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Tarptautinė krizė
Jau kelinti metai jaučiame 

tarptautinę įtampą, ypač 
provokuojamą Sovietų Są
jungos, kuri matydama va
kariečių — savo oponentų — 
taikingai vedamą politiką, 
vykdo veiksmus iššaukti 
taiką drumsčiančių provo
kaciją. Matydami, kad jų 
išsišokimas su invazija Af
ganistane Vakaruose visai 
atslūgsta, o į jų kišimąsi į 
kitus kraštus, keliamas re
voliucijas, didesnio atgarsio 
nesusilaukia, jie ieško kab
liukų, per kuriuos Sovietų 
Sąjunga teigiamu ar neigia
mu keliu dominuotų pasaulio 
viešumoje. Galbūt šia inten
cija sovietai sunaikino rug- 
piūčio 31 d. iš Amerikos 
skridusį pietų korėjiečių ke
leivinį lėktuvą su 270 kelei
vių, kurie visi žuvę. Norma
lia tvarka pasigesta lėktuvo, 
kai jis skrydžio plane nepa
siekė numatytų bazių.

Skubiai aiškinant dingusio 
lėktuvo priežastis nustaty
ta, kad jis žuvo Sovietų 
S-gos teritorijoje šaltakrau
jiškai nušautas ir tuo sunai
kintas. Tik vėliau oficialūs 
sovietų pranešimai tą faktą 
patvirtino, nes jis įskridęs į 
sovietinę teritoriją ir į jų 
sargybų perspėjimus visai 
nereagavęs. Šitas sovietų 
Iiasiteisinimas Vakaruose 
aikomas sovietiniu bandi

tizmu ir provokacija. Šalta
kraujiškai sunaikinti 270 
keleivių Vakaruose priimtas 
kaip kraštutinis barbariz
mas.

Vakaruose visų akys nu
kreiptos į JAV — Ameriką: 
kaip ji į tai reaguos. Ir tas 
parodo, kokį vaidmenį pa
saulyje turi JAV. Prez. R. 
Reagan pasmerkė šitą jo
kiais motyvais nepateisina
mą sovietų veiksmą ir gra
sina taikyti Sov. Sąjungai už 
tai atitinkamų sankcijų jai 
nubausti. Bet nežiūrint 
Amerikos laikysenos, neži
nia, kaip laikysis visi kiti 
Amerikos sąjungininkai. 
Reikia atsiminti, kad Ame
rikoje ir bendrai demokrati
niuose kraštuose vyriausy
bių sprendimus lemia viešoji 
nuomonė, nežiūrint to, kad 
antisovietinių demonstraci
jų šiuo atsitikimu pasireiškė 
ne tik Amerikoje, bet ir vi
same laisvame pasaulyje. 
Nors šis provokatyvus inci
dentas tiesioginiai neliečia 
pačios Amerikos (JAV), bet 
vis tiek JAV jaučia, kad ji 
turi tiesioginio reikalo pro
testuoti ir imtis kokių nors 
grasinančių sankcijų. Prez. 
R. Reagan suinteresuotas jo 
siūlomų sankcijų ne tik 
Amerikai, bet visam Vakarų 
pasauliui laikytis, bet kaip 
laikysis už Amerikos ribų 
Vakarai, sunku atsakyti, 
nors ir kiti kraštai viešai pa
reiškę pasipiktinimą sovie
tine agresija. Ką reiškia to
kie protestai, patyrėme iš

sovietų agresijos prieš Af
ganistaną, kai su laiku net 
Amerika atšaukė ekonomi
nes sovietams sankcijas dėl 
Afganistano.

Bet kur pasaulyje pasiro
dę formaliai protestai prieš 
sovietus baigėsi neigiamai ir 
be rezultatų daugiausia iš 
baimės. Tokiu atveju esminį 
žodį tegali pasakyti tik tokia 
galybė, kaip Amerika, kuri 
tegali tik viena savo protes
tus remti atitinkamais 
veiksmais. Jeigu Amerika 
laikysis kietai savo principų, 
ir kiti vakariečiai jais pasi
tikės.

Galutinai nustatyta, kad 
lėktuvas su 270 keleivių 
pražudytas sovietų ranko
mis ir jų teritorijoje, bet so
vietai neįsileidžia specialistų 
tyrinėtojų išaiškinti prie
žastis. Praktiškai tai naujas 
didesnio masto Vakarų susi
kirtimas su sovietais po so
vietų invazijos į Afganistaną 
1979 metų pabaigoje. Dėl to 
pradžioje triukšmas buvo 
didelis ir visaip grasinama, 
bet rezultate viskas baigėsi 
nieku. Galbūt provokacijos 
sumetimais sovietai pašovė 
korėjiečių lėktuvą ir pražu
dė 270 gyvybių, bet vargu ar 
tas ras atgarsio Vakaruose, 
kas paveiktų pačius sovie
tus.
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PLB SEIMO NUTARIMAI
. PLB VI-sis seimas, susi- Brazilijos, D. Britanijos, 

1983m. birželio 26 — JAV, Kanados, Kolumbijos, 
t •metu Čikagoje Prancūzijos, Saudi Arabijos, 

• j Y ’ J31“111110 centre, su- Šveicarijos, Uruguajaus, 
sidedantis iš laisvojo pašau- Venezuelos, V. Vokietijos, 
lio lietuvių Bendruomenių skelbia tokius nutarimus bei 
atstovų is 14 kraštų: Argen- pasisakymus, 
tinos, Australijos, Belgijos,

metu Čikagoje Prancūzijos, Šaudi Arabijos
(JAV), Jaunimo centre, - * • -

ginti mūsų kraštų teritorinio 
vientisumo išsaugojimą ir 
visus kitus gyvybinius mūsų 
tautų interesus.

KREIPIMASIS Į
UKRAINIEČIUS

Sveikinimai
SVEIKINIMAI LIETUVAI

Seimas sveikina jus, bro
liai ir sesės, tėvynėje. Mes 
didžiuojamės jūsų patvaru
mu, ištikimybe savo tautai ir 
kūrybiškumu sunkiose ilgos 
okupacijos sąlygose. Mūsų 
pagarba kovotojams už 
žmogaus, tikinčiųjų ir tautos 
teises ir visiems tos kovos 
sąžinės kaliniams bei trem
tiniams.

Mes reiškiame lietuvių iš
eivijos solidarumą broliams 
ir sesėms lietuviams Gudijai 
priskirtame Rytų Lietuvos 
Gardino — Breslaujos kraš
te, Mažosios Lietuvos Kara
liaučiaus srityje ir Sibire, 
kur jiems atimtos jų tauti
nės teisės kur jie prievarta 
verčiami tapti gudais ar ru
sais. Mes protestuojame 
prieš sovietines administra
cijos vykdomą grubų tų

kraštų lietuvių persekioji
mą.
KREIPIMASIS Į LATVIUS 

BEI ESTUS

Seimas reiškia savo soli
darumą latvių bei estų išei- 
vijoms, besistengiančioms 
padėti savo tautoms išsiva
duoti iš okupacijos ir atsta
tyti Latvijos ir Estijos ne
priklausomybę. Mes turim 
tuos pačius uždavinius ir 
veikiame tose pačiose sąly
gose. Todėl siūlome plėsti ir 
gilinti mūsų išeivijų, jų or
ganizacijų ir politinių veiks
nių tarpusavio ryšius ir 
bendradarbiavimą.

Nuoširdaus bei paveikaus 
bendradarbiavimo siekiant, 
būtina ne tik remti vieni ki
tų bendrą kovą už laisvę ir 
nepriklausomybės atstaty
mą, bet taip pat bendrai

Seimas reiškia savo soli
darumą ukrainiečių išeivijai, 
besistengiančiai padėti uk
rainiečių tautai išsivaduoti 
ir atstatyti nepriklausomą 
Ukrainą. Mes turim tuos 
pačius uždavinius ir veikia
me tose pačiose sąlygose, 
mus riša nuoširdus draugiš
kumas ir bendri tikslai. To
dėl mes siūlome plėsti ir gi
linti mūsų išeivijų, jų orga
nizacijų ir politinių veiksnių 
tarpusavio ryšius ir bendra
darbiavimą.

SVEIKINIMAS AFGANŲ 
LAISVĖS KOVOTOJAMS

Seimas sveikina Afganis
tano laisvės kovotojus, gar
bingai kovojančius už Afga
nistano laisvę ir nepriklau
somybę.

Mes turime tą patį priešą 
— sovietinį imperializmą. 
Sovietų armija 1940 metais 
įsiveržė į Lietuvą, Latviją ir 
Estiją ir Sovietų Sąjunga

neteisėtai prievarta bei ap
gaule prisijungė tuos kraš
tus. Po metų, 1941 meitais. 
Lietuva sukilo prieš sovie
tus ir išsivadavo iš jų oku
pacijos, bet netrukus buvo 
okupuota nacinės Vokieti
jos. Vokiečiams pralaimėjus 
ir traukiantis iš Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos, Sovietų 
Sąjunga vėl okupavo tuos 
tris Baltijos kraštus. Aštuo
nerius metus, 1944 - 1952 
metais, Baltijos kraštuose 
vyko partizaninis karas 
prieš sovietų okupaciją. Pa
galiau Baltijos kraštų lais
vės kovotojai, nesulaukę nei 
karinės, nei politinės laisvo
jo pasaulio paramos, baigė 
ginkluotą pasipriešinimą, 
tačiau lietuvių, latvių ir estų 
tautos nesusitaikė su sovie
tine okupacija, ir įvairūs ne
ginkluoto pasipriešinimo 
reiškiniai Baltijos kraštuose, 
vyksta iki šių dienų.

Lietuvių, latvių ir estų 
jaunimas yra verčiamas tar
nauti sovietų armijoj ir ne
mažai iš jų siunčiami į Afga
nistaną. Seimas kreipiasi į 
Afganistano laisvės kovoto
jus, prašydamas žiūrėti į 
lietuvius, latvius bei estus 
karo belaisvius ar perbė
gančius į afganų laisvės ko
votojų pusę, kaip neteisėtai į 
priešo armiją įjungtus drau
giškų tautų karius. Mes 
prašome sudaryti jiems sa-
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Apie padėkas
Spaudoje nuolat skaitome 

bet kur ir bet kokiai pa
rengimo skelbiamas padė
kas: programų atlikėjams,- 
aukotojams, loterijos fantų 
aukotojams, atitinkamų ce
remonijų ar apeigų atlikė
jams ir t.t. Kai užsimotas 
darbas ar parengimas atlik
tas, visi yra patenkinti, juo 
labiau parengimo organiza
toriai ir patys programų da
lyviai bei tokiuose parengi
muose dalyvavę. Tai ir yra 
atpildas visiems: ir tiems, 
kurie programas ar paren
gimą atlieka ir jį surengia, ir 
tiems, kurie juose dalyvau
ja, nes tai yra ne tik 
džiaugsmas rengėjams pa
vykęs parengimas, bet taip 
pat didelis pasitenkinimas ir 
tokias programas priėmu- 
siems. Pagaliau bet kokie 
lietuviški parengimai ne tiek 
kieno nors asmeniškam ma
lonumui, bet tiesioginiai pa
čiai lietuvybei, ir dėl to bet 
koks įsijungimas ar tai 
veiksmu, ar auka, ar daly
vavimu, viskas eina ne 
atskiro asmens, bet pačios 
lietuvybės naudai.

Štai kokia nors lietuvių 
organizacija surengia kultū
rinį renginį, vakarą ar balių, 
ir po to seka litanijos pa
dėkų, tarsi jie visi - tiek 
tokių parengimų dalyviai, 
tiek ir prisidėję prie paren
gimo - būtų savanoriškai pa
sitarnavę kokiam labai siau-

A.A.
Dr. VYTAUTUI KIŠONUI 

mirus, liūdėdami nuoširdžiai užjaučiame jo sūnų Dr. 
Gerutį ir dukrą Dalią su šeimomis ir visus artimuosius.

Dr. Vidas ir Robyn Mikus
Dr. Denis ir Virginija Griniai

A.A.
Vyr. sktn. Dr. VYTAUTUI KIŠONUI 

mirus, prisimenant Ąžuolyną ir Kleboniškės miškus 
skausmo valandoje nuoširdžią užuojautą reiškiame jo 
sūnui Dr. Geručiui ir dukrai Daliai su šeimomis.

Mikas ir Onutė Rudžiai

A.A.
Dr. VYTAUTUI KIŠONUI

mirus, nuoširdi užuojauta sūnui Dr. Geručiui, dukrai 
Daliai su šeimomis ir artimiesiems.

Alfonsas ir Donata Bajaliai

Mielam kolegai 
A.A.

Dr. VYTAUTUI KIŠONUI
mirus, gilią užuojautą reiškia sūnui Dr. Geručiui, dukrai 
Daliai su šeimomis

Lietuvių Gydytojų Draugija 
Sydnejuje

Dr. VYTAUTUI KIŠONUI 
mirus, gilią užuojautą reiškiame sūnui Geručiui, šeimai ir 
visiems artimiesiems.

