO VEIKLA

AFGANISTANE
Į Afganistano laisvės ko

votojus yra įsijungęs ir 
Amerikos lietuvis Andrius 
Elva, gen. K. Ladygos vai
kaitis. Jis tarnavo Amerikos 
kariuomenėje ir iš jos pasi
traukė turėdamas kapitono 
laipsnį. Jo dėmesy Afga
nistanas, kur jo manymu 
amerikiečių pagalba to 
krašto laisvės kovotojams 
nėra pakankama. Afganis
tano laisvės kovotojai turį 
vakarietiškų ginklų, kurie 
nėra pakankamai efektyvūs: 
dažnai antitankinės minos 
neturi degiklių, blogos ko
kybės priešlėktuvinės rake
tos. Jis turi atidaręs savo įs
taigą, per kurią organizuoja 
pagalbą kovojančiam Afga
nistanui. Jo įsitikinimu ko
vos prieš sovietus Afganis
tane yra drauge kovos už 
pavergtą Lietuvą, kuri jam 
labiausiai rūpi. Jo senelis 
gen. Kazimieras Ladyga ko
vojo už nepriklausomą Lie
tuvą. To paties siekia ir jo 
vaikaitis. 

vių tautai jo turinio ne
skelbti.

Per penkias dešimtis me
tų,' kaskartą artėjant kalen
dorinei, Dariui —• Girėnui 
skirtai, liepos 17-tai dienai, 
kiekvienas didesnis lietuvių 
susibūrimas iškilmingai mini 
jų , tautos didvyriais tapu
sių, tragišką mirtį. Yra pri
kalbėta ir prirašyta daugelis 
įvairių prielaidų, spėliojimų, 
aptarimų ir, tiesiog, prasi
manymų apsvarstant lėktu
vo Lituanikos katastrofą ir 
juo skridusių transatlantinių 
lakūnų Dariaus ir Girėno 
tragišką mirtį. Mėginama 
kaltinti buvus nepaslaugias 
Lietuvos ir JAV ano meno 
vyriausybes, blogas atmos
ferines sąlygas, ne gana to
bulą lėktuvo instrumentaci- 
ją, net pačių lakūnų fizinį 
stovį, bet visa tai neįtikima, 
nes neteisinga. Mes, jau vos 
keli gyvi likę tikrinybės ži
novai, privalome liautis ty
lėję ir, istorinės tiesos var
dan bei savos lietuviškos są
žinės nugryninimui, turime 
pradėti skelbti viešumai tie
są.

Visos politinės aplinky
bės, kurios prieš 50 metų, 
privertė Lietuvos, Vokieti
jos ir JAV vyriausybes Li
tuanikos katastrofą ir Stp. 
Dariaus ir St. Girėno mirčių 
priežastį apgožti paslapčių 
tinklais, jau yra radikaliai 
pasikeitę ir mes galime 
jaustis atpalaiduoti nuo senų 
tarnybinių įsipareigojimų 
laikyti paslaptį.

Šiuo rašiniu, jeigu jis bus 
laikraštyje atspausdintas, 
jausiuos, anuos paslapčių 
tinklus šiek tiek praretinęs.

Lietuvoje vėl nauja auka: 
nuteista W. Abrutienė, ap
kaltinta Sov. Sąjungos 
šmeižimu ketveriems 
metams griežto režimo dar
bo stovyklos. Jos vyras Vi
tas Abrutis ką tik buvo pa
leistas atkalėjęs.

♦**
Neseniai Prancūzijos 

kom. partijos vadas G. Mar
eliais lankėsi Maskvoje ir 
matėsi su Andropovu, kuris 
lareiškęs, kad nėra paten- 
dntas prancūzų komunistų 
aikysena, bet bendradar- 
jiavimas įmanomas.

♦**
Didėjant nusikaltimams 

Anglijoje buvo svarstyga 
grąžinti mirties bausmę, bet 
parlamente daugumoje pa
sisakyta prieš mirties baus
mę.

♦♦♦
Poetas Bernardas Braz

džionis šiuo metu lankosi 
Didžiojoje Britanijoje di
desnėse lietuvių kolonijose 
skaitydamas savo poeziją.

* * *
II PASAULIO LIETU-

ALL CLASSES OF STONEWORK, INZCRJFT1ONS ANO RENOVATIONS

Oft- 1 « "KM— 649 ,’-545'

StraritRNd Entrance to
Rookwood Comotory. LIETUVIAI, ĮSIDĖMĖKITE!

