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SOLIDARUMAS
BENDRUOMENĖJE

Prel. J. Balkūnas

TAUTOS SOLIDARUMAS

Solidarumą suprantame 
kaip tautos vieningumą, kai 
vienoje tautoje galime jaus
tis artimais jos nariais. Am
žinos atminties prelatas 
Mykolas Krupavičius siūlė 
bendruomenei solidarumo 
įnašą ne tiek kaip nario mo
kestį, bet kaip pareigą ati
duoti tą įnašą savo tautai 
per organizaciją, laisvai, 
niekeno neverčiamam, be 
įpareigojimo tapti įrašydin- 
tu nariu.

Išeivio solidarumas reiš
kia atvirą priklausymą savo 
tautai, rūpestingą darbą 
tautos pagalbai, aukos dva
sią. Jis yra tautos ir tautie
čių vidaus gyvenimo forma, 
kuria yra pažymėtas tauti
nis nusiteikimas ir užsian
gažavimas pagal savo pajė
gumą dirbti tautos gerovei, 
kad ji atgautų laisvę, kad ji 
nesunyktų nei išeivijoje, nei 
vergijoje ir kad naujoji kar
ta tą tautinį solidarumą pra
tęstų.

Tautinis solidarumas ne
reikalauja išsižadėti savo 
asmeniškų pažiūrų ir įsitiki
nimų, bet reikalauja būti 
stipriam tautine sąmone. 
Išeivijoje solidarumas tėra 
tik tautinio sąmoningumo 
išorinis pasireiškimas, san
tykiaujant mums su savo 
institucijomis ir savo tauti
niais sambūriais, organiza
cijomis ir aplinka. Išeivija 
turi žinoti, kad jos tautinio 
gyvenimo prasmė priklauso 
nuo sugebėjimo pakęsti ki
tas pažiūras, kitus vadovus, 
skirtingus tikslo siekimo 
kelius.

MOKOMĖS JAU 40 METŲ

Kas mus šiandien sukre
čia, supurto ir meta į solida
rumo gelmes? Ogi mūsų 
tautos 40-ties metų kryžiaus 
keliai. Lietuvių tautą for
mavo ir tebeformuoja praei
ties kraitis su visais savo lo
biais ir kentėjimais. Kančia 
yra savaiminga tautos reak
cija į siaubinguosius trėmi
mus. Bet to negana. Vien 
pasyviai kentėdama, tauta 
apsiginti negali. Matydama 
grėsmę gyvybei, ji sponta
niškai ima priešintis, gintis 
nuo sunaikinimo, nors ir 
mato savo jėgų nepakanka
mumą. Dėlto Lietuvoje kilo 
ginkluotas sukilimas. Tai 
buvo aktyvus tautos pro
veržis, paskatintas kančios 
ir prigimto instinkto gintis. 
Vėliau tas proveržis tapo 
partizaniniu sąjūdžiu, tru
kusiu daugiau kaip dešimt
metį. Šiandien tas proveržis 
tęsiasi pogrindžio spauda 
bei kova už žmogaus teises. 
Tas proveržis išsiliejo ir į 
užsienį. Jis vyksta mūsų 
protestais, demonstracijo
mis ir mūsų reikalų kreipi

mu į kitų kraštų vyriausy
bes. Vieningas ir solidarus 
balsas prieš tautos teisių 
pažeidimus stiprina ir mūsų 
dvasią kovoti už lietuvybės 
išlaikymą, prieš nutautėji
mą, prieš iškrikimą.

KENTĖTI IR KOVOTI

Dešimtmečiais ir šimtme
čiais besitęsiančios kančios 
tautos psichologijoje palieka 
gilius pėdsakus. Ir krikščio
nybė, pasiekusi mūsų tautą, 
gyviausią atgarsį rado kan
čioje. Lietuviui Kristus pa
sirodė toks artimas ne savo 
valdoviškumu, bet savo 
kančia. Dėl to ir kančios 
simboliai — kryžius bei rū
pintojėlis — lietuviui yra 
tokie suprantami, tokie 
artimi, tarytum išreikštų jo 
paties sielą. Tie simboliai 
visoje Lietuvoje tapo 
žmonių gyvenimo dalis. 
Okupantas tuos simbolius 
naikina. Tačiau gilioji lietu
vio kančia iš jo sielos nepa
sitraukė — ji tik užsidarė 
širdies tyloje, nes neturi są
lygų pasireikšti. Solidarumo 
sąmonė tad ir čia randa 
atsparos. Užtat išeivijoje, 
kur lietuviai gali laisvai 
veikti, kryžius bei rūpinto
jėlius puošia lietuvių šven
toves, kapines, parapijas, 
pastatus, sodybas, centrus. 
Kryžius tampa ir solidarumo 
ženklu. Kryžiaus abi kryž
minės reiškia ištikimybę 
Dievui ir meilę tautai.

Šiandien Lietuva nukry
žiuota. Nuimkime Ją nuo 
kryžiaus. Gan Jai kentėti. 
Visa šeima ištieskime Jai 
rankas. Būkime solidarūs 
savo motinai.

Madride vis tebevyksta 
Helsinkio susitarimų konfe
rencija, daugiausiai užkliu
vusi už nesilaikymo Helsin
kio susitarimų dėl žmogaus 
teisių, kurios ypač paneigia
mos sovietiniuose kraštuo
se. Britų delegatas pareiškė, 
kad yra pavojaus, jog gali 
iširti dėl to ne tik Madrido 
konferencija, bet ir iš viso 
Helsinkio susitarimai.

**♦

Lenkijoje karo padėtis net 
ir nenumatoma greitu laiku 
būti atšaukta, o vyksta vis 
dar didesni suvaržymai. Su
imta ir įkalinta vien tik va
sario mėn. apie 4000 žmonių, 
kaltinamų nesilaikymu įves
tos karo stovio tvarkos.

Sovietų - kinų pasienyje 
vyksta nuolatiniai kariniai 
incidentai, kas aštrina dar 
labiau abiejų kraštų pašliju
sius santykius. Nors abu

V.K, Jonynas Iliustracija Donelaičio ’Metams”

Kančia, nors ir labai bū
dinga lietuvių tautos apraiš
ka, giliai įsirėžusi tautos gy- 
veniman, neišreiškia visos 
lietuvio sielos. Joje glūdi ir 
kitas būdingas bruožas, bū
tent, kovotojo, karžygio, 
aktyviai besipriešinančio 
vienai ar kitai grėsmei. Šį 
bruožą matome didžiųjų 
kunigaikščių žygiuose, 
kovose su kryžiuočiais, su
kilimuose, karuose už tautos 
laisvę bei nepriklausomybę, 

milžiniški kraštai komunis
tiniai, bet skilimas išsivystė 
po to, kai sovietai norėjo 
visur pirmauti ir dominuoti, 
tuo tarpu kiniečiai pasiryžę 
išlikti savarankiški ir nepri
klausomi. Taip kilus įtampai 
iškilo ir rusų žinioje esančių 
Kinijos teritorijų klausimas, 
kurios dar caro laikais buvo 
okupuotos. Šiuo metu Sov. 
Sąjunga Kinijos pasienyje 
laiko virš milijono raudono
sios armijos karių, ir nors 
rusai geriau ginkluoti, bet 
kiniečių neišgąsdina, nes jų 
šiuo metu stipriausias gink
las yra didžiulės žmonių at
sargos.

***
Turkijoje prasidėjo teis

mas suimtųjų komunistų, 
kurie kaltinami siekę nu
versti vyriausybę ir įvesti 
vienos partijos diktatūrą. 
Teisiama apie 200 turkų. 

partizanų rezistencijoje, 
pogrindžio spaudos kovin
gume. iš to kilo ir Lietuvos 
ženklas — VYTIS, vaizduo
jantis kovingą karį, ant žir
go skriejantį į kovą už tau
tos bei valstybės laisvę. Tai 
ženklas, kuris organiškai iš
reiškia karingąjį tautos pra
dą. Lietuviui yra būdingi du 
simboliai, būtent, Rūpinto
jėlis ir Vytis. Jie randa 
jungtinę išraišką tautos 
solidarumo dvasios atspin

Turkijoje komunistų partija 
uždaryta.

♦♦♦

Visame pasaulyje išsivys
čiusi didžiulė prabanga ir 
maisto perteklius išskyrus 
komunistinius kraštus. So
vietų Sąjungoje jau nuo pat 
revoliucijos laikų tebesiau- 
čia ’’blogi orai” ir dėl to am
žinas maisto trūkumas. Pas
taruoju metu ir satelitiniuo
se kraštuose normuojamas 
maistas. Nekalbant jau apie 
Lenkiją maisto normavimas 
įvestas Rumunijoj, Bulgari
joj. Kiek žinios pasiekia ir 
Lietuvoje bei visame Pabal
tijy stipriai pasireiškia 
maisto produktų trūkumas. 
Dingo nuo gyventojų stalo 
mėsa, dešros. Net ir žuvis 
gaunama tokia apgedus, kad 
visai netinkama vartoti. O 
kokios mitybos sąlygos pa
čios Rusijos gilumoj niekas 
to nežino. Gauma spręsti iš 
žinių, kad masėmis iš Rusi
jos vyksta į Pabaltijį maisto. 

džiuose. Tuos simbolius 
randame kiekvieno lietuvio 
patrioto namuose.

SOLIDARUMO KELIAS Į 
NEPRIKLAUSOMYBĘ

Lietuva laikinai nugalėta 
sovietinio milžino fizinės jė
gos. Trys milijonai lietuvių 
prieš porą šimtų milijonų 
gyventojų turintį milžiną, 
stipriai apsiginklavusi, aiš
ku, negali kalbėti apie per
galę bei išsivadavimą ginklo 
jėga. Bet yra sritis, kurioje 
lietuviai nėra nugalėti, bū
tent, dvasinė — idėjinė sri
tis. Surakintos yra tautos 
rankos, kojos, bet širdis ne
pasiekiama. Ji solidari taip 
krašte, taip ir išeivijoje. 
Joje rusena stipri laisvės ki
birkštis, kuri, papūtus ge
riam vėjam, gali užkurti iš
tisus laisvės gaisrus. Čia 
glūdi Lietuvos stiprybė, ku
rią mato pavergėjas ir sten
giasi sunaikinti, bet turimi 
jo ginklai tų gelmių nesiekia. 
Dėl to lietuvių tauta šiuo 
metu, kai išorę slegia vergi
jos grandinės, turėtų ypač 
saugoti ir nuolat stiprinti 
dvasinį laisvės židinį, iš ku
rio gali išaugti šviesi ateitis.

(Pasaulio Lietuvis)

Prie Kanados krantų At
lante nuskendo sovietų žve
jybinis laivas "Mechanik 
Tarasov”. Žuvo 35 jūrininkai 
ir tik penki išgelbėti. Laivo 
kapitonas atmetė danų laivo 
siūlomą pagalbą.
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Kartas nuo karto Mūsų 
Pastogėje iškeliamas ir pri
menamas lituanistinis švie
timas jaunimo tarpe, kad 
toks švietimas pagal turi-, 
mos išgales vykdomas ir 
Australijoje savaitgalio mo
kyklose ir jaunimo kursuo
se, metų pabaigoje pačių 
minėtų švietimo institucijų 
vadovybė pamini keliais žo
džiais apie mokslo metų už- 
baigtuves, mokslą užbaigu
sius bei egzaminus išlaikiu
sius, gi metų pradžioje pa
duodama žinių apie mokslo 
metų pradžią, ir tuo visa in
formacija užbaigiama. O 
kaip metų eigoje mokyklose 
visas darbas vyksta, su ko
kiais sunkumais susiduria
ma, kokios pagalbos reikia, 
niekas nežino ir net niekas 
nepasidomi, tarsi tokios ins
titucijos iš viso neegzistuo
tų. Apie švietimo darbus ir 
eigą arba problemas nekal
bama ir nekeliama nei di
desnio masto bendruomeni
niuose suvažiavimuose, nei 
lokaliniuose susirinkimuose, 
tarsi viskas vyktų savaime, 
kaip pati gyvenimo būteny- 
bė. Ar šiame gyvybiniame 
reikale tik tiek ir užtenka? 
Ar nereikėtų lituanistinio 
švietimo reikalo be paliovos 
kelti ir apie ji kalbėti, svars
tyti, ieškoti būdų, kaip pa
gerinti mokyklų padėtį, 
propaguoti, kad kuo daugiau 
lankytų lietuviškas savait
galio mokyklas, ypač litua
nistinius kursus, rašyti 
spaudoje ir vis priminti, kad 
toks lituanistinis švietimas 
vyksta ir kad kuo daugiau 
jaunų žmonių ( o drauge ir 
patys tėvai) tuo susidomėtų 
ir tuo pačiu išnaudotų gali
mybes savo Utųanfstiųes žį- 
nias plėsti ir tuo pačiu, bran
dinti lietuvišką tautinę są
monę. Jau šiandie viešai 
būkštaujama, kad savaitga
lio mokyklose mokinių kas
met skystėjo, kad lituanisti
niuose kursuose kursantus 
galima ant pirštų suskai
čiuoti ir kad jau netolimoje 
ateityje bus Australijoje 
lietuvių, bet jau be lietuvių 
kalbos. Bet kokie jie bus lie
tuviai? Jau dabar kai kurio
se lietuvių jaunimo organi
zacijose neišgirsi lietuviškai, 
nors dar vyresnių vadovų 
skatinami ir verčiami pasi
rodo mūsų tautinėse iškil
mėse. Bet vieną dieną iškris 
vyresni vadovai, tai jaunes
nieji vargu ar prisimins, kad 
yra kokie nors lietuviški 
renginiai, šventės, o turimas 
organizacijos vardas bylos 
ne daugiau, kaip bet koks 
kitas vardas.

