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LIETUVA GYVA
V. Baltutis

Pogrindžio spauda iškelia, 
kad šioje propagandoje dir
ba ne tik okupantai, bet ir 
lietuviai. Tai yra skaudu, kai 
mokytojai, profesoriai, aka
demikai, žurnalistai, rašyto
jai jungiasi į šį pardavikišką 
darbą. Šių žmonių, rašo po
grindžio spauda, negalima 
pateisinti, jie verti tautos 
pasmerkimo. Jie sąmoningai 
iškraipo istorinius faktus, 
ištrina garbingą tautos pra
eitį ir atlieka okupacijos 
apologetų vaidmenį.
Pogrindžio spaudoje 
suminimos jų pavardės: 
Žiugžda, Vaitkevičius, Ne- 
mickas ir kt. Nepagirtini ir 
tie, kurie siekdami pigiai 
įsigyto mokslo laipsnius, 
savo disertacijose niekina 
lietuvių tautos vertybes. Jie 
pasitarnauja ne mokslui, bet 
sovietinei propagandai, nu
kreiptai prieš lietuvių tautos 
savarankišką gyvenimą — 
nepriklausomybę.

Toks mūsų pačių lietuvių 
įsijungimas į tarybinės pro
pagandos darbą rodo tauti
nės ambicijos ir atsparumo 
stoką. Tautinės ambicijos 
privalėtume pasimokyti iš 
mūsų kaimynų lenkų ir net 
pačių rusų. Jei kas bando 
žeminti jų tautą, jie gana 
jautriai ir energingai rea
guoja.

Visiems lietuviams, gyve-1 
nantiems krašte ir užsieny
je, yra aišku, kad sovietinė 
okupacija turi tuos pačius 
tikslus, kaip ir caristinė. 
Rusinimo politika vedama 
po tautų draugystės ir pro
letarinio nacionalizmo prie
danga, o provoslavinimą 
pakeitė prievartiniu ateizmo 
primetimu.

Tęsinys iš pr. M.P. Nr.

Dabartiniai Lietuvos 
valdovai” skelbia apie tau

tų — respublikų savarankiš
kumą, kurio visiškai nėra. 
Juk savarankiškumas yra 
teisė pačiai tautai, be sveti
mos prievartos, spręsti ir 
tvarkytis savo ekonominius, 
kultūrinius ir politinius san
tykius su kitomis tautomis. 
Šie visi ryšiai sudaromi lais
va valia ir laisvai nutraukia
mi, ieškant kitų, be jokių 
politinių implikacijų. Sovie
tų Sąjungos konstitucijos 70 
str. sako, kad Tarybų Są
junga yra sudaryta... ”Lais- 
vo nacijų apsisprendimo ir 
savanoriško susivienijimo 
pagrindu”, o 72 str. paryški
na, kad... ’’Kiekvienai są
junginei respublikai palie
kama teisė laisvai išstoti iš 
Tarybų Sąjungos”. Tai žo
džiai brutaliai prievartai 
pridengti, nes nei Užkauka
zės, Vidurinės Azijos, Ukra
inos ir Pabaltijo tautos neį
stojo į Tarybų Sąjungą lais
vu noru, o jėga ir prievarta 
{jungtos. O dėl išstojimo iš 
Tarybų Sąjungos, užtenka 
viešai prasitarti, kad atsi- 
durtum kalėjime ar kon
centracijos stovykloje.

Pogrindžio spaudoje iške
liamos visos okupanto už
mačios. Nenuostabu, kad jos 
leidėjai ir platintojai yra 
persekiojami ir sunkiai bau
džiami.

Ypatingai daug pavardžių 
mini ’’Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kronikos”. Jos 
pradėtos leisti prieš 12 me
tų, t.y. 1972 m. kovo 19 d. Jų 
tikslas informuoti visus ti
kinčiuosius ir pasaulį apie 
vykstančią tikinčiųjų diskri- 
miniaciją. Pernai pasirodė

Čikagoje išleistas šeštasis 
tomas, kuris skiriamas de
šimtmečiui atžymėti.

Religinė rezistencija pasi
reiškė daug vėliau negu 
tautinė. Manoma, kad Stali
no skaudžios represijos 
prieš Katalikų Bažnyčią il
gam laikui sukūrė pasyvumo 
atmosferą kunigijos tarpe. 
Bažnytinė hierarchija buvo 
įsitikinusi, kad ’’prieš vėją 
nepapūsi” ir klusniai vykdė 
sovietinės valdžios reikala
vimus, o komunistų partijos 
viršūnės planavo ir tikėjosi 
greitesnio Bažnyčios sulik- 
vidavimo. Kunigų seminari
ja buvo tiek suvaržyta, jog 
kasmet galėdavo priimti 
tiktai penkis kandidatus. 
Religinių reikalų tarybos 
įgaliotinis jautėsi esąs ’’ca
ras ir dievaitis”, galįs tere- 
rizuoti kunigus ir ordinarus. 
Tuo metu Maksvoje pradėjo 
reikštis įvairūs disidentiniai 
judėjimai. Kai kurie drąsiai 
stojo prieš milžinišką sovie
tinės santvarkos jėgą. Gimė 
naujos idėjos, pasirodė slap
ti leidiniai, pasisaką prieš 
komunistinę uzurpaciją. Tai 
buvo pirmieji daigai, po il
gos šaltos, tamsios ir bevil
tiškos šiurpios -įėmos. Pir
mieji disidentai buvo griež
tai baudžiami, bet viešoji 
pasaulio opinija, Helsinkio ir 
Madrido konferencijos teikė 
vilčių ir disidentinis judėji
mas augo.

Nukelta į 4 psl.

ĮVYK
RINKIMAI NSW

NSW valstijoje paskelbti 
nauji rinkimai, kurie įvyks 
kovo 24 d. šešt. Premjeras 
N. Wran paskelbė rinkimus 
prieš laiką susidarus stipriai 
opozocijai dėl pasireiškusios 
korupcijos. N.S.W. rinkimai 
yra reikšmingi ir visai Aus
tralijai, nuo ko priklausys ir 
dabartinės darbiečių fede
ralinės vyriausybės padėtis, 

j Kaip žinia, darbo partijos 
' rankose yra ne tik federali

nė vyriausybė, bet ir dau
gumas Australijos valstijų 
išskyrus Queenslandą, Tas- 
maniją ir Šiaurinę Teritori- 
8. Neseniai vykusieji rin- 

mai atskirose vietovėse 
parodė, kad balsuotojų en
tuziazmas darbo partijai yra 
gerokai atšalęs.

Taip pat Australijos min. 
pirmininkas Mr. B. Hawke 
grasina, kad galį federaliniai 
rinkimai įvykti prieš laiką, 
nors darbiečių rankose fed. 
vyriausybė nejaučia rimtes
nės krizės. Greičiausia pats 
min. pirm. Mr. Hawke tuo 
norės sustiprinti savo pozi
ciją ypač pasireiškus nesu
tarimams pačios darbo par
tijos viduje.

Alfonsas Dargis RUDUO
Spalvota grafika

I A I
Pereitos savaitės savo 

kalboje naujasis sovietų ly
deris K. Černenko neparo- 
dęs tokio agresyvumo Va
karams, kaip kad matėsi iš 
prieš jį buvusių sovietinių 
vadų. Vakaruose daromos 
išvados, kad Černenko sieks 
taikingo sugyvenimo su 
Amerika ir gal net glaudes
nio bendradarbiavimo, tik 
laukiama iniciatyvos iš ame
rikiečių pusės. Atrodo, 
Amerikos prez. Reagan yra’ 
tam linkęs.