Paminklų ant kapinių bendrovė 
STAR MEMORIAL CO. siūlo lietu
viams specialia kaina paminklus ant 
jūsų artimųjų kapo. Bendrovė su
tinka ir siūlo nuo kiekvieno pamink
lo kainos? % skini Mūsų Pašto-

Office and Works: 
20-22 RAILWAY STREET
LIDCOMBE, N.S.W., 2141

Užsakydami šioje bendrovėje pa
minklą savo artimiesiems neužmirš
kite priminti, kad užsakote vado
vaudamiesi jų skelbimu Mūsų Pas
togėje.

Paminklam* pavyzdžių lietuviškais motyvais reikalauki
te šioje ištaigoje

VIŲ DIENOS. Išleista 1983 
metais Redaktorius Bronius 
Nainys ir kolegija. Išleido II 
PLD Vyr. Komitetas. Dide
lio formato 332 psl. Leidiny 
PL Dienų parengimai ir 
programos. Gausiai ilius
truota.

PASAULIO LIETUVIS 
1983 m. birželio - liepos mėn. 
Numeris įvairus parinkta 
medžiaga ir informacija. 
Patraukliai redaguojama ir 
gausiai iliustruotas žurnalas 
išeina kiekvieną mėnesį. 
Prenumerata 10 JAV 
dolerių. Adresas: 5620 S. 
Claremont Ave., Chicago, 
Bl. 60636, U.S.A.
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MŪSŲ SPORTININKAI AMERIKOJE
Tęsinys

TINKLINIS

Šiose pirmenybėse daly
vavo net 30 komandų ir 
dauguma iš jų pademons
travo gana aukštos klasės 
žaidimą. Prie šių komandų 
priskaitoma ir Australijos 
vyrų rinktinė, kurių pasiro
dymą labai gerai įvertino 
šios sporto šakos žinovai bei 
žiūrovai. Taigi, mūsų tinkli- 
ninkų užimtą penktą vietą 
reikia įvertinti labai teigia
mai. Be to varžybų sistema 
buvo labai neparanki mūsų 
vyrams, kas ir užkirto kelią 
siekti aukštesnės pozicijos 
finaluose. Bendrai pasakius, 
Il-se pasaulio lietuvių sporto 
žaidynėse tinklinio pirme
nybių programa buvo žymiai 
perkrauta ir vieną vakarą 
žaista net iki vidurnakčio. 
Žaidynių rengėjai tikriausiai 
nesitikėjo tiek daug koman
dų. Tačiau, nežiūrint to, šios 
varžybos vyko labai įtemp
toje ir audringoje atmosfe
roje. Panašus vaizdas buvo 
ir moterų grupėje, tik čia 
mūsų rinktinė turėjo pasi
tenkinti kuklesniais rezulta
tais. Nežiūrint, kad stiprių 
komandų nestokojo ir mote
rų pirmenybėse, tačiau Či
kagos ’’Neris” ir ’’Žara” išsi
kovojo teisę žaisti finale. Po 
labai atkaklios kovos nuga
lėtojoms iškilo ’’Žaros” tink- 
lininkės, nors prieš pasiek
damos finalą buvo pralaimė
jusios nerietėms. Už tai vy
rų finale ’’Neris” pasirodė 
pranašiausiai ir finaliniame 
susitikime įveikė Bostono 
’’Grandį" 4:15, 15:12, 15:13. 
Bendrai pasakius tinklinio 
sportas yra žymiai pažengęs 
į priekį, lyginant su pereitų 
žaidynių standartu. Šias 
pirmenybes pravedė Rytas 
Babickas iš Clivelando ir 
Zigmas Žiupsny s iš Čikagos.
PLAUKIMAS

Puikiame Čikagos univer
siteto baseine plaukimo pir
menybėse dalyvavo apie 50 
sportininkų, iš kurių tik keli 
atstovavo Australijos lietu
vius. Deja, medalių neužsi
tarnavome, bet tam turime 
ir pasiteisinimą, nes pas mus 
tuo laiku ne plaukimo sezo
nas, o be to kelionėje nebuvo 
sąlygų treniruotis. ’’Stebuk
lų” neparodė nei Š. Ameri
kos lietuviai, tačiau geriau
siai pasirodžiusio plaukiko 
trofeja teko T. Lileikiui iš 
Los Angeles ’’Bangos”, kuris 
100 m. laisvu stilium įveikė 
per 58,92 sekundes. Šias 
varžybas pravedė A. Grigas 
iš Detroito ir A. Barzdukas 
iš Washington©.

