
x riusu<Mian luimuanian weexiy
1983-ji — "AUŠROS” METAI Registered by Australian Post Publication No. NBH 0698 Kaina / Price 50 c. 25.4.1983 Nr. 16 (1783)

PABALTIJOS REIKALAI
EUROPOS PARLAMENTE

EUROPOS PARLAMENTO 
REZOLIUCIJA

Mūsų informaciniai šal
tiniai plačiai garsino žinią, 
kad Europos parlamentas 
priėmė rezoliuciją Pabaltijo 
kraštų reikalu, bet mažai 
kas žino tos rezoliucijos tu
rinį. Joje sakoma (teksto 
santrauka):

Europos parlamentas, 
priimdamas dėmesin 45 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos 
piliečių 1979 m. pareiškimą, 
liečiantį padėtį Pabaltijo 
kraštuose, pabrėžė šio pa
reiškimo reikšmę. Pareiški
me pažymima, kad Sov. 
S-gos įvykdyta šių trijų 
kraštų aneksija, paremta 
Molotovo-Ribbentropo 
paktu, yra neteisėtas tarp
tautinis aktas, kuriuo laužo
ma visuotinai pripažinta 
tautų apsisprendimo teisė. 
Šiuo pareiškimu 45 pabal- 
tiečiai kreipėsi į Sov. S-gos, 
Vak. ir Rytų Vokietijų vy
riausybes, o taip pat ir į 
Jungtinių Tautų gen. sekre
torių prašydami:

Kad Sovietų Sąjunga, 
Vakarų ir Rytų Vokietijų 
vyriausybės paskelbtų 
Molotovo-Ribbentropo aktą 
negaliojančiu nuo pat jo 
pasirašymo dienos ir kad 
imtųsi likviduoti jo padari
nius;

Kad Atlanto Chartos sig
natarai pasmerktų Moloto
vo-Ribbentropo paktą;

Kad Jungtinių Tautų gen. 
sekretorius artimiausioje 
sesijoje iškeltų klausimą 
apie Molotovo-Ribbentropo 
pakto padarinių panaikinimą 
ir kad Jungtinių Tautų An- 
sambleja apsvarstytų padėtį 
Estijoje, Latvijoje ir Lietu
voje, kur šioms tautoms yra 
paneigta teisė apsispręsti.

Europos parlamentaro Dr. O. von Habsburg pagerbime. Iš k.: p. Paertel ir p. 
Resiėngerg (estai), Dr. O. von Habsburg ir lietuvaitė A. Gumuliauskaitė.

........................ . '’ Nuotrauka Rimanto Gumuliausko

Šis 1979 m. rugpiūčio 23 d. 
45 pabaltiečių pareiškimas, 
kurių tarpe yra 37 lietuvių 
parašai, VLIKo Valdybos 
buvo perteiktas eilei vy
riausybių ir JT gen. sekre
toriui. Europos parlamentas 
taip pat pabrėžė aštuonerius 
metus užsitęsusį lietuvių, 
latvių ir estų ginkluotą pasi
priešinimą, tūkstančius ko
vos aukų, taip pat apie 
665.000 estų, latvių ir lietu
vių, kurie buvo ištremti į 
priverčiamojo darbo 
stovyklas Sibire.

Europos parlamentas 
savo motyvuose nurodo, kad 
Sov. S-ga sulaužė taikos su
tartis su Lietuva, Latvija ir 
Estija, kurioms garantavo 
šių trijų valstybių teritorinę 
neliečiamybę ir amžiną tai
ką;

Kad Helsinkio baigiamuo
ju aktu yra užtikrinta tautų 
teisė apsispręsti ir laisva 
valia nustatyti savo vidaus 
ir užsienio statusą.

Europos parlamentas 
pasmerkė Sov. S-gos okupa
ciją ir aneksavimą trijų 
Pabaltijos valstybių pasire
miant Molotovo-Ribbentro
po paktu, ir kuris tebetrun
ka ir dabar, ir taip pat pažy
mėjo, kad daugelis Europos 
valstybių oficialiai nepripa
žino Sov. S-gos įvykdytos 
trijų Pabaltijo valstybių 
aneksijos ir kad iki šiol JAV, 
Kanada, D. Britanija, Aus
tralija ir Vatikans pripažįsta 
jų valstybingumą.

Turėdamas galvoje šiuos 
politinius ir teisinius moty
vus, Europos parlamentas 
kviečia užsienio reikalų mi- 
nisterius politinio bendra
darbiavimo rėmuose palan
kiai atsižvelgti į 1979 m. pa
reiškimą ir pasiūlė, kad Pa
baltijo valstybių klausimas 

būtų perduotas Jungtinių 
Tautų dekolonizacijos pa
komisei.

Parlamentas taip pat pa
reiškė, kad šių valstybių 
sunki žmonių būklė būtų 
apžvelgiama konferencijose 
svarstant Helsinkio akto 
vykdymą.

Ir pagaliau parlamentas 
pareiškė viltį, kad užsienio 
reikalų ministerial dės pas
tangų, kad šių valstybių 
žmonių siekimai, kiek tai 
liečia valdymo formą, būtų 
įgyvendinti.

Tuo būdu Europos parla
mentas iškėlė Pabaltijo 
valstybių nenormalią padėtį 
kaip spręstiną europėjinę 
problemą.

Tai reikšmingas posūkis. 
Europos bendruomenės 
vykdomasis organas yra už
sienio reikalų ministerių 
konferencija. Nuo jos spren
dimo priklausys tolimesnė 
tos rezoliucijos eiga.

EUROPOS
PARLAMENTARAI 

NEPAMIRŠTA
PABALTIJO

Berods visuose lietuviš
kuose laikraščiuose buvo 
rašyta, kad EP (Europos 
Parlamentas) buvo įtraukęs 
į savo darbotvarkę ir Pabal
tijo klausimą.

Pagrindą šiam klausimui 
įnešti į darbotvarkę davė 
45-rių pabaltiečių kreipima
sis į viešąją pasaulio opiniją, 
1979 m. rugpiūčio 23 d., ry
šium su gėdinga Molotovo- 
Ribbentropo pakto sukak
tim - 40-metis!

EP, susidomojęs šiuo me- 
morandomu (taip pavadin
tas minėtas kreipimasis), 
nagrinėjo Pabaltijo klausi-

V. Vosylius Saulės kryptimi (nuotrauka)

mą. Buvo pasmerktas tuo
metinis vokiečių Reicho ir 
Sov. Sąjungos gėdingas 
sandėris ir kreiptasi į J.T. 
Dekolonizacijos Komitetą.

Šio, pabaltiečiams drau
giško gęsto organizatorius, 
įnešęs Pabaltijo klausimą į 
dienotvarkę, yra EP narys, 
Dr. Otto von Habsburg. Jis 
ir toliau rūpinasi, kad šis 
klausimas nebūtų pamirš
tas.

Europos parlamentarui 
Otto v on Habsburg neseniai 
teko kita garbė: kovo 18 d. 
Moenchengladbach© mieste, 
senojo benediktinų vienuo
lyno rūmuose, kur dabar 
miesto rotušė, Dr. von 
Habsburgui iškilmingai 
įteikta Benedikto premija. 
Šia premija atžymimi žmo
nės, ypatingai nusipelnę 
tradicijų ir papročių puose
lėjime. Tarp kitko dr. von 
Habsburg yra pareiškęs 
savo gilų susirūpinimą Pa
baltijo kraštais, kur jam - 
šalia politinių motyvų - ne
rimą kelia tų tautų rusini
mas, ypač religinių - tautinių 
papročių sistematiškas ar
dymas.

Už jo rūpestį ir dėmesį 
etninėms grupėms, bei jų 
tradicijoms jis ir buvo pri
statytas kandidatu šiai pre
mijai gauti.

Už jo aukščiau suminėtą 
iniciatyvą Europos parla
mente, Pabaltiečių: lietuvių, 
latvių ir estų atstovai atsi
lankė šio jo apdovanojimo 
proga. Lietuviai įteikė 
tautinę juostą, estai staltie
sę, o latviai - monetų ko
lekciją. Visiems šios šventės 
dalyviams buvo išdalinta 
”45-rių memorandumo” 
kopija.

Auksinį Benedikto medalį 

su mėlynu kaspinu laureatas 
sakėsi supratęs ir kaip toli
mesnį įpareigojimą rūpintis 
nacionaliniais papročiais ir 
tradicijų savitumu.

Šventines kalbas sakė 
miesto burmistras Bolcenius 
ir EP viceprezidentas Dr. 
Klepsch.

Po iškilmių, jau grįžęs į 
namus Dr. von Habsburg 
atsiuntė šių eilučių autoriui 
padėkos laišką, kuriame jis 
tarp kitko rašo: ”... aš esu 
Jums dėkingas už nepap
rastai prasmingą dovaną. 
Užtikrinu Jus, kad ir toliau 
galite manimi pasikliauti, ir, 

-jei nepailstamai reikalausi
me savo teisių - mūsų svajo
nės išsipildys, anksčiau, ar 
vėliau”. Šventę aprašė ir 
vokiečių spauda.

Rimas Gumuliauskas 
(VLJS - sekretorius)

Dr. von Habsburg, prane
šėjas Pabaltijo klausimu 
Europos Parlamente, kovo 
22 d. laišku painformavo 
VLIKo pirmininką Dr. K. 
Bobelį, jog jis formaliai pa- 
jrašė Europos užsienio rei
kalų ministerius,’ kad jie ba- 
andžio mėnesį įvykstančios 

sesijos metu praneštų, kokių 
žingsnių jie ėmėsi Pabaltijo 
rezoliucijos reikalu ir ką jie 
numato daryti netolimoje 
ateityje. Habsburgas pri
dūrė, kad jo veikla Pabaltijo 
rezoliucijos reikalu jam su
teikė didelio pasitenkinimo 
ir kad jam buvo ypač malonu, 
susitikti su VLIKo pirmi
ninku ir kitais "bičiuliais pa- 
baltiečiais”. Savo- laišką jis 
užbaigė šiais žodžiais: ”Jūs 
galite pasitikėti, kad mes 
neleisim, kad šio reikalo eiga 
sustotų”.

(ELTA)
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Kai savi interesai 
nustelbia esminius

Prieš trisdešimt metų 
mūsų tautinė veikla ir min
tijimas buvo visai kitoks, nei 
šiandie. Tuo metu mūsų 
pastangos ir veikla buvo su
kaupta vienon taškan: dirbti 
Lietuvai ir lietuvybei; mūsų 
susirinkimai buvo gausūs, 
dar patiems tinkamai neįsi- 
kūrus dygo bendruomeni
niai lietuvių namai, mokyk
lose lietuvių vaikų buvo gal 
daugiau, negu turimose 
sąlygose galėjome
aptarnauti, susikūrusios or
ganizacijos, turėjusios savo 
pagrindus dar Lietuvoje, 
vykdė savo užduotis ir nau
jose - išeivijos sąlygose, bet 
visas lietuviškas gyvenimas 
stengtasi perorganizuoti 
nepaneigiant senųjų idealų 
jau nauja kryptimi - išlikti 
lietuviais ir veikti Lietuvos 
naudai. Iš to viso tautinio 
entuziazmo turime sukurtas 
įvairias lietuviškas institu
cijas, kurios ir šiandie tar
nauja lietuvybės tikslams.

Tačiau su laiku viskas 
keičiasi, išskyrus reikalus, 
kurie neišspręsti tebelaukia 
sprendimo ir pasikeitus lai
kams bei kartoms. Gal dau
gelis po paskutinio karo su
sitaikė su esama padėtimi, 
tačiau Lietuvos ir lietuvių 
klausimas vis tebėra atvi
ras, kuris atėjus sprendimo 
valandai bus sprendžiamas 
ne kitų, bet visų pirmiausia 
pačių lietuvių ne tik diplo
matinėje arenoje, bet gal ir 
kruvinose kovose. Viskam 
reikia būti pasiruošus, kas 
įpareigoja ne tik pavergtuo
sius . tautiečius, bet gal juo 
labiau lietuvius išeivijoje, 
kurie yra laisvi ir gal labiau 
pajėgūs kelti Lietuvos klau
simus tarptautiniuose 
sluogsniuose. Ir todėl išeivi
jos lietuvių budrumas ir 
neatlyžtamos pastangos šitą 
kovą už Lietuvą tęsti nenu
trūko ir keičiantis kartoms.

A.A.
KRISTINAI NAGULEVIČIŪTEI 

mirus, motiną Birutę, broliuką Povilą, gimines ir visus 
artimuosius bei draugus skausmo valandoje nuoširdžiai 
užjaučiame

Sydnejaus Savaitgalio Mokyklos 
mokiniai, mokytojai ir tėveliai

Staiga mirus
A.A.

KRISTINUTEI NAGULEVIČIŪTEI, 
nuoširdžiai užjaučiame jos senelius Dainos choristus 
Povilą ir Ceciliją Protus bei visą jų šeimą šios didelės 
nelaimės valandą ir kartu liūdime.

Dainos Choras

Netikėtai iškeliavus Dievo prieglobstin
KRISTINAI NAGULEVIČIŪTEI, 

mamytę Birutę, broliuką Poviliuką, senelius, visą giminę 
Sydnejuje ir Melbourne, skausmo valandoje su širdgėla 
užjaučiame ir kartu liūdime

Sūkurio šokėjai ir tėvai
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Kiekvieno lietuvio sąmonėje 
Lietuva turėtų būti ir galioti 
tiesioginiu tikslu dirbti Lie
tuvai ir lietuvybei išeivijoje, 
negu tik apsiriboti savo 
siaurais organizaciniais 
tikslais. Šitas tikslas galioja 
sąmoningam lietuviui ne tik 
praeityje, bet juo labiau da
bar. Ir tai turėtų įsidėmėti 
kai kurios organizacijos ir jų 
vadovai, kur statoma 
pagrinde visai pašaliniai 
reikalai, negu principinis 
tikslas.