♦♦♦
Užbaigta šių metų pasau

linės olimpijados žiemos 
• sporto sekcija, pravesta Ju

goslavijoje, Sarajevo apy
linkėje. Žiemos sporte efek
tyviausiai pasireiškė sovie
tiniai sportininkai, laimėję 
25 medalius, seka Rytų Vo
kietija su 24 medaliais. 
Amerikos žiemos sportinin
kai tegavo tik 8 medalius.

***
JAV sostinėje Washing

tone yra 116 užsienio vals
tybių ambasadų, kurių 
Eastatų vertė siekia 343 mi- 
jonus dolerių. Atstovybės 

už šį turtą jokių mokesčių 
nemoka, bet miestui mokes
čius apmoka JAV federalinė 
valdžia. Lietuvos atstovybės 

turtas Washington© miesto 
knygose įvertintas 240.000 
dolerių. Visose atstovybėse 
dirba 21.220 žmonių ir visi 
su diplomatiniu imunitetu, 
.y. jie negali būti suimami, 

teisiami ar baudžiami.
*♦*

Bengalija neseniai išvarė 
18 sovietų diplomatų rem
damiesi, kad sovietiniai dip
lomatiniai pareigūnai kišosi 
į krašto vidaus reikalus.

ABEJONĖS DĖL 
PALIKIMŲ

Vis labiau Amerikoje 
abejojama, ar palikimai pa
siekia gimines Sov. S-goje. 
Testamentų vykdytojai 
advokatai Amerikoje reikalą 
aiškina apklausinedami at
vykusius iš Rusijos ir net 
krašto senatorius bei kong- 
resmanus. Neturima žinių, 
kas atstitinka su palikimų 
pinigais, kai jie patenka į 
Sov. S-gą. Nors sovietų ad
vokatai tvirtina, kad pavel
dėtojai viską gauna, bet ne
suteikia informacijų konk
rečiais atvejais. Amerikoje' 
yra nusiskundimų, kad 
stambesnių palikimų pavel
dėtojai nieko negavę, nors 
palikimo pinigai buvę pa
siųsti daugiau kaip prieš 
metus.
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Neaplenkime ir jų
Šie metai gal daugiau ne

gu kiti būdingi sukaktuvė
mis: 500 metų nuo šv. Kazi
miero mirties, 120 metų nuo 
spaudos uždraudimo, 40 
metų VLIKO sukaktis, ir 
ėdė visokių tautai reikšmin
gų sukakčių. Lygiai šįmet 
sausio 9 d. sukako 40 metų 
nuo pirmojo ir paskutinio 
nepriklausomos Lietuvos 
prezidento Antano Smeto
nos mirties. Jis mirė 1944 m. 
sausio 9 d. pabėgęs iš Lietu
vos bolševikams ją okupuo
jant ir karo metu per viso
kias kliūtis pasiekė Šiaurės 
Ameriką ir apsigyveno Cle- 
velande pas sūnų. Namuose 
ištikus gaisrui jis žuvo ug
nyje.

Šalia visų kitų sukakčių 
prez. A. Smetonos 40 metų 
sukakties paminėjimas lie
tuvių tautai gal būtų labiau 
reikšmingas, negu kokie le- 
gendariniai šventieji, 
kurių ir reikšmė tautai tėra 
tik tariama ir legendarinė. 
Tuo tarpu apie mūsų reikš
minguosius politikus, ypač 
apie tuos, kurie tiesioginiai 
dirbo Lietuvai būdami vy
riausybių viršūnėse ir vado
vavę krašto politikai ir 
ūkiui, deja, apie juos ma
žiausiai kalbama. Juk tokie 
asmenys, kaip valstybės 
prezidentai, neatėjo iš gat
vės, bet savo veikla turėjo 
pasižymėti ir tautos akyse 
iškilti, kad jie buvo renkami 
į aukščiausias viršūnes. 
Kaip juos vėlesni ir net da
bartiniai lietuviai politikai 
vertina atsižvelgiant į įvai
rias politines situacijas, ir 
gal žvelgiant iš šios dienos 
taško savose pozicijose sa
vęs nepateisinę arba pasiro
dę prisiimtose pareigose 
persilpni, vis tik rinkimų 

A.A.
VLADUI DAUDARUI 

staiga mirus, jo visus mielus artimuosius, draugus bei 
bendradarbius liūdesy nuoširdžiai užjaučiame ir drauge 
liūdime.

M. ir V. Bukevičiai
0. ir J. Maksvyčiai
R. ir D. Gakai
R. Bukevičius

Mielam bičiuliui ir bendradarbiui
A.A.

VLADUI DAUDARUI
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame jo draugei Albinai 
Liutackienei, seseriai ir broliams Lietuvoje ir visiems 
artimiesiems.

Valentinas Gulbinas ir šeima

Australijos Lietuvių Fizinio Auklėjimo Sąjungos 
pirmininkui ir nuolatiniam sporto darbuotojui

A.A.
VLADUI DAUDARUI 

staiga mirus, visus jo artimuosius, draugus ir 
sportininkus liūdesnio valandoje giliai užjaučia 

ALB Krašto Valdybos vardu 
V. Bukevičius, pirm.
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keliu tauta jais pasitikėjo ir 
būdami tautos viršūnėje pa
liko tautai reikšmingos įta
kos. Galbūt iš visų trijų bu
vusių Lietuvos prezidentų 
Antanas Smetona tautos 
istorijoje paliko giliausius 
pėdsakus, kurių Tie gali iš
trinti jokie vėlesnių laikų 
jam daromi priekaištai ar 
užmetinėjimai. Nereikia už
miršti, kad jo gyvenamojo 
meto ir veiklos laiko dvasia 
radikaliai buvo skirtinga ir 
žiūrėdami į jų meto Lietuvą 
iš šios dienos taško daug 
kur patys klysime, nes nie
kas negalėjo pramatyti įvy
kių raidos, ką mes vėliau 
pergyvenome ir šiandie 
žinome.

Šia proga paminint prez. 
Antaną Smetoną taip pat 
primintina, kad šiais metais 
sueis 110 metų nuo jo gimi
mo (gimęs 1874.8.10}. Nesi
leidžiant į detales tenka pa
minėti, kad Antanas Smeto
na dar nuo Dr. Vinco Kudir
kos laikų visame lietuviška
me sąjūdyje ir ypač siekiant 
Lietuvos nepriklausomybės 
buvo pati centrinė figūra. 
Pagaliau ir atgavus nepri
klausomybę A. Smetona jai 
vadovavo kaip prezidentas 
ir gilus kultūrininkas. Jis 
nuo pat savo veiklos pra
džios vadovavosi principu — 
laikytis visai tautai vienin
gai, nes tik suvienytomis jė
gomis atgausime laisvę ir 
išsilaikysime. Nepasikeitė 
tas jo požiūris ir principas ir 
būnant Lietuvos prezidentu, 
tik gal tas suvienijimo sieki
mas jo vadovybėje ir buvo 
kiek peržengęs ribas tauti
ninkų partiją jam pripažinus 
tautinės vienybės pagrindu. 
Daugelis ir šiandie sąmo
ningų lietuvių prisimena

Prez. Antanas Smetona

Kvietimas
Į LIETUVIŠKĄ

SAVAITGALĮ
Kviečiame visus — jaunimą ir vyresnius į mūsų ruošiamą 

AKAD. SAVAITGALĮ kovo 24-25 d.d.
Camp Manyung, Mt. Eliza, prie Melbourne (pajūryje)

Gera prora pabūti savųjų tarpe, pasportuoti, pasimau
dyti, paklausyti gerų paskaitininkų, linksmai praleisti 
porą dienų. Nakvynė ir valgis tik $ 22, mokiniams ir stu
dentams $ 15.