Newcastle Lietuvių Diskusijų
Klubo nariai

ros apimties asmeniškam 
reikalui.
Juk visa, kas veikiama ir 
daroma bei organizuojama 
lietuviams, jau tas liudija, 
kad tiek organizatoriai, tiek 
ir dalyvaujantieji asmeniš
kai ir savanoriškai atlikdami 
tai ne kokiu komerciniu iš
skaičiavimu, bet papras
čiausiai elgdamiesi kaip lie
tuviai ir pasitarnaudami vi
sų lietuvių ir tautos gerovei, 
nes bet koks lietuviškas pa
rengimas - ar jis būtų kultū
rinis, ar pramoginis - kiek
vienu atveju išreiškia tauti
nes ir asmeniškai lietuviškas 
intencijas, vadovaujantis 
Tautos himno žodžiais 
"dirbkim, kovokim dėl Lie
tuvos". Todėl scpnoningesnį 
tautietį ir stebina, kad pap
rastai dėkojama už tai, kas 
yra natūrali kiekvieno susi
pratusia lietuvio pareiga. 
Jos neatlikęs jis jausis pats 
ar kitų nepripažintas, kad 
tokiam lietuvybė nesvarbu, 
o tik grynai asmeniški ko
merciniai reikalai, įskaitant 
ir padėkas. Vėl gi dėkojant 
ir garbinant tuos, kurie ki
tokiu keliu prisideda prie 
lietuviškų parengimų ar tai 
vien dalyvavimu, ar skirta 
auka ar loterijos bilietų pir
kimu ar jai fantų bei pro
duktų aukojimu, visa tai 
mes patys paverčiame lietu
vybę komercine preke, už 
kurią reikia mokėti jei ne 

pinigais, tai bent padėka. 
Drauge tokį padėkos mo
kestį mokame net ir tiems 
lietuviams, kurie už savo 
patarnavimus yra atlygina
mi.

Bet kas išreiškia viešas 
padėkas tiems, kurie vien 
tik iš pasišventimo darbuo
jasi lietuviams ir lietuvybei, 
dirba mokyklose, choruose, 
taut, šokių grupėse, įvairio
se organizacijose, pagaliau 
bendruomenės valdybose, 
lietuviškų institucijų orga
nizacijose, kurie yra prak
tiškai viso lietuviško gyve
nimo variklis? Juo labiau 
neteko skaityti spaudoje bet 
kokio dėmesio spaudos dar
buotojams, kurie mūsų 
veiklą registruoja ateičiai - 
istorijai, tarsi spaudos dar
buoto jai ir pati spauda būtų 
tik paskutinio samdinio vie
toje, nereikalinga išskirtinio 
dėmesio. Galbūt, ir mūsų 
bendruomenines vadovybes 
renkant didele dalimi prisi
deda kad ir viešų padėkų 
faktai, kad randama reikalo 
dėkoti už dolerį kitą bend
ruomenės ar organizacijos 
reikalams, bet aplenkiama 
patys tiesioginiai bet kokio 
parengimo organizatoriai, 
nes be jų nebūtų surengta 
atitinkamų parengimų ir 
juose dalyvaujančių veikėjų 
ar atskirų organizacijų na
rių.

Šitą padėkų reikalą kelia
me dėl to, lįad viešumoje 
mažo prisidėjimo asmuo 
reklamoje iškeliamas ir 
pabrėžiamas aukščiau, negu 
tiesioginiai darbuotojai — 
veikėjai.

Bet ar dėl reklamos ir 
padėkų dirbame lietuvybės 
frontuose? Jeigu taip spau
doje būtų įvesta padėkavonė 
— Ačiū, kad esi lietuvis? 
Skaitytojai tą pamatę iš

MIRUSIEJI
SU KLUBO STEIGĖJU 

ATSISVEIKINANT

Rugpiūčio 19 d. po ilgos 
ligos Royal Adelaidės ligo
ninės numirė Alfonsas Re
meikis - Adelaidės L.S.K. 
’’Vyčio” steigėjas, pirmosios 
klubo valdybos narys. Al
fonsas labai sielojosi ir rū
pinosi Adelaidės ’’Vyčio” 
gerbūviu, ir už tai jam buvo 
suteiktas klubo garbės nario 
titulas.

A. Remeikis užaugo Že
maitijoje ir tuo labai didžia
vosi. Vėliau persikėlė gy
venti į Kauną, kur susipaži
no su sportu ir taip pamilo 
tenisą, su kuriuo atsisveiki
no tik šių metų pradžioje, 
kaip pašlijo jo sveikata. Te
nisą žaisti pradėjo 1925 m. 
būdamas jau 19 metų am
žiaus, bet prieš tai buvo žai
dęs stalo tenisą, kas jam pa
gelbėjo smarkiai progresuo
ti lauko teniso šakoje ir štai 
1928,1929 ir 1930 metais A. 
Remeikis iškovojo Lietuvos 
čempijonų titulus. Nežiū
rint, kad vėliau nebepasi- 
puošė nugalėtojų titulais, 
tačiau teniso treneruotėms 
Eraleisdavo labai daug 

uoslaikio. Vasaros metu 
lauke, o žiemos laiku salėse,

Skaudžioje liūdesio valandoje, mirus tėvui - seneliui - 
uošviui,

v.s. Dr. VYTAUTUI KIŠONUI
sūnui Dr. Geručiui, dukrai Dalei, jų šeimoms bei 
artimiesiems nuoširdžią užuojautą reiškia ir drauge liūdi

"Aušros” Tunto Vadija, 
skautės ir skautai

karto pasišauštų - tai ar mes 
nelietuviai, kurie nei suge
bame, nei pajėgiame pasi
reikšti kaip talentingi, bet 
prisidedame kaip išmano
me? Teisybė, bet niekas to
kių nepaneigia - prisidėjo! ar 
atlikai savo tautinę pareigą. 
Kiek daug mūsiškių žmonių 
darbuojasi aukščiausiose 
pasaulio viršūnėse su savimi 
nešdamiesiir lietuvio vardą, 
bet tokie nesuinteresuoti 
bet kokia lietuviška padėka- 
vone: jeigu esu lietuvis ir to
kios privilegijos neišsižadu, 
tai ir be padėkų palieku lie
tuvybės tarnyboje, nesvar
bu, ar joje tarnauju tiesiogi
niai ar netiesioginiai.

Spauda irgi yra tiesiogi
nėje lietuvybės tarnyboje. 
Esamieji tarnautojai dirbą 
(kalbant apie Mūsų Pastogę) 
už žemiau, negu žemiausias

Australijoje 
darbininkas be jokių drau
dimų, lengvatų ar kitokių 
privilegijų, kokias natūraliai 
gauna eilinis Australijos 
darbininkas, nors šiame 
darbe reikalingi ne vien lie
tuviai partiotai, bet ir savos 
rūšies pasišventę specialis
tai.

Taigi, apie padėkas. ' Jos 
visados prasmingos, bet kai 
dėkojama už lietuviškame 
reikale pasitamavimą, jos 
visados sukelia abejonių.

(v.k.)

A.a. A. REMEIKIS

išrenka- 
Lietuvą 
susitiki-

Freibur-

•bet beveik kasdien trene- 
ruodavosi ir todėl 
mas atstovauti 
tarptautiniuose 
muose.

Po karo gyveno 
ge, įstojo į teniso klubą ir 
dalyvavo įvairiuose turny
ruose, kur atsiekė daug gra
žių pergalių. Pasėkoj to, 
klube, kuriame buvo net 200 
žaidėjų, jis išrenkamas į pir
mąją komandą, su kuria da
lyvavo įvairiose tarpmiesti
nėse pirmenybėse.

Atvykęs į Australiją 1949

ŽINIOS
Išbuvęs 6 dienas erdvėse 
amerikiečių erdvėlaivis 

Challenger sėkmingai nusi
leido pilnai atlikęs savo mi
siją ir palikęs du komunika
cijos ir oro sekimo satelitus.

Korėjos keleivinio lėktuvo 
su 270 keleivių sunaikinimas 
sovietinėje erdvėje prie 
Kamčatkos pasaulyje sukėlė 
didelio antisovietinio nusi
statymo. Australijos sovie
tinio gyvenimo žinovai tvir
tina, įvykis pasaulio akyse 
labai . nusmukdė sovietų 
prestižų. Spojama, kad 
Kremliuje dėl to gali nulėkti 
daug atsakingų galvų už 
tokią klaidą. Patys sovietai 
lėktuvo žuvimo vietoje 
nieko pašalinio neįsileidžia, 
kad būtų išaiškinta lėktuvo 
katastrofos priežastys. 
Vyksta visokie spėliojimai, 
vakariečių spauda tiesiog 
kaltina sovietus uš tokį bar
barišką darbą, bet iš sov. 
pusės neduodama jokio ofi
cialaus komunikato.

metais įstojo į teniso klubą 
ir ne tik kad pats žaidė, bet 
ir kitus mokino, už tai jo 
krikšto dukra Aldona Mor- 
kūnaitė-Boudville Australi
jos lietuvių čempionės vardą 
iškovojo aštuonerius metus. 
A. Remeikis ir pats pasi
puošė nugalėtojų titulais 
Australijos lietuvių sporto 
šventėse, nors ši sporto šaka 
į švenčių programą buvo 
įtraukta tik nuo 1958 metų. 
Paskutiniais metais Alfonsui 
tenisas buvo kaip pramoga 
ir priemonė išsilaikyti tvir
tai fiziniai. Mažai sportinin
kų yra pasaulyje, kurie su
laukę 77 metų dar lakstytų 
teniso aikštėse.

Alfonso Remeikio nuopel
nai lietuviškam sportui ne- 
siribojo vien tik su teniso 
rakete, bet jis labai jautriai 
rūpinosi Adelaidės ’’Vyčio” 
gerbūviu, o taip pat ir kitų 
klubų rūpesčiais dirbdamas 
ALFAS Valdyboje.

Sutrumpintai išsireiškus, 
A. Remeikio gyvenimas bu-' 
vo labai spalvingas. Tenisas, 
linksmas charakteris ir 
aukštas išsiauklėjimas atvė
rė jam plačiai duris net iki 
Lietuvos prezidentūros. Al
fonsas mylėjo gyvenimą ir 
gyvenimas atsilygino jam 
tuo pačiu. Mylėjo jis labai ir 
savo šeimą, o labiausiai 
džiaugsmo jam suteikė anū
kas Gracijus iškovodamas 
Lietuvos teniso čempiono 
titulą 1975 metais. Mylėjo 
labai jis ir savo mamytę, ku
ri buvo jo gyvenimo kelro
džiu, tad paskutinis jo pa
geidavimas buvo, kad po 
mirties jo pelenai būtų pa
laidoti prie jos kojų...

Alfonso Remeikio netekus 
liūdi visa Adelaidės lietuvių 
bendruomenė, o labiausiai 
sportininkai, nes mes nete
kome, jo paties žodžiais ta
riant: ’’savo kaimo patrijo
to”...

R.S.
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platesnemis 
išgyventomis

Mielas Redaktoriau,

Viename savo laiškų esu 
.jau užsiminęs ir apie šeštąją 
JAV ir Kanados lietuvių 
Dainų šventę. Apie ją jau 
rašė ir kiti mano kolegos. Šį 
kartą dar noriu sugrįžti į 
Dainų šventę ir pasidalinti 

nuotaikomis, 
tuo metu. Tad 

apie tokį renginį vis pravar
tu užsiminti, gi tos srities 
kritikai, be abejo, įvertins ir 
patį šventės turinį.

ŠEŠTOJI DAINŲ ŠVENTĖ

jau praeityje. Jos įspū
džiais tik dar gyvena ir ilgai 
gyvens chorų dalyviai ir 
žiūrovai, kurių tarpe turėjo
me tiek daug australiečių 
lietuvių ir iš viso laisvojo 
pasaulio įvairių atstovų ir 
svečių.

Dainų šventė pareikalavo 
didelio pasiruošimo, 

'kruopštaus darbo.
Dainų šventės pranešėjos, 

vadovavusios programai, 
Dr. Vitalijos Ruibytės-Va- 
saitienės pranešimu, šioje 
šventėje dalyvauja 44 chorai 
iš JAV ir Kanados ir jungti
nis suaugusiųjų ir jaunimo 
choras sudaro 1600 daini
ninkų. Tai šiose sąlygose 
gana daug. Šventei ruoštasi 
beveik dvejus metus. Pasi

ruošimo laikotarpyje pagy
vėjo chorų veikla, kai kur 
įsisteigė vienas kitas naujas 
choras. Tuo buvo praturtin
tas kolonijose lietuviškasis 
gyvenimas aplamai.

Dainų šventei ruošti ko
mitetui vadovavo energin
gas, turįs organizacinėje 
veildoje daug praktikos ir 
patirties, operos ilgametis 
vicepirmininkas Vaclovas 
Momkus. Be abejo, jis buvo 
sudaręs visą eilę komisijų, 
kurios savo ruoštu vykdė 
tiesioginius, su šventės 
ruoša susijusius darbus. O 
reikėjo daug ką atlikti: pa
ruošti gaidas, išsiuntinėti 
chorams, parinkti dainas 
repertuarui, išrinkti diri
gentus, na, pagaliau ’’spaus
ti” chorus, kad jie šventėje 
dalyvautų, kad gerai pa
ruoštų repertuarą.

Šiandieną, liepos 3 d., ge
rokai dar prieš šventės pra
džią, visomis Čikagos gat
vėmis, įvairiomis priemonė
mis skubėjo žmonės į Uni
versity of Illinois at Chicago, 
Pavilion - salę. Prie įėjimo 
spalvinga tautiečių minia. 
Kiek giedrios nuotaikos, 
'malonių pasisveikinimų, su
sitikimų atpažinimų, susipa
žinimų!

Pati salė sutalpino apie 
8000 šventės dalyvių - žiū
rovų. Salė pritaikyta spor
tui, tačiau ji atitiko ir Dainų 
šventės poreikiams. Buvo 
vėsinama, kas džiugino 
dalyvius. Susėdus publikai, 
salėje nepaprastas vaizdas. 
Tarytum bičių spiečiai nuo 
parterio kilo į aukštumas 

balkonai, pilnutėliai žmonių. 
Tik specialiais takais vaikš
tinėjo pareigūnai, net susi
kalbėjimui specialius apara
tus nešiodamiesi. Publika 
savo vietas užėmė laiku ir 
tvarkingai. Salė skoningai 
dekoruota JAV, Kanados ir 
Lietuvos vėliavomis, aplink 
salę — Dainų šventės šūkiai, 
plakatai. Tai darė malonų 
išpūdį.

