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Politikoje
LIKIMINIS SUTAPIMAS
Tarp sovietų ir amerikie

čių pastaraisiais metais san
tykiai buvo gerokai paaš- 
trėję kaip tik d<čl to, kad so
vietai, pajutę savo galybės 
persvarą, nesiskaitė su nie
kuo ir pradėjo diktuoti savo 
politinius siekimus laisva
jam pasauliui. Iš kitos pusės 
Amerikos prez. R. Reagan 
užėmė kietą politiką pasto
damas kelią sovietams ir 
skubino apginkluoti Ameri
ką, kad lemiamu momentu ji 
nebūtų užklupta beginklė. 
Atrodo, lygsvara išsilygino. 
Sovietams bepaliko tik vie
nintelis Vakarams grasini
mas atominiu karu, kurį jie 
efektyviai panaudoja savo 
propagandai organizuodami 
visame pasaulyje taikos de
monstracijas, gąsdinimu 
atomine katastrofa ir pan.

Iš Vakarų, ypač amerikie
čių pusės iki šiol panašių 
Easinimų nebuvo girdėti.

st kai soa^pH^o naujus 
atominių raketų lizdus prieš 
laisvąjį pasaulį, amerikečiai 
negalėjo sėdėti sudėję rankų 
ir laukti pasigailėjimo smū
gio (coup de grace) iš sovie
tų pusės. Prez. Reagan buvo 
užėmęs kietą liniją: prie tai
kos ir derybų stalo galima 
kalbėtis tik kaip lygus su ly
giu. Niekas nesiskaito su 
silpnesniu. Paprastai silp
nesniam tik diktuojama. To
kia yra politinė teisybė.

Bet šie metai įnešė svar
bių naujovių: šiais metais 
bus renkamas naujas JAV 
prezidentas ir taip pat 
įvyks pasikeitimai Sovietų 
S-gos vadovybėje mirus J. 
Andropovui. Likiminis su
tapimas: vadovų pasikeiti
mas vienoje ir kitoje pusėje 
skaitoma labai reikšmingais 
dalykais, nes pirmiausia nuo 
jų priklauso, ar tarp abiejų 
priešingų pusių reikalai 
aštrės, ar bus taikingai su-, 
sikalbėta.

Šiuo metu įtampa šiek 
tiek stabilizavosi: nežinia, 
kokios bus pakraipos ir ko

V

Kautynės dėl valdžios Kremliuje...
The Sydney Morning Herald,

kią politinę liniją užims so
vietų Andropovo įpėdinis, 
antra, kas bus naujasis 
Amerikos prezidentas, kas 
paaiškės tik metų pabaigoje. 
Šie du veiksniai yra labai 
savarbūs ir gal net lemtingi 
pasaulio politikoje. Ameri
kos dabartinio prez. R. Rea
gano pastangos atstatyti 
Amerikos galybę sovietų 
įsibėgėjimą apstulbino ir 
sulaikė nuo radikalesnių 
veiksmų. Sovietų Andropo
vas laikėsi dar Brežnevo po: 
litikos užsienyje ir per tą 
trumpą laiką stengėsi susi
tvarkyti krašto viduje. Įdo
mu, su kokiais nusiteikimais 

•ateis naujas sovietų lyderis. 
Lygiai labai svarbu, kas bus 
naujasis Amerikos prezi
dentas, Kaip žinia, prez. Re- 
aganas kandidatuoja į prezi
dentus naujuose rinkimuo
se. Jo valdymo metu Ame
rikos doleris stabilizuotas, 
vidaus reikalai pagerėjo, o 
užsienio politikoje Ameriką

Mirė Juri
Vasario 9 d. Maskvoje mi

rė Sovietų Sąjungos prezi
dentas, komunistų partijos 
centro komiteto pirmasis 
sekretorius (’’didysis bro
lis”) Juri Andropov. Dar ge
rokai prieš jo mirtį buvo 
kalbama, kad jis sunkiai 
serga ir paskutiniu laiku jis 
niekur viešumon nesirodė. 
Net spalio revoliucijos mi
nėjimo iškilmėse Maskvoje 
jis nedalyvavo, kas sukėlė 
įvairiausių spėliojimų. Sau
sio pabaigoje buvo numaty
tas sovietų viršūnių oficialus 
vizitas į Indiją, bet staiga 
buvo atšauktas paaiškinant, 
kad dėl vidinių rūpesčių jis 
buvo atšauktas ir atidėtas, 
Mirė Andropovas sulaukęs 
69 metų, po Brežnevo mir
ties išbuvęs Sovietų Sąjun
gos prezidentu nepilnus 14 
mėnesių; kaip kad Australi
jos min. p-ko pavaduotojas 

pastatė tokioj aukštumoj, 
kad ja gali pasitikėti vaka
riečiai draugai ir skaitytis 
priešai. Iš kitos pusės pas
kutinieji apklausinėjimo da
viniai liudija, kad Reagano 
populiarumas amerikiečių 
tarpe pasiekęs aukščiausio 
laipsnio. Reikia pasakyti, 
kad Reaganas pristabdė so
vietus, kurie prie ankstesnių 
Amerikos prezidentų galėjo 
daryti, ką norėjo. Šiandie 
Amerikos negąsdina jokie 
sovietų grasinimai. Apie 
atominį karą tekalba tik so
vietai. Juo niekad negrąsino 
Amerika. Ir tai yra sovieti
nis blefas, kurį jie suktai iš
naudoja ir savo propagan
doje baido pasaulį.

Yra tikra, kad koks be
būtų sovietų prezidentas, jų 
politiniai siekiai nesikeis. Iš 
kitos pusės, kas bebūtų iš
rinktas Amerikos preziden
tu, Amerika jau neliks tokia, 
kokia ji buvo prieš prez. R. 
Reaganą. To išvadoje šiais 
metais pasaulis gali būti ra
mus, nes vargu, ar viena, ar 
kita pusė imtųsi kokio radi
kalaus žingsnio.

Andropov
išsireiškė, vadas, nesuspėjęs 
pilnai savo galybės atskleis
ti.

NAUJAS SOVIETŲ 
VADAS

Palyginamai gana greitai 
po Andropovo mirties į so
vietų viršūnes iškeltas nau
jas vadas - Konstantin Čer- 
nenko, 72 metų amžiaus. 
Sakoma, jis buvo dar Brež
nevo pramatytas, bet And
ropovas jį nurungė. Grei

Įvykiai
SENATAS PRIIMA REZO
LIUCIJĄ APIE PABAL- 
TIEČIŲ LAISVĄ

APSISPRENDIMĄ

1983 m. lapkričio 17 d. JA 
V-bių Senatas priėmė sena
torių Robert Dole ir Patrick 
Leahy sutartinę rezoliuciją 
(S. Con. Res. 80), kuri iš
reiškia Kongreso nuomonę, 
kad JA V-bių prezidentas 
turėtų daryti visą, kas rei
kalinga, kad Pabaltijo klau
simas būtų svarstomas 
Jungtinėse Tautose. Anot 
rezoliucijos, vienas žingsnis 
būtų formaliai įtraukti da
bartinės padėties Lietuvoje, 
Latvijoje ir Estijoje svars
tymą į sekančios J.T. Žmo
gaus Teisių Komisijos die
notvarkę. Komisija pradės 
posėdžiauti 1984 m. vasario 
mėn. Ženevoje, Šveicarijoje. 
Tą pačią rezoliuciją Atstovų 
Rūmuose pristatė kongres- 
manai Don Ritter ir Brian 
Donnelly.

(ELTA)

Sveika, Estija!
ESTIJOS

NEPRIKLAUSOMYBĖS 
PROGA

Vasario 24 d. estai visame 
pasaulyje švenčią savo ne
priklausomybės paskelbimo 
šventę. Per visą žinomą 
istoriją estai savo nepri
klausomos valstybės netu
rėjo. Tad 1918 m. vasario 2:4 
d. paskelbtoji nepriklauso
mybė ir atkakliai atkovota 
nepriklausoma Estija yra 
didžiulis per istoriją svajo
tas atsiekimas, kurį po ne
priklausomo 22 metų gyve
nimo rusai bolševikai vėl 
sugriovė, kas trunka iki da
bar.

Istorijos eigoje nežiūrint 
didelių estų pastangų Estija 
ėjo iš rankų į rankas: estų 
žemėse viešpatavo vokie
čiai, danai, švedai, lenkai, 
kol ilgainiui pateko į rusų 
jriklausomybę. Rusijai pra- 
aimėjus pirmajame pasaų- 
iniame kare estams švyste- 
ėjo laisvės kibirkštėlė, bet 

antrojo karo metu rusai bol
ševikai ją vėl užgniaužė.

Estus ir lietuvius glau
džiau suartino bendras liki
mas ir priešas, nors tie 
draugystės ryšiai abi tautas 
jungė dar nepriklausomybės 
laikais. Vedant bendrą re
zistencinę kovą tie šilti san
tykiai dar labiau abi tautas 
surišo.

čiausia Černenko laikysis 
Brežnevo politinės linijos, 
bet bendrai užsienio politi
koje kokių nors permainų 
nepramatoma.

Neseniai amerikiečiai at
siekė naujų laimėjimų erd
vėse: išėję iš erdvėlaivio as
tronautai galėjo neprisirišę 
prie kapsulės pavaikštinėti 
erdvėse ir vėl sugrįžti į vidų. 
Mokslininkų teigimu tai pa
daryta didelė pažanga ir at
siektas reikšmingas laimėji- 

. mas.
***

Astronomai atidengė, kad 
Taurus žvaigždyne užtikta 
žvaigždė su panašia planeti
ne sistema, kaip kad saulės. 
Taurus žvaigždynas yra apie 
500 šviesmečių nuo žemės 
(nuotolį skaičiuojant šviesos 
greičiu, - 300 000 km. per 
sekundę).

Antras amerikiečių atsie
kimas, kad erdvėlaivis Cha
llenger, kuris jau 10 kartų 
buvo išleistas į erdves, va
sario 11 d. nusileido į tą pa
čią vietą, iš kur buvo pa
kilęs.

Sveikindami estus nepri
klausomybės paskelbimo 
šventės proga Imkime es
tams ištverti kaip tautai ir 
atkovoti Estijai nepriklau
somybę, ko ir mes to siekia
me.

REAGANO PROKLAMA
CIJA MINI ŽMOGAUS 
TEISES PABALTYJE

1983 m. gruodžio 9 d. pre
zidentas Reaganas pasirašė 
proklamaciją, skelbiančią 
gruodžio 10 d. Žmogaus Tei
sių Diena ir gruodžio 15 d. 
Teisių Statuto (Bill of 
Rights) Diena. Prieš 35-rius 
metus, 1948 m. gruodžio 10 
d. Jungtinės Tautos priėmė 
Visuotinę Žmogaus Teisių 
Deklaraciją, kurią dažnai 
mini lietuvių savilaida ir pa
triotinio sąjūdžio veikėjai. 
Savo proklamacijoje, Rea
ganas kritikuoja Sovietų 
Sąjungos ir Rytų Europos 
režimus už žmogaus teisių 
pažeidinėjimą. Jo žodžiais, 
visoje Rytų Europoje ir 

Pabaltijo valstybėse panei
giamos darbininkų ir kitos 
pagrindinės žmogaus teisės - 
išraiškos, susirinkimų, reli
gijos laisvė, ir teisė laisvai 
apsispręsti”.

(ELTA)

Kaip pastarieji apklausi
nėjimo duomenys rodo, 
amerikiečiai šiais metais 
greičiausiai naujuoju prezi
dentu perrinks dabartinį 
prezidentą R. Reaganą, ku
ris taip pat yra 72 metų.
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Ar tuošiamės Lietuvių Dienoms?
PADĖKA

Platesnės apimties pa
rengimai mus prikelia, at
gaivina, įkvepia naujų min
čių ir išmuša iš kasdienybės. 
Kam teko dalyvauti 1983 m. 
birželio - liepos vykusiose 
PLD, jų metu vykę kultūri
niai ir visuomeniniai rengi
niai ilgai liks atmintyje. Tai 
lietuvių išeivijos gaivalin
gumo ir prisirišimo prie 
savo tautos kultūrinio loby
no tvirčiausios apraiškos.

Gal kiek sauresniu mastu 
tenka laikyti ir mūsų ruo
šiamas kas antri metai Lie
tuvių Dienas. Kiekvienose iš 
jų randame ką nors naujo, 
iki šiol nepaliesto, ar kito
kioje šviesoje bei formoje 
pateikto. Be kultūrinių ir vi
suomeninių parengimų 
tenka prisiminti ir socialinį 
LD aspektą. Į jas atvyksta 
lietuviai iš įvairių Australi
jos vietovių; kai kurie iš 
vietovių, kuriose nėra jokios 
lietuviškos veiklos; kalbu 
apie pavienes šeimas, išsi- 
barščiusias Australijos kon
tinente, o taip pat ir seniū
nijas, kur didesnių lietuviš
kų parengimų nepajėgiama 
suruošti. LD jiems yra lyg 
rekolekcijos, atgaivinančios 
dvejų metų troškulį. Ne 
kartą teko išsikalbėti su 
mažesnių vietovių lietuviais, 
kuriems netenka ruošti LD, 
jų visų bendra nuomonė, 
kad artinantis LD visi suju
da irfuošiasi į jas. Vieni jose 
dalyvauja aktyviai, kiti 
tiktai svečiuojasi, treti gal 
tik žingeidumo vedini at
vyksta. Bendras įspūdis, 
nuotaika savotiškai visus 
apjungia ir dažnai praeityje 
kilę nesklandumai ištirpsta 
LD fone.

Šių metų pabaigoje LD 
vyks Canberroje. Iki šiol LD 
monopolį valdė Adelaidės, 
Melbourno ir Sydnejaus lie
tuviai, bet praeitame ALB 
Tarybos suvažiavime Mel
bourne nutarta LD perduoti 
suruošti Canberros lietu
viams. Ne visi suvažiavimo 
nariai tam pritarė. Buvo ne
mažai ir skeptikų, kurie 
abejojo canberriškių pajė
gumu. Vienas iš svarbiausių 
argumentų buvo — maža 
kolonija, ar pajėgs? Canber- 
riškiai remiami kitų vietovių 
lietuvių, tiesiog reikalavo, 
nes tai vienintelis pozityvus 
veiksnys, galįs išsjudinti, 
grąžinti nutolstančius nuo 
lietuviškos veiklos tautie
čius. Neabejotina, kad LD 

Sveikiname Bendruomenės Garbės Narę
p. Oną Baužienę, BEM, 80 metų sukakties proga ir 
reikšdamos mūsų Draugijos ilgametei narei ir 
pirmininkei didelį dėkingumą linkime p. Onai Baužienei 
šviesių dienų ir gražiaus nupelnyto poilsio.