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:

AUSTRALIAN LITHUANIAN FOUNDATION INC.
50 Errol Street,
North Melbourne, Victoria

| A.L. Fondo Valdyba
i______________________________ ___

GOLFAS RAKETBOLAS

Silver Lake golfo aikštyne 
pirmenybėse dalyvavo net 
75 žaidėjai iš J.A.V., Kana
dos ir Australijos. Varžybos 
vyko vyrų, moterų, jaunių ir 
jaunučių grupėse, kas įrodo 
šios sporto šakos išpopulia
rėjimą. Mus džiugina, kad 
vyrų C klasėje Jonas Igna
tavičius iš Adelaidės pasiro
dė pranašiausiai ir tuo pačiu 
iškovojo aukso medalį. Vyrų 
grupėje auksas atiteko M. 
Petrošiui iš Čikagos, A kla
sėje - A. Vasys, B. klasėje - 
D. Varnas. Moterų grupėje 
aukso medaliu pasipuošė B. 
Cook iš Čikagos, jaunių - J. 
Prakapas iš Toronto, jaunu
čių klasėje V. Izokaitis iš Či
kagos ir senjorų klasėje - B. 
Racevičius, Čikaga. Šiose 
pirmenybėse dominavo či- 
kagiečiai, tad ir komandiniai 
jie pasirodė žymiai prana
šiau už kitus klubų atstovus.

23-ji Sporto Olimpiada
Leonas Baltrūnas

1984 m. liepos 28 d. visi 
pasaulio iškilieji sportinin
kai žygiuos Los Angeles di
džiajame Coloseumo stadio
ne, pasaulio 23-sios Olimpia
dos atidarymo eisenoje. 
Šimtas tūkstančių žmonių iš 
viso pasaulio seks su entu
ziazmu sveikai nuaugusius 
atletus, kurių bus tik vienas 
troškimas - nugalėti kitus- 
savo pasirinktoje sporto ša
koje.

Stebėtina, kad progresui 
nėra galo. Visi tie, kurie 
matė 22-sios Olimpiados ati
darymo iškilmes Maskvoje, 
manė, kad geriau būti ne
gali, nes neįtikėtinai iškil
mingai ir gražiai praėjo ati
darymo iškilmės.

Žinome amerikiečių suge
bėjimus visose gyvenimo 
srityse ir kyla klausimas - ar 
sugebės olimpinių žaidynių 
rengėjai, per šios Olimpia
dos atidarymą,
suorganizuoti dar ką nors 
įspūdingesnio ir gražesnio?

Jau iš praeities žinome, 
kad valstybė, gavusi teisę 
organizuoti sekančią sporto 
Olimpiadą, per ketverius 
metus turi paruošti naujus 
stadionus, pavyzdiniai 
įrengti įvairiausias sporto 
sales, olimpinėms taisyk
lėms pritaikyti plaukimo 
baseiną, atvykstantiems 
sportininkams parūpinti 
tinkamas apsigyvenimo pa
talpas ir techniškai geriau

Tai nauja sporto šaka mū
sų pirmenybėse,kuri sutrau
kė 24 dalyvius. Šis žaidimas 
labai panašus į mūsų vadi
namą skvuošą, tik žaidžiama 
šiek tiek skirtingom rake
tėm ir kamuoliukais. Vyrų 
grupėje nugalėtoju tapo P. 
Zaikauskas iš Detroito, o 
moterų - K. Jakšy iš Čikagos 
bei senjorų - A. Motiejūnas 
iš Clivelando. Šias varžybas 
pravedė Algis Motiejūnas, 
mums gerai pažįstamas 
krepšininkas, kuris 1964 
metais lankėsi Australijoje. 
Minėtos rinktinės žaidėjai, 
vadovai bei palydovai ruo
šiasi sekančiais metais Či
kagoje atšvęsti vizito į Aus
traliją 20 metų jubiliejų...

Bus daugiau

Robertas Sidabras 

pasiruošti, negu buvo tai 
padaryta praėjusioje olim
piadoje.

