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Tikėtasi vienaip, išėjo kitaip
Rašo DARŪNAS, specialus bendradarbis Šiaurės Amerikoje

Sakoma, kad invazija į 
Afganistaną rusams atnešė 
dvi staigmenas: 1. jie tikė
josi viską labai greitai ’’su
tvarkyti”, bet pasirodė, kad 
tai visai neįmanoma, ir Af
ganistanas gali tapti antru 
Vietnamu. Daug Afganista
no reguliarios kariuomenės 
pereina į sukilėlių pusę. Ne
seniai perėjo visas pulkas, 
puolęs labai svarbią aviaci
jos bazę Bargrame netoli 
sostinės. Iš 75.000 Afganis
tano kariuomenės palikę tik 
30.000. Sukilėliai numušę 
kelis malūnsparnius ir pa
darę kitokių nuostolių. Pra
nešama, kad per pirmąjį 
mėnesį rusai praradę apie 
2000 karių, o dabar per sa
vaitę turi po 500 sužeistais 
ar užmuštais. Giminėms 
pranešama apie jų artimųjų 
žuvimą, bet nenurodoma, 
kur žuvo. Stebina nepapras
tas, net fantastiškas musul
monų tikėjimas į Dievą ir 
nepalaužama jų dvasia. 
Vargšai afganai, jodinėdami 
ant liesų arkliukų ar asiliu
kų, su namų darbo šautuvė
liais eina prieš rusų tankus. 
Kalnuose pilna tokių kovo
tojų. Jie tvirtina, kad bedie
viai rusai niekados ten ne
turės ramybės. Vien dvasios 
kovai laimėti neužtenka, bet 
padaryti Afganistaną ant
ruoju Vietnamu įmanoma. Šį 
kartą amerikiečiai bus ste
bėtojų rolėje. Afganai di
džiuojasi tuo, kad nuo Čingis 
Chano niekas jų nebuvo už
valdęs.

Antra staigmena - jie ne
sitikėjo tokios reakcijos dėl 
įvykdytos invazijos, Galvo
jo, kad Amerika tik pasiųs 
porą protestų ir tuo viskas 
baigsis. Gi šį kartą sujudo 
visas pasaulis. Ne tik Vaka
rų blokas pasmerkė invaziją, 
bet ir eilė kitų valstybių, 
kaip Jugoslavija ir daugelis 
Afrikos valstybių, taip pat 
Italijos, Ispanijos ir kitų 
kraštų komunistai. Prancū
zijos komunistai dar stengė
si laikytis neutraliai, bet ir 
jie pasmerkė Sacharovo iš
trėmimą. Kanadoj Toronte 
pirmiausia į demonstracijas 
išėjo ne pavergtųjų tautų 
žmonės, bet Markso ir Leni
no partija. Jie visada saky
davo, kad socializmas kovoja 
dėl taikos pasaulyje, gi da
bar Afganistanas prieš pat 
Kanados rinkimus jiems ir 
pagadino "biznį”. Komunis
tinių kraštų suvažiavime 
Bulgarijoje iš 12 dalyvavu
sių valstybių 10 pasirašė 
(įskaitant ir Kubą) komuni
katą, pritariantį dabartinei 
Afganistano vyriausybei, 
vadovaujamai B. Karmalio, 
tačiau Šiaurės Korėja (dau
giau linkusi į Kiniją) ir Ru
munija atsisakė pasirašyti. 
Kita proga Brežnevas pa
grasino Vakarams, kad ne
pakęs Kinijos apginklavimo 
atominiais ginklais. Prancū
zija, Vak. Vokietija ir Japo-

nija iki šiol laikėsi labai san
tūriai, bet pagaliau ir jos 
pasisakė prieš invaziją, kaip 
pavojingą pasaulio taikai. Gi 
Japonijos premjeras pareiš
kė, kad Japonija nežiūrės 
nei nuostolių, nei aukų ir 
imsis tinkamų priemonių. 
Kanada ištrėmė 3 rusų am
basados tarnautojus už šni
pinėjimą. Rusai atsikeršijo 
išvarydami Kanados karini 
pasiuntinį.

Amerika buvo įsakiusi iš
vykti 183 Irano diplomati
niams tarnautojams. Išvyko 
tik 49, o 37 pasiprašė leidimo 
pasilikti Amerikoje. Ameri
kos imigracijos įstaigai iški
lo didelė mįslė - kas atsitiko 
su visais kitais? Iranas kol 
kas stengiasi būti neutralus. 
Naujasis prezidentas Bani 
Sadr, išrinktas didele balsų 
dauguma, yra religingas, 
bet linkęs į kairę. Tačiau 
komunistų partija Irane, tu
rinti 35000 narių, jį laiko 
savo priešu. Sirija ir Pietų 
Jemenas nedalyvavo islamo 
šauų' konierencijoje Pakis
tane, kur buvo pasmerktas 
Afganistano užėmimas. Ru
sijos ambasadorius Ameri
kai Dobrynin po invazijos 
buvo apdovanotas Lenino 
ordinu, kuris skiriamas ypa
tingai pasižymėjusiems as
menims. Indijos naujoji 
premjerė I. Gandhi vieną 
pirmųjų sveikinimų gavo iš 
Brežnevo. Ji pareiškė, kad 
Amerika išprovokavusi Af
ganistano invaziją. Tačiau 
po to kažkodėl pakeitė nuo
monę ir jos laikėsi nesiduo- 
dama perkalbama net pas ją 
atvykusiam A. Gromykui, 
kuris pagrasino Pakistanui 
už globojimą Afganistano 
sukilėlių. Amerika jiems pa
pildomai paskyrė 5,3 milijo-

kėdėse savanoriai kūrėjai: iš k. V. Juzėnas, O. Šalkauskienė ir J. 
Už jų Syd. Dainos vyrų choras su dirig. B. Kiveriu (kairėje).

Nuotrauka U. Kazokaitės
nų dolerių. Prez. Carteris 
vasario 13 d. spaudos konfe
rencijoje pareiškė, kad Ju
goslavija yra pajėgi pati nuo 
priešų apsiginti, bet jei pa
prašys pagalbos, tada Ame
rika svarstys, kuo galėtų jai 
padėti. Pagaliau ir Prancū
zija pasiuntė į Indijos van
denyną vieną laivą, skirtą 
kovai su povandeniniais lai
vais, ginkluotą raketomis ir 
'priešlėktuvinėmis baterijo
mis. Boris Bajanov, buvęs 
Stalino sekretorius, 1928 
metais per Irano sieną per
bėgęs į Vakarus, ragina 
Vak. Europą sudaryti karinę 
sąjungą su Amerika ir Kini
ja ir apsiginkluoti neutrono 
bombomis.

Kai vieni neša žmonijai 
priespaudą brutaliausia 
jėga, kiti skleidžia meilę ir 
ragina į taiką. Kviesdamas į 
dvasini atgimimą popiežius 
Jonas Paulius II lanko tikin
čiuosius įvairiuose kraštuo
se. Liepos mėn. jis numato 
lankytis Brazilijoje.

JAV sveikina lietuvius
J.A.V. VYRIAUSYBĖS

SVEIKINIMAS

Vasario šešioliktosios - 
Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo šventės proga 
Jungtinių Valstybių užsienio 
reikalų ministeris Mr. Cyrus 
Vance pasveikino Lietuvos 
atstovą ministerį Dr. Stasį 
A. Bački, atsiųsdamas tokio 
turinio raštą:

Lietuvos nepriklausomy
bės paskelbimo šešiasdešimt 
antrųjų metinių proga turiu 
garbę Jungtinių Valstybių

vyriausybės ir jų tautos 
vardu pareikšti Tamstai ir 
lietuvių tautai geriausius 
iinkėjimus ir širdingus svei
kinimus.

Šiąją valandą mes prisi
mename lietuvių turimą sa
vo didaus vertingumo su
pratimą, paveldėtą iš tur
tingos praeities. ,

Amerikiečiai ypatingai 
vertina gilią tautinę sąmonę 
ir pasišventimą religinei 
laisvei ir žmogaus teisėms 
reikšti - dalykus, kurie yra 
būdingi bet kur esantiems 
lietuviams.

Vokiečių spauda praneša, 
kad pernai pabėgęs į Vak. 
Vokietiją ir vėliau vėl sovie
tų agentų pagrobtas lietuvis 
sportininkas V. Česiūnas 
laikomas prie Maskvos na
mų arešte. Ilgai nežinota, 
kur jis uždarytas. Kalbama, 
kad jis kelis kartus bandęs 
nusižudyti.

***
Afganistano sostinėje 

Kabule vyko kelių dienų 
krautuvininkų streikas pro
testuojant prieš komunisti
nę vyriausybę ir sovietus. 
Drauge vyko ir gatvių kau
tynės su sovietų daliniais, 
kur sovietai prieš sukilėlius 
panaudojo lėktuvus ir tan
kus. Žuvusių priskaičiuoja
ma apie 800.

***

Amerikoje vyksta olimpi
niai žiemos sporto žaidimai, 
kur čiuožime ir slidinėjime

pirmas vietas laimi dau
giausia amerikiečiai. Vienas 
amerikietis laimėjęs net 
penkis aukso medalius. Pe
reitą savaitę amerikiečių le
do rutulio komanda laimėjo 
prieš sovietų komandą 4:3 
santykiu. Tai buvo žūtbūti
nė kova, kuri baigėsi ameri
kiečių pergale. Anksčiau 
ledo rutulio žaidynėse so
vietų žaidėjai 
neįveikiami.

būdavo

***
Dr. Sacharovas, 

ištremtas i Gorkio 
apie 800 km nuo Maskvos, 
vis tiek randa priemonių su
sisiekti su užsieniu. Dabar 
jis grasinamas nutraukti vi
sus ryšius su užsieniu, kitu 
atveju galįs būti uždarytas į 
psichiatrinę ligonine.

nors ir 
miestą,

Prenumeruokite 
“Mūsų Pastogę”

SVEIKINIMĄ PERSKAIČIUS 
tematai, politiniai veiksniai, 
bet ir kiti lietuviai, - tiek 
esantieji rusų okupuotoje 
Lietuvoje, tiek ir radęsi už 
jos ribų, - ar tai tarpiniai ar 
tiesioginiu būdu.

Gimtame krašte, bedabo- 
jant savą tautinę asmenybę 
nuo pažeidimų, priešiniamasi 
okupanto rusinimui, nepa
liaujamiems kėslams sunai
kinti visa, kas lietuviška, 
krikščioniška, žmoniška.

Svetur, išeivijoje tautinės 
sąmonės akinamas reiškiasi 
įvairialypis visuomeniškas 
veikimas, kuris stiprina 
ryžtą ir artina laimėjimą.

Visi jie jungiasi draugėn, 
vieno ir to paties tikslo ve
dini - atstatyti Lietuvą.

Galimas daiktas, kad šiuos 
reiškinius JAV užsienio rei
kalų ministeris buvo turėjęs 
galvoje, kai jis savame laiš
ke Lietuvos atstovui kalbėjo 
apie lietuvių būdingus bruo
žus - apie paveldėtą išdidu
mą ir sąmoningą nusiteiki
mą žmogaus teisių, religinės 
laisvės atžvilgiu.

Tokia nuomonė stiprina 
mūsų tikėjimą atgauti laisvę 
savai tautai, didina viltį at
statyti nepriklausomybę 
tėvynei.

Jungtinių Valstybių užsie
nio reikalų ministerio Mr. 
Cyrus Vance sveikinimo 
raštas Lietuvos atstovui 
Vašingtone ministeriui Dr. 
Stasiui A. Bačkiui parašytas 
Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo šventės proga, 
yra ne tik kurtuazinis žes- 
tas, bet ir teigimas, kad Lie
tuvos valstybė teisiškai (de 
jure) egzistuoja ir kad jos 
egzistavimas didžiosios 
valstybės pripažįstamas.

Nors šiuo tarpu Lietuva 
negali, kaip valstybė, veiks
mingai pasireikšti, nes jos 
suvereninių teisių vykdy
mas Sovietų Sąjungos 
smurto darbais tapo sukliu
dytas, tačiau ir esamoji tei
sinė padėtis yra itin pravarti 
veikesniam valstybes gyva
vimui pažadinti.

Jungtinių Valstybių vy
riausybės palankumas nesi
riboja vien mandagumu. Ji 
ne kartą savo veiksmais yra 
parodžiusi domėjimąsi Lie

tuvos teisiniu buvimu, to
lesniu josios egzistavimu, 
drauge prielankiai žiūrėda
ma į daromus žygius lietuvių 
tautos laisvei atgauti.

Darban Lietuvai atstatyti 
dedasi ne vien Lietuvos dip- Vladas Jakutis i
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Jaunimas ir bendruomenė

Aną savaitgalį sauktas 
jaunimo ir bendruomenės 
susirinkimas Sydnejuje 
pasvarstyti jaunimo proble
mų privertė ne vieną iš jame 
dalyvavusių susimąstyti. 
Pamatėme, kad savo tarpe 
neturime jaunimo. Ir grei
čiausia ne dėl to, kad jauni
mui panašūs klausimai ne
rūpėtų, bet greičiau, kad 
nemokame priėjo prieiti. Ne 
tik pas mus, bet ir visame 
pasaulyje galioja tokia pati 
lietuviško jaunimo problema 
- vyresnieji savais keliais, gi 
jaunimas vėl savais. Todėl ir 
bendruomenė praranda sau 
užnugarį, lygiai ir jaunimas 
neturi atramos, kas abiejų 
skirtingų kartų aspiracijas 
jungtų ir derintų. Jaunimas 
eina, kaip lietuviškai sako
ma, vėjo keliais (nes prak
tiškai nežinome pačių jauni
mo aspiracijų), o vyresnieji 
pasilieka kaip raudotojai, 
neturį ateities ir užnugario. 
Mūsų bendruomenės dėme
sys jaunimui galbūt buvo 
skambus žodžiuose, bet ne 
toks efektyvus esmėje, nes 
praktiškai mes niekad rim
tai ir specialiai jaunimo 
klausimo nesvarstėme nei 
ieškojome kelių, kaip su 
jaunimu bendradarbiauti. 
Lygiai tokią pačią problemą 
turi ne tik bendruomenė, 
bet ir visos net ir vadinamos 
jaunimo organizacijos, kaip 
skautai, sportininkai ir 1.1, 
isskyrus tai, kad jaunimo 
organizacijose ne tik vado
vauja vyresnieji, bet jie ir 
stengiasi sudaryti atitinka
mas sąlygas, kad jaunimas 
jose dalyvautų. Tačiau kad 
ir jaunimo organizacijų va
dovai, kurie yra vyresnės 
kartos, nepasistengė iki šiol 
išsiauginti jaunų vadovų, 
kurie būtų nors ir skirtingo, 
bet sios dienos mentaliteto 
ir sugebėtų jaunimą priar
tinti prie bendruomenės. 
Džiaugiamės sportininkų 
organizacija kuri giriasi su- 
sėmusi daugiausia lietuviško 
jaunimo, bet joje vyrauja 
pirmoje eilėje sportiniai at- 
siekimai be idealistinio užsi
angažavimo. Skautų prog
ramoje atrodo, svarbiau iš
reikalauti, kad skautai žino
tų mazgų raišiojimo princi
pus, bet vargu ar girdi apie 

A.A.
VINCUI PUŽUI

mirus, giliame liūdesy palikusius jo žmoną Mariją, dukrą 
Vidą, sūnus Vytą ir Albiną su šeimomis ir visus 
artimuosius nuoširdžiai užjaučiame.