Dainų šventė prasidėjo, 
galima sakyti, labai punktu
aliai. Šventei vadovavo Dr. 
Vitalija Ruibytė-Vasaitienė. 
Ji puiki pranešėja. Taupiu, 
gražiu ir taikliu žodžiu pri
statė chorus, žygiuojančius į 
salę, dirigentus, garbės sve
čius. Kalbėjo angliškai ir 
lietuviškai.

Labai įspūdingas vėliavų, 
dirigentų ir svečių įžygiavi- 
mas į salę. Tarytum spal
vingos bangos plačiu taku 
vienas po kito žygiavo cho
rai. Moterys ir mergaitės 
pasirėdžiusios tautiniais 
drabužiais, vyrų puošni uni
forma - juodos kelnės, balti 
marškiniai ir tautiniais mo
tyvais kaklaraiščiai. Iškil
mių maršą grojant į salę 
įžygiavo vėliavos su palyda, 
dirigentai ir, kaip minėjau 
chorai. Paradas užtruko virš 
pusės valandos. Neprailgo, 
nors kai kas sako, kad ilgo
kai.

Garbės svečių tribūnoje 
vyskupas Vincentas Briz- 
gys, Lietuvos generalinę 
konsule Juzė Daužvardienė, 
Illinois senatorius Ch. Percy 
su žmona, Chancellor of the 
University of Illinois Donald 

Langenberg su žmona, PLB 
pirmininkas Vytautas Ka- 
mantas, II PLD vyr. komi
teto pirmininkas Dr. Anta
nas Razma ir Dainų šventės 
komiteto pirmininkas Vac
lovas Momkus su žmona.

Tylos susikaupimo minute 
pagerbiame amžinybėn jau 
iškeliavusius Dainų švenčių 
dirigentus, choristus, vado
vus, rengėjus ir šių dienų 
metu staiga mirusią iš Ka
nados Žaliauskienę ir Michi
gan© ežere nuskendusią ke
turiolikos metų Laimą Kun- 
caitytę.

Audringais aplodisimen- 
tais pasveikiname šventėje 
dalyvavusius ankstyvesnių 
švenčių dirigentus Bronių 
Budriūną, Alicę Steponavi
čienę ir kt.

Oficialioje dalyje kalbos 
visų trumpos. Dainų šventės 
komiteto pirmininko Vaclo
vo Momkaus gerai išmąsty
tas žodis. Jis sveikina su- 
skridusius iš laisvojo pasau
lio į didingą šeštąją Dainų 
šventę, dėkoja chorams, di
rigentams ir talkininkams 
už ryžtą šventę ruošiant.

”Si šventė ir gražiai 
skambančios lietuviškos 
dainos teliudija laisvajam 

Įsidėmėkite!
MŪSŲ PASTOGES

SPAUDOS BALIUS 
rugsėjo 24 d.

Sydnejaus Lietuvių Klube

pasauliui, o taip pat paverg
tos tėvynės vaikams mūsų 
tautinį kultūrinį gyvastin
gumą išeivijoje” — kalbėjo 
pirmininkas. Kvietė su tuo 
pačiu ryžtu dirbti ir toliau 
vienybėje su kovojančia 
tauta.

Staiga salėje per garsia
kalbius nuaidi: dėmesio, dė
mesio! Salėje nuščiūva. Gal 
gi kas nepaprasto nutiko.

Kalba JAV prezidentas 
Ronald Reagan. Tiesioginiai 
telefonu iš Californijos. Tai 
tikrai maloni staigmena. 
Prezidentas sveikina susi
rinkusius į savo tautinę, di
dingą šventę, apgailestau
damas, kad asmeniškai ne
galėjęs joje dalyvauti. Jis 
savo žodyje prisimena lietu
vius, kaip kultūringos tautos 
žmones, gėrisi lietuvių dar
bais ir pranašingai teigia, 
kad Lietuva susilauks laisvės 
ir nepriklausomo gyvenimo 
ir JAV visada budi už tautų 
laisvę. Sveikinimą tūkstan
tinės minios palydi audrin
gais aplodisimentais.

SenatoriausCh. Percy žo
dis taip pat įspūdingas. Jis 
yra nuoširdus lietuvių drau-

Nukelta į 4 psl.

PLB Seimo nutarimai
Atkelta iš 1 psl.

lygas pasiekti laisvąjį pa
saulį, kur jie galėtų pavei
kiai prisidėti palaikyti jo dė
mesį Afganistano laisvės 
karui ir Baltijos kraštų sie
kimui išsilaisvinti iš sovieti
nės okupacijos.

Privalomi pareiškimai
1. IŠEIVIJOS IR VEIKS
NIŲ PAREIGOS KOVOJE 
DĖL LIETUVOS LAISVĖS

Kol Lietuva yra okupuota, 
kiekvienas lietuvis turi pa
reigą pagal savo sugebėji
mus ir galimybes prisidėti 
Erie tėvynėje vykstančios 

ovos už Lietuvos laisvę. Šią 
pareigą vykdant, kiekvienas 
lietuvis ir kiekviena lietuvių 
organizacija skelbia tautos 
valią išsivaduoti iš okupaci
jos ir atstatyti Lietuvos ne
priklausomybę. Todėl Pa
saulio Lietuvių Bendruome
nė skatina ir remia iš visuo
menės kylančių iniciatyvų 
dirbti Lietuvos laisvei. Jei 
tokie asmenys ar organiza
cijos pageidauja veikti PLB 
vardu, jie privalo PLB val
dybos sutikimo.

Seimas dėkoja dr. Geru
čiui už jo darbą ir pasirūpi
nimą, kad Baltijos valstybių 
rezoliucija būtų priimta Eu
ropos Parlamento.

2. SANTYKIAI SU KITAIS 
VEIKSNIAIS APLAMAI

Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenė yra nepriklauso
mas veiksnys, atsakingas 
išeivijos lietuviams, kurie

PLB seimas ragina visų 
kraštų Bendruomenes 
kreiptis į atitinkamus savo 
kraštų organus ir reikalauti 
visos galimos pagalbos Af
ganistano laisvės kovoto
jams.

renka jos šeimą, o seimas - 
valdybą. PLB vadovybė yra 
pasiryžusi su kitais veiks
niais bendradarbiauti lygia
teisiškumo pagrindu.

Seimas nutarė, kad dėl 
skirtingos atskirų veiksnių 
kilmės bei prigimties šiuo 
metu tinkamiausia koordi
nacijos forma yra atnaujin
tos periodinės veiksnių kon
ferencijos, kurias, paskuti
nės 1974 m. Vhfte Plains 
konferencijos pavyzdžiu, 
kviestų PLB ir Vyriausiojo 
Lietuvos Išlaisvinimo Ko
miteto valdybos. Atnaujin
tas konferencijas sudaryta 
Vhite Plains dalyvavę 
veiksniai, ir jos vyktų ta pa
čia tvarka, kol ji nebūtų pa
keista bendru susitarimu.

Bendradarbiavimui tarp 
veiksnių yra būtina sąlyga 
laikytis visuotiniai priimtų 
žmonių santykiavimo tai
syklių. Seimas kviečia visus 
veiksnius sąžiningai laikytis 
anksčiau pasiektų susitari
mų, ypač White Plains su
tarto nusistatymo dėl san
tykių su Lietuva, kuris pa
keitė ankstesnius nutarimus 
tuo klausimu.

3. SANTYKIAI'SU VLIKU

PLB ir VLIKo atstovai, 
susitikę-Vl-tojo PLB seimo 
metu, abišalės lygybės 
pagrindu sutarė tartis dėl 
Lietuvos laisvinimo veiklos.

Netolimoje ateityje abiejų 
valdybų atstovai susitiks 
aptarti konkrečių šios veik
los darbų ir jų koordinuoto 
vykdymo.

4. DĖL JALTOS
SUSITARIMŲ

Seimas linki ištvermės ir 
geriausios sėkmės lenkų 
darbininkams, ginantiems 
savo teises, ir ryžto visai 
lenkų tautai, kovojančiai už 
Lenkijos laisvę ir nepriklau
somybę.

Tačiau Lenkijoj vykstant 
sunkiai ir komplikuotai len
kų darbininkų ir visos tautos 
kovai, kai kuriuose lenkų 
išeivijos sluoksniuose, o 
kartais ir pačioj Lenkijoj, 
pasigirsta balsų už prieška
rinių Lenkijos rytinių sienų 
atstatymą, už panaikinimą 
Jaltos susitarimų, kuriais 
buvo nustatyta dabartinė 
Lenkijos rytinė siena. Jaltos 
susitarimų panaikinimas 
reikštų Vilniaus ir didelių 
Vakarinės Ukrainos ir Va
karinės Gudijos plotų pripa
žinimą Lenkijai.

Jaltos susitarimai buvo 
numatę laisvus rinkimus vi
suose iš vokiečių okupacijos 
išvaduotuose kraštuose. 
Rytų Europa pakliuvo so
vietų valdžion ne dėl Jaltos 
susitarimų, bet sovietams 
tuos susitarimus sulaužius. 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
Jaltos susitarimai nelietė. 
Jų likimas buvo sprendžia
mas Teherane, o Mažoji 
Lietuva sovietams buvo ati
duota.Potsdame. ...................

Gindamas Lietuvos teises 
į Vilnių ir siekdamas išlai
kyti gerus santykius su 
mums draugiška ukrainiečių 
tauta, Seimas atsiriboja nuo 
pasiūlymų panaikinti Jaltos 
susitarimus. Seimas reika
lauja, kad sovietai tuos susi
tarimus įvykdytų ir kad Ry
tų Europos kraštuose paga
liau taip pat būtų įvykdyti 
laisvi rinkimai.

5. DĖL MAŽOSIOS
LIETUVOS LIKIMO

Mažoji Lietuva taip pat 
yra lietuvių tautos žemės. 
Ten vyko platus kūrybingas 
kultūrinis ir politinis gyve
nimas, ten gimė pirmoji pe
riodinė lietuvių kalba spau
da ir grožinė literatūra, ir 
ten Lietuvių Tautinė Taryba 
Tilžėje 1918 metų lapkričio 
30 dieną paskelbė Mažosios 
Lietuvos prisiglaudimą prie 
Didžiosios. Dabar šis kraš
tas Sovietų Rusijos komu
nistinės imperijos yra oku
puotas ir kolonizuotas, todėl 
Seimas palaiko jos pirmykš
čių gyventojų ir jų ainių tei
sę vėl grįžti į savo kraštą, 
kurio likimas turėtų būti 
sprendžiams pagal istorinį - 
etninį principą ir'pagal se
nųjų to krašto gyventojų 
norą.

6. PRAŠYMAS POPIEŽIUI 
JONUI PAULIUI U DĖL 
VILNIAUS

ARKIVYSKUPIJOS

Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės šeštasis Seimas, 
kuris vyksta Čikagoje, 
Amerikos Jungtinėse Vals
tybėse, 1983 birželio 27-30 ir 
kuriame atstovaujamos 14 
kraštų Lietuvių Bendruo
menės, kreipiasi į Jūsų 
Šventenybę, reikšdamas 

nuoširdžią padėką už dėmesį. 
Lietuvai, Jos Katalikų baž
nyčiai ir tikintiesiems, kurie 
dėl savo tikėjimo kenčia 
daug metų užtrukusius 
skaudžius persekiojimus. 
Mes dėkojame už Jūsų 
Šventenybės paguodos ir 
pastiprinimo žodžius Lietu
vos vyskupams ir tikintie
siems.

Lietuvių tauta ir jos išei
vija dėkingai įvertina Šven
tojo Sosto nepripažinimą 
Lietuvos neteisėtos okupa
cijos ir aneksijos. Seimas 
prašo Jūsų Šventenybę, 
kad, išlaikant Lietuvos 
aneksijos nepripažinimą, jos 
sostinės Vilniaus arkivys
kupija būtų prijungta prie 
Lietuvos bažnytinės provin
cijos, išskyrus tą jos dalį, 
kuri yra į vakarus nuo da
bartinės Lenkijos sienos. 
Seimas tiki, kad toks Vil
niaus arkivyskupijos pri
klausomybės pertvarkymas 
labai daug prisidėtų prie 
pilno santykių išlyginimo ir 
nuoširdaus draugiškumo at
statymo tarp lietuvių ir len
kų tautų.

Bus daugiau

Rinkimai Sovietų Sąjun
goj. Kiekvienas gauna 
užklijuotą vokelį, kurą tuoj 
pat turi įmesti į rinkimų dė
žę.

— O ką tu čia darai? — 
prišoko prie piliečio partijos 
pareigūnas pastebėjęs, kad 
sis bando vokelį atiaaryti.

— Noriu pažiūrėti, kas vi
duje. įdėta, — teisinasi pilie
tis.

— Kvaily, — supyko pa
reigūnas. — Argi dar neži
nai, kad mūsų garbingoj so
cialistinėj demokratijoj rin
kimai slapti!
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Baltai Amerikoje
AMERIKOS BALTŲ LAISVĖS LYGA

Išeivijos lietuvių bend
ruomenėje, ypač jaunesnėje 
kartoje, jau kiek laiko buvo 
girdimi balsai, kad mūsų po
litinė veikla yra labai silpna, 
mėgėjiško pobūdžio ir dėl to 
neefektinga. Diskutuota 
faktas, kad nekomunistinia
me pasaulyje, kai prisime
nama Lietuvos inkorporaci
ja į TSSR, tai beveik visada 
bendrame Pabaltijo komp
lekse. Teisinga todėl lietu
viams, latviams ir estams 
išeivijoje tarptautinėje are
noje politiškai eiti vienu 
bendru pabaltiečių frontu. 
Bus daug svariau, kai kalbė
sime didesnio vieneto vardu, 
o ir asmenų iš visų trijų tau
tybių būrio lengviau surasti 
tam reikalui tikrai pasiruo
šusių bei atsidėjusių.