Štai pastaruoju metu iš
sivystė palyginamai aštrus 
konfliktas spaudoje dėl 
Australijos lietuvių sporti
ninkų veiklos. Primenant 
rūpestį, kad sportininkų 
veikloje pasigendama lietu
viškumo pagrindų jų veik
loje, iš jų organizacinės pu
sės priimta, kaip Mūsų Pas
togės ir redaktoriaus princi
pinį nusistatymą bendrai 
prieš sportą Čia tenka įsi
dėmėtinai pabrėžti: Mūsų 
Pastogė, įvertindama spor
tininkų veiklą ir jų pastan
gas susemti daugumą jau
nimo savo sportinėse gre
tose, specialiai per metų 
metus skiria sportininkų 
veiklai nieko už tai nereika
laudama kiekvieno šio laik
raščio numerio ištisą pusla
pį, ko nė viena kita orga
nizacija neturi. Antra, pri
minimas - ne priekaištas - 
sportininkams, kad jų veikla 
ribojasi vien tik sportu, kur 
turėtų dėmesio centre 
statyti pirmoj eilėj lietuvy
bės ir Lietuvos siekius, 

sporto vadai priima kaip 
bendrai nusistatymą prieš 
sportinę veiklą ko niekad 
šiame laikraštyje nebuvo. 
Nekalbant jaunimo (sporti
ninkų) organizacijoje, kad

MIRUSIEJI
Balandžio 10 d. Gosforde 

staiga mirė Pranas Liubins- 

jie savo veikloje nieko ne
girdi lietuviško, o tik pas
tangos kad tik bet kokia 
kaina pasiektų geresnių 
sportinių rezultatų neatsi
žvelgiant, kad visos veiklos 
kiekvieno tiesioginis 
uždavinys yra Lietuvai ir 
lietuvybei. Priminimas šia
me laikraštyje sportinin
kams kaip pajėgiausiai jau
nimo organizacijai jos pra
silenkimą su lietuvių išeivi
joje pagrindinius uždaviniais 
yra jiems ne tik respektas, 
bet ir priekaištas, kad šian
die bendruomenė į juos 
įdėtų vilčių nepateisino. Ne
reikia teisintis, kad ne jų 
reikalas imtis pedagoginės 
veiklos - esą tai tėvų ir sa
vaitgalio mokyklų uždavi
nys. Priešingai: dirbant lie
tuvybei kiekvieno įskaitant 
ir visokio plauko organizaci
jas, yra ir turėtų būti pirmi
nis rūpestis ypač jaunimą 
(kaip kad įrašyta ir sporto 
Sąjungos statute) auklėti 
tautinėje dvasioje. Šitas 
principas nenubluko ir po 
daugelio metų besikeičiant 
kartoms. Lietuviško sąmo- 
ninimo reikalas nėra koks 
nors dalinis ar specialiai tik 
atitinkamų žmonių rūpestis, 
bet kiekvieno išeivijoje 
lietuvio ir lietuviškos 
organizacijos tiesioginis rei
kalas, kitaip jie nepateisina 
savo lietuviškos egzistenci
jos nei savame, nei kitame 
pasaulio krašte. Šitas prin
cipas, nesaistomas nei laiko 
permainų, nei pasikeitusių 
sąlygų, tebegalioja visiems 
lietuviams, kur jie bebūtų 
iki Lietuva atgaus laisvę ir 
nepriklausomybę. Lietuvos 
laisvės siekimas ir jos atsta
tymas yra mūsų siekimų, 
pastangų ir veiklos tiesio
ginis uždavinys. Ta mintimi 
vadovaujasi Mūsų Pastogė.

V. Kazokas

A.A.
PRANAS LIUBINSKAS

kas, Visą laiką, buvo dar 
judrus ir visur dalyvaudavo. 
Bet tą sekmadieni, jautėsi 
pavargęs, atsigulė ir užmigo 
amžinu miegu.

Velionis Pranas gimė 1900 
m. vasario 2 d. Alvito mies
telyje, Vilkaviškio ' apskr. 
Prasidėjus I-mam Pasauli
niam karui, Pranas dar visai 
{’aunas, rusų kariuomenės 
>uvo paimtas kaip pastoti

ninkas su arkliais, transpor
to reikalams. Tuo laiku 
einant dideliems mūšiams, 
jis pateko vokiečiams ir 
susidarė sąlygos grįžti į tė
vynę. Dar tik šešiolikos me
tų būdamas, prisidėjo prie 
organizuojamo lietuvių 
partizanų dalinio. Vėliau, 
jau organizuojant Lietuvos 
kariuomenę, jų dalinys buvo 
įjungtas į 2-rą pėst. pulką. 
Būdamas pulko sąstate, da
lyvavo nepriklausomybės 
kovose su bolševikais, ber
montininkais ir lenkais.

Atleistas į atsargą jaun. 
puskarininkio laipsnyje, 
pradėjo dirbti geležinkelio 
žinyboje. Tais pačiais metais 
vedė. Turėjo du sūnus Al-

Netekus mylimiausios dukrytės ir anūkėlės 
KRISTINOS

giliai užjaučiame motiną Birutę Nagulevičienę, senelius 
Ceciliją ir Povilą Protus ir visus artimuosius Sydnejuje ir 
Melbourne. Liūdime su jumis.

V. ir A. Kabailai

Staiga mirus
A.A.

KRISTINAI NAGULEVIČIŪTEI
(11 metų)

gilią užuojautą reiškiame jos motinai Birutei 
Nagulevičienei, seneliams Cecilijai ir Povilui Protams, 
Kęstui Protui ir jo šeimai ir visiems artimiesiems kartu 
budėdami.skaudžioje nelaimėje.

Romualdas ir Jadvyga Venclovai 
Dr. Irvis ir Nijolė Venclovai

Taip skaudžiai netekus brangios anūkės ir dukrelės 
KRISTINOS NAGULEVIČIŪTĖS

p.p. Protus ir Birutę Nagulevičiūtę bei artimuosius 
skausme gibai užjaučiame.

Milašų šeima

A.A.
KRISTINAI NAGULEVIČIŪTEI
mirus, reiškiame gibą užuojautą jos motinai Birutei, 
brobukui Povilui ir visiems Protų ir Nagulevičių šeimų 
nariams.

P. Daukienė ir
Pulbnen šeima

Gilaus skausmo ir būdesnio valandoje taip staigiai 
netekus dukrelės ir anūkės

A.A.
KRISTINOS NAGULEVIČIŪTĖS 

nuoširdžią užuojautą reiškiu jos mamytei Birutei 
Nagulevičienei, senebamsCecibjai ir Povilui Protams ir 
visiems artimiesiems.

Ona Karpavičienė

girdą ir Vytautą ir dukrą 
Birutę.

Visą laiką tarnaudamas 
geležinkebo žinyboje, jau 
antrą kartą artėjant bolše
vikams, Pranas buvo išsiųs
tas iš Vilniaus, kur tuo laiku 
su šeima gyveno, į Vokietiją. 
Tuo būdu, buvo atskirtas 
nuo šeimos. Vilnių užėmus 
bolševikams, žmona Elena ir 
dukra Birutė su šeima, buvo 
deportuotos į Sibirą. Sūnus 
Vytautas jau buvo miręs.

Pranas pasiliko Vokietijo
je. Sūnaus Algirdo šeima 
taip pat pasitraukė į Vokie
tiją.

A.A. 
PRANUI LIUBINSKUI

mirus, jo marčiai Balandai su vyru, jo .trims anūkams su- 
šeimomis ir visiems giminėms bei pažįstamiems 
reiškiame gibą užuojautą.

Emibja ir Eduardas Šbteriai

Vokietijoje gyveno 
Fabngbosterio stovykloje, iš 
kur išvykus sūnaus Algirdo 
šeimai į Austrabją, po kiek 
laiko 1949 m. emigravo į 
Austrabją. čia dirbo įvairius 
darbus Viktorijoje, vėliau 
NSW ir ilgesnį laiką Syd. 
Lietuvių Klube.

Kaip visas čia vebonies 
Prano gyvenimas ir jo būdas 
buvo ramus, taip ir jo mirtis. 
Ramiai atsigulė, užmigo ir 
jau daugiau nekėlė. Pasku
tinėmis jo gyvenimo dieno
mis jį globojo marti Balanda, 
gyvenanti Gosforde.

Austrabjoje visą laiką 
priklausė Sydney ’’Ramo
vės” skyriui. Ilgus metus 
buvo pirmuoju vėbavnešiu 
ir skyriaus vėliavos globėju. 
Nuolatos rėmė aukomis 
laisvinimo organizacijas, 
chorą ir spaudą. Jo asme
nyje, mes netekome labai 
doro, sąžiningo ir savo pa
vergtą tėvynę mylinčio tau
tiečio, už kurios laisvę jis 
kovojo įvairiuose frontuose.

Gedulingos mišios įvyko 
balandžio 13 d. Lidcombe 
bažnyčioje. Mišių auką at
našavo prel. P. Butkus ir 
kun. A. Savickas. Prie 
karsto garbės sargybą 
stovėjo ramovėnai. Giedojo 
’’Dainos” choras. Po pamal
dų išnešant karstą iš bažny
čios, ramovėnai stovėjo

Nukelta į 4 psl.
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APIE JAUNIMĄ IR BENDRUOMENĖS 
ATEITĮ

' Gintautas Kaminskas

Kadangi aš šįmet peržen
giu jaunystės ribas (ką lie
tuviai nustato 35 m., daug 
vėliau, negu visi kiti) ir pe
reinu į vidurinio amžiaus 
žmonių gretas, tas man su
teikia, mano manymu, teisės 
tarti likusiems jaunuoliams 
keletą patarimų dėl lietuvy
bės ir tautinio sąmoningumo 
išlaikymo. Šie patarimai bus 
ne teoriniai, bet praktiški.

Pirma, patarčiau ’’Žinok 
ką darai”. Atsimink kas esi, 
ką darai, ir kur eini. Žuvis 
E laukia, paukštis skrenda, 
etuvis... ką daro? Tas, kas 

nori būti lietuviu, turi ką 
nors daryti, kad tai įrodytų. 
Jeigu kas nors tau pasakys, 
”Aš esu slidininkas”, tu jo 
paklausi - ’’Kur slidinėji, 
kaip dažnai?” Jeigu tau pa
sakys: ”Aš esu muzikantas”, 
tu paklausi - ’’Kokiu instru
mentu groji? Kokią muziką 
mėgsti?7’. Taigi, kai tu pasa
kai ”Aš esu lietuvis - lietu
vaitė”, žmonės turi teisę pa
klausti - ”Ką tu darai? Kaip 
išreiški savo lietuviškumą?^’ 
Anglų kalboje yra posakis 
’’Actions speak louder than 
words”. Jeigu nori ką nors 
įrodyti (nori įrodyti, kad esi 
lietuvis) turi ką nors daryti, 
turi veikti, dirbti. Kitaip ta
vo pretenzija yra tuščia.

Nu gerai, reikia dirbti, 
reikia dalyvauti. Ką daryti, 
priklausys nuo sąlygų, kur 
gyveni. Viskas gerai, kas tik 
tave suveda su kitais lietu
viais, duoda progos pašne
kėti lietuviškai. Būtų gerai, 
jeigu jaunimo grupės išgal
votų įdomias veiklos prog
ramas, kurios paviliotų ir 
patrauktų vietos lietuvišką 
jaunimą. Pavyzdžiui, galima 
parodyti lietuviškų filmų (iš 
Amerikos, ar net - meninių 
nepolitinių - filmų iš pačios 
Lietuvos). Be to, šiom die
nom kai video aparatai pri
einami, jaunimas patys gali 
paruošti lietuviškų filmų. 
Gali pastatyti vaidinimą, ir 
jį nufilmuoti, arba galima' 
specialiai sukurti. Mes turi
me gabių ir talentingų jau
nuolių visose srityse. Kodėl 
nepanaudoti jų talentų? Pa
darytus filmus galime paro
dyti jaunimo būreliuose po 
visą Australiją, Kodėl ne?

Reikia pagyvdnti mūsų 
veiklą, mūsų kalbą. Reikėtų 
laruošti lietuviškas stovyk- 
as, kur jaunimas kalba tik 
ietuviškai ir atlieka tam 
tikrus projektus, pav. 
paskaitos, diskusijų grupės, 
vaidinimai, filmų ir kasečių 
(radijo programoms) paruo
šimas, metraščių surašymai, 
etc. (Ypač svarbu yra lietu
vių kalba rašymas. Reikia 
stengtis karts nuo karto ką 
nors parašyti lietuviškai.)

Taip, kas liečia lietuvių 
kalbos naudojimą, reikia 
stengtis. Ar tas tikrai lietu
vis, kuris nekalba lietuviš
kai? (Ar tas gali save vadinti 
muzikantu, kuris muzikos 
tik klauso, bet nemoka gro
ti?) Visa kita (tautiniai! šo
kiai, sportas, skautai, etc.) 
yra beprasmiška, jeigu ne
kalbėsim lietuviškai. Juk 
mūsų tikslas ir uždavinys 
yra atstatyti laisvą Lietuvą, 
ne sukurti ’’exclusive social 
club” Australijoje. Visi 
’’social clubs” yra pasmerkti 
ilgainiui dingti. Mūsų parei
ga kaip lietuviai nėra užtik
rinti lietuviškos veiklos tęs
tinumą Australijoje, bet 
stoti talkon atkurti naują. 
Lietuvą, kai ji vėl atgaus

nepriklausomybę, ir iki 
tada, padėti mūsų tautie
čiams skleidžiant pasauliui 
teisingą informaciją, ir ve
dant politinę kovą. Mūsų 
broliai pavergtoje tėvynėje 
nelaukia iš mūsų, kad su
šoktume ’’Malūnėlį” ar 
sudainuotume ’’Anoj pusėj 
Nemunėlio” (juk jie tą gali 
daug geriau padaryti, negu 
mes); jie iš mūsų laukia po
litinės ir moralinės (ir iki 
ateis laikas, piniginės) para
mos.

Aš ką tik baigiau pabrėžti 
lietuvių kalbos mokėjimo ir 
naudojimo svarbumą, bet 
dabar duosiu vieną patari
mą, kuris gali atrodyti pa
radoksinis, būtent: patar
čiau, kad nereikia perdaug 
sielotis apie tavo svetimtau
tės žmonos / svetimtaučio 
vyro ir mišrių vedybų vaikų 
lietuvių kalbos nemokėjimo 
ir nenaudojimo. Žmogaus 
gimtis jam suteikia tik as
menišką pareigą: jis neat
sako nei už savo žmoną, nei 
už savo vaikus. Šio krašto 
tikrovė yra, kad kas nekal
bėjo tam tikra kalba savo 
tėvų namuose, ja niekuomet 
nekalbės; anglų kalbos įtaka 
yra perstipri. Taigi dėl žmo
nos australės, vyro australo, 
forget it. Dėl vaikų: jeigu 
žmona / vyras sutinka ir 
pritaria, tai tu kalbėk vaikui 
lietuviškai (nors kartais) o 
ji/jis tegul kalba angliškai. 
Žinau, kad tai nelengva. 
Tendencija yra pašalinti 
lietuvių kalbą. Daugiausia 
gali padėti seneliai, jeigu jie

Marius Katiliškis
— Vokiečiai! Bėkit kas 

galit! Gelbėkitės! Gaudo!..
Jiedu pasileido tiltu. Tilto 

gale arkliai stojosi piestu. 
Kareiviai atkištais durtu
vais suglausta grandine ar
tėjo iš priekio.

— Atgal! Mes išeisime! 
Mes turime išeiti iš čia!

Arvydas ją nešė pasibru
kęs po pažastim. Jo veidas 
buvo baltesnis už saulėje 
nublukintą medį.

Ir gatvę, kurioj jie 
pasuko, tvėrė kareiviai.