Vičiulių šeima
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Canberros Apylinkės Valdyba

veikiančią Australijos Lie
tuvių bendruomenę. Savait
galio mokyklose žino dau
giau apie žydų kovas dėl 
laisvės prie skris tintame lai
kotarpyje, negu apie lietu
vių pastangas išsilaikyti pa
vergimo sąlygose.

Reikia atsiminti pagrindi
nį dalyką: jaunimas gyvena 
sios dienos nuotaikomis ir 
dabarties dvasia, todėl jį ir 
reikia sviesti išeinant is sios 
dienos taško: kai kalbama 
apie radikalizmą, kalbėkime 
apie jį, kai madoj seksas, 
kalbėkime apie seksą, apie 
visokias digresijas įskaitant 
ir kanapę, nes tai bus kon
taktai, per kuriuos prieisime 
prie jaunimo.

Kai bus kontaktai su jau
nimu stiprūs ir organiški, 
tada nebus problemos kaip 
su jaunimu bendrauti ir kaip 
jį susigaudyti. Bet tokių 
kontaktų reikia ieškoti. Kiek 
tenka patirti, jaunimas ne
sikrato lietuviškos veiklosir 
pakviestas kad ir individua
liais atvejais visuomet mie
lai bendradarbiauja. Tai pa
rodo jaunų asmenų dalyva
vimas bet kokiuose parengi
muose ir programose.

Jau ne nuo šiandie aktua
lus ypač vyresniųjų tarpe 
klausimas ■ Jaunimo Sąjun
ga. Praėjo ne vieneri metai, 
kai Australijoje tokia Jauni
mo Sąjunga arba Pasaulio 
Lietuvių Sąjungos Australi
jos skyrius bandomas įgy
vendinti, bet iki šiolei vis be

Pranešimai iš J. Kongreso
Vasario 24 d. Sydnejuje 

buvo šauktas jaunimo ir visų 
suinteresuotųjų susirinki
mas pasiklausyti pranešimų 
iš pereitais metais Europoje 
įvykusio IV-jo Liet. Jaunimo 
Kongreso. Pranešėjomis 
buvo p.p. Zita Prašmutaitė 
iš Melbourne ir Sigita Gai- 
liūnaitė iš Wollongongo, abi 
dalyvavusios minėtame 
kongrese.

Į šaukta susirinkimą pri
buvo apie 50 "jaunuolių”, 
kurių amžiaus vidurkis sie
kia 60 ar daugiau metų. 
Išimtį sudarė keli jaunuoliai, 
kurių viena - Audronė Sta- 
šionytė priėmė A.L. Fondo 
skirtą premiją kaip geriau
siai išlaikiusi lietuvių kalbos 
egzaminą brandos atestatui. 

pasekmių. Priekaištaujama 
jaunimui, kad ja nesidomina. 
Ar nebūtų teisingiau klausti 
■ ar tokios sąjungos jauni
mas reikalingas ir ar tasai 
peršamas jaunimo organas 
susilaukia atgarsio jaunimo 
tarpe? Pati šios sąjungos 
idėja gyvai palaikoma lietu
vių bendruomenės viršūnė
se, tačiau ji vis dar nėra įsi
šaknijusi tinkamoje dirvoje, 
kur ji turėtų bujoti ir kles
tėti. Tuo reikalu iki šiol ne
buvo surengta nei jokių 
svarstymų, nei nagrinėjimų 
ar debatų, o pasitenkinama 
vien nereguliuojama tekan
čia srove. Pagalvokime, ar iš 
viso šios dienos mūsų jauni
mas linkęs į kokias nors or
ganizacijas. Turėjome Švie
są, turėjome studentų są
jungą, ir šiandie jų nėra. 
Tiesa, veikia sportininkai 
vien tik dėl to, kad vyres
nieji jaunimui sudaro palan
kias sąlygas sportuoti, vei
kia skautai, nes to tėvai nori 
ir tai tik mokyklinio amžiaus 
ribose. Bet pats jaunimas 
neparodo noro nei kokiai or
ganizacijai priklausyti, nei 
būti organizuotas, nebent 
kas bandytų steigti smagiai 
leidžiamo laiko (good time) 
organizaciją, nes, atrodo, 
šiandie jaunimo bene bus 
pats aukščiausias idealas ■ 
smagiai praleisti laiką (to 
have a good time) be įsipa
reigojimo, be atsakingumo, 
be vienokio ar kitokio idealo.

Suvokus esamą padėtį 
būtų galima galvoti ir apie 
tiltus tarp abiejų stovyklų, 
žinoma, sąlygas gerai išstu
dijavus, ką jau reikėtų pra
dėti dabar. (v.k.)

Susirinkimą pradėjo Syd. 
apyl. pirm. Dr. A. Mauragis 
graudžiu žodžiu atkreipda
mas dėmesį į patį susirinki
mą, kur turėjo vyrauti jau
nimas, o matėsi tik žilagal
viai... Daug tiesos pasakė 
savo įžanginiame žodyje 
pirmininkas, bet iš pagrau
denimų akcija neišsivysto. 
Mūsų jaunimas kaip vėjas 
nesugaudomas ir niekas ne
žino receptų, kaip jį įjungti į 
bendruomeninį darbą.

Susirinkimui pakviesta 
vadovauti p. P. Pullinen ir 
sekretoriauti p. A. Giniūnas. 
Pranešimus padarė dvi 
kongresantės S. Gailiūnaitė 
apie Jaunimo Kongreso sto
vyklą ir Z. Prašmutaitė apie 
J.K. Studijų Dienas. Prane
šimai palyginamai gana įdo
mūs, bet jų aktualumą ma
žina apie pusės metų suvė
lavimas. Todėl susirinkimo 
dėmesys nukrypo į klausi
mą, kodėl neturime jaunimo 
lietuviškoje veikloje ir apie 
pačią Jaunimo Sąjungą. Į 
klausimus atsakymų nebuvo 
išskyrus nusiskundimus, 
kad jaunimo veikloje netu
rime. Kiek įdomesnis Jauni
mo S-gos klausimas. Iš p. Z. 
Prašmutaitės pareiškimo 
supratome, kad po eilės me
tų pastangų Jaunimo S-ga 
Australijoje turi užsikabini
mą tik Melbourne, kur pas
taruoju metu sudarytą Jau
nimo S-gos valdyba iš atski
rų jaunimo organizacijų

Primenama Lietuva
COSTA RICA PALYGINA 

AFGANISTANĄ
SUPABALTIJU

Sausio 12 d. vykusiuose 
Jungtinių Tautų visumos 
susirinkimo debatuose Af
ganistano klausimu, Costa 
Ricos ambasadorius Luis 
Varela - Quiros paminėjo 
Pabaltijo valstybes. Jis pri
minė delegatams, kad gruo
džio mėnesį JT visumos su
sirinkimas priėmė sovietų 
pasiūlytą rezoliuciją, kurioje 
buvo pasmerktas "hegemo- 
niškumo” - po kelių dienų 
Sovietų Sąjunga užpuolė 
Afganistaną. Varela - Quiros 
pareiškė: "Nei vienas mūsų 
tada nesupratome, kokie 
godūs tie 'riboto suverenu
mo doktrinos’ gynėjai... 
Niekas neprisiminė tų mažų 
Pabaltijo valstybių - Lietu
vos, Latvijos ir Estijos - ku
rios, kaip ir Afganistanas, 
buvo tų pačių draugystės 
sutarčių aukos”.

(ELTA)

P.E.N. KONGRESAS 
LINKSNIUOJA PETKŲ

IRTERLECKĄ

Viktoro Petkaus ir Anta
no Terlecko atvejai buvo 
nagrinėjami Tarptautinio 
P.E.N. Klubo suvažiavime, 
įvykusiame Londone lapkri
čio 20 - 21 d. Posėdžiuose 
dalyvavo du pabaltiečiai: 
Egzilų PĘN Centro Ameri
kos vicepirmininkas Algir
das Landsbergis ir Londone 
gyvenanti latvių PEN Cent
ro atstovė Velta Snikerė.

Apie Terlecko suėmimą 
kongreso dalyviams pranešė 
Kalinamų Rašytojų Komite
to pirmininkas Michael 
Scammell, kuris paminėjo, 
kad Terlecko straipsniai bu
vo išspausdinti lietuvių sa- 
vilaidoje. Kongreso daly- 

atstovų. Kaip seksis tokiai 
valdybai būtų peranksti 
pranašauti. Iš visų pasisa
kymų gavosi įspūdis, kad 
Jaunimo Sąjunga kaip tokia 
savęs nepateisina, nes nei 
nariai, nei idėja, nei veiklos 
programa neturi tinkamo 
užnugurio. Tai yra dirbtiny- 
bė, ko niekas nedrįsta atvi
rai pripažinti.

Susirinkimo metu buvo 
įteikta A.L. Fondo premija 
Audronei Stašionytei, kaip 
geriausiai išlaikiusiai lietu
vių kalbos egzaminą bran
dos atestatui. Ji taip pat ga
vo ir ALB Krašto Valdybos 
įsteigtą kasmetinę Pulgio 
Andriušio vardo premiją 
irgi geriausiai išlaikiusiam 
lietuvių kalbos egzaminus. 
A.L. Fondo premija 75 dol., 
P. Andriušio vardo premija - 
25 dol.

Susirinkime pakalbėta 
apie galimą Jaunimo Kong
resą Australijoje, bet šis su
sirinkimas neparodė aiškios 
nuomonės ir taip klausimas 
paliko atviras.

žodžiu, susirinkimas ne
atnešė posityvių rezultatų, 
tik gal kiek sujaudino daly
vius, kad esame pasimetę ir 
savo tarpe neturime jauni
mo. 

A.A.
Poniai SKROLIENEI 

mirus Lietuvoje, p. V. Skrolį su šeima giliai užjaučiame.
Pertho Apylinkės Valdyba

viams buvo įteiktas autobi
ografinis Terlecko laiškas 
KGB vadovui Andropovui. 
1975 metais pasirodęs lietu
vių savilaidinėje spaudoje ir 
vėliau L. Bendruomenės iš
leistas anglų kalba. Savo 
pranešime apie kalinamus 
rašytojus Scammell taip 
kalbėjo apie Petkų:

Norėčiau atkreipti jūsų 
dėmesį į lietuvio Viktoro 
Petkaus atveją, kurio 
reikalu mes apeliavom prieš 
keletą mėnesių. Aleksand
ras Ginzburgas pranešė iš 
New Yorko, kad Petkus da
bar Čistopolio kalėjime. Ka
dangi jis neturi artimų gi
minių, jo nepasiekia pinigi
nės perlaidos, neprileidžiami 
lankytojau Su Kitais kali
niais jis dėlioja miniatūrines 
laikrodžių daleles prie nepa
kankamos šviesos. Išdarbio 
normos tokios aukštos, kad 
niekam neįmanoma jų išpil
dyti. Visi politiniai kaliniai 
ten yra patyrę "izoliatoriaus 
skonį.” Scammell paskelbė 
Čistopolio kalėjimo adresą ir 
ragino P.E.N. narius rašyti 
Petkui laiškus. P.E.N. 
Klubo nariai buvo supažin
dinti su trumpa Tomo Venc
lovos paruošta Petkaus lite
ratūrinės veiklos apžvalga, 
kurioje rašoma:

"Viktoras Petkus studija,- 
vo lietuvių kalbą ir literatū
rą Vilniaus Universitete, bet 
iš jo buvo pašalintas dėl po
litinių kaltinimų. Savo pas
tangomis virto žymiu lietu
vių literatūros ekspertu. Jo 
biblioteka ir archyvu nau
dojosi daugelis lietuvių in
telektualų. Petkus sudarė 
didžiausią iš visų egzistuo
jančių lietuvių poezijos kar
toteką - bibliografiją. Jis 
taip pat parašė darbų iš lie
tuvių literatūrinės istorijos, 
kurių negalėjo išspausdinti 
dėl savo politinės reputaci
jos. Organizavo savilaidinį 
žurnalą "Kultūros archy
vas”, kuriam surinko visą 
medžiagą ir ją suredagavo 
(toji medžiaga - žymių lietu
vių rašytojų kūriniai, ne
praėję pro sovietų cenzūrą). 
’’Kultūros archyvas” buvo 
konfiskuotas per jo areštą, 
nors yra žinių, kad kopija 
išliko.”

Suvažiavimo metu, Škoti
jos P.E.N. centras nuspren
dė "adoptuoti” Viktorą Pet
kų - įtraukti jį į savo narių 
sąrašą. Šiuo metu jau 34 ka
linami rašytojai tokiu būdu 
yra tapę P.E.N. Klubo "gar
bės nariais” ir naudojasi jo 
moraline parama.

P.E.N. kongresui bai
giantis, iškilo ir Pabaltijo 
klausimas. Bulgarų Centro 
delegatė pareiškė abejonę, 
ar "tebėra prasmės” toliau 
pripažinti estų ir latvių P.
E.N. centrus. Latvių centro 
atstovė Velta Snikerė atsa
kė, kad jei P.E.N. Klubas 
susiaurintų ar panaikintų 
estų bei latvių centrus, tuo- 
mi būtų pateisinta ’’agresija 
prieš tris Pabaltijo valsty
bes ir jų neteisėta aneksaci- 
ja”. P.E.N. Klubo Generali
nis Sekretorius užtikrino 
latvių atstovę, kad jokių pa
keitimų nemanoma daryti.

(ELTA)
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Laisvė tiems, 
kurie jos siekia

(Mintys Nepriklausomybės
Šventės proga)

Veikiame gana sėkmingai 
įvairiose srityse: kultūrinė
je, lietuvybės išlaikymo, na, 
ir politinėje. Iš Lietuvos at
vykę nustemba pamatę, 
kiek jaunimo esame subūrę, 
kiek organizacijų sukūrę. 
Turime ir savo mokyklas, 
bažnyčias, bankelius, krau
tuves, įvairias įstaigas. 
Įstengiame surengti pla
čiausio masto tautinių šokių 
bei dainų šventes, surengti 
pasaulinės apimties jaunimo 
kongresus. Turime turtinga 
spaudą, palyginamai lei
džiame gausiai knygų.

Kasmet su Nepriklauso
mybės Švente ateina ir 
keista mintis - ar reikalingi 
VLIKas ir Tautos Fondas, 
kai padėtis negerėja? Gal tik 
bereikalingai gaištame lai
ką, eikvojame jėgas ir dole
rius?

Vienos nuomonės tuo 
klausimu negalima tikėtis. 
Vieni lietuviai pirmenybę 
atiduoda doleriui ir pana
šiems dalykams, o kiti svar
besniu dalyku laiko visai ką 
kitą. Todėl pačių lietuvių 
sprendimas visados bus 
subjektyvus. Objektyvesnę 
nuomonę lengviau rasti tarp 
kitataučių, kuriems šitas 
klausimas suprantamas.

