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Atsišaukimas į
Australijos 

lietuvius .
Baigiantis Pirmąjam Pasauliniui karui, 1918 m. Vasario 

16 d. Gedimino mieste, sostinėje Vilniuje, Tautos Taryba 
paskelbė Nepriklausomybės Aktą, kur visam pasauliui 
skelbiama, kad atstatoma Lietuvos valstybė.

Visos tautos vieningų pastangų dėka ir Savanorių — 
Kūrėjų pasišventimu, Lietuva vėl tapo laisva ir nepri
klausoma.

Nuo karaliaus Mindaugo laikų per 700 metų lietuvių 
tautoje išugdytas valstybingumo supratimas ir kūrybinis 
genijus, padėjo iš karo griuvėsių prikelti Lietuvą ir per 
22 laisvojo gyvenimo metus, sėkmingai įsijungti pilna
verčiu nariu į laisvųjų tautų šeimą.

Klastingos Hitlerio ir Stalino santarvės dėka sugriau
tas laisvosios Lietuvos gyvenimas, mus visus šaukia su
sirūpinti lietuvių tautos likimu ir daryti žygius, kad būtų 
atstatyta laisva ir nepriklausoma Lietuvos valstybė.

Australijos lietuviai, išlaikydami lietuvybės dvasią 
savo šeimose ir brangią tėvų kalbą tarp jaunosios kartos, 
mes užtikrinsime lietuvių tautos ir mūsų bendruomenės 
tęstinumą iki laisvės dienų. -.. -

Būdami vieningi savo tarpe ir gerai organizuoti, dirb
dami kartu su kitų Pavergtųjų Tautų bendruomenėmis, 
mes galėsime tinkamai paveikti šio krašto vyriausybę ir 
visuomenę, kad reikalui esant mes galėtume tinkamai 
padėti savo tautai jos kovoje už savo egzistenciją ir,, 
laisvę.

Šiais metais ypatingai reikalaukime, kad sovietinė 
Rusija būtų viešai paskelbta kaipo kolonistinė valstybė ir 
Jungtinės Tautos pradėtų jos dekolonizaciją.

Reikalaudami laisvės ir Žmogaus Teisių pavergtoms 
tautoms, kovokime ne kaip beteisiai imigrantai, bet 
drąsiai kaip šio krašto pilnateisiai piliečiai jeigu norime, 
kad mūsų balsas būtų išgirstas.

Niekada nesakykime, kad Lietuva yra maža, o mūsų 
išeivija dar mažesnė. Mūsų tautos jėga yra ne skaičiuje, 
bet tarpusavio vienybėje ir kultūrinio darbo pranašume.

Švęsdami Lietuvos Nepriklausomybės šventę, prisi
minkime, kad Vasario 16 d. yra mums šventa ir neatšau
kiama diena, galiojanti visoms kartoms ir visiems

laikams iki sulauksime šviesesnio rytojaus savo tautai.
Paminėkite šią brangią šventę netik bažnyčiose ir 

salėse artimiausią sekmadienį per iškilmingus minėji
mus, bet prisiminkime ją ir savo šeimose tikrąją dieną, 
kad visi pajustume tos šventės didingumą ir suprastume 
savo pareigas mūsų tautai.

Susėskite Vasario 16 d. vakare visa šeima prie papuoš
to stalo iškilmingai vakarienei ir pakelkite tostą už 
Lietuvą. Tegu mato jaunoji karta, kad mes šventai tikime 
į Lietuvos Prisikėlimą.

Australijos Lietuvių Bendruomenės Krašto Valdyba 
sveikina Jus visus šios didingos šventės proga ir siunčia 
šventinius linkėjimus kad nei vienas iš mūsų nepavargtų 
kovoje ir nepasimestų kelyje į Laisvę.

Būkime tikri, kad mes laimėsime, nes Dievas visada 
padeda tiems kurie kovoja už tiesą ir gėrį. Mūsų Tėvų 
Žemė vėl bus laisva.

A.L. B-nės Krašto Valdyba

Vasario 16-sios minėjimai
VASARIO 16—JI

SYDNEJUJE

Lietuvos Nepriklausomy
bės paskelbimo minėjimas 
Sydnejuje rengiamas vasa
rio 14 d., sekmadieni, tokia 
tvarka:

1. Iškilmingos pamaldos 
Lidcombe bažnyčioje daly
vaujant Dainos chorui ir or
ganizacijoms su vėliavomis.

2. Oficialusis minėjimas 3 
vai. Syd. Lietuvių Klube: 
invokacija - kun. P. Butkus, 
dienai skirtas žodis - Dr. A. 
Mauragis. Meninėje dalyje 
Paulius Rūtenis ir Algirdas 
Dudaitis.

Tą dieną bus renkamos 
aukos Lituanistikos Kated
rai paremti. Lituanistikos 
katedra Čikagos universite
te yra milžiniškas Lietuvių

Bendruomenės atsiekimas 
išeivijoje atsimenant, kaip 
lituanistiniai mokslai pačioje 
okupuotoje Lietuvoje oku
panto smukdomi.

Visi apylinkės ir iš toliau 
tautiečiai kviečiami minėji
me kuo gausiau dalyvauti.

ALB Sydney Apylinkės 
Valdyba

VASARIO 16—JI 
CANBERROJE

Vasario 16-sios minėjimas 
Canberroje įvyks vasario 21 
d., sekmadienį, šia tvarka:

1. 11.30 pamaldos St. 
Marys, Braddon - kun. P. 
Martuzas.

2. Po pamaldų visi renkasi 
į Lietuvių Klubą, kur minė-

Jimas prasidės 1 vai. Pas- 
:aita p. Daivos Labuty

tės—Bieri.
Minėjimą užbaigus tuoj 

pat šaukiamas ALB Can
berros Apylinkės Visuotinis 
susirinkimas. Bus renkama 
valdyba ateinančių dvejjų 
metų kadencijai.

Canberros lietuviai kvie
čiami minėjime ir susirinki
me kuo skaitlingiausiai da
lyvauti.

ALB Canberros Apyl.
Valdyba

MELBOURNE
PRANEŠIMAS

Pranešame visiems Mel
bourne lietuviams, kad šį
met Nepriklausomybės 
Šventė bus paminėta sekan
čiai.

Penktadienis - vasario 12

d. Lietuvių Namuose priė
mimas parlamentarams ir 
kviestiniams svečiams. Įėji
mas su pakvietimais.

Sekmadienis - vasario 14 
d. iškilmingos pamaldos St. 
John’s bažnyčioje 12 vai. 
Organizacijos prašomos 
dalyvauti su vėliavomis. Su
sirenka kieme.

2.30 vai po pietų — Iškil
mingas minėjimas Lie. Na
muose. Paskaitą skaitys Dr. 
J. Kunca. Po to įdomi me
ninė dalis.

Maloniai kviečiame visus 
tautiečius pagerbti mūsų 
tėvynę savo gausiu dalyva
vimu šv. Mišiose ir minėjime 
po pietų.

Tegul laisvės švyturys 
veda mus į greitesnį mūsų 
tėvynės išlaisvinimą iš griū
vančios komunistinės impe
rijos.

A.L.B. Melbourne 
Apyl. Valdyba

REGISTRUOKIMĖS
Į LITUANISTINIUS

KURSUS

Lituanistinis švietimas 
yra lietuviškos išeivijos 
ateitis. Tenesibaigia litua
nistinis švietimas su savait
galio mokykla. Būtų idealu 
ir gal net kiekvieno lietuvio 
pareiga, kad kiekvienas lie
tuvis jaunuolis-lė baigtų 
australišką gimnaziją su lie
tuvių kalbos pažymiu. Tam 
šiandie turime galimybes, 
nes Australijos Švietimo 
Ministerijos patvarkymu 
lietuvių kalba įvesta į abitū
ros egzaminus lygiateisiai su 
visais kitais švietimo minis
terijos privalomais dalykais.

Vasario 6 d., šeštadienį, 
9-11 vai. ryto Ashfield Boys 
High School bus pravedama 
naujų kursų lankytojų re
gistracija. Kreiptis pas kur
sų vedėją p/Aldoną Janavi
čienę. Vasario 13 d. tomis 
pat valandomis ir toje pa
čioje gimnazijoje prasidės 
pamokos.

* * *
Kauno Karmelitų, sala, 

kur seniau buvo ’ atidaras 
maudymosi baseinas ir 
jachtklubas, dabar norima 
paversti parku ir pramogų 
centru. Buvo paskelbtas 
projektų konkursas, kurį 
laimėjo projektavimo spe- 
cialiastai V. Būdvietis, A. 
Jančiauskas ir G. Koryzna. Į 
salą bus nutiestas pėsčiųjų 
tiltas ir pačioje saloje bus 
•prieplauka, valčių nuomavi
mo centras, fontanai, amfi
teatras, čiuožykla, vasaros 
kavinė, teniso aikštelė ir kiti 
kultūriniai ir sportiniai ob
jektai.
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Idealui spindint
Bet kokiai didelei šventei ■ laisvėje, tiek ir priespau-1 

artėjant visi, kurie tokia doje. Atsimename, kokiais 
būriais rinkdavomės į tauti
nes šventes pačioje pra
džioje kad ir šiame krašte. 
Tiesą sakant, anuomet kiek
vienas lietuvių susiėjimas 
jau buvo savotiška tautinė 
šventė. Po trisdešimties 
metų vaizdas gerokai pasi
keitęs: mūsiškių tankias 
gretas praretino ne tik mir
tis, daugelį pavargusių pa
šaukdama į dausas, bet gal 
antra tiek ar daugiau patys 
atkrito nusigręžę nuo tautos 
idealo ir prisitaikę prie esa
mų sąlygų. Taip ir susidarė 
mūsiškių dvi kategorijos: 
ištikimųjų ir ištvermingųjų 
ir antroji - atkritėlių ir prisi
taikėlių. Pirmieji ir šiandie 
iš paskutiniųjų stengiasi gal 
net atidirbdami ir už tuos at- 
kritėlius, kurie su laiku 
apsižiūri ir ieško kelio atgal.

Jokia bendruomenė ne

reiškia man, mano 
mano vaikams, 

būdu pasiruošus
visados palieka gi-

švente suinteresuoti, dau
giau ar mažiau jai iš anksto 
ruošiasi: vieni darbu, kūry
ba prisidėdami prie rengia
mų iškilmių, kiti bent mora
liai apmąstydami, ką tokia 
šventė 
šeimai, 
Tokiu 
šventė 
lesnį įspūdį, nepraeina tuš
čiomis ir ilgokai tave lydi vi
suose darbuose nuolat gal 
primindama tavo priklauso
mumą ir ištikimumą tiems 
idealams, kokius simboli
zuoja pati šventė.

Štai prieš akis Vasario 
16-ji. Kitataučiui šioji diena 
eilinė, kaip ir visos kitos iki 
prieina jo tikroji diena. Tuo 
tarpu lietuviui Vasario 16-ji 
ženklina ne tik atsiektą tau
tos pergalę ir neįkainuojamą 
laimėjimą, bet juo labiau 
šiandie ji reiškia ir besąlygi
nį tautos idealą siekti ir at
siekti laisvės ir nepriklau
somybės. Šis idealas neišsi
semia tik su pačia švente, 
bet galioja visur ir visada. 
Tiesa, ir 1918 metais skel
biant Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymo aktą jau 
tuo pačiu Lietuva dar nepa
sidarė nepriklausoma: tą 
nepriklausomybę dar 
reikėjo atgauti, iškovoti. 
Kitaip sakant, patsai Vasa
rio 16 dienos Lietuvos ne
priklausomybės paskelbi
mas tebuvo tik konkrečiai 
suformuluotas tautos idea
las, nes net ir tie, kurie tą 
nepriklausomybės aktą 
pasirašė ir paskelbė, nieko 
apčiuopiamo rankoje tuo 
metu neturėjo: nei savo ka
riuomenės, nei kokio nors 
svetimų draugiškų valstybių 
užnugario ar tam pritarimo, 
o tik idealizmu liepsnojan
čias savo širdis. Ir kaip tik 
šitas be išskaičiavimų, nesą
lygotas užsidegimas ir pri
vedė prie stebuklo — nepra
ėjo nė pora metų, ir jų pas
kelbtasis idealas buvo įgy
vendintas: Lietuva atva
duota ir atstatyta išskyrus 
Vilniaus kraštą, kuris lygiai 
būtų galėjęs būti atkovotas, 
j&gu lietuviai būtų mažiau 
patikėję tarptautinėm misi
jom, o pirmiau būtų atsiėmę 
kas priklauso Lietuvai, ir tik 
po to sėdę prie derybų stalo.

Tasai Lietuvos laisvės ir 
nepriklausomybės idealas ir 
šiandie tebešviečia tokiu pat 
intensyvumu ir įpareigojimu 
kiekvienam lietuviui, kaip 
kad jis švietė 1918 metų lie
tuviams ir savanoriams.

Po keturiasdešimt metų ir 
gyvenant už Lietuvos ribų ir 
dar laisvame, gerbūvio per
sotintame .pasaulyje ne vie
nam lietuviui dingsta 
iš akių ir kai kuriems net ir 
iš širdies' tasai idealo žibin
tas, kuriuo lietuvis vadova-' 
vosi ir tebesivadovauja tiek
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A.A.
" ALFONSAS MUNČELIS

Naujieji 1982-ji lietuvių 
bendruomenei Hobarte jau 
nuo pirmos dienos prasidėjo 
labai skaudžiai. Eismo ne
laimėje sunkiai sužeistas 
mirė Alfonsas Munčelis, 
vienas iš nedaugelio pasili
kusių pirmojo transporto 
lietuvių.

Velionis buvo kilęs iš 
Švenčionių krašto, nuo 
Daugėliškio. Gimęs 1914 m. 
susipratusių lietuvių šeimo
je, siekė mokslo, kad būtų 
naudingas savo tautai ir 
kraštui, kuris buvo tada po 
lenkų okupacija. Besimoky
damas Vilniaus lietuvių 
gimnazjoj, buvo įsijungęs į 
’’Vaidilos” lietuvių teatro 
grupę ir su ja keliavo po 
įvairias vietoves Vilniaus 
krašte. Baigęs gimnaziją 
buvo išvykęs į Varšuvą stu
dijuoti teatro meno, bet ka
rui prasidėjus, nebaigė stu
dijų p grįžo į Vilnių, kuriame' 
išgyveno iki antrojo bolše
vikų atėjimo. Vokiečių oku
pacijos metais nepamiršo 
teatro ir aktyviai reiškėsi 
atgaivintame ’’Vaidilos" 
teatre.