Ir kitoji gatvė, įsiliejanti 
turgavietėn, jau buvo už
sklęsta.

— Į bažnyčią, Arvydai! Jie 
ten nedrįs mūsų paliesti! 
Juk mes ką tik išėome iš jos! 
— suriko Vilija, ir jos riksme 
jau nebebuvo baimės, tik 
plieninės spyruoklės įtem
pimu skambąs atkarumas.

Jie nepasiekė bažnyčios, 
tik regėjo jos medinius 
bokštus, supamus klevų. 
Nuo bažnyčios artėjo ka
reivių grandis. Nebereikėjo 
nei apsisukti, kad susivokus 
esant galutiname apsupime.

Uniformuota žmogysta 
plyšavo pasilipusi ant veži
mo:

— Visi vyrai renkasi! Visi, 
visi! Be išimties!

Prie sunkvežimių moteris, 
vaikus ir senius atskyrė. Vi
lija rėkė kareiviams, nepa
leisdama Arvydo rankos:

— Wir haben eben 
geheiratet!

Kareiviai nesuprato vo
kiškai. Jie ir nesiklausė. Jie 
dėvėjo SS ženklus ir keikėsi 
ir. kalbėjo, rusiškai.. Ir. paga.-. 
liau vis tiek, ar jie iš Ukrai- 

gyvena tame pačiame 
mieste. Bet kartoju: jeigu 
veikas teišmoko labai mažai 
lietuviškai, be tikslo per 
daug dėl to sieliotis. Svar
biausia yra jam įdiegti, kiek 
galint, pagarbą ir meilę Lie
tuvai. Kai vėl bus laisvė 
Lietuvoje, jis galės nuva
žiuoti ir praleisti kiek laiko. 
Jeigu jam patiks, išmoks 
kalbą, gal pasiliks ilgiau, gal 
net ir įsikurs. Jeigu nepatiks 
kraštas, kalbos neišmoks. 
Reikia pripažinti tikrovę: 
vaikų neįmanoma prievar
tauti, tas juos atstumia. 
Reikia suprasti, kad tie vai
kai, kurie gimsta ir auga 
Australijoje (jau iš tėvų 
kurie yra gimę ir augę Aus
tralijoje!) yra 100% austra
lai. Lietuva jiems yra neži
nomas kraštas, kai tenai nu
važiuos jiems bus svetimas 
kraštas, taip kaip Ispanija ar 
Prancūzija. Tikriausia mažai 
jų išmoks lietuviškai, mažai 
jų norės likti Lietuvoj gy-

Gulbiu šeimynėlė Metelio ežere Lietuvoje

nos ar iš Gudijos.
Ji puolė prie karininko, 

šaukdama ir kartodama tą 
patį, Kad niekas neturi tei
sės jų išskirti, niekas negali 
taip pasielgti.

Karininko akiniai rasojo, 
dvi raukšlės rėžėsi statme
nai, siekdamos smakrą, apie 
burną susiliedamos
bejėgiam melancholiškam 
šypsniui.

Taip, gal jie ir neturi. Ir 
baisiai gaila, kad tokie 
žiaurūs karo įstatymai...

Ji matė dar mojuojančią 
ranką ir šviesių plaukų 
kuokštą išnykstantį dulkėse 
ir motorų kriokime. O tokia 
saulėta diena buvo! Saulės 
perdaug, net perdaug. Ir 
visko pierdaug vienai dienai, 
tartum pabrėžianti būsimą 
skurdą ir nykumą be galo, 
be krašto.

O tenai toli toli mėlynavo 
žemaičių kalvos, aptrauktos 
ilgesiu ir gėla. Kpr nuos
tabūs eglynai, kur po eglė
mis amžina prietema, ir po 
jomis samana tokia puri ir 
minkšta, kurios kiekviena 
mergaitė turėtų ilgėtis savo 
pirmajam meilės guoliui.

Jie užgaišo tik keletą mi
nučių, savo didžiajai kelionei 

’ į miškus. Ir tik dėl to, kad ji 
užsigeidė kokio tai niekelio 
tos dienos pabrėžimui.

Ją surado motina, pasilei
dusią klajoti ir klajoti. Dar
žinėje jos laukė senelė, iš 
savo lobių atrinkusi dova
nėlę jos sutikimui.

— Neklausk, neklausinėk, 
močiute, sengalvėle. Jums 
visiems bus geriau, jums vi
siems bus lengviau. Tik ne 
man... 

venti, bet tokių bus dar ma
žiau jeigu jų tėvai čia jiems 
bandys padaryti smegenų 
)lovimą. Tuoj man bus prie
kaištas: ’’Bet šitaip pasi- 
)aigs lietuvių kolonijos ir 
ietuvių veikla Australijoj!” 
Aš sakau: ’’Kas iš to?” Aš 
klausiu, kas iš to, kad nieks 
Australijoj nebešoks sukti
nio? Ar tai bus didelė trage
dija? Ar tas rūpi lietuviams 
pavergtoje tėvynėje? Man 
atrodo, kad mums visai ne
reikia galvoti apie Australi
jos lietuvių kolonijų išlikimą 
po to, kai Lietuva atgaus 
nepriklausomybę.

Ir tas mane priveda prie 
mano pagrindinio patarimo. 
Aš galvoju, kad pirma mums 
reikia įsitikinti, kad Lietuva 
tikrai vėl bus laisva, ir be to, 
kad šitas įvyks dar mūsų 
gyvavimo dienoms. Kai bū
sim tikrai įsitikinę, tada rei
kia realistiškai planuoti. 
Reikia jau pradėti apie būsi
mas problemas galvoti, kad 
būtume pasiruošę, kai ateis 
laikas jas išspręsti. Tokių 
klausimų yra labai daug, 
pav.: Kokios bus Lietuvos

Kaip ten bebuvo, ar verta 
dabar pakartoti? Per tuos 
metus ji karštligiškai mokė
si anglų kalbos, pasąmonėje 
jausdama, kad ji bus labai 
reikalinga. Ir karui pasibai
gus pasileido visais keliais ir 
keleliais, visomis neįmano- 
miausiomis anų laikų susi
siekimo priemonėmis. Nuo 
Luebecko iki Ulmo, nuo 
Wormso iki Hoffo. ją 
pavėžėdavo okupantų 
kareiviai, ji grūmėsi dėl vie
tos pastatyti vieną koją vie- 
tinios susisiekimo trauki
niuose. Ir visur teiravosi 
apie belaisvių stovyklas. Ir 
stovyklose, kiek jai pavyk
davo prieiti, buvo tas pats. 
Ne, jo čia nėra, Čia tokio ne
buvo. Gal jis kitur, gal jis 
Bu išvežtas... Kur išvežtas? 

es nieko nežinome, mes 
nieko negirdėjome... O kartą 
J’os paklausė, iš kur ji tikra, 
:ad jos vyras nelaisvėje?

Kaip tai — ji nustebo. Kur 
kitur jis galėtų būti? Mes 
nežinome kur, bet daugelis 
milijonų, tokių kaip jūsų vy
ras, karo pabaigos nesulau
kė belaisvių stovyklose...

Šitaip? Ar ji nepagalvojo 
apie tai? Ji viską pergalvojo, 
tik niekad nesutiko su tiko- 
kia išeitimi.

Žydi ispaniška
Mamai ji visados rakštis 
panagėje, kad gėlė tokia 
nuostabi ir tokia trumpaam
žė. O Arvydui, iš viso, ji nie
ko nereiškia. Jis nuobo
džiauja minkštasuolyje su, 
laikraščiu ir televizija. Vai
kai mokyklose, o jis turi 
klausytis vis to paties ir to 
paties. Jis sako:

— Ar aš atsakingas už vi
sas pokario problemas? Ir 
kad taip nevykusiai jus ap
tarnavo vokiečiai? 

— Ne mane vieną. Visus. . .
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rožė.

sienos? Kokia yra Mažosios 
Lietuvos (Karaliaučiaus 
arba Kaliningrado srities) 
ateitis? Pagal kokias sąlygas 
leisime kai kuriems rusų ir 
lenkų kilmės gyventojams 
Easilikti Lietuvoje? Kokia 
us nauja Lietuvos respub

likos vėliava: ar vėl naudo
sime geltoną - žalią - rau
doną, ar bandysime rasti 
’’istoriškesne's” spalvas? Ar 
vėl naudosime litus ir cen
tus, ar rasime naujus pava
dinimus? Kokie bus mūsų 
ryšiai su kitom valstybėm? 
Ar norėsime dėti pastangas 
sukurti federaciją su Latvija 
ir Estija? Reikės naują 
konstituciją paskelbti, rei
kės peržiūrėti visų teisių 
statutus, reikės įvesti naują 
ūkinę politiką. Yra daug rei
kalų kuriuos galima jau da
bar pradėti svarstyti ir dis
kutuoti. (Gal tokios temos 
būtų tinkamos diskusijoms 
minėtose jaunimo stovyklo
se.) Tik galvodami realiai ir 
konkrečiai išlaikysim lietu
vybės liepsną.

Paskutinis patarimas: ne
bijokime viešai prisipažinti, 
kad esame lietuviai ir tikime 
į Lietuvos ateitį. Mes esame 
mūsų tautos sūnūs ir dukte
rys, mūsų tautiniai broliai ir 
seserys Lietuvoje neša sun
kią naštą, bet tikisi, kad kai 
laikas ateis, sulauks pagal
bos iš užsienyje gyvenančių 
tautiečių. Taigi, trumpai su
vedant, mano patarimai lie-, 
tuviams jaunuoliams yra to
kie: atsimink, kad tu esi lie
tuvis - lietuvaitė, ir kad lie
tuvių pagrindinis tikslas 
nėra kas kita, o laisvos, de
mokratinės ir nepriklauso
mos Lietuvos atstatymas. 
Ruoškis tam įvykiui.

NAUJIENOS
Maskvoje nuteistas rusas 

disidentas, ketveriems me
tams darbo stovyklos nes 
reikalavęs laisvės piliečiams 
emigruoti, kur jie nori.

Gauta žinių, kad sausio 14 
d. išleistas iš kalėjimo Al
girdas Žyprė, ilgus metus 
praleidęs sovietų kalėji
muose ir darbo stovyklose.

Kinijos vyriausybė išdavė 
2,64 mil. leidimų atidaryti 
privačias įmones, kaip krau
tuves, ir kitokias privataus 
gyventojų aptarnavimo 
įstaigas.

Pagaliau aš buvau pasiryžu
si tuos kelius išvaikščioti 
savo kojomis... Nuostabiau
sia tai, kad tave atradau, ir 
atradau paskutinę minutę. 
Juk aš galėjau pavėluoti, 
arba pasukti kita kryptimi? 
Ir tada kam būčiau galėjusi 
pasakyti, kad ieškojau ir su
radau savo vyrą?..

Arvydas gūstelėjo petim 
ir šaltai pridėjo:

— Galiu išklausyti dar 
kartą tavo heroizmu at
mieštos istorijos. Vienu ar 
daugiau ar mažiau, ką man 
šiandien bereiškia?

— Nieko, Arvydai. Žinau, 
kad nieko, Bet šiandien 
pabaigsiu. Ir tegul bus už
miršta mūsų istorija.

— Gerai, gerai... Varyk 
toliau, Aš seniai laukiu, kad 
tu pabaigtum savo svaičioji
mus. Kaip manęs ieškojai, 
kaip mane suradai...

Bus daugiau
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Lietuviai
Čikagoje

Rašo Jurgis Janušaitis

Mielas Redaktoriau,
Senokai bešnektelėjome, 

o štai jau ir pavasaris. Žiema 
Čikagoje, kaip ir visoje 
Amerikoje, buvo keistoka. 
Kalėdų metu temperatūra 
pasiekė net 64 laipsnius F. 
Sniego kaip ir nematėme. 
Žinoma, buvo vėsių dienų, 
tačiau jos daugiau panašėjo i 
piktoko rudens, ar ankstyvo 
pavasario dienas. 0 kai aušo 
Eirmoji pavasario diena, Či- 

aga susilaukė iškirtinai 
daugokai sniego ir šalto oro. 
Žmonės sakė, kad tik dabar 
tikroji žiema.
* Ir šia žiemą bei pavasario 
pradžioje Čikagoje kultūri
nis gyvenimas riedėjo 
įprasta, gyva vaga, žodžiu, 
siela nestokojo puikių atgai
vų, nuotaikingų pramogų - 
balių baliukų ir gerų kon
certų, prasmingų renginių, 
minėjimų, meno parodų. 
Ach, kur čia viską besumi
nėsi. Bet bandysiu apie 
kaiką šnektelėti. 0 gal gi ir 
mieliems Australijos lietu
viams bus įdomu.

Šį kartą šnektelėsime apie 
pasaulinio masto artėjantį 
renginį — Antrąsias Pasau
lio Lietuvių Dienas. Jos, 
kaip atrodo, sujudino lais
vojo pasaulio lietuvius visų 
kaitų, visų sričių. Tuo gali
ma tik džiaugtis, didžiuotis, 
kad vistik išeivijoje esame 
gyva lietuvių tautos dalis, 
kūrybinga, ryžtinga, nelin
kusi paskęsti plačiuose lais
vojo pasaulio vandenyse.

Jūs, toliau gyvenantieji 
nuo Čikagos, žinoma, nejau
čiate to pulso, kuris plaka 
Čikagos lietuvių tarpe II 
PLD — artėjant.

Labai įdomu. II. PLD 
ruošti vyr. komitetas, vado
vaujamas Dr. Antano Raz
mos jau daug mėnesių ra
miai nemiega. Juk jo atsa
komybėje visi II PLD ren
giniai, kuriems, žinoma, 
vadovauja dar atskiri komi
tetų pirmininkai su savo ko
mitetais ir pakomisijomis.

Kaip jau žinote, II PLD 
įvyksta keturi pagrindiniai 
didieji renginiai ir daug ir 
vertingų kultūrinių rengi
nių.

Svarbiausiu laikomas 
PLB Seimas, kurio suruoši
mui vadovauja Dr. Petras 
Kisielius. Seimui tenka ypa

A.A.
JONUI AUGUČIUI

mirus, nuoširdžiai skausme užjaučiame jo žmoną Eleną, 
dukrą Dalią Kanadoje ir brolius Mykolą ir Juozą 
Amerikoje.

Canberros Apylinkės Valdyba

Mūsų nariui leitenantui
A.A.

JONUI AUGUČIUI
mirus, jo žmonai Elenai, dukrai Daliai Kanadoje, 
broliams Mykolui ir Juozui Amerikoje ir visiems 
artimiesiems reiškiame gilią užuojautą.