Jau daugiau kaip treji 
metai, kaip virš 70.000 įvai
riausių profesijų žmonių 
dirba, kad Los Angeles 
miestas, kuris apima 1165 
kvadratinius kilometrus, 
galėtų reprezentaciniai pa
siruošti ir tinkamai priimti 
virš lO.OOO-sportininkų, ku
rie 16 dienų demonstruos 
savo pajėgumą 26-šiose 
sporto sakose. Šios Olimpia
dos vyr. organizacinis komi
tetas apskaičiavo, kad šių 
žaidynių finansinė apyvarta 
sieks virš 3 bilijonų dolerių, 
Nenuostabu, kad daugelis 
jau dabar vadina šias Olim
pines Žaidynes komercinė
mis žaidynėmis, nes vien tik 
pasiruošimas, naujos staty
bos ir visi įrengimai kainuos 
virš 500 milijonų dolerių, 
nors sakoma, kad šią sumą 
apmokės 35 Amerikos spon- 
soriai, iš kurių, didžiąją dalį 
šios sumos žada apmokėti — 
didžiosios amerikiečių fir
mos, kaip Coca Cola, Ameri
can Express, Levi Strauss, 
Mac Donalds, United Air
lines ir kt.

23-sios Olimpiados atida
rymo ir uždarymo iškilmės 
bus pravestos Coloseumo 
stadione. Čia įvyks ir visos 
lengvosios atletikos varžy
bos. Šitame pačiame sta
dione amerikiečiai buvo 
pravedę Olimpinius Žaidi
mus 1932 m. ir todėl, šis bus 
istorinis įvykis, nes dar nėra 
buvę, kad tame pačiame 
stadione būtų pravestos 
dvejos Olimpinės Žaidynės. 
Viso pasaulio geriausi bėgi
kai yra įsitikinę, kad per šias 
varžybas bus atsiekta visa 
eilė naujų bėgimo rekordų, 
nes naujasis bėgimo takas, 
kuris pastatytas pagal visas 
paskutiniąsias technikos 
mandrybes, kainavo penkis 
milijonų dolerių. Dar 12 
milijonų dolerių išleista 
įrengimui naujų elektroni
nių lentų, ant kurių bus ro
doma įvairių rungčių atsie- 
kimai ir laimėtojai. Didžiulis 
video ekranas teiks žiūro
vams įvairias informacijas ir 
parodys sportinius užsiėmi-, 
mus, vykstančius už stadio
no ribų.

Naujas dviračių lenktynių

f PORTALE

23-sios Olimpijados emblema 
velodromas, kuriame tilps 
6000 žiūrovų, pareikalavo 3 
milijonų dolerių, o naujas 
plaukimo kompleksas, kuris 
pastatytas Pietų Kaliforni
jos universiteto rajone ir 
kuriame tilps 11.000 žiūro
vų, kainavo 4 milijonus do
lerių. Atremontuoti Califor- 
nijos ir Los Angeles univer-

V I s
AUKSO MEDALIS 

LIETUVIUI

Kanadoje Edmonton 
vykstančiose plaukimo var
žybose Sovietų Sąjunga do
minuoja visuose plaukimo 
stiliuose, laimėdama veik 
visus aukso medalius.

Jų tarpe, lietuvis Rober
tas Žulpa, aukso medalį lai
mėjo 200 metrų krūtine nu
plaukęs per 12 min. 15.95 
sek. Tai vos dalelė sekundės 
nuo pasaulio rekordo, turi
mo kanadiečio Victor Davis, 
2 min. 14.77 sek.

Nors varžybos buvo pla
čios apimties, dalyvaujant 
daugeliui kraštų, bet 
atrodo, naujų pasaulio re
kordų nebuvo pasiekta. Tad 
šis lietuvio laimėjimas buvo 
pasaulinio lygio, verčiantis 
mus didžiuotis ir džiaugtis jo 
pasisekimu, nors ir ne Lie
tuvos vardu laimėjo.

PIRMIEJI VEIDRODŽIAI

Jeigu tikėti graikų mitais, 
vis dėlto vyrai pirmieji pa
tyrė veidrodžių kerintį ža
vesį. Tai patvirtina graikų 
mitas apie gražuolį Narcizą, 
kuris, išvydęs savo atvaizdą 
upelyje, tiesiog įsimylėjo į 
save.