Atsitiktinai į mano rankas 
pateko nuorašas kalbos, pa
sakytos žymaus kanadiečio, 
kalbėjusio Lietuvos nepri
klausomybės šventės proga. 
Jo mintis čia ir bandysiu at
pasakoti.

Kalbos pradžioje prele
gentas nepagailėjo priekaiš
tų kanadiečiams, kurie per
daug myli dolerį ir jį besi- 
gainiodami neįžvelgia, kas 
vyksta kituose kraštuose ir 
kokios pasaulio problemos 
tebelaukia sprendimo.

Lietuviams jis patarė 
belstis į duris visų pasaulio 
įstaigų, kurios mūsų bylai 
gali būti naudingos. Patarė 
tai daryti net ir tuo atveju, 
kai atrodys, kad iš to nieko 
nelaimima ir kad reikalas 
beviltiškas. Siūlė tokį 
beldimą tęsti tol, kol Lietu
va bus laisva. ’’Pasaulis ne
turi užmiršti jūsų bylos ir 
apie ją turi būti gerai infor
muotas. Tokie užmojai 
neatsiekiami per trumpą 
laiką. Jie gali įvykti tik pa
sauliui persitvarkius naujais 
pagrindais. Tačiau kai atsi
ras proga, tada pasirodys 
nauda jūsų nuolatinio beldi
mosi į duris. Tuo metu jūsų 
byla turi būti visiems žino
ma ir aiški. Jei tada ji bus 
pamiršta, negalima tikėtis 
palankaus sprendimo. 
LAISVĖ NEDUODAMA 
TIEMS, KURIE JOS NE
SIEKIA".

Vienas iš garsiųjų minty- 
tojų yra pasakęs: "Žinoti, 
kas sako, yra nemažiau 
svarbu, kaip ką jis sako”. 
Tas tinka ir šiuo atveju.

Minėtas prelegentas yra 
baigęs daugiau negu vieną

***
Šių metų lietuviams kata

likams rekolekcijų vedėjas 
svečias iš Amerikos prel. 
Vytautas Balčiūnas jau yra 
atvykęs į Australiją. Jis su 
rekolekcijomis apkeliaus 
visas lietuvių kolonijas. Sa
vo misiją jis pradeda pra- 
vesdamas rekolekcijas Tas
manijos lietuviams vasario 
pabaigoje.

fakultetą, gerai pažįsta lie
tuvius ir yra susipažinęs su 
jų problemomis. Jis yra vie
nas žymiausių Kanados vys
kupų, labai plačių pažiūrų, 
šių laikų žmogus Toronto 
arkivyskupas, dabar jau 
kardinolas E.G. Carter. Da
bartinio popiežiaus jis pak
viestas į Romą ir skiriamas 
nariu dviejų sekretoriatų - 
kitų tikybų ir netikinčiųjų. 
Kitas svarbus dalykas - jis 
artimai pažįstamas su da
bartiniu popiežiumi iš anks
čiau, kai abu buvo tik vys
kupai: jie vienas kitą vizi
tuodavo ir bendrai palaikė 
draugiškus ryšius. Jo min
tys geriau išaiškina, kas 
munis reikalinga, kokia 
kryptimi turi eiti mūsų 
veikla, negu mes patys besi
ginčydami galėtume 
nuspręsti. Jo kalba nepalie
ka jokios abejonės, ar VLI
Kas su Tautos Fondu ir ki
tos organizacijos, galinčios 
belstis į pasaulio diplomatų 
ir užsienio reik, ministerijų 
duris, yra mums dar reika
lingos. Reikalingos ir pagal
binės organizacijos ir akty
vūs reikalą suprantą veikė
jai. Lietuviškai bylai reika
lingas pozityvus, į taikinį 
pataikąs veiksmas, o ne tuš
čios kalbos, skundai ar be
prasmiai ginčai. Štai geras 
pavyzdys iš praeitų metų 
veiklos.

Lietuviai buvo apkaltinti 
žydų žudymu. Tai atsispin
dėjo ir kelis sykius per tele
viziją Šiaurės Amerikoje ir 
Europoje rodytame filme 
"Holocoust”. ALTos ir Lie
tuvių B-nės veikėjas Dr. V. 
Stankus su grupe kitų Cle- 
velando veikėjų padarė rei
kiamų žygių ir priėjo prie 
NBC televizijos vadovybės 
ir jos skundų knygos. Buvo 
pareikštas protestas, pa
teikti reikiami įrodymai ir

KNYGOS IR
ĮDOMUS LEIDINYS

Bankstown savivaldybės 
bibliotekoje užtikau knygą, 
autorius Alain Stanke. Kny
gos pavadinimas "So much 
to forget”. A child’s vision of 
hell. Išleista Gage leidyklos. 
Vertimas iš prancūzų 
kalbos. Leidimo metai nepa
žymėti. Knyga įdomi tuo, 
kad joje aprašomi įvykiai 
vyko rusų ir vokiečių oku
pacijos metais Lietuvoje ir 
Vokietijoje. Įvykiai praside
da prie Birštono 1940 metais 

’birželio 15 d. rusams oku
puojant Lietuvą. Tuo laiku 
autoriui buvo šešeri metai 
amžiaus. Jis vaiko vaizduo
te, pasakojimo forma, kar
tais su jumoro doze, pateikia 
jo matytus rusų ir vokiečių, 
okupantų žiaurumus, kurie 
jo amžiui daugely vietų ne
suprantami. Knygoje dau
geliu atvejų panaudoti ori
ginalūs lietuviški žodžiai ir 
trumpi sakiniai. Knyga, su- 
pažinimui su to meto įvy
kiais Lietuvoje, rekomen
duotina visiems anglų kalba 
skaitantiems. Ypatingai 
verta paskaityti mūsų jau
nimui, nes anglu kalba lite
ratūros apie to meto įvykius 
Lietuvoje labai trūksta.

Apie autorių. Aloyzas - 
Vytas Stankevičius - Alain 
Stanke gimė 1934 metais 
Kaune (Jo tėvas A. Stanke
vičius buvo , Kauno radio 
stoties viršininkas). Pary- 

nuorašai pasiųsti atitinka
moms valdžios įstaigoms ir 
Ohio valstijos senatoriui 
buv. astronautui John 
Glenn. Klaida buvo atitaisy
ta. Jei tokių veikėjų kaip Dr. 
V. Stankus ir atitinkamų or
ganizacijų žygiai nebūtų pa
daryti, tai lietuviai ir liktu
me amerikiečių akyse kaip 
laukiniai žudikai, neverti 
laisvės ir nepriklausomos 
valstybės. Aišku, kad tokios 
nuomonės sudarymas labai 
pakenktų mūsų bylos palan
kiam sprendimui, ypač kad 
žydai turi gana didelės įta
kos Amerikos politikai. Po
puliarusis buv. Amerikos 
užsien. reik, ministeris Dr. 
H. Kissinger kuris laimėjus 
respublikonams galįs vėl 
būti pakviestas į tą poziciją, 
yra taip pat žydų kilmės, gi
męs Vokietijoje.

Ne visada taip taikliai ir 
energingai veikiame, kaip 
Dr. V. Stankus ir jo talki
ninkai. Mes turime ne tik 
balstis į visų duris, bet ir iš
naudoti visokias progas, ku
rių dažnai pasitaiko. Pvz., 
Amerikos lietuviai turėjo 
pasakišką progą, kuria jie 
visai nesidomėjo ir jos neiš
naudojo. Amerikiečiai kaip 
skęstantis graibėsi už šiau
do: ir eilinio žmogaus gatvė
je pareiškimas jiems reiškė 
labai daug jų moralei ir vie
šajai opinijai dėl įkaitų Irane 
ir jų išlaisvinimo. Turime 
užtenkamai organizacijų ir 
jų vieši pareiškimai ameri
kiečių naudai ir progai pasi
taikius lietuvių įsijungimas į 
demonstracijas ar protestus 
galėtų laimėti daug palan
kumo ir Lietuvos bylai. Įsi
jungė juodukai, žydai ir kiti, 
o lietuviai užsidarę savame 
kieme, visai nesidomėdami, 
kas vyksta kaimynų ar šei
mininkų kieme.

Bendra šio rašinio mintis 
yra ta, kad kovojant dėl 
Lietuvos nepriklausomybės 
turime žvelgti iš ateities 
perspektyvos.

K. Audrėnas

AUTORIAI
žiuje baigė gimnaziją. 1951 
m. atvyko į Kanadą. Mont- 
realio universitete studijavo 
prancūzų literatūrą, studi
juodamas dirbo radiofone 
kaip tekstų rašytojas. Nuo 
1961 metų dirba kaip laisvas 
žurnalistas. 1975 m. įsteigė 
savo knygų leidyklą "Inter
nationale Alain Stanke. Pa
rašė keletą knygų prancūzų 
kalba.

V.S.

ŠIANDIENĖ MOTERIS

Ava Saudargienė

"Today’s Woman" - knyga 
anglų kalba šių metų pra
džioje pasirodžiusi knygynų 
lentynose. Mano dėmesį pa
traukė autorius vyras, o dar 
labiau, kad tai lietuvis.

Jaunas lietuvis Rimgau
das Bagdonas garsėja aus
tralų jaunosios kartos dir
bančiųjų gretose, tirdamas 
darbo sąlygas ir nepalankias 
aplinkybes. "Net aukštą po
ziciją pasiekusios moterys 
vis dar skaitomos keistu fe
nomenu”, sako Rimgaudas. 
"Daugumas vyrų yra šovi
nistai , kaltina jaunas rašy
tojas pirmoje knygoje "Fin
ding a Job", kurioje nagri
nėja darbo galimybes. Tik 
ką pasirodžiusioje antroje 
knygoje "Today’s Woman”, 
autorius kalba apie moterų 
poziciją darbe ir jų teises.

Kristijono Donelaičio 
sukakčiai

PRIORUS IR KRISTIJONAS

Karališka gromata, kurioj pikt’s paprotys būrų, kada 
jie savo javus į miestus veždami arba nedėldienomis į 
bažnyčkiemius važiuodami, tenai iki temstant karčia- 
mose pasiliekt, paskui prisigėrę namo grįždami arklius 
gerguja ir patraukiu... aštriausiai uždraudžiamas yra. 

erlyne 23-čią dieną mėnesio lapkričio 1739. (Nurodoma, 
kad Prūsijoje ir Lietuvoje gyvenantieji kaimiečiai, nuvy
kę į miestus ir pardavę gaminius, išbūna tenai iki nakties. 
Jų arkliai stovi šaltyje ir darganose neprižiūrimi. Grįžda
mi išgėrę per greitai varo arklius ir juos perguja. Mies
tuose leidžiama pasilikti iki pirmos vai. po pietų, o baž
nytkaimiuose iki pamaldų pabaigos.). Pasirašė Pritzkus 
Willus.

*

METAI: VASAROS DARBAI

Tas nenaudėlis Plaučiūns,...
Į Karaliaučių dalgį pirkti tiesiog nukeliavo. 
O vei, ten dyvų visokių daug pamatydams 
Ir žioplinėdams vis bei būriškai šokinėdama, 
Budę su nauju dalgiu nusipirkt užsimiršo;
Bet ir kuinpalaikį taipjau pas Miką pragėręs, 
Pėsčias po dviejų neaelių vos parsibastė.

METAI: RUDENIO GERYBĖS

Ogi dabar, želėk Dieve! tik gėda žiūrėti, 
Kad lietuvninkai, prancūziškai pasirėdę, 
Į bažnyčią vos išgirst ką kyšteria galvas, 
O paskui tuo žaist ir šokt į karčiamą bėga. 
Taip po tam keli tarp jų, aklai prisimaukę, 
Būriškai bei kiauliškai tuo pradeda zaunyt 
Ir, bažnyčioj išgirstų neminėdami žodžių, 
Būriškas štųkas glūpai taisydami, juokias. 
Bet kiti, vaidus del niekniekių prasimanę 
Ir girti kits kitą prie galvos nusitvėrę, 
Nei razbaininkai, ant aslos vemdami tąsos, 
Kad vėmalai visur per visą karčiamą teška.

(Parinko A.K.)

Tai dviejų metų moters 
gyvenimo ir darbo studija, 
rodyklė besiruošiančioms 
įsijungti į darbo armiją. 
Rimgaudas Bagdonas tryli
ka metų dirbąs įdarbinimo 
departamente konsultantu, 
iš pirmų šaltinių patyrė fak
tus apie moters darbo sun
kumus ir diskriminaciją, ku
ri dar ir dabar egzistuoja. Jo 
patarimas moterims: siekti 
specialybės technologijoje, 
dirbti įgytoje specialybėje.

Knyga aktuali, parašyta 
lengvu stiliumi, neliečia lie
tuvių klausimo, bet bus įdo
mi jaunoms lietuvaitėms, 
besiruošiančioms karjerai.

Dirbančios moters gyve
nimo aspektus išnagrinėjęs, 
autorius duoda sąrašą mo
terų, pasižymėjusių karuo
se, moksle, mene ir techni
koje. Kovojusių už savo 
kraštą moterų sąraše pasi
gedau lietuvės Emilijos Pla- 
terytės, sukilimo prieš rusus 
didvyrės, ir rašytojų sąraše 
Žemaitės, lietuvių literatū
ros klasikės. Tas gal ir at
leistina, nes jaunas rašyto
jas besimokydamas Austra
lijos mokyklose visai netu
rėjo galimybės pažinti Lie- Į 
tuvos istorijos nei literatu- t 
ros.

Rimgaudo Bagdono tėvas 
muzikas, Kauno operos 
smuikininkas. Išvietinta 
šeima gyveno Vokietijoje, 
kur mirė tėvas. Ketverių 
metų Rimgaudas su motina 
ir vyresniu broliu atvyko į 
Australiją, užaugo ir baigė 
vidurinį mokslą, pradėjo 
studijuoti universitete. Lie
tuviškai kalba laisvai, tai 
motinos nuopelnas; domisi 
Lietuvos tragedija, studi
juoja istoriją ir ypač domisi 
lietuvių kovomis su kry
žiuočiais. Tikėtina, kad jau
nas Rimgaudas angliškai 
kalbančius plačiau supažin
dins ir su lietuvių tauta.
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SYDNEY

MOKSLO METŲ
PRADŽIA SYD. SAVAIT

GALIO MOKYKLOJE

Vasario 24 d. vėl būriavosi 
Lidcombe parapijos kieme 
vaikučiai ir jų tėveliai bei 
mokytojai. Matėsi ir naujų 
veidų.

Mokyklos globėjas kun. P. 
Butkus visus džiaugsmingai 
bei ryžtingai pasveikinęs 
darbą pradėjo malda. Mo
kyklos vedėja p. Julija La- 
šaitienė jaunimą ir mokyto
jus paskirstė į klases pati 
pasiimdama pačius mažiuo- 
sius - darželį ir pirmąjį sky
rių. Jai talkon ateina J. Šli- 
terienė. Antrą A skyrių 
ves Ramunė Ripphousen, II 
B skyrių - Emilija Viržin- 
tienė, III skyrių Vytenis 
Šliogeris ir IV skyrių Jonas 
Šarkauskas. Vėliau bus ir 
tautiniai šokiai (mokytoja 
Marina Cox) ir dainos, kurių 
mokins Aldona Stasiūnai- 
tienė. Darbas pradėtas su 
virš 40 mokinių, bet dar ti
kimasi daugiau.