Paliko Alfonsas Vilnių 
patrankoms griaudžiant,' 
gaisrams liepsnojant, bėg
damas nuo raudonųjų. Neži
nau, kur jis stebtelėjo Vo
kietijoje, tačiau ilgą kelionę 
pabaigė Australijoje, Ho- 
barto mieste. Jau 1950 me
tais jis ėmėsi iniciatyvos su
organizuoti lietuvišką bend
ruomenę čia, įkūrė Lietuvių 
Draugijos Skyrių ir buvo 
pirmoje Valdyboje. Vėliau 
dar daugelį kartų jis buvo 
išrinktas į Apylinkės Valdy
bas, parašydavo į laikraš
čius, paruošdavo minėjimus 
— dalyvavo bendruomenės 
gyvenime. Paskui kažkodėl 
Alfas pasikeitė, pradėjo ša
lintis draugų, pažįstamų, jau 
dažniau dienas praleisdavo 
vienas. Taip vienatvėje ir 
gyveno, skaitydamas, pasi
klausydamas muzikos, ap
lankydamas lenktynių lauką 
ir retkarčiais aplankydamas 
barą, kur persimesdavo 
naujienomis ir keliais žo- 

laukia ir kratosi tokių prisi
plakėlių ir pataikūnų, nes 
visi žino, kas nemoka būti 
ištikimas saviems idealams 
ir sau pačiam, juo labiau 
toks negali būti naudingas ir 
patikimas kitai bendruome
nei. Čia ir yra mūsiškių ne
laimė, kad šito paprasčiausio 
principo iš pat pradžios ne
mokėjom sau pritaikyti. 
Žiūrėkime, kad tokios klai
dos nepakartotų mūsų 
vaikai.

Taigi, artėja didelė šven
tė. Paruoškime savo širdis ir 
sąžines, kad išgirstume tau
tos ir tėvynės balsą, ko iš 
mūsų tikisi ir laukia. Ne 
tiems ateitis, kurie tik rauda 
apsikniaubę gailėdamiesi 
praeities, lygiai ir tie be 
ateities, kurie atkritę nuo 
savo tautos ir bendruome
nės meldžia trupinėlių iš 
svetimų rankų, bet ateitis 
priklauso tiems, kurie savo 
darbu, veikla ir pasišventi
mu grindžia kelią į ateitį 
tautai ir sau.

(v.k.)

džiais su draugais lietuviais. 
Anksti išėjęs į pensiją, nus
tojo savim pasitikėjimo, pa
sinėrė į melancholiją ir ne
beieškojo draugų ar drau
gės. Mėgo skaityti senų 
laikų persų išmintį, filosofą 
ir poetą Omar Khayyam ir 
dažnai rasdavo prasmę ir 
matydavo savo gyvenimą jo 
ketureiliuose:
"Kadangi tu nežinai, ką tau 
rytojus žada, tai tu pasi
stenk būti laimingas šian
dien: pasiimk ąsotį vyno ir 
eik į mėnesieną, ir gerk, sa
kydamas, kad gal mėnulis 
veltui tavęs rytoj čia 
ieškos.”

"Pasitenkink šiame pa
saulyje mažuma draugų, ne
ieškok patvarios simpatijos. 
Prieš paimdamas kieno nors 
ranką, pagalvok, ar ji tavęs 
neužgaus kurią nors dieną.”

Alfas buvo nedrąsus, 
švelnus, nemėgo aštraus žo
džio, pajuokos ir balsų kle

A.A. JULIUS DUBAUSKAS

Širdies priepuolio ištiktas 
staiga mirė sausio 19 d. 59 
metų Julius Dubauskas. Ki
lęs nuo Utenos Aukštaiti
joje. Užaugo vienkiemyje 4 
brolių ir 2 seserų šeimoje. 
Tėvas mirė Sibiro tremtyje, 
2 brolius sušaudė rusai 1944 
m. Likę yra dar brolis Bro
nius Amerikoje ir dvi sese
rys Lietuvoje.

Julius, kaip ir daug kitų 
susipratusių jaunuolių atsi
liepė į generolo Plechavi
čiaus šaukimą stoti į vietinę; 
rinktinę, kuri smurto keliu 
vėliau vokiečių buvo nu
ginkluota ir vyrai prievarta 
išvežti į Vokietiją ir įtraukti 
į Luftwafes pagelbinius da
linius.

Vokietijoje buvo vedęs jai.
Oną Urbšaitę ir ten sušilau- Sausio 22 po gedulingų 
kė sūnaus Stasio. Atvyko į pamaldų Lidcombes bažny- 
Australiją 1949 m.

Pirmoji žmona miršta 
1970 m. Vėliau vedė Albiną 
Širvienę ir paskutinius de
vynerius metus vėl gražiai 
gyvena, sąžiningai kas 
penktadienį atveždamas 
Albiną į choro repeticijas ir

Apie pasaulio lietuvių jaunimą 
ir Australiją 
Rašo Laima Beržinytė

Tęsinys

ADELAIDE

Kiek Melbourne yra dide
lis skaičius entuziastiško 
jaunimo rūpinantis visuo
menine bei kultūrine veikla, 
tiek yra Adelaidėje trečios 
veiklos srities susidomėjusio 
jaunimo. Pasirodo, kad čio
nai susidaro didesnis skai
čius, kuris daugiau gilinasi į 
PLJ S-gos politinę veiklą. 
Adelaidėje teko kiek rim
čiau padiskutuoti jaunimo 
pareigas lietuvių visuome
nėje. Kitur, politinio pobū
džio klausimai dažniausiai 
būdavo keliami tik formalio
se diskusijose, kurios pavir
šutiniai lietė Lietuvos da
bartinę padėtį, ir ribojosi 
išeivijos jaunimo visuome
ninės veiklos pagrindais. 
Adelaidė skyrėsi tuo, kad ne 
tik per susirinkimus iškelti 
klausimai, bet ypatingai per 
laisvas diskusijas asmeniš
kuose susitikimuose. Nors 
neteko pasikalbėti su visu 

gėjimo. Greičiau pasiten
kindavo "trupučiu duonos, 
stiklu vyno ir medžio pavė
siu”, ir tada jis girdėdavo ką 
kalba rožės, jazminai ir tul
pės, girdėdavo net ir tai, ko 
jo mylimoji negalėjo pasa
kyti, nes "kanklės, kvepalai 
ir taurios lūpos, garbanos ir 
pasiilgę akys - tik žaislai, 
kuriuos laikas sunaikins; 
susilaikymas, vienuma ir 
sielvartas, susimąstyiųas, 
malda ir pasnykas - tik dul
kės, kuria laikas išblaškys”.

Mirtis, ar tai laukta ir ne
išvengiama ar staigi ir neti
kėta išlygina rūpesčio ir il
gesio raukšles, šypsenos 
plunksna perbraukia per lū
pas ir atleidžia visas nuodė
mes. Ir mes hobartiškiai 
jrisiminsime Alfonsą kaip 
dinų ir kuklų tautietį ir 
tartu su jo seseria Irena ir 
dtais giminėmis Lietuvoje 
iūdėsime, linkėdami jo sie- 
ai ramaus poilsio Dievo pa

vėsinguose soduose.

A. Kantvilas

A.a. J. Dubauskas * • 
reikalui esant talkininkavo 
Dainos choro administraci-

pamaldų Lidcombes bažny
čioje, kurias atlaikė kun. P. 
Butkus MBE ir po jo šilto 
atsisveikinimo žodžio virš 
šimtinės draugų, giminių, 
choristų buvo palydėtas į 
Rookwoodo lietuvių 
kapines, kur atsigulė šalia 
savo pirmosios žmonos 
Onos, amžinam poilsiui. 

jaunimu, vis dėl to drąsiai 
teigiu, kad šioj vietovėje 
egzistuoja tautiniai bei poli
tiniai susipratęs branduolys.

Nežinia kodėl Adelaidėje 
o ne kitur rodėsi toks ryškus 
susidomėjimas aukštesnio 
lygio lietuviška veikla. Ži
noma, ankstyvesnioj jauni
mo politinėj veikloj dalis 
Adelaidės jaunimo gan 
smarkiai buvo įsijungęs į 
bendradarbiavimą su lat
viais ir estais beruošiant pa- 
baltiečių seminarus ir pan. 
Galbūt, šis susidomėjimas 
išsivystė iš tokių konkrečių 
užmojų.

Dėl praktiškumo Austra
lijos Lietuvių Jaunimo Są
jungos Centrinės Valdybos 
kadencija tęsiasi dvejus 
metus, o vieta tam pačiam 
mieste, kur yra AL B-nės 
Krašto Valdyba. Deja, dėl 
įvairių priežasčių, kai atėjo 
Adelaidės jaunimui eilė su
daryti AL J S-gos Valdybą, 
neatsirado norinčių stoti į 
šią valdybą. Atrodo, kad 
kaip ir kituose kraštuose, 
net ir Kanadoje, kai artėja 
laikas ilgesniam įsipareigo
jimui savanorių sąrašas pa
sidaro labai, labai trumpas. 
Visi gerai supranta, kad tokį 
darbą tinkamai atlikti reikia 
daug energijos ir asmeniško 
pasiaukojimo. Vis vien Ade
laidė gali didžiuotis savo 
jaunimu.

Aplamai apžvelgus Mel
bourne bei Adelaidės jauni
mo nuotaikas lietuvybės at
žvilgiu gėrėjausi sveika va
dovų galvosena.

SYDNEJUS

Trečioj didesnėj lietuvių 
apylinkėje, Sydnejuje Jau
nimo Sąjungos užmojai buvo 
sunkiausia propaguoti. Pats 
miestas tikrai pasakiškas, 
turi šiltą ir gražią lietuvių 
visuomenę ir neįprastai pui- 

nustebinta jaunimo bei vy
resniųjų vadovų ryškiu nu
sivylimu kas liečia rimtesnę 
jaunimo veiklą. Formaliose 
diskusijose, nesimatė stip
raus užnugario PLJ S-gos 
tikslams. Iškilo prielaidų, 
kad ALJ S-ga gal kliudyti 
kitai lietuvių veiklai atimant 
vadovus iš organizacijų ir 
pan. Tokie komentarai dau
giausiai kildavo iš netikslaus 
susipažinimo su PLJ S-gos 
tikslais. PLJ S-gos tikslai 
priimami pasaulio jaunimo 
atstovų per Pasaulio Lietu
vių Jaunimo Kongresus, nes 
jie apima visą lietuvybės iš-

Nukelta į psl. 6

Prie kapo atsisveikino 
Juliaus buvęs būrio vadas 
Plechavičiaus armijoje Įeit. 
Povilas Protas, draugų var
du Česlovas Liutikas ir Dai
nos choro vardu. Ant. Kra- 
milius.

Mielas Juliau, tapai pa
kirstas ketvirčiu šimtmečio 
per anksti. Pasiges tavęs 
liūdinti žmona Albina jos 
dukros Jane N.Z. Kestutis 
žurnalistas, redaktorius 
Naujoje Gvinėjoje, Vladas ir 
Nijolė Australijoje, bet la
biausiai tavo sūnūs Stasys ir 
Petras. Ilsėkis Ramybėje ir 
Viešpaties šviesoje.

a.k.
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Iškylaujame vandenimis
CANBERRIEČIŲ

IŠKYLOS VANDENIU

Lapkričio 28 d. Canberros 
’’Baltijos” tunto skautai su
organizavo savo pirmą nak
tinę iškylą vandeniu. Tos iš
kylos tikslas buvo išmokti 
orientuotis ant vandens 
nakties metu. Iškyloje daly
vavo 5 skautai, jų vadai Ri
das ir Mindaugas ir svečias 
Arvydas iš Sydnejaus Gele
žinio Vilko skautų vyčių bū
relio.

Iškylą pradėjom 9 vai. va
karo Burly Griffin ežere, iš
plaukdami link Queen- 
beyano Molouglo upe.

Aplinka broliams atrodė 
nejauki: tamsi naktis, upės 
krantai apaugę medžiais ir 
krūmais, niekur nieko nesi
mato. Girdisi tik vandens 
čiurlenimas ir tamsumoje 
vaikų balsai. Taip keliavom 
apie pustrečios valandos,

Jaunieji iškylautojai Andrius Daukus ir Adomas Brūzga

Spauda
UŽSIPRENUMERUOKI
ME SKAUTIŠKĄ

SPAUDĄ!

Metų pradžia - pats laikas 
atnaujinti Skautų Aido ir 
Mūsų Vyčio prenumeratas, 
nes be skautiškos spaudos 
skautų vadovas yra tik ’’pu
sė” vadovo. Tad skautiškąją 
spaudą turėtų užsiprenu
meruoti bent jau visi vado- 
vai-vės, skautininkai-kės, 
vyr. broliai - sesės. Čia ne 
tik pareigos bet ir garbės 
reikalas.

Vienetai (tuntai, ASS 
skyriai, skautininkų ramo
vės) turėtų paskirti skautiš
kos spaudos platintojus savo 
vienetuose, kurie tuo rūpin
tųsi.

SKAUTŲ AIDO prenu
merata metams tik $ 5, MŪ
SŲ VYČIO - $ 7, nedirban
tiems studentams $ 4. Pre
numeratorių sąrašus siųsti: 
Sk. Aido administratorei, 
v.s. M. Jonikienei, 6346 So. 
Washtenaw Ave., Chicago, 
Hl. 60629, U.S.A, arba Mūsų 
Vyčio administratorei, D. 
Korzonienei, 2725 W. 84 
Place, Chicago, Hl. 60652, 
U.S.A.

Sydnejuje skautiškos 
spaudos platinimu rūpinasi 
v.s. Jonas Zinkus, 84 Victor 
Ave., Picnic Point, N.S.W. 
(tel.: (02) 774 2914). Jis taip 
pat sutinka tarpininkauti ir 

.kt. miestų skautams bei 
tautiečiams, jei pas juos nė
ra, tam skirto spaudos platin 
tojo.

Paskubėkite, broliai - se
sės! Vėliau gali pritrūkti 
pirmųjų numerių. 

kartas nuo karto stabtelė
dami truputį pailsėti. Iš viso 
nuplaukėm 11 kilometrų, 
nors man regis, kad brolis 
Arvydas prie savo kelionės 
pridėjo dar kelis kilometrus, 
nes ieškodamas geresnio 
praplaukime, jis vis yrėsi 
nuo vieno kranto į kitą... Iš
kyla praėjo gerai. Grįžom 
pavargę, bet linksmi.