Laukiame visų iš Adelaide, Sydney, Canberra, Geelong 
ir kitur. Registruotis ir tolimesnės informacijos - 37 
Sunray Ave., Cheltenham, 3192. Telef. (03) 583 4258 va
karais.
* Bus miegama barakuose, valgis virėjo gamintas.
* Pradžia 9 vai. šeštadienį, pabaiga 7 vai. vak. sekmadienį

Akad. Skautų Sąjūdžio Melbourne Skyrius

prez. A. Smetoną kaip dik
tatorių, bet jam valdant 
Lietuva klestėjo ir buvo ne
priklausoma. Kokie mes 
šiandie būtume laimingi gy
vendami kad ir A. Smetonos 
diktatūrinėje nepriklauso
moje Lietuvoje! Pagaliau 
tuo metu niekas negalėjo 
pramatyti, kaip visi politi
niai reikalai rutuliosis iki 
šios dienos padėties. Ano 
meto totalitarinė dvasia bu
vo užvaldžiusi visą Europą, 
ir nenuostabu, kad ir Lietu
voje atsirado panašių nuo
taikų. Tad ir klysta visi tie, 
smerkdami prez. A. Smeto
ną šiandie, kai po laiko da
barties politikams jau viskas 
žinoma ir pastaruosius fak
tus taiko ano meto politi
kams. \ '

Ir šiandie bent išeivijoje 
siekiame tos pačios tautinės 
vienybės, kuo vadovavosi ir 
savo veiklą grindė prez. A. 
Smetona. Mums reikalinga 
vienybė ne kokioje nors ide
ologinėje ar socialinėje uni
formoje, bet tautinė vieny
bė. Net ir komunistai būtų 
tarp visų ideologinių kryp
čių lygiai naudinti tautai, 
jeigu jie vardan savo ideolo
gijos neaukotų tautos ir 
neišduotų tautinių principų.

Minint tad visokias su
kaktis prasminga paminėti 
ir buvusius mūsų krašto va
dovus, kurie savo įnašą tau
tai atidavė galbūt su dides- \ 
niu kaupu, negu kokie mo
mentiniai veikėjai ar šven
tieji. (V.k.)

—I I. —

PALAIDOTAS
JONAS KALINSKAS

Vasario 21 d. miręs Salę 
seniūnijoje (Vic.) sulaukęs s 
89 m. amžiaus, palaidotas 
vasario 24 d. Moe kapinėse 
dalyvaujant daugeliui vieti
nių lietuvių ir iš Melbourne, 
draugams ir bendradar
biams. Laidojimo apeigas 
atliko vietinis kunigas aus
tralas giedant lietuviškas 
giesmes. Atsigulė šalia duk
ters Sofijos ir anūkės Viole
tos. Atsisveikinimo žodį tarė 
ilgametis bendradarbis Juo
zas Mikštas iš Melbourne, j 
Sale seniūnijos vardu atsi- | 
sveikino seniūnė E. Eskir-| 
tienė užberdama žiupsnelį 
Lietuvos žemės. Liūdesy

MIRUSIEJI

A.a. Petras Šileris

PETRĄ ŠILERĮ 
AMŽINYBĖN IŠLYDĖJUS

Vasario 17 d. mirė Gee- 
longe lietuvis Petras Šileris, 
apie 60 m. amžiaus. Liūde
syje paliko žmoną Miraldą, 
dukreles Ritą ir Benitą, se
seris Emą ir Mėtą, jų šeimas 
ir daug draugų.

Palaidotas vasario 21 die
ną. Gedulingas pamaldas at
liko australų evangelikų ku
nigas. Lietuvių skautų var
du, kuris jiems priklausė 
nuo pačios jaunystės dienų, 
atsisveikino L.S.S. Austra
lijos Rajono Brolijos Vadei
va j.s.fil. Dr. R. Šarkis.

Petras Šileris buvo gimęs 
1924 metais spalio 24 d., 
Gotlibiškių kaime, Šakių 
valsčiuje ir apskrityje, pasi-
turinčių ūkininkų šeimoje. 
Belankydamas vietinę pra
džios mokyklą, įstojo i skau
tus, kurių eilėse išbūvo'ak
tyvus iki pat mirties. Bolše
vikų okupacijos metais Pet
ras su tėvais ir seserimis 
)asitraukė į Vokietiją. Karui 
)asibaigus gyveno pabėgė- 
ių stovykloje Luebecke, vė- 
iau Greven, iš kur 1948 me
tais emigravo į Angliją. Čia 
susipažino ir vedė estę Mi
raldą ir susilaukė pirmosios 
dukrelės Ritos. Iš Anglijos 
■jaunoji Šileriu šeima 1949 
metais grįžo atgal į Vokieti
ją ir 1951 metais emigravo į 
Australiją. Apsigyveno 
Geelonge kur susilaukė ir 
antrosios dukrelės Benitos.

Pastoviai apsigyvenęs, 
Geelonge, pradžioje dirbo 
Ford fanrilro A-Jo t -

šeimą, dukreles išauklėjo 
sąmoningomis lietuvaitėmis, 
kurios dalyvavo skautuose, 
lankė savaitgalio mokyklą, 
šoko tautinius šokius, daly
vavo lietuviškuose parengi
muose. Pats Petras taip pat 
nebuvo abejingas lietuviš
kiems reikalams. Priklausė 
lietuvių bendruomenei, bu
vo Bendruomenės Valdybos 
narys ir Valdybos pirminin
kas,, ilgametis Savaitgalio 
Mokyklos Komiteto pirmi
ninkas. Kaipo statybininkas, 
daug prisidėjo prie Geelong 
Lietuvių Namų statybos ir 
praplėtimo darbų.

Be kitų lietuviškų organi
zacijų, ypč žavėjosi lietuvių 
skautų veikla. Į Lietuvių 
Skautų Sąjungą įstojo dar
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STOVYKLA VIKTORIJOJE
KAZIMIERO STOVYKLA 

VIKTORIJOJE

. Melbourne "Džiugo” tun
tas sausio 3-8 d.d. suruošė 
Gilwellio Parke, Vic. šv. Ka
zimiero vardo stovyklą, ku
rioje nuolatiniai stovyklavo 
apie 50 skautų-čių (savait
galį jų skaičius prašoko 70). 
Drauge su melburniškiais 
čia stovyklavo Adelaidės 
sesės A. Baltutytė ir D. Po
ciūtė ir iš Tasmanijos atvy
kusi T. Šiaučiūnaitė (pri
klauso ’’Džiugo” tuntui).

Stovyklai vadovavo v.s. 
D. Čižauskienė. Jos vadiją 
sudarė: dvasios vadovas 
kun. P. Vaseris, adjutantas 
ps. V. Špokevičius, seserijos 
pastovyklės vadovė ps. J. 
Šimkienė, brolijos pasto
vyklės s.v. A. Šimkus, iždi
ninkas v.s. H. Antanaitis.

Stovyklą maitino virėjos 
psl. M. Špokevičienė ir v.sk. 
N. Kairaitienė, kurioms 
maistą pristatė p.p. A. ir A. 
Kairaičiai.