Betgi lituanistinis sąmo
ninamas nėra tik švietimo 
institucijų monopolis, o 
kiekvieno lietuviško sociali
nio junginio, organizacijos 
ar vieneto būtenybė. Kaip
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Čia mūsų ateitis
neužtenka geram tikinčia-
jam tik krikšto ar sutvirti
nimo, bet jų tikėjimas nuolat 
vis atnaujinamas ir stipri
namas nuolatiniais pamoks
lais, dalyvavimu pamaldose 
ir apeigose, lygiai ir gal net 
daugiau reikia pastangų au
ginti ir brandinti tautinę są
monę, kad ištiktum geru lie
tuviu. Lituanistinės švieti
mo institucijos tėra tik viena 
iš priemonių ir būdų tą tau
tinę sąmonę įdiegti ir ją 
stiprinti. Kaip nepraktikuo
jama kalba dyla iš atminties, 
juo labiau šitokios praktikos 
reikia tautinei sąmonei 
išlaikyti ir ją vis atnaujinti 
nuolatiniu bendravimu su 
lietuviais, ękaityba,
lietuviška veikla. Gražių pa
vyzdžių šiame numeryje 
skaitome iš Adelaidės litua
nistinių kursų atvejų, kai ir 
suaugę jaunuoliai prisiver
čia grįžti į mokyklos suolą 
prasilavinti lietuviškai. Ir 
tai yra iki ašarų graudiną 
pavyzdžiai.

Turį bent kibirkštėlę tau
tinės sąmonės paaugliai jau
nuoliai ar net jau subrendę 
patys ieško būdų tą tautinę 
sąmonę gaivinti, ko 
neįsigijo iš mažens. Tokių

Ateikime talkon
L.K.B. KRONIKOS PAGELBOS ŠAUKSMAS

Pavergti ir persekiojami 
lietuviai, leisdami Kronikas, 
šaukiasi mūsų ir laisvojo pa
saulio pagelbos.

Lietuvos Katalikų Bažny
čios Kronikoms Leisti Są
junga, atsiliepdama į jų 
šauksmą, tęsia jų darbą, 
leisdama Kronikos knygas 
keturiomis kalbomis ir pla
čiai jas skleisdama pasauly
je. Tuo būdu atsako teigia
mai į jų poeto žodžius: ’’Mū
sų širdys neatlaikys, jei ir 
jūs nutilsite”.

Sąjunga jau išleido LKB 
Kronikų lietuvių kalba 5 to
mus, ispanų ir anglų kalbo
mis po vieną tomą, siuntinė- 
dama tų kalbų kraštuose
esančioms universitetų ir 
kolegijų bibliotekoms, spau
dai, radijo ir TV stotims, 
katalikų ir nekatalikų vys
kupams, kunigų seminari
joms, informacijų centrams, 
vyrų ir moterų vienuolynų 
centrams, žymiausioms or
ganizacijoms bei asmenims, 
aukštiems valdžios pareigū
nams bei kongresmanams.

Gaunama daugybė padė
kos laiškų iš žymių asmenų 
už gautas Kronikų knygas. 
Medelino arkiv. Kolumbijoje 
Alfonso Lopez Trujillo, visos 
Pietų Amerikos vyskupų 
Tarybos prezidentas savo 
laiške dėkodamas už gautąją 
ispanų kalba Kronikų knygą 
taip rašo: ’’Širdingai jums 
dėkojame ir pranešame, kad 
Kronikos lapus skaitysime 
atsidėję taip, kaip skaitome 
apie Katakombų Bažnyčios 
persekiojimus. Mes esame 
įsitikinę, kad tie garbingi 
tvirtumo ir pasiaukojimo 
pavyzdžiai, kuriuos Lietu
vos Katalikų Bažnyčia rodo,
i' o

nedaug, bet vis dėl to atsi
randa. Be kreipiant dėmesį į 
lituanistinio švietimo insti-' 
tucijas Australijoje reikia 
apie jas nuolat kalbėti, pri
minti, propaguoti primenant 
kad yra ir tokių lietuviškų 
institucijų, kurios veikla ir 
kurios yra. Tam mes turime 
priemonių, tik reikia jas iš
naudoti. Slaptai veikti yra 
nesiskaitymas su turimomis 
primonėmis. Juo daugiau 
apie lituanistinį švietimą 
kalbėsim, juo daugiau jį kel
sim, kaip bendruo
menės ir tautybės išeivijoje 
esminį bruožą ir mūsų visos 
veiklos centrą, juo daugiau 
sukalsim dėmesio ir tiem 
snūduruojantiem tautie
čiam, kurie šito gal nėra įsi
sąmoninę. Tačiau negalima 
prikaišioti laikraščių redak
cijoms. Leidėjai neturi sam
dytų reporterių, kuriuos 
būtų galima pasiųsti vienur 
kitur, kad aprašytų ar rei
kalą iškeltų. Tuo reikalu tu
rėtų pagalvoti pačios insti

tucijos ir ypač bendruome
nės organai, nes jiems tu
rėtų rūpėti lituanistinio 
švietimo reikalai nemažiau, 
negu tiems mokyklų ar kur
sų partizanams, ant kurių 
pečių remiasi visa našta.

(v.k.)

padės mums skleisti evan
geliją Lotynų Amerikos 
kraštuose. Tikimės kad 
tokios ištvermės ir kančios 
vaisiai pasitarnaus Bažny
čios gerovei, jus gi sveikina
me, atlikus taip svarbų dar
bą ir linkime su ryžtu, vilti
mi ir pasitikėjimu žengti 
pirmyn/’

LKB Kronikų anglų kalba 
pirmasis knygos sutikimą 
surengė advokatas Gerard 
O’Nahony Dubline, Airijos 
sostinėje, š.m. birželio 7 d., 
kuriame dalyvavo valdybos 
vicepirmininkas Algis Bara- 
kauskas.

Kleveland, Ohio, Lietuvių 
Dievo Motinos Nuolatinės
Pagelbos parapijos biulete
nyje š.m. rugpj. 9 d. labai 
gražiai įvertinamas LKB 
Kronikų I t. Ten rašoma: 
’’Kroniką išleido LKB Kro
nikoms Leisti Sąjunga, ku
riai pirmininkauja kun. Ka
zimieras Kuzminskas. Prisi
menant knygos turinio 
svarbą, reikia labai džiaug
tis, kad ir jos išvaizda yra 
labai įspūdinga. Tai turbūt 
viena kūrybingiausiai išleis
tų mūsų knygų. Sveikintini 
yra leidėjai, davę lietuviškai 
reprezentacijai ir Lietuvos 
kančiai garsinti visais at
žvilgiais išbaigtą ir rimtą 
leidinį”.

Anglų kalba Kronikų 
knyga yra išsiuntinėta dau
giau kaip 1000 katalikų vys
kupų, 2000 universitetų ir 
kolegijų bibliotekų, šimtams 
laikraščių ir daugiau 1000 
vienuolynų. Gaunama šimtai 
padėkos ir įvertinimo laiškų 
iš visų kontinentų. Iš Indijos 
Meghalayos vyskupas O. 
Marengo, SDB, rašo: "Su

’REMK AUSTRALIJOS
LIETUVIŲ FONDA

Jo tikslas — skatinti, remti ir puoselėti lietuvių tautinę 
kultūrą, mokslą, švietimą, meną ir kitas lietuvių 
kultūrines apraiškas.

Fondą .stiprinsime ir jį ugdysime, jei įvairiomis 
progomis jam aukosime, stosime jo nariais ir 
nepamiršime jo surašydami testamentus. Testamentuose 
reikia įrašyti tiksliai angliškąjį Fondo pavadinimą ir 
adresą:

AUSTRALIAN LITHUANIAN FOUNDATION INC.
50 Errol Stn
North Melbc ne, Victoria

A Jj. Fondo Valdyba

Žinios
KAMPELMAN VLIKUI
APIE PABALTIJĮ IR

LENKIJĄ
Max M. Kampelman, JA 

V-ių delegacijos Madrido 

1981 m. gruodžio 18 d. at
siuntė Dr. K. Bobeliui laiš
ką, kuriam jis dėkoja 
VLIKui už ’’išsamią ir nau
dingą informaciją”. Pasak 
Kampelmano, dabartinė pa
dėtis Lenkijoje ’’niūriai pri
mena Lietuvos, Estijos ir 
Latvijos likimą”. Jis rašo, 
kad pabaltiečiai nesiliauja 
pabrėžę savo ’’teisės laisvai

P. S. Skelbiame Lietuvos 
Kat. Bažnyčios Kronikoms 
leisti leidėjų atsišaukimą jų 
darbą remti ir prisidėti prie 
išleistų knygų platinimo, kas 
iškelia ne tik persekiojamos 
bažnyčios Lietuvoje kančias, 
bet ir pačią Lietuvą okupa
cijos sąlygose. Iš Austra
lijos lietuvių šį darbą reikš
mingai parėmė Genė Baltu
tytė, sukaupusi savo pas
tangomis 885 dol., ir broliai 
Alfonsas ir Feliksas Ročiai, 
paaukoję 1000 dolerių. 
Kviečiame drauge su leidė
jais visus pagal savo išgales 
prisidėti. Red.

Bažnyčios gyvenimo sąlygo
mis rusų okupuotuose kraš
tuose mes visi labai norime 
susipažinti. Nors mes žino
me, kad galima laukti blo
giausių sąlygų, bet aš tikiu, 
kad mes esame toli nuo tie
sos, kas liečia persekiojimą 
ir tų kankinių kraštų kan
čias”.

Aleksandrijos, Liuzijano- 
je JAV, vyskupas William 
B. Friend rašo: ”Aš tik ką 
užbaigiau skaityti veikalą, 
kurį pripažįstu esant dra
matišku portretu garbingos 
tautos, tiek daug kenčian
čios dabartiniais laikais. Bū
kite tikri, kad aš įvertinu 
jūsų pastangas, norint 
iškelti viešumai heroišką 
daugelio žmonių gyvenimą, 
kuris gali būti šiandien mū
sų tautos jaunimui geriau
sias pavyzdys. Lai Viešpats 
teikia palaimą jūsų dar
bams”.

Yra gauti padėkos laiškai 
iš Tanzanijos ir Rodezijos 
Afrikoje vyskupų, iš Chilaw 
vyskupo Ceylone (Šri Lan
ka), iš Australijos ir kitur.

LKB Kronikoms leisti są
junga šį rudenį išleidžia 
LKB Kronikų II tomą ispanų 
kalba, L t. pranzūzų k. ir VI 

lietuvių kalba. Kadangi 

apsispręsti” ir ’’atkakliai 
gina savo kultūrinius identi- 
tetus prieš rusinimo spaudi
mą”. Tai tebūnie perspėjimu 
Sovietų vyriausybei, kad 
’’jėga ir priespauda negali 
sužlugdyti žmogaus dvasios 
ar numarinti laisvės troški
mo”.

VLIKo žinią apie tragišką 
Lietuvos Helsinkio Grupės 
nario, kun. Broniaus Lauri
navičiaus mirtį, Kampelman 
mėmė ”su liūdesiu . Savo 
aišką jis užbaigia pažadu, 
tad kai JA V-ių delegacija 
1982-ais metais sugrįš į 
Madridą, ji ir toliau ’’reikš 
susirūpinimą Pabaltijo tau
tomis ir mėgins padėti tiems 
kurie verčiami kentėti už 
reikalavimą, kad Sovietų 
vyriausybė įvykdytų savo 
Helsinkio Baigminiame Ak
te nustatytus įsipareigoji
mus”.

ELTA

■ ' ,3 - •*♦*
Sirijoje prasidėjo atviras 

sukilimas prieš marksistinę 
vyriausybę. Sukilėlių ran
kose Hama miestas ir sukili
mas plečiasi. Į sukilėlių pusę 
perėjusi ir užimtų vietų re
guliarios kariuomenės įgula.

svetimomis kalbomis kroni
kų leidimas yra gerokai at
silikęs dėl įvairių priežasčių, 
tai Sąjungos Valdyba, sura
dusi vertėjus, jau pradėjo 
versti VI tomą, t.y. naujau
sias kronikas į kitas kalbas. 
Ir dar kitais metais tikimės 
Juos išleisti. Šitoks milžiniš- 
:as darbas — kronikų verti

mas ir leidimas bei jų sklei
dimas reikalauja didelių 
sumų lėšų, o leidėjai nė 
trečdalio dar jų neturi. Lau
kiame iš visų finansinės pa
ramos. Kas galite, 
malonėkite užsisakyti Kro
nikų VI t., o neturintieji gali 
gauti ir ankstesnius tomus, 
išskyrus pirmąjį, kurio laida 
išsibaigė, bet mes greit iš
leisime jo antrąj laidą. Ne
atsilyginusieji už Kronikų 
knygas prašomi greičiau tai 
padaryti. Kronikų knygų 
kainos visomis kalbomis yra 
5 dol., minkštais viršeliais ir 
7 dol. kietais.