Tokių nuotaikų fone 1981 
m. vasario mėnesį JAV, Los 
Angeles mieste, susikūrė 
Amerikos Baltų Laisvės Ly
ga — Baltic American Free
dom Leage. Pabrėžtina, kad 
į BAFL daugiausiai dėjosi 
antros ir trečios kartos pa
baltiečių kilmės žmonės, ku
rie subrendo ir mokslus išė
jo JAV. įsitvirtinę profesi
nėse pozicijose, gerai pažįs
tą krašto gyvenimo pulsą. 
Lygos pirmasis pirmininkas 
buvo Antanas Mažeika, da
bartinis yra latvis Valdis 
Pavlovskis. Leidžia anglų 
kalba ”Baltic Bulletin”, 

spausdinamą Los Angeles. 
Lygos veikloje aktyviai da
lyvauja ir Australijos lietu
viams gerai pažįstama Irena 
Tamošaitienė—Kaunaitė.

Lyga pirmiausia ėmėsi iš
populiarinti JAV visuome
nėje Pabaltijo kraštų reika
lą. Tuo tikslu BALF paruošė 
eilę išsamių straipsnių, 
nagrinėjančių Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos padėtį. 
1981 m. rugsėjo mėnesį 
BALF pasamdė stambią 
viešųjų santykių firmą 
Hannaford specialiai tam, 
kad išpopuliarinus Sibiro la
geryje įkalinto docento Vy
tauto Skuodžio reikalą. 
Kreiptasi į ne lietuvių kil

Pabaltiečių priėmimas JAV Baltuosiuose Rūmuose. Vidury I. Tamošaitienė-
Kaunaitė (buv. melburnietė)

mės asmenų vadovaujamą 
bendrovę, nes buvo aišku, 
jog efektingam akcijos pra- 
vedimui reikia, kad to darbo 
imtųsi viešosios nuomonės 
formavimo profesionalai, 
turį įtakos krašto politinia
me gyvenime. Hannaford 
korporacija turi labai arti
mus ryšius su prezidento 
Reagano administracija. Ją 
savo reikalams samdosi ara
bai ir žydai. Pasamdyti 
Hannaford yra brangus rei
kalas. Mūsiškių kreipimasis 
į šią fimą pasiteisino. Jos 
dėka JAV radijo ir televizi
jos stotys paskyrė 15 valan
dų Skuodžio reikalui. Žmo
gaus teisių pažeidimui Pa
balti jo kraštuose susilaukė 
atgarsio didžiojoje JAV 
spaudoje; Chicagoje buvo 
.suorganizuota milžiniška 

demonstracija. Šių metų 
birželio 13 d. Lygos pastan
gomis pabaltiečiai priimti 
Baltuose Rūmuose, kur pre
zidentas Reagan pasakė 
kalbą ir pasirašė deklara
ciją, skelbiančią birželio 
14-ją Baltų Laisvės diena. 
Priėmime dalyvavo per 200 
pabaltiečių atstovų.

Amerikos Baltų Laisvės 
Lygos darbus labai šiltai 
įvertino V-sis Pasaulio Lie
tuvių Jaunimo kongresas. 
Dalyvavo 240 Baltų atstovų. 
Į naująją PLJS valdybą įėjo 
du asmenys, artimai dirbą 
su BAFL. Gal Baltų Laisvės 
Lygos amerikoniškasis mo
delis ras atgarsio ir Austra
lijoje? Tiesa, čia turime 
valstijų ribose baltų komi
tetus. Į juos tačiau permažai 
kreipiame dėmesio; mažai

rūpinamės, kas ten mums 
atstovauja. Tie komitetai 
galėtų būti bendros pabal
tiečių politinės veiklos va
rikliai. Suruošiame
priėmimus politikams, bet 
taip mažai dėmesio skiriame 
žurnalistams, šiaip kultūri
ninkams. Kokiais keliais 
juos pasiekti?

Jei kas nori ABL Lygai 
pareikšti pritarimą ar ją pa
remti, tai čia adresas: Baltic 
American Freedom League, 
P.O. B ox 29657, Los Ange
les, California, U.S.A., 
90029.

A. Mantas

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 

į 4861 Melbourne 3001 Vic. 
I Australia

Iš PLB Dienų
Atkelta iš 3 psl.

as, dalyvauja lietuvių di
desniuose pobūviuose, visa
da prisimena okup. Lietuvos 
problemas. Ir šį kartą, svei
kindamas didingus II PLD 
įvykius ir Dainų šventės 
dalyvius bei visus lietuvius, 
viešinčius Čikagoje, pažy
mėjo, kad ši diena liudija 
lietuvių tautos aukštą kul
tūrą. Laisvės radio bangos šį 
balsą nuneš į pavergtą, bet 
kovojančią tėvynę. Telaimi
na Dievas Jus ir visus ko
vojančius už savo tautos 
laisvę - kalbėjo senatorius 
Percy. Jis pažadėjo visada 
senate užtarti Lietuvą ir 
budėti, kad JAV niekada 
nepripažintų okupacijų. Jo 
kalbą palydime taip pat 
audringais plojimais.

Lietuvos generalinė kon
sule Juzė Daužvardienė 
džiaugėsi lietuvių dainų ga
lingumu, gražiu skambėji
mu, pažymėdama, kad šioje 
šventėje nedainuos dar pa
vergtos tėvynės dainininkai, 
nes pavergtoje Lietuvoje 
neskamba laisva daina, bet 
okupantų diktuojama. Tegul 
šios Dainų šventės dainų 
garsai stiprina pavergtos 
tautos viltis ir stiprins lietu
vį kovoje už savo tautos 
laisvę. Vergija nebus amži
na, ateis diena, kada visi 
drauge uždainuosime 
triumfo dainą savoje, lais
voje tėvynėje. Laisva bus 
Lietuva - baigė jautrų žodį 
konsule, o jos kalbą taip pat 
palydėjo audra aplodisi- 
mentų.

II PLD vyr. komiteto pir
mininkas Dr. Antanas Raz
ma savo ir komiteto vardu 
padėkojo Dainų šventės ko
miteto pirmininkui Vaclovui 
Momkui, jo komitetui, vi
siems šventės dalyviams už 
tokią šaunią Dainų šventę. 
Gėrėjosi II PLD visais ren
giniais, jų aukštu lygiu, ver
tino PLB seimo. Sporto žai

dynių, Operos "Lietuviai” 
spektaklį, kultūrinių rengi
nių gausą, PLJ kongreso 
darbus. Visa tai rodo, kad 
išeivija išliko kūrybinga, 
vieninga, pajėgi ir kovojanti 
už savo tautos laisvę .

Kalbos buvo trumpos, įs
pūdingos, uždegančios ir įsi
menančios.

Po to prie pulto gar
bės dirigentas Alfonsas Mi
kulskis. Jam diriguojant su
gieda chorai ir publika JAV 
ir Lietuvos himnus ir Jono 
Dambrausko Maldą už 
tėvynę. Buvo gražus mo
mentas. Kada pranešėja 
pranešė, kad dabar bus gie
dama malda už tėvynę, kita
me salės gale stovėję jau
nieji - mažieji dainininkai 
staiga persižegnojo. Po 
programos paklausiau savo 
dukraitės Vanessos Varnai
tės, dainavusios jaunių Los 
Angeles chore, kodėl jie 
žegnojosi - ji atsakė, seneli, 
juk tai buvo malda už tė
vynę, kuria Dievulio prašo
ma jai laisvės. Jie tai atliko 
niekeno neraginami. Tai 
gražu.

Po to seka plati programa. 
Nevardinsiu visų dainuotų 
dainų, nes tai užimtų daug 
vietos. Suminėsiu tik diri
gentus, kurie dirigavo cho
rams. Jungtiniam mišriam 
chorui pakaitomis dirigavo 
Aloyzas Jurgutis, Vaclovas 
Verikaitis, Jonas Govedas. 
Moterų jungtiniam chorui 
dirigavo Dalia Viskontienė, 
jaunių mišriam chorui diri
gavo Faustas Strolia, jung
tiniam vyrų chorui - Alfon
sas Gečas.

Keletą dainų, drauge su 
chorais dainavo ir solistai — 
Anita Pakalniškytė, Roma 
Mastienė ir Algis Grigas.

Vertinti pačias dainas, 
dirigavimą, muziką palikime 
tos srities žinovams. Eili
niam klausytojui susidarė 
įspūdis, kad mes, parinkda
mi Dainų. šventėm reper
tuarą, vis pasiliekame prie 

daugiau gana sunkokų, sun
kiai išpildomų, nors labai 
vertingų kūrinių. Daug nos
talgijos, maža drąsesnių 
sąskambių, didingesnių 
aidėjimų, kas masinių chorų 
dainavimui, galbūt, daugiau 
tiktų. Nevisur tiko ir solistų 
talka, ypač jaunių chorui at
liekant savo repertuarą. So
listo balsas, arti stovinčio 
prie mikrofono, nustelbė 
lengvą jaunučių dainų 
skambėjimą, o turėjo būti 
priešingai - daugiau girdimi 
jaunių chorų garsai.

Liaudies instrumentų 
jungtinis orkestras, palygi
nant mažas, nedavė reikia
mo efekto, nors orkestro 
skambėjimas su solisto Balio 
Pakšto birbyne ir Elenos 
Muliolytės kanklėmis buvo 
malonus. Reikėtų tokiais at
vejais daug didesnio ir ga
lingesnio orkestro. Orkes
trui dirigavo Emilija Saka- 
dolskienė. Buvo malonu 
gėrėtis tiek mišraus, ar vyrų 
chorų dainomis. Dainų paly
dą sudarė gana geras simfo
ninis orkestras. Šventės 
programos pabaigoje į salę 
įžygiavo apie 200 tautinių 
šokių šokėjų jungtinė grupė 
ir įspūdingai, drauge dai
nuojant chorams ir grojant 
orkestrui, pašoko tris tauti
nius šokius - Kalvelį, Au
dėjėlę ir Subatėlę. Šokius 
paruošė Nijolė Pupienė. Šiai 
programos daliai chęrams ir 
orkestrui dirigavo Algis 
Modestas, kuris rūpinosi ir 
šios šventės muzikiniais rei
kalais.

Šventė baigta įspūdingai 
chorams, orkestrui ir vi
siems dalyviams giedant 
Lietuva Brangi, Juozo Nau
jalio, žodžiai Maironio.

Taip baigėsi didinga, ge
rai organizuota, palikusi ne
užmirštamų įspūdžių šeštoji 
JAV ir Kanados lietuvių 
Dainų šventė.

Stebint pačią šventės 
eigą, širdin kaupėsi daugybė 
įspūdžių, darbininkų veidai, 

ryžtas, užsidegimas, noras 
dirbti.

Kiek sunkių dienų ir nak
tų išgyveno pats pirminin
kas Vaclovas Momkus, jo 
talkininkai, chorvedžiai ir 
choristai. Vargu ar suvoksi
me. O kokį neužmirštamą 
įspūdį paliko ir mūsų atžaly
nas, toks gražus, toks mielas 
Vilnelėmis bangavęs į salę 
parade, o vėliau nušvietęs 
erdvią sceną. Kokie gražūs, 
mieli balseliai, nors dar ne
tvirti, žemės nedrebinantys.

Ir kai visa tai susumuoji, 
jauti, kokia gyva, kūrybinga 
yra lietuviškoji išeivija. 
Kiek daug dar turime 
pajėgų, kurie gali pajudinti 
tokius didelius užmojus. Su 
viltimi žiūrime ir į jaunimėlį, 
jis toks gražus ir mielas, 
ašarą ne vienam išspaudęs 
savo žygiais.

Ir tai viskas priklauso 
PLB, kuri išlieka vienintelė, 
jungianti lietuvių tautos dalį 
išeivijoje didiesiems dar
bams, kad ir tokiems, kaip 
šeštoji Dainų šventė.

Mielas Redaktoriau, at
leisk, kad platokai ir ilgokai 
žvalgėmės Dainų šventės 
pasaulyje. Juk tai pats di
dingiausias įvykis, išliekan
tis istorijai ir pademonstra

Į mintį nejučiom atklysta pasakėčia.
Meška žmogelį į draugystę artimesnę dėtis kviečia: 
’’Prieš draugą, priešą palaikysiu visada aš tavo pusę.” 
Taip bekalbėdama, kad tą įkyrią nubaidytų musę, 
kuri, žmogeliui ant kaktos nutūpusi, patogiai sėdi, 
pagriebus akmenį, jį iš visų jėgų į galvą sviedė.
Neliko musės, bet žmogus, taipogi, sąmonės jau neatga

vo. 
—Meška ir vėl tad "broliškai” pasitarnavo.

Pabaltijo kraštai... Angola, Yemenas, Afganistanas... 
Numojama ranka: ”Et, vis tos pačios pasakėlės senos!”

Julija

vęs laisvajam pasauliui mū
sų kultūrinę jėgą, vienybę ir 
pastangas dirbti drauge su 
kovojančia tauta.
- Jums sėkmės, skaityto- 
{’ams kantrybės mano laiš
kučius beskaitant ir susitik

sime kituose renginiuose.
Nuoširdžiai Jūsų

Jurgis Janušaitis

Moterų 
veikloj

Sydney Lietuvių Moterų 
Socialinės Globos Draugijos 
naujos Valdybos pasiskirs
tymas pareigomis: 0. Bau- 
žienė pirmininkė, A. Vingie
nė vicepirmininkė, V. Ka- 
bailienė sekretorė, T. Vingi- 
lienė iždininkė, W. Rama
nauskienė ligonių reikalams, 
M. Migevičienė ligonių rei
kalams, A. Adomėnienė pa
rengimams, M. Bukevičienė 
ūkio reikalams. Kandidatės: 
A. Mikutavičienė, D. Bižienė 
ir A. Storpirštienė.
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”A U Š R O S” STOVYKLOJE 
• *

JUBILIEJINĘ STOVYKLĄ PRISIMENANT

KURIAMĖS!..