3.000 m. pr. Kristų egip
tiečiai mokėjo pasigaminti 
metalinius veidrodžius. Tai 
buvo vario ar bronzos išbliz
gintos plokštės. Vėliau jas 
ėmė gaminti graikai, skitai, 
etruskai, romėnai, keltai. 

Mūsų Pastogė

'sitetų sportiniai įrengimai, 
kur įrengtos žiūrovams 
12.600 vietų ir tam išleista 5 
milijonai dolerių. Čia įvyks 
gimnastikos ir sunkumų kil
nojimo varžybos.

Bus daugiau

XII—XIII a. po Kristaus 
pradėta gaminti veidro
džius, išklojant stiklo plokš
tes išblizginta plona skarda. 
XVI a. pradžioje Venecijos 
stiklo meistrai išmoko ga
minti stiklinius veidrodžius 
ir daugiau negu pusantro 
šimtmečio teikė Europai ge
rus stiklo veidrodžius, 
griežčiausiai saugodami jų 
gamybos paslaptį. Tiktai po 
ilgų pastangų prancūzams 
pavyko prisivilioti pas saVe 
kai kuriuos Venecijos meis
trus ir pradėti šią pelningą 
pramonę.

NUSIŠYPSOKIME!

Simas: — Ar geras ženk
las būti katės sekamam?

Rimas: — Priklauso ar esi 
žmogus, ar pelė.

♦**

Jane: — Jonuk, jei dar 
torto valgysi, tikrai sprogsi!

Jonas: — Paduok man 
tortą ir bėk į šalį!

♦ ♦ ♦

Antanas skundžiasi virši
ninkui: — Jau antra naktis 
kaip nemiegu, nes gretimoje 
palapinėje Juozas knarkia!

— Na, tą galėsime lengvai 
pataisyti. Vakare aš jums 
duosiu bromo ir jūs galėsite 
skaniai miegoti.

— Atsiprašau, viršininke, 
ar negeriau būtų jei to 
bromo duotumėte Juozui?
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Informaci j a
SYDNEJAUS

APYLINKĖS
SUSIRINKIMAS

Rugpiūčio 21 d., sekma
dienį, 2.30 vai. šaukiamas 
ALB Sydnejaus Apylinkės 
visuotinis susirinkimas Lie
tuvių Namuose Bankstow- 
ne. Numatytu laiku nesusir 
rinkus kvorumui už pusės 
valandos šaukiamas kitas 
susirinkimas, kuris bus tei
sėtas nežiūrint susirinkusių 
skaičiaus.

SUSIRINKIMO
PROGRAMOJE:

1. Prezidiumo rinkimai.
2. Mandatų Komisijos 

pranešimas.
3. Praeito susirinkimo 

protokolo skaitymas.
4. Krašto Valdybos pra

nešimas iš PLB Seimo.
5. Ataskaitiniai praneši

mai:
a) pirmininko, b) iždi

ninko, c) rev. komisijos, d) 
Garbės Teismo.

6. Diskusijos dėl praneši
mų ir apyskaitos tvirtini
mas.

7. Naujos Valdybos rinki
mai. Taip pat rinkimai Rev. 
Komisijos ir Garbės Teismo.

8. Organizacijų bei drau
gijų veiklos pranešimai.

9. Einamieji reikalai.
10 Susirinkimo uždary

mas.
Visi tautiečiai prašomi 

susirinkime skaitlingai 
dalyvauti ir atlikti savo gar
bės pareigas.

ALB Syd. Apylinkės 
Valdyba

PAMINKLINĖ SIENA

. Sydney Lietuvių Kapinių 
Trustees jau priėmė ir pa
tvirtino planą paminklinei 
sienai Lietuvių Kapinėse 
susideginusių pelenams pa
talpinti. Dabar jie prašo no
rinčių susideginti pavardžių 
ir adresų. Gavę pakankamą 
skaičių jie greičiausiai 
kreipsis prašydami sudaryti 
ir statybai avanso ar viso 
kapitalo.

Esu paruošęs tokio pa
reiškimo formulę, gaunamą 
pas mane. Toliau gyveną 
siųskite savo pareiškimą 
paminint vardą, pavardę ir 
pilną adresą.

Tad nedelsdami vykdyki
me jų nurodymus bei paro
dy kune, kad mums rūpi 
tokia paminklinė siena Lie
tuvių kapinėse.