Visiems aukotojams iš
duodami kvitai, ir jų aukos 
atleidžiamos nuo mokesčių. 
Už aukotojus laikomos kas
dien šv. Mišios. Rašyti ir 
aukas siųsti šiuo vardu ir 
adresu: LKB Kronikoms 
Leisti Sąjunga, 6825 So. 
Talman Avenue, Chicago, 
BĮ 60629, U.S.A.

LKB Kronikoms Leisti 
Sąjungos Valdyba
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APIE RYŠIUS SU
J. Pažeraitis

LIETUVA

„ Šaukiu lietuvi burtis prie lietuvio, 
Ir gyvą širdį prie gyvos širdies, 
Kad tamsiame vidurnakty nežuvę 
Pakiltų rytmečiui gyventi ir žydėt.”

Bernardas Brazdžionis

Taip Bernardas Brazdžio
nis jau prieš gerą eilę metų 
poetišku žodžiu kreipėsi į iš
blaškytus lietuvius. Panašus 
kreipimasis skatinąs vieny
bę, susipratimą, broliškus 
ryšius ir šiandien dažnai su
tinkamas laisvo pasaulio lie
tuvių spaudoj, o taip pat ir 
Lietuvos pogrindžio leidinių 
puslapiuose. Kita vertus, 
netrūksta kritikos ir pabari
mo, net pasmerkimo tiems, 
kurie gyvendami užsienyje 
ieško ryšių su Lietuvos lie
tuviais. Tuo tarpu, nežiū
rint skirtumų, visi norime 
būti viena tauta, ilgimės ry
šių su savais, trokštame, 
kad Lietuvoje būtų atstaty
tas ar sukurtas laisvas bei 
demokratiškas gyvenimas. 
Ar noras būti viena tauta 
yra stipresnis, ar sąlygų bei 
laiko išauginti skirtumai? 
Kas šiandien matoma Lietu
voje, ypač jei užsibūnama ne 
penkias ar dešimt turistams 
leidžiamų dienų, bet, kaip 
man teko, du mėnesius? Jau 
daug pasakota apie gyve
nimo išorę: prekes, kainas, 
produktų trukumą, eilutes 
prie krautuvių, naujus pas
tatus bei kelius, gąsdinantį 
girtavimą. Gal nebeįdomu 

tai ir kartoti. Bet kas 
pastebima krašto tautiška
me gyvenime?

Ilgiau pabuvus negali ne
matyti Lietuvos lietuvių 
ryžto ir pastangų išlaikyti 
tautos gyvybę ir kurti tauti
nę kultūrą. Kita vertus, ne
gali nematyti okupanto pas
tangų tautinę gyvybę užslo
pinti ir kraštą surusinti. 
Kaip ir kiti Pabalčio kraštai, 
Lietuva kolonizuojama ru
sais, kurie čia gauna visokių 
privilegijų. Įstaigose jie uži
ma daugybę ypač aukštes
nių vietų. Lietuvoje laikomi 
kariuomenės daliniai rusiš
ki. Mūsų jaunimas priva
lomą dvejų ar net trejų me
tų karinę prievolę atlieka 
Rusijoje, iš kur kaikurie ir 
nebegrįžta. Augant indus
trijai ir neva trūkstant spe
cialistų bei darbininkų, jų 
privežama iš Rusijos. Jie 
įkurdinami pastoviai, be 
eilės gauna butus ir kitokias 
lengvatas. Šitaip kuriamos 
ir naujos žemės ūkio koloni
jos. Žmonės sako, kad į jas 
atvežama gaivalo, kurio pa
togiau pas save neturėti. Tai 
ypač kritę į akis prieš Mask
vos olimpijadą, kai Maskva 
buvo švarinama nuo tokių 
elementų, kurių nenorėta 
rodyti svečiams ir turis
tams. Kai tokie atsirado 
Lietuvoje, lietuviai nekant
riai laukė olimpijados pabai
gos, kad grįžtų iš kur atva
žiavę. Tačiau olimpijada pa
sibaigė, o tie ’’svečiai” taip ir 
pasiliko Lietuvoje, gavę bu
tus ir darbą.

Vilniuje yra įstaigų, ku
riose lietuviškai nekalbama. 
Geležinkelis ištisai rusiškas, 
visi nurodymai keliaujan
tiems tik rusiškai. Skatina
ma, o kartais ir primygtinai 
reikalaujama, kad įstaiginis 
susirašinėjimas vyktų 
rusiškai. Aukštesnio laips
nio moksliniai darbai turi 
būti rašomi rusiškai. Susi-

rinkimuose privaloma atsi
klausti, ar visi supranta lie
tuviškai. Jei atsiranda bent 
vienas, kuris pasisako nesu
prantąs, susirinkimas turi 
būti pravestas rusiškai.

Mokyklose rusų kalbos 
įamokų skaičius didinamas 
ietuvių kalbos pamokų sąs
kaitom Pastaruoju metu ru
sų kalbos dėstymas dar pa
ankstintas, jį įvedant ne tik

Padėtis Lietuvoje
SAUGUMIETIS ŠAUKIA Į 
KOVĄ PRIEŠ

DISIDENTUS IR
’’BURŽUAZIJĄ” 

Komunisto (1981, Nr. 11; 
skiltyse pasirodė LSSR 
KGB pirmininko pavaduo
tojo H. Vaigausko straipsnis 
’’Ugdyti įsitikinimą, kelti 
politinį budrumą — aktualus 
dabarties uždavinys”. 
Straipsnio autorius, prisi
dengęs ’’tarybos žurnalisto” 
etikete, 1960-61-mais metais 
veikė New Yorke, mėgino 
megzti ryšius su išeiviais; 
vėliau jis buvo ištremtas iš 
Anglijos su keliasdešimčia 
kitų KG B-tų. Dabar Vai- 
gauskas perspėja Komunis
to skaitytojus apie Vakarų 
’’ardomąją veiklą” ir rašo,, 
kad ’’priešo žvalgyboms ir 

nuo pirmo mokyklos sky
riaus, bet jau nuo vaikų dar
želio. Yra priešmokyklinio 
auklėjimo centrų, kuriuose 
ištisai naudojama tik rusų 
kalba.

Lietuviškų spausdinių 
tiražas mažinamas, o rusiš
kų leidžiama vis daugiau. 
Man esant Vilniaus knygy
nuose grožinės literatūros 
buvo neįmanoma gauti. Kiek 
kartų beeitum, visur tik 
tuščios lentynos - beje, poli
tinės, propagandinės Htera- 
tūros niekur netrūksta. 0 
rusiškų knygų pilna. Tuo 
tarpu juk išleidžiama gražių 
ir vertingų knygų, bet jos 

dibitpmos dar knygynų 
lentynų bepasiekusios. Ne 
tik mėsai nusipirkti reika
lingas ’’blatas”, bet ir kny
gai.

specialiosioms tarnyboms 
kai kada pavyksta įpainioti į 
savo tinklus atskirus mūsų 
piliečius”. Saugumietišku 
stiliumi jis aprašo Gajauską 
ir Petkų, kaip ’’politinius 
avantiūristus, kriminalinius 
nusikaltėlius recidyvistus”, 
kuriuos "priešiški radijo 
balsai" vaizduoja ’’sąžinės 
kaliniais”. Vaigauskas mini 
kaip turistą Vilniuje ne kar
tą apsilankiusį JAV pilietį 
Jasionį, kuris esą ’’stengda
vosi ideologiškai paveikti 
savo tolimą giminaitį, žinan
tį valstybinių paslapčių”, kol 
Jasioniui buvo uždrausta 
lankytis Sovietų Sąjungoje.

Ypatingą dėmesį savo 
strapsnyje Vaigauskas ski
ria "reakcinėms lietuvių 
emigrantų organizacijoms”, 
kurios mėgina 'apgauti JAV 
ir kitų jas priglaudusių šalių

Vilniaus dviejose ir tri
jose muzikos plokštelių par
duotuvėse irgi gerokai di
desnis pasirinkimas rusiškos 
muzikos, negu lietuviškos. 0 
ir lietuviškos plokštelės 
kartais lietuviškos tik dali
mi. Pereitos dainų šventės 
trijose plokštelėse iš 26 dai
nų tik keturiolika dainuoja
ma lietuviškai. Iš jų šešios 
skirtos Lenino ir sovietų 
valdžios garbinimui. Iš liku
sių aštuonių tik penkios 
grynai lietuviškos. Dau
giausiai plokštelių randama 
pramoginės, vadinamos ’es
tradinės” muzikos, kuri po
puliari ir mūsuose. Kiek gi 
ten belikę lietuviškų moty
vų? Viena kita daina madin
gai tarptautinė, verstinė, 
bet daugiausia slaviškos 
melodijos ir slaviški moty
vai.

Kino teatruose daugiau
siai rusiški filmai. Lietuviš
kų paraščių nėra.

viešąją nuomonę” ir ’’dangs
tosi ’išvaduotojų’ toga”. Tos 
organizacijos ,rbando vadin
tis lietuvių tautos atstovais 
užsienyje, siuntinėja šmeiži
kiškus dokumentus valsty
binėms ir visuomeninėms 
organizacijoms, taip pat at
skiriems Vakarų šalių 
Oolitiniams veikėjams”.

aigauską neramina tai, kad 
išeivių organizacijos siekia 
perkelti ideologinės kovos 
areną betarpiškai į Tarybų 
Lietuvos teritoriją, ... nau
dojasi įvairių radijo stočių 
paslaugomis,... tarptautiniu 
pašto ryšiu, turistiniais, 
kultūriniais ir moksliniais 
mainais. Šiais kanalais į mū
sų respubliką siunčiami spe
cialiai parengti priešiški lei
diniai, taip pat emisarai ”.

Vaigauskas praneša, kad 
kaikurie katalikų kunigai 
Lietuvoje "bando propaguo
ti priešiškus antikomunistų 
siekius” ir pamini kunigus 

•Svarinską, Tomkevičių (sic!) 
ir Kaunecką, kurie ’’sten
giasi sukelti nepasitikėjimą

0 kaip valdžia bijosi' 
spontaniškų tautinės nuo
taikos prasiveržimų! Kur tik 
susirenka didesnis būrys, 
ten ir K.G.B. agentai stebi, 
seka, visada pasiruošę 
smogti, išsklaidyti. Žmonės 
pasakojo, kad taip buvę ir 
per pereitų metų dainų 
šventę. Per anksčiau vyku
sią panašią šventę, progra
mai pasibaigus, publika 
pasklido aikštėje, susimaišė 
su dainininkais, ėmė drauge 
dainuoti lietuvių liaudies 
dainas, šokti ratelius: ne
kaltai, bet labai lietuviškai 
linksmintis. Taigi to tikėtasi 
ir po pereitų metų dainų 
šventės. Tačiau vos pasku
tinėm programos dainom 
nuaidėjus visur minioje at
sirado ’’tvarkdariai”, griež
tai sulaikė publikos verži
mąsi į aikštę, visus nukreipė 
į išėjimus, pravarė ir iš
sklaidė bet kokią besusida- 
rančią grupę. Tą vakarą 
Vingio parkas lietuviškomis 
dainomis nebeskambėjo.

Prieš šitas valdžios pas
tangas kraštą surusinti 
pasipriešinimas vyksta 
dvejose plotmėse: viešumoj, 
lyg ir įstatymų ribose, ir 
pogrindyje.

Apie pogrindžio veiklą vi
si žinome iš pogrindžio 
spaudos, todėl ją tik trumpai 
bepriminsiu. Štai jau devinti 
metai, kaip eina ’’Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios Kroni
ka" ir beveik šešti, kaip eina 
"Aušra”. Nežiūrint visų 
saugumo pastangų, perse
kiojimų, suėmimų, teismų, 
bausmių, šie svarbūs leidi
niai ne tik nesustojo, bet 
išaugo ir išplito. Šalia atsi
rado visa eilė naujų, kaip 
"Rūpintojėlis”, "Tiesos Ke
lias’1, "Dievas ir Tėvynė", 
"Vytis”, "Aušrelė”,
’’Perspektyvos". Visi tie lei
diniai rodo pasipriešinimą 
priespaudai ir siekimą savo 
tautos ir tikybos laisvės. Jie 
pasiekia užsienį, pagarsina
mi pasaulyje, bet pačioje 
Lietuvoje gal ne kiekvienas 
apie juos žino, ir tikrai retai 
apie juos teužsimenama ap
silankiusiam svečiui ar tu
ristui.

Bus daugiau

partijos i? valstybės politi
ka". Jis taip pat perspėja 
apie "buržuazinių laikraščių 
korespondentus”, kurie 
bando prisiplakti prie nu
teistųjų už konkrečią anti
tarybinę veiklą kai kurių 
netoliaregių šeimos narių, 
jiems pataikauja, žada su
šelpti materialiai, kursto 
juos, stengdamiesi įtraukti į 
"antivalstybinę veiklą”. Ant 
tokios "Vakarų korespon
dentų meškerės” užkibęs ir 
Terleckas. Savo straipsnį 
sovietinio Gestapo pareigū
nas užbaigia KGB veiklos 
liaupsinimu.