________________ L.K.V.S. Ramovės Canberros skyrius

Iškeliavus amžinybėn
MARTAI BUČELIENEI

jos vyrą Liudą Bučelį, dukras Marytę Paereckienę, ir 
Elytę Jomantienę, o taip pat brolį Augustą, visus gimines 
ir draugus nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

Viktorijos Evangelikų Parap. Komitetas
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tingas uždavinys - išnag
rinėti Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės veiklą praei
tyje ir nustatyti veiklos gai
res ateičiai. Jomis turės va
dovautis laisvojo pasaulio 
didžioji dalis lietuvių, kurie 
gyvena LB idealais. Džiugu, 
kad į Čikagą iš Australijos 
atvyksta į PLB Seimą net 10 
atstovų. Jūsų Krašto LB 
pirmininkas inž. V. Bukevi- 
čius duotame man interview 
plačiau atskleidė Jūsų 
krašto Seimo atstovų nuo
taikas, ir gerus sumanymus, 
kuriuos iškels Seimo metu. 
Gi Seimo atstovai iš Austra
lijos, kaip teigia p. pirminin
kas, nori būti aktyvūs Seimo 
nariai, o ne psyvūs stebė
tojai. Tuo tikrai džiaugiamės 
ir tai įneš į Seimą gyvumo.

PLB Seimas prasidės bir
želio 26 d. ir baigsis birželio 
30 d. Seimas vyks Jaunimo 
Centre. Taigi visiems Seimo 
dalyviams bus labai patogųjį 
pasiekti. Birželio 26 d. daug 
iškilmių. Jomis ir prasidės II 
PLD. Pamaldos lietuvių 
evangelikų - liuteronų ’’Tė
viškės” parapijos bažnyčio
je. Suma - koncelebruotos 
šv. Mišios Šv. Mergelės Ma
rijos gimimo bažnyčioje, 
Marquette Parke. Tikimasi 
aukštųjų mūsų dvasiškių 
dalyvavimo pamaldose. 
Vakare Jaunimo Centro 
’’Laisvės kovų” sodelyje prie 
paminklo žuvusiems už Lie
tuvos laisvę bus padėtas 
vainikas, atidaryta ’’Aušros” 
šimtmečio paroda mažoje 
Jaunimo Centro salėje, iš
kilmingas PLB Seimo atida-

Adelaidinės pabiros
Poetės Lidijos Šimkutės 

antrosios poezijos knygos 
"Prisiminimų inkarai” 
pristatymas įvyks gegužės 
pabaigoje.

Knygą gražiai išleido 
Algimanto Mackaus vardo- 
knygų leidimo fondas Čika
goje.

Adelaidės šauliai, kurių 
būrelis paaugo iki 16 narių, 
kovo 26 d. pašventino savo 
vėliavą. Vėliavos kūmai - 
Odeta ir Povilas Stimburiai. 
Iškilmėse dalyvavo keletas 

rymas Jaunimo Centro di
džioje salėje, po to susipaži
nimo vakaras, šokiai, PLB 
Seimo atstovams ir sve
čiams specialus priėmimas 
Jaunimo Centro kavinėje.

Taigi, mielas Redakto
riau, kaip matote įvykiai, iš
kilmės riedės vieni po kitų.

Žinoma, svečiai iš viso 
laisvojo pasaulio suskris 
kiek anksčiau. Čikagos lie
tuviai, kaip numanu, visus 
ruošiasi svetingai priimti, 
globoti.

Prieš II PLD atidarymą, 
birželio 25 d. lietuviškajame 
marquette Parke įvyks tik
rai įdomus dalykas — Lietu
vių mugė. Tai bus nebe 
pirmą kartą. Ir ankstyves
niais metais tokios mugės 
buvo ruoštos. Tačiau šių 
metų būsianti ypatingai įdo
mi. Joje gali dalyvauti iki 
20.000 žmonių. Mugė vyksta 
vienoje Marquette Parko 
centrinėje gatvėje — 
Lithuanian Plaza et. Anks
čiau į mugės atidarymą at
vykdavo

.Čikagos majore Jane 
Byrne. Lietuvių nuoširdi 
draugė majore pirminiuose 
rinkimuose pralaimėjo. Gi 
šias eilutes rašant prasidėjo 
nauja rinkiminė kova tarp 
demokratų kandidato juo
daodžio Washington ir 
respublikonų kandidato, iki 
šiol visai nebuvo žinomo, 
Epton. Ar lietuviai susi
lauksime šį kartą palankaus 
majoro, parodys balandžio 
12 d. rinkimai. O šie rinki
mai Čikagos baltiesiems 
kelia didelį susirūpinimą. 
Tokiomis nuotaikomis dabar 
gyvename Čikagoje. Kitame 
laiške pakelbėsime apie II 
PLD kitus renginius Iki.

Jūsų
Jurgis Janušaitis

šaulių ir iš Melbourne.
Tikimės, kad šauliai, 

panašiai, kaip ir ramovėnai, 
išvystys pozityvią veiklą 
mūsų mažoje' bendruomenė
je.

Adelaidės Lietuvių Radijo 
koordinatorius V. Baltutis 
po šešerių metų darbo pasi
traukė ’’poilsiui”. Jis skun
dėsi, kad nepakankamai 
laiko lieka AL Metraščiui, 
kuris privalo šiais metais 
pasirodyti.

Paskutinėje, jo paruoštoje

MIRUSIEJI
Atkelta iš 2 psl.

dviems eilėmis, atiduodant 
jam paskutinę pagarbą, kaip 
Lietuvos nepriklausomybės 
kovų dalyviui.

Po pamaldų palydėtas į 
Rookwood kapines, lietuvių 
sekciją. Po prel. P. Butkaus 
laidojimo apeigų, prie kapo 
atsisveikinimo kalbas pasa
kė: A. Skirka - ramovėnų 
vardu, A. Savickienė - Gy
vojo Ražančiaus Brolijos ir 
A. Kramilius - Tautos Fondo 
ir ’’Dainos” choro vardu. 
Marti Balanda, padėkojo 
taip gausiai dalyvavusiems 
ir visus pakvietė į Lietuvių 
Klubą, šermenų.

Ilsėkis ramybėje, mielas 
Pranai, po šių gyvenimo ke
lionės vargų ir didelio siel
varto tragiškai netekus ar
timųjų, šioje mus svetingai 
priglaudusioje Australijos 
žemėje.

J.A.S.-

Dariaus ir Girėno albumas
Šiemet sukanka lygiai 50 

metų nuo mūsų tautos did
vyrių Dariaus ir Girėno 
transatlantinio žygio. Šiai 
sukakčiai tinkamai atžymė
ti, jau yra baigiamas spaudai 
paruošti specialus albumas, 
kurį leidžia Chicagoje tam 
tikslui sudarytas komitetas.

Albumas bus didelio 22 Vz 
cm X 28V2 cm (8V2” X 11”) 
formato, spausdintas ant 
geresnės rūšies popieriaus. 
Albumo viršelis bus kietas, 
oranžinės spalvos ("Lituani- 
cos” lėktuvo spalva). Į vir
šelį bus įspaustas albumo 
pavadinimas ir prasmingas 
piešinys. Paįvairinimui, nu
matoma albumą papuošti 
mūsų dailininkų grafikos 
darbais.

Kad šis istorinės vertės 
albumas būtų naudingas 
tiek lietuviams, tiek ir kita
taučiams, tekstas bus lietu
vių ir anglų kalbomis. Nu
matoma, jog tekstas 
apims apie 40 puslapių, o 
nuotraukos, kurių bus apie 
200 - dar apie 80-120 pusla
pių. Taigi iš viso susidarys 
apie 120-160 psl. Paaiškini

programoje, balandžio 9 d. 
jis padėkojo klausytojams ir 
visiems talkininkams už 
malonų bendradarbiavimą ir 
išreiškė viltį, kad po jam 
priklausiančio ’’poilsio”, 
vėlei sugrįšiąs į radijo dar
bą. Apy. V-bos pirm. Č. Za- 
moiskis gražiai padėkojo ir 
pasidžiaugė, kad vienam, 
pasitraukus, jo vietą paima 
kitas. Adelaidės Lietuvių 
Radijo koordinatoriumi su
tiko būti Leonas Gerulaitis.

Anglijos princas Karolis 
(Charles) ir princesė Diana 
lankėsi Adelaidėje. Oras pa
sitaikė tikrai angliškas - lijo 
ir pūtė šaltas vėjas. Karališ
koji pora apsistojo Pietų 
Australijos gubernatoriaus 
rūmuose, kuriuose dirba ir 
viena lietuvė. Pristatant 
rūmų tarnautojus, princas 
paklausė, kokios ji yra tau
tybės? Ši atsakė, kad lietu
vė. Teko ilgokai aiškintis iki 
karališkoji pora susigaudę, 
kur yra Lietuva.

Skaudu, kai busimasis di
delės imperijos (dabar gero
kai sumažėjusios) karalius 
mažai ką nusimano pasaulio 
^geografijoje ir nieko nežino 
apie mūsų kraštą ir skaudžią 
jo priespaudą.

Šia proga karališkoji pora 
padovanojo kiekvienam 
rūmų tarnautojui savo 
nuotrauką.

*_♦
Kovo 30 d. Adelaidėje 

lankėsi Australijos Instituto 
Daugiakultūriniams rei
kalams pareigūnai: ponia B. 
Keyser ir B. Shanahan. 
Apylinkės V-ba ta proga su
kvietė keletą veiklesnių 
tautiečių, kurie išklausę 
svečių pranešimų, pasitei
ravo apie įvairias teikiamas 
paramas etninėms grupėms. 
PALM projektuojamų se
nelių sodybos planus parodė 
ir paaiškino arch. A. Nava
kas.

Gražių žodžių ir pažadų 
daug, bet abejotina ar su
lauksime kokios nors kon
kretesnės paramos.

Susitikime dalyvavo: 
Apyl. V-bos pirm. C. Za- 
moiskis, PALM pirm. G. 
Bajoriūnienė, J. Statnickie- 
nė, M. Petkūnienė, arch. A. 

mai po nuotraukomis bus 
taip pat abiem kalbomis.

Albumą redaguoja E. Ja- 
siūnas, praeityje parašęs 
daugelį aviacinėmis temo
mis straipsnių. Visa albume 
panaudosima medžiaga 
paimta iš jo privataus ar
chyvo, sukaupto per pasku
tiniuosius 30 metų. Albumo 
papildymui, dar ypač 
trūksta geresnės kokybės 
fotografijų iš 1932 metais 
lietuviškose kolonijose su
rengtų aviacijos dienų. Jei 
kas tokių, ar šiaip istoriniai 
svarbesnių D G veiklos 
fotografijų turėtų, prašome 
nedelsiant kontaktuoti red. 
E. Jasiūną, adresu: 3704 W. 
70th Place, Chicago, B. 
60629, tel. (312) 581-3163. 
Padarius kopijas, originalai 
bus grąžinti savininkams ir 
albume bus išreikšta jiems 
padėka.

Numatyta išleisti apie 500 
egz. Galutinai su spaustuve 
susitarus, spaudoje bus 
paskelbta albumo užsisaky
mo tvarka ir kaina.

D — G albumui leisti 
Komitetas

Navakas, J. Lapšys, A. Za- 
mo:skis ir V. Baltutis.

♦__♦

Metinis Adelaidės Lietu
vių Katalikių Draugijos šiu
pinys įvyks balandžio 30, 
šeštadienį, Lietuvių 
Katalikų Centro salėje. Tai 
bus, berods, 23-čias šiupi
nys. Per metų eilę šis šiupi
nys yra virtęs tradicija, visų 
mielai laukiamas ir gausiai 
lankomas, kadangi jame vi
suomet atsilankiusieji ’’pa
vaišinami” riebiais spirgu
čiais: įvykiais iš mūsų ir ne 
mūsų gyvenimo.

Artėjant žiemai, kviečia
mi visi tautiečiai pasistip
rinti, kad lengviau nugalėjus 
žiemos pūgas. Šiupinį ’’mai
šo” rež. V. Opulskis.

*__♦

Teko nugirsti, kad per 
ANZAC dienos savaitgalį 
Melbourne įvyks pabaltiečių 
sporto varžybos. Kol kas dar 
neteko mūsų spaudoje skai
tyti, atrodo, kad sportinin
kai šį kartą publikos nenori 
ir jos nekviečia. Taigi, kiek
vienas daro, kaip jam geriau 
išeina!

♦__♦

Vykstantiems su ALB 
išvyka į JAV, kovo 29 d. 
buvo išdalinti bilietai ir kiti 
formularai, o taip pat kelio
nių biuro savininkas atsakė į 
klausimus, kuriems nebuvo 
falo, nes pirmą kartą ”pa- 

eliantieji sparnus” nori iki 
smulkmenų žinoti savo ke
lionės maršrutą.

*_♦
Muzikos, šokio ir dainos 

menininkas Vytautas 
Straukas grįžo į ’’tėviškę” ir 
žada apie metus laiko paa
tostogauti. Bet, atrodo, jo 
atostogos bus gana trumpos, 
nes jau dabar įsijungė į 
Lituania choro mokymą, o 
gal ir dar kur nors...? Teko 
nugirsti, kad Vytautas pra
dėjo biznį; gamina apsaugi
nes duris - safety doors, 
kurias tautiečiams žada 
Parduoti su gera nuolaida, 

ad, jėi jautiesi nesaugus, 
kreipkis į Vytautą, jis tau 
padės.

Vibaltis.
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Prisimename
vyr. skautininkę Oną Zailskienę
Praėjusių metų Susimąs

tymo diena privertė lietu
viškąją skautiją ne vien 
giliai susimąstyti, bet ir nu
liūsti, išgirdus skaudžią ži
nią, kad mus ir šį gražųjį 
Kūrėjo pasaulį paliko v.s. 
Ona Zailskienė.

Atrodo, kad gyvenime yra 
vienintelis mastelis, kuriuo 
amžinybėn išėjęs žmogus 
prisimenamas - dėl savo 
pozityvios veiklos, naudingų 
užmojų, gerų darbų savo 
bendruomenės labui. V.s. O. 
Zailskienei toji bendruome
nė pirmoje eilėje buvo lietu
viškoji skautija, kurios labui 
ji atidavė savo gyvenimo 
visą pusšimtį metų.

Velionė gimusi 1906 m. 
Kuršėnuose, Každailevičių 
šeimoje. Mokėsi Šiauliuose 
ir Marijampolėje, vėliau 
mokytojavo Mažeikių ir Vil
niaus pradžios mokyklose. 
Ši jos profesija suartino ją ir 
su skautišku Lietuvos 
jaunimu. Būdama visuome
niško, dinamiško charakte
rio, greit ir neatmezgamai 
susirišo su skautų organiza
cija, kurios siekiai - tobulėti 
per tarnybą Dievui, Tėvynei 
ir Artimui - atliepė jaunos 
inteligentės ideologiją.