Kun. P. Butkus 
Sydney Lietuvių Kapelionas

PADĖKA

Syd. Savaitgalio Mokyk
los vakaro metu buvo pra
vesta loterija, kuriai fantų- 
aukojo: Ramunė
Zinkūtė-Cobb, Onutė Kapo- 
čienė, Daiva Bieri, J. ir J. 
Skuodai, Marija Statkuvie
nė, O. Baravykienė, Ed. La- 
šaitis, E. Viržintienė, Ignas 
Kavaliauskas.

Pinigais aukojo: $ 250 K. 
ir N. Butkai, $ 20 Stasys 
Stirbinskas, $ 5 Jonas Gata- 
vičius.

Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkojame.

Syd. Savaitgalio Mokyklos 
Tėvų Komitetas

PARĖMĘS ALB METRAŠTĮ, NELIKSI BE 
ŽENKLO, KAD ŽMOGUMI BUVĘS...

PRANEŠIMAS

Pagal Sydnejaus Lietuvių 
Klubo statutą str. 17, prg. II 
pranešame Klubo nariams 
kviesdami siūlyti kandida
tus į Klubo Valdybą 1983/84 
metų laikotarpiui.

Siūlymų pareiškimai turi 
būti paduoti raštu su siūlo
mo nario kandidato parašu, 
kad jis sutinka būti renka
mas, ir dviejų siūlytojų pa
rašais. Siūlymų pareiškimai 
turi pasiekti Klubo Valdy
bos sekretorių iki 1983 m. 
rugpiūčio 21 dienos 3 vai. 
p.p.

Siūlymų pareiškimo blan
kai gaunami Klubo rašti
nėje.

Sydnejaus Liet. Klubo 
Valdyba

Pas Newcastle lietuvius
SUDARYTA NCLE
APYLINKĖS VALDYBA

Liepos 26 d. po lietuviškų 
pamaldų St. Lauryno kat. 
parapijos salėje įvyko Nele 
Apylinkės visuotinis susi
rinkimas. Susirinkimui pir
mininkavo kun. Povilas 
Martuzas, sekretoriavo Ro
kas Lapinskas. Svarbiausia 
buvo išrinkti apylinkės val
dybą, ko nebuvo galima pa
daryti prieš 4 savaites įvy
kusiame susirinkime. Šį 
kartą turėta 6 asmenys, su
tinką įeiti į valdybą ir prob
lema išspręsta lengvai en 
block balsuojant už visus 6 
kandidatus.

Sudariusieji valdybą as
menys yra gerai žinomi šios 
apylinkės veikloje iš 
ankstyvesnių metų. Nauja 
jėga yr Violeta Walsh-Liz- 
denytė, dirbanti Ethnic 
Affairs Commission, Nele ir 
jos įsijungimą į mūsų bend
ruomenės gyvenimą reikia 
tik pasveikinti.

Rašant šį pranešimą dar 
nežinomas išrinktųjų 
asmenų pasiskirstymas pa
reigomis.

MELBOURNO
DAINOS SAMBŪRIS 

NEWCASTELYJE
Jau nuo pat šių metų pra

džios čia Newcastelyje buvo 
žinoma, kad Melbourne Dai
nos Sambūris rengiasi išvy
kai su koncertais ir plane 
numatomas atsilankymas ir 
Newcastelyje. Ši žinia čia 
buvo su džiaugsmu sutikta, 
nes visi buvome pasiilgę ko 
nors naujo ne tik patiems 
pasidžiaugti, bet tuo pačiu 
reprezentuoti svečius Nele 
platesnei publikai.

Apylinkės Valdyba pasi
kvietė Stasį Žuką, buvusio 
Nele choro dirigentą, diri
guojantį šiuo metu 
Germania Club chorą. Ir taip 
Melbourne Dainos Sambūrio 
koncertas suorganizuotas 
Germania Club namuose, 
Warners Bay, liepos 21 d., 
kurio pagrindinį organizavi
mo darbą atliko Stasys Žu
kas, padedant buvusiai Nele 
choro seniūnei Birutei Gas- 
paronienei bei Apylinkės 
Valdybai ir buvusio choro 
dain inkams.

Melbourne Dainos 
Sambūris atvyko autobusu

PRANEŠIMAS

Pranešame pensininkų 
klubo nariams, kad sekantis, 
susirinkimas įvyks rugpiū
čio 4 d. (ketvirtadienį) 2 vai. 
Lietuvių Namuose Banks- 
towne.