Stovykla gal buvo būdin
ga tuo, kad nors vyr. vado
vai ir buvo vyr. kartos, ta
čiau praktiškas vadovavi
mas, ypač užsiėmimų metu, 
duotas jaunesniesiems, kad 
jie įsigytų patyrimo besi
ruošdami vadovo parei
goms.

Adjutanto pareigas.entu- 
ziastiškai atliko sk.v. kand. 
P. Šurna.

Skaučių pastovyklei va
dovavo v.sk. A. Stasiliūnaitė 
ir jos padėjėga v.sk. K. Baš- 
kytė. Jos tvarkėsi pavyz
dingai.

Skautų pastovyklei pirmą 
kartą vadovavo prit.sk. L. 
Šeikis, su padėjėju prit.sk. 
J. Rukšėnu. Be abejo, pir
mas kartas yra sunkus, ką 
bedarytum, ypač, kai reikia 
įsakinėti savo amžiaus 
draugams, todėl karts nuo 
karto tekdavo ’’seniams” 
priminti jaunųjų vadovų pa
reigas...

Sk. vyčių bei budžių 
pastovyklėje atsakomybę 
nešė s.v. D. Alekna, savo 
pareigas attikęs pasigėrėti
nai.

Vyresnėms sesėms vado
vavo v.sk. K. Baškytė. Sesė 
v.sk. L. Muceniekaitė ėjo 
stovyklos gailestingosios 
sesers pareigas.
Stovyklos užsiėmimų 

programą paruošė ir ją pra
vedė (su maža vyr. brolių 
pagalba) sk. vyčiai ir prityrę 
skautai. Užsiėmimams va
dovavo s.v.kand. P. Šurna, 
talkinamas sk. vyčių kandi
datų M. Baltučio, A. Alek
nos ir prit. skautų - L. Šilei- 
kio, J. Rukšėno ir D. Kęsmi- 
no. Jie pravedė topografi
nius užsiėmimus, parody
dami, kaip naudotis kompa
su ‘ir žemėlapiu, kas buvo 
praktiškai išbandyta kitą 
.dieną iškylos metu. Jie taip 
pat supažindino, kaip pasi
statyti lapines iš miške su
rastos medžiagos, užklupus 
nakčiai ar esant blogam

v.s. D. Čižauskienė

orui. Lapinių statybos prak
tika atlikta pasidalinus gru
pėmis konkurso būdu. Dar
bas vyko kaip skruzdėlyne: 
buvo velkamos nukritę me
džių šakos, rišamos žolėmis, 
dengiamos paparčių lapais, 
kol miške neatsirado 7 įvai
raus stiliaus ir dydžio lapi
nės.

Vieną dieną autobusu nu
vykta į Emeraldo ežerą pa
simaudyti. Didžiausią susi
domėjimą sukėlė čiuožimas 
vandens loveliu (water 
slide).

Paskutinis užsiėmimas, 
neskaitant laužų ir kt. 
įprastinių, stovyklinių pra
mogų, buvo kliūčių takas, 
kur turėtas ir nemalonus 
įvykis, vienai dalyvei susi- 
žeidžiant koją.

Australijos Rajone
GEELONGO SKAUTŲ

ŽIDINIO SUEIGA

* Sausio 8 d., ’’Šatrijos” tun
to "Baltijos” stovyklos rajo
ne, suruošta Geelongo 
Skautų Židinio ir Lietuviš
kos Skautybės Fondo Gee
longo rėmėjų informacinė 
sueiga. Bendrajai sueigai 
vadovauti pakviestas p. Vyt. 
Bindokas, sekr. - p. K. Sta- 
rinskas.

Svarstytas šv. Kazimiero 
500 m. mirties minėjimo su
ruošimas Geelonge ir iš
klausytas Liet. Skautybės 
Fondo Geelongo atstovo 
pranešimas.

ALB Geelongo Valdybos 
ir ’’Šatrijos” tunto vadijos 
pavedimu, minėjimą ruošti 
pavesta Geelongo Skautų 
Židiniui kovo 18 d.

Liet. Skautybės Fondo 
Geelonge atstovas, v.s. A. 
Karpavičius, supažindino 
sueigos dalyvius su LSF 
tikslais, jo attiktais ir numa
tomais darbais, Fondo da
bartine padėtimi, palūkanų 
paskirstymu ir t.t., drauge 
padėkodamas Fondo rėmė
jams.

* Geelongo Šv. Kazimiero 
Šventės Komitetas sudary
tas vasario 11 d. Į jį, be 
Skautų Židinio kanclerio, A. 
Karpavičiaus, įeina: Juozas 
Gailius, Geelongo Liet. Są
jungos Klubo pirm., s. Vyt. 
Matulis, ’’Šatrijos” tunto 
tuntininkas, Vyt. Bindokas - 
Geelongo Liet. Sporto Klubo 
”Vyčio’v Valdybos narys.

L.S.K.”Vyčio” Valdyba 
komitetui paskyrė ir paramą 
- $ 30.00, drauge palinkėda
mas sėkmės. Komiteto nuo
širdi padėka už paramą!

ALKA

Stovyklos metu trys sesės 
davė vyr. skautės įžodį: D. 
Balnionytė, V. Bruožytė ir. 
D. Tamošaitytė. Sk. vyčio 
įžodį - M. Baltutis. Sesės R. 
Čižauskaitė, L. Ramanaus
kaitė ir V. Tamošaitytė, at
tikusios nustatytą
programą, perkeltos į Pri
tyrusių Skaučių Jūratės 
draugovę kandidatėmis. 
Skaučių įžodį davė A. Šim
kutė, T. Šiaučiūnaitė, R. 
Zdaniūtė ir K. žižytė, skau
tų - A. Brovedani ir K. Zda
nius.

Bendrai paėmus stovyklą 
reikia laikyti pasisekusia. 
Padėka priklauso jauniems 
vadovams už jų darbą ir en
tuziazmą. Buvo nugirsta, 
kad jie dabar suprantą, kad 
vadovų darbas nėra toks 
paprastas, kaip jiems anks
čiau atrodė. Tenka pasi
džiaugti, kad vis dėl to turė
sime vadovų ateičiai, tik 
reikia kantrybės ir darbo, 
kuriuos ne visi ir ne visuo
met mėgsta. A Šimkus

MELBOURNO
SKAUTININKŲ

RAMONĖJE

♦ Melbourne Skautininkų 
Ramovės iškyla įvyko gruo
džio 8 d. drauge su "Džiugo”' 
tuntu. Vykstant tunto 
vienetų užsiėmimams, vyko 
ir ramovės narių sueiga, ku
rios metu Ramovės pirm. s. 
J. Žitkevičienė supažindino 
dalyvius su LSS 65-čio veik
los istorija.

Ramovės sekretoriui, ps. 
J. Sadauskui pasitraukus, 
naują ja sekretore sutiko 
būti ps. B. Prašmutaitė.

* Melbourne Skautininkų 
Ramovės sueiga suruošta

Australijos Rajono reprezentantai ’’Aušros” stovykloje: 
prieky iš k.: v.s.sl. A. Bindokas, ps. P. Valodka. Stovi: 
v.s. B. Žalys, v.s. fil. B. Barkus, j.s.fil. R. Šarkis.

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

sausio 8 d., Kazimiero sto
vyklos rajone, Gilwell Park, 
Vic. Joje aptarta 1984 m. 
veikla, prisidėjimas prie šv. 
Kazimiero 500 m. jubiliejaus 
minėjimo ir kt. Įnf.