Nuo 1931 m. jai teko daly
vauti prie Kauno suruoštoj, 
specialiai mokytojams skir
toj, stovykloj. Nuo tad pra
sidėjo jos gyvenimo didžioji 
skautiška iškyla, pasibaigusi 
tik tada, kai su auksine V S 
virvute ant kaklo, su aukš
čiausiais Lietuvių Skautų 
Sąjungos atžymėjimais, 
šalia padėtu fetru, su sauja 
tėviškės žemelės ir Baltijos 
gintarėliais, išėjo ji pas savo 
Kūrėją.

1932 - 1940 m. velionė 
buvo Mažeikių skaučių tunto 
tuntininkė, palaikė ryšį su 
Latvijos skautais. 1938 m. 
Taut. Stovykloje, Pažaisly
je, vadovavo Žemaičių rajo
nui, kurio gražūs ir origina
lūs įsirengimai traukė savų
jų ir užsienio stovyklautojų, 
žurnalistų, fotografų akį. 
1934 m. ji buvo pakelta į 
paskautininkės, o 1937 m. - į 
skautininkės laipsnį.

Pasitraukusi į Vokietiją, 
apsigyveno Ingolstadte, kur 
įkūrė ir vadovavo ’’Šešupės” 
skaučių tuntui. Buvo išrink
ta į LSS Tarybą ir Pirmiją, o 
Scheinfeldo suvažiavime iš
rinkta VS pavaduotoja. 1948 
m. ji daug prisidėjo prie 
tada įvykusios III-sios Taut. 
Stovyklos Mittenwalde, 
Alpių kalnuose. Ėjo JAV 
zonos vadeivės pareigas; už 
stropų darbą jai suteiktas 
vyr. skautininkės laipsnis.

1949 m. atvykus į JA 
V-bes, tuojau ėmė rūpintis 
skautiškų vienetų atkūrimu 
ir globojo besikuriantį' Či
kagos ’’Aušros Vartų” skau
čių tuntą. Jos manymu, rei
kėjo nedelsiant organizuoti 
mūsų skautiškąjį jaunimą, 
kad jis neišsiblaškytų šio 
krašto gyvenimo srovėje, 
kad jauna šaka nenulūžtų 
nuo šios tautos dalies ka
mieno. Tuo metu v.s. O. 
Zailskienė perėmė VS 
pareigas iš J. Augustaity- 
tės-Vaičiūnienės. 1952 m. jas 
perdavusi v.s. dr. D. Kesiū- 
naitei, vėliau jas ėjo dar dvi 
kadencijas. Priklausė ji ir 
Skautimnkių dr-vei, 
ramovei, judėjo ir judino ki
tus pozityviai veiklai taikaus ■ 
sugyvenimo dvasioje. Kiek
viena nesutari
mo liepsnelė deginte degirf- 
davo jos visiems tik gero 

linkinčią širdį. Jos charak
terio dėka tos liepsnelės ra
miai išblėsdavo.

Lyg neužtektų jai tos pla
čios skautiškos veiklos! Ji, 
būdama ir šeimos motina, 
ištikima vyro s. Prano gy
venimo palydovė ir pagalbi
ninkė, lituanistinės mokyk
los mokytoja, dar rado laiko 
”iš peties” pasidarbuoti Va
sario 16 gimnazijos rėmėjų 
veikloje, įsteigusi jų būrelį 
ir sugebėjusi surasti gimna
zijai mokinių iš Š. Amerikos,

V. sk. Ona Zailskienė

Svečiai iš Čikagos
Balandžio 12 d. į Sydnejų 

atskrido du skautams mieli 
svečiai. Tai vyr. skautininke 
Regina Kučienė ir skauti
ninkas Viktoras Kučas.

Su sese Regina pirmą 
kartą susipažinome Vl-je 
Tautinėje stovykloje. Tuo 
metu ji vadovavo šimtinei 
J.A.V. skautų-čių, vykstan
čių į šią stovyklą.

Į skautes (paukštytes) se
sė įstojo dar Lietuvoje, Pa
nevėžio tunte. Geltoną šlip- 
są gavo jau Vokietijoje, vė
liau tapo vyr. skaute. Skau- 
tininkės įžodį davė 1953 m.

1950, atvykusi į Omahą, 
Nebraskoje, įsteigė skau- 
tų-čių vietininkiją, vėliau 
išaugusią į Nerijos tuntą. 
1957, persikėlus į Čikagą, 
kelerius metus vadovavo 
Aušros Vartų tuntui. Tris 
kadencijas buvo Seserijos 
Vadijos ir LSS Tarybos na
rė. Dabar talkina įvairiuose 
skautiškuose - bendruome
niniuose projektuose. Jau 10 
metų dirba su Kr. Donelai-

Svečiai iš Čikagos. Iš k.: V. Kučaitė, v.s. Regina Kučienė ir s. Viktoras Kučas

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

P. Amerikos ir Kanados. 
Matėme ją besidarbuojančią 
BALFo organizacijoje (ten ji 
ėjo direktorės ir Cicero 
skyr. pirmininkės pareigas), 
ALT’e. Sugebėjo ji valdyti 
sklandų žodį, posėdžiuose, 
šventėse kalbėdama. Jos 
rašiniai spaudoje buvo giliai 
išmąstyti, idėjos aiškiai ir 
tiksliai pateikiamos. Dina
miška buvo mūsų vyresnioji 
sesė Onutė. Jos veiklaus 
gyvenimo gilių pėdų neuž- 
pustys lakus užmaršties 
smėlis.

Jos mirties metines mi
nint, Susimąstymo dienos — 
vasario 22-sios - vakarą, 
gausiai susirinkę Chicagos 
broliai ir sesės susikaupė, 
kartu prisimindami ir kitus 
amžinybėn išėjusius skauti- 
ninkes-us, ypač ką tik mus 
palikusius - v.s. Stasę Gu
dauskienę ir v.s. Bronių 

čio savaitgalio mokykla, 
kaip šios mokyklos inspek
torė. Teko matyti, kad sesė 
bando savo ranką ir žurna
listikoje - yra suredagavusi 
4 šios mokyklos metraščius.

. Brolis Viktoras tikrumoje 
yra ’’senas australas”, čia 
atvykęs 1947 m. su pirmuoju 
pabaltiečių emigrantų 
transportu ir tik vėliau 
patekęs į Dėdės Šamo žemę. 
Buvo v.s. B. Dainučio suor
ganizuotos ”Gen. Heinzel- 
man” laive skautų drau
govės narys, vadovas. 
Vėliau - Tasmanijos I-jo 
Skautų Vyčių būrelio vadas. 
Čikagoje kiek laiko vadova
vo ’’Lituanicos” skautų tun
tui. Vieną kadenciją buvo 
LSS Tarybos nariu, skauti
ninko įžodį davė 1958 m. 
Šiuo metu priklauso Čikagos 
Sk. Vyčių Židiniui ir jam va
dovavęs. Į skautus įstojo 
1939 m., Lietuvoje. Profe
sija: radiografas.

Broliai Kučai Čikagoje 
augina du skautus: sūnų Li- 

Kliorę. VS v.s. Danutei Ei- 
dukienei ištariant vis kitą 
vardą, vienas iš šeimos 
narių nešė rausvą žvakutę ir 
statė ją ant altoriaus, vi
siems giedant vakarinę 
giesmę ’’Sutelk mus, Vieš
patie, būrin”. Kun. J. Vaiš- 
nio, SJ, laikomos šv. Mišios, 
jo pamokslo mintys ir bend
ra susikaupimo nuotaika 
paliko nepamirštamą įspūdį. 
Šio dvasinio susitelkimo pa
baigoje perskaityti viena 
proga tarti velionės sesės O. 
Zailskienės žodžiai: ’’Lietu
vių tauta yra tarsi milžiniš
kas ąžuolas, kuris savo ša
komis ir šakelėmis apgaubia 
viso pasaulio žemynus. 
Kiekviena jo šaka ir šakelė 
ima sultis iš tos pačios Lie-

Gyvenimas Rajone
SYDNEY 

* ’’Aušros” tunto dvasios 
vadovas ir buv. ilgametis 
rajono dvasios vadovas, 
v.s.fil. prel. Petras Butkus 
švenčia savo kunigystės 45 

ną, šiemet baigusį inžineriją, 
ir dukrą Viktoriją, dar stu
dijuojančią farmaceutiką.

Jų kelionės tikslas - susi
pažinti su Australija ir N. 
Zelandija, o ypač jų lietu
viais ir, žinoma, skautais.

Sydnejuje svečiai aplankė 
miestą, operą, buvo nuvykę 
į ’’Aušros” stovyklavietę, 
Mėlynuosius Kalnus ir susi
tiko su visa eile skautų-čių 
bei vadovų-vių. Iš čia, ba
landžio 18 d. vyks į Canber- 
rą, 20-tą į Melbourną, 23-čią 
- į Adelaidę, 25-tą - į Hobartą 
ir balandžio 30-tą d. - į 
Aucklandą, N.Z. Gegužės 3 
d. dar grįš į Sydnejų, bet jau 
4-tą išvyks namų link, pake
lėj sustodami Hawajuose.

Sesei ir broliui linkime 
malonių atostogų šiame 
krašte!

B.ž. 

tu vos žemės, augina tokius 
pat lapus, tokias pat giles ir 
šlama ta pačia kalba. Jei nu
stosime būti to ąžuolo gyvo
siomis dalimis, tapsime ne 
kuo kitu, kaip jo nudžiūvu
siomis šakomis be gilių, be 
lapų, be šlamesio. Tokias 
šakas vėjas išmėtys sunyki
mui ir jos pavirs tik trąšo
mis, kad augtų ir klestėtų 
kitos kilmės ąžuolai - kitos 
tautos, kitų tautų vaikai”.

Teįauga to testamento 
žodžiai stipriu pasiryžimu 
kiekvieno mūsų vadovo, va
dovės širdyje, o Aukščiau
sias Vadovas teneleidžia 
tam ryžtui užgesti.

v.s. Sof. Jelionienė 
Chicago, JAV

m. sukaktį. Ta proga mūsų 
visų sveikinimai jam!

* Kovo 13 d. Birrongo olim
piniame baseine įvyko egzilų 
skautų plaukimo varžybos, 
kuriose dalyvavo estų, lat
vių, lietuvių, rusų, ukrainie
čių ir vengrų skautai ir 
skautės. Buvo varžomasi 
įvairiose amžiaus grupėse 
įvairių distancijų ir estafe
tiniame plaukime. Lietuvai
tės laimėjo III-čią, o broliai 
IV-tą vietą. Ypač iškiliai pa
sirodė jaunoji Rasa Venclo- 
vaitė, kurios stilius ir at
siekti rezultatai buvo pasi
gėrėtini. Neblogai pasirodė 
ir visa eilė kitų jaunų 
plaukėjų - Coxaites, Migutės 
1. Bieliūnaitė, Pullinen ir kt. 
Pasigesta vyresniųjų brolių 
- sesių. Moralinę paramą 
teikė gražus būrelis susirin
kusių tėvų ir bičiulių.

* Kazimierinių pamaldose 
(kovo 6 d.) organizuotai da
lyvavo ’’Aušros” tuntas. Vė
liau vykusioje, Sydnejaus 
organizacijų suruoštoje, 
Kaziuko mugėje aušriečiai 
užsiiminėjo riestainių pre
kyba, kopūstų bei dešrelių 
tušinimu ir kt. mugei tinka
mais užsiėmimais. Pasigesta 
specialių, skautiškų stendų, 
kurie vaizduotų tunto 
vienetų darbą ir t.t. Trūko ir 
vyr. sesių - brolių, kurie tik
rai būtų pagyvinę visą mugę 
savo įnašu.
* ’’Aušros” Tunto Atvelykio 
margučių popietė (balandžio 
10 d.) įvyko Ingleburno sto
vyklavietėje. Susirinku
siems broliams - sesėms ir 
bičiuliams pamaldas atlaikė 
svečias, kun. Alfonsas Sa
vickas. Velykų Bobutė, 
atkeliavusi iš Lietuvos, 
visus apdalino velykaičiais. 
Vyko margučių parodėlė ir 
jų premijavimas, o vėliau - 
margučių ridenimas ir kt. 
žaidimai.

Skautai dėkimgi kun. A. 
Savickui už mišių atlaikymą, 
.0. Kapočienei už dovanėles 
ir prisidėjimą prie popietės 
pravedimo.

Nukelta į 6 psl.
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imto
Jubiliejinei artėjant

Nuo skautybės įsteigimo 
Lietuvoje praėjo eilė metų. 
Šiemet L.S.S. švenčia 65 m. 
sukaktį. Tai netrumpas ke
lias žmogaus gyvenime, o 
dar ilgesnis ir reikšminges
nis jis yra organizaciniame 
kelyje. Jau vien tiktai, kad 
organizacija tiek metų 
išgyveno, rodo, kad ji buvo 
labai ir labai reikalinga.

Skautai yra tarptautinė 
eunimo organizacija, bet 

ekvienas kraštas ją prisi
taiko savo sąlygoms. Ir nors 
vienos šalies skautybė ski
riasi nuo kitos, vis dėlto 
pagrindiniai skautybės 
principai visur yra tarnyba 
Dievui, Tėvynei ir Artimui, 
vykdymas gerojo darbelio.

Lietuvių tauta gali di
džiuotis palyginamai anksti 
persiėmusį skautybės idea
lais. Juk tik pereitais, 1982, 
metais pasaulio skautijai 
sukako 75 m. Šis gražus 75 
metų jubiliejus bus užbaig
tas švęsti 1983.7.4-14 d.d. 
XV-je Pasaulio Skautų 
Džiamborėje, Kanadoje, 
Calgary - Albertoje, o šie
met lietuviai skautai švenčia 
65-kių metų jubiliejų. Ši 
garbinga sukaktis bus atžy
mėta Jubiliejine Stovykla, 
kuri, neskaitant tautinių 
stovyklų, bus jau ketvirtoji. 
I-ji buvo 1948 m. Vokieti
joje, Horne — Mitttenwald 
— Jubiliejinė - Tautinė Sto
vykla, II-ji - 1963 m., 
Plymouth, Massachusetts, ir 
HI-ji - 1973 m. - Beaumont, 
Ohio - J.A. Valstybėse.

Tęsinys

Vakarų Lietuva turėjo 
griežtai nustatytas valsty
bės ribas ir čia gyvenusi 
tautos dalis išliko vienalytė, 
jokių svetimų įtakų nepa
veikta. Visai kitokia padėtis 
buvo Didžiosios Lietuvos 
Kunigaikštystės rytuose. 
Čia nuo amžių maišėsi įvai
rios kaimyninės tautos: gu
dai, lenkai, rusai ir kiti. Mi
nėtam lenkinimo procesui 
vykstant, šios Lietuvos sri
tys gerokai sulenkėjo. Buvo 
sulenkinti ne vien lietuviai, 
bet taip pat ir kitos tauty
bės. Ankščiaus buvusiuose 
vien lietuvių apgyventuose 
plotuose, lietuvių beliko tik 
nežymios salos.