Sekantį šeštadienį, po sa
vaitės poilsio, ta pati grupė 
išvyko i kitą baidarių iškylą. 
Šį kartą keliavom į Googon 
užtvanką. Anksti rytą susi
tikom prie Queenbeyan ir 
automobiliais nuvykom prie 
ežero. Užsibrėžėm pasiekti 
’’London Bridge”. Šį kartą 
kelionė buvo daug ilgesnė ir 
įvairesnė. Kelionės pradžia 
buvo be nuotykių, tik brolis 
Arvydas vis nenorėjo tiesiai 
plaukti ir irklavo zigzagais. 
Pakeliavus gerą valandą, 
pakilo stiprus vėjas ir sukėlė 

Brolio Vlado sukaktis
v.s. VLADAS BACEVI
ČIUS UŽŠVENTĖ 65-SIUS!

Jei Vl-je Tautinėje Sto
vykloje gal ir būtum galėjęs 
surasti jauną brolį ar sesę, 
kurie nežinojo to ar kito 
aukšto LSS pareigūno, tai 
nebūtum radęs nė vieno 
skauto-tės, kuris nebūtų pa
žinęs brolio v.s. Vlado Bace
vičiaus. Kiek jis buvo spal
vingas savo būdu, tiek jis 
buvo mielas savo nuoširdu
mu, pagalba, darbu.

Jis gyvena tolimame Cle- 
velande, J.A.V;, tad apie jį 
daug nežinome, bet ką ži-. 
nome, tai tik gera. Neseniai 
gavome žinių, kad jis at
šventė savo 65-ją amžiaus 
sukaktį. Taigi, kiek žino
me...

Gimęs 1916-siais Kaune. 
Įstojo į skautus 1930. Daly
vavęs visose Tautinėse Sto
vyklose. Vyr. skautininkas, 
.vadovas, visuomenininkas. 
Jo mėgiamiausias užsiėmi
mas - fotografavimas. Nuo 
1938 bendradarbis - foto
grafas Skautų Aide ir dau
gelyje kitų laikraščių ir žur
nalų. 30 m. Skautų Aido pla
tintojas ir rėmėjas. Yra iš
leidęs keletą spalvotų skau
tiškų atvirukų (vienas jų su 
VI-tos T.S. Australijos vaiz
du), jų pelną atiduodamas 
LSS reikalams.

Visas jo gyvenimas skir
tas Lietuvos reikalams. Tai 
organizacijos, mokyklos, 
meniniai vienetai, ligonių 
lankymas. ’’Jiems jis visada 
turi laiko; jam nešalta per. 
žiemą savo rūsy muginukus 
gaminti, foto nuotraukas 
ryškinti,no ^talkos datbams’; 

nemažas bangeles. Gerai tik, 
kad jis pūtė mums į nugarą 
ir palengvino irklavimą. 
Apie pietus priartėjome prie 
mūsų tikslo.

Iš ežero įplaukėm į upelį ir 
juo keliavom tolyn. Staiga, 
apiplaukę upės vingį, žiū
rim, kad tvora mums 
pastoja kelią. Visi išlipom, 
pernešėm baidares į kitą 
pusę, tada vėl nuleidom į 
vandenį ir tęsėm kelionę. 
Pagaliau pasiekėm ’’London 
Bridge”, taip vadinamą van

v.s. V. Bacevičiūs

pasibaigus, rūšį ir butą va
lyti... Nekaršta jam vidur
vasary Dainavoj ar kurioj 
kitoj stovykloj su foto apa
ratu rankose paskui jaunimą 
skubėti, kad suspėtų įdo
mesnį momentą ’’pagauti”... 
savo nuotraukom jis ’’maiti
na” apie aštuonius lietuviš
kus laikraščius ir žurnalus” 
(Sk. Aidas, 1977).

’’Jis yra lyg ta geroji lau
mė, kuri visiems dalina lai
mės dovanas. Nerasi nė vie
no lietuviško renginio, ku
riame nematytum Vladelio. 
Čia, žiūrėk, jis velka kėdes, 
ruošia sceną, tvarko stalus, 
verda kavą, fotografuoja ir 
t.t. ir t.t. Jis gyvai reiškiasi 
bendruomeninėj veikloj, bet 

■ jo širdis, priklauso skautų

JjyjUMtti
Leidžia Australijos Rajono Spaudos Skyrius. Rašinius siųsti: 
ęs. fil. E. Jonaitienė, 18 Gloucester Rd., Epping, N.S.W. 2121 

ėl. 869 1159

dens išskaptuotą uolą, per 
kurią teka upelis.

Ten sustoję papietavom, 
pasimaudėm, pailsėjom ir 
pasigrožėjom gamta. Grįž
tant kelionė buvo varginan
ti, nes irklavom prieš stiprų 
vėją. Prie paliktų automobi
lių sugrįžom jau pavakare, 
nuirklavę 23 km. Pakrovėm 
baidares ant automobilių, 
tiesiog kriste, sukritom į juos 
ir palengvėle grįžom namo.

Dalyvis

’’MAIRONIO” STOVYKLA

Sydnejaus ’’Aušros” tunto 
32 jaun. amžiaus skautai-tės 
šįmet susispietė Ingleburne 
N.S.W., savo stovyklavie
tėje vienos savaitės stovyk- 
lon, pavadinton ’’Maironio” 
vardu. Stovykla prasidėjo 

. sausio 23 d. ir tęsis iki sausio 
30 d.

Stovyklos vadovybė: sto- 
vyldos viršininkas - ps. V. 
Gaidžionis (pirmas dienas 
šias pareigas ėjo ps. A. Bu
činskas), adj. - si. T. Pulli- 
nen, ūkvedys s.v.v.sl. V. 
Šliteris, seses globoja s. M. 
Cox.

Praeitą sekmadienį 
(24.1.82) stovyklą aplankė 
Rajono Vadijos nariai, 
pamaldas atlaikė v.s. kun. P 
Butkus. X

ŽIDINIO SUEIGA

Sydnejaus Skautų Židinio 
nariai sausio 17 d. 10 vai. 
ryto, susirinko savo sueigon 
šv. Joachimo parapijos sa
lėje. Lidcombe.

Sueigos metu atliktas 
balsavimas į LSS vadovybės 
rinkimus, paaiškinimus tei
kiant v.s. B. Barkui, priimta 
pora najų narių ir aptarta 
kita Židinio veikla - rudens 
ekskursija, metinė sueiga ir 
tX B.Ž.

organizacijai” - sakoma apie 
jį Skautų Aide 1979 m.

Apdovanotas Tėvynės 
Sūnaus žymeniu, Lelijos ir 
Padėkos (1979) ordinais.

Mes, australiečiai, jam te
galime duoti tik savo drau- 
giškurną ir brolišką meilę, 

giausių mėtų, broli Vladai!

v.s. B. Žalys

MELBOURNE

* Melbourne mirė s.v.v.sl. 
Vytautas Krausas, buv. 
Victorijos - Tasmanijos (da
bar ’’Džiugo”) tunto skautų 
vadovas,. 1955-56 St. Vyčių 
Pulk Juozo Šarausko būrelio 
vadas.

* ’’Džiugo” tunto metinė 
stovykla įvyko 1982 sausio 
2-10 d.d. Gillwel Parke, Vic. 
Stovyklą globos s. H. Anta
naitis. Stovyklai vadovavo 
v.s. D. Čižauskienė..

..i.: v

Susipažinkime

p.s. V. Gaidžionis

NAUJAS ’’AUŠROS” 
TUNTO TUNTININKAS

Š. m. gruodžio 13 d., atsi
statydinus iš pareigų (jas 
laikinai ėjusiam) ’’Aušros” 
tuntininkui, v.s.fil. Baliui 
Barkui, naujuoju tuntininku 
paskirtas ps. Viktoras Gai
džionis, ilgametis šio tunto 
narys.

Gimęs 1929 m. Kaune. 
1944, drauge su tėvais, pasi
traukė į Vokietiją, kur 1946, 
Fuldoje, lankė gimnaziją ir 
įstojo į ’’Pilies” tunto DLK 
Kęstučio skautų draugovę, 
davė įžodį ir neužilgo buvo 
paskirtas Sakalų skilties 
skiltininku.

1947, Belgijoje, Flandri
joje, priklausė Sk. Vyčių 
(kand.) Lituanicos d-vei. 
1949 emigravo į Australiją, 
apsigyvendamas Sydnejuje, 
kur 1953 įstojo į Sydnejaus 
Vietininkiją (dabartinį 
’’Aušros” tuntą).

1956 įstojo į Sk. Vyčių 
Geležinio Vilko būrelį, 
1957.4.19 davė skauto vyčio 
įžodį. 1960-61 buvo šio būre
lio vadas.

1957-62 ’’Aušros” tunto 
ūkio skyriaus vedėjas. Nuo
1980 pradžios kiek laiko bu
vo tunto DLK Gedimino 
skautų d-vės draugininkas, 
vėliau, dėl ligos iš šių pa
reigų turėjusį pasitraukti.

Nuo 1977 Sydnejaus 
Skautų Židinio narys. 
1979-81 — LSS Australijos 
Rajono Tiekimo Skyriaus 
vedėjas. 1981 pradžioje, 
Adelaidėje, lankė Ąžuolo 
Vadovų Mokyklos kursus.
1981 pakeltas į paskautinin- 
ko laipsnį.

Ta proga naujajam ’’Auš
ros” tunto tuntininkui linki
me sėkmės nelengvose pa-

Šiaury?

Pastogę ^r.>,
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Namie ir svetur
AUSTRALIJOS LIETU
VIŲ KATALIKŲ FEDE
RACIJOS SUVAŽIAVI
MAS

Suvažiavimas vyko praei
tais metais gruodžio 28-30 
dienomis Melbourne. Pir
moji suvažiavimo diena 
skirta Ateitininkų 70 m. ju
biliejaus paminėjimui. Šią 
visą programą tvarkė atei
tininkų įgaliotinis Australi
joje Juozas Stepanas. Pa
minėjimas pradėtas konce- 
iebracinėmis Mišiomis Lie
tuvių Namų koplyčioje, ku
riom vadovavo kun. P. But- 

. kus iš Sydnejaus. Jis pasakė 
ir tai progai pritaikytą pa
mokslą. Minėjimo akademi
joje paskaitą skaitė Pr. Pus- 
dešris. Popietyje vyko sim 
poziumas, kuriame, kalbėjo 
A. Bakaitis, Juozas Petraitis 
ir Aleksandras Mauragis. 
Simpozijumą vedė Elena 
Varnienė. Vakare vyko Li
teratūros ir dainos vakaras.-

Federacijos suvažiavimas 
prasidėjo gruodžio 29 d. taip 
pat koncelebracinėmis šv. 
Mišiomis. Pirmą rytą per 
Mišias kalbėjo kun. A.

Ir sumainė žiedelius... •

Sausio 9 d. Šv. Kazimiero 
bažnyčioje susituokė Nijolė 
Venciūtė ir Mladen Šoda. 
Mišių metu skambėjo solo 
S‘.esmės, skaitymus atliko 

intaras Kubilius. Jaunoji, 
lietuvišku papročiu, bažny
čion atvyko lydima būsimo 
savo vyro - jaunikio.

Vestuvių vaišės vyko Lie
tuvių Namuose, kur prie 
gražiai ir turtingai paruoštų 
stalų susėdo virš 120 svečių. 
Jauniuosius prie durų sutiko 
tėvai su duona ir druska.

Kadangi nevisi svečiai 
buvo lietuviai (jaunasis yra 
kroatų tautybės), vaišes 
pravedė angliškai Linas 
Varnas.

Sveikinimus ir telegramas 
iierskaitė vyriausias pabro- 
ys. žodžiu sveikino jauno
sios tėvelis Vytautas Ven
cius, jaunojo tėvelis, kroatų 
kapelionas kun. N. Dusevic 
ir Adelaidės lietuvių teatro 
Vaidila vardu Viktoras Bal

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

Funerals of Distinction
17 RAILWAY PDE.

FAIRFIELD, N.S.W.
Tel. 7245408 Veikia 24 valandas per parą
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Spurgis MIC iš Adelaidės, 
kitą rytą kalbėjo kun. Dr. P. 
Bačinskas. Pirmos dienos 
posėdžiuose padaryti apys- 
kaitiniai pranešimai, aptarti 
’Tėviškės Aidų” leidimo 
klausimai. Antrąją suvažia
vimo dieną buvo kun. P. 
Butkaus paskaita ’’Atsinau- 
jinimas pagal Vatikano II 
susirinkimą ir mūsų apašta
lavimas”. Iš paskaitos kilo 
daug įvairių minčių ir pasiū
lymų. Iš pasiūlymų nutarta 
parašyti laiškus Lenkijos 
arkivyskupui Glemp ir 
Lomžos vyskupui, kad lietu
viams Seinuose leistų mels
tis katedroje lietuvių kalba.

Naujos Federacijos Val
dybos rinkimai praėjo 
sklandžiai. Į Valdybą išrink
ti: H. Statkuvienė, V. Že
maitis, V. Čižauskas, V. 
Vaitiekūnienė, E. Šemetie- 
nė, E. Marganavičius, J. 
Keblys, J. Jurgelaitis. Kan
didatais liko: L. Padgurskis, 
B. Beržanskas, St. Siuškus. 
Revizijos Komisija liko ta 
pati: K. Mieldažys, J. Pet
raitis, P. Vaičaitis.

Federacijos suvažiavimą 
sveikino vysk. V. Brizgys, 
PL Bendruomenės Valdyba 

tutis, linkėdamas daug sėk
mės ir laimės vedybiniame 
gyvenime, o svarbiausia ne
pamiršti teatro, kuris palai
ko lietuvišką žodį.

Iki pirmųjų gaidžių, or
kestrui grojant, pasišokta, o 
taip pat sudainuota daug 
lietuviškų ir kroatiškų dai
nų, kurios kartais skambėjo 
kartu.

Nijolė yra aktyvi mūsų 
bendruomenės narė. Šoko 
tautinius šokius, vaidina 
Vaidilos teatre, priklauso 
Adelaidės Lietuvių Katali
kių Moterų Draugijai.