Padėkojus už sėkmingą 
darbą pereitais metais Tėvų 
Komitetui ir jam atsistaty
dinus, sudarytas naujas 
Tėvų Komitetas, į kurį įeina 
Petras Viržintas, Nijolė 
Venclovienė, Kristina Di- 
čiūnienė ir Laima Protienė. 
Jau numatyti ir mokyklos 
parengimai: gegužės 11 d. 
surengti Motinos Dienos 
minėjimą, o išvakarėse (ge
gužės 10 d.) paruošti radijo 
valandėlę motinoms pa
gerbti. Gegužės 24 d. me
tinis mokyklos balius, gi 
spalio 6 d. mokyklos išvyka 
arba gegužynė.

Pirmoji mokyklos diena 
užbaigta pamaldomis St. 
Joachim’s bažnyčioje,

Mokyklos Globėjas
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VASARIO 16-SIOS
MINĖJIMAI

VASARIO 16-JI PERTHE

Pertho lietuvių apylinkės 
pirmininkė p. Francienė, 
atidarydama minėjimų pas
veikino Pertho lietuvius ap
lankiusius ALB Krašto Val
dybos pirmininką p. V. Ne- 
verauską su ponia ir Krašto 
Valdybos narį p. Gerulaitį. 
Pakviestas paskaitai ALB 
Kr. Valdybos pirm. p. V. 
Neverauskas pasveikino 
Pertho lietuvius, pirmą kar
tą švenčiančius Vasario 
16-ją nuosavuose namuose ir 
drauge priminė, kad nepri
klausomybės šventę Aus
tralijoje jis pats šventė 
Grayland ateivių stovykloje 
prie Pertho. Prelegentas, 
savo žodyje apžvelgdamas 
mūsų tautos, ypač atgimimo 
laikotarpio praeitį, kai tau
tos pasišventėliai 1918 m. 
vasario 16 d. paskelbė Lie
tuvos nepriklausomybę, 
kuri tapo tikrove ryžtingu 
pasišventimu ir visos tautos 
pasiaukojimu, ypač karių - 
savanorių, iš kurių daugelis 
paaukojo gyvybę ir sveikatą 
kovose su Lietuvos priešais. 
Per trumpą laiką atsistačiu- 
si iš po karo griuvėsių Lie
tuva pasiekė ekonominio 
gerbūvio ir kultūrinio atgi
mimo, palyginamai aukštes
nio už kaimyninius kraštus. 
Taigi, ginklams nutilus atsi
darė švietimo ir meno įstai
gos - universitetas, teatras, 
vidurinės ir pradžios mo
kyklos, pramonė, prekyba 
perėjo į lietuvių rankas. 
Pramonės, ypač žemės ūkio 
gaminiai pasiekė visas pa
saulio rinkas.

Buvome priimti lygiatei
siu nariu į Tautų Sąjungą, 
nors su artimiausiais pavy- 
džiais kaimynais santykiai 
buvo įtempti. Deja, šis lais
vės, pažangos ir gerbūvio 
laikotarpis buvo trumpas. 

I i
Skelbimas 

j ŠVENTOJO RASTO TYRINĖTOJŲ GARSINIMAS

Viltis po mirties
TEISIEJI IR NETEISIEJI

O kas bus gyvas anoje "paskutinėje dienoje”, tūks
tantmetinėje dienoje, kuomet amžinasis gyvenimas bus 
užtikrintas visiems tikintiesiems? Tuo metu gyvens visa 
žmonija, nes Dievas yra nutaręs pabudinti visus iš mir
ties miego. Apaštalas Povilas sako, kad ’’bus teisiųjų ir 
neteisiųjų prisikėlimas iš numirusiųjų”. (Ap. Darb. 24:15) 
Jėzus yra pasakęs: ’’Nesistebėkite tuo, kad ateina valan
da, kurią esantieji kapuose išgirs Dievo Sūnaus balsą ir 
išeis”. (Jono 5:28, 29) Kaikurios Biblijos klaidingais ver
timais arba savo pridėtais komentarais panaikino pa
guodos žodžius, kurie parašyti Jono 5:29 eilutėje: ’’Kurie 
gerą darė, išeis prisikelti į gyvenimą, o kurie pikta darė, 
keltis į teismą”, ne į amžiną prapultį arba pasmerkimą.

Viešpaties pasakyta, kad tie, ’’kurie darė gera, išeis at
sikelti į gyvenimą”. Čia kalbama apie pasišventusius ti
kėtojus, kurie pasirodė vertais "garbės, šlovės ir nemir
tingumo”. (Rom. 2:7) Šitie gyvens ir karaliaus su Kristu
mi, dalyvaudami Abraomo "sėkloje”, per kurią bus palai
mintos visos žemės giminės. (Gal. 3:27-29) Šitie bus pa
našūs į Jėzų ir dalyvaus jo dangiškoje garbėje. (1 Jono 
3:2) Jiems bus suteiktas "gyvenimo vainikas”, ir pati 
’’dieviškoji prigimtis”. - Apr. 2:10; 2 Pet. 1:4.

Bet tų, kurie prisikels gyventi ir karaliauti su Kristu
mi, bus visai mažas skaitlius, palyginant su milijonais mi
rusiųjų. Jėzus kalbėjo apie juos kaip apie ’’mažąją kaime
nę” arba ’’mažąjį būrelį", kuriems dangiškam Tėvui pati
ko atiduoti karalystę. (Luko 12:32) Visa mirusiųjų di
džiuma priskaitoma prie tų, kurie Dievo požiūriu nedarė 
kas gera. Jie mirė ir tebemiršta, būdami nariais nuodė
mingos ir mirštančios padermės. Pagal žmonių nustaty
tas taisykles jie buvo gana teisūs žmonės geri piliečiai ir 
geri kaimynai, tačiau jie nebuvo Viešpaties pasekėjai, to
dėl Kristaus kraujas nesuteikė jiems teisės pasidaryti 
teisingais Dievo akivaizdoje.

Bus daugiau

Mūsų Pastogė Nr. 8, 1980.3.3, psl. 4

Turėjome suklupti prieš 
nepalyginamas mūsų priešo 
jėgas. Bet mes nepalūžome 
dvasia. Dabartinis mūsų už- 
grobikas klastoja, niekina 
mūsų praeitį, perša mums 
gimtojo krašto meilę pa
neigdamas kas mums šven
ta: žmoniškumą, savų įsiti
kinimų laisvę. Todėl bet kur 
likimo nublokšti, švęsdami 
savo tautos šventę stiprin
kime kas mus jungia, at
meskime, kas mus skiria, 
kas silpniną tautinį atspa
rumą, įtraukime savo vaikus 
į bendruomenės veiklą, įdie
kime juose tautiškumo jaus
mą, gimtosios kalbos meilę. 
Ir kol Vasario 16 dvasia bus 
mūsų širdyse, ji teiks mums 
jėgų siekiant tėvynei nepri
klausomybės ir mūsų bend
ruomenė bus tol gyva, iki 
tikslas bus pasiektas.

Neabejotinai šias mintis 
šventės dalyviai pasisavino 
iš valdžios ir pakilios gerb. 
ALB Krašto Valdybos pir
mininko kalbos.

ALB Krašto Valdybos na
rys p. Gerulaitis pabėrė, 
anot programos pranešėjo, 
lietuviškų žodžių virtinę. 
Savo dramatiškai nostalgiš
koj elegijoj mus perkėlė į 
spaudos draudimo, vargo 
mokyklos ir priešnepriklau- 
somybės laikus. Laisvės 
troškimui išsipildžius primi
nė daugeliui džiaugsmingas 
gerbūvio ir kultūrinio su
klestėjimo dienas. Juodiems 
debesims užslinkus ir liki
mui po pasaulio kampus iš
blaškius guodė mus vaiz- 
džiais, viltį keliančiais žo
džiais nukeldamas į tėviškę, 
kur mūs brangūs broliai, kur 
mūsų vaikščioti takai dar 
mūsų mintyse neužžėlę. Gal 
ne vienas jausmingesnis ga
lėjo užuosti net šviežiai su
arto dirvono kvapą, ar pa
justi aguonos žiedo švelnu

mą, ar, pulgiškai išsireiš
kiant, nukrėsti nuo smilgos 
kristalinį rasos lašelį.

Abudu mūsų svečiai jaut
riais žodžiais sustiprino mus 
dvasiškai ir paskatino ryžtis 
bendram tikslui - išlikti lie
tuviais.

Savanoris A. Klimaitis, 
primindamas pirmųjų sava
norių, karininko Juozapavi
čiaus ir Povilo Lukšio žuvi
mo metines, kurios artimai 
sutampa su Vasario 16, pa
prašė juos pagerbti susi
kaupimo minute.

Moterų choras, p. Skrolio 
diriguojamas, padainavo 
"Kur tas šaltinėlis", "Gražus 
rūtelių darželis” ir kitų dai
nų. Angelė Pasčekaitė pa
deklamavo. Lietuvių Dienų 
organizatorė p. G. Vasi
liauskienė, iš spaudos paty
rusi, kad Pertho lietuviai 
turi chorą, asmeniškai įga
liojo p. Gerulaitį pakviesti 
moterų chorą dalyvauti 
Dainų Šventėje Adelaidėje. 
Tuo pačiu p. Gerulaitis ma
loniai kvietė tautinių šokių 
šokėjus ir visus Pertho lie
tuvius atvykti į Lietuvių 
Dienas Adelaidėje.

Minėjimo salėje trūkstant 
vietos (tiek gausiai buvo su
sirinkusių) taut, šokių šokė
jai iškvietė šventės dalyvius 
į kiemęlį, kur pašoko keletą 
šokių. J.š.

BRISBANE

VASARIO 16-sios
MINĖJIMAS

Lietuvos Nepriklausomy
bės paskelbimo šventė, čia 
paminėta vasario 16-tą dieną 
- šeštadienį Railway Institu
to salėje city. Minėjimas 
pradėtas 7.30 vai. vak. apyl. 
valdybos pirm. K. Bagdono 
trumpu žodžiu primenant 
dienos reikšmę bei pasvei
kinant gausiai susirinkusius 
tautiečius ir kitų tautybių 
svečius. Į garbės prezidiumą 
pakviesti: S. Sagatys, V. 
Zablockienė, O. Jakavičienė 
ir K. Stankūnas. Įnešus tau
tinę vėliavą, sekė kun. Dr. 
P. Bačinsko lietuvių ir anglų 
kalboje invokacija. Kruopš
čiai paruoštą ir turiningą 
paskaitą skaitė valdybos 
sekr. VI. Musteikis. Paskai
tos santrauką anglų kalboje 
papasakojo kun. Dr. P. Ba- 
činskas. Oficialioji progra
mos dalis užbaigta Tautos 
Himnu. Išnešus vėliavą sekė 
meninė programa.

Pirmieji scenoje patys 
mažieji pipiriukai-riukės, 
kapelionui vadovaujant, 
darniai padainavo tris dai
neles bei pašoko "Noriu 
miego”; vyresniųjų mergai
čių grupė, gitara pritariant 
O. Andriulytei, skambiai 
padainavo irgi tris dainas; 
mišrus choras, vedamas J. 
Kiškūno, garsiai išpildė taip 
pat tris dainas. Galiausiai 
vyresnės mergaitės žavėti
nai pašoko Kalvelį ir Suba
tėlę. Meninę programą 
sklandžiai pranešinėjo O. 
Klimienė. Galiausiai grojant 
čia žinomai Musteikių šei
mos kapelai, sekė bendras 
pasilinksminimas besivaiši- 
nant karštomis dešrelėmis 
paruoštomis mūsų darbš
čiųjų ponių bei atsigaivinant 
įvairios paskirties skysti
mėliais. Tenka paminėti, 
kad iš retesnių svečių minė
jime dalyvavo latvių bend
ruomenės pirmininkas p. 
Kukums su ponia, viešnia iš 
Lietuvos J. Bagdonavičiaus 

sesuo kėdainiškė, taip pat 
sydnejiškis p. A. Bučinskas 
tuo metu Brisbanėj lankęsis 
tarnybos reikalais.

Bendrai viską suglaudus, 
minėjimą reikia pripažinti 
visapusiškai pasisekusiu.

klimelis

VASARIO 16-JI 
GEELONGE

Minėjimas įvyko vasario 
17 d., prasidėjęs 9 vai. pa
maldomis, kurių metu gie
dojo Geelongo Liet. Choras, 
vad. M. Kymanto. Kun. P. 
Dauknys atlaikė pamaldas ir 
pasakė jautrų pamokslą.

10.30 vai. įvyko minėjimas 
Liet. B-nės Namuose. Neat
vykus numatytam paskaiti
ninkui p. S. Karpalavičiui, 
kuris keletą dienų prieš mi
nėjimą susirgo, paskaitą 
skaitė valdybos pirm. Dr. S. 
Skapinskas. Paskaita buvo 
glausta, bet efektyvi, pri
vertusi susikaupti. Sekė 
maloniai visus nuteikęs 
Geelongo liet, choras, skam
biai sudainavęs tris dainas. 
Minėjimas baigtas Tautos 
Himnu.

Po minėjimo sekė kavutė. 
Dar ilgokai buvo pabend
rauta besimėgaujant naujos 
valdybos parengtam
vaišėm. g. Samanis

NEPRIKLAUSOMYBĖS
ŠVENTĖS PRIĖMIMAS 

MELBOURNE

Praktika parodė, kad su
rengti svetimtaučiams priė
mimą nepriklausomybės 
šventės išvakarėse yra 
visapusiškai naudinga. Mes 
turime progos iš naujo iš
kelti mūsų stiprų norą ir 
reikalavimą būti laisviems 
savo laisvoje valstybėje ir 
įspėti kitus kas mūšų krašte 
atsitiko.

Šiais metais priėmimas 
buvo surengtas kelių gera
darių lėšomis.

Dalyvavo: 5 federaliniai 
parlamentarai, opozicijos 
vadą Mr. W. Heyden repre
zentavo Hon. Dr. Moss Cass, 
11 Viktorijos parlamentarų, 
6 įvairių religijų atstovai, 6 
diplomatai, 12 Australijos 
~v i š“

GEELONG

Vasario 3 d. Lietuvių 
Namuose įvyko ALB Gee
longo Apylinkės Visuotinis' 
susirinkimas, kuriame daly
vavo 51 asmuo. Susirinkimui 
pirmininkavo K. Starinskas 
ir sekretoriavo S. Slavickas.

Sus-mas praėjo labai 
sklandžiai. Be vargo išrinkti 
vadovaujamieji organai. 
Naują Apylinkės Valdybą 
sudaro: Dr. S. Skapinskas - 
pirmininkas, O. Schrederis - 
vicepirm., Dr. R. Šarkis - 
sekretorius, I. Dargyainis - 
kasininkas, C. Vaičekaus- 
kienė - narė kult, reikalams; 
V. Stuikevičius, S. Šutas 
(sen.), V. Paškevičius ir F. 
Andriukonis - Liet. B-nės 
Namų adminstratoriai. 
Kandidatais paliko: E. 
Schrederienė, M . Buckienė 
ir E. Stuikevičienė.