Kaip po pirmojo pasauli
nio karo buvo paskelbti tau
tų laisvo apsisprendimo 
obalsiai, lenkai nuo pat pir-‘ 
mų dienų pareiškė savo pre
tenzijas į šias sritis, įrodinė
dami, kad čia lietuvių nėra, o 
gyvena vien lenkai, tartum 
kurie nori prisijungti prie 
Lenkijos. Negana to, Lenki
jos vadai, tartum tikri lietu
vių geradariai, tarptautinė
se konferencijose reikalavo, 
kad Lietuvai būtų priskirtos 
buvusios Didžiosios Lietu
vos Kunigaikštijos žemės su 
Kauno. Vilniaus, Gardino ir 
dalimi Minsko gubernijų, 
bet su viena sąlyga, kad 
Lietuva bus sujungta su 
Lenkija buvusiais unijos ry
šiais. Ir likimo ironija: šiai 
akcijai vadovavo iš Lietuvos 
kilę bajorai su Pilsudskiu 
pryšaky. Buvo net suorga
nizuota lietuvių - gudų divi
zija Lietuvos rytų žemėms 
užgrobti. Šios divizijos žy
mią dalį sudarė Lietuvos 
dvarininkai.
MūsfJ Pastogė Nr. 16, 1983.4.25, psl. 6

Džiugu, kad LSS Kanados 
rajonas apsiėmė suruošti šią 
Jubil. Stovyklą pas save - 
Woodland Trails Camp. 
Aurora, Ontario. Ši Kanados 
skautų stovyklavietė yra 
apie 30 mylių į šiaurę nuo 
Toronto. Ji įvyks 1983 liepos 
31 - rugpiūčio 13 d.d.

Šioje Jubil. Stovykloje 
bus minimos sekančios su
kaktys:

65 m. nuo Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimo,

65 m. nuo Lietuvių Skautų 
Sąjungos įsteigimo,

60 m. mūsų žurnalui 
"Skautų Aidui”,

100 m. nuo ’’Aušros” laik
raščio pasirodymo,

50 m. nuo Dariaus ir Girė
no per Atlantą skridimo, ir

50 m. nuo lordo Robert 
Baden-Powellio atsilankymo 
Lietuvoje.

IV-tos Jubil. Stovyklos 
siekiai yra:

1) Suteikti progą skautiš
kam jaunimui susitikti, už- 
megsti naujų draugysčių ir 
pasijusti nariais didingos - 
lietuviškos šeimos, į kurią 
visi sudedame skilčių ir as
meniškos kūrybos lobį;

2) Skautiškoje stovykloje 
uždegti jaunimą lietuviškos 
skautybės dvasia ir padėti 
įsigilinti į savo tautos bend
ruomenės, kultūros ir 
visuomeniškus uždavinius;

3) Tęsti LSS tradicijas ir 
perduoti jas jaunimui;

4) Paminėti šių metų 
svarbias sukaktis;

KOVOSE SU LENKAIS
B. Straukas

Kadangi susikūrusi ne
priklausomos Lietuvos vy
riausybė šiom lenkų užma
čiom griežtai priešinosi ir 
nenorėjo nė girdėti apie 
betkokias unijas, lenkai ėmė 
planuoti Lietuvą užgrobti 
ginklu. Tuo metu lenkai tu
rėjo gana stiprią kariuo
menę ir be abejonės būtų 
Lietuvą užėmę. Tik įsivėlę į 
kovas su bolševikais ir ne
priklausomybės siekiančiais 
ukrainiečiais, nepajėgė Lie
tuvos frontui skirti stam
besnių pajėgų. Todėl plačiu 
frontu pietuose ir rytuose 
bandė slinkti į Lietuvos gi
lumą mažiausio pasiprieši
nimo kryptimi. Iš pokario 
didžiųjų galybių prancūzai 
visur palaikė lenkus ir jų 
politiką. Bet anglai perpratę 
lenkų imperialistinius sieki
mus, juos nedviprasmiškai 
stabdė nuo Lietuvos užėmi
mo ir reikalavo su lietuviais 
susitarti. Anglai palaikė et
nografines Lietuvos ribas, 
kuriose gyvena lietuviai su 
Vilniaus, Kauno ir Gardino 
gubernijomis, ką pripažino 
ir sovietinės Rusijos vyriaus 
sybė, sudarant sutartį su 
Lietuva.

Negavę laisvų rankų susi
doroti su Lietuva, lenkai vis 
tiek nesiliovė ieškoję būdų, 
kaip nors Lietuvą prie Len
kijos prijungti. Jau 1918 m. 
buvo pradėta Lietuvoj 
organizuoti slapta lenkų ar
mija pasivadinusi Polska 
Organizacja Woiskova. Jos 
tikslas buvo suruošti per
versmą, užimti raktines po
zicijas vyriausybėje ir ka
riuomenėje ir pasikviesti

5) IV-je Jubil. Stovykloje 
laikytis skautiškos dvasios, 
lietuvių skautybės idealų, 
lietuviškų tradicijų ir visų 
bendradarbiavimo.

Jubiliejinė Stovykla pa
vadinta ’’Aušros” vardu. 
Stovyklos viršininku bus 
v.s. fil. Sigitas Miknaitis, 
LSS Tarybos pirmininkas; 
Brolijos - v.s. fil. Vytautas 
Vidugiris,LSB Vyr. Skauti
ninkas; Seserijos - v.s. fil. 
Danutė Eidukienė, Seserijos 
Vyr. Skautininke; Akade
mikų - s. Dr. Raimundas 
Strikas, ASS Vadijos pirmi
ninkas ir Bendrijos - v.s. fil. 
Petras Molis.

Jubil. Stovyklos paruoši
mo ir ūkio reikalams vado
vauja LSS Kanados rajono 
vadas, v.s. Česlovas Senke
vičius ir stovyklos ruošimo 

1983 m. JUBILIEJINĖS STOVYKLOS ”A U Š R 0 S” 
DAINA

žodžiai ps. Ritos Fabijonienės 
muzika Fausto Strolios

Kviečia seses Aušra patekėjus,
Kviečia brolius Kanados miškai, 
Mūs skautybės, Aušros Jubiliejus — 
Aidi pievos, laukai ir šilai.

Į padangę trispalvė pakyla, 
’’Jubiliejus” — kartoja daina;
Vakarais prie laužų vėl prabyla 
Kunigaikščių laisva Lietuva.

Broliai, sesės į Baltiją plaukia, 
Oro skautai į Vilnių nuskris, 
Ten, toli, Lietuva mūsų laukia, 
Ir Aušra vėl tėvynei nušvis!

lenkus, kad Lietuvoje įvestų 
tvarką, t.y. Lietuvą pri
jungtų prie Lenkijos. Bet ir 
šis planas nepasisekė. Orga
nizacija buvo išaiškinta, 
dauguma jos vadų ir narių 
buvo teismo nubausti arba 
pabėgo į Lenkiją. Bet ir tai 
nesustabdė lenkų intrygų ir 
jų klastinga bei veidmainiš
ka politika ir kariniai veiks
mai prieš Lietuvą buvo ve
dami ir toliau. Klasiškas to
kios lenkų politikos pavyz
dys tai Suvalkų sutartis. Šia 
sutartimi lenkai pripažino 
Lietuvai Vilnių ir Vilniaus 
sritį. Bet po dviejų dienų ši 
sutartis buvo sulaužyta, gen, 
Želigovskiui okupuojant 
Vilnių. Lenkai viešai aiški
no, kad Želigovskis šį žygį 
padarė be Lenkijos vyriau
sybės žinios ir už tai jis bū
siąs nubaustas. Bet vietoj 
bausmės gen. Želigovskiui 
už šį pasitarnavimą buvo 
suteiktas Varšuvos garbės 
piliečio vardas.

Šioje suglaustoje apžval
goje patiektos tik pagrindi
nės knygoj iškeltos mintys. 
Knygoje apstu faktų, doku
mentų ištraukų ir, citatų iš 
įvairių šaltinių. Reikėtų 
mums visiems šią vertingą 
ir įdomią knygą atidžiai per
skaityti ir susipažinti su 
mūsų pietinio kaimyno kelis 
šimtmečius trukusiomis 
pastangomis mus sulenkinti.

Yra susidariusi nuomonė, 
kad lenkų tauta ilgoje savo 
istorijoje nieko nepasimokė 
ir nieko neužmiršo. Gal ne
trukus išmuš valanda, ne
šanti pavergtom tautom 
laisvę. Tenka būkštauti, kad 

komiteto pirm., ps. Algis 
Senkus bei kiti Kanados 
rajono vadovai.

Jubil. Stovyklos vadiją 
sudarys visa eilė mums 
gerai iš VI Tautinės Sto
vyklos Australijoje ir Ame
rikoje pažįstamų vadovų. 
Taip pat bus gera proga 
pažinti daugelį naujų brolių 
ir sesių.

Oficialus stovyklos atida
rymas įvyks liepos 31 d. 
Jubil. Stovyklos didysis pa
radas ir laužas bus rugpiūčio 
6 d. Stovykloje kiekviena 
diena bus darbinga ir pilnai 
išnaudota. Į JS programą 
įtraukta daug tautinio auk
lėjimo, skautamokslio, reli
gijos ir lietuviškų papročių. 
Kiekviena stovyklos diena 
turės savo pavadinimus. Be 
Lietuvos nepriklausomybės,

Netikėtai ir staigiai mirčiai iš mūsų tarpo išplėšus 
jaunąja sesę

A.A.
KRISTINĄ NAGULEVIČIŪTE

jos motinai Birutei, broliui Pauliui, seneliams - Cecilijai ir 
Povilui Protams, giminėms ir artimiesiems nuoširdžią 
užuojautą gilioje skausmo valandoje reiškia ir drauge 
liūdi

’’Aušros” Tuntas
ir

Sydnejaus Skautų Židinys

Rajone
Atkelta iš 5 psl.

* Sydnejaus Skautų Židinio 
naujoji vadovybė balandžio 
7 d. nustatė metinį darbo 
planą, į kurį įtraukta 
ekskursijų ruošimas, litera
tūrinis popietis ir visa eilė 
kitų, įdomių nutarimų. Du 
Židinio nariai - skautininkai 
B. Barkus ir B. Žalys - ruo
šiasi dalyvauti Jubiliejinėje 
Stovykloje Kanadoje.
* Džiugo tuntas šv. Kazi
mierą paminėjo kovo 6 d. 
dalyvaudamas iškilmingose 
pamaldose šv. Jono bažny
čioje, tunto sueiga, Kaziuko 
muge ir skautų tėvų susi
rinkimu.

lenkai nebus užmiršę savo, 
senų pretenzijų, ir vėl išties 
rankas į Lietuvos žemes. Ir 
šie kėslai neš mums mirtiną 
pavojų, nes kaip žinome len-' 
kai turės paruoštą armiją, o 
.lietuvių tauta bus beginklė. 
Tik ir šį kartą gal atsiras jė
gų, kurios lenkus sutram
dys, kaip ir anuo metu.

Pabaiga

’’Aušros”, Dariaus - Girėno, 
lordo Baden - Powell’io, LSS 
65-čio ir Skautų Aido 60-čio 
dienų, kitos dienos bus 
pavadintos LSS rajonų var
dais. Jų tarpe rugpiūčio 4 d. 
bus vadinama Australijos 
rajono diena.

Kiek žinome, iš Australi
jos rajono į Jubiliejinę žada 
vykti keli vyresni broliai. 
Gaila, kad JS laikas nėra 
palankus mūsų besimokan
čiam jaunimui. Mat, tuo 
metu jiems yra pats mokslo 
metų įkraštis. Be to, spor
tuojantis jaunimas (kurių 
tarpe yra nemažai skautų), 
išvyksta birželio pradžioje į 
Lietuvių Sporto Šventę Či
kagoje ir grįš liepos mėn. 
viduryje, kiti - liepos pabai
goje, po Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongreso.

Sesės ir broliai — Jubi
liejinių metų proga žvelkime 
į ateitį ir kaupdami savo jė
gas ženkime ir toliau lietu
viškos skautijos keliu, 
tęsdami gražiuosius Dievo, 
Tėvynės ir Artimo meilės
idealus! v.s.fil. B. Barkus

'S.L.M.S.G.D. LANKOMI 
LIGONIAI

Nuo kovo 14 iki balandžio 
18 d. buvo lankomi Syd- 
nejuje šie lietuviai ligoniai: 
K. Sinkevičius, M. Burnei
kienė, S. Čelkienė, M. Kel- 
nerienė, O. Svirinienė, B. 
Račkauskienė, J. Ivinskienė, 
E. Povilianskienė, O. Gilan- 
dienė, N. Simniškienė, Ž. 
Simanauskienė.

* Kazimierinių paminėjimui 
skirtos tunto sueigos metu 
skautės įžodį davė Venta1- 
Dagytė, prityrusios skautės
- Amta Baškytė. Į vyresniš
kumo laipsnius pakelti: v.sk. 
Loreta Čižauskaitė ir Akvilė 
Stasiliūnaitė - į vyr. skilti- 
ninkes, Rožė Makarevičiūtė
- į skiltininkės laipsnį, prit.., 
skautai Jonas Rukšėnas ir 
Linas Šeikis - į skiltininko 
laipsnį, Darius Kesminas - į 
paskiltininko laipsnį. Buv. 
tuntininkas, v.s. Henrikas 
Antanaitis perdavė pareigas 
naujajai tuntininkei - v.s. 
Danutei Čižauskienei. Suei
ga užbaigta laužu. Dalyvavo 
virš 60 skautų-čių.

* ASS Melbourne Skyriaus 
rengiamas Akademinis Sa
vaitgalis balandžio 16-17 d.d. 
atšauktas. Dalis skyriaus 
narių dirba su kitais skau
tiškais vienetais: Džiugo 
tunte kaip pareigūnai dirba 
Loreta Čižauskaitė ir And
rius Vaitiekūnas, rajono 
vadijojė - ps. fil. Algis Ži
linskas ir v.s.fil. Vytautas 
Vaitkus. Skyriaus tikrosios 
narės - L. čižauskaitė ir D. 
Špokaitė - užbaigė studijas 
ir tapo filisterėnus. g g
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Pabaltiečių žaidynės
balandžio 23-24 dienomis,

Melbourne įvyks egzaminai, 
kur estų, latvių ir lietuvių 
krepšininkai bei tinklininkai 
pasirodys, ką jie yra atsiekę 
dvejų metų laikotarpyje, 
kur susumavus rezultatus, 
geriausiai pasirodė latvių 
sportininkai. Tikrumoje, 
šiose pirmenybėse
neatsispindi tikras pabaltie
čių sportininkų pajėgumas, 
nes estai nepajėgia sudaryti 
rinktinių jaunių krepšinio 
varžybose, o lietuviai nesu
darė mergaičių tinklinio 
rinktinės. Nežiūrint to, prieš 
dvejus metus Adelaidėje 
žiūrovai matė neužmiršta
mas rungtynes, kur latvių 
vyrų krepšinio rinktinėje 
startavo olimpinės, naciona
linės lygos, District© žaidė
jai, taigi buvo ’’susimobili- 
zavę” visus pajėgiausius 
žaidėjus Australijoje ir tuo 
pačiu tikėjosi įtikinančios 
pergalės prieš lietuvius, ku
rių gretose stokojo nepatei
sinamas skaičius krepšinin
kų ir mūsų spalvas gynė: E. 
Kardas, D. Šutas (Geel.), A. 
Milvydas, E. Ragauskas 
(Melb.), P. Urnevičius, A. 
Vieraitis (Adei.) ir P. An- 
driejūnas iš Sydnejaus. Pa
gelbėjo tinklininkas G. Ky
mantas, treneris S. Šutas, 
abu iš Geelongo.