Syd. Liet. Moterų Soc. Globos Draugija
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buvo ir yra tas akstinas, ku
ris paliečia dar gyvus lietu
viškus jausmus ir grąžina 
jau atšąlusius vėlei į mūsų 
tarpą, kad ir laikinai, bet vis 
tik apvalo jų dvasią ir ragina 
ryžtingai dalyvauti mūsų 
gyvenime.

Praeitų metų "Mūsų Pas
togės" 41 numeryje buvo 
paskelbta provizorinė LD 
programa. Kol kas dar nete
ko išgirsti jokių pasisakymų, 
komentarų ar sugestijų iš 
bendruomenės narių. Ne
jaugi LD mums neberūpi? 
Liko tiktai 10 mėnesių ir jau 
laikas pradėti joms ruoštis. 
Taip pat reikia prisiminti, 
kad LD sėkmingumas, pasi
sekimas priklauso ne tik nuo 
jas ruošiančių, bet ir jose 
dalyvaujančiųjų. Galima su
projektuoti gigantiškus LD 
parengimus geriausiose sa
lėse ir aikštėse, bet jei į jas 
nesuplauks gausūs lietuvių 
būriai, jos bus tuščios, be
reikšmės, lyg gražus indas 
be turinio, be lietuviškos 
kultūros manifestacijos.

Jau šiandien reikia pla
nuoti ir ruoštis LD. Kai kur 
pasigirsta balsų, kad tokia 
maža kolonija negalės visų 
LD dalyvių priglausti lietu
viškose šeimose. Manau, 
kad yra klaidinga tikėtis pil
no aprūpinimo. Mes šiame 
krašte jau visi esame įsikūrę 
ir patogiai įsitaisę, taip, kad 
net pensininkai negyvena 
"duona ir druska", bet lei
džiasi į tolimesnes keliones, į 
kitus pasaulio kraštus. Can- 
berroje yra didžiulis hoste- 
lis, kuris parlamentų sesijų 
metu priglaudžia daug val
džios pareigūnų, spaudos ir 
kitų žmonių, o vasaros metu 
ištuštėja Rodos, jau juo pa
sinaudojo sportininkai, kai 
vyko sporto šventė Can- 
berroje. Hostelio kainos yra 
gana žemos, o jei ruošėjai 
jas LD aktyviesiems daly
viams (sportininkams, 
programų atlikėjams, suva
žiavimų dalyviams ir t.t.) 
šiek tiek jas dar sumažintų, 
negalėtų niekas dėl apsigy
venimo priekaištauti. Tiek 
daug lietuvių apsigyvenę 
vienoje vietoje, galės susi
tikti, pasisvečiuoti ar net 
naujas pažintis sukurti.

Manau, neklystu teigda
mas, kad didesnioji mūsų 
tautiečių dalis nėra Canber- 
roje buvę. Tai bus gera pro
ga aplankyti šį gražų miestą 
ir artimiau susipažinti su 

jame gyvenančiais lietuviais 
bei miesto įžymybėmis.

Kadangi LD paskelbta 
programa tiktai provizorinė, 
todėl drįstu siūlyti, kad joje 
būtų įjungtas literatūros, 
muzikos ir dainos vakaras ar 
pagaliau popietė. Mūsų lite
ratai retai kada gali pasiro
dyti gausesnei publikai. 
Kažkodėl lietuviai literatai 
nėra įvertinami, nors mūsų 
kalbos išlaikyme jiems ten
ka labai svarbus vaidmuo.

Šiais metais švenčiame 
šv. Kazimiero 500 m. mirties 
jubiliejų. Būtų gera, jei 
skirtume bent vieną vakarą 
šiam svarbiam mūsų tautos 
sūnui ir vienžntėliui lietuviui 
šventajam. Adelaidės lietu
vių teatras "Vaidila’’ ruošia
si statyti Pr. Pusdešrio pa
rašytą "Ne žemės horizon
tai" lyrinę dramą ir gera 
proga šį teatro pastatymą 
parodyti LD metu Canber- 
roje. Šioje trijų veiksmų 
(prologu ir dviem veiksmais) 
dramoje iškyla dvasinės ir 
istorinės mūsų tautos aspi
racijos ir karalaičio Kazi
miero šventumo pirmieji 
spinduliai.

LD ruošos komitetas su
darytas iš jaunesniosios 
mūšų kartos, kuriems lietu
viškas spaudos žodis nėra

Eltos Informacijos
PABALTIJO KLAUSIMAS 
TARPTAUTINĖJE PAR
LAMENTARŲ SĄJUNGO
JE

Pabaltijo klausimas buvo 
paminėtas 1983 m. spalio 
mėnesį Seoule, Pietų Korė
joje, įvykusios 70-sios Tarp
tautinės Parlamentarų Są
jungos (Interparliamentary 
Union) suvažiavimo metu. 
Kongresmanas Raymond J. 
McGrath savo spalio 7 d. pa
sakytoje kalboje pareiškė: 
’’Jei mes tikrai rimtai žiūri
me į laisvo apsisprendimo 
principą, tada mes negalime 
ingoruoti Afganistano ir 
Kampuičijos okupacijų, ar 
ankstesnės prievartinės Pa
baltijo valstybių - Latvijos, 
Lietuvos ir Estijos - okupa
cijos 1944-tais metais. Aš 
teeituoju tik keletą akivaiz
džių laisvo apsisprendimo 
paneigimo pavyzdžių”.

(ELTA)

LONDONO ’’TIMES” 
VEDAMASIS

APIE LIETUVĄ

Įtakingasis Londono 
dienraštis The Times gruo
džio 6 d. atspausdino veda
mąjį pavadintą ’’Lietuvių 
Bažnyčia ir Tauta” (Church 
and Nation in Lithuania). 
Jame tarp kitko rašoma: 
’’Kai EI Salvadore politiniai 
ekstremistai brutaliai nužu
dė kelis kunigus, šį veiksmą 
pagrįstai pasmerkė visas 
Easaulis. Daug mažiau kal

ama apie Romos Katalikų 
Bažnyčios likimą Lietuvoje, 
vienoje iš trijų nedidelių

Mirus mūsų brangiam vyrui, tėvui ir seneliui LIUDUI 
BARKUI, dėkojame kun. Pr. Vaseriui už pravestą rožan
čių koplyčioje, šv. mišias ir palydėjimą į kapus.

Taip pat nuoširdus ačiū p. V. Jakučiui ir p. J. Šnirui už 
pasakytas prasmingas kalbas koplyčioje ir parapijos cho
rui už giesmes pamaldų metu.

Melbourne Socialinės Globos Moterų D-jai, visiems 
draugams ir pažįstamiems taip gausiai aukojusiems šv. 
mišiom, ir vietoje gėlių Australijos Lietuvių Fondui ir 
lietuviškai spaudai, bei pareiškusiems užuojautų žodžiu 
ar raštu, reiškiame širdingą ačiū.

Šeima

PADĖKA

Mūsų mylimai motinai, uošvei ir močiutei Aleksandrai 
Barkauskienei Lietuvoje mirus, širdingai dėkojame vi
siems draugams, pažįstamiems, Lietuvių Skautų Sąjun
gos Vadovybei, išreiškusiems mums užuojautų žodžiu, 
laiškais ir spaudoje.

Jums visiems dėkingi
Balys, Valentina, Laima ir Rita

Barkai

labai lengvas, todėl LD pro
pagavimo darban privalo 
jungtis visi Australijos lie
tuviai korespondentai ir 
žurnalistai, ragindami, iš
keldami LD svarbumą, 
pasisakydami įvairiais LD 
klausimais ir t.t.

Nepamirškime, kad LD 
yra vienas iš mūsų egzisten
cijos svarbiausių veiksnių.

V. Baltutis

Pabaltijo šalių, kurios, 1918 
m. išsikovojusios nepriklau
somybę iš Rusijos, buvo 
1940 m. jėga įjungtos į SSR 
S-ą, Stalinui pasirašius savo 
nelemtąjį paktą su Hitleriu”.

The Times vedamasis ap
rašo kun. Sigito Tamkevi
čiaus ir kun. Alfonso Sva
rinsko suėmimą ir nuteisi
mą. Pasak jo, ’’sovietinės 
valdžios nuomone, Bažnyčia 
vadovauja masinei opozici
jai, kuri derina religiją ir 
nacionalizmą, atmesdama 
Maskvos įbruktą ateistinę 
valdžią”. Paminėjęs masines 
lietuvių peticijas, reikalau
jančias suimtųjų paleidimo, 
The Times rašo, kad jos 
’’paverčia mitu sovietinę 
propagandą, jog Pabaltijo 
šalys patenkintos savo pri
klausomybe Sovietų Sąjun- 
fai”. Vedamasis primena, 

ad ir Britanija atsisako de 
jure pripažinti sovietinę 
valdžią Pabaltyje.

(ELTA)

ITALŲ SPAUDA APIE
NUTEISTUOSIUS - - . TT . . ,,OOQKUNIGUS Žm^e^’S21N’10V1(^

Nr. 6.), Kodėl musų valdžia 
Lietuvių kunigų areštai ir' bii°. kalb®t.i apie Andropovo 

vyriausybes vykdomą per
sekiojimą ir priespaudą? 
Bent bažnyčios turėtų pra
bilti!”

Lietuvių kunigų areštai ir 
teismai rado platų atgarsį 
italų spaudoje. Vatikano ofi
ciozas L’Osservatore Roma
no (1983.XH.2) pareiškė, 
kad kun. Tamkevifius buvo 
apkaltintas "bendrybėmis, 
kurios paprastai kartojamos 
tokiais atvejais” ir todėl 
"komentarų apie tai nerei
kia”. Milane leidžiamas dvi- 
mėnesinis žurnalas Russia 
Cristiana (1983 rugėjis - 

spalis) spausdina ištraukas 
iš LKB Kronikos 57-to nr., 
Kęstučio Jokubyno straipsnį 
’T?ėvas Svarinskas vėl lage
ryje”, ir ruso Evgenijaus 
Nikolajevo įspūdžius apie 
kun. Tamkevičių, su kuriuo 
jis susipažino Maskvoje 
1978-tais metais, kai buvo 
paskelbtas Tikinčiųjų Tei
sėms Ginti Komiteto įsteigi
mas. Po to Nikolajevas ap
lankė kun. Tamkevičių jo 
parapijoje, Kybartuose, kur 
šis ’ nuo ryto iki vakaro prii
minėjo savo parapijiečius... 
su kiekvienu nuoširdžiai 
kalbėjosi.' Tikintieji-jį nuo
širdžiai mylėjo... Tėvas 
Sigitas turėjo daugiau drau
gų, negu priešų... Jo suėmi
mo dieną, jo parapijiečiai 
jautėsi, kaip našlaičiai4. (Šie 
Tamkevičiaus būdo bruožai 
visiška priešingybė jo kari
katūrai Tiesoje, 1983.XII.3, 
kur jis vaizduojamas kaip 
godus cinikas).

Dienraštyje II Ticino 
(1983.XI.19) Franco Eutres 
rašo iš Vilniaus apie kun. 
Svarinsko teismą, kurį jis 
vadina ’’farsu”, o nuosprendį 
’’tragišku”. Paminėjęs kun. 
Tamkevičiaus suėmimą, 
Eutres kritikuoja Pavijos 
miesto komunistinę admi
nistraciją, kuri sudarė su 
Vilniaus administracija - 
anot Eures, ’’pabaisomis” - 
"seserystės” sandėrį. Padu
jos savaitraštyje Carroccio 
pasirodė ukrainiečių kardi
nolo Slipio laiškas apie lie
tuvių tautos ’’didvyrišką 
kovą už savo teises”. Devy
nių milijonų egz. savaitraš
tis Famiglia Cristiana 
(1983.XI.6) skelbia straipsnį 
apie Svarinską ir Tamkevi
čių antrašte: "Tikinčiųjų re
presavimas socializmo tėvy
nėje”. ”Pas mus daug kalba
ma apie priespaudą įvairiose 
Lotynų Amerikos šalyse ir 
Pietų Afrikoje”, rašoma

(ELTA)

Gyventui idealui, reiškia 
gyventi ir sau, bet gyvenant 
sau negyveni idealui
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LIETUVA IR LIETUVIAI
Inž. Algio Šimkaus paskaita, 

pernai skaityta KorpI Romuvos konvente Tęsinys

LIETUVIŠKOS 
ORGANIZACIJOS

Vien tik pritraukimas į 
lietuvišką organizaciją turi 
gerų bruožų, bet jeigu toje 
organizacijoje naudojama 
anglų kalba, mano manymu, 
jau ji nustoja bent 75% savo 
efektyvumo lietuviškame 
auklėjime. Neįmanoma per
duoti tikros lietuviškos dva
sios svetima kalba, nes sve-. 
timoje kalboje nesurasime 
tų būdingų tautinių šilumos 
srovių, nesurasime to tauti
nio kraujo lašelio, nesurasi
me tikros tautinės meilės 
kibirkštėlės ar tų neaprė
piamų tautinių jausmų, ku
riais galime įtaigoti savo 
jaunimą. Gi tam įtaigavimui 
reikia ne tik gražių ir spal
vingų kalbų, bet ypatingai 
reikia gerų veiksmo ir darbo 
pavyzdžių. Negalime patys 
duoti blogo pavyzdžio savo 
veiksmais, o tuo pačiu vaikui 
sakyti, kad jis turi daryti 

‘gerai. Pirma reikia parodyti 
gerą pavyzdį patiems atlie
kant savo tautines pareigas, 
o tik tada reikalauti iš savo 
vaikų. Kitaip sakant, nega
lime sakyti savo vaikams - 
jūs darykite kaip reikiant, o 
ne taip kaip mes darome. 
Vaikai labai seka pavyzdžiu - 
todėl norėčiau paklausti, ar 
mūsų pavyzdys yra sekti
nas? Deja, dažnai ne! Savo 
įsipareigojimus atliekame 
paviršutiniškai, nepasi
ruošę, kad tik nusikračius 
tuo tariamu pridėtiniu 
darbu. Vaikai, be abejo, pa
lygina panašių organizacijų 
vfeiklą australiškoje aplin
kumoje ir jeigu jie mato 
tvarkingesni ir organizuo
tesni reiškinį, sunku jį pa
traukti prie lietuviškų 
veiksnių. Tuo tarpu gerai 
organizuotas veiksmas jį 
patraukia ir jam duoda ne
mažai pasitenkinimo pasi
girti savo draugų bei aus
trališkos aplinkos tarpe, kad 
pas mus yra daroma puikiai.