ALB Geelongo Apyl.
Valdyba

NEWCASTLE
MALONU PAMINĖTI

Į paskutinį Vasario 16-to- 
sios minėjimą atsilankė en
tuziastingas naujas svečias - 
Stepas Venskus, jau senai 
su šeima gyvenąs šioje apy
linkėje. S.V. užsiprenume
ravo "Mūsų Pastogę”, nusi- 

aukštų pareigūnų ir 14 as
menų atstovaujančių 
etnines grupes. Tasmanijos 
"Hellp” draugiją, kuri rūpi
nasi estais, latviais ir lietu
viais, gerai atstovavo Tas
manijos universiteto lekto
rius Algis Taškūnas ir Dr. 
Krupp.

Bendruomenės pirminin
kas Albinas Pocius pasvei
kino susirinkusius ir pak
vietė Algį Taškūną iš Tas
manijos tarti žodį. Algis 
Taškūnas pasakė, kad 16-ta 
Vasario yra mūsų laisvės 
simbolis, kaip karūna yra 
laisvės simbolis Australijo
je. Jis paminėjo, kad Lietu
va vėl bus laisva, jau mūsų 
vaikų amžiuje, ne karu, bet 
evoliucijos būdu, stipria lie
tuvių dvasia ir bekompro- 
misiniu laisvės troškuliu.

Rusų komunizmą jis paly
gino su vėžio liga. Jis plečia
si ir jeigu jiems niekas ne
sutrukdys, visas pasaulis 
bus jų rankose.

Jis kalbėjo angliškai ir jo 
kalba buvo akis atverianti 
Australijos publikai. Jis pri
minė, kad mes aiškiai įspė
jome vakarų pasaulį ir šau- 
kėmės pagalbos per pasku
tinius 40 metų, bet vakarai, 
apakinti kapitalistinio gob
šumo, nusistatę nebeklau
syti.

Po to kalbėjo senas Mel
bourne lietuvių draugas, 
Melbourne arkivyskupas 
Sir. Dr. Frank Little.

Mr. Peter Falconer pas
veikino lietuvius Nepriklau
somybės šventės 62-tros su
kakties proga ir perdavė 
Australijos premjero Mr. 
Fraserio sveikinimus.

Mr. Walter Joną repre
zentavo Viktorijos premjerą 
Mr. Hamer. Jis labai drau
giškai pasveikino lietuvius.

Paskutinis kalbėjo Mr. 
Short M.P. iš Ballarato.

Aldona Butkutė, Bend
ruomenės Valdybos sekre
torė, padėkojo svečiams už 
kalbas ir sveikinimus ir 
pakvietė dar pasivaišinti 
įvairiais Melbourne Sociali
nės Globos moterų pada- 
mintais skanumynais.

Alisa Baltrukonienė

A I P
pirko Dainų Šventės plokš
telę. St. Venskus pareiškė, 
kad įsijungti į lietuvių bend
ruomenės gyvenimą paska
tino girdimos lietuvių va
landėlės - radio translacijos 
iš Sydney, kur taip pat iš
girdęs ir apie Nele lietuvių 
gyvenimą. Būtų gražu kad 
šiuo gražiu pavyzdžiu pa
sektų ir kiti ’ užsikasę” tau
tiečiai.

DAKTARAI JUDA

Prof. Ph. Dr. V. Doniela 
liepos mėn. išvažiuoja studi
jų pusmečiui į Vak. Europą. 
Ph. Dr. A. Ivinskis balan
džio mėn. į konferenciją - 
simposiumą į J.A.V, gi med. 
Dr. G. Kišonas ką tik pakei
tė savo rezidenciją iš Nele 
miesto lygumos į New 
Lambton aukštumas, pa
reikšdamas, kad ten geres
nis oras ir kad aplinka tin
kamesnė augančių vaikų 
auklėjimo atžvilgiu. a

Buvo skelbiama, kad At
lante nuskendęs britų tank
laivis, vežęs 200.000 tonų 
naftos, bet vėliau aiškinta, 
kad jis buvęs Pietų Afrikos 
pagrobtas, išpumpuotas 
aliejus <ir .tuščias paleistas į 
jūros dugną;i .
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Įsteigtas Australijos Lietuvių 
Skautų Fondas

Vl-sios Tautinės Stovyk
los Australijoje metu iškilo 
mintis, kad pribrendo reika
las telkti lėšas mūsų skau
tiško jaunimo lavinimo ir 
ugdymo darbams. LSS Aus
tralijos rajonų vadovų suva
žiavimas Tautinėje Stovyk
loje pasiūlė steigti fondų ir 
pavedė rajono vadijai šiuo 
reikalu rūpintis. Po ilgesnių 
svarstymų 1979 m. rugsėjo 
19 d. LSS Australijos rajono 
vadija priėmė Australijos 
Lietuvių Skautų Fondo 
(ALSF) nuostatus.

Pagrindinis Australijos 
Lietuvių Skautų Fondo 
tikslas yra kaupti lėšas jau
nimo auklėjimui, jaunų va
dovų paruošimui, vadovų 
kursų - mokyklų organizavi
mui.

Australijos Lietuvių 
Skautų Fondo lėšas sudaro 
įvairūs skautų vienetų įna
šai, specialūs parengimai, 
loterijos, o ypač mūsų nuo
širdžių tautiečių asmeniškos 
aukos, mirusiųjų palikimai 
(jų jau keli buvo gauti), au
kos pagerbiant mirusius ir 
t.t.

Australijos Lietuvių 
Skautų Fondo valdybų su

Iš Baublio stovyklos

Jaunieji skautai Baublio stovykloje Canberroje. Iš k.: 
Arūnas Kovalskis, Skaistė Mauragytė ir Kazys Stepanas 
sveikina.

By courtesy of the Canberra Times

Rajono Vadijoje
* Šių metų pirmasis LSS 
Australijos Rajono Vadijos 
posėdis įvyko Vasario 4 d., 
Bankstowne. Tartasi rajoni
nės stovyklos. Ąžuolo - Gin
taro vadovų mokyklos kur
sų, Australijos Liet. Skautų 
Fondo, vienetų registracijos 
ir kitais reikalais.

* LSS Tarybos akivaizdinis 
posėdis šaukiamas gegužės 
17-18 d.d. Jaunimo Centre 
Čikagoje. LSS Australijos 

daro: v.s. fil. Balys Barkus - 
80 Links Ave., Concord, 
NSW 2137; s. Jonas Zinkus - 
84 Victor Ave., Picnic Point, 
NSW 2213; s.v.v.sl. Aloyzas 
Migus - 18 Silverwater 
Cres., Cabramatta 2166.

Taip pat į ALSF valdybų 
nariais įeina tuntų pristatyti 
atstovai: Melbourne - v.j.s. 
fil. Vytautas Vaitkus, 42 The 
Corso, Parkdale, Vic. 3194; 
Sydnejuje - p. Vytautas La- 
dyga, 138 Rose St., Yagoona 
NSW 2199. Kitose vietovėse 
- Adelaidėje, Canberroje, 
Geelonge atstovų pareigas 
laikinai eina tuntininkai.

Aukotojų pavardės bus 
skelbiamos spaudoje. Čekius 
ar pinigines perlaidas 
(Money Order) išrašyti 
"Lithuanin Scouts Fund in 
Australia” vardu.

Kviečiame visus tautie
čius pritarti mūsų siekiams, 
paremiant mūsų užsimoji
mus nors ir kukliomis savo 
aukomis.

Mes tikime į šviesesnę 
Lietuvos ir lietuviško jauni
mo ateitį!

Australijos Lietuvių 
Skautų Fondas

Rajonų Taryboje atstovauja 
3 skautininkai, kurie, tačiau, 
dėl tolimų distancijų, posė
dyje dalyvaus tik korespon
dentiniu būdu.

* Pereitų metų pabaigoje 
labai sunkiai sirgusiai buv. 
Seserijos Vyr. Skautininkei, 
v.s. Onai Zailskienei, Rajono 
Vadija ir paskiri skautinin
kai pasiuntė laiškų - linkėji
mų pasveikti. Gautas atsa
kymas - padėka per v.s. B.

* * *
P. J. Sakalauskas, Cabra- 

mattoje gyvenus tautietis, 
Vasario 16 d. proga parėmė 
Australijos Lietuvių Skautų 
Fondų $ 50 įnašu.

V.s. Elena ir p. Jonas 
Laurinaičiai savo sūnaus, 
a.a. Audriaus Laurinaičio - 
jauno "Aušros Tunto skautų 
vadovo - mirties 10-mečio 
paminėjimui, Australijos 
Lietuvių Skautų Fondui 
paskyrė $ 200.

Nuoširdus, skautiškas 
ačiū Australijos skautų 
vardu.

Australijos Lietuvių 
_ Skautų Fondas

Barkų: "... dėkoju Australi
jos Rajono sesėms ir bro
liams skautams ir skauti
ninkams už manęs prisimi
nimų sunkios operacijos 
proga ir nuoširdžius linkėji
mus pasveikti... Labai gai
liuosi, kad anuo metu, būda
ma Vyriausios Skautininkės 
pareigose, Jūsų neaplan
kiau. Džiaugiuosiu bent tuo, 
kad praėjusių vasarų 6-je 
Tautinėje Stovykloj, J.A.V., 
ir Čikagoje teko su austra- 
liečiais skautais susipažinti 
ir pabendrauti!..”

* Gauta laiškų ir iš praeitų 
metų pabaigoje Rajone be
silankiusių v.s. Vytenio ir 
v.s. Sofijos Statkų - Stasiš- 
kių. Jie, sausio 25 d. Jauni
mo Centre, Čikagoje, su
ruoštos tradicinės vakaro
nės metu pasakojo čikagie- 
čiams apie Australiją, įspū
džius pailiustruodami skaid
rėmis, kurių jie čia padarę 
netoli 400...

Turi ir nusiskundimų. Ra
šo: "... kam Jūs pasilikote 
pas save mūsų širdžių da
lį..?”

* "Mūsų Vytį” (akademikų 
skautų žurnalų) nuo šių me
tų pradžios redaguoja ener
gingasis v.s. Juozas Toliušis. 
Pirmasis numeris jau 
spaustuvėje. Jis taip pat re

daguoja ir "Skautų Aidų”.
Be to, girdėti, kad neužilgo 
pasirodysianti ir jo paties 
antroji novelių knyga, kurių 
išleis Akademinės Skautijos 
Leidykla.

* Gegužės 8-18 d.d., Viktori
joje, įvyks Rajono Ąžuolo - 
Gintaro Vadovų Mokyklų 
kursai. Iš J.A.V. gautomis 
žiniomis, kursams talkinin
kauti atvyksta Gintaro Va
dovių Mokyklos vedėja, s. 
Vanda Aleknienė.

* LS Brolijos Vyr. Skauti
ninkas, lapkričio 1 d. proga, 
apdovanojo LSS pasižymė
jimo ženklais šiuos nusipel
niusius Australijos Rajono 
rėmėjus ir vadovus-ves: Or
dinu Už Nuopelnus (sū rė
mėjo kaspinu) - Juhani Pul- 
linen (Sydney); Tėvynės

Leidžia Australijos Rajono Spaudos Skyrius. Rašinius siųsti: 
s.fil. I. Jonaitis, 18 Gloucester Rd., Epping, N.S.W. 2121 
Tel. 869 1159

Šventasis
su trimis rankomis

Kovo 4-to yra šv. Kazi
miero - skautų ir jaunimo 
globėjo šventė.

Apie šv. Kazimierų rašė 
s.kun. J. Pakalniškis, 
"Skautų Aide", 1970 m.

Vilniuje, šv. Kazimiero 
koplyčios altoriuje, yra šv. 
Kazimiero paveikslas su tri
mis rankomis. Paveikslas 
pieštas apie 1536 m. nežino
mo dailininko. Pasakojama, 
kad 1594 m. vienas meninin
kas, norėdamas tų paveikslų 
atnaujinti, nupiešė per toli 
dešinę rankų. Nupiešęs kitų 
rankų arčiau krūtinės, norė
jo anksčiau pieštų rankų pa
naikinti. Keletu kartų mėgi
no netinkamų rankų užtepti 
dažais, tačiau ji vėl pasiro
dydavo. Todėl, paveikslas 
paliko su dviem dešinėm 
rankom ir viena kaire.

Šv. Kazimieras yra įdomi 
asmenybė. Gimė 1458 m. ne 
savo tėvynėje, svetur, Kro-

Sūnaus žymeniu - s.v.v.sl. į 
Zigmų Jokūbaitį (Melb.) ir ! 
ps. Vytautų Mačiulį (Gee
long); Vėliavos žymeniu - 1 
s.v.v.sl. Raimondų Daukų, : 
s.v.v.sl. Romų Miniotų, 
s.v.pl. Jurų Kovalskį ir s.v. 
Ričardų Sipavičių (visi iš 
Canberros).

* LS Seserijos Vyr. Skauti- ' 
ninkė, lapkričio 1 d. proga 
Vėliavos žymeniu apdova- i 
nojo veiklių Sydnejaus ' 
skaučių vadovę, t.n. Vidų j 
Viliūnaitę.

* LSS Pirmija, lapkričio 1 d. į 
proga apdovanojo Lelijos \ 
Ordinu ilgametę skaučių 
veikėjų, v.s. Danutę Čižaus- 
kienę (Melb.). i
* LSS metinės šventės - ! 
lapkrišio 1 d. - proga, LSS į 
Tarybos Pirmija į i 
skautininkės laipsnį pakėlė I 
ps.fil. Pajautų Pullinen I 
(Syd.), į paskautininkų Į 
laipsnius - s.v.v.sl. Algį Mil- i 
vydų (Melb.), s.v.v.sl. Min- ' 
daugų Mauragį, v.s.v.sl. 
Audronę Kovalskienę (abu j 
iš Canberros) ir v.sl.fil. Eglę i 
Suchowerskienę (Syd.).

kuvoje iš mišrios šeimos. 
Tėvas lietuvis, taip pat Ka
zimieras, Lietuvos didysis 
kunigaikštis ir kartu Lenki
jos karalius. Motina nelietu- 
vė, austrė vardu Elžbieta. Iš 
Krokuvos, anų laikų Lenki
jos sostinės, per paskutinius 
8 savo gyvenimo metus, šv. 
Kazimieras atsilankė Lietu
voje net 6 kartus. Turint 
galvoje anų laikų susisieki
mo priemones ir kelius, toji 
dažna, ilga (apie 400 m) ir 
varginga kelionė buvo ryš
kus didelės meilės ženklas 
Lietuvai. Jis mirė džiovos 
pakirstas Lietuvoje, Gardi
ne 1484 m. kovo 4 dienų. Iš
kilmingomis apeigomis buvo 
palaidotas Vilniaus katedro
je.

Šv. Kazimieras mirė jau
nas, vos 26 m. amžiaus. Su
silaukė didžiausios garbės, 
kokios žmogus gali sulaukti, 
būtent šventumo aureolės. 
Nelengva buvo gyventi ka
rališkų rūmų prabandoje. Jį 
į altoriaus garbė pakėlė uo
lus ir sąžiningas” pareigų at
likimas, dvasinio gyvenimo 
tobulumo siekimas. Jis gerai 
suprato aukos, maldos ir at
gailos reikšmę. Išvykusį tė
vų pavaduodamas, sėkmin
gai tvarkė valstybinius rei
kalus. Nesišalino iš karališ
kųjų rūmų, nevengė jokių 
karalaičiui privalomų parei
gų bei pobūvių. Bendravo su 
visais žmonėmis, neišski
riant nei vargšų. Tačiau, ra
do pakankamai laiko ir sielos 
reikalams. Sakoma, kad iš jo 
tryškusį kažinkokia jėga, 
kuriai su pagarba nusilenk
davo žilagalviai patarėjai ir 
kiti patyrę ir gudrūs politi
kai. Jo gyvenimo obalsis 
buvo, geriau mirti, negu 
sunkiai nusidėti.