(ELTA)

Bijomasi, kad su šiaurie
tišku pavasariu galinti kilti 
Lenkijoje atvira revoliucija 
irieš esamą padėtį ir pačią 
komunistinę vyriausybę, 
turi yra visos tautos neken
čiama. Jau dabar ant sienų 
ir tvorų išrašyti arba išli
pinti atsišaukimai su šūkiu 
— "žiema jūsų, pavasaris 
mūsų”. Šiuo metu Lenkijoje 
ekonominė padėtis yra taip 
smukusi ir priespauda su
stiprinta, kad patys lenkai 
tvirtina, jog kovodami jie 
jau nieko daugiau negalį 
prarasti.
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Namie Or
VASARIO 16-tos DIENOS 
MINĖJIMAS GEELONGE

Vasario 16 dienos minėji
mas įvyko vasario 21 dieną. 
Prasidėjo pamaldomis šv. 
Jono bažnyčioje. Pamaldas 
atnašavo kun. P. Dauknys, 
pasakydamas tai dienai pri
taikytą pamokslą. Pamaldų 
metu giedojo Melbourne 
Parapijos choras, vad. P. 
Morkūno. Po pamaldų mi
nėjimas buvo tęsiamas Gee- 
longo Lietuvių Bendruome
nės Namuose.

Minėjimą sklandžiai pra
vedė jaunosios kartos atsto
vas - Geelongo Apyl. Valdy
bos sekretorius Dr. R. Šar
kis.

Paskaitą skaitė architek
tas K. Mieldažys. Paskaiti
ninkas primindamas prėju- 
sius laikus, išspaudė ne vie

nam prisiminimų ašarą ir su
kėlė ryžtą kovoti su tautos 
pavergėju raudonuoju 
rusu.

Po įdomios paskaitos B. 
Gasiūnas įspūdingai padek
lamavo patriotini eilėraštį.

Melbourne parapijos cho
ras padainavo keletą daine
lių praturtindamas iškilmes. 
Pabaigoje Dr. R. Šarkis 
Apylinkės Valdybos vardu 
padėkojo kun. P. Daukniui 
už iškilmingas pamaldas ir 
gilų pamokslą, Melbourne 
parapijos chorui ir jo vado
vui - už įspūdingas giesmes 
ir gražias dainas ir Geelongo 
Moterų Draugijai už paruo
šimą užkandžių svečiams.

Minėjimas baigtas Tautos 
Himnu.

Choro Valdybos pirminin
kas arch. K. Mieldažys pa
dėkojo Geelongo Apylinkės 
Valdybai už pakvietimą ir 
gražų priėmimą, o Apylin
kės Valdybos pirmininkas 
Dr. S. Skapinskas padėkojo 
choristams ir vadovui už 
gražų bendradarbiavimą.

Geelongiškiams minėji
mas labai patiko taip, kad 
Jurgis Sedlorius, susižavė
jęs gražiom dainininkėm, 
apdovanojo jas saldumynais, 
o Pranas Vaičekauskas pa
aukojo Apyl. Valdybai 20 
dolerių, minėjimo išlaidoms 
dalinai padengti.’

Samanis

AUSTRALIJOS DIENOS 
MINĖJIMAS

MELBOURNE
Sausio 26-tą, kaip ir kas 

met nuo 1960 metų, buvo 
švenčiama Australijos Die
na. Melbourne, miesto aikš
tėje, šventė prasidėjo ka
riuomenės paradu, karo lėk
tuvų formacijos perskridi-- 
mu, vėliavos iškėlimo cere
monija, prakalbomis ir pan.

Po to miesto rotušės di
džiojoj salėj įvyko oficialus 
priėmimas kviestiniams 
svečiams.

svetur
Australijos Dienos tary

bos vicepirmininkas p. Balys 
Stankūnavičius, pakvietė 
svečius atsistoti ir A.D. Ta
rybos pirmininkas, Sir 
Horace Petty, įvedė garbės 
svečius į salę. Garbės sar
gybą sudarė lietuvės skau
tės. Lietuvės skautės turi 
Australijos Dienos iškilmių 
monopolį, nes jau jos daly
vauja kelinti metai iš eilės. 
Kiekvieną kartą tenka 
girdėti gerų atsiliepimų apie 
jų puikų elgesį, išvaizdą, 
uniformas ir pan. Tikrai ma
lonu turėti tokias geras lie
tuvių ambasadores viešam 
susirinkime, kuriame daly
vauja australų visuomenės 
lyderiai ir etninių mažumų 
vadovybė.

Po įprastinio tosto kara
lienei ir himno kalbėjo p. 
Edsel B. Ford II, specialiai 
atskridęs iš JAV. Jo prakal
ba buvo puikiai paruošta. 
Jam atsakė Sir Roden 
Cutler, NSW banko p-kas ir 
buvęs NSW gubernatorius.

Po to sekė koncertas ir 
vaišės.

Ten buvęs 
•BRISBANE

Vasario 16-sios paminėji
mas, suruoštas Apylinkės 
V-bos, įvyko vasario 20 d. 
Aklųjų Instituto salėje, 12 
Hobert str., Wooloongabba.

Atidarė Apl. V-bos pirm. 
Kaz. Bagdonas ir perdavė 
programą pravesti sekreto
riui Pov. Kviecinckui.

Tautiniai pasipuošusiems 
.vaikučiams įnešus tautinę 
vėliavą, sugiedojus tautos 
Tautos Himną ir sukvietus 
garbės prezidiumą, kun. Dr. 
P. Bačinskas atkalbėjo invo- 
kaciją (lietuviškai ir angliš
kai), po kurios Vasario 
16-sios reikšmę - prasmę pa
aiškino, taip pat lietuviškai 
ir angliškai, Apyl. V-bos 
.pirm. Kaz. Bagdonas.

Šventei pritaikytą žodį 
paskaitė Pov. Kviecinskas.

Meninę dalį pravedė p. 
Luckienė. Joje kapeliono iš
mokyti vaikučiai padainavo 
tris daineles, o p. Platkaus- 
kiėnės ištreniruoti - pašoko 
tris tautinius šokius.

K. Stankūno choras, toks 
nuostabiai gausus šį kartą, 
padainavo tris dainas, iš ku
rių viena ’’Jūs žuvot kovoje 
mielieji draugai” nuaidėjo 
didingai.

Muzikinę dalį, kiek jos 
buvo reikalinga, atliko p. 
Laukienė pianinu ir V. Lio- 
rencas akordeonu.

Linksmąjai daliai - šo
kiams muziką patiekė Apyl. 
V-bos pirm-ko sūnus inž. 
Bagdonas, panaudodamas 
modernius elektronikos 
instrumentus.

Sekančią dieną, Vasario 
21-mą, sekmadienį, St. 
Marys, nuolatinėje lietuvių 
kata! bažnyčioje vyko kun. 
Dr. P. Bačinsko atnašauja

mos Šv. Mišios su atitinka
mu pamokslu Vasario 
16-sios mintimi.

Mūsų - brisbaniečių sąly
gomis visa praėjo be prie
kaištų. Gaila - svaiginamųjų 
gėrimų bufetas veikė be 
pertraukos visą laiką, net 
invokacijos ir oficialios mi
nėjimo dalies metu girdėjosi 
stiklų žvangėjimas, garsus 

klegėjimas ir juokas.
Minėjime dalyvavo daug 

seniai nematytų tautiečių ir 
svečių - australų.

Povilis
ŽINIOS IŠ CANBERROS

Turėjome svečių iš Syd- 
nejaus. Tai Atžalos Teatras, 
šeštadienį, vasario 20 d., 
Canberros Lietuvių Klube 
susirinko geras žiūrovų 
skaičius pasigėrėti ’’Taria
mu meilužiu”. Publika, atro
do, priėmė gana šiltai be di
delės kritikos. J. Kovalskis 
pasakė ačiū ir pakvietė sve
čius vakarienės.

Kitą dieną (vasario 21) 
vyko Lietuvos nepriklauso
mybės paskelbimo minėji
mas pirma St. Mary’s baž
nyčioje su kun. P. Martuzu 
ir po to Lietuvių Klube. M. 
Mauragis ir R. Daukus pra
vedė Baltijos Tunto skautų 
sueigą, o D. Labutytė-Bieri 
savo paskaitoje vėl priminė 
reikalą mums išsilaikyti 
tautiniai, kol laukiamoji ne
priklausomybė vėl bus 
atstatyta.

Po Tautos Himno praves
tas apylinkės susirinkimas. 
Tuoj po visų kitų formalu
mų, pranešimų gana sklan
džiai, greitai priimta nauja 
iš penkių kandidatų Can
berros Apylinkės Valdyba 
tokios sudėties: pirmininkas 
A. Balsys, Dr. K. Kemežys, 
V. Howe, G. .Kaminskas ir 
K. Makūnas. Revizijos Ko- 
misijon įėjo J. Kovalskis, A. 
Stepanas ir L. Budzinaus- 
kas.

Visos iškilmės ir susirin
kimas baigtas kava ir pokal- 
biais- K.M.

PERTH

Kūrėjo savanorio sūnus 
Jonas Miliauskas su žmona 
Veronika 1949 metais laivu 
Mazaffary atvyko į W. Aus
tralia.

Kelionės metu laive bū
nant abu su žmona dalyvavo 
tautinių šokių grupėje ir tuo 
gražiai reprezentavo lietu
vio vardą kitų tautybių tar
pe.

Jonas Miliauskas su žmo
na Veronika nuo pat atvyki
mo iki šiol nenutrūkstamai 
dirba Pertho lietuvių bend
ruomenėje ir lietuvių katali
kų parapijoje.

8 kadencijas buvo Apylin
kės Valdybos pirmininku, 3 
kadencijas Krašto Tarybos 
atstovas, 1 metus pirminin
kavo Pabaltiečių Komitete. 
Jo pastangomis Pertho lie
tuvių parapijai gautas kuni
gas Tomichv kuris būdamas 
kroatų tautybės mišias 
skaito lietuviškai ir lietuvių

I Išvyka į Lietuvą 1982 I 
(Keliaukite su pasitikėjimu, jei keliaujate Palangos I 

turais. Per daugiau kaip 10 metų mes atsiekėm pasitikę- I 
Ijimo ir patyrimo, įsigijom gerą vardą. Kodėl nesidėti su ’ 

mumis ir šiais metais? l
IŠVYKOJE I

I* 10 naktų Vilniuje * rūpestinga palydos globa * Apsi
pirkimas Singapore I

I Išvykstame iš Sydnejaus arba iš Melbourne birželio 20 I 
d. ir grįžtama liepos 9 d. išvykos kaina $ 2835. Informaci- I 
niai leidiniai jau gaunami dabar. .

(Atminkite: Palanga Tours duoda pilnutinį kelionių ap- I 
tarnavimą. 1

Jeigu keliausite į Ameriką, Europą, Aziją ar kur nors 
kitur grupėmis ar atskirai, jums teks turėti reikalo tik su 
vienu iš mūsų kelionių ekspertų. Jie išrūpina vizas, 
draudimą, kelionių čekius ir atpalaiduos jus nuo visų 
rūpesčių

Palanga Tours teikia geriausias lengvatas keliaujant 
lėktuvais.

s Palanga 
" Tohps

AUSTRALIA

Atkreipkite dėmesį į naują Palangos adresą Adelaidėje |

namams įsigyti įmokėjo 500 
dol. Žmona Veronika Mi
liauskienė nuo pat atvykimo 
ligi šiai dienai dirba su jau
nimu. Mokina ir vadovauja 
tautinių šokių grupei ’’Šat
rijai".

Šioje kadencijoje Apylin
kės Valdyboje Jonas Mi
liauskas dirba kaipo vice
pirmininkas, jo žmona Ve
ronika Miliauskienė Apyl. 
V-bos sekretorė. Beto Jonas 
Miliauskas yra Lietuvių Są
jungos Valdybos narys.

Kai tik Pertho Apyl. Val
dyba gavo raštą iš Krašto 
Valdybos metraščio
išleidimo reikalu, Jono Mi
liausko iniciatyva sušauktas 
susirinkimas ir iš 5 asmenų

Latviai perspėja
APIE KULTŪRINIŲ

Praėjusią vasarą Anglijo
je įvykusiame latvių jauni
mo suvažiavime buvo pada
rytas svarbus pranešimas 
apie vilniškės ’’Tėviškės 
draugijos” dvynį, Latvių 
kultūrinių mainų komitetą, 
Rygoje. Švedijoje gyvenan
tis Vilnis Zalkalns perspėjo 
savo tautiečius vengti bet 
kokių ryšių su šiuo komite
tu, nes: 1. Jis yra Latvijos 
KGB įrankis; 2. Naudoja 
kultūrinius parengimus 
laisvajame pasaulyje lat
viams Vakaruose kiršinti; 3. 
Vakaruose verbuoja latvių 
kilmės asmenis, kurie sava
noriškai ar ne savo noru su
tinka šnipinėti ir teikti in-

SYDNEY: 280 Pitt St., I 
tel. 264 2008 I

MELBOURNE: 118 Queen. .
St., tel. 678 525 I 

BRISBANE: 1st Floor, Citi
corp Building 217 George St.

tel. 2213177 ’ 
ADELAIDE: 167 Rundle St. I 

tel. 223 7544 I 
PERTH: 6th Floor, AMP . 
Building 140 St. George Tee. I 

tel. 321 7371 '

metraščiui leisti sudaryta 
’’komisija”. Komisiją suda
ro: Jonas Miliauskas pirmi
ninkas, St. Kuzmickas, J. 
Petrukėnas, A. Statkus ir A. 
Klimaitis (sen.) nariai. Po
sėdyje komisija nutarė at
spausdinti ir organizacijų 
vadovams bei paskiriems 
veikėjams išsiuntinėti 
Krašto Valdybos ir Komisi
jos raštus, prašant galimai 
trumpiau parašyti apie savo 
organizaciją iš istorinės pu
sės ir jei įmanoma pailius
truoti nuotrauka (juoda bal
ta). Komisija veikia labai 
sklandžiai ir tikimasi, kad 
žinios Metraščiui bus pri
statytos laiku.