SYDNEJAUS SKAUTŲ
ŽIDINYS RUOŠIA 

EKSKURSIJA

* Sydnejaus Skautų Židinys 
balandžio 7 d. vėl ruošia 
ekskursiją į Hunters Valley, 
kur aplankys vyno pramonę, 
ir patikrins ar tikrai ten vy
nas toks geras, kaip rekla
muojamas. Jei atsiras pa
kankamai ekskursantų, bus 
vykstama dviem autobusais. 
Kelionės kaina - $ 8.50 as
meniui. Registruojamasi pas 
B. Žalį, tel. 70 3101, po 7 vai. 
vakarais.

'AUŠROS” TUNTE 

* Pasikeitimai ’’Aušros” 
tunto vadijoje: nuo vasario 1 
d. iš pareigų atsistatydinus 
ps. V. Gaidžioniui, naująja 
tuntininkė paskirta s. Mari-

3 na Cox. Tunto vadiją be 
tuntininkės, sudaro: tunti- 
ninkės pavaduotoja v.s.v^sl. 
Rasa Blansjaar, dvasios va
dovas - v.s.fil. prel. Petras 
Butkus, tunto adjutantas 
s.v.v.sl. Tomas Pullinen, 
tunto skautų skyriaus vedė
jas s.v.v.sl. Algis Kapočius, 
sekretorius v.s. Bronius Ža
lys, iždininkas s.v.v.sl. Vy
tenis Šliogeris, ūkio sky
riaus vedėjas ps. Viktoras 
Gaidžionis, egzilų skautų at
stovai v.s.sl. Audronė Sta- 
šionytė ir s.v. Raimundas 
Jurkšaitis bei tunto vienetų 
vadovai.

* ’’Aušros” tuntui šiuo metu 
priklauso šie vienetai: 1. 
Jaun. skaučių-tų ’’Šešupės" 
Draugovė (draugininke 

v.s.v.sl. Kristina Coxaite), 2. 
Skaučių ’’Živilės” Draugovė 
(d-kė v.s.t.n. Kristina Vir- 
geningaitė), 3. Vyr. skaučių 
Šatrijos Raganos Draugovė 
(vadovė v.s.v.sl. Rita Bar- 
kutė), 4. D.L.K. Gedimino 
skautų Draugovė (d-kas s.v. 
v.sl. Algis Kapočius), 5. Sk. 
Vyčių Geležinio Vilko Būre
lis (vadas s.v.v.sl. Algis Ka
počius).

* ’’Aušros” tunto nuotaikin
ga sueiga, skirta Vasario 16 
d. paminėjimui, įvyko vasa
rio 19 d., Lidcombe, parapi
jos salėje. Jos metu pareigas 
perėmė naujoji tuntininkė s. 
M. Cox, Tėvynės Sūnaus 
žymuo prisegtas neseniai 
apdovanotam tunto nariui 
s.v.pl. Raimundui Vingiliui. 
Po to tuntas organizuotai, su 
savo vėliava, dalyvavo Ne
priklausomybės Šventės 
pamaldose.

* ’’Aušros” tunto vadijos 
posėdis įvyko vasario 22 d. 
Lietuvių Klube, Bankstow- 
ne. Aptartas tunto veiklos 
metinis planas, kurio pir
mieji parengimai jau čia pat: 
tai egzilų skautų plaukimo 
karnavalas vasario 26 d. 
Birronge ir šv. Kazimiero 
Šventė - Kaziuko mugė kovo 
4 d. Lidcombe.

B.Ž.

AKADEMIKŲ SUEIGA

ASS Sydnejaus Skyriaus 
sueiga įvyko vasario 8 d. 
Lietuvių Klube, Bankstow- 
ne.

Sueigą atidarė ilgametis 
skyriaus pirmininkas ir 
buv. ASS įgaliotinis Aus
tralijoje s.fil. Izidorius Jo
naitis, pasveikindamas susi
rinkusius ASS brolius ir se
ses. Savo žodyje jis priminė, 
kad šiemet Akademinis 
Skautų Sąjūdis švenčia 60 
metų įkūrimo sukaktį. Jis 
kvietė ir ragino visus tinka
mai šią sukaktį atšvęsti, 
paminėti, ištikimai tęsti 
ASS tradicijas - dirbti skau
tams, bendruomenei - tau
tai. Sueigai pirmininkavo 
ps.fil. Ginta Viliūnaitė, sek
retoriavo fil. Tamara Vingi- 
lienė. Sueigos pašnekesį 
pravedė v.s.fil. Balys Bar
kus tema ’’A.S.S. vaidmuo 
Jubiliejinėje ’’Aušros” Sto
vykloje”, savo įspūdžius pa- 
•i-.. _l— j------ gausiomis

asmeninio
iliustruodamas 
nuotraukomis iš 
J S albumo.

Po ilgamečio 
veiklos ASS 
Skyriuje fil. I. Jonaitis pasi
traukė iš pirmininko parei
gų. Nauju pirmininku išsi
rinktas fil. B. Barkus, pava
duotoja fil. T. Vingilienė.. 
Sueigos dalyviai nuoširdžiai 
padėkojo broliui Izidoriui už 
jo darbą ir pastangas, Aka
deminės Skautijos Sąjūdyje, 
o ypač ASS Sydnejaus Sky
riuje- B.B.

darbo ir 
Sydnejaus
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Namie ir svetur LIETUVIŲ KOOPERATINĖ KREDITO DRAUGU A

SYDNEY
MOTERŲ BALIUS

Ir šiais metais Sydnejuje 
Moterų Draugijos organi
zuotas Užgavėnių Blynų Ba
lius pravestas labai sėkmin
gai. Žmonių pribuvo gana 
skaitlingai, sekė patrauklūs 
blynai, originali programa 
su Linksmaisiais Broliais. 
Dalyvių tarpe matėsi ir visa 
eilė ’’užsieniečių”: A. Šernas 
iš Newcastle, K. Pauliukė- 
nas ir J. Levickienė iš 
N.S.W. šiaurės, Wollongon- 
go ir kitų vietovių. Progra
moje dėmesio centre daly
vavo "Linksmieji Broliai”, 
kurie gana taikliai paakėjo 
Sydnejuje visuomeninę 
veiklą, padainavo balsingų 
moterų rinktinė. Vakarą 
atidarė p. O. Baužienė, kuri 
vis grasina apleisti Sydnejų 
ir persikelti i Adelaidę, nes 
ten moterys parengusios 
grojektą, kažką panašaus į 

ydnejaus Lietuvių Sodybą, 
bet vis nesuranda tinkamos 
vadovės, tačiau p. O. Bau- 
žienei vis tiek nelengva ati
trūkti nuo Sydnejaus, kur ji 
praleido savo gyvenimėlį ir 
čia visi jos veiklos vaisiai.

Kiekvienu atveju Sydne
jaus Moterų Draugijos pa
rengimai dar niekad neap
vylė. Lauksime tokių dau
giau.

Lietuva gyva
Atkelta iš 1 psl.

1971 m. Lietuvos katalikų 
jogrindyje buvo svarstoma 
toks turėtų būti religinis 
eidinys, kaip jį paruošti, 
taip jį platinti ir t.t. Šio lei
dimo tikslas kelti religinį 
persekiojimą Lietuvoje. Su
galvotas net ir pavadinimas: 
"Vivos voco” (Gyvuosius 
šaukiu). Vėliau nutarta, kad 
iškalbingiausia yra faktų 
kalba. Taip gimė ir pavadi
nimas: "Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kronika”.