Linkime Nijolei ir Mladen 
gražaus ir saulėto vedybinio 
gyvenimo, ypatingai Nijolei 
nepamiršti lietuviško gyve
nimo ir teatro, nes vaidybi
nių gabumų ji nestokoja.

Vibaltis

Bendras ALKF suvažiavime vadovų ir atstovų vaizdas

ir daug kitų organizacijų. 
Nutarta visiems padėkot ir 
pasveikint popiežių ir vietos 
arkivyskupą bei Apaštališ
kąjį Delegatą.

Suvažiavime dalyvavo 7 
kunigai ir 55 atstovai iš įvai
rių katalikiškų organizacijų 
bei vienetų Australijoje. Ki
tą Federacijos suvažiavimą 
nutarta šaukti už metų Mel
bourne per Australijos Lie
tuvių Dienas.

Užbaigus suvažiavimą 
vakare vyko solisto Jono 
Vaznelio koncertas, kurį bu
vo išsikvietusi ALK Fede
racijos Valdyba. pv

ESTŲ POGRINDŽIO 
ŽURNALAS PASIEKIA 

VAKARUS

Vakarus pasiekė penki 
numeriai estų savilaidinio 
žurnalo Laisva idėjų ir žinių 
tėkmė Estijoje. Vienas nu
meris (1981) paskirtas Sibi
re numarinto estų patrioto 
Jurio Kukko atminimui. 
Penktas numeris (1979) ap
rašo akciją prieš Molotovo 
— Ribbentropo paktą. 
Straipsnyje ’’Prieš 40 metų” 
tvirtinama, kad 1940-ais 
metais estai turėjo nepasi
duoti Sovietams, bet kovoti, 
kaip kovojo suomiai: ’’Jei 
Sovietų Sąjunga būtų ginklu 
užpuolusi Estiją, mūsų pa
reiga būtų buvusi ginti savo 
tėvynę - paskelbti generali
nę mobilizaciją ir pasiųsti, 
diplomatus tarptautinės pa
ramos ieškoti”. Rašoma, 
kaip estai buvo tardomi apie 
Antaną Terlecką ir Julių 
Sasnauską. Endel Ratas ne
atsakė nei į vieną KGB tar
dytojo Matulevičiaus klau
simą. Erik Udam, kuris pa
sirašė pabaltiečių memo
randumą prieš Molotovo — 
Ribbentropo paktą, pareiškė 
tardytojams, jog memoran
dume nėra nei vieno ’’šmeiž
to” kaip tvirtina sovietai.

(ELTA)

MELBOURNO AUŠRA ‘ 
SYDNEJUJE

Tarsi revanšuodamiesi 
Sydnejaus Atžalai, mel- 
bourniškių teatras ’’Aušra” 
revizitavo atžaliečius ir sau
sio 24 d. Sydnejaus Liet. 
Klube suvaidino savo atsi
vežtą Balio Sruogos trijų 
veiksmų komediją ’’Uošvę”. 
Sydnejiškių jau nestebina 
komedijos (pastarioji dar 
tebetęsiama ir spaudoje), 
tad ir melbourniškių pasta
tymas stebuklų neparodė, 
tik gal vietos žiūrovams bu
vo gera proga palyginti sa
viškių pajėgumą su ’’užsie
niečių”. Kiekvienu atveju 
pasikeitimas meninėm pajė
gom yra visapusiškai nau
dingas.

’’Labdara” šaukiasi
MIELOSIOS IR MIELIEJI 
’’LABDAROS" DRAUGI
JOS NARĖS, NARIAI IR 

RĖMĖJAI!

Su Naujausiais 1982 Me
tais, su viltingais lūkesčiais 
ir naujais pasiryžimais!

Eina audringi metai ir 
gamtoj’e ir gyvenime, ir jie 
mus visus paliečia: iš tėvy
nės eina žinios apie sunkė
jant! ten gyvenimą, mūsų 
tėvynainiai Lenkijoje šau
kiasi pagalbos ūkiškai krizei 
kraštą ištikus, girdime tra- 
g’.škus šauksmus iš lietuvių 

udijoje.
’’Labdaros” Draugija pir

moje eilėje rūpinasi moks-, 
leivija, bet pagal galimybę 
atsiliepia ir i kitus lietuvių 
reikalus.

’’Labdaros” Draugijai te
ko pasitempti.

Lenkijos lietuviai, pajutę 
daugiau laisvės, ieško ryšių 
su Vakarų lietuviais. Jauni
mas prašo knygų pasiskai
tymui, ir bažnytinių liturgi
nių.

rū- 
tik

LAIŠKAS 
REDAKCIJAI

Gerb. Redaktoriau,
Noriu pasidalinti 

pėsčiu, kuris slegia ne 
mane, bet ir daugelį mūsų 
tautiečių čia Hobarte ir ki
tur Australijoje.

Tai rūpestis dėl mūsų va
dų ir veiksnių tarpusavio 
santykių.

Kažkada-senais laikais vi
sada stodavau ginti VLIKą 
prieš kritikus, užmetimus, 
nes tada atrodė, kad nežiū
rint kai kurių netobulumų ir 
netikslumų VLIKas teisėtai 
vedė tautos laisvės kovą, ir 
geresnių pakaitų nebuvo. 
Tada partinė reprezentacija, 
pagal kurią VLIKas buvo 
sudaromas, atrodė gal tei
singiausias ir logiškiausias 
būdas. Dabar, praėjus tiek 
metų ir pasikeitus lietuviš
kos visuomenės kūnui, toks 
vadovybės principas atrodo 
nebėra toks teisingas ir lo
giškas. Šiandien partinis 
lietuvių visuomenės pasi
reiškimas virsta lyg kokiu 
anachronizmu. Jau, galim 
sakyti, dvi kartos užaugo ir 
subrendo ne savame krašte. 
Šie žmonės eventualiai įeina, 
į politinį tautos gyvenimą ir 
perims visai artimoje atei
tyje vadovavimą. Jiems, esu 
tikras, toks politinis gyve
nimas, kokį VLIKas šian
dien atstovauja, yra nelo
giškas, nesuprantamas ir 
nepriimtinas.

Jeigu Lietuvių Bendruo
menės principas ir turi ko
kių netobulumų, tai visgi tas 
principas yra daugiau pag
rįstas ir aiškesnis. Šiandien 
L. Bendruomenės Valdybos,

;. Motuzas per 
knygyną. Knygos,

Į talką maloniai atėjo kun. 
A. Saulaitis ir parūpino 
knygų. Religines atsiuntė 
kun. K. Pugevičius, kun. K. 
Senkus paaukojo Liturginių 
Giesmynų, Lietuvos Istoriją 
Vydūno Jaunimo Fondas. 
Ligonis St. Motuzas perleido 
visą savoJT-“ 
mažais kiekiais siunčiamos 
pasiekia adresatus.

Moksleivijai išsiųsta tri
gubai daugiau rūbų siuntų ir 
didesnė kitokia parama. 
Vien Hamiltono Šalpos Fon
do skyrius nusiuntė 70 rūbų 
siuntų. Aktyviai prisidėjo 
Vokietijos lietuviai.

’’Labdaros” Draugija šir
dingai dėkodama nariams ir 
rėmėjams už teikiamą veik
lai paramą, tikisi ir šiais 
metais paramos, kad Drau
gija galėtų savo veiklą dar 
praplėsti. Banko konto: 
Labdara e. V. Landesgiro- 
kase Stuttgart Nr. 1185168 
BLZ 60050101

’’Labdaros” Draugijos Val
dybos vardu pirmininkas 

J. Glemža

Pasaulio Lietuvių Seimas 
bei P. Lietuvių Bendruome
nės Valdyba, mano many
mu, daugiau reprezentuoja 
pabėgėlių lietuvių ir jų vai
kų valią ar norus negu kas 
nors kitas.

Nenoriu pasakyti, kad ko
vos dėl Lietuvos išlaisvini
mo lauke nėra vietos 
VLIKui ar kitoms organiza
cijoms. Pabėgėlių kovos dir
vonas yra toks didelis, kad 
darbininkų nebus niekada 
per daug, ir gal ne tiek 
svarbu iš kurios pusės mes 
smeigsime savo žagrę ir 
pradėsime vagą.

Mes čia Hobarte galvoja
me, kad gera proga gauti 
akredituotą lietuvių konsulą 
f>rie Australijos valdžios 
kad ir atstovaujantį tik 

Tasmanijos lietuvius) buvo 
prašvilpta vien tik dėl to, 
kad mūsų VLIKas ir diplo
matinė tarnyba, kurie turėjo 
nedelsdami ir nesiginčydami 
padėti mūsų pastangoms, 
grynai dėl savo nejudrumo 
ir apsileidimo šią progą pa
leido vėjais ir niekam iš lie
tuvių naudos nėra.

Esame prirašę šimtus 
puslapių apie savo politika
vimą išeivijoje ir jo svarbą, 
bet neabejoju, kad ne mes 
atstatysime Lietuvos laisvę. 
Atstatys ją tie, kurie pasili
ko namie, kurie gimė ten jau 
vergijoj ir kurie dar išliks 
gyvi nelygiose grumtynėse. 
Mes gi galime tik padėti. 
Todėl gal geriau dirbkime 
čia daugiau atsižvelgdami į 
jų - lietuvių Lietuvoje rei
kalus, o ne į mūsų norus čia.

A. Kantvilas
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Sydney Lietuvių Moterų 
Socialinės Globos Draugijos 
Valdyba kaip Lietuvių Mo
terų Klubų Federacijos na
rė, gavus kvietimą dalyvauti
L. M.K.F. suvažiavime 1981 
m. spalio 24 d. Kultūros Ži
diny, Brooklyn, New York. 
D-jos Valdybos ir šeimos ra
ginama pasiryžau dalyvauti. 
Svarbiausias mano tikslas 
buvo reprezentuoti S.L.M. 
S.G. D-ją, bet tuo pačiu no
rėjau ta proga susitikti bei 
aplankyti kiek galima dau
giau savo tautiečių ir kartu 
apsidairyti.

L.M.K.F. pirmininkė p.
M. Samatienė jau iš anksto 
parūpino visas informacijas 
ir suvažiavimo darbotvarkę 
ir aš susitvarkius leidaus 
kelionėn.

Pakeliui praleidus keletą 
dienų Los Angeles vykau į 
New York, kur manęs jau 
laukė p. Samatienė. Su kito
mis delegatėmis apsistojo
me International Hotel, kur 
ruošėmės rytojaus suvažia
vimui. Suvažiavimas vyko 
Katalikų Centre, Kultūros 
Židiny, Brooklyn. Prasidėjo 
Šv. Mišiomis 8 vai. ryto. Po 
mišių Kultūros Židinio salė
je vyko pats suvažiavimas. 
Užsiregistravus susipažinau 
su kitomis delegatėmis. Viso 
dalyvavo 38 atstovės iš įvai
rių klubų, iš Čikagos, Phi- 
ladelfijos, Washington, New 
Jersey, Stamford, Hartford 
ir New York, taip pat daly
vavo New York Lietuvos 
Generalinio konsulo žmona 
p. L. Simutienė su kuria bu
vau ankščiau susipažinusi. 
Sudarytas prezidiumas iš 
p.p. M. Samatienės, L Ba
naitienės, L. Simutienės, 0. 
Baužienės, M. Marcinkienės,
N. Noreikienės, E. Treima- 
nienės. p. Samatienė pak
vietė p. Marcinkienę pirmi
ninkauti. P.p. Noreikienė, 
Treimanienė sekretoravo.

L.M.K.F. pirmininkė 
visų pirma pristatė mane 
susirinkimui, sekė praneši
mai. Klubų veikla daugiau
siai pasireiškia kultūrinėje 
ir labdaros srityse. Politinę 
veiklą apima raštų rašymas. 
Pav.: J.A.V. prezidentui, 
Kongresui, valstybės sekre-

Tai raštai kurie liečia 
Lietuvos laisvinimo reika
lus, Lietuvos politinių kali
nių gelbėjimą. Toliau prane
šė, kad L.M.K.F. Žmogaus 
Teisių Komisija ir įdubai 
teberašo valdžios pareigū
nams Vytauto Skuodžio gel
bėjimo reikalu. Priėjus dar
botvarkėje suvažiavimui 
Pageidaujant buvo duota 

.L.M.S.G. D-jos veiklos 
pranešimas ir pilnas supa
žindinimo pranešimas Syd
ney Lietuvių Sodybos su 
nuotraukomis.

Po diskusijų suvažiavimas 
priėmė keletą rezoliucijų ir 
tuo baigėsi. Vakare vyko 
akademija ir vakarienė toje 
pačioje salėje. Dalyvavo vi
sos delegatės ir kviesti sve
čiai jų tarpe Lietuvos Ge
neralinis Konsulas N.Y. p. 
Anicetas Simutis su ponia ir 
kiti.

Tėvas Andriekus pradėjo 
invokacija. Ponas Simutis 
pasveikino L.M.K.F. 
organizaciją pagirdamas jų 
nuveiktus darbus linkėda
mas ir toliau eiti tuo keliu. 
Ponia Simutienė taip pat 
pasveikino labai išsamiai iš
ryškindama organizacijos 
veiklą, prisimindama pirmą 
L.M.K.F. suvažiavimą Vo
kietijoje. Jai įteikta L.M.K.

Mano viešnagė Amerikoje
Rašo Ona Baužienė

Federacijos Garbės narės 
žymuo. Ta pačia proga p. M. 
Samatienė pakelta Garbės 
pirmininke. Sekė nemažai 
sveikinimų įskaitant Sydney 
Lietuvių Moterų Socialinės 
Globos Draugijos.

Sveikinimams užsibaigus 
svečias p. V. Šakalys savo 
kalboje iškėlė moterų reikš
mę ir rolę politikoje ir lab
darybėje, užgirdamas L.M. 
K.F. dabartinę veiklą. Po 
sveikinimų sekė puiki vaka
rienė šeimininkaujant p.p. 
Š. G. Kudirkams kurie ten 
pat apsistoję. Su p.p. Simu
čiais teko kalbėtis apie Aus
tralijos lietuvių gyvenimą ir 
bendai jie įdomavosi Aus
tralija.

Ant rytojaus su p. Sama- 
Otiene vykau į Washington, 

kur praleidau keletą dienų, 
kaip jos viešnia. Dar prieš 
išvykstant apžiūrėjome 
Čiurlionio Galeriją ir tauto
dailės parodą. Aplankėme ir 
’’Darbininko” spaustuvę 
palydint redaktoriui.