Komisijos narys

MAINŲ KOMITETĄ

formaciją apie latvius čia ir 
už Geležinės uždangos; 4. 
Nieko neduoda veltui ir 
laukia užmokesnio, bema
tant ar tolimoje ateityje; 5. 
•Šio komiteto nariai yra pro
fesionalai savo srityje, ir 
eilinis latvių turistas nėra 
pakankamai pasiruošęs su 
jais santykiauti; 6. Asme
nys, turintieji reikalų su ko
miteto nariais, turėtų nepa
miršti, kad jie yra KGB tar
nautojai.

(ELTA)

Miiaii Pacfnorp Nr: O. 1982.3.8. DSl. 4 ’ "

Kiekvieną 
kovo sekmadienį 

7.30 vai. vak.
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DAINŲ STOVYKLA
Jieva Arienė

Melbourne Daugo tunto 
vasaros stovykla buvo pa
vadinta ’’Dainų Stovykla”. 
Šis pavadinimas iškilo dėl 
to, kad per pirmutinį laužą 
dainos labai gražiai skambė
jo. 0 davus stovyklai ’’Dai
nų” vardą, visi dalyviai ne
jučiomis pradėjo dar nuošir
džiau dainuoti.

Stovykla įvyko Gillwell 
Park, australų skautų že
mėje, sausio 2-10 dienomis. 
Stovyklavo apie 70 asmenų. 
Vieni tarybos reikalais išva
žiuodavo, kiti atvažiuodavo. 
Per savaitgalį skaičius paki
lo iki 95, o per paskutinę ri-. 
kiuotę buvo 109 uniformuoti 
asmenys. Beveik visi jauni. 
Viena kita žilstanti galva 
matėsi tik apsilankusių 
skautininkų tarpe. Net sto
vyklos vadovybė, galima 
pasakyti, buvo jauna. Vir
šininkė v.s. Danutė Čižaus- 
kienė, padėjėjas s. Narcizas 
Ramanauskas, adjutantas 
budys Pertras Kružas.

Iš Sydnejaus ir Adelaidės 
buvo atvykę po keturis 
skautus/es, o iš Tasmanijos 
viena paukštytė Teresėlė 
Šiaučiūnaitė, kuri viena pati 
atskrido į Melbourną. Šie 
’’svečiai” praturtino stovyk
lą aktyviai prisidėję prie 
programos, ir jiems buvo 
pareikšta vieša padėka ir 
pagyrimai už įvairius jų 
nuopelnus. Labai įdomu į>u- 
vo vėliau skaityti adelaidiš- 
kės sesė Danutės Baltutytės 
įspūdžius ’’Mūsų Pastogėje”.

Užsiėmimų vadas, vytis 
Jonas Sakalauskas ir jo tal
kininkai niekam nedavė per 
dienas nuobodžiauti. Visi 
turėjo padaryti kliūčių ke-i 
lionę, ženklų žygį, išsilaiky
mo gamtoje kursą. Visi mo
kėsi pirmosios pagalbos ir 
daugybę kitų skautiškų da
lykų, dažnai konkursais ar 
lenktynėmis išbandydami 
savo naujai įgytas žinias. 
Netgi buvo lenktynės tarp 
dviejų komandų, kurių da
lyviai užrištomis akimis tu
rėjo pastatyti po palapinę 
greičiausiu laiku. Viena die
na praleistai be stovykloje, o 
prie Emerald ežero, kur 
maudytasi ir žaista. Ten 
daugelis išbandė ir vandeni
nę šliaužyklą. Du vakarai 
praleisti ne prie laužo, o vir
tuvės barake. Vienas kaukių 
vakaras, o antras ’’Disco” 
šokiai.

Kad atpasakojus viską, 
kas darėsi per tas dienas, tai 
irgi užtruktų dešimt dienų,, 
ir tiek pat vakarų. Kiekvie
nas laužas gi pilnas dainų ir 
pasirodymų. Buvo solistų, 

Stovyklavę Gillwell Park stovykloje budžiai, vyčiai ir 
kandidatai

kaip jauniausias stovyklau
tojas, Petriukas, ir seniau
sias - brolis Algis, kuris kas 
vakarą išpylė savo ’’giesme
lę” apie dienos įvykius, vi
siems pritariant: ’’Dar tiktai 
dar pamažu...”. Buvo cho
risčių, kaip keturios sesės iš 
Adelaidės, kurios pačios žo
džius sukurdavo ir gražiai 
padainuodavo, ir net šokio 
žingsnius pritaikyti mokėjo. 
Ne tik balsais, bet ir instru
mentais dainos sklido po 
stovyklą. Gitaromis skam
bino sesė Loreta ir brolis 
Andrius. Kelis kartus į laužą 
iš Melbourno atvyko Petras 

.Aras su skordeonu. Skautai 
gi pasirodydavo su tikru or
kestru. Nebuvo apsieita ir 
be ’’sulaužytų širdžių” dak
tarės, Tetos Dainos, kuri 
kas varaką skaitė stovyk
lautojų laiškus ir į juos atsa-

Paukštyčių įžodį duoda Katie žižytė (kairėje) ir Nada 
Dundaitė Gillwell Park stovykloje

Susipažinkime:
NAUJAS BALTIJOS

Canberros Baltijos tunto 
vadovybę nuo gruodžio pa
baigos perėmė naujai tunti- 
ninku paskirtas s.v.v.sl. 
Rimgaudas (’’Ridas”) Dau- 
kųs. Ta proga šiek tiek bio
grafinių žinių apie naująjį 
vadovą.

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

'el. 869 1159

kydavo savo išmintingais 
patarimais. Į laužą ateidavo 
ir stovyklos koresponden
tas. ŽVALGIMANTAS Vis- 
kamatys. Jis perskaitydavo 
dienos žinias ir duodavo oro 
pranešimus. Kažkodėl iš 
rimtų jo žinių visi tik juok
davosi.

Stovyklos valgis buvo la
bai geras ir laiku patiektas. 
Tai dėka virėjos Nijolės 
Kairaitienės ir jos padėjėjos 

TUNTO TUNTININKAS
Gimęs 1936.1013 Kaune.

Baigęs Sydnejuje Para- 
mattoje broliukų Maristų 
gimnaziją, lankė Sydnejaus 
ir vėliau Canberros univer
sitetus, aukštąjį mokslą už
baigdamas teisės bakalauru. 
Dirba ’’Department of

Juditos Dagienės. Jos nenu
ilstamai triūsė virtuvėje per 
visas ilgas dienas. Joms į 
talką ateidavo budys Algis 
Saženis ir paskirtos skiltys.

Sunkvežimį maisto iš savo 
parduotuvės Yea miestelyje 
pristatė p. Antanas Kaladė. 
Kasdieninius reikmenis at
veždavo stovyklos ūkvedys 
budys Algis Vaitiekūnas su 
pagelbininku budžiu Sigitu 
Eimučiu.

Stovykla turėjo savo dak
tarą, mediciną baigusį budį 
Andrių Pranckūną.Jam iš
vykus jo vietą perėmė bu
dys Rimas Liubinas.

Fiziniais patogumais tad 
buvome gerai aprūpinti. 
Paukštytės ir vilkiukai, jų 
vadovės, virėjos ir net aš 
buvome apgyvendinti ne 
palapinėse, o gražiuose ba
rakuose su lovomis ir mat
racais. Tokio lepinimo dar 
nebuvau patyrusi skautų 
stovyklose, nes jau eilę 
metų nesu stovyklavusi. 
Tačiau po to, kai gyvatė pa
sirodė rajone, buvo gera ži
noti, kad mažieji stovyklau
tojai galės bent saugiai lo
vose išmiegoti, ir kad neuž
mins paryčiais gyvatei ant 
uodegos, lįsdami iš 
palapinės.

Stovykla praėjo skautiš
kai, linksmai ir darbingai. 
Dešimt asmenų davė įžodį ir 
buvo apdovanoti nauju šlip-

National Development and 
Energy”. Vedęs; Ridas ir 
Dr. Lucy augina sūnų ir 
dukrą. Abu - Rasa ir And
rius - yra skautai.

Į skautus įstojo 1946 m. 
Vokietijoje, Kemptene. Vė
liau, Australijoje, 1951 m. 
priklausė L.K. Šarūno skau
tų draugovei, o 1953-63 
Skautų Vyčių Geležinio Vil
ko būreliui. Persikėlus į 
Canberrą, neturėdamas są
lygų, kurį laiką neskautavo. 
Bet Canberroje atsisteigus 
skautams, vėl įsijungė į 
skautiškąją veiklą: 1979-80 
buvo Skautų Vyčių Šventa
ragio būrelio vadu, 1980-81 
ėjo Baltijos tunto tuntininko 
pareigas, 1980 - ’’Baublio” 
stovyklos užsiėmimų vado
vas, 1981 - rajoninės ’’Did
vyrių Žemės” stovyklos, 
Pietų Australijoje, adjutan
tas. Apdovanotas Vėliavos 
ir Tėvynės Sūnaus garbės 
žymenimis.

Brolis Ridas nesvetimas ir 
kitam visuomeniniam dar
bui: Australijos Liet. Stu
dentų S-gos Sydnejaus sky
riaus pirmininkas, "Šviesos” 
skyriaus pirmininkas, Can
berros Lietuvių Klubo vice
pirmininkas ir sekretorius, 
priklausė Canberros chorui. 
SPorto mėgėjas: dar Syd
nejaus universitete buvo 
gavęs judo mėlynąjį diržą, 
žaidė tinklinį, aktyviai daly
vauja Australijos lietuvių 
žiemos sporto šventėse.

Palinkėkime sėkmės bro
liui Ridui darbuojantis su 
Canberros broliais ir sesė
mis! D * 1v.s.B. Žalys 

su. Paukštytėmis tapo Nada 
Dundaitė ir Katie žižytė. 
Geltonus skaučių šlipsus ga
vo Rita Čižauskaitė, Lidija 
Ramanauskaitė ir Vilija Ta
mošaitytė. Mėlynais vyres
nių skaučių šlipsais pasirodė 
Kristina Baskytė, Nijolė 
Kairaitienė, Laima Muce- 
niekaitė ir Gailė Pranckū- 
naitė. Skautu vyčiu tapo 
Algis Šimkus. Skautybė te
begyvuoja Džiugo tunte.

Ilgą laiką nebuvusi skautų 
tarpe pastebėjau, kad lietu
vių kalba labai smukusi. Iš
skyrus vadovus, beveik nie
kas nekalbėjo tarpusavyje 
lietuviškai. Kalbėti lietuviš
kai, ar net stengtis kalbėti, 
pasidarė nepopuliaru. Tuo 
tarpu dešimt dienų praleistų 
toli nuo anglų kalbos įtakos 
būtų kaip tik geriausia pro
ga lietuviškam jaunimui at
sinaujinti lietuvių kalboje. 
Bet atrodo, kad galime tikė
tis, kad ši padėtis pagerės, 
nes ateinančios rajoninės 
stovyklos vadovybė jau 
pradėjo rūpintis tuo reikalu.

Kad skaitytojai galėtų 
truputį susipažinti su praė
jusios stovyklos nuotaika, 
seka kelios ištraukos iš sto
vyklos laikraštėlio, ’’Dainų 
Aido”. Beveik visa medžiaga 
laikraštėlyje sukurta daina
vimui arba skaitymui prie 
laužo.

S.v.v.sl. R. Daukuš

♦** -.%

* LSB Ąžuolo Vadovų Mo
kyklos Australijos Skyrių 
sudaro: skyriaus vedėjas - 
j.s. Dr. Rimantas Šėrkis, 
instruktoriai - v.s. Bfpnius 
Žalys, s.v.v.sl. Ignas Vaičiu- 
levičius ir s.v.v.sl. Linas 
Vaičiulevičius. Iš 198$ m. 
vykusių Ąžuolo Vadovė Mo
kyklos kursų Austrijoje, 
pirmasis kursų pro^amą 
užbaigė aušrietis ps. Vikto
ras Gaidžionis. '•$
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“’SOUOJ™ ,
Iš Dainų stovyklos

DAINOS PRIE LAUŽO

STOVYKLOJ
(Meliodija: 

’’Puff the Magic Dragon”)
Mes jum padainuosim apie 

stovyklas, 
Kaip naktį miškas ošia 
Ir budim keliese.

Stovykloj, stovykloj)

Laužo liepsnos gęsta 
Miško gilumoj.
Oi mūs dantys dreba 
Budėti stovykloj.

(Stovykloj, stovykloj)

Saulutė prašvinta, 
Reikia keltis greit, 
Mankštai pasiruošti 
Ir virtuvėn sueit.

(Stovykloj, stovykloj)

Vėliava pakyla, 
Himnas suskamba —
Taip mūs skautiška diena 
Kasdien prasideda.

(Stovykloj, stovykloj)

Dienus greit prabėga 
Skautų artumoj.
Dirbam, kalbam, juokiamės 
Miško žalumoj.

(Stovykloj, stovykloj

Čia jau saulė leidžias, 
Laikas laužą kurt.
Renkamės visi aplink, 
Kiek daug džiaugsmo bus.