Per dvyliką metų už LKB 
K leidimą ir platinimą nu
kentėjo daug lietuvių. Tarp 
jų, per visą pasaulį nuskam
bėję, Petro Pliumpos ir Ni
jolės Sadūnaitės teismai. Iki 
šiandien išleista 60 numerių, 
kurių kiekvienas pasiekė 
užsienį. Jei Stalino represi- 
nų metais NKVD suimtieji 
buvo be teismo ištremiami 
mirčiai, tai šiandien sureži
suoti tesimai bando pri
dengti kovą prieš religiją, 
stengiantis pritaikyti bau
džiamąją kodeksą už tarybi
nės santvarkos šmeižimą.

Disidentų veikla vis stip
rėja, jie ateina iš visų Lietu
vos gyvenimo sluoksnių, 
pradedant paprastu darbi
ninku, kolūkiečiu iki univer
siteto docento. Įdomi yra 
Vilniaus universiteto docen
to Vytauto Skuodžio kalba 
pasakyta teisme. Jis kalti
namas už nelegalios litera
tūros leidimą ir platinimą, o 
taip pat laiškų rašymą JAV 
B rezidentui Jimy Carter ir 

[elsinkio grupės Lietuvoje 
nariams. Prokuroras Baku- 
čionis siūlė teismui Vytautą 
Skuodu nubausti 6 m. griež
to režimo lagerio ir 5 m. 
tremties.

Docento Vytauto Skuo
džio kalba užtruko 6 valan
das. Teisėjas reikalavo kal
bą trumpinti, bet docentas 
tvirtino, kad jis nėra nusi-
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SUSIRINKO Į TĄ BALIŲ 
DAUGELIS BOBELIŲ 
IR PRISTATĖ PILNAS 

KERTES
LAZDYNŲ LAZDELIŲ — 

staiga padeklamavo p. 
Klupšienė, sėdėdama prie 
vaišių stalo, ir tęsė toliau: 
"aš neatsimenu, kaip ten to
liau eina tas ilgas eilėraštis, 
bet visuomet jaučiuosi, kad 
einu į balių, kai atvažiuoju į 
šituos pietus”.

Socialinės Globos Moterų 
D-jai Melbourne tai buvo di
džiausia padėka už jos kas 
keli mėnesiai ruošiamus se
nelių pietus, kuriuose turi 
progos pabendrauti sunkė
liau iš namų pajudą seneliai - 
svečiai ir viešnios, jų ’’virė
jos” ir ’’šoferiai” (kurių dau
guma irgi yra seneliai).

Vasario 21 d. maloniuose 
pokalbiucse prabėgo treje
tas valandų neskubiai pie
taujant, ir visi skirstėsi iki 
sekančio susitikimo.

A.K.

REZOLIUCIJA RAGINA
JA V-bes ATMESTI

JALTOS SUTARTĮ

Praėjusių metų lapkričio 
18 d. Illinojaus kongresma- 
nas Tom Corcoran Atstovų 
Rūmuose pristatė sutartinę 
rezoliuciją, raginančią JA 
V-bes formaliai atmesti 1945 
m. Jaltos sutartį. Rezoliucija 
pareiškia, kad 2-jo pasauli
nio karo metu JA V-bių at
stovai dalyvavo slaptuose 
sandėriuose paveikusiuose 
juose neatstovautų tautų 
likimą. Vidurio ir Rytų Eu- 

kaltęs valstybei ir konfliktas 
esąs tarp komunistų parti
jos, save keliančios virš 
valstybės, ir teisiamųjų. 
Docentas Skuodis pasirem
damas TSRS Konstitucija, 
gausiais faktais įrodė, kad 
prokuroro Bakučionio kalti
nimai nepagrįsti, subjekty
vūs ir yra tiktai prielaidos.

Šiandien Lietuvoje viešai 
priešinamasi saugumo 
veiksmams, neatvykstama į 
tardymus, nepasirašoma po 
tardymų protokolais, atsi
sakoma kalbėti ar liudyti 
teisme.

Žmogus yra istorijos sub
jektas, o ne jos aplinkybių 
vergas, ir jo didybė lemia 
pasirinkimo teisę. Mums 
tenka pasirinkti; pasiduoti 
aplinkai, lengvam gyveni
mui, pamirštant krašte 
vykstančią likiminę kovą, ar 
ryžtis ilgai ir sunkiai kovai, 
atsisakant patogaus ir nerū
pestingo gyvenimo. Ispanai 
septynis šimtus metų kovojo 
su arabais iki atstatė savo 
valstybę. Airiai nepalūžo ir 
virš keturių šimtmečių tru
kusi vergija baigėsi laimėji
mu.

Kovoje dėl laisvės svar
biausia nenustoti ryžto. 
Tauta yra gyvas organizmas 
ir iš jos plaukianti jėga pa
siekia ir mus. Ir 1918 metų 
Vasario 16-ji švenčiama to
dėl, kad mūsų tarpe yra 
žmonių, kurie tiki į tautos 
laisvę ir siekia jos. Tegul 
Vasario 16-tosios prasmė 
būna mūsų kelrodis ir visų 
siekių viršūnė! 

ropoje Jaltos sutartis ypač 
siejama su ’’tariamu Jungti
nių Amerikos Valstybių su
sitaikymu su ištisų tautų 
pavergimu”. Jaltos pasekmė 
buvusi Sovietų ’’įtakos sfe
ros” sudarymas ir Estijos, 
Latvijos, Lietuvos ir Ukrai
nos Įjungimas į šią sferą. 
Pabrėžiama, kad Sovietų 
Sąjunga "aiškiai pažeidė ir, 
faktinai, niekad nesilaikė 
pozityviųjų Jaltos požiūrių, 
kaip pav. laisvų rinkimų ga
rantijos”.

Š.m. vasario 2 d. Sen. Ro
bert W. Kasten, Jr. (Wise.) 
Senate pristatė panašią re
zoliuciją, prijungiant lenkų 
egzilinės vyriausybės me
morandumą raginantį at
mesti Jaltos sutartį.

(ELTA).

IŠ STUDENTŲ
ATEITININKŲ VEIKLOS

Nauja centro valdyba posė
džiavo New Yorke

Studentų Ateitininkų Są
jungos naujoji centro valdy
ba sudaryta iš Washington© 
ir New Yorko studentų. Į ją 
įeina: pirmininkas - Arūnas 
Pempkus iš Washington©, 
vicepirmininkas - Algirdas 
Lukoševičius, iždininkas - 
Paulius Gudelis, sekretorius 
- Henrikas Šatinskas, atsto
vas Federacijos valdyboje - 
Linas Palubinskas iš Chica- 
gos, korespondentas Ame
rikai ir Kanadai - Darius 
Kudžma, korespondentė 
Europai, P. Amerikai ir 
Australijai - Kristina Lukai- 
tė iš Washington©, stovyklų 
koordinatorė - Raminta 
Pempkutė iš Chicagos.

Valdyba nutarė visur su- 
gyvinti studentų ateitininkų 
veiklą. .r

Sudaryti darbo planai. 
Pirmiausia kovo 16-18 Dai
navoje bus ruošiami kursai.

Informacijos reikalam per 
metus išleis keturis aplink
raščius. Ten bus informuo
jama apie Studentų Ateiti
ninkų Sąjungos veiklą, bus 
duodama daug žinių iš Fe
deracijos veiklos. Taip pat 
išleis du Gaudeamus nume
rius. (Gaudeamus - yra stu
dentų ateitininkų kulrūrinio 
pobūdžio leidinys).