Valdyba 
PABALTIEČIŲ

PASITARIMAS
Š.m. liepos 19 d. JAV LB 

pirmininko Dr. Antano But
kaus iniciatyva VLIKo būs
tinėje, Washingtone, įvyko 
pasitarimas tikslu organi
zuoti apkaltintųjų išeivių 
bendrą gynybą. Pasitarime 
dalyvavo lietuvių, latvių ir 
estų organizacijų atstovai.

SKELBIMAS

Viengungis lietuvis ieško 
kambario, ar mažo butelio 
prieinama kaina pas lietu
vius. Tel. 727 3131.

iš Sydnejaus liepos 20 d., 
koncerto išvakarėse. Di
džiuma svečių apgyventa 
Great Northern viešbutyje, 
o dalis priimti S. ir C. Žukų, 
J. Ivinskienės, A. ir D. 
Bajalių ir V. ir O. Pražauskų 
namuose.

Rytojaus dieną, vadovau
jant St. Žukui autobusu va
žinėdami svečiai susipažino 
su Nele miestu, gi vakare 
dar prieš koncertą surengta 
vakarienė Germania klube, 
kur svečiai turėjo progos 
susipažinti ir pasikalbėti su 
Nele lietuviais.

Koncerto pradžioje 
pasirodė Germania Club 
choras ’’Lorelei”, diriguoja
mas St. Žuko, o po to dviem 
išėjimais Melbourne Dainos 
Sambūris. Chorui dirigavo 
Danutė Levickienė. Įvairi 
programa sužavėjo gausiai 
dalyvaujančius ne tik lietu
vius, bet taip pat kitų tauty
bių svečius. Dar ir dabar 
girdisi gražių atsiliepimų.

Koncerto pabaigoje Nele 
Valdybos pirm. Rokas La
pinskas angliškai ir lietuviš
kai padėkojo Melbourne 
Dainos Sambūrio dalyviams 
ir įteikė dirigentei Danutei 
Levickienei gėlių. Taip pat

VISUR
ŠAULIŲ ŠVENTĖ

MELBOURNE
D.L.K. Vytenio šaulių 

kuopa Melbourne savo me
tinę šventę atšventė birželio 
26 d. Kuopa su vėliavomis 
dalyvavo iškilmingose pa
maldose, kurias atlaikė už 
žuvusius šaulius ir karius 
dėl Lietuvos laisvės kun. P. 
Dauknys, pasakęs įspūdingą 
pamokslą. Po to Liet. Na-
muose vyko meninė dalis. 
Kuopos pirm. S. Lipčius ati
darė minėjimą, pasveikino 
susirinkusius. Paskaitą 
skaitė Bronius Gasiūnas, sa
vos kūrybos eilėraščių pa
skaitė moterų sekcijos 
vadovė E. Lipčienė, B. Ga
siūnas ir K. Prašmutas. Mi-

PADĖKA

Sydnejaus skautų ’’Auš
ros” Tuntas reiškia nuošir
džią padėką p.p. Nedieždai 
ir Kazimierui Butkams už 
per ’’Funerals of Distinc
tion” laidojimų biurą įteiktą 
250 dolerių auką. Didžiai 
įvertiname Jūsų palankumą 
ir tunto vardu dėkojame.

’’Aušros” Tunto Vadovybė

PADĖKA

Nuoširdžiai dėkojame Australijos Lietuvių Fondui, 
Melbourne ir Sydnejaus Apylinkių Valdyboms, pinigų 
paskirstymo Komitetui bei visiems dosniems tautiečiams 
už gausią paramą, kurią gavome per p. Martyną Didžį 
1983 liepos 24 d., atsistatymui po gaisro, kuris sunaikino 
mūsų sodybas Macedone pelenų trečiadienio naktį.

Juozas ir Tania Žukauskai, 
Vytautas ir Birutė Vaitkai ir 
Pranas Šarkis.

Šv. KAZIMIERO
SUKAKTIS

Jau visa lietuvių išeivija 
ruošiasi paminėti 500 metų 
šv. Kazimiero sukaktį. Ne
kalbant apie atskirus minė
jimus kolonijose, numatoma 
išleisti sukakties proga eilę 
specialių leidinių, suruošti 
tam tikslui platesnio masto 
akademijų ir t.t. Taip pat šv. 
Kazimiero minėjimai numa
tomi ir okupuotoje Lietu
voje, kur tikėjimas yra 
griežtai suvaržytas.