(Stovykloj, stovykloj)

Skamba skautų šūkiai, 
Dainos ir juokai.
Linksma ir malonu, 
Lietuvos vaikai.

(Stovykloj, stovykloj)

Taip ir praeina 
Mūsų stovyklos. 
Niekad nepamiršim 
Skambančios dainos.

Namie ir pasauly
NAUJOJI L.S.S.

VADOVYBĖ
Australiją pasiekusiomis 

žiniomis, LSS sekančion tri
jų metų (1982-84) kadencijos 
vadovybėn išrinkti šie as
menys:

1. Į LSS Tarybą(bendruo- 
ju sąrašu): v.s. S. Jelionienė, 
v.s. I. Kerelienė, v.s. Č. Ki
liulis, v.s. S. Miknaitis, v.s. 
L. Milukienė, v.s. B. Žalys;
LSB sąrašu : v .s. V. Bace

vičius, v.s. B. Barkus, v.s. P. 
Molis, s. R. Rupinskas; Se
serijos sąrašu : s. P. Pulli- 
nen, s. D. Surdėnienė, v.s. 
N. Užubalienė, v.s. M. Vasi
liauskienė; ASSsąrašu : s. 
fil. V. Germanas, v.s.fil. Dr. 
J. Gimbutas, s.fil. K. Jėčius,. 
s.fil. I. Laučienė.

LSS aukščiausias parei
gūnas, Tarybos Pirminin
kas, yra renkamas Tarybų 
narių; rinkimai įvyks kovo 
28-29 d.d.

2. LSS Garbės Teismas: 
v.s.fil. J. Damauskas, v.s.fil. 
E. Korzonas, v.s.fil. H. 
Plaušinaitienė.

3. LSS Kontrolės Komisi
ja: s. N. Balzarienė, j.v.s. B. 
Juodelis, v.s.fil. A. Karaliū
nas.

4. Brolijos Vyr. Skauti
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Paruošė
Dana Baltutytė 
Anita Baltutytė 
Silvija Stimburytė 
Audra Milen

TEN TOLI MIŠKE 
(Meliodija — 0 jūs čigonai)

Anita Baltutytė 
Silvija Stimburytė 
(Adelaidiškės sesės)

Ten toli miške, 
Girdisi balsai.
Labai jie garsūs, 
Turbūt ten skautai.

Užkūrė mišką, 
Gaisrą pakūrė, 
Tai kandidatai 
Turbūt padarė.

0, Adjutante,
Narsusis broli, 
Kodėl tu toks 
Panašus į molį?

Tu per rikiuotę 
Į seses žiūri, 
0 tavęs štabas 
Vis laukti turi.

’’Piktosios Pončkos”, 
Netik negražios, 
Bet ir tuo pačiu 
Baisiai neskanios.

Tik Jūros Budžiai
Visuomet švarūs;
Jie žemės purvui 
Labai atsparūs!

ninkas - v.s.fil. V. Vidugiris, 
jo pavad. - v.s.fil. K. Mato
nis.

5. Seserijos Vyr. Skauti
ninke - s.fil. D. Eidukienė, 
jos pavad. - ps. D. Gotceitie- 
nė.

6. ASS Vadijos Pirminin
kas - s.fil. R. Strikas, jo 
pavad. - fil. Dr. D. Petreiky- 
tė.

7. Garbės Gynėjai: 
Brolijos - v.s. V. Nenortas; 
Seserijos - v.s.fil. M. Barniš- 
kaitė;
ASS - s.fil. I. Laisvėnaitė. .

8. Rajonų vadai: J.A.V.
Atlanto - s. R. Jakubauskas; 
J.A.V. Ramiojo Vandenyno - 
v.s. M. Naujokaitis; J.A.V. 
Vidurio - v.s. V.P. Jokūbai
tis; Australijos - s. A. Po
cius; Europos - ps. S. Vait
kevičius; Kanados - v.s. C. 
Zinkevičius. I n f.

LS S-GOJE IR
AUSTRALIJOS RAJONE

* LSS suvažiavimas eina 
prie pabaigos. Pareigų per
davimas numatomas kovo 
27-28 d.d. Čikagoje.

* LSS Tarybos Pirmija 
1982.1.15 posėdyje nutarė 
1982.6.19-26 d.d., J.A.V.,

. . .C.1 ' ..........

Žinios
Žvalgimantas Viskamatys

Šiandien įvyko dramatiš
kas susitikimas su gyvate.

Mūsų korespondentas pa
matė nustebusius stovyk
lautojus, akis įsmeigusius į 
kažkokią pabaisą ant žemės. 
Ogi gyvatė, pasistiepusi 
pult! Staiga, iš krūmų iššoko 
mūsų herojus, muskulingas 
ir narsus brolis Narcizas su 
kastuvu rankose. Nebijoda
mas mirties, kaip Šventas 
Jurgis prieš slibiną, jis žen
gė į priekį ir vienu galingu 
smūgiu nukirto jai galvą.

Tikimės, kad mūsų sesės 
Gyvatės pasimokins iš šito 
įvykio ir vengs konfrontaci
jų su mūsų stovyklos hero
jum, broliu Narcizu.

KLIŪČIŲ KELIONĖ

Stovyklautojai masiniai 
dalyvavo kliūčių kelionėje. 
Lipo, leidosi virvėmis, ba- 
lansavosi, lindo, šliaužė, 
skverbėsi ir kai kurie gero
kai išsimaudė tirštoje balo
je. Per mišką sklido klyks
mai, šauksmai ir girgždančių 
kaulų bei pertemptų raume
nų garsai. Kai visų dėmesys 
buvo nukreiptas į vieną sesę 
su baltomis kelnėmis - ar ji 
užlips, ar perlips, ar pralys, 
ar nudardės ir suteps tas 
baltąsias kelnes, niekas ne
pastebėjo kitos dramos 
vykstančios visai čia pat. 

•Ogi sesei Loretai buvo įlin
dusi dėlė (”leech”) į džinsus 
ir brolis adjutantas gavo 
malonią pareigą ją išgelbėti 
iš šios keblios padėties.

ORAS

Kaip žinote, orą spėjame 
pagal vadovų veidus. Jeigu 
viršininkės, sesės Danutės 
veidas linksmas, tai oras bus 
geras. Jeigu ji liūdna, bus 
lietaus. Jeigu ji pikta, tai 
bus perkūnas ir žaibai. 0 
stovyklos padėjėjo veidas 
visuomet rodo blogą orą, nes 
jis visuomet piktas. Orą 

suruošti antrąjį lituanistikos 
seminarą vadovams. Kur
suose bus dėstoma lietuvių 
kalba (kun. J. Vaišnys, S.J. 
ir J. Masilionis), dabartinė 
Lietuvos istorija (T. Remei- 
kis), grožinis skaitymas ir 
laužų pasirodymai (B. Na- 
gienė), iškalba (kun. J. 
Vaišnys, S.J.). Nutarta taip 
pat 1983 m. suruošti Jubi
liejinę Stovyklą, prisitaikant 
prie Lietuvių Dienų ir PLJS 
Jaunimo Kongreso progra
mos. Stovyklos vieta ir data 
dar nepaskelbtos.

* Rajoną jau pasiekė LSS 
Tarybos Pirmijos išleistas 
91 psl. leidinys, ’’Lietuvių 
Skautų Sąjungos Statutas”, 
’’By-Laws” ir ’’Nuostatai”. 
Knygelėje telpa LSS Statu
tas ir visi pagrindiniai S-gos 
reguliavimai, nuostatai, tai
syklės ir t.t.

« *
Melbourne Džiugo tunto 

broliai, už darbą skautybės 
labui, apdovanoti šiais LSS 
garbės žymenimis: Vėliavos 
žymeniu - j.b. Algis Siman- 
kevičius, j.b. Andrius- 
Pranckūnas ir pi. Dovydas 
Sadauskas; Pažangumo žy
meniu - si. Povilas Adoma
vičius ir pi. Linas Šeikis.

Inf.
— rj-k , j «. •

Skautijai 75 metai
Laisvojo pasaulio skautai 

vasario 22 d. užšventė savo 
sąjūdžio 75-metį. 1982.2.22 
(nuo skautybės įkūrėjo Ba- 
den-Powell’io 125-jo gimta
dienio) iki 1983.7.14 (15-tos 
Pasaulinės Džiamborės, 
vykstančios Calgary, Kana
doje, pabaigos) paskelbti 
’’Skauto Metais”.

Skautybės pradžia laiko
ma 1907 m., kai Pietų Afri
kos būrų kare pasižymėjęs 
generolas, Mafekingo did
vyris, Robertas Baden-Po- 
well’is, suruošė bandomąją

Skautijos įkūrėjas 
Lordas R. Baden-Powell

spėti iš adjutanto veido kiek 
sunkiau, nes jo veido kartais 
nesimato iš po plaukų, bet ir 
dažnai būna tvankus, kaip 
šiandien. Vakar siautė 
audra. Prie laužo brolioi Al
gio giesmelę nutraukė stai
ga pakilusi audra. Katra 
Audra pakilo - niekas to ne
žino. Ar Audra Šimkutė, ar 
Audra Milen, ar kokia kita 
Audra? Vadovybė ieško at
sakymo. Rytoj oras bus 
maišytas.

Būk gudresnis už kitus, 
jei gali, bet tik jiems ne
sakyk.

Kitur
Britų vyriausybė dar 

daugiau suvaržė sovietų ir 
lenkų diplomatų judėjimą. 
Dabar jų judėjimo laisvė 
apribojama iki 25 mylių. Bet 
britai turi nemažesnę prob
lemą ir su sovietų jūrinin
kais, kurių kas savaitę at
vyksta apie 1000. Britų uos
tuose nuolat maišosi apie 30 
laivų, su kuriais be abejo at
vyksta įvairūs šnipai bei 
agitatoriai.

♦**
Vatikano valstybės apa

rate šiuo metu oficialiai dir
ba net trys lietuviai: arki- 
vysk. P. Marcinkus - finansų 
valdytojas, prel. A.J. Bačkis 
užsienio reikalų ministeri
joje ir arkivysk. J. Bulaitis, 
paskirtas nuncijum Čado 
valstybėje (Afrikoje).

Pereitą savaitę ir Singa
pūro vyriausybė pareikala
vo sovietų diplomatą A. 
Larkin ir dar vieną parei
gūną išsinešdinti iš krašto 
per 24 valandas, pagauti 
šnipinėjant 

stovyklą Brownsea saloje 
grupelei berniukų, surinktų 
iš įvairių visuomenės 
sluoksnių. Pavykusios sto
vyklos paskatintas, B—P, 
1908, išleido jaunimui skirtą 
knygą ’’Skautybė berniu
kams”, kuri ’’užkūrė” tikrą 
’’skautišką gaisrą” ne tik 
Anglijoje. Neužilgo visame 
pasaulyje spontaniškai kū
rėsi skautų (o kiek vėliau ir 
skaučių) skiltys, draugovės, 
tuntai, sąjungos... Po poros 
metų skautai jau organiza
vosi tokiuose ’’užkampiuose” 
kaip Australijoje, Guyanoje 
ir Sierra Leone. Lietuvoje 
pirmąją, mišrią skautų-čių 
skiltį įsteigė skautininkas 
Petras Jurgėla-Jurgelevi
čius 1918.11.1 Vilniuje. 
Skautiškasis judėjimas 
neužilgo apėmė visą Lietu
vą. Po karo jis atsisteigė 
temtinių stovyklose Vokie
tijoje (1946), o vėliau atsi
kūrė ir visur ten, kur emig
ravo pokariniai tremtiniai. 
Šiuo metu tai yra viena gy
viausių lietuvių jaunimo or
ganizacijų laisvajame pa
saulyje.

Skautiškasis judėjimas 
yra pastatytas ant tarnybos 
Dievui, Tėvynei ir Artimui 
pagrindo. Lanksčių, prisi

taikančių laiko reikalavi
mams programų pagalba, 
jaunuolis-lė yra auklėjami 
religingais, dorais, sveikais 
žmonėmis, gerais, sąmonin
gais piliečiais. Į skautiškąjį 
auklėjimo procesą yra įvesta 
avantiūrine, vaiką patrau
kianti veikla - keliavimas, 
iškylos, stovyklos, signali- 
zuotė, pėdseka ir dešimtys 
kitų, berniuką - mergaitę 
patraukiančių, dalykų.

Skautybė augantį vaiką 
išvedė iš mokykloje įprasto 
’’kalimo” į gamtą, į ieškantį 
atsakymo asmeninį patyri
mą. ’’Daryk pats!” - yra labai 
svarbi prielaida jauno žmo
gaus gyvenime, nes tik per 
bandymą, per darbą įgytas 
patyrimas yra sėkmingas ir 
auklėjantis.

Gal todėl ir nestebėtina, 
jei šiuo metu laisvajame pa
saulyje? skaičiuojama per 
16.000.000 skbūttfir skaučių.

f j jioiJisBv jior
/! ? v.s. B. Žalys

Paukšteliai patinėliai 
gieda ne vien savo džiaugs
mui, bet kad prisiviliotų sau 
draugę patelę ir atbaidytų 
savo priešininkus. Tėra tik 
kelios paukščių rūšys, kur 
gieda patelės.