Šiemet yra šv. Kazimiero 
metai. Visi studentai ateiti
ninkai raginami savo koloni-

Ved* V. AugustinaviČiUs

ŠACHMATAI

LIETUVIUI MEISTERIO 
TITULAS

Tarptautinės šachmatų 
federacijos atstovų suvažia
vimas, įvykęs Filipinų sosti
nėje Maniloje, suteikė tarp
tautinio šachmatų meisterio 
titulą lietuviui A. Butnoriui. 
Naujas meisteris yra mažai 
žinomas lietuviams, gyve
nantiems laisvame pasauly
je. Jis gyvena Kaune.

:L '

P. ČERAKAVIČIENEI 
AUSTRALIJOS TITULAS

Praėjusioje Sporto Šven
tėje Hobarte šachmatų tur
nyre dalyvavo tik keturi da
lyviai, jų tarpe aktyvi šach
matininkė Petrė Cerakavi-

i

i

TALKA“ LTD,
• Moka už indėlius (deposits) 9% metinių palūkanų.
Už terminuotus indėlius:

aukštesni procentai mokami automatiškai pasiekus 
nustatytas sumas.

Nuo$100 iki $10.000-12 % 
nuo $10.000 iki $20.000 —13% 
nuo $ 20.000 ir daugiau —14%

TALKA nuo 1984 m. sausio 1 d. sumažina Vi % už pasko-

Terminuoti indėliai priimami tik pilnais $ 100 ir turi 
išbūti iki finansinių metų galo, t.y. birželio 30 d. Už atsi
imtus term. ind. metų bėgyje — 6%. Procentai užskaito- į 
mi už kiekvieną pilną kalendorinį mėnesį finansinių metų ; 
gale ir įrašomi į einamąsias sąskaitas. Už įnašus (shares) 
iki 17% dividento.

• Teikia paskolas iki $ 30.000 įkeičiant nekilo, turtą, as
menines paskolas su garantuotojais iki $ 5000 ir be jų iki 
$ 2000. Procentai už visas paskolas užskaitomi kas 3 mėn.

• Įstaiga veikia:

Melbourne šeštadieniais nuo 10 iki 2 vai. p.p., sekmadie
niais nuo 1.30 vai. p.p. iki 3 vai. p.p., Lietuvių Namai, 50 
Erroi St., North Melbourne. Tel. 328 4957.

Informacijos dar teikiamos pirmadieniais ir antradie
niais nuo 9 vai. ryto iki 2 vai. p.p.

Pašto adresas: "TALKA”, Box 4051, GPO, Melb. 3001.

Adelaidėje sekmadieniais nuo 1 vai. iki 3 vai. p.p. 
Lietuvių Namuose. Pašto adresas: TALKA, Lietuvių 
Namai, 6 Eastry St. Norwood, S.A. 5067,.

Sydnejuje sekmadieniais nuo 2 vai. iki 4 vai. p.p. Lietuvių 
Klubo patalpose 16-18 East Terrace, Bankstown, N.S.W. 
2200.

Pašto adresas: ’TALKA”, Box 4051, GPO, Melbourne, 
Vic. 3001.

jose uoliai įsijungti į minėji
mų rengimą, dalyvauti mi
nėjimuose ir kitus skatinti 
dalyvauti.

KGB KLAIDINA JAV 
TEISINGUMO ĮSTAIGAS

- • •---r' '-r

"Washington Times” pa
skelbė straipsnį, kaip sovie
tų KGB agentai klaidina 
JAV teisingumo institucijas. 
Ypač vadinamų karo nusi
kaltėlių bylose. KGB savo 
sufabrikuotais įrodymais 
pirmiausia apkaltina antiko
munistinius veikėjus atei
vius. Taip KGB apkaltino 
ukrainiečių disidentą Valen
tin Moroz bei George Shim
ko, taip pat ukrainietį (da
bar Kanados parlamento 
narį), kad jie buvę karo nu
sikaltėliai, nors kada tie nu
sikaltimai buvę padaryti, 
apkaltintieji tebuvę vienas 
11 metų, o antrasis 8-rių!

čienė. Moteriškoji lytis įrodė 
savo pajėgumą ir patyrimą 
priversdama savo tris prie
šininkus pasiduoti. Sporto 
Švenčių metu individualinė
se varžybose pirmųjų vietų 
laimėtojai laikomi tos sporto 
šakos čempionai. Žinant, 
kad pajėgiausi Australijos 
lietuviai šachmatininkai ne
siteikia dalyvauti metinėse 
varžybose Sporto Švenčių 
metu, tas neatima teisės ir 
garbės mūsų šios sporto ša
kos pažibai Petrei vadintis 
Australijos lietuvių 
šachmatų čempione. Ji tvir
tai pasiryžusi dalyvauti 
Sporto Šventėje Canberro- 
je.

Sveikiname Petrę Čera- 
kavičienę, kartu palinkėda

mi ir toliau progresuoti ir 
laimėti.

V. MIKĖNAS
TARPTAUTINIS 

TEISĖJAS

1 Tarptautinis šachmatų 
meisteris V. Mikėnas, su
laukęs 70 metų, pasitraukė 
iš aktyvaus žaidimo. Turė
damas tarptautinio šachma
tų arbitro teises praves fi
nalines pretendentų varžy
bas į pasaulio meisterio ti
tulą tarp rusų didmeisterių 
V. Smyslovo ir G. Kasparo
vo, kurios vyks Vilniuje.

LIETUVIAI -
UKRAINIEČIAI 8-6

Pirmosios šių metų 
draugiškos varžybos baigėsi 
lietuvių laimėjimu. Ukrai
niečiai atvyko į mūsų klubą 
su 14 žaidėjų komanda. 
Prieš pradedant žaidimus 
visi svečiai pakviesti į klubo 
valgyklą ir pavaišinti smor- 
gasboard vakariene.

LIETUVIAI - ESTAI 5-1

Po ilgos pertraukos estai 
sudarė savo vienetą. Tad 
praėjusių metų užsilikę Pa- 
baltiečių taurės turnyrai 
pravesti šiais metais. Lietu
vių komandą sudarė ir taš
kus laimėjo: V. Patašius 1, 
Dr. L Venclovas 1, V. Au
gustinavičius 1, J. Jančius 1, 
S. Rimkus 1 ir A. Šarkaus- 
kas 0.

Pirmą kartą lietuvius at
stovavo jaunimo atstovas 
šachmatininkas Antanas 
Šarkauskas. Pirmasis ban
dymas nesėkmingas, dar 
trūksta praktikos.

Lietuvių latvių varžybos 
kovo 18 dieną 2 vai. Lietuvių 
Namuose.

Žaibo turnyras, dovanų 
įteikimas ir pabaltiečių 
šachmatininkų bendra 
vakarienė kovo 25 d., sekm. 
2 vai. Liet. Klube.
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Lietuviai Čika
Malonus Redaktoriau,

Į Čikagą sugrįžo po šven
tinės nuotaikos — prasidėjo 
įvairūs kultūriniai renginiai, 
na, ir kartais šauniau suba- 
liavojame. Taigi Čikagoje 
nuobodžiauti nėra kada. Sa
vaitgaliais tenka skubėti iš 
renginio į renginį, iš vaka
rones į vakaronę. Visa tai 
liudija, kad lietuvių sosti
nėje Čikagoje kultūriniai 
vandenys dar ilgai banguos.