LIETUVIŠKOS
MOKYKLOS

Lietuviškų mokyklų svar
ba neabejotina, nes tai tąsa 
pradinio lietuviško auklėji
mo bei sudarymas aplinkos 
tolimesniem darbui , ir išsi
vystymui lietuviško auklėji
mo srityje. Todėl šia proga 
norėčiau tik trumpai iškelti 
vieną kitą mintį su’proble
momis mokyklose. Viena iš 
jų tai nevienodas vaikų pa
jėgumas lietuvių kalboje 
pagal amžių. Normalioje 
mokyklinėje situacijoje tai. 
nieko naujo. Tačiau lietuviš
koje savaitgalio mokykloje 
tai labai reikšminga, ypatin
gai kai susiduriame su vai-, 
kais, kurie nekalba lietuviš
kai ar net retkarčiais ir ne
supranta. Nėra kitos paten
kinamos išeities, kaip suda
ryti atskiras klases mokan
čių ir nemokančių lietuviš
kai. Tokioje situacijoje susi
daro rūšiavimo problema, 
kurią vaikai nujaučia, bet 
vis dėlto, mano manymu, tai 
yra nugalima problema, jei
gu tėvai įdėtų reikiamų pas
tangų namų aplinkoje. Deja, 
dažnai būna atvirkščiai, tė
vai išviso namuose net ne
paklausia vaiko, kas jam už
duota per savaitę atlikti ir

nerodo jokio gero pavyzdžio 
lietuviškumo atžvilgiu. Vai
kas, matydamas šitokią si
tuaciją, visiškai nekreipia 
dėmesio ir nededa net men
kiausių pastangų užduotam 
darbui atlikti. Vietoj kad jis 
pasivytų savo žiniomis, jis 
dar toliau atsilieka. Galima 
įsivaizduoti, kokioje padė
tyje atsiduria mokytojai: 
sekmadieninėje mokykloje 
mokytojai dirba be jokio at
lyginimo grynai iš pasišven
timo ir su tokiu tėvų atsine- 
šimu kiek ilgai jie gali ište
sėti. Apgailėtinas faktas. 
Mano nuomone, reikalingas 
griežtokų priemonių — pa
lieku skaitytojams patiems 
pagalvoti.
Tai paprasta psichologija, į 
kurią turime atkreipti dė
mesį ir patys pakelti savo 
veiklos lygį. Pavyzdžiai 
mum aiškiai rodo, kaip su
žadinami jausmai, kai turi
me progos pasigėrėti ar tai 
kultūriniu pasirodymu, ar 
tai ideologinės organizacijos 
ar tai sportuojančio ’’lietu
viško” jaunimo atsiekimais, 
kurie yra pranašesni už vie
tinių gyventojų. Koks tai 
malonus jausmas. Deja, 
esame surambėję gyvenamo 
krašto materijalistinėje ap
linkoje ir jau nepajėgiame 
atskirti šiaudų nuo pelų. Be 
abejo, ši problema liečia ne 
vien tik lietuvius, bet ir vi
sus šio krašto gyventojus. 
Aš tik norėčiau paklausti, ar 
mums lietuviams nėra verta 
būti truputį pranašesniems 
už bendrą gyvenamo krašto 
masę, nejaugi mes jau nu
stojome savo tautines savi
garbos bei asmeniškos savi
garbos jausmo? Pagalvoki
me!

BENDRUOMENINĖ
VEIKLA

Šioje srityje yra panašūs 
reiškiniai kuriuos suminėjau 
liečiant organizacinę veiklą. 
Organizuojamuose parengi
muose turime koncentruotis 
daugiau ant kokybės, bet ne 
kiekybės, nesvarbu, ar tai 
viešoje, ar vidujinėje veik
loje. Jeigu koks nors minėji
mas ar parengimas užsitęsė 
tris valandas ir turėjo di
džiausią eilę pasirodymų, tai 

dar nereiškia kad buvo pasi- 
gėrėtinasTuo tarpu pusę to 
laiko užtrukęs parengimas, 
gerai paruoštas, būtų daug 
efektingesnis. Ypatingai 
gero pasiruošimo reikalin
gumą norėtųsi taikyti 
parengimams, kur yra sve
čių svetimtaučių. Apgailėti
na kai matosi neapgalvotas, 
neišplanuotas parengimas 
su kartais net, pavadinčiau, 
kaimietišku apsiėjimu. Sve
čiai dažniausiai yra manda
gūs ir visada pagirs ir padė
kos, tačiau vėliau pakomen
tuos, kad pas lietuvius trūko 
meistriškumo, profesiona
lizmo. Ar nebūtų maloniau, 
jeigu atgarsiai būtų, bet pas 
lietuvius viskas vyko kaip 
ant mielių, tai kultūringai ir 
profesionališkai atliktas pa
rengimas. Tai malonūs gar
sai ausiai, ypatingai mūsų 
jaunimui, kurie pajus pasi
didžiavimą savo kilme ir pa
jus didesnį tautiškumo pa
traukimą. Verta susimasty
ti, pagalvoti ir nusistatyti 
dėti visas pastangas šioje 
srityje. Tai nėra koks tai 
neatsiekiamas užsimojimas, 
bet tik savęs pabudinimas iš 
nerangumo. Neabejoju, kad 
rezultatai visapusiškai lie

Nauji leidiniai
simas Sužiedėlis. ŠVEN

TAS KAZIMIERAS 1458 - 
1484. Penkių šimtų metų- 
mirties sukaktį minint. Iš
leido šv. Kazimiero sukakčių 
Komitetas 1983 m. Ameri
koje. Didelio formato gau
siai iliustruota Nijolės Palu- 
binskienės. Tai istoriko 
žvilgsniu aprėpta šv. Kazi
miero biografija, verta susi
pažinti kiekvienam lietuviui.

LIETUVA LIETUVIAMS. 
Melbourne D.L.K. Vytenio 
šaulių kuopos Melbourne 
biuletenis. Sausis-vasaris 
1984 m. Nr. 5. Redagavo B. 
Zumeris. Hektografuotas 
leidinėlis 46 psl. su virše
liais.

Bronius Zumeris. LIE
TUVIŲ KALBOS DIDYBĖ 
IR TRAGEDIJA MŪSŲ 
DIENOMIS. Išleido Melb. 
DLK Vytenio šaulių kuopa

Irena Vakarytė

VIEŠNIA

Tik viešnia aš padangėj tavo.
Nakties šešėliais ateinu, 
Sielą ir kūną tau atiduodu 
Ir vėl keliauju keliu savu.

Mes džiaugsmo taurę taip godžiai geriam — 
Saldi pavogta ta valanda.
Vėl tylutėliai sudievu tariam, 
Nes aš esu tau tiktai viešnia.

Gal prisiminsi, kai šaltas vėjas 
Šoks liūdnus valsus tavo sode. 
Kodėl lengvutis vasaros pūkas 
Man nepasakė: — Lik pas mane!

Bet šiandien gersim ir vėl nektarą, 
Pamiršim viską... metus... dienas... 
Gal nuo rytojaus man kitas kelias, 
O tu priimsi kitas viešnias?..

tuviškoje veikloje pakiltų 
šimtu procentų.

SVAJONĖ AR
ĮSITIKINIMAS

Paliečiau prabėgomis 
istorinius poreiškius, kas
dienybes, lietuviškumo 
problemas, o dabar kas 
toliau, kur mes patys stovi
me, kokie mūsų asmeniški 
ryžtai, užsimojimai; galiau
siai, kokios yra mūsų svajo
nės ir kokie mūsų įsitikini
mai tautiškumo atveju bei 
Lietuvos eventualiu nepri
klausomybės atgavimu. Jie 
negali būti kitokie, kaip tei
giami ir pozityvūs. Gal šiuo
metinė realybė nėra žavinti, 
tačiau negalime pamiršti, 
kad niekas ant šios žemės 
nėra amžinas ir jokia sant
varka, okupacija, priespau
da ar režimas yra nenugali
mas ir nepakeičiamas. Ne
reikia mum toli žvelgti į 
praeitį, įsitikinti, kad tai yra 
faktas ir kad didžiausios 
valstybinės galybės sugriū- 
na ar sutriuškinamos. Mes 
galime būti pagelbininkai ir 
katelistai šitokiems įvy
kiams, bet turime būti bud
rūs ir pasiruošę bet kokiom 
eventualijom. Taip pat turi
me pripažinti, kad pagrindi
nį vaidmenį šioje srityje su
vaidins mūsų broliai ir sesės 
Lietuvoje, bet mes išeivijoje 
turime nepaprastai svarbią

1983 m. Melbourne 46 psl. 
didelio formato. Išleista 
rankraščio teisėmis. Auto
rius į lietuvių kalbą žvelgia 
istoriko žvilgsniu nesileis- 
damas į kalbines savybes 
tuo pačiu žvelgdamas į lie
tuvių ir baltų gilią praeitį.

VLIKo leidžiama ELTA 
Information Service perei
tais metais gruodžio mėn. 
išleido specialią laidą apie 
sąžinės kalinį Antaną Ter
lecką, kurio sveikata šiuo 
metu yra labai kritiškoj pa
dėty. 16 psl. biuletenis anglų 
kalba skirtas ištisai A. Ter
leckui. Vėliausias A. Terlec
ko adresas:
686410 Magadanskaja obl. 
Omsukchansky raion, pos. 
Industrially ui.
Sportivnaja 5 — Kv. 17 
USSR.

'rolę įtikinti laisvąjį pasaulį 
kad esame verti tos laisvo 
apsisprendimo teisės, dėl 
kurios kovojame. Neįtikin
sime kitų, jeigu patys neti
kėsime, jeigu patys nebūsi
me uolūs šiame darbe, jeigu 
nedėsime atitinkamų 
pastangų, jeigu nesiryšime 
ir nedirbsime ta linkme, jei
gu neįrodysime savo kultū
rinio pažangumo, jeigu 
tirpsime kaip cukrus nutau- 
tėj’imo jūroje. Neabejoju 
mūsų pačių potencijalu mū
sų svajonėms ir įsitikini
mams atsiekti, tačiau matau 
reikalą tą potencijalą nenu
kišti į apdulkėjusias lenty
nas ar į archyvų spintas, bet 
laikyti savo gyvenamo namo 
salione ryškioje vietoje, pa
ruoštą išblizgintą reikalin
giems veiksmams atitinka
mais momentais. O šitas mi
nimas potencijalas įgyven
dinti mūsų svajonėms ir 
mūsų įsitikinimams nebus 
paruoštas, jeigu merdėsime 
dėl savo nerangumo, dėl 
savo tingėjimo, dėl savo per 
didelio sumateriialėjimo, dėl 
savo per didelio tautinio 
apsnūdimo, dėl savo per di
delio konservatizmo ir nėji- 
mo su gyvenimu, dėl savo 
neįvertinimo tautos kultūri
nių apraiškų ir tradicijų, ir 
galiausiai bet svarbiausiai 
dėl savo kalbos neišmokimo 
ar užmiršimo. Aš nenorėčiau 
tikėti kad būdami tos senos 
ir garbingos tautos vaikai 
galime pasiduoti suminėtom 
silpnybėm, gal būt tik reikia 
laikas nuo laiko pakuždenti 
tą tautiškumo kibirkštėlę, 
atskirais atvejais gal būt 
reikia su gerai įsidegusia 
žiežirba paliesti individą, ar 
net pradeginti nutautėjimo 
apsiaustą. Viskas įmanoma 
prie gerų norų, o norų mums 
netrūksta, tik kartais pri
trūksta užsispyrimo, ener
gijos ir įsipareigojimo tuos 
norus įgyvendinti.

Laisvė ir teisybė galuti
niame rezultate triumfuoja, 
tik, deja, niekas negali nu
statyti laiko tam atsiekti. 
Nėra jokios abejonės, kad 
kiekviena tauta turi turėti 
laisvo apsisprendimo teisę, 
todėl laimėjimas laisvės yra 
garantuotas, tik nežinia 
kada. Mūsų DARBAI tai 
LAISVĖS siekių įrankiai. 
Užbaigsiu savo mintis posa
kiu — nutautėjimas yra 
sustabdomas ir laisvė atsie
kiama tiktai pasiaukojimu ir 
darbu! Tad su darbu į laisvę!
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Piligrimų keliais
ALENA KARAZIJIENĖ

Paminklas Dr. V. Kudirkai K. Naumiestyje

Tęsinys
Senasis, Kudirkos apra

šytas tiltas 1939 m. buvo 
pakeistas nauju gelžbetoni
niu. Tada Naumiestis jau 
buvo pavadintas Kudirkos 
Naumiesčiu, tai ir tiltas 
buvo pavadintas Vinco Ku
dirkos vardu. Dešinėje tilto 
tvorelėje buvo įtvirtintas 
tasai Juozo Zikaro sukurtas 
medaljonas.

1944 m. vokiečiams trau
kiantis, Kudirkos Naumies
tis smarkiai nukentėjo, o til
tas irgi buvo vokiečių užmi
nuotas susprogdinimui, bet 
vienas rusų kareivis minas 
pašalino ir taip tiltą išgelbė
jo.

Po mūšių apsižiūrėta, kad 
medaljonas nuo tilto dingęs. 
Gyvenimui aprimus, tiltas 
buvo pavadintas to kareivio 
vardu, įdėtas naujas kažko
kios piikos medžiagos me
daljonas, o apie senąjį daug 
metų niekas nieko nežinojo.

Bėgo metai, Energinga 
mokytoja dirbo su kraštoty
rininkų būreliu, mokykloj 
suorganizavo muziejų ir rin
ko iš apylinkių eksponatus.

Vieną dieną ateina pas ją 
keli naumiestiškiai ir sako:

°f AUSTRALIA 
Šį' COUNCIL 
'ColtyKiL

remia menus

— Mokytoja, mes žinome, 
kur yra Kudirkos medaljo
nas nuo tilto. Netol tilto gy
vena tokia ir tokia mote
riškė, tai jinai turi.

Mokytoja, pasikvietusi 
dar vieną kraštotyrininką, 
nueina pas tą moteriškę. 
Taip ir taip, girdėjome, kad 
turite medąljoną? Turiu. Ar 
galėtume pamatyti? Kodėl 
ne, nusikelkit nuo spintos - 
ten į tokį skudumą suvynio
tas, tik sunkus jis labai.

Kraštotyrininkų akys nu
švinta, prašo, maldauja, kad 
atiduotų ar parduotų me- 
daljoną muziejui, bet mote
riškė užsispyrus.

— Mano šeimos vyrai gy
vybėmis rizikavo, kad jį iš
gelbėtų, tai jis mano na
muose ir turi likti.

Galų gale, po ilgų įtikinė
jimų buvo prieita kompro
misas: jeigu moteriškė su
manytų medąljoną atiduoti 
ar parduoti, pirmas pasiūly
mas būtų mokyklos muzie
jui.

Praėjo dar keletas metų. 
Vieną dieną vaikštinėdama 
po kapus mokytoja stabte
lėjo prie vykstančių laidotu
vių. Tuojau iš lydėtojų tarpo 
atsiskyrė dvi moterys ir 
priėjusios tyliai pasakė:

— Mokytoja, prašome eiti 
su mumis - mes pasakysime, 
koks reikalas.