Washington sudarė gražų 
įspūdį; susipažinau su 
’’Eltos” VLIKo įstaiga, kur 
p. Samatienė darbuojasi. 
Teko sutikti Dr. J. Balį kuris 
redaguoja Eltą. Dr. Bobelio 
neteko sutikti. Su p. Sama- 
tiene aplankėme Lietuvos 
Pasiuntinybę. Lietuvos pa
siuntinys Dr. S. Bačkis ir 
ponia maloniai mus priėmė 
ir aprodė visas pasiuntiny
bės patalpas. Ponia dar pa
rodė tautodailės, ypač išsta
tytas ’’Lietuviškas vestu
ves”.

Perėjau porą skersgatvių. 
Radau via Po. Parkų apsup
tų vilų metalinėse plokštėse 
skaičiau delegacijų pavadi
nimus. Vienur ant tvoros 
sovietiškas piūklas, kitur 
svastika. Gatvėje tylu. Nr. 
40 keturaukštis mūras 
neturėjo jokio užrašo. Prie
angy, ant pirmo buto durų 
nuimtos kortelės vieta. Lipu 
laiptais, skaitau kitų butų 
korteles, bet ieškomo vardo 
nerandu. Grįžtu į pirmą 
aukštą. Skambinu ir skam
binu, bet bevardės durys 
neatsidaro. Kreipiuos į gre
timo namo sargą. Taip, jis 
patvirtina, pirmame aukšte 
gyvena Lietuvos delegatas. 
Grįžtu ir vėl skambinu, bet 
niekas nesirodo.

Nusimenu. Einu gatve, 
kur įvairių kraštų delegaci
jos stambiomis raidėmis 
įrašusios savo vardus. Neži
nau kur ieškoti savo krašto 
vardo mieste, kuriame pilna 
skelbimų rusiškos votkos, 
ant tvorų išpiešti sovietiški 
ženklai, o kai kur ir svasti
kos.

Siesta. Piazza Barberini 
prie genialaus Berninio fon
tano beamžis Tritonas, Pa- 
seidono sūnus, su nuostaba 
žiūri į muziejus, galerijas, 
žymius rūmus. Klaidžių gat
velių tinklas. Judėjimui už
dara gatve einu prie Ispa
niškų laiptų. Aikštelėje prie 
Barcaccia fontano ir ant pla
čių meniškai išvingiuotų 
laiptų vedančių prie šv. 
Trejybės bažnyčios, nuo ku
rios matosi plati Romos pa
norama, optimistiški pre
kiautojai išdėlioja suveny
rus ir pigius papuošalus. 
Busimieji ’’genijai5’ išėmę

Grįžus į New York, daly
vavau L.M.K.F. New York 
Klubo sušauktame susirin
kime, kur narėms daviau 
pranešimą apie Sydney Lie
tuvių Sodybą. Labai šiltai 
priėmė ir atsakiau į daugelį 
klausimų. Sekė kavutė ir 
ęašnekesys. Būnant New 

ork keletą dienų apžiūrė
jau miestą, lydima p. Banai
tienės. Vėliau išvykau į Či
kagą, į lietuvių būstinę 
Marquette Park. Aplankiau 
ten gražią Šv. Marijos Gimi
mo bažnyčią, Šv. Kazimiero 
lietuvių kapines, kuriose 
kaip tik Visų Šventų dieną 
buvo iškilmingos pamaldos. 
Iškilmes pravedė mums 
.gerai žinomas p. J. Janušai- 
tis. Vėlinių mišios vyko Jau
nimo Centro bažnyčioje, kur 
ramovėnai padėjo vainiką 
ant gretimo paminklo. Chi- 
cagos L.M.K.F klubo susi
rinkimas vyko Jaunimo 
Centre, kur po visų veiklos 
pranešimų padarytas mano 
Eranešimas apie Sydney 

ietuvių Sodybą. Visur, kur 
teko man dalyvauti, buvo 
pastebima visų susidomėji
mas sodyba. Vėl sekė 
kavutė ir pašnekesiai.

Susipažinus su visuome
nininku p. V. Pavilčium jis 
maloniai palydėjo, visų 
pirma į Marquette Park 
Balfo skyrių, supažindino su 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
įstaiga ir p. M. Pranevičium. 
Aplankėme Liet. Gen. Kon- 
sulę p. J. Daudžvardienę 
maloni ir puiki mūsų atsto
vė. Įdomiausias vizitas buvo

AUDRA VIRŠ EUROPOS
Ava Saudargienė 

dažus ir teptukus, prie pulto 
pritvirtinę popierio lapą, 
kviečia pozuoti. Ak, ta Ro
ma! Pasėdėjęs valandą ir 
sumokėjęs 5000 lirų (5 dol.) 
parsiveši atminimui savo 
portretą!

Po ilgos vidudienio siestos 
atsidarė krautuvė. Nusilei
dau Ispaniškais laiptais. 
Ėjau via Sistina, siaurute 
via Condotti ir Fratina su 
garsiomis puošnių itališkų 
gaminių krautuvėmis. 
Turistai kaip bitės į avilį bė
ga į tas prekybines gatves. 
Be viliojimo, be šauksmo, 
klientai mandagiai aptar
naujami, ko neradau 
vargingose rusų satelitų 
krautuvėse, o ir prekėmis 
perpildytose Vakarų Vokie
tijos prekyvietėse, kur, ro
dos, pardavėjas tau daro 
malonę parduodamas prekę.

Prie elegantiškų krautu
vių vienur kitur prie mūro 
prisiglaudusi sėdi jaunutė 
motina su naujagimiu. Iš
blyškęs veidas, tragiškos 
akys 16-18 metų motinos se
ka praeivius. Tik vienas ki
tas numeta sidabrinę mone
tą prie kūdikio gulinčio ant 
menkos skaros.

Koksniekšas įstūmė į tą 
baisią nelaimę jauną mer
gaitę? Kodėl turtingoje Ro
moje organizacijos, bažny
čia, nesirūpina pašalinti šios 
sopulingos žaizdos? Nesu
teikia pastogės motinai ir 
kūdikiui? Nėra atsakymo. 
Gyvenimas eina pro šalį. 
Jauni, seksualiai potencia
lūs, menko intelekto vyrai 
susibūrę prie mūro, ant 
kurio išpie^as sovietinis 
piūklas ir kūjis, šūkauja aki
vaizdoje Lenino portreto, 

’’Draugo” redakcija. Susipa
žinau redaktorių p. K. Bra- 
dūną. Apžiūrėjau turtingas 
archyvo patalpas, kur ar
chyvas randasi nuo 1909 
metų. Pati spaustuvė kaip ir 
visos patalpos erdvios, pui
kios, mašinos modernios. 
Stebėdama porą senesnių li- 
notipo mašinų ir kalbėdama 
su vienu linotipistu primi
niau kai anais laikais tokio
mis mašinomis vargome 
sunkiai kuriant ’’Minties” 
spaustuvę, Sydney. Labai 
įdomu man viskas nors tas 
žvilgsnis į praeitį kiek malo
nus ir kartu liūdnas... Malo
niai praleidę laiką atsisvei
kinome su mielu redakto
rium kuris ta pačia proga 
E rašė perduoti nuoširdžius 

nkėjimus savo senam kole
gai ’’Mūsų Pastogės” redak
toriui p. V. Kazokui. Mar- 
quett Park įdomus kaip lie
tuvių būstinė; aplankiau 

; malonius p.p. Janušaičius ir 
turtingą ’’Paramos” krautu
vę.

Man bebūnant Marquette 
Park atsiliepė giminės ir aš 
išvykau pas juos už 40 my
lių. Gyvenimas ten atrodė 
daug ramesnis; aplankiau 
patį Chicagos miestą kuris 
sudarė malonų įspūdį. Kiek 
pabuvus atsisveikinau ir iš
vykau į Los Angeles, pa
keliui į namus.

Dalyvavau Šv. Mišiose 
Šv. Kazimiero bažnyčioje. 
Puiki tikrai lietuviška 
bažnyčia! Po pamaldų vyko 
Balfo surengta paskaita 
prof. N. Eringio, kuris lietu- 
vos disidentas, kalbėdamas 
apie savo pergyvenimus, 
primindamas kaip pasiekė 
Australiją, pabrėždamas tuo 
metu Australijos valdžią

Tęsinys

kurio žema kakta, siauras 
apatinis žandikaulis, mažos 
akutės ir ožio barzdelė sim
bolizuoja rojų be duonos ir 
be rūbų. Juk rojuje duonos 
nereikia!.

Saulei leidžiantis, į gatves 
ir aikštes išėjo nešvarūs, 
apdriskę jaunuoliai. Pavie
niai, poromis, grupėmis su
sėdo prie fontanų. Vieni gi
taros stygas tampė, kiti dai
navo ir laukė atmesto sidab
rinio į prie kojų padėtą ke- 
*purę. Tai naujos rūšies el
getos, ’’genijai”, kurių nie
kas ’’nesupranta”. Žiemai 
artinantis jie traukia iš 
šiaurės į pietus, pavasarį į 
šiaurę. Sutikau jų Hambur
ge, daugiausia Muenchene. 
Jaunų moderniškų elgetų 
būreliai, su gitaromis ir be, 
sėdėjo turistų lankomose 
aikštėse ir prekybinėse gat
vėse. Ne iš darbo, bet iš kitų 
triūso norį valgyti duoną 
jauni elgetos nepanašūs į 
senus tradicinius Lietuvos 
elgetas, kurie atsirado pu
santro šimtmečio Lietuvai 
nešant caristinės Rusijos 
jungą. Seni, paliegę, luoši, 
be socialinės globos glaudėsi 
prie parapijų, ėjo iš kaimo į 
kaimą maitinami dosnių 
ūkininkų. Sekmadieniais ir 
atlaidų metu susėdę ant 
šventoriaus giesmes 
giedojo, ėjo į bažnyčios 
prieglaudą nakvoti.
Lietuvai atgavus nepriklau
somybę materialiniam ger
būviui ir socialinei globai 
augant tradiciniai elgetos 

.išnyko Lietuvoje. Moder- 
miškos Europos jauni, sveiki 
V’genijai” eina per miestus 
kaip budistai vienuoliai ar 
hindų filosofai. 

nesutinakant užleisti sovie
tams bazės Tasmanijoje — 
Hobarte ir išgyrė Australi
jos lietuvius už jų veiklą. 
Paskaitą užbaigus susirin
kimo pirmininkas dėkoda
mas profesoriui už įdomią 
paskaitą ir ta proga iškvietė 
mane kaip iš Australijos 
viešnią prisistatyti publikai. 
Ten būdama sutikau keletą 
pažįstamų, jų tarpe ir p. B. 
Brazdžionį, kuris prisiminė 
savo apsilankymą Lietuvių 
Sodyboje.

Mano viešnagei
užsibaigus Los Angeles, 
pamačius U.S.A. iš arčiau, 
pargrįžau namo pilna įspū
džių. ^..tenkinta, kad 
Kalėjau ioštovauti Sydney 

ietuvių Moterų Socialinės 
Globos Draugiją ir susipa
žinsi su mūsų sesėmis Ame
rikoje. Esu dėkinga visoms, 
kurios mane taip puikiai 
globojo. Supažindinau ir su 
mūsų Draugijos veikla 
sudarydama tampresnius 
ryšius su L.M.K. Federacija.

* * *
Paryžiuje leidžiamas len

kų žurnalas Kultūra, įsidėjo 
T. Klempski straipsnį, ku
riame jis kritikuoja lenkų 
katalikų Bažnyčią. Jis puola 
jų už daromas skriaudas 
baltgudžiams Baltstogės 
srityje ir "paranoišką” lie
tuvių traktavimą Suvalkų 
trikampyje. Bažnyčia, kaip 
jis rašo, prisidėjo prie tokio 
pobūdžio nacionalismo, ku
ris lenkams gali atnešti tik 
nuostolių ir didžiulės gėdos. 
Bažnyčioje šiandien yra te
begyvas primityvus antiuk- 
rainiškumas, antisemitiz
mas, antilietuviškumas ir 
biaurėjimasis viskuo, kas 
yra ne mūsų.

Prie Trevi fontano, die
vaičiui Okeanui atskireju- 
siam jūros žirgais per ban
gas, įmetama sidabrinė mo
neta ir užsitikrinamą sugrį
žimą į Romą.

Romos šventovių lanky
mui prisijungiau prie ang
liškai kalbančių turistų gru
pės. Elegantišku itališku 
kostiumu vadovas sako, Ro
ma gyvena iš turistų, kas
dieną apie 50 moderniškai 
įrengų autobusų nuo ryto iki 
vakaro vežioja lankytojus. 
Judėjimo spūstyje mūsų au
tobusas lenkia mažus auto
mobilius, vingiuoja vienos • 
krypties gatvėmis, lenkty
niauja su kitais autobusais. 
Mūsų vadovas vos spėja 
vardinti istorines žymybes, 
pro kurias važiuojame.

Sustojam prie bazilikos 
Santa Maria Maggiore. 
Karštą rugpiūčio naktį, 352 
m. Šv. Mergelė pasirodžiusi 
popiežiui Liberiui ir patrici
jui Jonui, įsakė pastatyti 
bažnyčią vietoje, kur sekan
čią dieną sniegas iškris. Ste
buklas! Karštą dieną iškrito 
sniegas skurdžiame Romos 
kvartale! Ir buvo pastatyta 
bazilika. Ši legenda pavaiz
duota prieangio mozaikoje. 
Vėlesniais amžiais baziliką 
puošė genialūs Italijos 
menininkai sienų ir lubų 
mozaikai panaudodami Is
panijos, Anglijos, Vokietijos 
ir Amerikos auksą. Didin
goje Santa Maria Maggiore 
gražiausia šoninė nava. 
"Prie jos”, sako mūsų vado
vas, ’’Lenkijos karalius Jo
nas Sobieskis kare nugalėjęs 
turkus, suklupęs ir sušukęs: 
Atėjau, pamačiau ir nugalė
jau!”

Bus daugiau
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laikymo klausimą. Tačiau, 
veiksmingas šių tikslų pri
statymas lietuvių visuome
nei priklauso nuo jų vykdy
tojų.