Po mirties žmonės greit 
pradėjo jį garbinti, kaip 
šventųjį. Prie karsto įvyko 
daug stebuklų. 1621 m. po
piežius Paulius V Kazimiero 
kultą paskelbė visuotinu. 
Popiežius Urbonas VIII 1636 
m. šv. Kazimierų paskelbė 
vyriausiuoju Lietuvos glo
bėju. Popiežius Pijus XII 
1948 m. šv. Kazimierą pas
kyrė visam laikui Lietuvos 
jaunimo ypatinguoju globė
ju. Jis yra lietuvių skautų ir 
skaučių globėjas, taip pat 
Lietuvos vyčių ir ateitininkų 
globėjas.

Vilniaus katedroje įruošta 
puošni šv. Kazimiero koply
čia, kur jo kūnas sidabrinia
me karste padėtas virš alto
riaus. Koplyčia tvyksėjo 
marmuru, švietė gipsinėmis 
figūromis. 1953 m. uždarius 
katedrą ir pavertus ją mu
ziejum, šv. Kazimiero kars
tas buvo perkeltas į šv. Pet
ro ir Povilo bažnyčių Anta
kalny, Vilniaus priemiesty.

Iš Anglijos Rajono skautų 
laikraščio "Budėkime!" Nr. 85
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* Vasario 16 d. pamaldose 
(17.2.80), Lidcombe, drauge 
su kitomis lietuviškomis or
ganizacijomis, su savo vėlia
va dalyvavo ir "Aušros” 
Tuntas. Po pamaldų, para
pijos salėje, įvyko trumpa 
tunto sueiga. Jos metu 
skauto įžodį davė Jonas Bu
činskas, ir prityrusios skau
tės - Julija Stašionytė. LSB 
Rajono vadeiva, v.s.fil. B. 
Barkus prisegė Už Nuopel
nus ordiną su rėmėjo kaspi
nu nuoširdžiam skautų bi
čiuliui - rėmėjui p. Juhani 
Pullinen (apdovanotas dar 
1979 m.) Visai eilei sesių - 
brolių, Canberros "Baublio” 
stovykloje įsigijusių specia
lybes, įteikti ženkliukai. 
Tuntininkei pasveikinus da
vusius įžodį, bei vienaip ar 
kitaip atžymėtus brolius - 
seses, skautai-tės bei tėve
liai supažindinti su tunto 
ateities darbais.

Sueigos metu į tuntą jaun. 
skautėmis - kandidatėmis 
įstojo Betina ir Monika Mi- 
gutės ir Regina Coxaite.

* ’’Aušros” Tunto parengi
mai artimoje ateityje:

1. Kovo 2 d. - tuntas orga
nizuotai dalyvauja savo pat
rono, šv. Kazimiero, pamal
dose ir vėliau - Kaziuko mu
gėje. Vakare - egzilų skautų 
plaukimo varžybos Birrongo 
olimpiniame baseine.

2. Kovo 8 d. - tunto skau
tai-tės dalyvauja liet, radio 
valandėlėje.

3. Balandžio 13 d. - Atve
lykio gegužinė ’’Aušros” 
stovyklavietėje, Ingleburne, 
N.S.W.

* Vyr. Skaučių Šatrijos Ra
ganos būrelis savo metinėje 
sueigoje, naująja vadove iš
sirinko v.s.v.sl.fil. Juliją Bo- 
gušaitę - Bassil. Sesė Julija, 
iš profesijos gydytoja, drau
ge su savo vyru - irgi gydy
toju - neseniai Campsie 
priemiestyje atidarė savo 
kabinetą. Tikimės, kad ten 
atsilankę pataisyti savo 
sveikatos aušr okai gaus ge
rą nuolaidą!

* Naujuoju Sk. Vyčių Gele
žinio Vilko Būrelio vadu, at
sistatydinus s.v.v.sl. Arvy
dui Zduobai, vasario mėn. 
įvykusioje sueigoje išsirinko 
s.v.v.sl. Gediminą Sauką.

* Anksčiau labai aktyviai 
besireiškusi ’’Aušros” Tunto 
skaučių veikloje ps. Danutė 
Šliogerytė, mus pasiekusio
mis žiniomis, vasario 16 d. 

sumainė žiedus su W. Bax- 
manu ir apsigyveno Merry- 
lands, Sydnejuje, ir, tiki
mės, vėl įsijungs į tunto 
veiklą.

Mielai sesei Danutei ir jos 
vyrui, vedybų proęa nuošir
džiausi sveikinimai ir linkė
jimai iš visų "Aušros” Tunto 
brolių ir sesių!

* Eilė aušriečių praeitų me
tų pabaigoje baigė gimnazi
jas: v.sk. Rita Barkutė, Rai
mundas Jurkšaitis, Rai
mundas Pullinen, Audronė 
Stašionytė. Sesė v.sl.t.n. 
Vida Viliūnaitė baigė far
macijos fakultetą Sydnejaus 
universitete.

* Sesės aušrietės pasiryžu- 
sios ištyrinėti šių dienų už
jūrių pasaulį ir jo stebuklin
gąją egzotiką: vasario 2 d. 
mėnesio ekspedicijai į J.A.- 
V. išvyko ps. Ginta Viliūnai
tė. Sklinda gandai, kad ge
gužės 25 ta pačia kryptimi 
suka ir sesė v.sl.fil. Laima 
Barkutė.

* Teko patirti, kad Sydne
jaus Senųjų Skautų Židinys 
balandžio mėn. vėl rengia 
tradicinę rudens ekskursiją. 
Broliai židiniečiai ir bičiuliai 
skatinami pasiruošti kelio
nei. Daugiau apie ekskursiją 
- vėliau, po kovo 2 d. įvyk
siančios Židinio sueigos.

* Vasario 1 d. mirė buv. Ži

GAL NUMATOTE 
PIRKTI 

NAUJĄ NAMĄ?
'TALKA* n»ria«» tkgliti Iki $15.000.

"TALKA" duoda paskolas iš 11% įkeičiant nekilnoja^. 
mą turtą. Procentai priskaitomi kas 3 mėn.

''TALKOS'.’ištaigos veikia Lietuvių Namuose -
ADELAIDE - MELBOURNE-SYDNEY

dinio narės, sesės O. Daniš- 
kevičiūtės - Maksvytienės 
tėvelis, a.a. Kazys Daniške- 
vičius. Ta proga sesei Onu
tei ir jos vyrui Juozui nuo
širdi, broliška Židinio narių 
užuojauta!

* Sydnejaus Senųjų Skautų 
Židinys, savo narių tarpe, 
sausio - vasario mėnesiais 
pravedė gerąjį darbelį - 
rinkliavą, reikalingų para
mos LSS narių sušelpimui. 
Aukos dar renkamos.
CANBERRA

* Vasario 8 d. įvykusiame 
’’Baltijos” Tunto vadijos po
sėdyje, iš pareigų atsistaty

dino tuntininkė, ps. Audro
nė Kovalskienė. Naujuoju 
tuntininku skiriamas s.v.v.
sl. Romas Miniotas. Tunto 
dabartinę vadiją, be tunti- 
ninko, sudaro: tunto adju
tantas - s.v. Ričardas Sipa
vičius, tunto sekretorė - 
v.sk. Audronė Stepanienė, 
iždininkė - v.sk. Vida Hali. 
Vienetų vadovai: Sk. Vyčių 
Šventaragio Būrelio vadas - 
s.v.sl. Ridas Daukus, Vyr. 
Skaučių žemaitės Būrelio 
vadovė - ps. Audronė Ko
valskienė, Rimgaudo Drau
govės draugininkas - ps. 
Mindaugas Mauragis, Rūtos 
Skaučių Draugovės draugi
ninke - v.sk. Rasa Maura- 
gienė.

TROPIKŲ EGZOTIKA
Ava Saudargienė

Skelbiame ištrauką iš torės kelionių išgyvenimų 
spaudai paruoštos A. Sau- knyga. Pirmąją knygą ”To- 
dargienės knygos iš limų kraštų miražai’ išleido 
kelionių. Tai jau antroji au- Nidos Knygų Klubas Lon

done 1976 metais. Red.

Frankfurtas... Atėnai... Praleidę dieną arabiškos mis
tikos apsuptame Bahrain, nusileidome žemiau; pro mėly
nus plyšius sumirgėjo Malajų vandenys ir Singaporės sa
los. Aerodrome atsisveikinau su bendrakeleiviais ir pasi
likau kelioms dienos aziatiniame mieste.

Singapore, Liūto miestas, egzotiškas Kinijos, Malazijos 
ir Indijos junginys išsitiesęs didžioj e ir keturiasdešimt 
keturiose mažose salose, 137 km į šiaurę nuo pusiaujo, 
Australijos pietų kaimynas. Buvusi Britų kolonija, karo 
bazė, buvusi Malajų Unijos respublika, ir pagaliau nepri
klausomas, laisvas miestas su 2.2 milijono gyventojų - ki
niečių, malajų ir indų, augusių Vakarų įtakoje. Tūkstan
čiai turistų maišosi tarp vietinių gyventojų. Tai miestas 
kuriame susitinka budizmas, hinduizmas, islamizmas ir 
krikščionybė.

Oras tirštas; kūnas permirkęs prakaitu. Žmonių kaip 
skruzdžių. Pagrindinėje miesto arterijoje, Orchard gat
vėje, girdžiu kalbant angliškai australišku ir zelandisku 
akcentu, rečiau amerikonišku. Migdolinių akių praeiviai 
užkalbinti atsako angliškai, taip pat krautuvių pardavė
jai, pašto ir banko tarnautojai. Tai anglo saksų miestas! 
Bet tuoj įsitikinau, kad taip nėra. Vietiniai kalba trimis 
oficialiai pripažintomis kalbomis: kiniečių, malajų ir ta- 
milų, sena indoarijų kalbos tarme, nors dauguma moka 
angliškai. Azijinį charakterį išryškina tropinis klimatas, o 
dar labiau siamiška ir kinietiška kultūra, kuri, nežiūrint 
kelių šimtų metų Britų valdymo, išliko sveika.

Einu pamažu per miesto centrą, giliai kvėpuoju drėg
nu, tropiniu oru. Kūnas įkaitęs, venos išsiplečia, kraujas 
plėšo kraujo indus. Nuo siamiškos pagodos akys nu
krypsta į modernišką dangorėžį. Elektrinėmis šviesomis 
žėri viešbučių vardai - plačiai žinomas Hilton, toliau Holi
day Inn, Hyatt, Western International, tarp jų puošnūs 
siamiški - Mandarin ir Ramada. Prie pagrindinių gatvių ir 
painiose arkadose vienaaukščiuose ir dviaukščiuose pas
tatuose krautuvė prie krautuvės. Egzotiški paveikslai, 
skulptūros,vazos, medžio drožiniai, ranka dažyti kartūno 
audiniai, batiko marškiniai, sijonai ir suknelės. Drožinių 
ir batiko ornamentuose gyvos geometrinės figūros ir gė
lės, malajų tautosakos didvyriai, slibinai ir žvėrys. Mažo
se krautuvėlėse pasigėrėtinai daug aziatinio meno bran
genybių iš džeido, dramblio kaulo, tikmedžio ir kinietiš- 
kos keramikos. Nuo sienų žvelgia kinietiški paveikslai; 
nuo lentynų raudonmedžio grakščios miniatiūriškų kinie
čių figūros ir groteskiški slibinai. Žalsvas, baltas ir raus
vas džeidas, minkštas ir šiltas iš pasižiūros, paliestas kie
tas ir vėsus, paslaptingai nušviečia tamsius krautuvių 
kampus, erdvių muziejų ir galerijų sales.
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Moderniškų, kasdieninio reikalingumo prekių pertek
lius. Vietiniai gaminiai pigūs. 50% pigesni negu savame 
krašte. Romos mezginiai ir odos dirbiniai, Paryžiaus kve
palai, geros gamybos Londono prekės, vilioja turistus že
momis kainomis.

Moterims skirti moderniški ir egzotiški apdarai, puoš
menos ir aukštos kokybės prekės dominuoja,betir vyrų 
krautuvės pilnos. Maža šių prekių dalis užpildytų imperi
alistinės Rusijos okupuotų ir komunistinio rėžimo 
nuskurdintų kraštų krautuves, neišvengiu palyginimo su 
ką tik aplankytų Jugoslavijos ir Lenkijos skurdu.

Kodėl Singaporeje prekių kainos perpus mažesnės ne
gu Australijoje ir Europoje? Klausiu prekiautojų.

’’Mūsų darbininkų atlyginimai maži?’ Buvo atsakymas.
Keturiasdešimt keturių darbo valandų savaitės viduti

niškas atlyginimas yra 50 Sing, dolerių, kas yra apie 15 
Aust, dolerių, tuo tarpu Australijos darbininko viduti
niškas atlyginimas už keturiasdešimt valandų savaitės 
yra 150 - 200 dolerių.

Iškėliau gyvenimo standarto klausimą. Singapore dau
gumas gyvena pasiturinčiai; pragyvenimas pigus, turiz
mas atnešė ekonominį gerbūvį visiems.

’’Nėra ubagų pas mus, neturime bedarbių, nes niekas 
pašalpų bedarbiams nemoka. Visi, kurie nori, gauna dar
bą.” Sako man neoficialūs informatoriai.

O kaip su unijomis?
’’Unijos deda pastangų įtraukti darbininkus į unijas, 

bet mūsų darbininkai nesijungia, jie mėgsta laisvę, ini
ciatyvą.” Sako šoferis. Tą patį tvirtina elektrikas, staty
bininkas ir padienis darbininkas.

Singaporės ekonominio gyvenimo pagrindas turizmas, 
į jį nukreipta pramonė. Turistai branginami. Daugumas 
atvyksta iš Azijos kraštų; antroje eilėje Australija, tre
čioje Zelandija. Gerbūvis ir tropinis klimatas reiškiasi 
puošniose vilose, bankuose, viešbučiuose, žmonių apsi
rengime ir šypsenoje.

Užėjau išgerti kavos į Hyatt, vieną naujausių Singapo
rės viešbučių. Jau įėjimas nustebino dekoratyvių krūmų 
ir gėlynų grožiu, fontanų žaidimu. Didžiuliame prieangy
je nuo lubų leidžiasi stalaktitai, skleidžia rausvą, kitur 
žalsvą ar melsvą šviesą. Rodos, įėjau į legendarinius 
Sindbado urvus. Minkšti, kaip vešlios samanos, kilimai 
slopino minkštasuoliuose paskendusių turistų kalbas ir 
patarnaujančių siamiečių žingsnius. Nusileidau į žemą 
krėslą ir tuoj negirdimai priėjo elegantiškas vyrukas su 
kavos servizu ant sidabrinio padėklo.