šeštadienis (liepos 31). 
Virėjos jau senokai ruošėsi 
savo karalystėje - kepė, 
čirškino, virė... 8 vai. ryto 
atvyko stovyklos pareigūnai 
ir jau vakar spėję prisistaty
ti stovyklautojai. Pusryčiai
trumpi, užkandę visi tuoj 
dingo, nes stovyklos įkūrimo 
darbai tik, tik prasideda!.. 
Jiems vadovauja Toronto 
’’Romo Kalantos” Sk. Vyčių 
būrelio broliai: ps. Algis 
Senkus - ūkio komiteto pir
mininkas, valt. Martynas 
Yčas, ps. Marius Rusinas, 
ps. Linas Saplys ir kt.

Keliais autobusais atvyko 
Čikagos sesėstirbroliai: Ker
navės, Aušros Vartų, Litua- 
nicos ir Nerijos tuntai - ūžia, 
jaunieji, kaip bičių avilys! 
Susirūpinę, sušilę tvankia
me Kanados vasaros ore, 
sesės ir broliai nešioja savo 
lagaminus, kuprines, maišus 
ir maišiukus, kiti ieško kaž
kur nuklydusių daiktų...

Ten pat, netoli stovyklos 
pagrindinių vartų, mažame 
namelyje stovyklos paštą 
įkūrė brolis v.s. AHadas .Ba
cevičius, talkinamas s. Sta
sio Ilgūno. Kitame pastate 
brolis Kęstutis Jėčius su 
talka praveda atvykstančių 
registraciją... 0 aikštėje au
tobusas gena autobusą, iš 
kurių iššoka vis nauji būriai 
brolių ir sesių; jie ir jų man
ta neužilgo išskirstomi į 
pastovy klės.

Seserijos stovykloje ku
riasi keli rajonai: JAV Vi
durio, Atlanto, Ramiojo 
Vandenyno, Kanados su 
įvairių tuntų pastovyklėmis.

Kol jūsų korespondentas 
pasikalbėjo su viena kita 
vadove, per tą laiką visuose 
pakraščiuose kilo palapinės. 
O skubėti reikia, nes oro 
biuro pranešimai sako, kad 
ateis ketaus. Tad nestebėti
na, kad brolio Lino ”Trokas” 

visur laukiams su pala- 
K'm, lovelėm ir tūkstan- 

svarbių ir dar svarbes
nių daiktų, daiktelių, daik- 
tukų...

Ir vis dar autobusas po 
autobuso rieda į stovyklą... 
0 popiet prapliupo lietus...

Onute dalinasi paslaptimis: 
— Nutraukiau sužieduotu
ves. Jis pasidarė nepaken
čiamas. Kritikuodavo mano 
apsirengimą, kiršino su 
draugėmis, ir kai to neužte
ko — vedė Karoliną!..

♦ ♦ ♦

Reti susitikimai stovykloje. Iš k.: v.s.fil. B. Barkus, s. T. Gai- 
delytė, s. Meilus ir v.s. B. Žalys

Vėlokai vakare į stovyklą 
prisistatė apie pusšimtis 
newjorkiečių, kelionėje, 
vietoj įprastinių 12-kos va
landų, užtrukusių 24-rias. 
Priežastis - sugriuvęs auto
busas...

Trys stovyklos ’’didieji”. Iš k.: v.s.fil. V. Vidugiris, v.s. D. Ei- 
dukienė ir v.s.fil. S. Miknaitis.

JIBILIEJINĖS 
ATIDARYMAS - 

’’AUŠROS” DIENA

Jubiliejinės ’’Aušros” 
Stovyklos atidarymas (lietui 
sutrukdžius) įvyko pirma
dienį.

Jau 7 vai. ryto į Jubilieji
nės bendrojo rajono kalnelį, 
pradedant Stovyklos Vadija, 
pradėjo ’’plaukti” nešami 
kryžiai: vienetas po vieneto 
nešė savo darbo kryžius ir 
kryželius - vieni jų didesni, 
kiti maži - iš visų stovyklų. 
Atneštieji kryžiai buvo čia 
pat, kalnelyje, pastatomi. 
Koplytėlės, altorėliai, grei
čiausiai atsivežti iš namų, 
priremiami prie kryžių. Juos 
pašventino Seserijos 
dvasios vadovas, v.s. kun. 
Juozas Vaišnys, SJ, daly
vaujant vyr. pareigūnams 
bei svečiams. Vėliau, būrelis 
berniukų ir mergaičių, apsi
rengę tautiniais rūbais, pa
skaitė ištraukų iš raštų apie 
Lietuvą, užbaigdami Pr. 
Vaičaičio eilėraščiu ’’Lietu
va” posmais. Po to, visi da
lyviai, supynę rankas pagie

dojo Maironio ’’Lietuva, 
brangi...”

Vienetai gi lankė ’’Auš
ros” Dienos stotis: vienoje 
jų buvo aiškinama apie 
ankstyvesnės rusų okupaci
jos užmačas primesti lietu
viams rusišką raidyną, kito
se - kryžių statymo tradici
jos, ’’Aušros” — lietuviškojo 
atgimimo gadynę, mokėsi 
giedoti giesmes, atvežtas iš 
dabartinės Lietuvos ir t.t. 
Paskutinėje stotyje, per
žvelgus sąlygas, kurios prieš 
100 metų padėjo lietuviams 
išlikti lietuviais.

Vėliau Jubil. Stovyklos 
atidarymas vėliavų aikštėje; 
čia susirinko 350 Seserijos ir 
320 Brolijos narių. Giedant 
himnus pakelta Kanados 
vėliava, o po to - kitos: Jubi
liejinės Stovyklos, Lietuvos, 
Anglijos, Australijos, JAV. 
Po trumpo J.S. viršininko, 
v.s.fil. Sigito Miknaičio žo
džio, linkinčio sėkmingo 
stovyklavimo, perskaityti 
įsakymai, skelbią JS parei
gūnus ir kt.

Brolija* savo "Varpo” sto
vyklą oficialiai atidarė pir
madienio rytą, tuoj po
bendrosios JS atidarymo. Ir 
čia skambėjo raportai ir įsa
kymai, kilo vėliavos... Sto
vyklautojus sveikino LSB 
Vyr. Skautininkas, v.s.fil. 
Vyt. Vidugiris ir kiti vadijos 
nariai, o aukštieji garbės 
svečiai uždegė Brolijos au
kuro ugnį.

Seserijos stovyklos atida
rymas įvyko pirmosios die
nos vakare, dalyvaujant Są
jungos vyr. pareigūnams ir 
svečiams.

Nežiūrint, kad popietės 
metu smarkokai lijo, sesės į 
savo stovyklos šlapią aikštę 
atžygiavo su daina, rajonų 
tvarka, nešinos stovyklos 
gairėmis. Bendrajai stovyk
lai dar esant neatidarytai, 
pakelta tik pro garbės sar
gybą atnešta Seserijos gai
rė.

Pakėlimą sekė Tautos 
Himnas, Seserijos Vyr.

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

Skautininkės, v.s.fil. Danu
tės Eidukienės ir LSS Tary
bos pirmininko, v.s.fil. Sigi
to Miknaičio jautrūs žodžiai.

RAJONŲ DIENA

Seserijos Jubil. Stovyklo
je dalyvaujantiems rajo
nams buvo skirtos tam tik
ros dienos. Jų metu rajonų 
narės pristatydavo vadovy
bei ir svečiams savo rajonus.

Antradienį paminėta 
Kanados Rajono Diena šio 
rajono pastovyklėje. Klevų 
miško tankmėje esančioje 
aikštelėje išsirikiavo Kana
dos rajono sesės ir jų sve
čiai. Programą pravedė vyr. 
skautė Ramona Ciparytė.

Ta proga suruošta paro
dėlė, vaizduojanti Kanados 
rajono gyvenimą: ją sudarė 
nuotraukos, gairės ir kt.

Rugpiūčio 3 d. - trečia
dienį - vyko Atlanto Rajono 
Diena.

Iškilmės prasidėjo iš
puoštame Seserijos Atlanto 
rajone, 4 vai. p.p. Pusračiu 
išsirikiavę aikštėje rajono 
skaučiųtų vienetai, daly
vaują Jubil. Stovykloje, pa
sitiko LSS aukštąją vado
vybę ir kt. svečius, Oficia
liąją dalį atidarė Atlanto ra
jono vadeivė, s. Genė Trei- 
nienė, perduodama progra
mos vedimą sesei v.s. Lai
mai Kiliulienei.

Įdomiai, gėlės augimu 
vaizduojant rajono augimą, 
sesės parodė savo rajono 
sudėtį: jį sudaro Bostono, 
Worcesterio, Hartfordo,

Žinelės
PRANEŠIMAS

Liet. Skautijos Fondo 
Įgalioms Sydnejuje, s.v. fil.< 
Balys Barkus turi pardavi
mui 11 egz. P. Jurgėlos kny
gos ’’Lietuviškoji Skautybė” 
(po $ 10) ir skautiškų lipinu- 
kų automobiliams (skautų- 
čių ženklelis) - po $ 1.

Norintieji jų gauti susiriša 
su br. B. Barkum (80 Links 
Ave., Concord, N.S.W. 
2137; tel. 73 3984).

Inf.

ŽIDINIO
POPIETIS - SUEIGA

Sydnejaus Skautų Židinys 
rugpiūčio 28 d. suruošė su
eigą - popietį Lietuvių Klube 
Bankstowne. Popiečio metu, 
dalyvaujant židiniečiams ir 
svečiams, Lietuvių Dienų ir 
Jubiliejinės Stovyklos daly
viai s.fil. Vytautas Bukevi- 
čius, s. Algis Dudaitis, v.s. 
fil. Balys Barkus ir v.s. Bro
nius Žalys papasakojo įspū
džių iš savo patirties lan
kantis J.A.V. ir Kanadoje.

Vėliau sekė židiniečių pa
sitarimas būsimos ekskursi
jos (spalio 1 d.), ’’Aušros” 
tunto kaukių baliaus ir kt. 
reikalais.

-X- 

Waterburio, Washingtono, 
Philadelphijos, New Jersey 
ir New Yorko tuntai ir vieti- 
ninkijos.

Tolimesnę programos dalį 
atliko paukštytės ir visų 
laipsnių skautės - šūkiais, 
deklamacijomis, oratorija.

Po oficialiosios dalies vy
ko stovyklos apžiūrėjimas, 
’’oro pašto laiškų” rašymas, 
linkėjimų įrašymas bei su
venyrų stalo lankymas...

Rajono diena užbaigta va
kare, vėliavų aikštėje, kai 
čia, rajonais, su daina atžy
giavo Seserijos stovykla, vi
so 347 skautės. Atlanto ra
jonas atžygiavo pilnomis 
uniformomis, su gaire, dai
nuodamos ir nešdamos spal
votus balionus, su prie jų 
pritvirtintais laiškučiais 
(’’oro paštu”). Jų turinys, 
įrašytas svečių ir skaučių, 
įvairus - vienuose reiškiama 
viltis pasimatyti sekančioje 
stovykloje, kituose - špo- 
saujama: ’’Hello! If you find 
this, send chocolates & 
money to this camp. We are 
desperate!”

Atlanto rajono sesės pasi
dalino balionais su visom ki
tom (kiekviena jų turėjo po 
tris!) ir vėliau, su ovacijom 
paleido juos į orą.

Jubiliejinėje Stovykloje 
dalyvavo tik 5 Australijos 
rajono broliai. Jiems taip 
paminėti savo rajono dieną, 
kaip kad pav., paminėjo At
lanto rajonas, buvo nelabai 
įmanoma... Todėl brolius po 
savo sparnu priglaudė At
lanto rajono sesės.

Bus daugiau

PALAIDOTAS
v.s. Dr. VYT. KIŠONAS

Rugpiūčio 31 d. palaidotas 
Sydnejaus skautų veikėjas, 
v.s. Dr. Vytautas Kišonas 
(miręs rugpiūčio 25 d.). Ge
dulingas pamaldas už miru
sio vėlę atlaikė prel. Petras 
Butkus. Giedojo ”Dainos” 
choras. Prie karsto garbės 
sargybą nešė ’’Aušros” tun
to, ASS Skyriaus ir Sydne
jaus Skautų Židinio atstovai. 
Gausiai susirinkusiam 
paskutiniam atsisveikinimui 
tautiečių būryje dalyvavo 
daug skautininkų bei židi
niečių.

Atsisveikinimo kalbas 
prie karsto, krematoriume, 
pasakė Australijos Liet. 
Bendruomenės Sydnejaus 
Apyl. pirmininkas v.s. Dr. 
Aleksandras Mauragis, 
Sydnejaus skautų vardu - 
v.s. Bronius Žalys, Liet. Gy
dytojų D-jos vardu - Dr. Ge
novaitė Kazokienė, Pensio- 
nierių Klubo - p. Ona Osi- 
nienė, ramovėnų ir šeimos 
vardu - p. Antanas Skirka.

Ta proga, vietoj gėlių, 
daug velionį pažįstančių as
menų, aukojo Liet. Skauty- 
bės Fondui.

Vyt. Šiaurys

r
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LAIŠKAI REDAKCIJAI

Prielaidos dar nė viskas
Gerb. Redaktoriau,

Ar galima prielaidom bei 
spėliojimais atskleisti St. 
Dariaus ir S. Girėno žuvimo 
paslaptis?