Nustebusi mokytoja išėjo 
iš kapų ir dar labiau nuste
busi klausėsi to ’’reikalo”. 
Pasirodo, laidojo tą mote
riškę, kuri turėjo Kudirkos 
medąljoną.

— Mes buvome su ja jai 
mirštant, ir prieš pat mirtį ji 
pasakė, kad ji palieka Ku
dirkos medąljoną jums. Ir 
ne mes vienos tą girdėjome - 
ten daug žmonių buvo. Tai 
dabar greitai suraskite kokį 
stiprų vyrą, kad išneštų tą 
medąljoną iš jos namų.

Mokytoja dar bandė 
prieštarauti, kad gal reiktų 
palaukti, bet toms moterims 
iš girdų atrodė, kad kai 
kurie tolimesni giminaičiai 
gali užginčyti tą priešmirtinį 
pageidavimą. Tad, pasitel
kusi keletą stiprių rankų, 
mokytoja pergabeno medal- 
joną į mokyklą.

*
Mūsu Past.otrp Nr. fi. 1984.2.20. nsl. 4

Pasidžiaugę muziejaus 
eksponatais, keliaukime 
į miesto aikštę, prie Kudir
kos paminklo. Aplink pa
minklą jau nebe aikštė, o 
parkas, o paminklo fone - 
Kudirkos Naumiesčio ligo
ninė. Paminklo autorius - 
skulptorius Vincas Grybas.

1934 m. birželio 10-tą, ati
dengus Vinco Kudirkos pa
minklą, buvo paskelbtas 
miesto savivaldybės nutari
mas, kuriuo miestas pavadi
namas Kudirkos Naumies
čiu.

Kudirka stovi ant aukšto 
pjedestalo, kurio papėdėje 
yra įrašas: ’’Didžiajam 
kovotojui dėl Lietuvos lais
vės dėkinga nepriklausomoji 
Lietuva”.

Pjedestalo priekyje Ku
dirka skambina varpu, 
šaukdamas tautą: ’’Kelkite! 
Kelkite!” Viename šone iš
kaltas jo eilėraštis: ’’jei aud
ra ištikus verstų stulpą vie
ną, iš baimės jūs neišlaksty
kit...’’. Užpakalinėj daly 
bareljefas - Kudirka rusų 
kalėjime, o antrame šone - iš 
pagrindinės gatvės pusės - 
Kudirka rusų kalėjime, o 
antrame šone - iš pagrindi
nės gatvės pusės - Kudirkos 
parašyta ’’Tautiška giesmė”, 
pirmą kartą atspausdinta 
’’Varpe, 1898 m. rugsėjo 
mėnesio numeryje: ’’Lietu
va, tėvyne mūsų”.

Lietuvoje ne daug kur pa
matysi šiuos žodžius, ypa
tingai visą tekstą, bet ten, 
kur jie yra Kudirkos gy
venimo eksponatai, jie 
dabar neliečiami. Pilnas 
tekstas yra ir Paežeriuose, 
kur 1858 metais, prieš 125 
metus, gimė Vincas Kudir
ka. Ten, buvusioj Kudirkų 
klėtyje, kurioje išlikusi įrėž
ta 1867 m. data, įruoštas 
Kudirkos muziejėlis. Tarp 
kitų daiktų ten kaba ir lini
nis rankšluostis su įaustais 
himno žodžiais.

Kadangi giedoti himno 
dabar negalima, žmonės žo
džius skaito ir skaitydami, 
labiau negu giedodami, įsi
sąmonina žodžių reikšmę: Iš 
praeities tavo sūnūs te stip
rybę semia... Ir šviesa ir tie
sa mūs žingsnius telydi... 

Vardan tos Lietuvos vieny
bė težydi...

Karo metu paminklas vi
sai nenukentėjo, bet tuoj po 
karo buvo gautas įsakymas 
paminklą nugriauti. Nau
miestiškiai rašė prašymus ir' 
siuntė delegacijas pas savo 
vietinius valdžios pareigū
nus, bet įsakymas vis būda
vo patvirtinamas. Tada jie 
kreipėsi į aukštai valdžioj 
iškilusį ir iš Naumiesčio 
apylinkių kilusį A. Sniečkų, 
kuris tučtuojau įsakė pa
minklo nejudinti; jo dėka 
paminklas tebestovi.

Aplink paminklą tvarkin
gos gėlių lysvės, kurias juo
sia žemutės apkarpytos rūtų 
gyvatvorės. Pradžioje pa
minklą prižiūrėjo mokyklos 
mokiniai; dabar savivaldybė 
samdo moteriškę, kuri labai 
sąžiningai atlieka tą darbą.

♦
Piligrimų kelionę Kudir

kos pėdsakais baikime, ka ip 
ir dera, Kudirkos paskutine 
poilsio vieta. Palikę kairėje 
baltuojančią bažnyčią ir 
pervažiavę Šešupės tiltą - 
nors ir nė tą, kuriuo Kudirka 
vaikščiojo, bet vis vien toje 
pačioje vietoje lietuvių ran
komis statytą - išvažiuojame 
iš miesto ir už Šešupės su
kame į kairę.

Senos kapinaitės, tradi
ciškai ant kalnelio išsiplėtu
sios ir medžių pavėsyje pa
sislėpusios, dvelkia
praeitim. Tik pakrašty, ne
toli vartų, akį pagauna gana 
naujas paminklas su origi
naliu užrašu: ’’Čia renkasi 
Gustų šeima” ir po užrašu

♦ * *
Dail. Antanas Tamošaitis 

ruošia spaudai naują veikalą 
apie lietuvių tautines juos
tas. Anksčiau jis išleidęs 
knygas apie lietuvių tauti
nius drabužius ir apie lietu
viškus velykinius margu
čius.

♦ * ♦
Poetė Kotryna Grigaitytė 

išleido naują poezijos rinkinį 
’’Tylos dovana”. Knyga greit 
pasirodys pas platintojus 
spaudos kioskuose.

Australia Council (Australijos Taryba) prilygsta Kul
tūros Ministerijai Australijoje. Ji remia dideles ir mažas 
meno organizacijas ir individualius menininkus, besidar
buojančius rankdarbių, šokių, literatūros, muzikos, ta
pybos ir teatro srityse.

Pagal savo bendrą programą Taryba palaiko ir skatina 
meninę veiklą ir etninėse bendruomenėse. Taip pat ji pa
deda etninės kilmės menininkams, kad jie galėtų dirbti, 
vystytis ir įsijungti į Australijos meno sritis.

Paminėtina veiklą ir menininkai, gavę paramą pagal 
Tarybos daugiakultūrinę programą:

* graikų, italų, ispanų, turkų ir kitos teatrinės grupės;
* visų tautybių tautinių šokių grupės;
* festivaliai;
* koncertai;
* parodos (tapybos, skulptūros, rankdarbių);
* liaudies meistrai, kompozitoriai, šokėjai, choreogra

fai, muzikai, vaidintojai, vadovai, lėlių teatro dar
buotojai, tapytojai, skulptoriai, rašytojai, — pare
miant jų planus ar užsimojimus, kad juos galėtų 
įvykdyti.

The Australia Council veikia per atskirų meno sričių 
komitetus. Kreipkitės į Rankdarbių Komiteto sekretorių, 
bendruomeninio meno komitetą, literatūros komitetą, 
muzikos komitetą, teatrų komitetą, vaizduojamojo meno 
komitetą žemiau duotu adresu: prašydami informacijų 
arba paramos kiekvienai sričiai. Dėl bendros informacijos 
rašykite ar telefonuokite:

Antigona Kefala
Multicultural Arts Officer

Australia Council
P.O. Box 302

(168 Walker Street)
North Sydney, NSW 2060

Tel. (02) 923 3355

visa eilė vardų.
Einam į seniausią kapų 

dalį, netoli koplytėlės. Čia 
mirga antkapiuose pažįsta
mos pavardės:Baltrušaičiai, 
Mašiotai, Babušiai.

Vinco Kudirkos kapas, 
tvarkingai nudažyta geleži
ne tvorele aptvertas, toks, 
kokį matome daugybėje 
knygų. O vis dėlto, gyva 
akimi matomas, jis daugiau 
pasako. Nulaužtas ąžuolas 
ne vien audros nulaužtas, 
bet atrodo, kad prieš tai jį 
žmogaus rankos bandė su 
visom šaknim išrauti, tik 
nepajėgė, o vis dėlto tiek 
nusilpnino, kad jis paskui 
audros neatlaikė.

Paminklas buvo pastaty
tas treji metai, po Kudirkos 
mirties, 1902 m. gale. Se
kančių metų pradžioje 
’’Varpe” pasirodė tokia ko
respondencija:

Naumiestis. (Suv. gub.). 
Valdžia ir numirusiems ne
duoda ramiai gulėti. Štai 2 ir 
3 kovo mėnesio vietinė Nau
miesčio policija nudraskė 
nuo paminklo a.a. Vinco Ku
dirkos lentutę su buvusio
mis ant jos eilėmis, iškalto
mis auksinėmis litaromis:

Tegul saulė Lietuvoj tamsu
mus prašalina 

Ir šviesa ir tiesa mūs žings-

PRASIDĖJO
ŽIEMOS OLIMPU ADA

Šie metai yra olimpiniai 
metai. Didžiosios olimpinės 
žaidynės šiemet vyks Los 
Angeles mieste, Amerikoje 
liepos mėn, žiemos olimpija- 
da jau prasidėjo vasario 8 d. 
Sarajevo apylinkėje, Jugos
lavijoje ir truks apie dvi sa
vaites. Žiemos sporto olim
pinėm žaidynėm daugiausiai 
suinteresuoti šiauriečiai, 
kaip skandinavai, kanadie
čiai, rusai. 

nius telydi. 
Tegul medė Lietuvos, dega 

mūsų širdyse 
Vardan tos Lietuvos vieny

bė težydi.
Vincas Kapsas.

Ant šios lentutės pasiliko 
tik užrašas, augsčiau padė
tas, apie dieną daktaro gi
mimo ir myrio. Ši lentutė 
buvo iškalta iš to paties ak
mens, ir policija, nukirsda
ma paženklintas litaras, su
gadino visą paminklą. Visg 
tą vietą, kame buvo minėtos 
eilutės, policija liepė juodai 
nudažyti.

X.
Dabar juodų dažų nebėra, 

bet aiškiai matyti, kur bar
bariškai nukalinėtos užrašo 
eilutės.

Kapas apsodintas begoni
jomis ir kitokiomis gėlėmis, 
prie paminklo šviežiai pa
merkta ramunių puokštė, 
takelis aplink kapą švariai 
nušluotas.

— Tai mokinių darbas, — 
su pasididžiavimu sako mo
kytoja. — Žiemą ir vasarą, 
mokslo metu ir per atosto
gas vyresniųjų klasių moki
niai, kas savaitė po du, pagal 
alfabetinį sąrašą prižiūri 
Vinco Kudirkos kapą. Jie tą 
daro su noru ir su meile, net 
konkuruodami vieni su ki
tais, kas gražiau kapą su
tvarkys.

*
Ak, Marija Urbšiene, Ta

vo troškimas, kad ir busi
mieji, dabar augantieji, lie
tuviai ištikimai sektų savo 
protėvių pėdomis, patys 
savo gabumus ir gyvenimą 
aukodami Lietuvai — Tavo 
troškimas išsipildo.

Juk pati mokytoja yra po
karinės Lietuvos auklėtinė, 
o jos mokiniai, kurie su 
meile saugoja Kudirkos pri
siminimą, tęs tą tradiciją ir 
toliau.
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BALTIJOS TUNTE
1 ■

IŠKYLA BRINDABELLOS 
KALNUOSE

Spalio 8 d. ’’Baltijos” tun
to geltonšlipsių skiltis išvy
ko apžiūrėti ”Billy Billy” uo
lynų Brindabellos kalnuose. 
Dalyvavo 6 broliai ir vado
vas. Iš dalyvaujančių 4 buvo 
patyrę iškylautojai, kiti 2 - 
pradedantieji.

Prieš pradedant žygį va
dovas patikrino skautukų 
nešamą turtą, davė kiekvie
nam po storos virvės galą, 
kompasą ir žemėlapį. Be to 
dar buvo nešamasi 3 mažos 
palapinės.

Palikę mašiną šalia kelio, 
nusistatę pagal kompasą 
kelionės kryptį, broliai 
nukeliavo per atvirą, pelkė
tą lauką Imk tankiai euka
liptais apaugusių kalnų. Tų 
kalnų, kalnelių, pakalnėlių 
buvo nemažai. Kelias ne
lengvas, užgriuvęs medžiais, 
pro kuriuos reikėjo lipti ar 
pralysti, tad teko nekartą il- 

*sėtis.
Galų gale pasiektas kelio

nės tikslas - viena Brinda
bellos kalnų viršūnė. Čia iš
kylautojai atrado didžiausia 
krūvą akmenų - uolų. Pasi
dėję kuprines, broliai ėmė 
jas tyrinėti: akmenys di
džiuliai, virš 15 metrų aukš
čio. Užlipus ant jų matėsi 
visa apylinkė - miškai, kal
nai, slėniai, o į rytų pusę - 
visa Canebrra lyg ant delno 
paklota.

Besikarstant po uolas 
buvo surasta puiki stovyk
lavietė ir čia įsikurta. Išky
los vadovas pasistatė pala
pinę po uola. Vyresnieji 
broliai susirado didžiulę olą, 
su skyle lubose - jie ir įsikū
rė šioje oloje. Jaunesnieji 
irgi susirado - mažesnę - olą, 
kur nutarė apsinakvoti.

Įsirengę stovyklavietę 
skautai nužygiavo prie ne
toli esančio upelio atsigai
vinti ir parsinešti vandens, 
po to, susikūrę lauželius ga
minosi vakarienę. Jaunes
niesiems teko padėti, paaiš
kinti kaip ją paruošti ant at
viro laužo... Nakčiai artėjant 
oras labai atvėso. Netrukus 
vyresnieji pasitraukė į savo 
olą, kur susikrovę didžiulį 
laužą sėdėjo aplink jį ir šne
kučiavos. Bet šaltis pasiekė 
ir čia, tad visi netrukus su
lindo į savo guolius. Vadas, 
pasilikęs su jaunesniaisiais, 
kalbėjosi apie gamtą, išky- 
lavimą ir bendrai apie skau- 
tavimą. Sutemus, jauniai jau 
pabūgo lysti į savo olą ir 
mielai priėmė pasiūlymą įsi- 
kraustyti į vadovo palapinę.

Naktis buvo labai šalta, 
temperatūra greičiausiai 
žemiau nulio, tad tik saulei 

patekėjus keltasi, ir susikū
rus lauželį pradėta gamintis 
šilti pusryčiai, besipasako
jant nakties įspūdžius.