* * *
Pereitą savaitę popiežius 

Jonas Paulius II oficialiai vi
zitavo Vakarų Afrikos vals
tybes siekdamas glaudesnio 
ryšio tarp krikščionių ir ma
hometonų. Tai pirmoji po
piežiaus išvyka po atentato 
prieš jį pereitais metais.
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Geelongo šventės metu 
buvo išrinkti krepšinio ir 
tinklinio preliminarinių 
rinktinių treneriai, kurie 
yra: vyrų krepšinio S. Šutas, 
moterų V. Obeliūnas, mer
gaičių R. Petkūnas, berniu
kų P. Andriejūnas. Tinkli
nio: vyrų J. Belkus, moterų 
G. Sauka. Šie treneriai, iš 
sudarytų preliminarinių 
rinktinių, pradėjo ruošimąsi 
tikram susižaidimui. Per il
gąjį Australijos dienos sa
vaitgalį, vyrai tinklininkai 
buvo suvažiavę į Melbourną 
ir ten dalyvavo geriausių 
Australijos tinklinio koman
dų varžybose. Velykų metu 
vyrai ir jauniai krepšininkai 
važiuoja į Melbourną ir 
Geelongą, kur taip pat daly
vaus gerųjų komandų var
žybose. Išvykos komitetas 
tikrai nuoširdžiai dėkoja 
treneriams ir žaidėjams už 
jų parodomą tokį didelį en
tuziazmą, nes komitetas, dar 
pats neturėdamas pinigų, 
negali finansiniai šioms ko
mandoms padėti.

REGISTRUOKITĖS
ŽAIDĖJAI

Padarius gražią pradžią 
su krepšiniu ir tinkliniu, Iš
vykos Komitetas kviečia per 
savo klubus vietovėse, kur 
jų nėra, tiesioginiai išvykos 
Komitetui) registruoti ir 
kitų sporto šakų sportinin
kus, norinčius važiuoti į 
Ameriką. Iki šiol dar nega
vome tikslių sporto šakų, 
kurios bus Čikagos sporto 
šventėje, tačiau tikrai žino
ma, kad bus varžomasi: 
plaukime, lengvojoj atleti
koj, stalo ir lauko tenise, 
golfe, šaudyme, šachma
tuose ir kt. Kai tik bus gauta 
tikslios dėtais,; jos bus pas
kelbtos . ępąųdpįę/.g^porti- 
ninkai, norį važiuoti, turi 
būti finansiniai savo klubų 
nariai ir juos atstovauti lie
tuvių sporto šventėje.

DIŽIOJI LOTERIJA

Labai greitai bus pradėta 
jlatinti išvykos loterijos bi- 
ietai. Šioje loterijoje yra 
abai gerų prizų, kai pats 

pirmasis yra dviems kelionė 
į Čikagą ir atgal, kurią do
vanojo kelionių biuras ’’Pa
langa”. Pirkdami bilietus, 
jūs ne tik padėsite važiuo
jantiems sportininkams, bet 
taip pat turite didelę gali
mybę ir patys laimėti kelio
nę į Ameriką.

KOMITETO POSĖDIS

Po ilgesnės pertraukos, 
Išvykos Org. Komitetas tu
rėjo savo posėdį, kurio metu

LIETUVIŲ. LAIDOJIMO BIURAS

Funerals of Distinction
17 RAILWAY PDE.

FAIRFIELD, N.S.W.
Tel. 724 5408 Veikia 24 valandas per parą

Pasirengimai 
išvykai 

į Čikagą

aptarta daug svarbių su iš
vyka susijusių klausimų. Su 
ekspertų pagalba, bus ban
doma padaryti išeiginės ir 
sportinės uniformų pavyz
džiai, kelionės ženklai ir visi 
kiti didesni ir smulkesni 
darbai, kurių yra labai daug, 
o laiko pasiruošimui jau ne 
taip daug, nes pagrindinė 
sportininkų grupė šį kartą 
po Ameriką ir Kanadą važi
nės ne po Čikagos Lietuvių 
Dienų, bet prieš jas.

NAUJA KOMITETO
NARĖ

Atstovų suvažiavime
Geelonge buvo pasiūlyta ir 
visų priimta į Išvykos Ko
mitetą įjungti reprezentaci
nę atstovę užsieniečiams, 
kuri mus atstovautų visuose 
reikaluose, kai būtų susidu
riama su ne lietuviais. Ši re

Tėvas ir sūnus Gerry ir Don Atkinson, abu koviečiai. Don 
yra Išvykos Org. Komiteto iždininkas

AUSTRALIJOS 
ČEMPIONATAS

Kiekvienais metais iš visų 
Australijos valstijų geriausi 
šachmatininkai dalyvauja 
turnyre, kuriame vyksta 
varžybos dėl šachmatų 
čempiono titulo ir dėl aukštų 
piniginių pryzų.

Trisdešimt du šachmati
ninkai, erdviose Melbourne 

prezentante yra buv. ’’Ko
vo” pirmininkė Nita Wallis- 
Grincevičiūtė.

KALDŪNŲ POPIETĖ

Susitarus su dideliais 
sportininkų bičiuliais ir rė
mėjais Juta ir Viktoru Šlite- 
riais, jų rezidencijoje kovo 
21 d. (sekmadienį) 1 vai. 
rengiama Kaldūnų Popietė. 
Kviečiami visi, dideli ir maži 
sportininkų bičiuliai, nes su
augę galės rasti visokių įdo
mių parengimų, kai vaikai 
galės džiaugtis besimaudy- 
dami baseine. Adresas 40 B 
Fiddens Wharf R., Killara.

Savo atvykimu padėsite 
Išvykos Org. Komitetui fi
nansiniai, kai lygiai taip pat 
rasite ir sau malonumą be
valgydami kaldūnus ir besi
džiaugdami kitais būsimais 
malonumais. Tat iki pasima
tymo prie kaldūnų.

Myer Emporium patalpose 
per dvi savaites kiekvienas 
sužaidė po trylika partijų. 

*Buvo atsitikimų, kad viena 
partija užsitęsė net šešias 
valandas.

D.G. Hamilton Melbourne 
universiteto kompiuterių 
operatorius, laimėjęs 9 par
tijas, tris sužaidęs lygiomis 
ir vieną pralaimėjęs, tapo 
šių metų Australijos šach
matų čempionu. Turnyre 
dalyvavę trys Australijos 
šachmatininkai su tarptau
tinio meisterio titulais liko 
trečioje, ketvirtoje ir de
šimtoje vietoje.

Australijos lietuviams 
šachmatininkams, ypatingai 
Sydnejaus, gerai žinomas 
latvis K. Ozols vienintelis 
pabaltietis, dalyvavęs šiame 
turnyre, išsikovojo dvide
šimtą vietą. Prieš keletą
metų jam lankantis Syd- 
nejuje buvo pravestas 
dviejų partijų pajėgumo iš-

/ P OPTAS L

Atsakymas R. Sidabrui
Savo aprašyme apie buv. 

sporto klubų atstovų posė
džius, R. Sidabras paliečia 
Išvykos į Čikagą Org. Ko
mitetą ir mane, kaip šio ko
miteto vadovą, net pasiūly
damas man atsistatydinti iš 
šių pareigų.

Kaip gaila, kad R. Sidab
ras, per Adelaidėje įvykusį 
atstovų suvažiavimą nepa
sisiūlė nei pats, nei ką nors 
kitą pasiūlė, sudaryti šį Or
ganizacinį Komitetą. Tada 
būčiau tikrai labai apsi
džiaugęs, jeigu kas nors šį 
darbą būtų paėmęs. Gi da
bar, jau pralaužius pačius 
pirmuosius sunkiausius dar
bo ledus, šį darbą, kartu su 
visu Org. Komitetu , aš ir 
pabaigsiu, kai R. Sidabrui 

, galiu tik atsakyti į jo daro
mus man priekaištus.

Pagal priimtą išvykos 
statutą, mes esame atsakin
gi tik atstovų suvažiavimui 
ir, darant savo nutarimus 
dėl pačios išvykos, mes ne
privalom tartis ir atsiklausti 
ALFAS ar ko nors kito.

Paskutiniame atstovų 
susirinkime man nereikėjo 
jokios ’’gražbylystės" įtikin
ti klubus, išskyrus Adelai
dės ’’Vytį” ir Melbourno 
’’Varpą”, kodėl mes pasirin
kom dabartinį kelionių biurą 
’’Palangą”. Gi, jau dabar, 
per visuotinį ’’Varpo” susi
rinkimą, balsų dauguma, 
buvo nutarta, kad ’’Varpo”

bandymas prieš mūsų pir
maujantį šachmatininką V. 
Patašių. Dvikova baigėsi V. 
Patašiaus laimėjimu, iš 
dviejų partijų pelnius IVz 
taško.

TARPTAUTINIS
TURNYRAS SIBIRE

Vakarų Vokietija, Rusija 
ir Japonija organizuoja lie
pos mėnesį tarptautinį 
šachmatų turnyrą, į kurį bus 
pakviesta dvylika geriausių 
pasaulio šachmatininkų.

Turnyro pradžia Vokieti
jos Frankfurto mieste. Vė
liau visi dalyviai skris į 
Maskvą. Po to turnyras bus 
tęsiamas vienuolika dienų 
Sibiro ekspreso traukinyje.

Paskutiniai turnyro žaidi
mų ratai ir uždarymas įvyks 
Japonijoje, Kyoto mieste. 
Tarp didmeisterių, įskaitant 
ir dabartinį pasaulio čempi
oną A. Karpov, nesimato V. 
Korčnoi pavardės.

Matomai, kad rusai nesu
tiko įsileisti į vakarus pa
sitraukusio garsaus
šachmatininko.
PASINAUDOKITE RETA

PROGA
Melbourno biznierius, 

pats būdamas vidutinio pa
jėgumo šachmatininkas pa
sisiūlė finansuoti šachmatų 
turnyrą dalyviams, kurių

Mūsų

B

sportininkai irgi važiuoja 
kartu su visais kitais klu
bais. Teliko tik Adelaidė. 
Linkiu jiems viso geriausio 
jų išvykos darbuose.

Kas liečia mano pasirink
tus komiteto kitus narius, 
tai ir vėl turėjau ir turiu tei
sę juos pasirinkti. Geresnių 
darbuotojų, kaip kad yra 
dabar, nei pats R. Sidabras 
jokiu būdu negalėtų surasti. 
Kas liečia jų lietuviškumą, 
tai iš 7-nių narių tik du yra 
australai, vedę lietuvaites ir 
kaip 1978 metais, taip ir da
bar, jiems tikrai nereikės 
prašyti R. Sidabro būti jų 
vertėju. Keista, kad R. Si
dabras, D. Atkinsonui gy
venant Adelaidėje, ginant 
ilgus metus ’’Vyties” ir lie
tuvių garbę ir daugelį metų 
būnant klubo valdyboje, 
jį keldavo tiesiog į viršūnes, 
kai dabar, jo plunksna jau 
atsisuko į priešingą pusę.

Sportininkai ir sporto 
klubai, o tuo pačiu ir išvykos 
dalyviai, neatsistojo ir neat
sistos skersai kelio. Jie, kaip 
ir anksčiau, taip ir dabar, 
yra ir bus bendruomenės 
nariai ir ją, tik gal skirtin
gais būdais gražiai atstova
vo tiek čia, tiek ir užsienyje. 
R. Sidabro patarimų . 
kuriais jis bando mus su- 
.skaldyti, tikrai mums nerei
kia.

Ant. Laukaitis

įvertinimas (Grading) yra 
žemiau 1500 taškų. Pirmųjų 
vietų laimėtojams paskyrė 
piniginių pryzų sumoje $ 900 
dolerių. Priedo apmokama 
kelionė į Norfolk Island salą 
atostogoms.
Suinteresuotieji sekite toli
mesnius pranešimus šach
matų žurnale ’’Chess in 
Australia”.

SYDNEJAUS ŠACHMATŲ

KLUBE

Pradedant naują šachma
tų klubo veiklos sezoną pa- 
sigęsta kelių buvusių narių. 
Dr. H. Lukše vienas iš spar
čiai progresuojančių Sydne
jaus lietuvių šachmatininkų, 
ilgesniam laikui išvyko 
dirbti į Wagga Wagga. L 
Jonaitis, A. Giniūnas ir J. 
Karpavičius dėl įvairių prie
žasčių neįsijungė į veiklą. 
Bet prof. Dr. A. Kabaila pa
žadėjo kai vyks klubo re
prezentaciniai žaidimai atei
ti į pagalbą.

METINIS TURNYRAS

Metiniame klubo šachma
tų turnyre dalyvauja dvide
šimt septyni šachmatinin
kai. Žaidimai vyksta kiek
vieną trečiadienį Lietuvių 
Klube.
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Informacija
PRANEŠIMAS
SYDNEY RAMOVĖNAMS

Pranešame, kad L.K.V. 
S-gos ’’Ramovė” Sydney 
Skyriaus įvykusiame vasa
rio 28 d. visuotiniame narių 
susirinkime, išrinkta Sky
riaus Valdyba ir Revizijos 
Komisija dviejų metų ka
dencijai, pareigomis pasi
skirstė:

Valdyba: pirmininkas
Antanas Skirka, 84 Cum
berland St., Cabramatta, 
N.S.W. 2166. Tel. 727 0308, 
vicepirm. ir sekretorius An
tanas Vinevičius, 8 Deakin 
St., Concord, NSW 2137. 
Tel. 73 4118, iždininkas Vin
cas Kondreckas, 77 Helen 
St., Sefton, NSW, 2162. TE1. 
645 2525. Kandidatai: Julius 
Jasiūnas ir Feliksas Sauka.