Lietuvių kovingas, dar
nus, spartos žaidimas, paly
dimas taikliais mėtymais 
nustebino latvius ir tik 
rungtynių pabaigoje išryš
kėjo latvių pranašumas, nes 
mūsiškiai pavargo, tad pra
laimėta 93:101.

Labai gerai prieš mūsų 
vyrus sužaidė ir estai, kurių 

gretose taip pat buvo titu
luotų krepšininkų, bet E. 
Kardas šiose rungtynėse 
•buvo neuždengiamas, nes 
taikliai mėtė peržengęs tik 
porą žingsnių centro linij'ą. 
Tad nežiūrint, kad mūsiškiai 
startavo nepilnos sudėties, 
jų žaidimą reikia įvertinti 
labai gerai. Tačiau dar at
skiro pagyrimo užsitarnavo 
veteranas Algimantas Mil
vydas, kuris visuomet pasi
stengia dalyvauti mūsų 
rinktinių pasirodymuose, ar 
tai būtų Pabaltiečių Žai
dynėse, išvykos į užjūrį arba 
kitom progom. Todėl džiu
gu, kad Algis būdamas jau 
32 metų amžiaus, pajėgia 
pademonstruoti gana aukš
tos klasės krepšinį.

Įtemptos buvo ir moterų 
rungtynės ir tik kovietei Ri
tai Kasperaitytei už 5 pra
žangas apleidus aikštę lat- 
vaitės įgijo 3 taškų persva
rą.

Mūsų jauniai, tiek ber
niukai, tiek mergaitės pasi

Lietuviai golfininkai Perthe (W.A.)

rodė žymiai pranašiau už 
latvius. Įdomios buvo tinkli- 
nio rungtynės tarp latvių ir 
estų berniukų, kur sėkmė 
lydėjo latvius ir tuo pačiu 
įrodė, kad šis sportas popu
liarėja.

Bendrai susumavus jau 
dabar matosi, kad lietuviai 
sportininkai Melbourne 
pasirodys pranašiausiai, ką 
jie yra įrodę dažniausiai, bet 
iki šiol, tad 8-tų Pabaltiečių 
žaidynių laukiame su pasiti
kėjimu. Laukiame jų dar ir 
iš kito taško, nes tai bus ir 
paskutinis mūsų rinktinių 
pasirodymas Australijoje 
Erieš įvyką į Š. Amenką, 
ur pagrindinis tikslas yra 

kuo geriau pasirodyti Il-se 
pasaulio išeivijos lietuvių 
sporto žaidynėse, Čikagoje. 
Deja, ne visi rinktinių žai
dėjai galės išvykoje daly
vauti, bet vyrų ir berniukų 
rinktinės vis dėlto dar atro
do gana pajėgios, bet apie 
tai daugiau pasakyti bus 
galima po Pabaltiečių Žai
dynių.

R. Sidabras

GOLFAS
GOLFO PIRMENYBĖS 

PERTHE

Pertho golfininkai, daly
vaudami pereitoje lietuvių 
sporto šventėje Melbourne, 
pakvietė ten dalyvavusius 
ALFAS klubų golfininkus 
atvykti Perthan pirmenybių 
rungtynėm Velykų atostogų 
metu. Žodiškas pritarimas iš 
jų gautas ir Pertho ’’Tauras” 
išsiuntė pakvietimus lietu
vių klubams ir paskelbė da
lyvavimo sąlygas bei kitas 
žinias lietuvių laikraščiuose.

Atėjo Velykų laikas. At
važiavo svečiai golfininkai. 
Patalpinę juos vietinių lie
tuvių šeimose, važiavome 
susipažinti su golfo kursais. 
Didįjį šeštadienį buvo pir
moji rungtynių diena, kurios 
rezultatai rodė, kad finalas 
bus nelengvas. Vakare gol
fininkai susirinko pas ’’Tau
ro” golfo sekcijos kapitoną 
G. Patupi, kur vaišinomės p. 
Patupienės skaniai paruoš
tais valgiais ir skundėmės 
dėl nevykusių golfo šūvių. 
Velykų antrą dieną įvyko 
finalinės pirmenybių rung
tynės, po kurių rinkomės 
vaišėm ir rezultatų sužinoji
mui Klimaičių namuose. Čia 
dalyvavo 38 asmenys.

Pavalgius, įžanginę kalbą 
pasakė A. Čižeika ir pakvie
tė golfo kapitoną paskelbti 
pirmenybių rezultatus, o 
"Tauro” pirmininką H. Žu- 
romskį įteikti laimėjusiems 
dovanas. ’’Tauro” golfo 

sekcija paskyrė 3 dovanas: t 
trofeją moterų grupės lai
mėtojai ir dvi taures vy
rams. Moterų trofeją laimė
jo O. Pilkienė iš Canberros. 
Vyrų taurę, skirtą laimė
tojui su lyginamuoju skai
čiumi, laimėjo V. Francas iš 
Pertho. Australijos lietusių 
vyrų golfininkų Velykų pir
menybių čempionui skirt 
didesnė taurė ir ją laimėji 
Č. Žilinskas iš Canberros. 
Dovanos yra pereinamos ir 
laikomos laimėtojų liki kitų 
pirmenybių.

Č. Žilinskas svečių vardu 
padėkojo ”Tauro” golfinin- 
kams už gražiai pravestas 
pirmenybes, S. Žilinskienei 
ir Čižeikoms už svečių išlai
kymą ir suruoštus priėmi
mus, Patupiams ir Klimai- 
čiams už leidimą naudotis jų 
namais golfininkų subuvi
mams ir J. Jasui už pir
menybių nufilmavimą. Po to 
sekė dalinimasis įspūdžiais 
ir malonus bendravimas.

Antradienį vyrai žaidė 
golfą, o moterys, vežamos I. 

rrinevičienės, išvyko apžiū
rėti Pertho apylinkių. Vaka
re moterų goffininkių vedėja 
E. Čižeikienė suruošė joms 
ir jų vyrams bendrą vaka
rienę. Trečiadienį svečiai 
vyko į namus. Atsisveiki
nant nutarta, kad grįžus iš 
Amerikos pradėsime 
susirašinėti, kur rengsime 
velykines golfo pirmenybes 
kitais metais. a £

TINKLININKAI 
SYDNEJUJE

Velykų švenčių metu į 
Sydnejų buvo suvažiavę Iš
vykos į Ameriką vyrų tink
linio rinktinės žaidėjai. Tris 
dienas jie po 6-šias valandas 
treniravosi ir turėjo tarpu
savio draugiškas rungtynes. 
Treniruotėje tinklininkus 
aplankė Išvykos vadovas A. 
Laukaitis su Org. Komiteto 
nariais M. ir D. Atkinsonais, 
pasveikindami juos su jų 
įdedamu darbu ir pasiruoši
mu. Treniruotes pravedė 
rinktinės treneris J. Belkus, 
padedamas A. Noble. Vie
nintelis Australijos tarptau
tinis tinklinio teisėjas, buvęs 
žymusis tinklininkas ir tre
neris K. Krapauskas, nese
niai grįžęs iš P. Amerikos, 
kur vyko pasaulinės tinkli
nio varžybos, p.p. Zduobų 
gražioje rezidencijoje, kur 
vyko tinklininkų B—B—Q, 
rodė gražius filmus iš bu
vusių ir jo teisėjaujamų 
finalinių tinklinio varžybų.

LAUKIAMI
SAN FRANCISCO

Kaip rašo buvę sydnejiš- 
kiai Lila ir Renius Paže- 
mėnai iš San Francisco, jie 
su dideliu džiaugsmu laukia

Pasirengimai 
išvykai 

į Čikagą
atvykstančių Australijos 
lietuvių sportininkų. Nors 
šiame mieste ir gyvena ne
daug lietuvių, tačiau jie su
organizuos kuo daugiau 
mašinų pavežioti lietuvius 
po šį gražų miestą. Jie klau
sia, ar mes nenorėtume pa
daryt autobusu kelionės po 
gražiąsias San Francisco 
vietoves. San Frencisco lie
tuviai prašo sportininkų 
kaip nors pasilikti šešta
dieniui. Tada jie suorgani
zuotų bendrą visų pasilinks
minimą, tačiau to neįmano
ma padaryti, nes šeštadienį 
grupė jau bus Clevelande. 
Sveikindami visus sporti
ninkus, L. ir R. Pažemėnai ir 
visi San Francisco lietuviai, 
linki jiems laimingos kelio
nės ir greito pasimatymo 
šiame gražiajame mieste.

PAAIŠKINIMAS

Po bendro susitarimo, 
sportininkų Išvykos
Komitetas ir vadovas nesi
leidžia į bent kokius ginčus 
su pavieniais asmenimis 
mūsų spaudoje. Paaiškinda
mi, kodėl buvo prašoma ke
lionės čekius siųsti ”Pa- 
langos” vardu, mes dar 
kartą kartojame, kad Išvy
kos Org. K-tas ir vadovas, 
nors ir susitarė su oro linijo
mis dėl visos kelionės, tačiau 
jie neturi teisės ir jokiu bū
du jiems nėra įmanoma su 
Qantas vesti pinigines at
skaitomybes . ir tvarkyti 

visus kitus kelionės reika
lus. Tą gali ir turi teisę da
ryti tik kelionių biurai, tu
rintieji ir specialias licenzi
jas.

Pinigai Išvykos Org. K-tui 
yra reikalingi: nupirkti tre
ningus, kurių dalį duoda 
Ampol, padaryti ženkliukus, 
kurie bus duodami kitoms 
komandoms, nupirkti dova
nas, kurios mūsų sportinin
kų vardu bus įteiktos P.L. 
Dienų ir Sporto Šventės 
rengėjams, apmokėti treni
ruočių sales ir rinktinių re
gistracijas, nupirkti 10 tink
linio ir krepšinio sviedinių, 
nupirkti vaisvandenius 
rungtynių metu Amerikoje 
ir Kanadoje, turėti, kaip pa
tyrimas iš praeito karto pa
rodė, apie 3000 dolerių su 
savimi, nes tokioje didelėje 
grupėje atsitinka visokių 
netikėtumų ir tam reikia 
turėti pinigų, kurie neišlei
dus, grąžinami. Tai yra pini
gai, kurie reikalingi būti- 
niausiems sportininkų išvy
kos reikalams.

IŠVYKAI AUKOJO

Žinomieji Sydnejaus 
sportininkų bičiuliai A. ir V. 
Jablonskiai ir T. Kasiulaitis 
davė po 50 dol. Kovietis ve
teranas krepšininkas, linkė
damas geriausios sportinės 
laimės inž. V. Bernotas pa
aukojo 30 dol. ir didelis 
Sortininkų draugas J.

•ybas 20 dol. Visiems nuo
širdus sportiškas ačiū.

KEPAMA KIAULĖ

Adelaidės sportininkai, 
vykstantieji su bendra 
.sportininkų grupe,. gegužės

AR JAU PARĖMEIALB METRAŠTĮ IŠ ANKSTO JĮ 
UŽSISAKYDAMAS?

ALB METRAŠČIO PRENUMERATA -$ 25 00 
GARBĖS PRENUMERATA — $ 50.00

RĖMĖJO —$100.00

Aukos padegėliams
AUKOS NUO GAISRO 
NUKENTĖJUSIEMS 
TAUTIEČIAMS PAREMTI

Sydnejuje aukojo:
$ 100 ALB Krašto Valdy

ba
Po $ 50 - V. ir G. Kazokai, 

Nata, Jurgis, Česlovas Liu
tikai.

Po $ 30 - E. Bartkevičius, 
P. ir P. Donielos

Po $ 20 - Mons. P. Butkus, 
Z.V. Čilvinas, P. ir 0. 
Grosas, S. Jarmalauskas, J. 
ir J. Janavičius, V. Juzėnie- 
nė, V. Kardelis, A. Maura- 
gis, D. Miniotienė, V. Pata
šius, M. Petronis, A. Savic-

7 dieną (šeštadienį), 3 vai. 
M. ir A. Daniškevičių sody
boje 6 Wright Str., 
Edwardstown, rengia 
'įdomią iešminę, kur be kitų 
linksmybių, bus kepama ir 
kiaulė. Kviečiami visų spor
tininkai ir jų draugai atvykti 
ir kartu pabuvoti.

Adelaidės sportininkai 
rengia turtingą loteriją, ku
rios bilietus galima įsigyti 
pas sportininkus. Visas pel
nas eina kelionės į Ameriką 
padengimui. 

kienė, A. ir S. Štokas, M.A. 
Statkai.

Po $ 10 - P. Andriukaitis, 
B. Barkus, P. Burokas, O. 
Giniotienė, A. Giniūnas, J. 
Griškaitis, A. ir A. Jablons
kiai, A. Juodgalvis, L. ir A. 
Kramiliai, O. Lašaitienė, A. 
ir S. Montvydai, M. ir J. Ra- 
dinai, Juozas Ramanauskas, 
B. Stašionis, A. Skirka, J. ir 

f Č. Sviderskai, J. ir V. Zab
lockis, A. Zinkevičius.

Po $ 6 - A. Kutka, J. Ra
manauskas.

Po $ 5 L. Jagučianskienė, 
O. ir V. Jonušys, B. Ropienė, 
J. Sidlavičius.

Po $ 2 - P. Pečiulienė, D. 
Simanauskas, J. Sirutis ir 
neįskaitoma pavardė.

Pinigai, viso $ 760, 
persiųsti Melbourne Apyl. 
Valdybai, po lygiai paskirs
tyti nuo gaisro nukentė- 
jusiems tautiečiams.

Visiems aukotojams nuo
širdus ačiū. Ypač ačiū p. Č. 
Liutikui, Syd. Liet. Biblio
tekos vedėjui už surinktas 
aukas.

Sydnejaus Apylinkės 
Valdyba

Mūsų Pastogė Nr. 16,1983.4.25, psl. 7

7



Informacija
DĖMESIO VETERANAMS 
TAUTINIŲ ŠOKIŲ

ŠOKĖJAMS
Kviečiame visus vyres

nius šokėjus i steigiamą ve
teranų grupę. Amžiaus ribos 
nėra - prisiminkit, kaip 
linksmai šokot ir įsijunkit į 
entuziastų būreli.