Vienas iš vyresniųjų, 
miegojęs didžiojoje • oloje, 
pasakojo, kad nakties metu 
jam tekę kelis kartus pa
busti - tamsu, tylu, tik šaltas 
vėjas dvelkia... Kad nura
minus nervus ir pasitikri
nus, ar tikrai jo draugai dar 
tebėra, jis bakstelėjęs alkū
ne vienam jų į pašonę... Kai 
pabudintasis, sumurmėjęs, 
’’vožė” jam atgal, jis paten
kintas, kad viskas tvarkoj, 
vėl užmigęs... 0 tų pasakoji
mų buvo nemažai!

Pavalgę pusryčius broliai 
nuėjo apžiūrėti ’’Billy Billy” 
uolų. Šios dvi dar didesnės 
negu tos, prie kurių nakvo
jom - 20 su viršum metrų 
aukščio. Šiaip netaip, po va
landos ar daugiau ieškojimo, 
suradom kelią į jų viršūnes. 
Vaizdas iš viršaus buvo pa
sakiškas - iš čia matėsi visa 
eilė kalnų, slėnių, Canberra. 
Pasigrožėję vaizdais grįžom 
atgal į stovyklavietę, pa
valgėm pietus, ir vėl, pagal 
kompasą, grįžom atgal prie 
paliktos mašinos ir - namo.

Buvo girdėti, kad sekan
čią naktį iškylos dalyviai 
labai kietai miegoję šiltose 
lovose!..

M.M.

’’DARIAUS - GIRĖNO” 
' STOVYKLA

’’Aušros” tunto metinė 
stovykla, pavadinta ’’Da
riaus - Girėno” vardu pra
sidėjo sausio 4 d., Inglebur- 
ne, tunto stovyklavietėje. 
Stovyklai vadovauja s.v. Ri
kis Šliteris. Stovyklos glo
bėja - s. Marina Cox. Kiti 
pareigūnai: stovyklos adju
tantas - s.v.sl. Tomas Pulli- 
nen, ūkio skyriaus vedėjas - 
virėjas - s.v.sl. Algis Kapo
čius, sanitaras - s.v.sl. Rai
mundas Vingilis, sesių 
vadovės - v.sk. Linda Bie- 
liūnaitė, v.s.t.n. Kristina 
Virgeningaitė ir v.sk. Virgi
nija Cox.

Stovyklauja 30 asmenų, jų 
tarpe 5 neskautai iš Wollon- 
gongo ir Sydnejaus.

Sausio 5 d. stovykloje 
lankėsi ir visą dieną joje 
praleido v.s. Balys Barkus. 
Jis supažindino jaunuosius 
skautus-tes su Dariaus - Gi
rėno istorija, o taip pat 
davė patarimų, kaip apsi
tvarkyti apie palapines.

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

SAVAITGALIO
STOVYKLA

1983 m. lapkričio 7 d. 
’’Baltijos” tuntas suruošė 
savaitgalio stovyklą Blue 
Range pušyne, netoli Can- 
berros. Stovyklavo 34 vaikai 
ir 10 vadovų bei vyr. skau- 
tų-čių.

Geltonšlipsiai nakvojo dvi 
naktis - jie atvyko penkta
dienio naktį ir palapines tu
rėjo pasistatyti tamsoje, 
šeštadienį iš ryto buvo 
įruošta virtuvė. Atvažiavę 
raudonšlipsiai pasistatė 
savo palapines.

šeštadienį, 12 vai., įvyko 
inspekcija ir vėliavos pakė
limas.
’ Stovyklos tema buvo pio- 
nierijos darbai. Skautai 
pastatė tiltą per upelį, kuris 
sėkmingai išlaikė ne tik vi
sus skautus, bet ir vadovus. 
Skautės pastatė lapinę (ku
rioje naktį saldžiai išmiegojo

Syd. Aušros Tunte
Stovyklautojai. tą dieną 
buvo supažindinti su nuo
dingais vabzdžiais, ypač vo
rais. Pašnekesį pravedė 
’’Rentokill” firmos instruk
toriai - specialistai, p.p. John 
May ir Ray Mallan. Pašne
kesys paįvairintas gyvais ir 
negyvais pavyzdžiais bei di
delėmis nuotraukomis. Sto
vyklautojai liko dėkingi 
’’Rentokill” firmai, o ypač 
jos atstovams.

Jaunesnieji jau nuo pietų 
pradėjo galvoti apie pasiro
dymus prie laužo - šio vaka
ro laužo tema - Pasakų šalis.

Sausio 7 d. (šeštad.), die
nai esant labai karštai buvo 
skirta laiko ir pasimaudy
mui. Popiet, apie 5 vai., pra
dėjo į stovyklą rinktis židi- 
niečiai ir skautininkai. Į sto
vyklą atvykęs dvasios vado
vas v.s. fil. prel. Petras 
Butkus atlaikė jaunimui 
skirtas Mišias; joms talkino 
eilė jaunųjų stovyklautojų ir 
židiniečių. Buvo matyti vie
ną jaunųjų į pamaldas atei
nantį ir su "Litanicos” mo
deliu...

Vėliavų nuleidimo metu, 
skautininkės įžodį - brolių - 
sesių skautininkų rate - davė 
v.s.v.sl. Laima Barkutė, o 6 
vai. židiniečiai, nuošaliam 
kampe rinkosi savo sueigai.

B.B.irB.Ž.

SYDNEJAUS SKAUTŲ 
ŽIDINIO SUEIGA

Sausio 7 d. ’’Aušros” tunto 
Dariaus - Girėno stovykloje, 
6 vai. vakaro įvyko Sydne
jaus Skautų Židinio darbo 
sueiga. Jos metu aptarta Ži
dinio rudens ekskursija. 
Nutarta vykti į Hunter upės 
slėnio vynuogynus. Šį kartą, 
jei atsiras pakankamai no
rinčių ekskursuoti, manoma 
vykti dviem autobusais. 
Ekskursijos data ir regis- 

stovyklos adjutantas) ir 
įvairius stovyklinius įrengi
mus. Paukštytės ir vilkiukai 
papuošė palapines ir pastatė 
įvairių įrengimų stovykli
niam gyvenimui.

Šeštadienio naktis buvo 
ilga - po laužo vyko naktiniai 
žaidimai; gulta labai vėlai. 
Laužas ne tik džiugino sto
vyklautojus, bet pritraukė ir 
svečių: netoli stovyklavę 
australų skautai iš pradžių 
nedrąsiai prisiartino per 
mišką. Pakviesti prie laužo, 
jie mielai paėmė lietuviškus 
dainorėlius ir smagiai 
traukė lietuviškas daineles.

Stovykla buvo užbaigta 
sekmadieni - vėliavos nulei
dimu ir susipakavimu. Pagal 
skautišką tvarką stovylda- 
vietė palikta švaresnė, negu 
ji rasta.

Stovyklos v irėjos buvo 
sesė Audronė Kovalskienė 
ir ponios Sandra Bruzgienė 
ir Diana Antanaitienė. Už jų 

travimosi sąlygos bus 
paskelbtos kovo pradžioje.

Sueigos metu į Židinį pri
imta nariais 3 naujos sesės ir 
vienas brolis. Tikimasi, kad 
ateityje jų įstos ir daugiau, 
nes išsiųsta eilė kvietimų 
buv. skautams-tėms bei va- 
dovams-vėms.

Einamuose reikaluose pa
sitarta dėl metinės sueigos 
sušaukimo ir kitais klausi
mais. Ypač įdomus buvo 
brolio A. Dudaičio pasiūly
mas suruošti ”11 Lituani” 
operos arijų vakarą.

SKAUTIŠKOJI SPAUDA

Mus pasiekė paskutinieji 
1983 m. ’’Skautų Aido” ir 
’’Mūsų Vyčio” numeriai, ku
riuos Australijoj prenume
ratoriai paprastu paštu gaus 
vėliau.

Abiejuose leidiniuose yra 
daug kronikos iš Australijos 
vienetų veiklos, patarimų 
vadovams ir pasiskaitymų 
skautiškomis temomis. 
Australijoj, šiuos žurnalus 
galima užsiprenumetuoti 

per J. Zinkų,, 
84 Victor Ave., Picnic Point, 
N.S.W. 2213.

Nuvertinus Australijos 
dolerį, ”Sk. Aido” prenume
rata metams yra $ 5.60, ”M. 
Vyčio” - $ 7.80.

Tuo pačių adresu galima 
siųsti aukas (nurodant ku
riam žurnalui siunčiama) ir 
apmokėti sąskaitas.

Pinigų persiuntimo išlai
das (kurios irgi yra labai pa
kilę) padengs Sydnejaus 
Skautų Židinys.

Sydnejaus Skautų Židinio 
Vadija

SPAUDA YRA LIETUVYBĖS ATRAMA -
PALAIKYK JĄ!

darbą ”baltijos” tuntas joms 
išreiškė skautišką padėką.

R.D.

GEGUŽINĖ PRIE EŽERO

Metų veiklos užbaigai 
’’Baltijos” tuntas 1983 m. 
lapkričio 26 d. suruošė ge
gužinę Burley Griffin ežero 
krantuose. Susirinkus 
būriui skautųčių, tėvų ir bi
čiulių, popietis buvo 
maloniai praleistas maudan
tis, buriuojant, plaukiojant 
baidarėmis ir žaidžiant įvai
rius žaidimus. Saulei nusi
leidus buvo užkurtas laužas, 
prie kurio žaidimai ir dainos 
tęsėsi iki vėlyvos nakties.

Vakaro liūdnas momentas 
buvo atsisveikinimas su tri
mis labai aktyviais tunto 
skautais: broliai Dovydas, 
Antanas ir Edvardas iš
vyksta į Botswaną, kur jų 
tėvas, p. R. Pember vyksta 
dviems metams tarnybiniais 
reikalais. Broliai buvo įga
lioti įsteigti ”baltijos” tunto 
skiltį tolimojoj Afrikos vals
tybėje.

TUNTO SANDĖLIS

Canberros Lietuvių Klu
bas, didindamas patalpas, 
pastatė sandėlį, kurį perda
vė ’’Baltijos” tuntui; jame 
bus laikomas tunto invento
rius - palapinės, baidarės ir 
t.t., lig šiol laikyti priva
čiuose namuose.

’’Baltijos” tuntas reiškia 
gilią padėką Canberros Lie
tuvių Klubui už puikų san
dėlį.

SKAUTININKĖS ĮŽODIS

Sausio 7 d. ’’Aušros” sto
vyklavietėje, Ingleburne, 
’’Dariaus - Girėno” stovyklos 
vėliavų nuleidimo ceremo
nijų metu, skautininkės įžo
dį davė v.s.v.sl. Laima Bar
kutė, buv. aktyvi ’’Aušros” 
tunto vadovė.

Įžodyje dalyvavo 12 Syd
nejaus skautininkų. Įžodį 
pravedė v.s. B. Žalys.

-X-

NAUJI TUNTO NARIAI

Praeitų metų rugsėjo 18 
d., Tautos Šventės proga 
įvykusioje iškilmingoje 
’’Baltijos” tunto sueigoje 
dvylika jaunuolių davė įžodį. 
Skaučių-tų įžodį davė: Aldo
na Martišiūtė, Alina Ka- 
tauskaitė, Belinda Howe, 
Kathy Grušaitė, Lea Gocen- 
taitė, Paulius Stepanas, 
•Mark Vaitas ir Adam Go- 
centas; paukštyčių - vilkiukų 
įžodį davė: Skaistė Maura- 
gytė, Julian Vaitas, Glen 
Vaitas ir Arūnas Šilinis.

R.D.
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Namie ir svetur
Kazimieriniai minėjimai

Kovo 4 sukaks 500 metų 
nuo Lietuvos jaunimo glo
bėjo — Šv. Kazimiero - mir
ties. Tą dieną lietuviai visa
me pasaulyje, ne tik Vaka
ruose, bet ir okupuotoje tė
vynėje, prisimins savo 
šventąjį, kuris šviečia mūsų 
tautai bei mums padeda as
meniniuose gyvenimo rū
pesčiuose.

Šiai nepaprastai progai 
atžymėti Amerikos Lietuvių 
Katalikų Federacijos pas
tangomis sudarytas Švento 
Kazimiero sukakčių komite
tas. Sukaktuviai metai pra
dedami šių metų kovo 4 Ro
moje bažnytinėmis apeigo
mis, Jo Šventenybei popie
žiui Jonui Pauliui II vado
vaujant. Metai bus baigiami 
rugsėjo 1 ir 2 Toronte, Ka
nadoje, katalikų kongresu ir 
sukakčiai specialiai sukurta 
oratorija. Salia iškilmių Ro
moje ir Toronte komitetas 
yra atlikęs eilę darbų.

Tų darbų tarpe komitetas 
išleido šv. Kazimiero gyve
nimo trumpas studijas lie
tuvių, anglų ir ispanų kalbo
mis. Jaš jau galima užsisa
kyti per Šv. Kazimiero su
kakčių komiteto būstinę, 
kuri veikia Lietuvių Katali
kų Religinės Šalpos patal
pose.

Prof. Simo Sužiedėlio lie
tuviškoji laida kainuoja 5 
dol. plius 1 dol. už pašto iš
laidas. Užsisakant 10 ar 
daugiau lietuviškų knygų, 
duodama 25% nuolaida.

Angliška brošiūra, kurią 
paruošė Pilypas Skabeikis, 
gaunama tik už 50 centų. 
25% nuolaida bus skiriama 
tiems, kurie užsisako 100
egzempliorių ar daugiau.

Vytauto Dambravos ispa
niška knygutė apie šv. Kazi
mierą gaunama už auką.

Šie leidiniai suglaustai 
nušviečia vienintelio lietuvio 
šventojo bruožus. Jie pra
turtins kiekvieno susipratu- 
sio lietuvio bilioteką bei at
liks svarbią publicistinę 
funkciją vietinių šv. Kazi
miero minėjimų ruošoje.

Leidinius galima įsigyti 
Lietuvių Katalikų Religinėje 
Šalpoje. čekius rašyti 
Lithuanian Catholic 
Religious Aid vardu ir siųsti 
351 Highland Blvd., Brook
lyn, New York 11207.

♦

Artėja lietuviams ir viso 
pasaulio katalikams svarbi 
sukaktis: 1984 kovo 4 sueina 
500 metų nuo vienintelio lie
tuvio šventojo - šv. Kazi
miero - mirties.

To nepaprastai reto įvy
kio proga Švento Kazimiero 
sukakčių komitetas, įsteig
tas Amerikos Lietuvių Ka
talikų Federacijos, priėmė 
skulptoriaus Petro Vaškio 
medalio projektą ir jį nu
kalė.

Patrauklius bronzinius ir 
sidabrinius medalius, įdėtus 
į plastikines dėžutes, galima 
įsigyti Lietuvių Katalikų 
Religinėje Šalpoje.