Revizijos Komisija: pir- 
mininkas Mykolas Petronis, 
4/8 Beanmont St., Campsie, 
NSW. Tel. 789 3939, nariai 
Antanas Kramilius ir Kazys 
Eirošius. Kandidatas Juozas 
Makūnas.

Skyriaus Valdyba

PRANEŠIMAS APIE TO
LIMESNĘ MELBOURNO 
SOCIALINĖS INFORMA
CIJOS SKYRIAUS

VEIKLĄ
Vasario pradžioje per

svarstyta tolimesnė Mel
bourne Socialinės Informa
cijos Skyriaus veikla (Sky
rius buvo atidarytas 
1981.2.8 šešių mėnesių ban
domajam laikotarpiui) bei 
jame teikiamų patarnavimų 
peraikalavimu.

Kaip jau anksčiau buvo 
spaudoje minėta, per pirmus 
tris Skyriaus veiklos mėne
sius į Skyrių kreiptasi 28 
kartus, daugiausiai pensijų, 
•chroniškų ligonių priežiūros 
bei asmeniškų ar šeimos 
problemų reikalais. Su laiku 
tačiau formalus kreipimasis 
į Skyrių, mažėja ir juos pa
keičia vis didėjantis skaičius 
asmeniškų kreipimųsi į 
Skyriaus darbuotojas ne 
Skyriaus darbo valandomis. 
Kadangi Skyriaus organiza
torių pagrindinis tikslas yra 
rasti būdą, kaip padėti so
cialinės informacijos ar pa- 
gelbos reikalingiesiems

endruomenės nariams, nu
tarta Skyriaus veikime for
mą pakeisti.

Pranešame, kad nuo kovo 
1 d. Skyrius automatiškai 
kas sekmadieni neveiks. 
Norį pasitarti su Social 
Worker gali sutarti laiką te
lefonu skambinant D. Ži
linskienei darbo vlandomis 
tel. 342 7222 (tiesioginis te
lefonas) arba kreipiantis as
meniškai į Skyriaus darbuo
tojas ar Socialinės Globos 
Draugijos nares Lietuvių 
Namuose. Skyriuje kaip ir 
lig šiol bus galima gauti 
įvairių departamentų infor
macines brošiūras bei reika
lingus pareiškimų / prašy
mų formaliarus.

Malonu konstatuoti, kad 
skyriaus įsteigimas sužadino 

DĖMESIO LIETUVIŲ KLUBO NARIAMS

Bankstown Compass Centre, Room 12a, 1st floor savo 
laboratoriją atidarė

A. WEGNER 
Dantų technikas 

Lietuviams klubo nariams nuo vasario 1 iki balandžio 
30 dienos teikiama didelė nuolaida
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Melboumo lietuvių tarpe 
didėjantį norą ieškoti infor
macijos ir socialinių proble
mų prendimų, ir Melbourno 
bendruomenės nariai malo
niai kviečiami ir toliau, rei
kalui esant, kreiptis į skyrių 
aukščiau minėta nauja tvar
ka.

Danutė Žilinskienė 
Socialinės Informacijos 
Skyriaus Ko-ordinatorė

SYDNEJAUS ŽVEJŲ 
DĖMESIUI

Kovo 20 d., šeštadienį, 2 
vai. p.p. rengiamas gražus 
subuvimas ir tuo pačiu švi
ninių svorių (sinkers) lieji
mas pas Adomą Laukaitį 66 
Kiora St., Canley Vale. 
Nuotaikai pakelti bus galima 
gauti vietoje gėrimų, palošti 
biliardu, gražiai pabendrau
ti. Žvejai ir jų bičiuliai malo
niai laukiami ir kviečiami. 
Žvejai atsineša savo švino.

Žvejų Klubo Valdyba

DAINOS CHORE

Dainos choro metinis su
sirinkimas įvyko vasario 26 
d. Padaryti Valdybos pra
nešimai ir pasikalbėta svar
biais einamaisiais reikalais.

Senoji valdyba suside 
danti iš E.Lašaičio, A. Kra- 
milio, V. Stasiūnaičio ir B. 
Aleknaitės atsistatydino ir 
buvo išrinkta nauja.

Naujos Valdybos sąstatas 
yra toks: pirm. A. Krami
lius, vicepirm. V. Stasiūnai- 
tis, sekr. E. Šliteris, B. 
Aleknaitė iždininkė.

Kovo 20 d., šeštadienį, 7 vai.

Vėžiukų vakaras 
70 

Programoje ’’Topless” Trio
Debbie Graham dancers

Įėjimas $ 6 asmeniui q
Bilietai turi būti įsigyti ne vėliau kovo 19 d. 

SYDNEY LIETUVIŲ KLUBAS 
16-18 EAST TCE., BANKSTOWN

Telefonas 708 1414

VISUR
Dainos choristė Albina 

Dubauskienė, kartu su Dai
nos choru, maldomis ir gies
mėmis, prisiminė prieš 4 sa
vaites mirusį savo vyrą Ju
lių. Vasario 28 d. prelatas P. 
Butkus atlaikė šv. Mišias, o 
Dainos choras vad. B. Kive- 
rio savo rėmėją ir talkininką 
prisiminė giesmėmis.

RYŽTINGI UŽSIMOJIMAI

Pereitą savaitę po sėk
mingų studijų Sydnejaus 
universitete buvo įteiktas 
diplomas ir pripažintas 
Bachelor of Science Edvar
dui Jonui Dambrauskui, ku
ris pasiryžęs studijas tęsti

Dainos choro dirigentas 
B. Kiveris kiek laiko buvo be 
darbo ir dabar gavus darbą 
jo padėtis pasunkėjo, tad vi
sais choro reikalais prašome 
rašyti Valdybos pirmininkui 
A. Kramiliui, 83 Queen St. 
Canley Vale, NSW 2166.

Dainos choro repeticijos 
toliau vyksta normaliu laiku 
penktadienio vakarais Lie
tuvių Klube. Dainų Šventės 
repertuaro dainas ruošia: 
vyrų balsus B. Kiveris, o 
moterų Birutė Aleknaitė. 
Sąžiningas repeticijų lan
kymas būtinas kiekvienam 
choristui, tad pakartotinai 
kviečiame visus prie nuošir
daus darbo.

Dainos Choro Valdyba

VELYKINIŲ
REKOLEKCIJŲ TVARKA

Jau pereitame numery 
skaitėme, kad į Australiją 
lietuviams katalikams reko
lekcijas atvyksta pravesti 
kun. Kazimieras Pugevičius 
iš USA. Apie rekolekcijų 
vedėją svečią kun. K. Puge- 
vičių jau skaitėme. Čia pa
duodame rekolekcijų 
tvarką, kuri pasiekė redak
ciją kiek pavėluotai.

Perth lietuviams kovo 6-7 
d.d., Adelaidės - kovo 12-14 
d.d., Hobarto - kovo 20-21 
d.d., Geelongo - kovo 24 d. 
vakare, Melbourno - kovo 
26-28 d.d., Canberros - kovo 
30-31 d.d., Sydnejaus - ba
landžio 2-4 d.d., Brisbanės - 
balandžio 2-8 d.d. ir Auck- 
lando lietuviams (New Zea
land) balandžio 14 d.

toliau siekdamas magistro ir 
doktorato. Šiandie nedaug 
yra mūsiškių tarpe, kuriems 
rūpi daugiau, negu tik ’’tu
rėti gerą laiką”. Sveikiname 
Edvardą ir linkime sėkmės 
ir ištvermės savo užsimoji
muose.

Per rasas į sveikatą

Žymus daktaras, kurio 
pavardės dėl medicinos eti
kos minėti negalime, pataria 
savo pacientams vaikščioti 
basom kojom po rasą apsi
saugoti nuo ligų. Jis 
sako, jog tai padeda atsipa
laiduoti nuo įtampos ir už
grūdina prieš ligas.

Jis įsitikinęs, jog žmonės, 
kurie yra aktyvūs daržinin
kai , turi daug stipresnį 
atsparumą prieš vėžį. Kas 
iki šiol buvo tik tyrinėjimo 
projektu, tapo įrodyta; sąry
šis yra' tarp megnetinės 
elektros ir daržininkystės. 
Kai daržininkas rauna žoles 
ar bent kaip kitaip liečia že
mę, jis gauna elektros iš že
mės arba iš savęs išleidžia 
elektrą į žemę.

KVIEČIAME VISUS Į „SŪKURIO” tėvų

Juoda—balta balių
kovo 13 d., šeštadienį, 7.30 vai. Sydnejaus Lietuvių 
Klube, Bankstown.

Įdomi programa, turtinga loterija, gera muzika, puiki 
nuotaika.

Įėjimas $ 4.
Stalus prašom užsisakyti klube.

„Sūkurio” Valdyba

PADĖKA
Sydnejaus Lietuvių Klubo 

Valdyba nuoširdžiai dėkoja 
p. V. Patašiui už jo $ 788.16 
auką ir p. Juozui Rama
nauskui už $ 770.00 auką ne- 
atsiimant nuošimčių už pas
kolas.

Sydney Lietuvių Klubo 
Valdyba

AUKOS
SAVAITGALIO

MOKYKLAI
Syd. Liet. Savaitgalio 

Mokyklai pastaruoju metu 
aukojo: $ 5 M. Jarušienė, $ 3 
p. Paulėnienė, $ 20 N. Liuti- 
kaitė ir $ 28 Vyt. Miliauskas.

Mieliems aukotojams 
nuoširdžiai dėkojame.

Savaitgalio Mokyklos 
Vadovybė

LIET. KNYGA 
MELBOURNE

Relginio ir patriotinio gy
venimo veiklos istorinė me
džiaga, į kietus viršelius 
tvirtai įrišti visų metų, pra
dedant 27-sius, Tėviškės Ai
dų komplektai turėtų būti 
Srieinami visiems

lelbourno Lietuviams
T.A. įrišimui gražią 

finansinę pradžią pasekė 
J.M.Š., skirdamas $ 30. Vie
nų metų komplekto įrišimas 
kainuos $ 10. Tikimasi dau
giau mecenatų.

Melb. Ap. V-bos, Ramo- 
vėnų ir Kat. F-jos parama 
jau įrišti Mūsų Pastogės, 
Kario ir Ateities Žingsnių 
visų metų komplektai. Rei
kėtų rimtai pagalvoti ir apie 
visų svarbesnių žurnalų įri
šimą, nors jie tam tikruose 
kartonėliuose lentynose taip 
išdėlioti, kad reikiamas nu
meris lengvai surandamas.

Naujai gaunamų knygų 
.apmokėjimui aukojo V. 
Pleškūnas $ 50 ir Skautų 
Bibliotekos skyriui $ 10, 
N.N. $ 5 Kr. V-ba, Kat. F-ja 
ir J. Balčiūnas - žurnalų, 
knygų ir laikraščių.

Visiems didelis ačiū.
J. Mikštas 

Bibliotekos Vedėjas
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sveikini

KILNUSIS IR MIELAS 
MONSIGNOR PETRAI

Šį rytą gautas Tavo laiš
kas pradžiugino, tarsi kokis 
gražaus pavasario pranašas. 
Tuoj pašaukiau telefonu 
’’Draugą” ir paprašiau, kad 
praneštų tai visiems lietu
viams. Man malonu skaityti 
ne tik žinią iš Vatikano — 
Šventojo Tėvo aktą, o ir 
Sydney kardinolo laišką. 
Kas gero kieno pasakoma 
apie kurį vieną iš mūsų, tai 
daug reiškia ir visų lietuvių 
vardui.

Taigi, Tave nuoširdžiai 
sveikinu ir nuoširdžiai dė
koju, kad užtarnavai sau ir 
visiems lietuviams tokio 
gražaus dėmesio.

Dievas teduoda Tau, 
Mielas Mosignor, ir sveika
tos ir žmonių meilės kaip iki 
šiol, šviesios nuotaikos savo 
dvasią kitiems perduoti vis 
tokiais gražiais žodžiais, 
kaip sugebi iki šiol.

Nuoširdžiai kartu mal
doje,

Vysk. V. Brizgys

80 METŲ SULAUKUS

Kai mūsų vyrai krinta 
kaip ąžuolai pačioje jaunys
tėje, štai malonaus būdo 
tautietis Tomas Šidlavičius 
vasario 27 d. Valės Stanevi
čienės bute Cabramatoje, 
draugų būryje atšventė sa
vo brandaus amžiaus 80-jį 
gimtadienį.

Prelatas P. Butkus pa
sveikino jubilijatą ir pasi
džiaugė jo aktyviu dalyvavi
mu lietuviškose pamaldose 
ir lietuviškuose parengi
muose.

Tomas savo laiku turėjo, 
nuosavą butą prie Wiley 
Park stoties, bet jį pardavė 
ir persikėlė į Fairfieldą pas 
Onutę ir Algį Kapočius.

Džiaugiasi, kad gy
vena prie šeimos ir arčiau 
kitų lietuvių.

Ilgiausių metų mielam 
Tomui!

PRENUMERATA:

u

Oro paltu kitur
Atskiro nr. kaina 50 centų

Redakcija relinius taiso ifl 
skelbia savo nuožiūra. Už shsl 
bimų turinį neatsakoma.
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