Nutolę nuo palmių alėjų seni siamiško stiliaus namai 
puikiomis drožinėto tikmedžio durimis ir langų stakto
mis, slepiasi tropinėje augmenijoje. Bet vis daugiau ir 
daugiau griaunama senų namų ruošiant vietą moderniš
kiems dangorėžiams iš cemento, plieno ir stiklo. Ekono
minis gerbūvis naikina senovės grožį.

Plati alėja nuveda į priemiesčius. Siauresni keliai vin
giuoja tarp žalių parkų ir vilų į kalvas.

Staiga prapliupo lietus. Pilka marška pridengė dangų, 
alėjas ir namus. Atsistojau po tankaus lapuočio šakomis, 
bet dideli lašai kiaurai krito. Tat nelaukiu kol nustos lyti 
ir einu, kaip ir kiti eina. Greit išlenda saulė ir nuo asfalto 
kyla garai. Kvėpuoti dar sunkiau.

Bus daugiau

MELBOURNE
* "Skautų Aido” redakto
riaus pristatymu, vasario 2 
d. Liet. Žurnalistų S-gos P. 
Daudžvardžio Fondas pas
kyrė $ 50 simbolinę premiją 
’’Džiugo” Tunto sesei, v.sk. 
Viltei Araitei už Skautų Ai
do iliustravimą. Ta pačia 
proga paskirtos premijos ir 
kiltiems 3 austrahečiams: už 
bendradarbiavimą 
"Tėviškės Aiduose”; v.sk. 
Loretai Čižauskaitei, Levu- 
tei Keblytei ir Dainai Bal- 
nionytei.

* Praeitų metų gruodžio 9 
d., Gilwell Parke, Vic., įvyko 
"Džiugo” Tunto metinė su
eiga - iškyla. Drauge iškyla
vo ir Melbourne 
Skautininkų Ramovė. Tunto 
sueigos metu, nuleidžiant 
vėliavas, įžodį davė paukš
tytės, vilkiukai, skautės ir 
skautai. Buv. Tunto skaučių 
skyriaus vedėjai, v.s. Danu
tei Čižauskienei, už jos ilga
metę veiklą tunte ir rajone, 
įteiktas LSS Lelijos ordinas. 
Skautininkų ratelyje 
skautininko įžodį davė brolis 
Algis Milvydas.

Iškyla užbaigta laužu.

* Melbourne Skautininkų
Ramovės sueiga įvyko vasa
rio 23 d. — X —•

Saulės sistemą sudaro 
šios planetos: Merkurijus, 
Venera, Žemė, Marsas, Ju
piteris, Saturnas, Uranas, 
Neptūnas, Plutonas.
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1980 m. krepšinio rinktinės
30-tosios Sporto Šventės 

metu, kaip tradicija, klubų 
treneriai sudarė pajėgiausių 
žaidėjų sąrašus, o iš tų sąra
šų buvo sudarytos Australi
jos lietuvių krepšinio rinkti
nės. Deja, ne visi treneriai 
pateikė sąrašus, ypatingai 
jaunių grupėje, todėl ir 
rinktinės šiose grupėse at
rodo nevisai išbalansuotos. 
Tas labai pastebima mer
gaičių rinktinėje ir to pasė
koje iš Geelongo pateko tik 
vienintelė mergaitė, o rink
tinės standarto žaidėjų mi
nėtame klube buvo ir dau
giau.

tė, Regina Ručinskaitė, Ire
na Rupinskaitė, Venesa 
Kalnins iš Adelaidės, Rena
ta Bertašiūtė, Elytė Viš- 
niauskaitė, Laima Pikelytė 
iš Melbourne, Rita Kaspe- 
raitytė. Snaigė Gustafson, 
Rita Andriejūnienė iš Syd- 
nejaus, Angelė Kardienė, 
Simoneta Wiasak iš Geelon
go ir Veronika Venslovaitė 
iš Canberros. Rinktinės tre
neris Philip Gustafson iš 
Sydnejaus.

Šių rinktinę sudaro 13 
žaidėjų, nes 8 iš jų surinko 
vienodai balsų.

MERGAIČIŲ RINKTINĖ

Į šią rinktinę pateko šios 
žaidėjos: R. Bertašiūtė, L. 
Steel, B. Steel, L. Mucenie- 
kaitė iš Melbourno, V. Kal
nins, L. Visockytė, K. Mika- 
lainytė iš Adelaidės, J. Sta- 
šionytė,. S. Abromaitė iš 
Sydnejaus ir L. Zenkevičiū- 
tė iš Geelongo. Mergaičių 
krepšinio rinktinės treneris 
Romas Zenkevičius iš Gee
longo.

Šioje rinktinėje pasigeb- 
dame geelongiškių S. Šutai- 
tės bei R. Kaladytės.

S POSTAI

VYRŲ RINKINĖ.

Šią rinktinę sudaro šie 
žaidėjai: Algis Milvydas, 
Ričardas Leknius iš Mel
bourne, Edis Kardas, Petras 
Šutas, Aleksas Wiasak iš 
Geelongo, Jonas Ignatavi
čius, Petras Urnevičius iš 
Adelaidės, Petras Andrie
jūnas, Raimondas Gulbinas 
iš Sydnejaus, Vytas Radze
vičius iš Hobarto. Rezerve 
Algis Vieraitis iš Adelaidės, 
o rinktinės treneris Stasys 
šutas iš Geelongo.

Vyrų rinktinė labai £erai 
išbalansuota, ką jie ir įrodė 
Sporto Šventės pabaigtuvių 
rungtynėse pries Canberra 
Cannons.

BERNIUKŲ RINKTINĖ

1980 metų jaunių krepši
nio rinktinė šios sudėties: T. 
Kavaliauskas, M. Wallis, R. 
Šliteris iš Sydnejaus, E. 
Stanwix, W. Stanwix iš Ho- 
barto, E. Ragauskas, T. Bal- 
nionis iš Melbourne, R. Na
vakas, J. Kalnins, R. Igna
tavičius ir R. Jaunutis iš 
Adelaidės. Rinktinės trene
ris Petras Andriejūnas iš 
Sydnejaus.

MOTERŲ RINKINĖ

Į rinktinę pateko šios 
žaidėjos: Ramunė Grigony-

LAIŠKAS
REDAKCUAI

Gerb. Redaktoriau, 
perskaičius Roberto

Sidabro aprašymą apie 
Sporto Šventėje vykusias 
Geelongo ir Adelaidės mo
terų krepšinio rungtynes, 
negaliu apsieiti be komenta
rų ir kelių klausimų Rober
tui.

Kas, Robertai, nulemia 
rungtynių rezultatus? Ne
jaugi rezultatų lenta, kuri 
rodė klaidingai sudėtų taškų 
skaičių? Kad su lentoje ro
domais rezultatais sutiko 
’’visi žiūrovai, vadovai ir 
pralaimėjusios komandos 
treneris” (tuo patvirtindami 
Adelaidės laimėjimą?), tai 
nieko stebėtino. Visi lenta 
vadovaujasi kaip tiksliu re
zultatu nežinodami, kad 
protokolavusios rungtynes 
mergaitės talentai gal ne 
matematikoj glūdi!

Kokia priežastis Adelai
dės klubo raštiniam proto
kolui? Ar penkių taškų 
persvara neįrodė Geelongo 
Vyties aiškios pergalės? La
bai gaila, kad Adelaidės klu
bas pasireiškia sportiškumu 
tik tada, kada jie tampa lai
mėtojais.

Panašiai įvyko 1960-jų 
metų sporto šventėje Syd- 
nejuje, kada Geelongo mo
terys iškovojo pirmą laimė
jimą prieš Adelaidę. Pasku
tinėse minutėse geelongiš- 
kėms vedant Adelaidės klu
bo vadovai bėgiojo apie tei
sėjų stalą šaukdami ’’stab
dyki! laikrodį”, nors per vi
sas sporto šventės moterų 
rungtynes laikrodis nebuvo 
stabdomas. Ir vėl ’’raštiški 
protestai”...

Jau laikas, Robertai, 
Adelaidės klubui išmokti 
pralaimėti be jokių protestų.

Giedrė Kaladienė

IŠVYKA Į PERTHĄ

Velykų švenčių 
Australijos lietuvių

metu 
. . vyrų

krepšinio rinktinė gastro
liuos tolimoje Vakarų Aus
tralijos sostinėje, kur nu
matoma sužaisti dvejas 
rungtynes prieš Pertho 
čempijonus Scarborough 
City bei latvių rinktinės 
krepšininkus. Šioje išvykoje 
dėl įvairių priežasčių nema-

tysime šių rinktinės žaidėjų: 
R. Lekniaus, P. Andriejūno, 
R. Gulbino ir V. Radzevi
čiaus, tad juos pakeis J. 
Obeliūnas ir S. Ragauskas. 
Kaip dabar atrodo Perthe 
lietuvius reprezentuos Edis 
Kardas, Petras Šutas, Alek
sas Wiasak, Jonas Obeliūnas 
iš Geelongo, Jonas Ignata
vičius, Petras Urnevičius, 
Algis Vieraitis iš Adelaidės, 
Algis Milvydas, Stasys Ra
gauskas iš Melbourne. Tre
neris Stasys Šutas iš Gee
longo.

Išvykai vadovaus ALFAS 
Valdybos pirmininkas Jur
gis Jonavičius. Su šia grupe 
vyksta ir 3 lietuviškos spor
to spaudos atstovai. Kvie
čiame ir daugiau tautiečių 
prisijungti prie šios grupės, 
nes tai yra labai reta proga 
pabendrauti su Vakarų 
Australijos lietuviais. Suin
teresuotus prašome neati
dėliojant kreiptis į ALFAS 
Valdybą: 27 Rickaby Str. 
Croydon Park, S.A. 5008.

VARPO METINIS
SUSIRINKIMAS

MLSK Varpas šaukia me
tinį susirinkimą kovo 16 d., 
sekmadienį, 2 vai. Lietuvių 
Namuose, Nth. Melbourne, 
kuriame privalo dalyvauti 
visi klubo nariai. Susirinki
mo dienotvarkė: 1. Susirin
kimo atidarymas. 2. Manda
tų komisijos sudarymas. 3. 
Susirinkimo prezidiumo su
darymas. 4.1979 m. metinio 
susirinkimo protokolo skai
tymas. 5. Iždininko praneši
mas. 6 Revizijos komisijos 
pranešimas. 7. Pirmininko 
pranešimas. 8. Pranešimų 
diskutavimas ir priėmimas.
9. Klubo valdybos rinkimas.
10. Revizijos komisijos rin
kimas. 11. Klausimai ir su
manymai. 12. Susirinkimo 
uždarymas.

Kandidatų į klubo valdybą 
yra pakankamai.

Klubo sekretorius

Veda V. Aųgurtinavifius

ŠACHMATAI
A. ČERKAVIČIENĖS

PERGALĖ

Vienintelė Australijos lie
tuvė šachmatininkė Petrė 
čerakavičienė nuolat važi
nėja iš Geelongo į Melbour- 
ną dalyvaudama šachmatų 
turnyruose. Skaitome apie 
įvairius sportininkų pager
bimus, bet niekas neatkrei
pė dėmesio į p. P. Čerakavi- 
čienę, vienintelę lietuvę mo
terį, reprezentuojančią 
lietuvius australų šachmati
ninkų tarpe. Štai australų 
spaudoje skaitėme, kad P. 
Čerakavičienė išsikovojo 
pirmą vietą Melbourne mo
terų šachmatų turnyre. Šia 
proga visų Sydnejaus lietu
vių šachmatininkų vardu 
sveikinu P. čerekavičienę ir 
linkiu tolimesnių laimėjimų. 
Tai bene reikšmingiausias 
P. čerekavičienės laimėji
mas turnyrų žaidimuose.

Čia šachmatų mėgėjai 
kviečiami pastudijuoti P. 
čerekavičienės laimėtą par
tiją prieš Lynda Pope, Vik
torijos tarptautinę šachma
tų meistrę.

PRANEŠIMAS

R.S.

KAS LIETUVIŠKAI NEK'ALBA, 
TAS LIETUVIŠKAI IR NEGALVOJA; 
KAS LIETUVIŠKAI NEGALVOJA, 
TAS LIETUVIŠKAI IR NEGYVENA!
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PARAMA PAVERGTŲ
TAUTŲ KOMITETUI

SVEČIAS. IŠ CHICAGOS

Jaunesnės kartos inž. 
Raimondas Korzonas tarny
bos reikalais atsiųstas į 
Sydnejų. Tai vienas iš ne
daugelio specialistų pasau
lyje dujų skystinimo srityje. 
Čia jis prižiūri ICI firmoje 
naujų instaliacijų darbus ir 
vėliau supažindins australų 
darbininkus, kuriems reikės 
šias instaliacijas prižiūrėti ir 
aptarnauti.

Raimondas yra vedęs 
Gailutės Lašaitienės puse- 
serę Danutę Bartuškaitę, 
tad atvykęs tuojau užmezgė 
ryšius su giminėmis, aplan
kė Lietuvių Klubą ir susipa
žino su vietiniais veikėjais, 
ypatingai sportininkais.

Raimondas yra įgaliotas 
Amerikos lietuvių sporto 
vadovybės užmegsti ryšius 
su Australijos lietuvių spor
to vadovais dėl Amerikos 
sportininkų išvykos į Aus
traliją, į Lietuvių Dienas 
Adelaidėje gale šių metų. 
Raimondas yra giliai susi
pratęs lietuvis, kuris randa 
laiko šalia savo profesijos 
dalyvauti lietuviškoje veik
loje, įskaitant ir Čikagos 
Lietuvių Operos chorą. Ka
dangi Sovietų Sąjungoje to
kių specialistų visai nėra, tai 
sužinoję lietuviai moksli
ninkai buvo pasikvietę inž. 
Raimondą skaityti paskaitų į 
Vilniaus universitetą. Inž. 
Korzonas ten vyko su sąly
ga, jeigu nereikės kojos iš
kelti Maskvoje. Tai jam pa
vyko.

Lietuvos Šiaulių Sąjungos 
įkūrėjo VI. Pūtvio - Putvins
kio 51 metų mirimo sukak
ties minėjimas įvyks kovo 9 
d. (sekmadienį) tokia tvar
ka:

11.30 vai. ryto visi šauliai- 
lės renkasi Lidcombe prie j 
St. Joachims bažnyčios (prie ‘ 
tautinės vėliavos) eisenai į 
bažnyčią pamaldoms. Orga
nizacijos taip pat prašomos 
dalyvauti su vėliavomis.

3 vai. Bankstowne, Lie
tuvių Klubo salėje įvyks iš
kilmingas minėjimo aktas j

Po minėjimo loterija ir I 
šaulių bei svečių bendra va
karienė tų, kurie užsiregis
truos pas šaulių kuopos vai- ' 
dybos narius, ne .vėliau 3 
dienas prieš minėjimą. I

Sydney šaulių Kuopos I 
Valdyba 1

Sužinojęs apie Pavergtų 
Tautų Komiteto pirm. A. 
Kramiliaus parašytą laišką, 
kurio vertimas buvo at
spausdintas Tėviškės Ai
duose, cabramatiškis Jonas 
Sakalauskas Komiteto veik
lai paaukojo $ 50. Tai labai 
didelė parama, kuri padengs 
dalį pašto išlaidų, kurios

daugumoje dengiamos pačio 
pirmininko ir kitų komiteto 
narių, nes pajamų kaip tokių 
P.T.K. neturi, o išlaidų yra 
daug. Tenka su dėkingumu 
prisiminti lietuvių bendruo
menę, kur šiuo reikalu remia 
Pavergtų Tautų veiklą fi
nansiniai daugiau nei kita 
bendruomenė.