Iš pasitarimų, pastebėta, 
kad jaunimo dalyvavimas 
Sydnejaus organizacijose 
vis mažėja išskyrus gal 
sporto klubus. Faktas, kad 
sporto klubai atlieka svarbią 
funkciją visuomeninėje 
veikloje įtraukiant ypač 
tuos, kurie pasibijo kitokios 
veiklos. Iš kitos pusės jauni
mą paruošti bendruomeni
niu! darbui nesąs šių organi
zacijų darbas.

Sydnejuje susidaręs stip
rus branduolys, kuris nuo
širdžiai rūpinasi gilesne jau
nimo veikla beruošiant dis
kusijų būrelius, dainų vie
netus ir pan. Pajėgumo yra, 
tačiau, ši grupelė atsižvel
gus į praeities bandymus 
jaučia tikrą jaunimo nesusi- 
domėjimą lietuviškais rei
kalais. Šių asmenų nusivyli
mas taip ryškus, kad jie net 
varžosi iš viso ką bandyti 
padaryti jau iš anksto nu
matę neigiamus rezultatus. 
Šiai grupelei galima siūlyti 
šitokį patarimą: atkreipti 
dėmesį į kokybę o ne kie
kybę, vistiek pasistengti ką 
nors ruošti, ir iš viso ne
kreipti dėmesio į neigiamius 
elementus kitų tarpe, nes, 
tokia vyriaujanti pesimis
tiška galvosena labai greit 
plečiasi. Svarbiausia pasi
stengti ir bandyti.

PERTHE

Belankant jau minėtus 
miestus, į kelionės planą te
ko įterpti savaitės laiko vi
zitą Australijos vakaruose. 
Atvirai pasakius, Pertho 
kukli lietuvių kolonija sutei
kė maloniausius įspūdžius. 
Perthas skyrėsi tuo, kad 
savo izoliacija jaunimas ne
gauna daug progų susitikti 
su kitu Australijos jaunimu. 
Tiek, kiek didesniųjų apy
linkių jaunimas prisibijo lie
tuviškos veiklos, tiek šios 
kolonijos jaunimas net 
trokšta kokios nors įvaires
nės lietuviškos veiklos. Tik 
mažas skaičius supranta lie
tuviškai, o dar mažesnis 
skaičius iš viso moka kalbėti 
lietuviškai. Tuo pačiu, ši 
saujelė jaunuolių aiškiai nori 
pramokti lietuviškai. Taip 
pat, pastebėta, kad šios 
grupės susipažinimas su 
Lietuva ar lietuvių išeivijos 
veikla yra žymiai menkes
nis. Šis jaunimas mielai no
rėtų apsišviesti šiose srity
se. Buvo paminėta, kaip' 
Australijos Lietuvių Dienos 
Adelaidėje juos pirmą kartą 
taip sužavėjo, pasijuto lie
tuvių tautos dalimi, ir kiek 
jie pasigenda tokių parengi
mų. Pertho Lietuvių Bend
ruomenės dėka šie jaunuo
liai dar gauna progos susi
burti, pasimokyti tautinių 
šokių ir pasportuoti. Vis tie 
patys vadovai, atrodo, dar
bais apkrauti norėtų, kad 
pats jaunimas daugiau ką 
darytų, bet tam nerodo daug 
iniciatyvos. Jie, turbūt, dar 
gilnai nesupranta, kad 
ertho visuomenės ateitis 

nuo jo priklausys. Iš kitos 
pusės, galbūt jį reikėtų kiek 
pasukti į aktyvingumo pusę, 
nes tam matosi norų. Čionai 
yra gyvo potencialo toli
mesnei veiklai. Tačiau, rei
kia naujų nepavargusių va
dovų. Puikiausiai būtų ALJ 
S-gai surasti porą asmenų.

Apie lietuvių jaunimų ir...
Atkelta iš psl. 2

kurie sutiktų tenai apsigy
venti ir kokius metus padir
bėti su šituo jaunimu.

JAUNIMO VADOVAI

Aiškėja, kad Australijoj ir 
kitur degančią problemą su
daro tinkamų vadovų stoka. 
Žinoma, visi mūsų dabarti
niai vadovai yra savanoriai 
kurie nėra baigę jokių 
mokslų vadovavimo srity. 
Taip pat, aiškėja, kad šių 
vadovų veiklos metodai ne
visiškai efektingi. Teisybę 
pasakius, lietuvių visuome
nė su didele viltimi tikėjosi, 
kad PLJ Kongresų akade
minės programos parūpins 
■jai reikalingų ’’super —- vei
kėjų”. Iš tikrųjų, kadangi 
atstovai neatvykdavo į PLJ 
Kongresus tinkamai pasi
ruošę, per juos tik buvo at
liktas švietimo darbas, nors 
reikia pripažint, kad su 
kiekvienu kongresu būna 
daugiau atsiekiama. PLJ 
K-sų atstovai turėtų būti 
kuo geriau pasiruošę disku
siniam darbui. Kiekvienas 
kraštas turėtų atvykti su 
stipria platforma iškelti 
savo jaunimo interesus. De
ja, ne visų kraštų LJ S-gos 
tai padaro ir kyla proble
mos, kritikos, kad Studijų 
Dienų temos kraštų jauni
mui per aukštos ir pan.

Laiškas iš Adelaidės

PRIEŠŠVENTINIAI IR 
ŠVENTINIAI ATGARSIAI

Kaip visur taip ir čia di
džiosios metinės šventės — 
Kalėdos ir Nauji Metai išju
dino visus. Spauda, televizi
ja ir radio kelias savaites 
neleido užmiršti, kad šven
tės sparčiai artėja. 0 su jom 
ir krūvos rūpesčių.

Daug kas ruošėsi išvykti 
su reikalais, atostogų ar ap
lankyti giminių bei draugų. 
Jau suaugę ir savo gimtuo
sius lizdus apleidę vaikai 
skubino pas senstančius tė
vus, dar kartą visiems ben- 
rai susėsti aplink Kūčių 
stalą, nes nežinia ką likimas 
lems sekančiom Kūčiom. 
Šeimų nariai susirūpinusiais 
veidais maišėsi krautuvių 
spūstyse, rinkdamiesi savo 
artimiesiems kalėdines do
vanas. Gal patogiausia ir 
vienintelė proga, kad ir 
kuklia dovanėle prisiminti 
tuos, kurie arčiausia širdies.

Nemaža rūpesčių buvo ir 
bendruomenine apimtimi. 
Štai abi savaitgalio mokyk
los užbaigė savo mokslo me
tus. Ir vienur ir kitur būriai 
vaikučių buvo išvesti į sceną 
pasirodyti, ką jie per visus 
metus išmoko, kaip lietuviš
ką žodį apvaldė. Džiugu, kad 
vis dėlto padaryta nemaža 
pažanga. Liūdnoka, kad jų 
taip nedaug. Šiam pasirody
mui tinkamai pasiruošti, ir 
mokytojai ir vaikučiai įdėjo 
nemaža darbo. Turėjo 
rūpesčių, o taip pat ir 
džiaugsmo.

Katalikų Centre ir Lietu
vių Namuose buvo paruoš
tos bendros Kūčios tiems, 
kurie jautėsi vieniši arba 
norėjo šį vakarą praleisti 
platesnės apimties šeimoje. 
Kaip bebūtų, gražus Kūčių 
paprotys, Kalėdų išvakarėse 
susirinkti šeimomis ir pa
justi tarpusavį ryšį bei ar
tumą, tebėra neišblėsęs. Net 

i

V PLJK IR AUSTRALIJOS 
SIŪLYMAI

Penktasis Pasaulio Lietu
vių Jaunimo Kongresas 
įvyks Šiaurės Amerikoje 
1983 liepos mėnesį. Kongre
sinės stovyklos vieta numa
tyta Dainavos stovyklavie
tėje. Michigan, JA V-se, o 
Studijų dienos įvyks Peter
borough, Ontario, Kanadoje, 
Trento universiteto patal- 
Eose. Šiuo metu visų kraštų 
J S-gos ir buvusieji IV PLJ 

K-so atstovai prašomi pri
statyti siūlymus V PLJ K-so 
akademinei programai, nes 
yra būtina turėti visų kraštų 
įnašą beruošiant V PLJ 
K-są. Australijos jaunimas 
prisiuntė savo pasiūlymus 
kurie, palyginus yra labai 
išsamiai pristatyti ir gerai 
apgalvoti. Bendrais bruo
žais, Adelaidės IV PLJ K-so 
atstovai siūlo, kad V PLJ 
K-so kryptis linktų į jaunimo 
geresnį susipažinimą su 
dabartine Lietuva. Tuo pa
čiu, siūlo, kad būtų į prog
ramą įterptas stipresnis ug
dymas visų kraštų lietuvių 
broliškumo ir solidarumo.

Po dvejų metų pertraukos 
Australijoj vėl įsisteigė LJ 
S-ga su Birute Prašmutaite 
priešaky. Ši nauja valdyba 
kuri yra Melbourne, taip pat 
prisiuntė ilgoką bet teigia- 

ir jaunimas, bendrai skep
tiškas mūsų tautinėm tradi
cijom, Kūčiose noriai daly
vauja.

Būrys adelaidiškių šven
tiniam laikotarpy buvo iš
vykę; į Melbourną, kur vyko 
Australijos Lietuvių Kata
likų Federacijos suvažiavi
mas. Grįžę per lietuvių radio 
papasakojo suvažiavimo įs
pūdžius. Pasidžiaugė, kad 
suvažiavimas buvo įdomus 
ir turiningas. Tarp specifi
nių šios organizacijos vidaus 
reikalų aptarimo, buvo pa
daryti ir du bendruomeninės 
reikšmės turį nutarimai: 1. 
ateityje Federacijos šuva- j 
žiavimai bus kviečiami Lie- I 
tuvių Dienų metu ir 2. ne- | 
spausdinti ’’Tėviškės Ai- į 
duose” vienos firmos skelbi- j 
mų.

Grįžo iš sporto šventės Į 
Geelonge mūsų sportininkai, Į 
kietai kovoję sporto aikštėse i 
ir sportininkų vadovybės | 
posėdžiuose, kai iškilo klau
simas, ar laikytis tautinių 
principų, ar sportinių ir su
sidėti su tais, kas pasiūlys 
gražesnius marškiniukus, 
remiantis, kad kažkas kaž
kada panašiai pasielgė. 
Naudodamiesi bendruome
nės moraline ir materialine 
parama sportininkai atrodo 
turėtų jau žinoti, kur jie 
stovi: bendruomenėje ar ša
lia jos. Net ir išeivijos spor
tininkai nėra laisvi nuo tau
tinių įsipareigojimų ir juos 
turi laikyti aukščiau už ma
terialinius išskaičiavimus.

Visas šventinis laikotarpis 
buvo užbaigtas Naujų Metų 
sutikimo baliumi Lietuvių 
Namuose. Balių suruošė 
ALB Adelaidės Apylinkės 
Valdyba. Kai praeityje šiam 
įvykiui nuomodavome erd
vias sales, tai šiais metais į 
balių atsilankė vos virš šim
to svečių. Šis balius atneša 
vieninteles pajamas apylin
kės valdybai. Suprantama,

Autorė L. Beržinytė susidraugavo ne tik su jaunimu, bet ir su 
gyvulėliais....

mą kritiką praeities kongre
sų ir davė visą eilę gerų siū- 
lumų sekančiam kongresui. 
Siūlo, kad daugiau dėmesio 
būtų atkreipta į konkrečius 
pasiūlymus, pavyzdžiui ko
kiais būdais galėtume sudo
minti jaunimą politine veik
la. Taip pat siūlo, kad da
bartinė Lietuva būtų disku
tuojama ne vien tik iš politi
nio taško bet ir iš ekonomi
nio, kultūrinio ir pan.

Tačiau drauge buvo pra
šoma kuo daugiau vengti 
Šiaurės Amerikos monopo
lio per studijų dienas. Čia 
tikrai tvirta pastaba, ka
dangi Kanados ir JA V-bių 
atstovai sudaro pusę atsto
vų, kurie dažnai nusveria 
nutarimus balsavimu. Tuo 
pačiu, jie dažnai būna geriau 
pasiruošę, negu kitų kraštų 
jaunimas ir, tuomet turi 
daugiau išmintingų pasisa
kymų. Toks jų pasiruošimas 
kartais atbaido ne taip pasi- 
ruošiusius. Kad šį kartą to 
neįvyktų, PLJ S-ga stengsis 
užtikrinti, kad kraštų LJ 
S-gos iš anksto tinkamai pa
ruoštų savo atstovus. Idea
liai, L.J. S-gos jau dabar tu
rėtų tam ruoštis.

KELIONĖS ATSIEKIMAI

PLJ S-gos talkininkų pro
jektas yra svarbus elemen
tas jos veiklai. Vien tik as
meniški ryšiai gali sustip
rinti PLJ S-gos veiklą pasi
dalinant mintimis, patyri
mais ir pan. Tuo pačiu, LJ 
S-gos savo darbais turėtų 
iškilti, nes tik taip laimimas 
visuomenės stiprus užnuga
ris. Aplamai paėmus, šios 

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ FONDAS

-MŪSŲ VISŲ REIKALAS

šį kartą balius nebuvo pel
ningas. Bet po penkių "lie
sų” metų šeštieji vėl bus 
"riebūs”, kai vėl Adelaidėje 
vyks Lietuvių Dienos. Pri
vilegijos, suruošti N. Metų 
balių ir pasinaudoti jo paja-. 
mom, apylinkės valdyba kol 
kas nesirengia kam nors 
perleisti.