Pirma repeticija - pasi
tarimas antradienį, gegužės 
3 d., 7 v.v. Lietuvių Klube 
Bankstowne. Mokytoja ma
loniai sutiko būti p. Marina 
Cox.'

Tad laukiame!

Sūkurys

SYDNEJIŠKIŲ 
DĖMESIUI

Gegužės 1 d., sekma
dienį, 2.30 v. Syd. Lietuvių 
Namuose bus rodomas 
filmas apie M.K. Čiurlionį ir 
jo kūrybą angliškai įkalbėta. 
Suinteresuotieji maloniai 
kviečiami per filmą arčiau 
susipažinti su mūsų didžiuo
ju kūrėju.

Įsidėmėkite: filmas apie 
M .K. Čiurlionį Liet. Namuo
se gegužės ,1 d. 2.30 vai.

KVIETIMAS

Canberros ir apylinkės 
lietuvių bendruomenės gy
ventojus kviečiame skaitlin- 

. gai atsilankyti į Motinų pa
gerbimą gegužės 1 d. (sek
madienį). Pamaldos St. 
Mary’s bažnytėlėje,
Braddon, 12.30 vai., minėji
mas Lietuvių Klube 2 vai. 
Dalyvaus Baltijos tuntas su 
programa.

Apylinkės Valdyba

VISUR VISAIP
GYDYTOJŲ D-JOS 

SUSIRINKIMAS

Gegužės 1 d., sekm., 4 vai. 
šaukiamas Sydnejaus Liet. 
Namuose gydytojų draugi
jos nepaprastas susirinki
mas. Visi draugijos nariai 
kviečiami susirinkime daly
vauti.

Valdyba

SUKAKTUVINĖ ŠVENTĖ

Prel. P. Butkaus 45 metų 
kunigystės sukaktis bus mi-. 
nima gegužės 22 d. Šią 
šventę ruošia Sydnejaus 
Lietuvių Namų Valdyba 
kartu su Sydnejaus ateiti
ninkais.

Sekminių dieną numatyta 
sekanti programa:

Iškilmingos pamaldos 
11.30 vai. ryto St. Jaochimo 
bažnyčioje Lidcombe gie
dant Dainos chorui. Tuoj po 
mišių moksleivių ateitininkų 
įžodis bažnyčioje.

2 vai. Lietuvių Namuose 
vyks prel. Petro Butkaus 
jubiliejiniai pietūs. Sydne
jaus visuomenė ir organiza- 
rijos maloniai kviečiamos 
dalyvauti šiuose jubilieji
niuose pietuose. Nori daly
vauti šiame pagerbime re
gistruojasi iki gegužės 19 d. 
pas Lietuvių Klubo vedėją 
tel. 708 1414, arba pas koor
dinatorių A. Kramilių tel. 
727 3131, darbo vai. 
645 0440.

Lietuvių Klubo svetainės 
vedėja Janina Šarkaųskienė
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DAINOS CHORE

Nors ir sunkios ligos pri
slėgtas Tomas Šidlavičius 
prisiminė Dainos choro rei
kalus, jam paskirdamas $ 
150. Linkime Tomui greitai 
sustiprėti ir džiaugtis gyve
nimu Onutės; Algio Kapočių 
globoje.

Daina — Caritas Balius

Tradicinis Caritas balius, 
kuris jau eilė metų ruošiau 
mas kartu su Dainos choru 
įvyks balandžio 30 d. Lietu
vių Klube.

Programą išpildys moterų 
ir mišrus Dainos choras, di
riguojant Broniui Kiveriui ir 
Birutei Aleknaitei.

Tikimės, kad atsilankys 
Sydnejaus ir apylinkių tau
tiečiai su savo svečiais. Įėji
mas su bilietais. Kaina $ 4 ir 
$ 3 pensininkams ir.
moksleiviams.

Dainos choro Valdyba

ONOS BAUŽIENĖS 
PAGERBIMAS

Turime nemažai pasižy
mėjusių ir garbingų asmenų, 
kurie neieško tuščios rekla
mos ir fanfarų, bet, anot 
senos lietuviškos patarlės, 
žiba kaip auksas pelenuose, 
tokia yra ir mūsų gerb. p. 
Ona Baužienė, B.E.M., ALB 
garbės narė.

Onos Baužienės nuopelnai 
žinomi toli už Sydnejaus ri
bų ir tas mums, Sydnejaus 
lietuviams, sudaro didelę 
garbę ją turėti savo tarpe 
sveiką ir gyvą. Vienas jos 
didžiųjų darbų buvo įkurti 

Sydnejuje Lietuvišką Sody
bą, tas darbas jai užtruko 20

paruoš šiltus pietus. Kaina 
suaugusiems $ 10 įskaitant 
kavą, pyragus ir gėrimus. 
Vaikams iki 14 metų $ 5.

Raštiški sveikinimai siųs- 
tini A. Kramiliaus adresu - 
83 ’Queen str., Canley Vale 
2166.

Rengėjų vardu 
A. Kramilius

LIETUVIŠKOJI KNYGA
MELBOURNE

Melbourne Lietuvių 
Bibliotekai aukojo vienas iš 
daugelio lietuviškosios kny
gos mylėtojų Pranas Binkus, 
Knygų: V. Kudirkos, Laz
dynų Pelėdos, A. Vienuolio, 
Vaižganto, Balio Sruogos, I. 
Simonaitytės, L. Didžiulie
nės - žmonos pilnų raštų 
komplektus ir kitokių, gerai 
išlaikytų knygų. V. Sadaus
kas bibliotekai aukojo žur
nalų komplektų. A.a. V. 
Karnausko pomirtinio pali
kimo vykdytojai knygų ir 7 
plokšteles. Didelis ačiū.

J. Mikštas 
bibliotekos vedėjas

BRISBANE

SVEČIAI IŠ VIRŠŪNIŲ

Į Surfer’s Paradise atvykę 
beveik visas ALB Krašto 
Valdybos štabas: ALB Val
dybos pirm. inž. V. Bukevi- 
čius, vicepirm. Dr. B. Vin
gilis, Dr. K. Bagdonavičius 
su žmonomis atostogų. Ba
landžio 24 d. pribuvo Bris
bane, dalyvavo pamaldose, 
vietos Lietuvių Namuose,

f y-fc? 

metų. Sunkus, intensyvus ir 
planingas darbas šiais, 1983 
m. baigtas, ir ji užsitarnavo 
laurų vainiko.

Jai pagerbti Sydnejaus 
Apylinkės Valdyba susita
rusi su Sydnejaus Lietuvių 
Moterų Soc. Globos Drau
gija ruošia iškilmingus 
pietus Lietuvių Namuose, 
Bankstowne, gegužės 21 d. 4 
vai. p.p., šeštadienį.

Visus mielus tautiečius 
kviečiame skaitlingai daly
vauti, pietūs kainuos 
$ 7, užsirašyti ir susimokėti 
pinigus prašome Klubo raš
tinėje darbo valandomis iki 
gegužės 14 d.

Apylinkės Valdyba 
S.L.M.S.G. Draugija

PREMIJOS

Amerikos Lietuvių B-nės 
Kult. Tarybos premiją už 
dailę laimėjo žinomas daili
ninkas Vytautas Ignas, o 
jaunimo dailės premija 
paskirta Sofijai Gruzdytei. 
Premijos po 1000 dol. Mece
natas — Lietuvių Fondas.
PASKIRTA MAIRONIO
VARDO POEZIJOS

PREMIJA

Lietuvių Rašytojų Drau
gijos Valdyba, minėdama 
Maironio mirties 50 metų 
sukaktį, buvo paskelbusi 
Maironio vardo poezijos 
konkursą. Premija 1000 dol. 
Mecenatas - Juozas Gabė, 
Eiremiją įteikė Nelė Maza- 
aitė-Gabienė.

LRD Valdyba premijai 
skirti sudarė šią vertinimo 
komisiją: pirm. Leonardas 
Andriekus, sekret. Paulius 
Jurkus, narys Vytautas Vo- 
lertas.

Sveikiname
Vytautą-Povilą ir Debbie G a i 1 i ū n u s, sulaukusius 
sūnaus ir likime jaunai šeimai sėkmės ir saulėtos ateities.

E. ir J. Černiauskai

kur buvo p.p. V. Mališaus
kienės ir M. Butkienės pa
ruošti pietūs. Apyl. pirm. A. 
Perminąs svečius supažin
dino su Apyl. Valdybos na
riais ir su kitais, dirbančiais 
bendruomenės veikloje. 
Paprašytas kalbėti ALB Kr. 
Valdybos pirm. inž. V. Bu- 
kevičius informavo, kas 
Krašto Valdybos yra ar bus 
daroma, apie projektus, ko 
bus siekiama PLB seime ir 
drauge atsakė į iškeltus 
klausimus. Iš Auksinio Pak
raščio dalyvavo ir p.p. Di
džiuliai, nuolatiniai brisba- 
niečių svečiai ir talkininkai.

PAVERGTŲ TAUTŲ
VAKARAS.

Praėjusį šeštadienį Lietu
vių Namuose, Bankstowne 
įvyko NSW Pavergtų Tautų 
vakaras. Svečiai - tai tautų 
mišinys užpildė visas pa
ruoštas vietas. Kažkurių 
moterų tautiniais raštais ir 
spalvomis išpuošti rūbai 
davė skoningą ir įspūdingą 
vaizdą stebint besisukančias 
poras lietuvių salėje. Parla
mento narys ir Pavergtų 
Tautų Komiteto pirmininkas 
Max Smith pasveikino va
karo dalyvius palinkėdamas 
geroje nuotaikoje praleisti 
vakarą. Sekė programa, ku
rią atliko latvių, ukrainiečių 
ir lenkų menininkai. Priedo 
jaunas magikas, kuris nu
stebino ir prajuokino visus

PIGIAUSIOS
KAINOS KELIONĖMS į UŽJŪRIUS
Į Europą (ir atgal) nuo $ 1430
Į JAV (ir atgal) iš Sydnejaus nuo $ 1100
Į JAV (ir atgal) iš Melboumo nuo $ 1150
Į Kanadą ir atgal nuo $ 1100 (iš Sydney)
Į Lietuvą ir atgal nuo $ 1600
Po JAV skridimai lėktuvais 14 dienų $ 250

45 dienos $ 350
90 dienų $ 300

Keliaukite Jūsų mėgiamais lėktuvais: Qantas, Singa
pore Airlines, Lufthansa, Japan Airlines, KLM, Pan 
American ir kt. Sustokit Singapūre, Tokijo, Bankoke, 
Kuala Lumpur, Hong Kong arba Europoje.

Į Lietuvą per Frankfurtą, Varšuvą, Tokijo. Vilniuje 
galima pasilikti tik 6 dienas (5 naktis). Į Vilnių ir atgal per 
Varšuvą kasdien traukiniu. Į Lietuvą ir iš Lietuvos gali
ma skristi bet kokiu lėktuvu.

• Parūpinu visus kelionės dokumentus be papildomų 
mokesčių. Paruošiu dokumentus į Lietuvą arba giminėms 
atvykti iš Lietuvos.

• Parūpinu kelionės čekius, viešbučius, apsidraudimą - 
be papildomų mokesčių.

• Bilietai TAA, ANSETT pigiausi lietuviams, išrašom 
vietoj.

• Eurail Pass, Greyhound Pass ir kt. išrašom vietoj
Kreipkitės pas ALG. ŽILINSKĄ

CONCORDE INTERNATIONAL TRAVEL 
(IATA, AFTA)

541 King Street, MELBOURNE, tel. 328 3665, vak. 
583 4258. 5 min. nuo Lietuvių Namų. Atdara 9 vai. iki 5 
vai. vak.

* Patariame keliauti tik per IATA, AFTA agentus.

Komisija gavo 5 rankraš
čius ir 4 spausdintas knygas. 
Savo posėdyje kovo 11 
visais balsais premiją 
paskyrė poetui Bernardui 
Brazdžioniui už jo eilių rin
kinį "Vaidila Valiūnas”.

dalyvius. Visi menininkai, 
įskaitant ir magiką, dalyva
vo programoje nereikalau
dami atlyginimo. Oficialiai 
kviesti ir lietuvius repre
zentavo K. Stašionis, ALB 
Krašto Valdybą, ir Dr. A. 
Mauragis - Sydnejaus Apy
linkės Valdybą. Sydnejaus 
lietuviai šį kartą parodė šiai 
organizacijai palankumo 
skaitlingai apsilankydami ir 
paremdami finansiniai. Vie
nok lietuviai buvo laimingi 
loterij’os traukime, net 
keturi. Dr. A. Mauragis, A. 
Kramilius, VI. Šneideris ir 
L. Simanauskas. Šiai loteri
jai fantus aukojo kiekviena 
tautybė.

Pavergtų Tautų Komiteto 
vardu esu paprašytas pa-

mbH Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN W] 

Published 
by the Lithuanian Community 

Publishing Society Ltd. 
P.O. Box 550 

Bankstown, N.S.W., 2200

Redaktorius V. Kazokas
Redakcijos adresas: 13 Percy 
St. Bankstown, N.S.W. 2200 Adminstracijos tel. 709 
Tel. 709 8395 Prenumerata:
Redakdja rafimus taiso ir eM
skelbia savo nuofibra. Už skel- 
būnu turini neatsakoma.

VIETOJ M
4^ gėlių
Vietoj gėlių a.a. Pranui 

Liub'inskui, Dainos chorui 
aukojo: $ 20 Prano marti 
Balanda Liubinskienė-Wun- 
derlich, $ 10 E. ir J. Bartke-, 
vičiai (senj.).Nuoširdus 
ačiū mūsų rėmėjams.

Išreikšdamas pagarbą 
įnirusiems Pranui Liubins- 
kui ir Dr. V. Žigui vietoj 
gėlių Australijos Lietuvių 
Fondui 10 dolerių aukoja 
Juozas Kapočius.

Pagerbdami a.a. Praną 
Liubinską vietoj gėlių Mūsų 
Pastogei $ 10 skiria P. ir V. 
Žitkauskai. Ačiū.

reikšti padėką Sydnejaus 
•Apylinkės Valdybai už 
padovanotus du vertingus 
fantus loterijai. Šia proga 
kartu noriu padėkoti vi
siems lietuviams, kurie 
apsilankė ir parėmė šios or
ganizacijos veiklą.

Antrasis Pavergtų Tautų 
lėšų telkimo vakaras Lietu
vių Namuose davė virš 
tūkstančio dolerių pelno, to
dėl reikia tikėti, kad ir atei
tyje bus pasinaudota Lietu
vių Namais ir teikiama pa
rama.

V. Augustinavičius

P.O. Box 550 Bankstown 2200
4846

$20
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