R.L. dėkojo koncerto 
organizatoriui St. Žukui. 
Padėkos žodį tarė St. Žukas, 
o Birutė Gasparonienė įteikė 
Sambūrio dalyviams krepšį, 
iš kurio kyšojo šampano 
bonkų kaklai. Gražius žo
džius ir pasigėrėjimą šiuo 
koncertu tarė ir Germania 
Club atstovas.

Šis Melboumo Dainos 
Sambūrio atsilankymas pas 
Nele lietuvius įžiebė čia en
tuziazmo ateities užsimoji
mams šioje apylinkėje.

Visų newcasteliečių padė
ka priklauso Sambūrio Val
dybos pirm. Kęstučiui Lyni- 
kui ir išvykos vadovui Vin
cui Ališauskui, kad neaplen
kė Newcastelio šioje išvy
koje.
A. KLEMENIENĖ

LIGONINĖJE
Į Wallsend ligoninę 

paguldyta Anastazija Kle- 
menienė ir iš čia vėliau per
kelta tyrimams į Royal Nele 
Hospital, kur buvo 
operuota. Po operacijos 
perkelta į Rankin Hospital, 
New Lampton Heights. 
Tenka palinkėti Našlutei 
greit pasitaisyti.

Alf. Šernas

VISAIP
nėjimas baigtas Tautos 
Himnu. Po minėjimo visi 
dalyviai pavaišinti kavute ir 
žagarėliais. E. Ųipjienė

PREMIJUOTI
’’METMENYS”

Metmenų žurnalas, su ki
tais septyniolika Illinois 
valstijoje leidžiamų žurnalų, 
minois Arts Council buvo
apdovanotas 500 dol. premi
ja. 1983 metų laimėtojai iš-
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A.a. Povilą Bučį pager
biant, vietoj gėlių aukoja 
’’Mūsų Pastogei” po $ 5 Dr. 
M. šeškus, Rokas Lapins
kas, Alf. Šernas, Juozas 
Česnaitis, Petras ir Stefa 
Kairiai. Ačiū.

Pagerbdami a.a. Paulių 
Rūtenį vietoj gėlių Sydne
jaus Apylinkės Valdyba 
Mūsų Pastogei skiria 25 do
lerius. Ačiū.

Pagerbiant a.a. Povilą 
Bučį ir reikšdami šeimai 
užuojautą vietoj gėlių Mūsų 
Pastogei aukojame 20 dole
rių. R. ir J. Červinai. Ačiū.

Prisimindami prieš 15 
metų tragiškai žuvusį bran
gų kaimyną ir šeimos drau
gą R. Norvilaitį jį pager
biant Tautos Fondui auko
jame 25 dolerius. S.J. Ma
kūnai ir Poškų šeima.

rinkti iš 106 kandidatų. Pre
mijos skiriamos šioje valsti
joje leidžiamiems žurnalams 
už atspaustą čia gyvenančių 
autorių prozą, poeziją, dra
mą ir esė.

Metmenų administracija 
svarstymui įteikė Metmenų 
44-tą numerį su Kazio Bra- 
dūno pirmą kartą spausdin
ta poezija ’’Prierašai prie 
Genezės”, už kurią buvo pa
skirta premija Metmenims 
ir Kaziui Bradūnui.

Komisiją sudarė Robley 
Wilson, Jr., iš Cedar Falls, 
Iowa, Clayton Eshleman iš 
Pasadedina, California, 
Judith Mintz iš Bayside, Ca
lifornia ir Marija Stankus- 
Saulautis iš Čikagos.

Šis atžymėjimas Metme
nų žurnalui ne pirmas. 
1980-tais metais Illinois Arts 
Council paskyrė 1000 dol. 
Tais pačiais metais Metme
nys taip pat gavo 1000 dol. iš 
Coordinating Council of Li
terary Magazines (federali
nė organizacija).

Prieš kiek laiko išvykęs 
pasidairyti po pasaulį agr. 
M. Gailiūnas iš Wollongongo 
(NSW) paviešėjo keliolika 
dienų Vilniuje ir pasižvalgęs 
po Europą ketina grįžti na
mo apie rugpiūčio vidurį.

P.O. Box 550 Bankstown 2200
4846

$20
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