Perskaitęs Mūsų Pasto
gėje Nr. 30-31 str. "Neat
skleista Dariaus ir Girėno 
paslaptis”, nutariau šiuo, 
klausimu pasisakyti. Mane 
nustebino šie išsireiškimai: 
’’privalome liautis tylėję ir 
istorinės tiesos vardan turi
me pradėti skelbti viešumon 
tiesą”. Neturint tikrų įrody
mų ir vadovaujantis prielai
dom bei spėliojimais tvirtin
ti , kad tie spėliojimai yra 
tiesa. Sugretinus anksty
vesnius spėliojimus, pa
reikštus 1982 Mūsų Pasto
gėje 29 nr. "Prašau žodžio”, 
tai pasireiškia net priešta
ravimų su paskutiniais spė
liojimais. Pirmiausia dėl at
rastos kulkos Lituanikoje. 
Dėl aiškumo pakartosiu kai 
kurias ištraukas iš str. 
”Prašau žodžio”: ’’Aviacinė 
komisija buvo svarbesnė 
.negu medicinos komisija. 
Aviacijos komisija tyrinėjo 
lėktuvo laužą kurį patys su
rinko nelaimės vietoje — 
Vokietijoje. Patys parsiga
beno Lietuvon iki aviacijos 
sandėlių. Komisija dirbo ne
skubėdama ir užtruko apie 3 
savaites. Kiekvieną Litua
nikos dalj, didelę ar maža
vertę, apžiūrinėjo, rodė ka
rininkams, tie aptardavo 
kuriam lėktuvo punktui pri
klauso”. A. Stasa sutikęs ei
linį kareivį kuris dirbęs toje 
komisijoje užklausęs, kas 
naujo komisijoje. Kareivis 
atsakęs, kad surasta kulka 
įstrigusi metalinės kons
trukcijos rėmo vamzdyje. A. 
Stasa daro išvadą, kad iš
sklaidė visas abejones ir Li
tuanika nukrito vokiečių ze
nitinių kulkosvaidžių pašau
ta . Bet gi aviacijos komisija 
nemini, kad būtų buvę rasta 
daugiau kulkų žymių Litua- 
nijoje. Tai dėl tos vienos 
įstrigusios kulkos Lituanika 
galėjo skristi toliau. Aš karo 
aviacijoje tarnavau nuo 1926 
m. iki 1940 lapkričio 16 d., 
kai bolševikams užėmus 
Lietuvą buvau atleistas. Bet 
man iki šiol neteko girdėt 
apie rastą kulką, įstrigusią 
Lituanikos rėme. A. Stasa 
rašo kad tas kareivis nebuvo 
įpareigotas laikyti paslaptį 
ir laisvai kalbėjo su betkuo. 
Paminėsiu nors trumpai, ką 
rašo buvęs karo aviacijos la
kūnas, karo metu gyvenęs 3 
mėnesius Soldine ir lankęs 
Lituanikos sudužimo vietą. 
Palyginus su viso lėktuvo 
kvadratūra lakūnai užima 
labai mažą plotą. Jeigu į juos 
pataikyta ties stovykla, tai 
pats lėktuvas turėjo būti vi
sas suvarstytas kulkų ir jis 
turėjo nukristi vietoje o da
bar jis atsidūrė net 7 kilo
metrus į pietus nuo Soldino 
ir pats lėktuvas nekrito 
kaip pašautas, bet ėjo tūpti, 
ką liudija jo leidimosi take 
lėktuvo liemens ir sparnų 
išskintos nedidelės pušaitės. 
Apie tai plačiai aprašyta 
žurnale ’’Kary” 1974 m. Nr. 
10.

A. Stasa rašo, medicinos 
komisija tikrino kitų pašar
votus S. Dariaus ir St. Girė
no lavonus, kuriuose norė
dami nuslėpti vokiečiai ga
lėjo sužeidimus maskuoti. 
Tai stebėtina kaip gi kulkos 
pateko į jų kūnus jei aviaci
nė komisija nerado daugiau
Miicii Pnstnoro Nr Mfi 1QSQ Q 19 nei C

kulkų žymių be vienos įstri
gusios. Prieštaravimai spė
liojimuose, užmaskavimas 
kulkų rodo kad vokiečiai 
slėpė pašovimą; o M.P. 30-31 
nr. rašo savo spėliojime 
priešingai, kad vokiečiai ap
gailestauja dėl lakūnų tra
giškos mirties ir bando švel
ninti; karstų lydraštis, kurį 
gavo pulk, (vėliau generolas 
Pundzevičius) tapo diplo
matiniu dokumentu, iš kurio 
Lietuvos vyriausybė suži
nojo tikrąją Stp. Dariaus ir 
S. Girėno žuvimo priežastį. 
Tik mūsų vyriausybė Vo
kietijos vyriausybės prašo
ma nusprendė turinio lietu
vių tautai neskelbti. Antras 
prieštaravimas: kareivis
nebuvo įpareigotas laikyti 
paslapties ir laisvai kalbėjo 
su bet kuo; o M.P. 30-31 nr. 
str. gale rašo kad dabar pa
dėtis radikaliai pasikeitusi ir 
mes galime jaustis atpalai
duoti nuo senų tarnybinių 
įsipareigojimų laikyti 
paslaptį. Bet mane stebina* 
štai kas: karui pasibaigus, 
Vokietijoje režimas pasikei
tė. Tai kodėl A. Stasa savo 
spėliojimus rašo tik dabar, 
kai jau nebėra galimybės 
fiatikrinti ypač apie karstų 
ydraštį, kurio turinį žinojo 
pik. Pundzevičius. Ir apie tai 
parašė tik šių metų rugpiū- 
čio mėn. 8-tą dieną. Pik. 
Pundzevičius (generolas) 
mirė 1980 m. spalio 23 d. 
Jeigu parašyta buvę nors 
3-jus metus anksčiau, kol 
gen. Pundzevičius buvo gy
vas, tai galima buvo išaiš
kinti ir lydraščio turinį ir 
kur tas lydraštis yra.

Profesorius Vytautas Do- 
niela minint S. Dariaus ir S. 
Girėno 50 metų jų žuvimo 
sukaktį savo įdomioje ir do
kumentais paremtoje pas
kaitoje paneigė gandus apie 
Lituanikos pašovimą pa
teikdamas argumentų. 
Baigdamas nors trumpai 
priminsiu trumpą ištrauką 
svarbių dokumentų, kuriuos 
man prisiuntė lakūnas Ed
mundas Jasiūnas, gyvenąs 
Chikagoje. Jis daug yra pa
rašęs apie Lietuvos aviaciją 
žurnaluose ’’Plieno Sparnai” 
ir ’’Karys” ir turi surinkęs 
svarbių dokumentų apie S. 
Darių ir S. Girėną. Vilniaus 
apygardos teismo prokuro
ras Jonas Talalas laišku 
kreipėsi į prof. K. Oželį pra
šydamas patvirtinti ar pa
neigti gandus apie tariamą 
Lituanikos pašovimą ir S. 
Dariaus ir S. Girėno kūnuo
se rastas kulkų žymes. Prof. 
K. Oželis tada prisiuntė J. 
Talalui kopiją laiško, rašyto 
1959 m. vasario 26 d. min. J. 
Rajeckui Washingtone, kur 
paneigiami gandai apie ras
tas kulkų žymes. Prisiųstus 
man dokumentus esu plačiai 
aprašęs 1982 m. Mūsų Pas
togės 26 nr. Apie katastro
fos priežastį iš Lietuvos at
vykusi komisija susidedanti 
iš specialistų pik. inž. A. 
Gustaičio, pik. Reimanto, 
inž. mjr. Gavelio ir kpt. 
Morkaus, kuri skelbė tokią 
išvadą: katastrofa įvyko dėl 
sunkių atmosferinių sąlygų, 
prie kurių prisidėjo motoro 
veikimo defektai. Kpt. Mor
kus turėjo savo nuomonę, 
kurią pareiškė: jie išskris
dami iš Niujorko aukščio ro
dyklę nureguliavo ant nulio. 
Kada skrido per Atlantą ro
dyklė teisingai rodė, bet 
kada atskrido į žemyną, ro
dyklė klaidingai rodė. Ji ro
dė pakilimo nuo jūros pavir-

PENSININKAMS
70 metų ar daugiau

Jeigu esate senatvės pensininkas ir 
esate gavės toki raštą kaip šis...
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For people 

aged 70 or more

From 3 November 1983 how much pension you get will depend qq how 
much other income you have.
If you think you may still be elioib^^^ 
and return it to Social Securi^X*^ 

ir nežinote, ką su jais 
s/ daryti, malonėkite laišką ir 

/ raštą nusinešti i artimiausią 
x mūsų Socialinio Aprūpinimo 

(Sodai Security) įstaigą.
Mūsų tarnautojai 
mielai jums padės 

(Authorised by Dept, of Soda! Security: Canberra) DSS41.304.8311

šiauš, bet ne nuo aukštumų 
žemyne. Po katastrofos 
aukščio rodyklė rodė 400 m. 
Soldino apylinkė kaip tik 400 
m. aukštumoje. Išvada: 
aukščio rodyklė rodė 400 m. 
o tikrumoje jie skrido prie 
pat žemės. Dėlto užkliuvo už 
medžių ir nukrito. Vargu ar 
tikroji tragedijos priežastis 
bus kada nors išaiškinta. 
Mūsų tėvynė okupuotai ir 
nežinia, kada bus laisva; visi 
dokumentai ir medžiaga yra 
okupanto rankose.

A. Kutka

Ras Naujo šaltinių
BIBLIOTEKOJE

Naujai gautos knygos: iš 
serijos ’’Krikščionis gyveni
me’’: Gutauskas - Dievas 
šiandien. Gutauskas - Di
džiųjų Bendrijos Tėvų min

tys. Kulbokas - Lietuvių re
liginė poezija. Rubšys - Šv. 
.Rašto kraštuose. Maintain - 
Protu ir tikėjimu. Kryžiaus 
keliu; Lietuvoj parengtos 
mintys. Papini - Šventasis 
Augustinas. Tautiniai 
drabužiai: Puodžiukaitytė - 
Dainų šventės kostiumai. 
Jankauskas - Biologija - ge
ografija - geologija - VII. 
Ivanauskas - Apie žvėris ir 
paukščius. Knystautas - 
sparnuočių pasaulyje. Poch- 
liobkinas - Kulinarijos 
paslaptys. Uginčienė - Že
maičių valgiai. Jurginis - 
Lietuvos meno istorijos 
bruožai. Lietuvos dailė. Ar
chitektūros paminklai 
III-IV. Minkevičius - Naujoji 
Lietuvos architektūra. Gus
taitis - Lietuva - Europos 
nugalėtoja. Giesmė mužike 
lio (iš XVI—XIX a. anonimi
nės lietuvių poezijos). Braz

džionis - Poezijos pilnatis. 
Vydūnas - Amžina ugnis; 
Prabočių šešėliai; Pasaulio 
gaisas. Každalis - Kviečia 
jūrų muziejus. Dundulienė - 
Lietuvos etnografija. Vyš
niauskaitė - Panemunių 
dzūkai. Andrejevas - Vėjo 
malūnai - technikos pamink
lai Lietuvoje. Vėlius - Seno
vės baltų pasaulėžiūra. Jur- 
gėla - Lietuvos sukilimas 
1862-1864. Profesorius Jur
gis Lebedys. Vincas Krėvė 
literatūros moksle ir kriti
koje. Tikra ir netikra liau
dies kūryba.

Bibliotekos vedėjas

Rašykite
Mūsų 

Pastogei!
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MŪSŲ SPORTININKAI AMERIKOJE
• R. Sidabras

Amerikos — Kanados kam
pų, Australijos ir Vakarų 
Vokietijos. Didžiausia orga
nizacinio darbo našta krito 
ant V. Adamkaus, R. Dirvo- 
nio ir A. Bielskaus pečių. 
Visas varžybas tvarkė ir or
ganizavo tų šakų vadovai ir 
jų sudaryti komitetai, ir rei
kia pabrėžti, kad viskas vy
ko sklandžiai, laiku ir su 
geru teisėjavimu - krepši- 
nyje samdytų amerikiečių, o 
kitose savo žmonių, išskyrus 
gal tinklinį. Be abejonės, 
darbą labai palengvino ideali 
vieta Ilinojaus universitete. 
Su didžiule sale 4 krepšinio 
aikštės, lengvai paverčiant į 
4 tinklinio ir dvi krepšinio 
aikštes, luksusiniu baseinu, 
lengvosios atletikos stadijo- 
nu, teniso aikštėm ir salėm 
raketbolui, stalo tenisui ir 
šachmatams. Tik futbolas, 
golfas ir šaudymas vyko ki
tose vietose.

Čia dar reikia pabrėžti, 
kad žaidynės jau buvo pra
dėtos žiemos metu. Slidinė
jimas vyko Holiday Valley 
slidinėjimo vietovėje, kur 
dalyvavo 50 slidininkų, ku
rių du buvo iš Australijos. O 
ledo rutulio varžybos vyko 
Toronte, dalyvaujant pirmą 
kartą mūsų istorijoje net 8 
komandoms, po 4 iš JAV ir 
Kanados.

Nėra kalbos, kad tokio 
masto žaidynėse išvengti 
kokių nors nesklandumų be
veik neįmanoma. Šį kartą jų

PASIKALBĖJIMAS SU
VYTAUTU GRYBAUSKU

Po Čikagos Žaidynių pa
prašiau vietinio dienraščio 
^Draugo”, sporto skyriaus 
redaktorių V. Grybauską 
atsakyti į keletą klausimų, 
kas liečia šių žaidynių orga
nizavimą bei pasekmes.

- Vytai, gera sporto rek
lama, kuriai paaukojote eilės 
metų daug brangaus liuos- 
laikio, žymiai prisidėjo prie 
šių žaidynių pasisekimo. Ar 
galėjome jas dar labiau iš
reklamuoti tautiečių tarpe?