Bronzinio medalio kaina - 
10 dol. Perkant 10 ar dau
giau, 25% nuolaida. Sidab
rinis medalis - 45 dol. Jokios 
nuolaidos sidabriniams.

Persiuntimui pridedamas 
Idol.

Tai puiki dovana artimie
siems bei kitataučiams šv. 
Kazimiero sukaktuviniais 
metais.
Mūsų Pastogė Nr. 6,1984.2.20, psl. 6

Medalius galima užsakyti 
per Lietuvių Katalikų Reli
ginę Šalpą, 351 Highland 
Blvd., Brooklyn, NY 11207. 
Tel. (212) 647 2434. Čekius 
rašyti Lithuanian Catholic 
Religious Aid vardu.

ŠV. KAZIMIERO
KOMITETO VEIKLA 

LIETUVOJE

Šv. Kazimiero 500 metų 
mirties sukakčiai minėti 
veikianti komisija Vilniuje 
buvo susirinkusi posėdžiui 
1983 gruodžio 6 d.

Lietuvoje sukakties mi
nėjimą pradės 1984 kovo 4 d. 
visose bažnyčiose, o užbaigs 
rugpjūčio 26 d. Vilniuje prie 
šv. Kazimiero karsto Šv. 
Petro ir Povilo bažnyčioje 
Antakalnyje. Be to, nuo ko
vo 4 iki rugpiūčio 26 d. kiek
viena parapija raginama 
šventąjį globėją iškilmingai 
paminėti, jei kurioje bažny

Adelaidinės pabiros
Adelaidės pensininkai su

sirinkę džiaugėsi, kad gali 
linksmai pabuvoti ir praleis
ti laiką be ’’autoritetų” (MP 
Nr. 1-2) priežiūros.

Taip ir neaišku, kas tie 
autoritetai ir kokia ta prie
žiūra; gal tai namuose likę 
vyrai, žmonos ar pagaliau jų 
pačių rinkta valdyba. Malo
nu girdėti, kad pensininkai 
gražiai praleidžia laiką, jie 
to užsitarnavo.

Kad ir trumpas korespon
dencijas rašaiit; vien norint 
paminėti menkesnius mūsų 
gyvenimo įvykius, tenka 
"tris kartus mieruoti - ket
virtą kirpti”, nes skaitytojai 
tikisi ir reikalauja enciklo
pedinio tikslumo. Taip ir 
man parašius, šiose pabiro
se, kad V. Dumčius buvo 
pensininkų klubo iniciato
rius (kadangi ALŽ atspaus
dintas skelbimas V. Dum
čiaus buvo pasirašytas), MP. 
redaktoriui dėl šios žinutės 
buvo patikslinta, kad inicia
torius buvo K. Kaminskas. 
Apgailestauju, kad nepatik
rinęs ALŽ skelbimo jį pa
naudojau savo pabirose!

Sakoma, kad pasaulyje 
niekuomet nėra pilnutinės 
taikos. Vienur užbaigus 
muštynes, jos pradedamos 
kitur. Pagal šių dienų pa
saulinę spaudą, karas šian
dien vyksta vienuolikoje 
vietovių; žydas pjauna 
arabą, musulmonas krikš
čionį, katalikas protestantą, 
juodas baltą, geltonas rudą, 
protingas kvailą ir taip be 
galo.

Lygiai ir mūsų bendruo
menėje visuomet kumščiuo- 
jamasi. Adelaidėje įsisiūba
vo įvairios ’’nuomonės” ir 
"teisybės”, kurios juo tolyn 
tuo platyn rieda, apimdamos 
naujus žmones. Visa tai dėl 
mūsų "gerovės”, paremtos 
peticijomis. Labai abejotina, 
ar iš to viso šurmulio bus 
kam nors naudos, o žala jau 
šiandien jaučiama.

♦

Savo 80 m. amžiaus su
kaktį Ona Baužienė atšventė 

čioje tame laikotarpyje pa
sitaikytų parapijos atlaidai.

Komisija peržiūrėjo šv. 
Kazimiero atminimui pa
ruoštą medalio projektą, jį 
priėmė ir tikisi po poros mė
nesių turėti jį nukalti. Taip 
pat ruošiama šv. Kazimiero 
knygelė su paveikslėliu ir 
maldomis. Neužilgo turėtų 
atspausti ir 1984 metų kuni
gų kalendorių - žinyną. At
skiram šv. Kazimiero pa
veikslėliui su maldele bus 
panaudotas Varnių bažny
čioje esąs šv. Kazimiero pa
veikslas - kryžius ir lelija 
prieš aistrų demoną ar amū
rą.

Lietuvos vyskupų ir 
vyskupijų valdytojų suda
ryta liturginė komisija yra 
paruošusi antrąją liturginio 
maldyno laidą. Knyga yra 
spausdinama, tikimasi gauti 
šv. Kazimiero iškilmėms ar 
dar prieš Velykas.

ŠV. KAZIMIERO
JUBILIEJUS ROMOJE

Vatikano pareigūnai pra
neša, kad popiežius Jonas 
Paulius H nutaręs lietu- 

sausio 28 d. savo sūnaus Dr. 
Roberto sodyboje. Susirinkę 
svečiai ir giminės pasveikino 
ir palinkėjo daug gražių die
nų. Gražiu žodžiu sveikino 
ALB Adelaidės Apylinkės 
Valdybos pirm. Č. Zamoiskis 
ir Federalinio parlamento 
narys C. Hurford.

Linkime nepavargti 
socialiniame bendruomenės 
darbe ir sulaukti dar daug 
šviesių ir malonių dienų!

Lietuviško radijo techni
kas Stepas Guščia susirgo ir 
teko amputuoti koją (žemiau 
kelio). Stepas tikisi greitai 
palikti ligoninę ir vėlei dar
buotis mūsų bendruomenė
je. Svarbiausia, kad ši nelai
mė Stepo nepaveikė ir jis

Kompiuteris
Viename moterų susirin

kime pedagogas kalbėjo apie 
generacijų problemas.

— Kas vadinama ’’Gene
ration Gap” ir laikoma ne
pereinama praraja apie tai 
prirašyta tomų tomai ir jais 
nukrautos, lentynos. Socio
logai, ant ropolog.ai ir •
psichologai teberašo, tebe
diskutuoja tą tuščiąją, ne
pereinamą kartų tarpą.

Jaunimas galvoja kitaip. 
Jau išjoat pradžių jie neno
rėjo žinoti apie praeitį. 
Tvarkingo, evoliucinio kei
timosi idėja svetima šitai 
jaunimo kartai, kuri negali 
perimti praeities ir
vien tegali niekinti, ką vy
resnieji daro dabar. Praeitis; 
jiems yra kolosalinė neišaiš
kinama klaida. Ir, žinoma, 
tai atvedė iki egzistencijos 
šiandien - nepakenčiamos, 
gėdingos dabarties, kuriai 
virš viso kito dar gręsia to
talinio susinaikinimo pavo
jus. Taip generacijos gyvena 
drauge, tačiau viena kitos 
nesupranta, neturi ką viena 
kitai pasakyti.

Pedagogas kalbėjo gana 
ilgai, bet problemos iš
sprendimo nerado. Vėliau 
atsistojo viena motina ir 

viams atnašauti iškilmingas 
Šv. Mišias Romos Šv. Petro 
bazilikoje 10 vai. ryto, sek
madienį, kovo 4 d., minint 
šv. Kazimiero mirties 500 
metų sukaktį.

Vėliausias žinias pranešė 
kun. Algimantas Bartkus, 
neseniai paskirtas Šv. Kazi
miero lietuvių kolegijos 
pro-rektorium Romoje. Kun. 
A. Bartkus dalyvauja Ro
mos lietuvių šv. Kazimiero 
mirties sukakties komitete.

Kun. A. Barkus to komi
teto vardu palaiko ryšius su 
Vatikano pareigūnais visais 
iškilmių reikalais.

’’Šios Mišios numatytos 
lietuviams”, pasakė kun.

neprarado šviesaus požiūrio 
į gyvenimą.

♦

Kas metai įvykstančioje 
’’Baltijos dienoje” suplaukia 
nemažai tautiečių į parapijos 
vasarvietę — Baltiją. Sausio 
29 d. graži ir šilta diena, tad 
ir svečių sulaukta nemažai. 
Visi linksmai praleido laiką 
ir patenkinti skirstėsi į 
namus.

*
*

Adelaidės lietuvių teatras 
Vaidila po ilgesnių atostogų 
vėlei grįžo į darbą. Teatralai 
susirinko vasario 13 d. ir ap
tarė tolimesnę savo veiklą. 
O darbo daug. Grupės vado
vas pakviestas suruošti me
tinį Adei. Kat. Mot. D-jos 
šiupinį, kuris įvyks balan
džio pabaigoje, o be to, 
laukia Pr. Pusdešrio para
šyta lyrinė drama: ”Ne že
mės horizontai”.

*
Jono Neverausko atmini

mui, vietoj gėlių, I. Davis 
aukojo mūsų teatrui $ 15. 
Teatras jai dėkoja.

♦

Liaudies išmintis sako, 
kad skaudžiausios žaizdos 
padaromos liežuviu, jų nei 
gydytojai negali išgydyti.

Vibaltis

neturi širdies
sako: — Aš žinau kas kaltas 
dėl didelio ir šalto genera
cijų tarpo. Kalta indus plau
nanti mašina. Kol mes tų vi
sų mechanizacijų neturėjo
me, buvo daugiau progų su 
vaikais pabendrauti. Vienas 
indus plovė, kitas skalavo, 
trečias šluostė, o aš juos į 
vietas dėsčiau. Kartais apsi- 
stumdydami, pasiboksnoda- 
mi, bet mes išsikalbėdavome 
ir buvome daug arčiau vie
nas kito. Per tą indaplaujį 
mano pažintis su mano vai
kais tokia artima.

— Ne vien indaplaujis 
kaltas - atsiliepė kita mo
teris. — Mokytojai patys, 
tingėdami savo smegenis 
pajudinti, o kartais daug tų 
smegenų ir neturėdami, iš
galvojo visokius kalkuliato
rius, jog tėvų dalyvavimas 
pamokų paruošime tapo ne 
tik nereikalingas, bet net ir 
kenksmingas. O ar atsime
nate daugybos lentelę? Bū
davo mokais ją mintinai, kali 
ir kali su mama vakarais ir 
paskui, o džiaugsme, abi su 
mama ją puikiausia mokame 
kaip eilėraštį. Paskui tėtė 
labai rimtai mus abi egzami
nuoja. Kartais reikėdavo 

A.Bartkus telefonu skam
bindamas iš Romos. "Popie
žiaus asistoje per Mišias, 
pavyzdžiui, dalyvaus tik lie
tuviai kunigai ir vyskupai. 
Pamokslas, kurį pasakys 
patsšventasis Tėvas, bus 
pritaikytas lietuviams”.

Kun. A. Bartkus pasakė, 
kad ’’popiežius nori šia pro
ga viešumon iškelti Lietuvos 
padėtį”.

Lietuviai iš visos Ameri
kos, iš Kanados, Europos ir 
kitų kraštų žada vykti į Ro
mą Šv. Kazimiero 500 metų 
mirties sukakties proga. 
Tomis dienomis numatyta 
lietuviams audiencija su šv. 
Tėvu, planuojami kiti įspū
dingi įvykiai.

LBK KRONIKA Nr. 60. 
1983 m. lapkričio 1 d. Lietu
vos pogrindžio laikraštis, ei
nąs reguliariai nuo 1972 me
tų. Šiame Nr. apie Tikinčių- 
j'ų Teisėms Ginti Komitetą ir 
jo veiklą, tikinčiųjų perse
kiojimus okup. Lietuvoje, 
PGB siautėjimus ir mūsų 
kalinius.

LIETUVOS ATEITIS. 
Nr. 7, 1983 m. Lietuvos po
grindžio leidinys. Šis nume
ris skirtas kunigams - kali
niams pagerbti. Pasakojimai 
ir reportažai iš susidūrimų 
su KGB.

Nijolė Sadūnaitė. KAIP 
PATEKAU Į KGB OBJEK
TYVĄ? Prisiminimai. Iš
leista Lietuvos pogrindyje. 
75 psl. Nijolė Sadūnaitė yra 
viena iš labiausiai pagarsė
jusių pasaulyje sąžinės kali
nių, po kalėjimų ir tremties 
vėl grįžo į Lietuvą, bet ir čia 
jos iš akių neišleidžia budri 
KGB akis. ■ 'OijSiS

♦ ♦♦

L.S.S. Australijos Rajono 
vadas s. Albinas Pocius Ra
jono Vadi jos vardu pasvei
kino prel. kun. P. Butkų, 
MBE, jo 70 metų sukakties 
proga išreikšdamas gražių 
linkėjimų.

kartoti, nes jei paklausdavo 
ne iš eilės...

— Kalbat apie eilėraščius, 
— atsiliepė trečia motina. — 
Kur dingo ta gražioji vai
kystės romantika? Juk dar 
vaikų darželyje mokėjome 
”Du gaidelius” išdeklamuoti 
ir dainuoti. O ką bekalbėti 
apie vyresnių skyrių poezi
ją. Savo šeimoj turėjome 
pereiti žiauriausią kritiką, o 
ypač jeigu reikėdavo pasi
rodyti namų svečiams, dė
dėms ir tetoms. Jokia scena 
ir publika j‘au nebe tokia 
baisi. Šeimoj išsisprendė ta
vo talento, kaip aktoriaus ar 
literato, ateitis. Rūpėjo tin
kamai įvertinti, rūpėjo di
džiuotis ir rūpėjo neapvilti 
savo šeimos. O kas dabar? 
Kiekvienas vaikas nešiojasi 
tranzistorių prie ausies pri
kišęs. Nieko negirdi dau
giau, kaip kurtinantį triukš
mą, be ritmo, be rimo, be 
tono ir be jokios temos ir tai 
jie vadina muzika.

Kas iš to, kad technika 
Eriartina žmogų prie mėnu- 

o, kas iš to, kad kompiute
ris atlieka daug mokslinių 
darbų, galbūt kompiuteriui 
žmogus įdėjo smegenis, bet 
kompiuteris neturi širdies, 
pone pedagoge!

V. Šimaitytė
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Spaudoje
MAŽOS TAUTOS NENUGALIMOS

Tęsinys

DVI PRIEŠŲ 
KATEGORIJOS

Okupacini priešo perso
nalą galima skirstyti į dvi 
kategorijas: jėgos ir politi
kos ekspertus. Jėgos eks
pertus reikia pulti politiškai, 
o politikos ekspertus — jė
ga. Juk visada smegenys bi
jo fizinio smūgio, o raume
nys ir kumščiai nemoka at
sispirti psichologiniam 
spaudimui.