Choras Lituania po ilges
nių šventinių atostogų, vėl 
pradėjo repeticijas. Visi 
choristai pareigingai susi
rinko. Laukia keli rimti pa
sirodymai. Netrukus teks 
dalyvauti Vasario 16 minėji
me, o kovo mėn. choras 
vyksta į Tasmaniją, lietu
viška daina pradžiugintite- 

kelionės maršrutas buvo 
gerai ALB Krašto Valdybos 
suplanuotas. Teko daug kur 
duoti pranešimus, pasitarti, 
ir skleisti PLJ S-gos žinias 
per radijos valandėles ir t.t. 
Vėl įsisteigė ALJ S-gos Val
dyba, į kurią įeina eilė entu
ziastiškų jaunuolių. 0 
Perthe jau įsisteigė ALJ 
S-gos skyrius Vakarų Aus
tralijos jaunimo reikalams. 
Svarbiausiai laikau ryšių 
užmezgimą ir kontaktų 

'tinklo sudarymą.
Norėčiau šia proga padė

koti Australijos Lietuvių 
Bendruomenės Krašto. Val
dybai už kelionės suplanavi
mą, ir Apylinkių L B-ių Val
dybom už jų globą besilan
kant jų miestuose. Tuo pa
čiu, reiškiu padėką visoms 
organizacijoms kurios leido 
man su jaunimu susitikti ir 
pasitarti. Didelė padėka tam 
jaunimui, kuris nuo darbo 
atitrūkęs ar panašiai sten
gėsi užtikrinti, kad ši kana
dietė nenuobuodžiautų ken
gūrų krašte. Susiradau ne 
tik PLJ S-gai kontaktų, bet 
ir mielų draugų, su kuriais 
tikiuos vėl kada nors susi
tiksiu. Didžiausią padėką 
reiškiu tiems, kurie mane 
priėmė į savo namus ir glo
bojo,kaip šeimos narę. Nuo
širdžiai dėkoju: Melbourne 
p.p. Prašmutams; Adelaidė
je p. J. Mockūnui; Perthe 
p.p. A. Klimaičiams, ir Syd
nejuje p.p. Giniūnams ir p.p. 
Barkams.

Atvirai pasakius, Austra
lijos lietuviai yra nuoširdūs 
ir atviri žmonės.

Ačiū visiems Australijoj!

Laima Beržinytė 

nykščius lietuvius, kurie 
jaučiasi gana izoliuoti.

Baigęs visų metų vargus 
ir rūpesčius, bendruomenės 
pirmininkas Č. Zamoiskis 
sukvietė į savo sodybą nele
galų, kai kurių bendruome
nės narių ’’susirinkimą”. Ži
noma niekas čia nepatiekė 
jokių apyskaitų, nebuvo ir 
jokių rinkimų. Tik šeiminin
kai pavaišino susirinkusius 
gardžiais kepsniais ir vyne
liu. Ta pačia proga visus su
pažindino su solistu J. Vaz- 
neliu ir jo ponia. Jaukiai 
praleistas vakaras pačioj 
metų pradžioj, tegu bus 
geru preliudu visiems šiems 
metams.

ĮĮaątogė Nf. pąL 6
B. Straukas
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Balys Nemeika

32-ji Sporto Šventė Geelonge
patalpos buvo vienos iš ge
riausių iš visų mūsų turėtų 
sporto švenčių. Ateinančių 
sporto švenčių rengėjai var
gu ar galės gauti tokio stan
darto stadijonus. Šventės 
rengėjai tarp kitko čia galė
jo naudotis raštinės patogu
mais.

Oficialus šventės atidary
mas buvo panašus į vyku
sius, visgi spalvingas ir gra
žus. Dabar atidarymo para
duose dalyvauja visi sporti
ninkai. Beveik visi klubai 
papuošė savo sportininkus 
gražiomis naujomis unifor
momis.

Šventėje dalyvavo Ade
laidės ’’Vytis”, Canberros 
’’Vilkas”, Geelongo ’’Vytis” 
Hobarto "Perkūnas”, Mel
bourne ’’Varpas” ir Sydne- 
jaus ’’Kovas. Buvo virš tri
jų šimtų sportininkų bei jų 
vadovų.

Varžybos vyko šiose 
sporto šakose: krepšinyje, 
tinklinyje, plaukime, stalo 
tenise, lauko tenise, šach
matuose, squoše, golfe ir 
biliarde.

Įžygiavusius sportininkus 
pasveikino atidarymą pra
vedęs K. Starinskas. Sekė 
Australijos ir Lietuvos him
nai. Norėtųsi čia pastebėti,

Trisdešimt antrąjį sykį 
.Australijos lietuviai sporti
ninkai susirinko išbandyti 
varžybose savo pajėgumo, 
tarpusavyje pabendrauti.

Trisdešimt antrasis susi
būrimas įvyko Geelonge, 
antrame didžiausiame Vik
torijos mieste. Geelongas 
yra patogioje centrinėje 
Australijos vietoje, taigi, 
dauguma sportininkų 
atvyko mašinomis.

Visi rinkosi į Lietuvių Na
mus, kur vyko sportininkų 
registracija. Visiems sporti
ninkams įteikti vokai su 
sporto šventės progama, 
ženkliuku, registracijos 
kortele, Geelongo žemėlapiu 
ir turistine informacija. 
Ateities sporto švenčių ren
gėjai turėtų pasekti šiuo pa
vyzdžiu. Iš Lietuvių Namų 
sportininkai skirstėsi į 
apgyvendinimo vietas. 
Ankščiau beveik visi sporti
ninkai būdavo apgyvendi
nami pas ‘vietos lietuvius. 
Dabar dauguma apsigyvena 
privačiai, viešbučiuose, mo
teliuose ir panašiai. Jauniai, 
moksleiviai, nedirbantieji ir 
dabar apgyvendinami pas 
vietos tautiečius.

Sporto šventė pradėta 
gruodžio 27 dieną pamaldo
mis. Pamaldas laikė sporti
ninkų Dvasios Vadas kun. P. 
Butkus ir kun. P. Vaseris. 
Sportininkai pamaldose da
lyvavo su klubų vėliavomis. 
Pamaldų metu giedojo Gee
longo lietuvių choras. Nedi
delė šv. Jono bažnyčia sun
kiai talpino susirinkusius. 
Pamokslą pasakė kun. P. 
Butkus, davęs daug gerų 
pavyzdžių iš sportinio gyve
nimo, sportinių varžybų ir 
olimpiadų. Tikrai geras, pa
mokantis ir prasmingas pa
mokslas sportuojančiam 
jaunimui.

Šventės atidarymas, 
‘krepšinio, tinklinio ir šach
matų varžybos vyko Corio 
Leisuretime Centre. Stadi- 
jonas labai geras, moderniš
kas. Praeityje Geelongo Prieky

tinklinio komanda.
___ _____ ___________ . Noble, M. Landrigan, 
sporto šventės vykdavo E. Karpavičius. Stovi D. Gakas, G. Sauka, A. Zduoba, E. 
prastose patalpose. Šį sykį Zduoba, E. Preikšą, J. Belkus (treneris).

<>*6 "f -ishh. . • c,į. •

Skelbimas

ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJŲ GARSINIMAS

Dievo Karalystė
Taip! ’’Aną dieną Viešpats bus karalius visoje žemėje”. 

Jo Karalystė, dėl kurios ištikimieji ilgai meldėsi, tuomet 
bus atėjusi, ir tos dienos pabaigoje Jo valia bus įvykdinta 
žemėje, taip kaip ji yra vykdoma danguje. Tuomet Dievo 
pakojis bus tikrai garbingas, kaip parašyta: —

’’Kaip aš gyvas esu, visa žemė prisipildys Viešpaties 
(Jehovos) šlove”. — 4 Mozės 14:21; Izaijo 11:9; Abakuko 
2:14.

Jei perskaitęs šią knygelę panorėsi įsigyti daugiau pa
našios Tiesos literatūros ir platinti šią garbingą ir palai
minančią Tiesos šviesą tarp kitų savo draugų ir artimų, 
žinok,kad mes esame pasirengę bendradarbiauti ir gel
bėti kiekvienam; norinčiam prisidėti prie šio garbingo 
darbo. Šios knygos leidėjai turi pilnus ir gražiai atspaus
dintus ir drobės viršeliais apdarytus 1-mą ir 2-rą švent
raščio Studijavimų tomus, kuriuos prisiusime kiekvie
nam pareikalavusiam už $ 2.00 abudu. Galima gauti taip 
pat ir kitokių knygų ir knygelių ir traktatų, kokių turime. 
Rašykite šiuo adresu:

LITHUANIAN BIBLE STUDENTS ASSOCIATION 
212 EAST THIRD STREET 

SPRING VALLEY, ILLINOIS 
U.SA.

Myli tiesą literatūros gausite veltui. Rašykite:
P. Bašinskas, 16 Burlington St., Holland Park, Qld. 4121

šventes

kad himnų metu palenkia
mos vėliavos. Eilė kalbėtojų 
pareiškė savo atstovaujamų 
organizacijų vardu sveikini
mų ir linkėjimų, jų tarpe S.. 
Šutas, B. Prašmutaitė, Dr. 
St. Skapinskas. Krašto 
V-bos vardu žodį tarė J. Ta

mošiūnas. A.L.F.A.S. V-bos 
pirmininkas R. Ragauskas 
sveikino šventės dalyvius ir 
linkėjo sėkmės varžybose. 
Perskaityti sveikinimai iš 
U.S.A.

Corio priemiesčio savival
dybės pareigūnas H. Smith 
oficialiai 32-jų sporto šventę 
atidarė.

Išnešamos vėliavos ir pa
kabinamos balkone, kur 
kartu su klubų skydais gra
žiai puošė stadijoną. Spor
tininkai, lydimi maršo ir 
žiūrovų plojimo, apleidžia 
aikštę.

Rytojaus dieną ’’Geelong 
Advertiser” laikraštis skyrė 
visą puslapį mūsų šventės 
atidarymui. Patalpintos ke
turios nuotraukos ir aprašy
mas.

Antrą valandą prasidėjo 
sporto varžybos, kurios tę
sėsi penkias dienas.

Vakare Golf View viešbu
tyje įvyko vakarienė sporti
ninkams ir šokiai - Disco. 
Ankstyvesnėse sporto 
šventėse būdavo rengiami 
sportininkams bendri pietūs 
grieš šventės atidarymą, 

reelongiškiai šią tradiciją 
pakeitė. Galbūt kad įdomiau 
ir patogiau. Vakarienės me
tu nebuvo jokių kalbų. Tas 
labai pagirtina.

Gruodžio 29 d. Lietuvių

Nuotrauka R. Sidabro

Namuose suruošti šokiai 
jaunimui. Nedideli Geelongo 
Lietuvių Namai nepajėgė 
visų sutalpinti.

Penkios varžybų dienos 
prabęgo Jabai greitai. Gruo
džio 31 d. 3 vai. rinkosi 
sportininkai ir žiūrovai 
šventės uždarymui.

Uždarymo ceremonijos 
pradėtos įnešant Australi
jos, mūsų tautinę ir sporto 
švenčių vėliavas. Sekė spor
tininkai su savo klubų vėlia
vomis. K. Starinskas pa
reiškė padėką Geelongo lie
tuvių bendruomenei užpa- 
ramą ir talkininkavimą 
šventės pravedime. Taip pat 
padėkojo A.L.F.A.S. V-bai 
ir visiems sporto klubams už 
bendradarbiavimą. Pas
kelbtos visos rinktinės. Sekė 
dovanų įteikimas. Įteiktos 
pereinamosios taurės - tro- 
fejos ir asmeniški medaliai. 
Pavyzdingiausi© šventės 
klubo trofeją gavo Hobarto 
’’Perkūnas”. Gana ilgai už
truko medalių įteikimas. A. 
L.F.A.S. V-bos pirmininkas 
tarė žodį sportininkams. Ji
sai įteikė E. Taparauskui 
A.L.F.A.S. V-bos garbės
nario ženklą. Edvardas pa
žįstamas visiems Australijos 
sportininkams. Jisai dirba 
Adelaidės ’’Vyčio” sporto 
klube beveik be pertraukų. 
Ateinančios sporto šventės 
rengėjai Melbourne ’’Varpo” 
atstovai perėmė sporto 
švenčių vėliavą. Himnai, ir 
sportininkai apleido žaidimų 
salę.

Ištuštėjo stadijonas, nuti
lo jaunimo klegesys, čia ai
dėjęs penkias dienas. Kaip ir 
gaila skirstytis... Betgi, po 
metų jaunimas vėl sugūžės 
— Melbourne.

Vakare South Barwon 
Civic Centre įvyko Naujųjų 
Metų balius. Gana erdvi vė
sinama salė, geras or
kestras, ypatingai geri 
dainininkai, sudarė visiems 
gerą nuotaiką palydėti 
senus ir sutikti Naujus Me
tus. Naujieji Metai sutikti su 
šampanu, linkėjimais, buči
niais...

Rytojaus dieną dar buvo 
progos susitikti draugus, 
pažįstamus iešminėje 
Queens Parke. Dalis sporti
ninkų jau buvo išvykę namo. 
Rytojaus dieną visi apleido 
svetingą Geelongą.

Žvelgiant į varžybas, rei
kia pasakyti kad krepšinio 
lygis ypatingai moterų gru
pėje krito. Mažą progresą 

žaidime padarė tinklininkai. 
Populiarėja plaukimas. 
Plaukimo varžybos vyko 
gražiame Norlane Rec
reation Centre baseine. 
Plaukimo pirmenybių pra
vedime buvo mažų techniškų 
kliūčių, betgi, turint trumpą 
rezervuotą pirmenybėms 
pravesti laiką, sunku iš
vengti nesklandumų. Visos 
varžybos pravestos punktu
aliai. Gaila, bet kai kurie 
krepšinio teisėjai buvo žemo 
lygio.

Geelongiškiai buvo pasi
kvietę į talką šventei pra
vesti kaimynų, iš
Melbourne.

Šventei atsiminti paga
mintas ženklelis ir 
T-marškinukai. Dauguma 
Adelaidės, Melbourne ir keli 
iš kitur sportininkai buvo 
apgyvendinti technikos mo
kyklos bendrabutyje. Tai 
kuklios bet moderniškos ir 
patogios patalpos. Ypač ma
loni globa buvo jaučiama čia 
dirbančios O. Gvildienės. Ji
nai visiems buvo maloni, vi
sus pamaitindavo gausiais ir 
skaniais pusryčiais. Ačiū jai.

Ši sporto šventė be mažų 
smulkenų pravesta pasigė
rėtinai. Nerimo truputį kelia 
priimami nuostatai, leidžią 
tam tikram skaičiui, tam 
tikromis aplinkybėmis, aus
tralams žaisti už mūsų klu
bus. Taip eidami greitai lie
tuviai organizuos šventes 
australų sportininkams...

Visų giedrią nuotaiką 
temdė kilę nesutarimai tarp 
klubų atstovų, A.L.F.A.S. 
V-bos ir išvykos į U.S.A, or
ganizacinio komiteto. Atro
do, kad šie nesutarimai 
sportininkams primesti iš 
šalies. Ginčytasi, kokio ke
lionių biuro paslaugomis pa
sinaudoti. Tai juk neturi 
nieko bendro su sportine 
veikla. Šie nesutarimai įnešė 
į sporto klubų tarpą nesan
taikos. Gaila, kad puikios 
sporto šventės nuotaika tu
rėjo temdyti dirbtinis debe
sėlis...