V.G. — Gerą reklama,, žai
dynėms davė tik dienraštis 
’’Draugas” ir ’’Pasaulio Lie
tuvis”. ’’Drauge” tilpo du 
vedamieji, rašyti jų redak
torių kunigo P. Garšvos ir 
M. Drungos, eilė straipsnių, 
viso puslapio skyrių kas 
penktadieni, o žaidynių 
metu aprašymai kasdien.

Ypatingai šykštūs šiuo 
reikalu pasirodė ’’Dirva”, 
’’Darbininkas” ir ’’Tėviškės 
Žiburiai”. Liūdnoka, kad 
sportuojantis jaunimas 
jiems tik paskutinėje vie
toje.

- Kaip vienas labiausiai 
prityrusių organizatorių ir 
pasiekęs aukštų rezultatų 
sporto arenose, prašau pa
reikšti savo nuomonę apie 
šių žaidynių gerąsias puses, 
o gal turite ir ką pakritikuo
ti?

V.G. — Žaidynėse vyko 
trylikos sporto šakų varžy- priežastis buvo krepšinio 
bos, kuriose dalyvavo virš vadovo R. Korzono ir tinkli- 
1.200 sportininkų iš visų1.200 sportininkų iš visų nio vadovo R. Babicko toms 
Amerikos — Kanados kam- šakoms parinktos pravedi-

KELIAUJAME SU DAINA
(Melb. Dainos Sambūrio koncertinė kelionė Tęsinys 

L. Baltrūnas
Koncerte ir vakarienėje 

dalyvavo tik ką iš Ameri
kos atvykę ponai Šurkai, 
kurie su malonumu rado 
reikalo pabrėžti, kad Aus
tralijos lietuviai yra gerai 
organizuoti-ir moka gražiai 
Pravesti tokius subuvimus, 

agarba Sydnejaus lietu
viams.

Normaliai mašina važiuo
jant, užtenka 3Vz valandų, 
kad pasiekus Newcastle-, bet 
mums buvo norėta parodyti 
gražiąją Australijos florą ir 
fauną ir, pagal mūsų vadovo 
planą, mūsų autobusas 
traukė kelių keleliais, vin
giuodamas pro didžiausiais 

•akmenimis nusėtus laukus, 
kurie labai jau priminė kai 
kurias mūsų brangiosios Že
maitijos vietoves. Mūsų lai
mei, kad turime rienuvargs- 
tantį Albiną, kurį visoje ke
lionėje vadinome Studžium 
Nr. 2. Jo armonikos garsams 
skverbiantis buvome pri
versti išdainuoti beveik 
visas dainorėlyje paminėtas 
daineles, kurias mūsų prin
cesė Danutė stovėdama au
tobuso viduryje - dirigavo. 
Tik pavakariais pasiekėme 
Newcastle ir, šiaip taip, 
suradę gerai žinomo tautie
čio viešbutį, vėl poromis 
traukiame savo lagaminus į 
mums nurodytus kamba
rius. Visada molonios p. Žu- 
kienės vedamas, prisistato 
Stasys Žukas, kurio labai 
daug prisidėta, kad turime 
garbės čia atsilankyti. Pasi
rodo, kad p. Žukas dabar 
moko ir diriguoja vietinį vo
kiečių ’’Lorelei" chorą. Sa
koma, kad čia gyvena nema
žai vokiečių ir jie turi pasi-

statę didžiulį klubą - resto
raną, kuriame mums numa
tytas koncertas kartu su jų 
choru.

Sekančios dienos rytą vėl 
sėdame į savo autobusą ir 
turime gražų turą po miestą 
ir apylinkes. Aprodomos di
džiosios anglies kasyklos, 
didesnieji fabrikai ir įmonės, 
įvairūs priemiesčiai ir pajū
riai. Kelionėje mums aiški
nama, kad šio vakaro kon
certui, prievartos keliu, 
parduota arti 100 bilietų, 
nes buvo lankomasi po pri
vačius namus ir kiekvienas 
tautietis turėjo pirktis bilie
tą. Tai naujas ir įdomus bū
das, kaip privertus tautietį 
lankyti savus kultūrinius 
parengimus.

Vakare, dar prieš koncer
tą mūsų dainininkai jau kei
čia popierinius dolerius į si
dabrą, nes reikia pamaitinti 
vokiečių klubo pokerio ma
šinas.

Didžiulė koncertinė salė 
nepritaikyta chorų koncer
tams ir mūsų vadovė ilgai 
suko galvą, kaip gražiausiai 
išeiti ir kaip geriau sustoti, 
kad balsingai skambėtų dai
nos. Niekur neapsieinama 
be mūsų prožektorių ir švie
timo ministeriui vėl galvos 
skausmai, nes niekaip negali 
šviesomis apimti viso choro. 
Galų gale, rodos, viskas ap
tarta ir sugalvota ir vietos 
vokiečių visuomenės vadas 
labai šiltais žodžiais mini 
lietuvius, nes ne tik svečiai 
iš Melbourne, bet ir jų myli
mas choro dirigentas yra 
lietuvis ir todėl visi vietos 
vokiečiai su pagarba žada 
išklausyti ir lietuvius.

Tęsinys
mo sistemos. Krepšiniui jo
kiu būdu nereikėjo 7 dienų ir 
tokių išlaidų, nereikėjo ir A ; 
ir B klases sujungti į vieną, o 
ir pačiom lentelėm trūko lo
gikos ar tęstinumo. Tinkli
nyje dar blogiau - buvo pa
naudota jau nuo seno nau
dojama atgyvenusi sistema. 
Kai kuriom komandom teko 
žaisti po 5 rungtynes per 
dieną, varžybos priešpasku
tinę dieną nusitęsė beveik 
iki vidurnakčio, o finalai bu
vo * .»•

landas, ir krepšinio rungty
nės dėl trečios vietos nebe
galėjo įvykti.

- Ar mūsų Sporto Žaidy
nės neperplačiai išsišakojo, 
tai gal galėjote kai ką ap
karpyti, o gal net įtraukti 
daugiau sporto šakų?

V.G. — Mano nuomone, 
Žaidynes reikėtų pradėti ne 
ankščiau, kaip trečiadienį. 
Pravedimui parenkant tiks
lesnes sistemas, laiko pilnai 
užtektų, o organizatoriams ___
susitaupytų nemaža išlaidų, pasiūlyti.
ir svarbiausiai, klubams ir _ Kaip bendrai vertinate 
sportininkams būtų daug antrąsias Pasaulio Lietuvių 
lengviau laiko ir finansiniais Sporto Žaidynes ir gal turite 
atžvilgiais. Juk klubams ir kokių sugestijų ateičiai?
tėvams išvežti jaunių, jau- v.G. — Prano Bernecko 
nučių ir mergaičių koman- idėja suorganizuoti pirmą- 
das visai savaitei, yra di-sįas p.L.s. žaidynes buvo 
džiulė finansinė našta. auksinė. ŠALFA S-ga jau

Sporto žaidynes atidarant. Iš kairės: Sporto žaidynių komiteto pirminir 
kas V. Adamkus, pranešėjai — Visockis ir D. I'auperienė.

 Nuotr. Z. Degučio

Koncertą pradeda "Lore
lei” vokiečių choras, vado
vaujant St. Žukui. Dainuo
jama vokiečių kalba. Švarūs 
ir gerai skambą balsai, jau 
su pirma daina įrodo, kad 
mūsų Stasio yra gerai pa
dirbėta ir jo sugebėta išly
ginti balsus, kas leido klau
sytojams su malonumu sekti 
harmoningos meliodijos iš
laikymą. Džiaugėmės ir di- 
džiavomės, kad lietuvis su
gebėjo taip gražiai vado
vauti tokiam dideliam ir 
balsingam chorui.

Kiek pribijojom pradėti 
savąją dalį, nes klausytojų 
daugumą sudarė vokiečiai ir 
’’Lorelei” - choro dalyviai. 
Salėje matėsi ir vietos latvių 
ir estų atstovų ir labai 
džiaugėmės, kad vietos 
lietuviai taip skaitlingai at
vyko pasiklausyti mūsų 
dainų.

Mūsų laimei - lietuvių 
liaudies dainos yra tokios 
skambios ir gražio^ ir nebū
tina suprasti tariamus žo
džius, nes pati meliodiia už
buria klausytoją. Ne tik dai
nos, bet ir pats dainų išpil
dymas ir daininkų sugebeji-

Taip pat gal vertėtų pa
galvoti, ar yra verta organi
zuoti tokias šakas, kurios 
sutraukia vos po keliąsde- 
šimtis sportininkų?

-Vytai, kaip pačiam atrodo 
dabartinė varžybų laimėtojų 
ir Il-rų, IlI-čių vietų apdo
vanojimų sistema?

V.G. — Puikūs pirmų trijų 
vietų medaliai su tautiniais 
kaspinais buvo visiems lai
mėtojams, ypač jaunie
siems, pasididžiavimas ir 
džiaugsmas. Sunku įsivaiz
duoti, kaip ši apdovanojimų 
sistema galėtų būti pakeis
ta. Sutinku, kad lengvoje 
atletikoje ir gal plaukime, 
kur jaunių klasėje yra net 4 
amžiaus grupės ir daugelyje 
varžybų dalyvauja po kelis 
dalyvius, tų medalių vertė 
kažkaip lyg nublunka. Bet 
geresnės išeities negalėčiau 

mas parodyti dainos cha
rakterį ir nuotaiką yra dide
lis menas ir reikia prisipa
žinti, kad Melbourne Dainos 
Sambūrio gal ir yra didžioji 
stiprybė, kad jis gali ir su
geba tai padaryti ir, dar be 
to, dainavimas be gaidų ir 
pilnas atsidavimas dirigen
tės reikalavimams, tai dar 
viena stiprybė, ko vokiečių 
"Lorelei” choras neturėjo.

Atrodo, kad dar vienas 
egzaminas išlaikytas. Publi
ka ploja ir prašo kartoti. 
Kalbos. Sveikinimai. Linkė
jimai. Dovanos dirigentams. 
Atrodo, kad susiradome 
naujų draudų, nes vokiečių 
choras tikriausiai atsilankys 
Melbourne su koncertu, ką 
p. Žukas lyg ir pažadėjo.

Priešpaskutinis kelionės 
etapas, tai Brisbane, kur tu
rime atiduoti paskutinį įsi
pareigojimą šioje kelionėje, 
nes po to jau turi sekti poil
sis ir atostogos Surfers 
Paradise. Žinome kad tai 
labai ilga kelionė, bet mes 
kaip tie keliaujantieji čigo
nai, žiūrime į ateitį optimis
tiškai ir su džiaugsmu. Mūsų 
šoferis - Studžius Nr. 1, visą. 

Dooinni Nr 9R 1Q81Q1O 'T

buvo bepradedanti dusti, 
klubų veikla mažėti, metinės 
varžybos silpnėjo. P.L.S. 
Žaidynės staiga pasidarę 
kaip mirštančiam ligoniui 
šviežas kraujas, jos vėl su
kėlė entuziazmo, davė inspi
racijas. Klubai sukruto, 
pradėjo atsigauti, subūrė 
geriausias jėgas.

Ir šios antrosios žaidynės 
sportiniu atžvilgiu buvo žy
miai geresnės negu pirmo
sios ir, turbūt, visose šako
se. O ypatingą reikšmę joms 
priduoda Australijos (žino
ma ir kitų kraštų) lietuvių 
sportininkų dalyvavimas. 

tJie pagerina kompeticiją, 
įneša tam tikro azarto, o 
savo puikia ir tvarkinga ap
ranga bei sportišku elgesiu 
duoda mūsų klubams ir pa
vyzdį.

Tačiau, kaip mes bever
tintume mūsų žaidynes 
sportiniu atžvilgiu, būsime 
toli atsilikę nuo tarptautinio 
lygio. Jo mes ir nesiekiame. 
Žaidynių reikšmė yra dides
nė kitais atžvilgiais. Suriš
tos su P.L. Dienomis ir jų 
parengimais, jos duoda pro
gos jauniems sportininkams 
pasisemti ir dvasinio bei 
kultūrinio meno. Žaidynės 
jalaiko ryšį ir bendradar- 
jiavimą tarp atskirų pasau- 
io kraštų lietuvių. Ir paga- 
iau žaidynės bene reikš
mingiausios, žiūrint iš tauti
nio aspekto. Juk mišrių šei
mų vaikai ir antrosios pusės 
nejučiomis pritraukiami į 
lietuviškumą (daug pavyz
džių australiečių tarpe), juk 
mūsų jaunimas pasijunta 
esąs lietuviškas, pradeda 
tuo didžiuotis, atsiranda 
daugiau galimybių lietuviš
koms šeimoms. Sutinku .su 
A. Visockiu, kuris per’Žai
dynių atidarymą pasakė: 
Susirinkome ne rekordų ar 
tarptautinių pasekmių siek
ti. Džiaugiamės ir būsime 
tikslą pasiekę, jei po žaidy
nių susituoks bent kelios 
lietuviškos šeimos” ... pasi
kalbėjimą užbaigė Vytautas 
Grybauskas.

Australijos lietuvių spor
to mėgėjų vardu tariu nuo
širdų ačiū Vytui už taip nuo
širdų minčių pasidalinimą.

Robertas Sidabras

laiką mums duoda spėti 
mįsles, o mūsų vadovė, ma
tydama, kad kai kurie sam- 
būriečiai jau labai neramiai 
pradeda jaustis savo sėdy
nėse, sugalvojo įdomias 
mankštas,kur ir rankos ir 
kojos ir kaklas ir galva ir net 
visas kūnas turėjo atlikti 
neįtikėtinus judesius. Malo
niausia buvo, kai mankštos 
pabaigoje buvo liepta pasi- 
glamonėti su savo kaimynu, 
kas, rodos, buvo atlikta ge
riausiai. Pakeliui teko su
stoti kai kuriose vietose, nes 
po keturių valandų vadavi
mo, šoferis turi turėti va
landą poilsio. Tokiais atve
jais mūsų vyrukai ieškodavo 
artimiausio "pabuko”, o mū
sų moteriškės - "milk baro”.