Savos tautos asmenys, 
kurie tampa priešo bendra
darbiais, padaro daugiau ža
los už svetimtaučius. Politi
nėje kovoje didesnis yra lai
mėjimas, jei priešas pereina 
į rezistentų pusę, negu kad 
yra likviduojamas. Todėl 
reikia stengtis, kad kolabo
rantai verčiau grįžtų į rezis
tentų pusę, negu būtų elimi
nuojami!

Labai svarbu žmonėse 
puoselėti pilietinį nepaklus
numą okupantui ir teikti 
nuolatinę informaciją užsie
niui, kad būtų galima užsie
nyje organizuoti paramą ko
vojančiai tautai.

Okupanto jėgos silpnėja, 
kai rezistencija didėja tiek 
vienetų skaičiumi, tiek sri
čių įvairumu. Politines pozi
cijas priešas užimtame 
krašte paprastai tik todėl 
laimi, kad jos nebūna gina
mos. Taigi, kiekviena politi
nė pozicija bet kurioje sri
tyje turi būti rezistentų gi
nama. Visur reikia stengtis 
E riešą stabdyti, kreipti į 

laidingą pusę ar bent lėtin
ti. Reikia, jei įmanoma, pa
ruošti alternatyvias pozici
jas, kad jos būtų tuoj užima
mos, kai priešas priverčia iš 
ankstesnių pozicijų pasi
traukti.

KIŠKIS IR EŽYS

Rezistencinei kovai labai 
tinka pasaka apie ežio ir kiš
kio lenktynes. Kiškis ir ežys 
pradėjo bėgti, bet kur tik 
kiškis sustodavo, susitikda
vo belaukiantį ežiuką, nes 
palei visą lenktynių kelią 
ežys buvo išstatęs savo 
šeimyną. Visi žinome, kad 
tas lenktynes kiškis pralai
mėjo. Okupuotos tautos 
stiprybė kaip tik ir glūdi 
šioje srityje okupanto at
žvilgiu: kur tik okupantas 
pasisuks, ten ras rezistentą. 
Geriausia rezistencijos stra
tegija todėl yra išplėsti poli
tinės kovos lauką kuo pla
čiau ir kuo sudėtingiau, kad 
priešas pradėtų nebesi
orientuoti ir nespėtų bei ne
sugebėtų visur ir visose 
plotmėse bei srityse laiku 
Kribūti. Žinoma, labai svar- 

u, kad rezistencinė veikla 
būtų efektingai diriguojama, 
kad turimos pajėgos būtų 
panaudojamos produktyviai, 
taikliai ir be didelių nuosto
lių sau.

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

Funerals of Distinction
17 RAILWAY PDE.

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

Galiausiai reikia žinoti, 
kad mažą tautą yra sunkiau 
politiškai nugalėti, negu 
didelę. Mažos tautos kalba, 
papročiai ir t.t. yra žinomi 
tik saujelei svetimtaučių ir 
jiems sunkiau tautą infilt
ruoti. Didelės tautos kalbos 
ir papročių bei galvosenos 
žinovų dažniausiai yra labai 
daug.

ŽVELGIANT Į LIETUVA

Perskaitę knygą aiškiai 
pastebėsime, kad autorius ją 
rašė ypatingai turėdamas 
mintyje savo gimtąją Latvi
ją ir jos kaimynes — Estiją 
ir Lietuvą. Okupuotoje Lie
tuvoje jau visa eilė jo sumi
nėtų minčių yra vydkoma. 
Aiškiai matomas nepapras
tai gudriai išplėstas rezis
tencinis tinklas. Užtenka 
pažvelgti vien į ”LKB Kro
nikos" leidimo darbą, kad 
suprastume kaip discipli-

LAIŠKAI REDAKCIJAI
Gerb. Redaktoriau,

MORKOS IR LAZDOS 
POLITIKA

Mūsų Pastogės Nr. 3 p. B. 
Straukas palankiai pristato 
Adelaidės liet, radijo valan
dėles nevengdamas sugesti
jų. Siūlydamas į radijo lie
tuviškoms valandėlėms jis 
perša įvesti anglišką skyrelį 
tiems, kurie nesupranta lie
tuviškai. Pastangos kovoje 
už lietuvybės išlaikymą išei
vijoje esą ne kas kita, kaip 
’’morkos ir lazdos” politika. 
Nežinau, ką tuo norima pa
sakyti, vis tik bandymas į 
lietuviams skirtas radio va
landėles įvesti anglų kalbą 
pataikaujant tiems, kurie 
nemato reikalo išmokti lie
tuviškai yra jokiais moty
vais nepateisinamas. Visų 
pirma būtų prieštaraujama 
esamai Australijos autorite
tų įvestai etninei politikai 
(nesiekiama anksčiau vestos 
asimiliacijos ir skubios in
tegracijos politikos, bet net 
duoda didelių lengvatų: 
duoda radijo galimybes, re
mia etnines mokyklas ir 
t.t.). Dabar einant prieš 
mums palankią gyvenamo 
krašto politiką patiems 
įvesti anglų kalbąten, kur 
niekas neverčia ir nereika
lauja, yra ne kas kita, kaip 
mums patiems žudytis.

Kad kiti lietuviškai 
nemoką ir norį santykiauti 
(gera valia) su lietuviais, 
šaknys yra visai kitur, ne 
radijo valandėlėse ar spau
doje. Tikriausiai yra pačių 
asmenų, lietuviškai nemo
kančių nusiteikime ar nusi
statyme. Kiekvienu atveju 
bet kokios principinės nuo
laidos pataikauti yra išdavi

nuotai, sumaniai, efektingai
ir pasišventusiai veikiama. 
Net ir daugybę asmenų prie 
’’Kronikos* leidimo prisidė
jusių suėmus bei jų medžia
gą ir įrankius konfiskavus, 
^Kronika” eina kaip ėjusi.

Mūsų užduotis išeivijoje, 
palyginus su krašto rezis
tencija, yra skirtinga. Turi
me svarbiausia neužmigti, 
nuolat laisvam pasauliui 
priminti apie mūsų krašto 
pavergimą, rezistentų at
siunčiamas informacijas 
skleisti pasaulyje ir savo 
tarpe nesiskaldyti.

Šią knygą turėtų pasi
skaityti kiekvienas lietuvis, 
kuris rūpinasi savo tautos 
likimu. Štai jos metrika: V. 
•V. Šveics, Small Nation 
Survival. Political Defence 
in Unequal Conflicts. Expo
sition Press Inc., 50 Jericho 
Turnpike, Jericho, New 
York 11753, USA. Išleista 
1970 m. Kaina - $ 8.50. J.Š
Tėviškės Žiburiai

mas savų reikalų ir principų. 
Praktiškai mes tuo nieko 
nelaimime: visų pirma silp
niname savo pozicijas radijo 
autoritetų akyse, kad jeigu 
mes patys šaukiamės komu
nikacijos reikaluose vietinės 
kalbos, tai leistoji valdžios 
kaštais lietuvių kalba valan
dėlė nereikalinga. Antra, ką 
mes tuo laimime? Ar patai
kaudami nemokantiems lie
tuviškai tuo padarysime 
juos lietuviais? Pažvelkime į 
mūsų dienų gyvenimo prak
tiką: jaunimas (daugumoje) 
nemoka lietuviškai, bet jis 
dalyvauja (bent kol siekia 
tėvų įtaka) lietuviškuose 
taut, šokiuose, sporte, bet jo 
nėra lietuvių bendruomenė
je, kur sprendžiami lietuvių 
ir lietuvybės reikalai. Ne
moką lietuviškai iki šiolei 
neparodė nei iniciatyvos, nei 
faktiškai veržėsi į aktyvią 
lietuvišką veiklą. Tą geriau
siai liudija Amerikos Vyčių 
organizacija. Iš spaudos ži
nome, kad jie siekia lietu
viško bendravimo, bet jų 
niekur nėra lietuviškame 
gyvenime. Imkim Australi
joje mišrias šeimas: su labai 
mažomis išimtimis visi tie 
lietuviai bernai ir mergos, 
sukūrę mišrias šeimas, yra 
dingę iš lietuviško hori
zonto. Yra gausiai ir palaidų 
viengungių, kurie ieško tik 
’’gero Įsuko”, bet negyvena 
lietuvybe. Todėl šūkis 
(’’KAS NEKALBA LIETU
VIŠKAI...) vis dėl to nėra 
’’morkos ir lazdos politika”. 
Reikia pirmiausia būti 
sąmoningu lietuviu, o ne tik 
kad suprastų, ką lietuviai 
skelbia. Tokie niekad visu 
savimi nesiangažuos už lie
tuvybę, kol jų neprives 
praktiški išskaičiavimai.

Pataikaujant tokiems ne-
mokantiems lietuviškai, ii-* 
gainiui nereikės nei lietu
viškų radijo valandėlių, nei 
lietuviškos spaudos, nei lie
tuvių kalba literatūros, ly
giai ir tų lietuviškų aspiraci
jų, kurios ženklina mūsų lie
tuvišką veiklą - už lietuvybę 
ir nepriklausomą Lietuvą. 
Juk kam rūpi lietuviški ar 
Lietuvos reikalai, tie ras 
kelią, gi tiems, kurie tik 
prabėgomis rūpi lietuviškos 
žinios savo įgeidžiams pa-

Sportas Adelaidėje
VYTIS - NORWOOD 38-12

Mūsų mergaitės šį sezoną 
žaidžia žemiau 20 m. am
žiaus grupėje, tai teks rung
tyniauti prieš pačias pajė
giausias krepšininkes, kurių 
dauguma žaidžia ir aukš
čiausioje ’’District” klasėje. 
Turint omenyje, kad kai ku
rios Vyčio žaidėjos vos tik 15 
m., tai šių pirmųjų rungty
nių laukėme su tam tikru 
susirūpinimu. Nuogastauta 
visai be pagrindo, 
mūs mergaitės sužaidė pa
girtinai ir tuo pačiu pasie
kėme daug žadančią per- 
falę. Taškai: S. Vyšniaus- 

aitė 14,1. Petkūnaitė 11, J. 
Warren 8, A. Snarskytė 3, 
B. Stalbaitė 2. L. Jablons- 
kytė taškų nepelnė, tačiau 
jos žaidimas paliko labai ge
rą įspūdį.

VYTIS - NORWOOD 19-21

Berniukai žemiau 18 m. 
pralaimėjo, nes šiose rung
tynėse stokojo pagrindinio 
žaidėjo L. Janonio. Nežiū
rint to mūsų prieauglis pir
mavo iki paskutinių minu
čių. Taškai: M. Lyle 6, C. 
Renfrey 5, S. Hunter 4, A. 
Snarskis 2, A. Šmitas 2.

Ši komanda pernai žaidė 
grand finale ir taip labai sa
vo žaidimu sužavėjo Grenfel 
viešbučio savininką, kad už 
tai visai komandai nupirko 
klubo spalvų treningus.

VYTIS -
SOUTH ADELAIDE 39:12

Mūsų mergaitės, kurios 
pirmas rungtynes žaidė že
miau 14 m. amžiaus grupėje, 
tačiau, kaip rezultatas rodo, 
galima tikėtis ir daugiau 
jergalių. Taškai: L. Jab- 
onskytė 19, D. Šmitaitė 8, 
j. Šmitaitė 4, C. Vyšniaus
kaitė 4, R. Pociūtė 2, S. Mal- 
iotis 2, M. Raymond 0, G. 
Starinskaitė 0, R. Malliotis 0

Ši komanda pernai žaidė 
žemiau 12 m. grupėje, kur 
jos pasirodė gana puikiai 
užtai Donson Industries vi
som žaidėjom įteikė vertin
gas trofejas.

tenkinti, iš tokių nieko ne
galima tikėtis. Žinau tik ke
letą mišrių šeimų, kurios iš 
savo gyvenimo neišbraukė 
lietuviško prado, bet kiek 
lietuvių per jas yra praras
ta! Tokias šeimas proteguo
jant ir joms pataikaujant, 
mes atstumsime ir lietuviš
ku idealizmu degančius lie
tuvius, kuriais remsis lietu
vybės ateitis išeivijoje.

Jau seniai girdisi balsų, 
kad ir mūsų Uet. spaudoje 
būtų įvesti svetima kalba 
puslapiai lietuviškai nemo
kantiems. Prieš 30 metų 
turėjome tokį privalomą 
puslapį, bet jis.mūsų nepa
tenkino ir vargu ar šiandie 
tas atneštų mūsų intere
sams teigiamų rezultatų. 
Greičiau tas pasitarnautų 
lietuvybės nenaudai.

Tiesa, kaip B. Straukas 
rašo, nulietuvėjimo procesas 
vyksta nesulaikomai. Bet 
kodėl siūloma tą nulietuvė
jimo procesą pagreitinti 
mūsų pačių pastangomis?! 
Kam lietuvybė rūpi (kalbant 
apie lietuviškai nemokan
čius), tas turi ne tik parodyti 
geros valios, bet ir paieškoti 
kelių, kaip tą lietuvybę pro
paguoti. Kalbame apie jau-

PAGERBIMO IEŠMINĖ

Adelaidės L.S.K. "Vytis” 
vasario 4 d. V. ir B. Stalbų 
sodelyje suruošė tradicinį 
sportininkų pagerbimą bei 
vaišes. Klubo valdyba Ade
laidės sportininkų pasirody
mą 34-toje Sporto Šventėje 
įvertino labai teigiamai ne 
tik iš sportinės pusės, bet už 
drausmingą susiklausimą. 
Hobarte iškovoti jaunių 
berniukų ir mergaičių nuga
lėtojų titulai, o be to mūsų 
moterys buvo neįveikiamos 
lauko teniso ir skvuošo pir
menybėse. Klubo V-bos 
lirmininkas J. Jonavičius 
jadėkojo sportininkų bičiu- 
iams už skaitlingą atsilan
kymą. Po to Kęsto Jaciuns- 

kio priminimo trofeja ge
riausiai pasirodžiusiai krep
šinio komandai Sporto 
Šventėse buvo įteikta ber
niukų komandai, kurią priė
mė Liudas Janonis. Jono 
Pyragiaus prisiminimo tro- 
fejoje, kurioje atžymima ge- 
riausiai bei pavyzdingiausiai 
šventėse pasirodę sporti
ninkai, pripažinti Linas Po
cius ir Venessa Kalninš.

Tą savaitgalį per T.V. 10 
kanalą visoje Australijoje 
rinko aukas sportininkams, 
vykstantiems į Los Angeles 
olimpines žaidynes. Klubo 
pirmininkas užsiminė apie 
tai ir iešminės dalyviai tam 
labai pritarė ir per kelias 
minutes buvo surinkta 62 
doleriai ir apie tai painfor
muotas 10 kanalas.