PERTHAS

Sausio 10 d. Lietuvių Na
muose įvyko visuotinis A.L. 
F.A. S-gos Sporto Klubo 
’’Tauro” narių ir rėmėjų su
sirinkimas ir iešminė. Susi
rinkime dalyvavo per 40 pil
nateisių narių, tad kvoru
mas susidarė pilnas.

Klubo V-bos pirmininkas 
Ernestas Klimaitis susirin
kimą pradėjo ir prezidiumo 
pirmininku pakvietė inž. A. 
Kateivą, sekretoriumi .Dr. 
A. Klimaitį.

Susirinkimas vyko paki
lioje nuotaikoje ir karstais 
plojimais akceptavo visus 
senos klubo Valdybos veik
los pranešimus.

Į naują Klubo Valdybą iš
rinkti ir pareigomis pasi
skirstė: Dr. A. Klimaitis 
Klubo V-bos pirmininkas, V. 
Volodka vicep-kas ir paren
gimų vadovas, Ingrid Buet- 
ner kasininkė, Kathy Buet- 
ner mergaičių sporto vado
vė, A. Klimaitis (sen.) sek
retorius ir liet, spaudos rei
kalams.

Klubo nariai reiškę dė
kingumą senos valdybos 
pirm. Ernestui Klimaičiui už 
sporto praplėtimą suorgani
zuojant krepšinio žaidėjų - 
įsteigiant antrą berniukų 
komandą. ,

Klubo narys
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Informacija
LITUANISTINIAI

KURSAI

Užsiregistruoti vasario 6 
dieną nuo 9-11 vai. ryto 
Ashfield Boys’ High, Liver
pool St. Ashfield - p. Aldona 
Janavičienė lauks studentų.

Pamokos prasideda vasa
rio 13 d., šeštadienį, 9 vai. 
ryto, Ashfield Boys’ High, 
Liverpool St. Ashfield.

KOVO SUSIRINKIMAS

Vasario 21 d., sekmadienį, 
3 vai. Sydnejaus Lietuvių 
Klube šaukiamas 
sporto klubo Kovo narių, 
veteranų ir rėmėjų visuo
tinis susirinkimas. Progra-

SŪKURYS PRANEŠA

Tautinių šokių repeticijos 
prasidės vyresniųjų grupei 
sekmadienį, vasario 7 d., 
6.30 vai.; jaunųjų grupei 
pirmadienį, vasario 8 d., 6.30 
vai. Repeticijos vyks Lietu
vių Klube, Bankstowne.

Kviečiami ir nauji šokėjai 
stoti į Sūkurį.

Sūkurio balius numato
mas kovo 13 d. Prašome jau 
dabar įsidėmėti datą - lauk
sime visų.

Valdyba

& 16-18 East Terrace Bankstown Tel. 7081414 *... £
aVasario 6 d., šeštadienį, 7.30 vai.

Havajų vakaras
Programoje: TREVOR MARTIN HAVAUAN GROUP.

•Įėjimas $ 5 asmeniui įskaitant havajišką vakarienę.
Įdomiausiai apsirengusiem dūrinės ir kitos premijos.

moję valdybos ataskaitiniai 
pranešimai ir naujos klubo 
valdybos rinkimai.

Visi Kovo nariai ir Kovui 
■ prijaučiu maloniai kviečiami 
skaitlingai dalyvauti.

Kovo Valdyba

SYDNEJAUS
PENSININKŲ KLUBAS

Pereitų metų spalio 6 d. 
buvo įsteigta ’’vienišųjų ra
telis”, bet praslinkus trims 
mėnesiams ir narių skaičiui 
padidėjus ’’vienišieji” pasi
juto ne taip jau vieniši ir 
daugumos pageidavimu ra
telis perkrikštytas ir pasi
vadino Sydnejaus Lietuvių 
Pensininkų Klubu. Per 
trumpą laiką klubas išvystė 
savo veiklą: suruošta išvyka 
į Mooree, iešminė, išvyka į 
Manly ir Meno Galeriją. Nu
matoma ir daugiau išvykų.

Susirinkimai vyksta kartą 
į mėnesį - pirmą mėnesio 
trečiadienį 2 vai. Syd. Lie
tuvių Klube. Tad sekantis 
susirinkimas vasario 3 d. 
Norį po susirinkimo pasi
lieka pietų, kurių metu 
atšvenčiame tą mėnesį 
esančius narių vardadienius. 
Pietūs visados baigiami dai
nomis. Maloniai kviečiame ir 
laukiame atsilankant naujų 
narių.

Syd. Liet. Pensininkų 
Klubo Valdyba

Lietuvių Sodyba Engadi- 
ne auga. Štai sausio 23 d. 
sulaukėm naujų gyventojų 
p.p. J. ir G. Žemaičių. Sody- 
biečiai juos priėmė ne tik su 
arbatėle, bet ir su džiaugs
mu ir meile. Priėmime daly
vavo Moterų Draugijos Val
dybos narė ir patikėtinė p. 
G. Petrauskienė. Seniūnas 
p. L. Simanauskas, įteikda
mas jiems buto raktus pri
minė, kad tai yra kartu ir 
simbolis į sodybiečių solida
rumą ir vienybę. Sodybiečiai 
linki naujiems gyventojams 
visokeriopos sėkmės ir 
ramios ateities.

Sodybietė

Kun. P Butkaus pagerbimas
Lietuvių Klubo Valdyba 

Bankstowne sausio 23 d. iš
kilmingomis vaišėmis pa
gerbė klubo garbės narį, 
Australijos lietuvių sielo
vados vadovą ir Sydnejaus 
lietuvių katalikų kapelioną 
kun. Petrą Butkų, Anglijos 
karalienės Elžbietos II Nau
jųjų Metų aktu apdovanotą 
MBE ordinu.

Įžanginį žodį tarė ir vaišes 
sumaniai pravedė klubo val
dybos narys Kęstutis Pro
tas.

Pakėlus taures už Angli
jos karalienę, virš 150 kun. 
P. Butkaus* draugų ir 
gerbėjų, besivaišindami prie 
gausiomis gėrybėmis ap
krautų stalų, išklausė visos 
eilės sveikinimų kalbų, įver
tinančių kun. P. Butkaus il
gametę religinę ir tautinę 
veiklą bei jo darbus AL 
Bendruomenėje, sporto 
klube, Skautų Sąjungoje, 
Ateitininkų organizacijoje ir 
Australijos lietuvių spaudo
je.

Atstovaudami savo vado
vaujamas organizacijas, žo
džiu sveikino: Lietuvių Klu
bo pirmininkas V. Simniškis, 
ALB Sydnejaus Apylinkės 
Valdybos vicepirmininkas 
A. Giniūnas, Christian 
Brothers vienuolyno, kuria
me kun. P. Butkus gyvena, 
viršininkas Rev. Brother 
Moody, Lietuvių sporto 
klubo ’’Kovo” pirmininkė p. 
N. Wallis, Australijos Lie
tuvių Katalikų Federacijos 
įgaliotinio Sydnejuje A. Vi- 
nevičiaus sveikinimą per
skaitė panelė G. Grybaitė, 
Lietuvių Spaudos Sąjungos 
pirmininkas V. Patašius. Jis 
taip pat sveikino ir Pabal- 
tiečių Tarybos (The Baltic 
Council) vardu, Šaulių kuo
pos vadas S. Pačėsa, senas 
kun. P. Butkaus draugas inž. 
J. Dirginčius ir ALB Can
berra apylinkės vardu 
A. Balsys, kuris sveikino 
Canberra Lietuvių Bend
ruomenės, Lietuvių Klubo ir

Kun. P. Butkus

lietuvių karių veteranų var
du.

Buvo perskaityti sveiki
nimai, kuriuos gavo kun. P. 
Butkus šio apdovanojimo 
proga. Raštu sveikino: Aus
tralijos Ministeris Pirminin
kas The Hon. Malcolm 
Fraser, Imigracijos ir 
etninių reikalų ministeris 
Mr. Ian Macphee, Jaunimo 
ir visuomeninių tarnybų mi
nisteris Kevin Stewart, 
Imigracijos ir etninių rei
kalų ministerijos sekreto
rius I.K. Lindenmayer, se
natoriai John L. Carrick ir 
Misha Lajovic, Liberalų 
fjartijos atstovas NSW par- 
amente, opozicijos vadas 

John Dowd M.P., NSW par
lamento atstovas, atstovau
jantis Eastwood apylinkę, 
James A. Clough M.P., įga
liotinis visuomenės santykių 
reikalams A.J. Grassby,

Protestas
D.G. Mūsų Pastogės 

Redaktoriau,
Su neįtikėtinu nustebi

mu skaitėme sveikinimą 
kun. Petrui Butkui MBE, 
kuris buvo patalpintas Mūsų 
Pastogėje Nr. 3, sausio 25, 
Kasirašius Antanėliams,

les gerbiame kun. Petrą 
Butkų, kaip mūsų lietuvių 
katalikiškos ir krikščioniš
kos bendruomenės tautinį 
kapelioną ir džiaugiamės, 
kad jo darbai, nuopelnai re-

ligijai, lietuvių bendruome
nei ir jaunimui buvo atitin
kamai įvertinti Australijos 
valdžios ir jis buvo reko
menduotas karalienei 
Elzbietai II atitinkamam 
apdovanojimui ir pagerbi
mui.

Mes -manome, kad per 
kun. P. Butkų buvo pagerb
ta visa lietuvių bendruome
nė, kaip susipratusi ir kul
tūringa tautinė grupė.
_ Kiekvienas svetima kalba 
išeinantis laikraštis Austra-
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lijoje yra verčiamas ištisai į 
anglų kalbą atitinkamų 
įstaigų. Įdomu, kokią garbę 
ir ordeną gaus lietuvių 
bendruomenė už šį pajuo
kiantį sveikinimą, kuriame 
yra minimas net pačios ka
ralienės vardas?

Ar jau tiek nusigyvenome 
ir suvaikėjome, kad nebeži
nome, nei kur tinka juoktis, 
nei kada?

Su pagarba

Leitenant Commander A. 
Dičiūnas MBE Royal Aus
tralian Navy
Lieutenant Commander

R. Dičiūnas 
Royal Australian Navy

A. Kramilius
K. Ankus
A. Vinevičius
A. Savickienė
E. Lašaitis
J. Burokienė

vyskupas Vincentas Briz- 
gys, Federalinio Katalikų 
Imigracijos Komiteto tauti
nis direktorius monsinjoras 
G.M. Crennan, P.A., O.B.E., 
Sydnejaus arkivyskupijos 
kancleris monsinjoras lan 
Burns, Lidcombe parapijos 
klebonas monsinjoras John 
Meaney - sveikinimas iš
spausdintas savaitiniame 
parapijos biuletenyje, 
Mortlake kelbonas kun. Eris 
Thierney, kiek laiko buvęs 
tautinių kapelionų viršinin
ku, kun. Pranas Dauknys, 
Tėviškės Aidų redaktorius, 
Lietuvių Skautų Sąjungos 
Australijos rajono vadas v.s. 
Bronius Žalys, Sydnejaus 
Lietuvių Moterų Socialinės 
Draugijos pirmininkė Ona 
Baužienė, Rev. Brother 
Williams iš Goulburn, ilga
metis kun. P. Butkaus drau
gas, leitenante Laimutė it 
aviacijos leitenantas Anta
nas Dover iš Pertho ir ne
mažas skaičius atskirų as
menų, kun. Butkaus draugų, 
kurių buvo perskaitytos pa
vardės.

Visi šie Australijos politi
nių ir dvasininkijos sferų 
asmenys laiškuose ir teleg
ramose reiškė pasitenkini
mą, kad kun. P. Butkui buvo 
suteiktas toks jo tikrai už
tarnautas aukštas atžymėji- 
mas ir linkėjo jam ir jo dar
bams geriausios sėkmės.

Anglų kalba atsakydamas 
į sveikinimus, kun. P. But
kus prisiminė savo kunigiš
kojo gyvenimo ir darbo su 
jaunimu momentus. Jo no
ras buvęs Sydnejuje lietu
viams pastatyti bažnyčią, 
bet tai padaryti jam nebuvę 
leista. Dėl to jis pastatęs 
gyvų žmonių bažnyčią - pa
rapiją, paremtą giliu tikėji
mu ir tautiniu solidarumu. 
Toji bažnyčia esanti galbūt 
tvirtesnė už akmeninius 
mūrus. Prisiminė kunigus,

VIETOJ M 
GELIŲ

Pagerbiant a.a. Julių Du
bauską vietoj gėlių skiriamę 
Mūsų Pastogei $ 20 auką.' 
Vincė ir Pranas Antanaičiai.
Ačiū.

Pagerbdamas a.ą. Julių 
Dubauską vietoj gėlių Mūsų 
Pastogei 10 do erių aukojo 
Bronius Šidlauskas. Ačiū.

pastoracinį darbą dirbančius 
dabar Lietuvoje sunkiose 
religinio gyvenimo suvaržy
mų sąlygose ir pažymėjo, 
•kad tie komunistinėje pries
paudoje dirbą kunigai yra 
labiau verti atžymėjimo ir 
apdovanojimo, negu jis pats.

Kalbėdamas lietuviškai, 
pasisakė ordiną gavęs už 
kantrybę, kurios labai rei
kėję ir santykiuose su baž
nytiniais viršininkais aus
tralais, ir santykiuose su 
lietuviais. Nuoširdžiai 
dėkojo tiems, kurie rūpinosi, 
kad jis tokį at žymėjimą, 
gautų.

Garbė ir džiaugsmas ne 
tik apdovanotajam kun. P. 
Butkui, garbė ir džiaugsmas 
mums visiems lietuviams, 
kad kun. P. Butkaus tauti
niai religinė ir religiniai tau
tinė veikla buvo užskaityta 
kaip apdovanojimo' vertas 
nuopelnas šio krašto tauty
bių ir visuomenės formavi
mosi procese.

—jaj—

PAIEŠKOJIMAS

Paieškomas buvęs Lie
tuvoje mokytojas Povilas 
Mičiulis, į Australiją atvy
kęs 1948-49 metais. Jis pats 
arba žiną apie jį prašomi su
teikti žinių Mūsų Pastogės 
redakcijai. Paieško giminės 
Lietuvoje.
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