Bus daugiau
/wwwwwvwywwww 

Daug sužinosi 
skaitydamas 

Mūsų Pastogę!
VWVWWWVWWWWVWI
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Informacija
CANBERRA

CANBERROS
LIETUVIŲ KLUBE

Rugpiūčio 28 d. įvyko 
pusmetinis Klubo susirinki
mas. Klubo v-bos pirm. A. 
Brūzga painformavo daly
vius apie klubo stovį ir nu
matomus klubo pastato pa
keitimus: prie salės esamą 
kiemą su BBQ paverst už
daru kiemu. Kad tuo nauju 
kambariu pasinaudojantieji 
galėtų pasiekt tualetus, ne
trukdant salėje esančiųjų, 
numatoma galą esamos salės 
du metrus atmest korido
riui. Tik neseniai užbaigus 
didesnius klubo priestatus ir 
pakeitimus, vietoje gražinus 
skolą ar didesnę jos dalį, vėl 
žadama daryti didesnes iš
laidas neaiškios paskirties 
patalpoms, kada esamos nė

Musu Pastogės
SPAUDOS BALIUS

rugsėjo 24 d.

ra pilnai išnaudojamos. 
Dauguma susirinkusiųjų 
klubo vadovybės naujiems 
užsimojimams pritarė: gal 
gerai nesuprato, nes prane
šimas buvo daromas anglų 
kalba, nors dalyvių tarpe 
matėsi tik pora australų.

Rugsėjo 2 d. vakare buvo 
susirinkę vietos pabaltiečiai 
ir australų svečiai išklausyt 
kun. G. Jordan, S.J. prane
šimo apie sąžinės kalinius 
Sov. Sąjungoje ir kuo mes 
galėtume jiems padėti. Kun. 
G. Jordan yra Tasmanijos 
Universitete St. John 
Fisher College rektorius ir 

’"Friends of the Prisoners” 
grupės pirmininkas. Ant 
stalų buvo išdėstytos infor
macinės brošiūros, knygos ir 
parodytas dokumentinis fil
mas ’’Prisonland”, pagamin

tas Jeruzalės prof. A. 
Schiffrin. A.C.T. Keston 
College pirm. kun. Dr. J. 
Eddy atidarydamas susirin
kimą painformavo dalyvius 
apie College tikslą: atskleis
ti pasauliui faktus apie reli
ginį persekiojimą Sov. Są
jungoje. Susirinkimas baig
tas pasikalbėjimais ir arba
tėle.

km

TAUTOS ŠVENTĖ
Tautos Šventė Canberros 

lietuvių bus švenčiama rug
sėjo 18 d., sekmadienį, 11.30 
vai. Prel. P. Butkus atnašaus 
šv. Mišias St. Marys koply
čioje, Braddon. Vėliau - 1 
vai. bus tęsiama Lietuvių 
Klubo salėje, kur šventės 
proga kalbės svečias — 
Krašto Valdybos pirminin
kas V. Bukevičius, Baltijos 
tunto skautai pasirodys su 
savo programa, po to - su
neštiniai ir arbatėlė.

Visi tautiečiai-tės prašomi 
skaitlingiausiai dalyvauti.

Canberros Apyl. Valdyba

REMKIME
KESTON COLLEGE

Viena iš veikliausių ir pa
sišventusių organizacijų, 
renkanti žinias apie tikin
čiųjų persekiojimus Sov. 
Sąjungoje ir jas skleidžianti 
pasauliui, yra Londone įkur
toji Keston kolegija. Ją 
įsteigė anglikonų kunigas 
labai palankus lietuviams 
Michael Bourdeaux, auto
rius knygos apie 
Lietuvą”Land of Crosses”, 
the strugle for religious 
freedom in Lithuania 1939 - 
1978.

Keston College taip pat 
leidžia dvisavaitinį 8-16 psi. 
biuletenį "Keston News 
Service”, kurio beveik kiek
viename numery duodama 

žinių iš okupuotos Lietuvos. 
Žinias daugiausia ima iš 
pogrindžio ”LKB Kronikos”. 
Paskutiniame numery pla
čiai aprašo kun. A. Svarins
ko nuteisimą. LKB Kronikos 
57 nr. tikintieji nuoširdžiai 
dėkoja kunigui Bourdeaux 
už jo ypatingą dėmesį apie 
tikinčiųjų persekiojimą Lie
tuvoje. ”KNS” spausdina
mas Anglijoje ir platinamas 
po visą pasaulį. Australiją 
pasiekia per savaitę. Me
tams jo kaina 45 dol. įskai
tant reguliariai leidžiamą ir 
nuolat patikslinamą bei pa
pildomą sąžinės kalinių są
rašą su adresais.

Šios kolegijos Australijoje 
veikia skyriai Sydnejuje, 
Melbourne ir Canberroje. 
Būtų gerai, kad kuo daugiau 
tautiečių prenumeruotų 
’’Keston News Service” arba 
taip pat kolegijos leidžiamą 
"Religion in Communist. 
Land , kuris pasirodo tris 
kartus per metus. Tuo mo
raliai ir materialiai būtų pa
remta Keston kolegija, ku
rios darbai ypač naudingi 
lietuviams ir Lietuvai.

Daugiau informacijų apie 
Keston College teikia sky
riaus sekretorė Mrs. Denise 
Burden tel. 487 1590 arba 
komiteto narys Albinas Gi- 
niūnas tel. 787 4596.

Tuo pačiu ačiū Jūratei 
Reisgytei-Fraser už $ 10 
auką.

Sydnejaus Lietuvių Klube
Baliuje:

patraukli programa, karšta vakarienė (su aptarna
vimu), sau lygios neturinti loterija ir be abejonės jauki ir linksma visų nuotai
ka.

ĮĖJIMAS $ 12 asmeniui. Bilietus jau dabar galima gauti Syd. Lietuvių 
Klube ir pas baliaus rengimo komiteto narius: A. Jablonskienė (7094031), V. 
Kazokas (7098395), J. Mickienė (7094846), L. Stašionienė (6499062), V. Jaras 
(6823580). Stalų ir vietų užsakymus priima Liet. Klubo Administracija.

KVIEČIAME VISUS IŠ ARTI IR TOLI. DALYVAVĘ NESIGAILĖSITE!

VISUR
APLANKYKIME

PARODĄ!

1 Central St., Sydney, ga
lerijoje vyksta jauno latvio 
dail. Imants KRUMINS 
dailės paroda. Dailininkas 
turi išstatęs tik 24 avangar
dinio stiliaus kūrinius, kurie 
nėra nei tapyba, nei grafika, 
bet fotografiniai montažai. 
Pats menininkas savo dar
bus vadina dviejų dimensijų 
eigos modeliu, padiktuotu 
trijų dimensijų logikos. Pa
veikslai yra originalūs ne 
vien savo mediumu bei te
matika, bet ir formalinėm 
savybėm. Paroda susilaukė 
didelio dėmesio.

MŪSŲ PASTOGĖS
BALIUS MELBOURNE

Tradicinis Mūsų Pastogės 
spaudos balius, suruoštas 
Melb. Apylinkės Valdybos, 
įvyko rugpiūčio 27 d. Lietu
vių Namuose. Prisirinko 
gausiai svečių. Galėjo būti 
daugiau jaunimo, bet jauni
mo atstovai ir skautai dar 
nebuvo grįžę iš Amerikos, o 
sportininkai grįžę iš žaidy
nių ilsėjosi...

Gražiai papuošta salė, 
tvarkingai pagal užsakytas 
vietas sustatyti ir baltai pa
dengti stalai atėjusius sve
čius viliote viliojo į vidų. 
Svečius linksmino ir grojo 
puikus kontinentalinis 4 as
menų orkestras, užkan
džius ir karštą vakarienę mu.
Mūsų Pastogė Nr. 36,1983.9.12, psl. 8

VISAIP
parengė Soc. Globos Moterų 
Draugija.

Susirinkusius svečius 
pasveikino apylinkės pirm. 
Dr. Kunca padėkodamas už 
atsilankymą ir visiems pa
linkėdamas malonaus vaka
ro.

Po vakarienės pravesta 
Mūsų Pastogei paremti lo
terija su vertingais fantais, 
kuriuos aukojo p.p. O. Vol- 
kienė, G. ir Z. Mackevičiai, 
M. ir F. Sodaičiai ir kiti, už 
ką visiems esame labai dė
kingi. Paminėtini ir pagirtini 
p.p. V. Pleškūnas ir V. Žu
kauskas - abu šauliai, dau
giausia pirkę loterijos bilie
tų ir tuo nuoširdžiai parėmę 
mūsų spaudą. Loteriją su
maniai ir sklandžiai pravedė 
apyl. valdybos narė jaunimo 
ir kultūros reikalams p. B. 
Šaulytė.

Apylinkės Valdyba nuo
širdžiai dėkoja visiems atsi
lankiusiems, Moterų Drau
gijai už puikią vakarienę ir 
visiems kitiems vienaip ar 
kitaip prisidėjusiems prie 
baliaus pasisekimo.

Apylinkės Valdybos vardu 
Bronius Gasiūnas

LIETUVOJE TRŪKUMAS 
POPIERIAUS

Pastaruoju metu kai kurie 
okup. Lietuvoje dienraščiai 
ir kiti laikraščiai retkarčiais 
neišleidžiami. Į skaitytojų 
nusiskundimus redakcijos 
teisinasi popieriaus trūku-

Amerikoje išleista Sibiro 
kankinės Elenos Juciūtės 
nauja knyga "Igarkos nau
jamiestis” — dokumentinis 
reportažas iš lietuvių trem
tinių gyvenimo Sibire. Kny
ga kietais viršeliais, ilius
truota 242 psl.

♦ * *
Dėl pakilusių spausdinimo 

kaštų Kanados Uet. savait
raštis ’’Tėviškės Žiburiai” 
pakėlė prenumeratą iki 19 
dolerių metams.

Pavasario madų paradas
Jau Pavasaris! S.L.M.S.G. D-ja kviečia visus senus ir 

jaunus į rengiamą madų paradą rugsėjo 18-tą dieną, 
sekmadienį, 2 vai. Lietuvių Klube Bankstown.

Ypatingai gražios modelės! Gražios pavasario mados! i
Įėjimas 2 doleriai. Truksime! j

Valdyba

SYDNEY RAMOVĖNAMS

Pranešame, kad spalio 2 
d. (sekmadienį) 2.30 vai. 
Lietuvių Klubo mažojoje sa
lėje Bankstowne šaukiamas 
skyriaus narių - ramovėnų 
informacinis susirinkimas.

Darbotvarkėje: valdybos 
pirmininko pranešimas ir 
diskusijos dėl pranešimo. 
Taip pat, bus tariamasi dėl 
įvykstančios Kariuomenės 
Atkūrimo Šventės minėjimo 
ir šokių vakaro reikalais.

Prašome visus narius bū
tinai susirinkime dalyvauti.

Skyriaus Valdyba
■ > ‘’f’' U F i ‘•’V • '

PRANEŠIMAS

Pranešame Pensininkų 
Klubo nariams ir svečiams, 
kad iešminė įvyks rugsėjo 
14 d., trečiadienį, 11 vai. p. 
A. Savickienės sodyboje 82 
John St. Lidcombe. Maloniai 
kviečiame visus dalyvauti.

Valdyba

Lietuviškos spaudos rė- 
•mėjai E. ir J. Balčiūnai, ne
galėdami dalyvauti M.P. ba-' 
liuje Melbourne, siunčia 
savo auką $ 50 Mūsų Pasto
gei paremti. Ačiū.

Negalėdami dalyvauti 
Mūsų Pastogės Spaudos Ba- 

. liuje Mūsų Pastogės skaity
tojai ir nuolatiniai rėmėjai 
p.p. Jadvyga ir Viktoras 
Venclovai baliaus proga 
laikraštį parėmė skirdami 20 
dolerių. Ačiū.

mist Pastogė
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VIETOJ M 
GELIŲ

Pagerbdami a.a. v.s. Dr. 
Vytautą Kišoną, vietoj gė
lių, Lietuviškos Skautijos 
Fondui aukojo:

Po $ 20 - Sydnejaus "Auš
ros” Tuntas, B. ir V. Barkai, 
A. ir A. Skirkai, Sydnejaus 
Skautų Židinys, V. ir O. Mi
niotai, T. ir B. Amber, H. ir 
A. Virgeningai, R. ir M. Ci
bai.

$ 15 P ir C. Protai.
Po $ 10 - A. ir V. Jakštai, 

J. ir L. Veteikiai, D. Bartke- 
vičienė, M. Karpavičienė, I. 
ir E. Jonaičiai, A. ir A. Jab
lonskiai, B. ir L. Žaliai, A. ir 
S. Mauragiai, A. ir S. Obe
liūnai, R. ir J. Venclovai, J. 
ir V. Obeliūnai, Dr. J. Basil.

$ 8 P. Medelienė.
Po $ 5 - A. ir I. Dudaičiai, 

V. ir L. Gaidžioniai, T. Vin- 
gUienė, J. ir A. Kovalskiai, 
J. Kecorienė, S. Jankaus
kas.

v.s.fil. Balys Barkus
LSF Įgaliotinis Sydnejuje

SKAITYTOJAU, 
maloniai kviečiamas ir lau
kiamas Mūsų Pastogės 
spaudos baliuje rugsėjo 24 
d. Syd. Lietuvių Klube!

Printed by Rotor Press Ltd.
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