Šia proga norėtųsi labai 
pagirti Adelaidės lietuvius, 
sporto mylėtojus, nes siek
dami olimpinio standarto 
sportininkai ne tik kad pra- 
lieja labai daug prakaito, 
turi daug finansinių išlaidų 
ir pačioje janystėje turi at
sisakyti nuo visokių pramo
gų-

Sportininkų pagerbimo 
iešminė praėjo jaukioje at
mosferoje, tad didelė padė
ka priklauso šeimininkams 
ir talkininkams, kurių visų 
čia neįmanoma suminėti, ta
čiau ant jų pečių guli Vyčio 
klubo parengimų sėkmė.

R.S.

nimą tarp 20-30 metų. Su 
mažomis išimtimis jo lietu
viškame gyvenime nesima
to. Ko galima tikėtis ateity?

Kiekvienu atveju lietuvy
bė yra mūsų veiklos laukas 
ir pasaulis. Bet koks šioje 
srityje pataikavimas ar 
nuolaidžiavimas yra lietu
vybės silpninimas ir net iš
davimas. Tą turėtų žinoti 
visi tie, kurie propaguoja 
prisitaikymo ar konformis
tinę politiką. Kietas reika
lavimas, bet jig yra atsaky
mas į šių dienų kietą poliu-

V. Kikilis

♦ * •
Šiemet kasmetinę dien

raščio Draugo romano kon
kurse premiją laimėjo rašy
toja Alė Rūta už veikalą 
’’Pirmieji svetur”. Konkur
sui buvo prisiųsta 8 rank
raščiai. Premijos dydis - $ 
2000. Mecenatė J. Zdanavi- 
čiūtė-Pupelienė.

Rašytoja Alė Rūta-Arbie- 
nė gyvena Los Angeles, yra 
19 knygų autorė. Premijos 
įteikimo iškilmės vyks Los 
Angeles mieste gegužės 20 
d.
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Informacija
Vasario 16 d. ALB Krašto 

Valdybos pirm. inž. V. Bu-' 
kevičius išvyko ilgesnei ke
lionei lankydamas Australi
jos lietuvių kolonijas. Vasa
rio 16 d. jis jau bus Perthe, 
Vak. Australijoj, kur vasa
rio 19 d. Lietuvos nepri- 
Hausomybės paskelbimo 
mnėjime pasakys kalbą. 
Thsisvečiavęs Vak. Austra- 
ijoi jis grįždamas lankysis 
Ablboume ir gretimose ma- 
žsnėse lietuvių kolonijose.

♦ * ♦
.Gegužės pradžioje numa

tytas Melb. Dainos Sambū
rio vizitas Perthe nukeltas 
vėlesniam laikui.

ŽVEJŲ DĖMESIUI 

- Sydnejaus žvejų klubas 
savo išvykų laiką žvejoti yra 
pakeitęs. Sekanti išvyka 
numatoma vasario 26 d. 
Ateity žvejų išvykos vietoj 
iki šiol galiojusios pirmo 
mėnesio sekmadienio vyks 
kas ketvirtą mėnesio sek
madienį. Visi norintieji da
lyvauti išvykoje turi iš 
anksto registruotis ir įmo
kėti išvykos mokestį Syd. 
Lietuvių klube.

SYDNEY LIETUVIŲ MOTERŲ SOC. GLOBOS DRAUGIJA 
maloniai visus kviečia dalyvauti Draugijos tradiciniame

Užgavėnių blynų baliuje
kovo 3 d., šeštadienį, Lietuvių Namuose Bankstowne. Pradžia 7 vai.

Įdomi programa, turtinga loterija.
Įėjimas: $ 8 asmeniui. Pensininkams ir studentams - $ 5 (įskaitant blynus). 

Visi mielai laukiami ir kviečiami. Savo parengimuose Moterų Draugija dar 
niekad, neapvylė!

Valdyba

Vasario 16 Gimnazija šaukiasi pagalbos
MIELI TAUTIEČIAI,

Kaip kiekvienais metais ir 
šį kartą į metų pabaigą krei
piamės į Jus, prašydami pa
ramos. Gimnazijos išlaiky
mas labai brangus. Mes, lie
tuviai, nepajėgtume net 
vienintelės savo gimnazijos 
laisvame pasaulyje išlaikyti, 
jeigu negautume valdiškos 
paramos. Nors vokiečių val
džia mūsų gimnaziją dosniai 
remia ir net du trečdalius 
visų reikalingų lėšų duoda, 
tačiau vieną trečdalį turime 
patys surinkti. Ypač šiais 
metais mums tai nelengva, 
nes mokinių skaičius šiek 
tiek sumažėjo ir todėl paja
mos mažesnės.

Praeitą vasarą išleidome 
net 8 abiturientus. Labai 
džiaugiamės, kad šiais 
metais per abitūros egzami
nus, kurie laikomi vokiečių 
valdžios priežiūroj, mūsų 
abiturientai atsiekė geriau
sius rezultatus gimnazijos 
istorijoje.

Šiemet taip pat praturtėjo 
mūsų mokslo ir laisvalaikio 
užsiėmimų programa. Šalia 
skautų, ateitininkų ir jauni
mo ratelio įsikūrė dramos 
būrelis. Šalia tautinių šokių 
grupės ir choro suorgani
zuotas mokinių orkestrėlis. 
Mokiniai turi galimybės mo
kytis groti įvairiais instru
mentais. Tautinių šokių 
grupė, choras ir orkestrėlis 
garsina lietuvių vardą sve
timtaučiuose.

Mūsų Pastogė Nr. 6,1984.2.20, psh 8

PRANEŠIMAS

Syd. lietuvių pensininkų 
klubo nariams ir svečiams 
pranešame, kad pensininkų 
iešminė su blynais įvyks ko
vo 6 d., antradienį, 12 vai. A. 
Savickienės sodyboje, 82 
John St., Lidcombe. Malo
niai kviečiame visus daly
vauti.

Valdyba

PATIKSLINIMAS

Pereitame M.P. Nr. 
paskelbta nauja Syd. pensi
ninkų Klubo Valdyba, kur 
pasitaikė netikslumų: į val
dybą išrinktas ne V. Gliau- 
bertas, bet Viktoras Glio- 
nertas. Suinteresuotus ma
loniai atsipašome. Red.

PRANEŠIMAS

Syd. lietuvių savaitgalio 
mokykla mokslo metus - 
darbą pradeda jau vasario 
26 d., sekmadienį, 9.30 vai. 
ryto Lidcombe parapijos 
mokyklos patalpose. Prašo
me tėvus atvesti savo pernai 
mokyklą lankiusius ir naujai 
įstojančius vaikučius.

Nuo šių metų liepos 1 d. 
priklausome Hessenui. Šio 
krašto vyriausybė mus labai 
šiltai priėmė. Ji, kaip ir Fe
deralinė Vokietijos vyriau
sybė, vertina lietuvių pas
tangas išlaikyti savo gim
naziją ir žada visapusiškai 
remti. Atrodo, kad vokiečių 
valdžios pagalba ateinan
čiais metais galėsime pra
dėti statyti naują berniukų 
bendrabutį.

Taigi mokslo ir gyvenimo 
sąlygos gimnazijoje vis ge
rėja. Bet ši gimnazija tik tol 
egzistuos, kol mes ją visi 
remsime.

Šia proga dėkojame vi
siems mūsų rėmėjams, ypač 
rėmėjų būreliams, kurie dar 
ligšiol per trečdalį visų aukų 
surenka. Gimnazija perei
tais metais gavo 124.115 DM 
aukų. Iš Vokietijos 50.430 
DM (14.181 DM pačių gim
nazijos tarnautojų), iš JAV 
48.046,52 DM, Kanados 
21.501,94 DM, Australijos 
3.675,74 DM ir Anglijos 
461,10 DM.

Gilią padėką reiškiame 
BALFui, kuris kasmet 3.600 
dolerių skiria gimnazijai, 
patarnauja rėmėjų būre
liams ir kitiems aukotojams, 
persiunčiant aukas ir išduo
dant atitinkamus pažymėji
mus dėl mokesčių. Dėkoja
me Kanados lietuvių koope
ratyvams, kurie kasmet ski
ria dideles sumas, Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenei, 
Kanados ir Australijos LB,

Skanus ir pigus valgis kiekvieną 
trečiadienį nuo 5.30 iki 8 vai. 
ŠVEDIŠKAS STALAS -

SMORGASBORD. Kaina $ 3

SYDNEJAUS LIETUVIŲ NAMUOSE
16 18 EAST TERRACE. BANKSTOWN (TEL. 708-1414*

PRANEŠIMAS
EKSKURSIJO^REIKALU

9
Sydnejaus Skautų Židinys 

balandžio 7 d. ruošia 
ekskursiją autobusu į Hun
ters Valley, aplankyti 
N.S.W. ’’vyno kraštą”.

Kelionė kainuos $ 8.50 as
meniui.

Susidarius pakankamam 
skaičiui ekskursantų, bus 
vykstama dviem autobusais.

Registruotis pas Bronių 
Žalį (9 Lloyd Ave., Yagoona 

kurios mus labai remia, ir 
Lietuvių Fondui, kuris kas
met paskiria gimnazijai 
1.000 dolerių.

Mes ir vėl prašome Jūsų 
aukų ir esame tikri, kad mū
sų neapleisite. Pinigus galite 
siųsti per BALFą, per 
Bendruomenę ir tiesiog 
gimnazijai — Privates Li- 
•tauisches Gymnasium, 684 
Lampertheim — Huetten- 
feld, West Germany.

Linkime daug kalėdinio 
džiaugsmo ir laimingų Nau
jųjų 1984, metų!

Tėvas Alf. Bernatonis, 
OFM Cap pirmininkas, A. 
Šmitas direktorius, J. Va
liūnas iždininkas

Kas gali sau leisti šių die
nų banko nuošimčius, tam 
nereikalingas kreditas.

Viename Vilniaus parke 
žmogus sėdi ant suolelio ir 
skaito hebrajišką knygą. 
KGB pareigūnas jam ir 
sako:

— Nėra čia ko tau stengtis 
mokytis hebrajiškai. Vistiek 
neišvažiuosi į Izraelį.
Žiogelis jam į tai:

— Žinau. Bet taip pat ži
nau, kad danguje kalba heb
rajiškai. •

KGB agentas jam atsako:
— Manai pateksi į dangų? 

O gal eisi į pragarą.
— Gal, — atsikerta žmo

gelis. — Rusiškai jau seniai 
moku!

Vasario 26 d., sekmadienį

TCRGVS
Daug laimikių ir 
daug daug naujovių! 
ATEIKITE IR IŠBANDYKITE SAVO 
LAIMŲ!
Pradžia 2.30 vai.

2199), tel. 70 3101, po 7 vai. 
vakaro.

Kelionės mokestis bus
renkamas kiek vėliau.

Sydnejaus Skautų Židinys

ONOS BAUŽIENĖS
SUKAKTIS

Sausio 28 d. Adelaidėje 
buv. sydnejiškė ir plačiai ži
noma veikėja p. Ona Bau- 
žienė savo sūnaus Dr. R. 
Baužės sodyboje dalyvau
jant gausiems svečiams at
šventė 80 metų amžiaus su
kaktį. Gyvenimą praleidus 
Sydnejuje ir gražiai bei sėk
mingai pasidarbavus tarp 
Sydnejaus lietuvių p. O. 
Baužienė numato galutinai 
įsikurti pas sūnų Adelaidėje. 
Įvertindama jos sėkmingą 
veiklą lietuvių tarpe 1982 m. 
Britanijos karalienė ją ap
dovanojo BEM medaliu, o 
AL B-nė ją pripažino savo 
Garbės nare.

Sveikiname p. O. Baužie- 
nę brandžios sukakties pro
ga ir linkime saulėtų dienų ir 
gražiaus nupelnyto poilsio!

PRANEŠIMAS

Melbourne Varpo Sporto 
Klubo metinis susirinkimas 
įvyks vasario 26 d. Lietuvių 
Namuose, Bendruomenės 
kambary, 2.30 vai. Kviečia
me visus sportininkus, rė
mėjus ir suinteresuotus lie
tuvius. Valdyba

KOVO KLUBE

Pranešame, kad sporto 
klubo Kovo metinis susirin
kimas šaukiamas kovo 11 d. 
3 vai. Lietuvių Namuose 
Bankstowne. Klubo nariai, 
rėmėjai ir prijaučiantieji 
maloniai kviečiami susirin
kime dalyvauti.

Valdyba
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bimų turinį neatsakoma.

LIETUVIŲ ŠALPOS
DRAUGIJA "LABDARA"

Mielosios ir mielieji "Lab
daros” Draugijos narės, na
riai ir rėmėjai!

Su Naujais 1984-siais Me
tais, su šviesiais viltingais 
lūkesčiais!

Mūsų lietuviškame išeivi
jos gyvenime paskutinieji 
metai pasižymėjo dideliais, 
gerai pavykusiais pasaulinio 
masto parengimais, kaip 
Lietuvių Dienos, PLB Sei
mas, Lietuvių Jaunimo 
Kongresas ir pan. Pasireiš
kė mūsų visuomeninis ge
resnis organizuotumas, lei
džiantis mums pasistūmėti 
priekin tarptautinėje areno
je. "Labdaros” Draugija 
prisitaiko esamai padėčiai ir 
rūpinasi padėti paramos 
reikalingiems, ypač
moksleivijai įmanomai pla
tesniu mastu.

1983 metais ’’Labdara” 
turėjo pajamų: nario mo
kesčio DM 1.968.77, šalpai ir 
stipendijoms DM 11.677.02. 
Išleista šalpai ir stipendi
joms DM 11.979.50, rūbų, 
knygų ir kt. siuntoms į Len
kiją DM 734.12. Visos kitos 
išlaidos DM 946.69.

"Labdaros” Draugija šir
dingai dėkoja nariams ir rė
mėjams už paramą, prašo ir 
tikisi šiais metais palan
kumo jos veiklai. Reikalingų 
paramos skaičius daugėja. 
Draugijos Valdyba mato 
didelį reikalą ir naudą padėti 
mūsų jaunimui. Reikalingi 
rūbai, knygos ir pinigai.

Banko konto: Labdara e. 
V. Landesgirokasse 
Stuttgart Nr. 1185168 
BLZ 60050101.

Adresas: J. Glemza, 
Conventrain 33, 7260 Calw- 
Hirsau

"Labdaros” Draugijos Val
dybos vardu pirmininkas J. 
Glemža

Kas negerbia kitų, to kiti 
irgi negerbia, sako liaudies 
išmintis.

Administracijos adresas:
P.O. Box 550 Bankstown 2200

Adminstradjos tel. 709 4846
Prenumerata:
Australijoje metams $ 20
Užsienyje paprastu paštu $ 24
Oro paštu i N. Zelandiją $35
Oro paštu kitur $50

Printed bv Rotor Presą Ltd.
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