Širdingas ačiū už suprati
mą Pavergtų Tautų veiklos 
ir finansinę paramą.

PAS ATEITININKUS

A. Kramilius
P.T.K. pirmininkas

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

Funerals of Distinction
17 RAILWAY PDE. 

FAIRFIELD. NJ3.W.
Tek 7245408 Veiki* 24 valandas per parą

Skaitlingas sendraugių ir 
jaunų ateitininkų susirinki
mas įvyko A. ir L. Kramilių 
namuose vasario 16 d. Pirm. 
A. Kramilius kalbėjo apie 
organizacijos tikslus ir jos 
reikalingumą, ypatingai 
šiais laikais, kai ne tik jauni
mas, bet ir vyresnioji karta 
jau vis mažiau ir mažiau 
randa laiko bendrauti kata
likiškoje bendruomenėje.

12 moksleivių ruošiasi 
įžodžiui, kuris įvyks tuoj po 
pamaldų balandžio 27 d. 
Lidcombe parapijos salėje. 
Užbaigus oficialią dalį atei
tininkų himnu, dar buvo pa
sikalbėta bendrais reikalais. 
Uniformų įsigijimo reikalais 
rūpinasi Jadvyga Burokie- 
nė, jos tel. 522 8275. Sekan
tis susirinkimas įvyks kovo 
16 d. po pamaldų Lidcombes 
parapijos salėje. Šv. Kazi
miero šventėje moksleiviai 
ateitininkai taip pat nutarė 
suruošti Šv. Kazimiero mi
nėjimą radio bangomis per 
stotį 2 EA.
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Informacija
NAUJA ALB 

CANBERROS APYL.
VALDYBA

Vasario 17 d. tuoj po Va
sario 16-sios minėjimo įvyko 
apylinkės susirinkimas, ku
rio metu išrinkta nauja ALB 
Canberros Apyl. Valdyba, 
kurių sudaro: pirmininkas 
V. Martišius, vicepirm. A. 
Balsys, sekretorius R. Ka- 
tauskas, iždininkas R. Šilinis 
ir narys kultūros reikalams 
J. Kovalskis.
VISUOTINIS
SUSIRINKIMAS PERTHE

Pertho Apylinkės Valdy
ba praneša, jog kovo mėn. 
16 d., 3 vai. Lietuvių Na
muose įvyks visuotinis 
Pertho Lietuvių Bendruo
menės susirinkimas.

Prašome skaitlingai daly
vauti.

Pertho Apylinkės Valdyba

SYDNEJAUS LIET.
KLUBO BIBLIOTEKOS

PRAŠYMAS

Biblioteką praturtinti ir 
papildyti reikalinga naujų 
knygų ne vien lietuvių auto
rių, bet ir kitataučių autorių, 
verstų į lietuvių kalbą. Nuo
širdžiai kreipiamės į kiek
vieną geros valios lietuvį 
prašydami biblioteką pa
remti bei papildyti knygo
mis. Biblioteka mielai sumo
kėtų už jai reikalingas 
trūkstmas knygas. Pavyz
džiui, biblioteka norėtų įsi
gyti Liet. Enciklop. leidyk
los išleistus keturis tomus 
"Lietuva”, R. Spalio ’’Ant 
Ribos", P. Rusecko "Knyg
nešys”, apie baudžiavą Lie
tuvoj ir kt.

Ta proga pakartotinai 
prašome prieš aukojant ar 
parduodant pasitarti su bib
liotekos vadovybe. Mes prie 
geriausių norų neturime 
vietos sandėliuoti visų tau
tiečių atliekamų knygų, ku
riomis norima atsikratyti. 
Maloniai kviečiame naudotis 
biblioteka ir skaitykla. 
Kiekvienas bibliotekos skai
tytojas yra mielas ir bran
gus. Dėkojame tikėdami, 
kad šis mūsų prašymas ne
bus šauksmas tyruose.

Syd. Liet. Klubo biblio
tekos vadovybė

Dėmesio 
visiems!

PAVERGTŲ TAUTŲ 
DEMONSTRACIJA

Įvyks kovo 15 d., šešta
dienį, 10 vai. ryto Martin 
Plazoje Sydnejuj. Demons
tracijos tikslas: Afghanista- 
no invazija, Olimpijados 
boikotavimas Maskvoje, 
prekybos nutraukimas su 
Maskva ir tebesitęsiantis

DISIDENTO ISTORIJA

Prieš keletą metų išleistas 
iš Sov. Sąjungos ukrainietis 
disidentas Leonid Plyushch 
išleido anglų kalba knygą 
history’s CARNIVAL. 
A. dissident’s autobio
graphy. Kaina $ 14.95.

Užsakymus siųsti Bayda 
Books, 30 Fairway Rd., 

- Doncaster, Vic. 3108.
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Jau spaudai ruošiama 
antroji laida "Etninis meno 
žinynas” (Ethnic Art Direc- I 
tory), kur bus suregistruota j 
irpaskelbta atskirų tautybių 
meno grupių ar pavienių < 
menininkų bet kokios rūšies j 
vardai, adresai ir grupių va
dovų pavardės. Lietuviai ir . 
kviečiami paduoti žinių apie j 
veikiančius lietuviškus me- ' 
no vienetus, kaip taut, šo
kiai, chorai, teatrai, meni- 1 
ninkai, solistai, muzikai, ra- ( 
šytojai ir t.t. Visas žinias 
apie save ir veiklą nedel
siant siųsti šiuo adresu: Ms. 
Kefala at the Australia 
Council, 168 Walker St., 
North Sydney, N.S.W. 2060. 
Paprašius prisiunčiama an
ketinio pobūdžio blankai.

***
Amerikoje Į Laisvę fon

das lietuviškai kultūrai ug
dyti pradėjo leisti prieš 
penkerius metus mirusio 
prof. J. Ambrazevičiaus - 
Brazaičio raštus, kurių susi
darys keli stambūs tomai. 
Pirmas tomas jau atiduotas 
spausdinti.

SUDARYTA
AUSTRALIJOS

LIETUVIŲ FONDO 
ATSTOVYBĖ

ADELAIDĖJE

Australijos Lietuvių Fon
dui lėšų telkimu ir narių 
verbavimu rūpinasi šio Fon
do atstovybė Adelaidėje. 
Buvusiam atstovybės nariui 
Kazimierui Taparui staiga 
mirus, o drabščiai ir ener
gingai narei bei iždininkei 
Antaninai Gučiuvienei dar 
pereitų metų gale iš atsto
vybės pasitraukus, atstovy
bės veikla buvo sustojusi. 
AL Fondo Valdybos pavedi
mu neseniai buvo sudaryta 
nauja atstovybė Adelaidėje 
šios sudėties: Augustinas 
Kubilius, Bronius Straukas 
ir Augis Zamoiskis.

Kaip ir anksčiau surinktos 
lėšos bus įnešamos arti
miausiu laiku į Fondo sąs
kaitą Talkoje, kas mėnesį 
apyskaitą siusime A.L. Fon
do Valdybai. Fondo Valdyba 
savo keliu ir savo tvarka au
kojusių sąrašus skelbs Mūsų 
Pastogėje. Čia vėl kiek už
trunka. Tad gali praeiti iki 
poros mėnesių nuo aukavi- 
mo ir paskelbimo datos.

Surinktos aukos ir narių 
įnašai rūpestingai regis
truojama kasos knygoje, o

Žmogaus teisiu laužymas, 
ypatingai Lietuvoje ir kitose 
užimtose šalyse.

Demonstracijos metu bus 
platinama šiam tikslui pa
ruošti lapeliai. Čia kviečiami 
visi ypatingai jaunimas pri
sidėti šių lapelių platinime.

Plakatus gaminasi atskirų 
bendruomenių žmonės pagal 
savo jausmus ir reikalavi
mus. Dėmesį reikia atkreipti 
kad neužgavus kitos bend
ruomenės žmonių.

Tautiniai rūbai visada pa
geidaujami ir į juos atkrei
pia dėmesį televizija ir 
spauda. Tad kurie galite, 
renkitės tautiniais rūbais ir 
dalyvaukite skaitlingai.

Pavertų Tautų Komitetas

SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBE 
16-18 East Terrace Bankstown Tel. 7081414 

Parengimai:

Kovo 15 d., šešt., 8 vai. ŠOKIAI
Tą vakarą bus traukiamas laimingo klubo nario 

numeris

Premija - $ 250!
Bus traukiame tol, iki atsilieps laimingasis!

Kovo 22 d., šešt., 8 vai.
ŠOKIAI

9-10 vai. pasirodymas: šoks pagarsėjusi grupė
"KIEVO KAZOKAI”

Kovo 8 d., šešt., 8 vai. ŠOKIAI
Programoje: PATRICK RODRIGUEZ 

dainininkas - komikas iš Pietų Amerikos

Kovo 9 d., sekm. 3 vai.
VLADO PUTVINSKIO MINĖJIMAS 

Rengia Šaulių Kuopos Valdyba

Patrick Rodriguez

PAS MUS
metų gale kreipsimės į ALB 
Kontrolės Komisiją, kad 
mūsų atskaitomybę patik
rintų.

Aukos bus priimamos taip 
pat ir Lietuvių Namų ir Ka
talikų Centro spaudos kios
kuose. Nenorime būti įkyrūs 
aukų telkime, tad tikimės, 
kad kiekvienas susipratęs 
lietuvis neraginamas suras 
progų ateiti į pagalbą Fon
dui ir savanoriškai atliks sa
vo tautinę pareigą.

A.L. Fondo Atstovybė 
Adelaidėje

"SŪKURYS” DĖKOJA

Sydnejaus Lietuvių Tau
tinių Šokių grupė ’’Sūkurys” 
nuoširdžiai dėkoja visiems 
atsilankusiems ir mus parė- 
musiems ’’Sūkurio” meti
niame koncerte - baliuje, 
kuris įvyko gruodžio 9 d. 
Lietuvių Klube, Banks- 
towne.

Dėkojame Lietuvių Klubo 
direktoriams ir klubo vedė
jui p. V. Binkiui, kad leido 
"Sūkuriui” sukelti tokį sū
kurį klube ir tą dieną leido 
’’perorganizuoti" visą klubą. 
Ačiū p. G. Kasperaitienei už 
palankumą ir dosnumą.

Koncerto pasisekimas 
daug priklausė ir nuo kon
certinės atmosferos, kurią 
prie sunkių sąlygų efektin
gai sukūrė p. A. Dudaitis. 
p. Dudaičiui ir jo padėjėjui 
p. A. Migui nuoširdus ačiū!

Baliaus loteriją praturtino 
paaukoti: - A. Jablonskie
nės tortas, N. Jurkšaitienės 
sieninis laikrodis, J. Kalgo- 
vienės stikliniai bliūdeliai, 
O. Kapočienės šampanas, D. 
Šepokienės kartonas ciga
rečių, T. Vingilienės siuvi
nėtas' takelis ir p. Vyšniaus
kienės rankšluoščiai. Nuo
širdžiai dėkojame visiems 
aukotojams ir p. B. Barkui 
už sklandų loterijos prave- 
dimą.

"Sūkuriui” taip pat aukojo 
pinigais: Talka $ 100, V. Šli- 
teris $ 50, O. Baužienė $ 10, 
p. Matulio $ 10, p. Glionertai 
$ 4, nesiskelbę $ 22. Viso $ 
196.oo

Esame giliai sujaudinti ir 
labai dėkingi gerbiamiems 
aukotojams kurie savo au

komis parodo tokį gražų pa
lankumą ir pritarimą jauni
mui.

Negalime užmiršti ir mu
zikantų P. Viržinto ir J. 
Zubricko ir vadovės padėjė
jų - mokytojų J. Bireto ir D. 
Gako (Gečiausko). Ačiū 
jiems ir visam gražiam jau
nimui už jų pastangas.

Dar kartą dėkojame vi
siems, visiems vienaip ar ki
taip prisidėjusiems ar parė- 
musiems ’’Sūkurį”.

"Sūkurio” vadovė 
ir Valdyba

MOTERŲ DRAUGIJA 
DĖKOJA

Džiaugiamės sėkmingai 
praėjusiu mūsų Draugijos 
surengtu Užgavėnių vakaru 
ir dėkojame visiems prisi
dėjusioms jį puikiai ir pat
raukliai surengti.

Ačiū aukojusiems loterijai 
fantų p.p. E. Almazienei, N. 
Bižytei, N. Čelkienei, Eide- 
jūtei - Cotton, P. Donielie- 
nei, A. Gaidukui, P. Mika
lauskui, p. Mergelienei, V. 
Narušienei, Z. ir B. Paskoči- 
mams, Ridikienei, K. Sčit- 
nickienei, M. Statkuvienei, 
Šapronienei, M. Šidlauskie
nei.

Dėkojame aukojusiems 
pyragus p.p. E. Almazienei 
ir V. Petniūnienei.

Dėkingos esame talkinin
kėms p.p. E. Almazienei, O. 
Palaitienei, V. Petniūnienei, 
M. Šidlauskienei, B. Gailiū-
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AUKOS
“M. P-gei”

Malonu pažymėti, kad iš
tikimieji Mūsų Pastogės 
skaitytojai, įvertindami lie
tuviškos spaudos svarbą ir 
leidėjų pastangas siųsdami 
prenumeratos mokestį pri
siunčia pridėdami didesnę ar 
mažesnę auką. Pastaruoju 
metu iš stambesnių aukoto
jų pažymėtini S. Šaliūgienė 
■ 30 dolerių, J. Jasulaitis - 25 
dol., p.p. Leveriai 20 dol., 
Soc. Globos Moterų D-ja 
Melbourne 50 dol. Ačiū mie
liems rėmėjams ir džiaugia
mės jūsų palankumu.

Mūsų Pastogės 
Administracija

nienei, S. Gailiūnaitei, Kut- 
kaitienei.

Ačiū pinigais aukojusiems 
(po 10 dol.) p.p. O. Karpavi- 
čienei, E. ir B. Kiveriams, E. 
Šliterienei.

Neužmirštame ir progra
mos dalyvių bei jų talkinin
kų. Ačiū visiems.

S.L.M.S.G. Draugijos 
Valdyba

***
Pasiekė žinios kad Ame

rikoje, Ohio valstijos guber
natoriaus pavaduotoju pas
kirtas lietuvis Juozas Stem- 
pužis iš Clevelando.

•**

Prenumerata: 
Australijoje metams 
Užsienyje paprastu paštu 
Oro paštu į N. Zelandiją 
Oro paštu kitur
Atskiro nr. kaina 50 centų

$20
$24
$35
$50

Redakcija rašinius taiso ir 
skelbia savo nuožiūra. Už skel
bimų turinį neatsakoma.

’Printed by Rotor Press Pty.- Ltd.
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