Šį kartą, mielas Redakto
riau, kviečiu Jus pabuvoti 

su mumis prasmin
gose sukaktuvėse. 0 jų jau 
atšventėme trejetą: kun. 
Vytauto Bagdonavičiaus 75 
metų amžiaus, Pedagoginio 
Lituanistikos instituto 
dvidešimtpenkmetį ir Ant
rojo kaimo dvidešimtmetį. 
Visos čia minėtos sukaktys 
buvo atšvęstos prideramai 
įspūdingai, nes sukaktuvi
ninkai turi ypatingų, reikš
mingų, išliekančių nuopelnų.

PEDAGOGINIS 
LITUANISTINIS

INSTITUTAS 
savo dvidešimties penkerių 
metų sukaktį atšventė aš
tuntos laidos absolventų va
karu, įvykusiu Jaunimo 
Centre, sausio 28 d.
Šis vakaras išskirtinai įdo
mus. Jo metu Lietuvos 
generalinė konsule Juzė 
Daužvardienė, asistuojant 
PLI rektoriui prof. Dr. Jo
nui Račkauskui, Akivaizdi
nio skyriaus direktorei Ra
mutei Plioplytei ir PLI Ta
rybos sekretorei Stasei Pe
tersonienei įteikė diplomus 
šiems Institutą baigusiems 
absolventams: Indrei Anta
naitytei, Guodai Antanaity
tei, Alei Jonušaitei, Dainei 
Kerelytei, Rūtai Nusonytei, 
Dariui Polikaičiui, Vitui 
Pliopliui, Danutei Račiūnai
tei, Indrei Rudaitytei, Rimui 
Rekašiui, Vidai Seibutytęi, 
Ramonai Steponavičiūtei, 
Morkui Šauliui ir Renatai 
Variakojytei. Visiems su
teikta teisė mokytojauti 
pradinėse lituanistinėse 
mokyklose.

Trijų metų PLI programą 
baigė ir diplomus gavo su

Sveikatos reikalais
Kosmetinė odontologija.

Nauji technologiniai ir 
cheminiai išradimai paliečia 
visas mokslo sritis. Plastiki
nės medžiagos, taip paplitu
sios moderniškame pasauly
je, neseniai pritaikytos ir 
odontologijoje, daro beveik 
stebuklus. Sudėtingas gy
dymas ir atstatymas pra
rastos dantų struktūros 
anksčiau tebuvo įmanomas 
tik karūnėlių pagalba. Tai ne 
tik komplikuota, bet ir 
brangi procedūra. Dabar 
dažnai galima tai atlikti 
plastikinių medžiagų dėka, 
kurios burnoje modeliuoja
mos minkštoje konsistenci
joje ir sukietinamos kon
centruotu baltų šviesos 
spindulių pluoštu. Pakanka 
turėti nors dalį sulūžusio 
danties, kuris tarnautų 
pagrindu normaliai danties 
formai atstatyti.

Šioji plastikinė masė rai
diškai yra prilipinama pa
ciento burnoje per vieną vi
zitą. Plastikinė masė yra 
kelių natūralių spalvų, pasi
rinkimas įvairuoja nuo snie

Rašo Jurgis Janušaitis 

teise mokytojauti aukštes
nėse lituanistikos mokyklo
se: Gailė Antanaitytė, Kazė 
Brazdžionytė, Alvyde Eitu- 
tytė, Audrius Kirvelaitis, 
Vytenis P. Kirvelaitis, Vida 
E. Momkutė, Gaja Pemkutė, 
Dovas Šaulys ir Rasa Šoliū- 
naitė. Tenka pažymėti, kad 
šią laidą baigusių tarpe jau 
turime gerų visuomeninin
kų, spaudoje rašančių, 
mokytojaujančių ir gražiai 
besireiškiančių lietuviškame 
gyvenime. Tai šviesūs pra
giedruliai lietuviškosios 
veiklos horizontuose.

Absolventus pasveikino ir 
pamokantį žodį tarė PLI 
rektorius prof. Dr. Jonas 
Račkauskas, išryškindamas 
lituanistikos svarbą lietuvių 
ateinančiom kartom.

Absolvenų vardu atsi
sveikino du šaunūs broliai 
Audrius ir Vytenis P. Kir- 
velaičiai. Abiejų žodis pad
velkė jaunumu, minties gi
lumu ir prasmingumu. Jie 
padėkojo PLI vadovybei, 
lektoriams už parodytą 
meilę jiems, už gražų auklė
jimą, už įsąmoninimą tėvų 
kalbos reikšmės. Dėkojo už 
kantrybę, drauge prisiminė 
PLI praleistas dienas, išgy
venimus ir didžiavosi esą 
lietuviais.

Šia proga buvo pagerbti ir 
už ypatingus nuopelnus 
įteikti Garbės Diplomai Lie
tuvių Fondui, Lietuvių Tau
tiniam Akademiniam Sam
būriui už finansinę gausią 
paramą, rektoriam kun. Vy
tautui Bagdanavičiui MIC, 
STL, prof. Dr. Petrui Joni
kui, prof. Dr. Albinui Liaug- 
minui; direktoriam: Alek
sandrui Dunduliui, Ignui 
Serapinui; lektoriam emeri
tam: istorikui Vincui Liule- 
vičiui, prof. Dr. Vandai 
Sruogienei ir lektoriui Kleo
pui Girvilui. Taip pat prisi
minti visi kiti buvę lektoriai 
ir jiems išreikšta padėka. Su 
gilia pagarba prisimintas ir 
PLI minties iškėlėjas ir jo 
įsteigėjs a.a. pedagogas Do
mas Velička.

PLI išleido 8 laidas ir iš jo.

go baltumo iki gerokai pa
geltusių spalvų, priderinant 
prie esamų kitų dantų spal
vos. Tačiau dažnai ši techni
ka naudojama norint pa
keisti dantų spalvą arba jų 
formą, pav. pageltusius 
dantis galima aptraukti bal
tos spalvos plastika arba 
dantis su dideliais tarpais 
galima praplatinti ir tuo bū
du tarpus sumažinti. Įvairių 
vaistų nudažytus arba dė
mėtus dantis galima lengvai 
pagražinti, suteikiant jiems 
gražesnę formą ir spalvą. 
Dėl šių priežasčių ši odonto
logijos sritis pavadinta kos
metine ir ji daug kam yra 
sugrąžinusi seniai jau pra
rastą šypseną.

Išlaidos yra nepalygina
mai žemesnės už karūnėlės 
išlaidas. Šiuo metu porcelia
no karūnėlė kainuoja apie $ 
500, tuo tarpu naujos plasti
kinės masės aptraukimas $ 
100 ar žemiau. Plastikinės 
masės naudojimas yra be
skausmis, nereikalauja jokių 
injekcijų, nes tai yra dau
giau skulptūra burnoje, ne
gu įprastas gydymas.

goję
išėjo virš šimto absolventų, 
gerai pasiruošusių lituanis
tikoje bei gyvenimui. PLI 
atliko ir atlieka ypatinga 
vaidmenį musų tautinio išli
kimo kelyje.

Vakar buvo sutikta knyga 
— Pedagoginis Lituanistikos 
Institutas. Leidinį radagavo 
Robertas Vitas. Jame apstu 
vertingos, PLI liečiančios 
medžiagos. PLI darbai buvo 
Savaizduoti lektorės Rimos 

anulevičiūtės ir prof. Jono 
Račkausko paruoštomis 
skaidrėmis.

Meninę dalį atliko PLI et
nografinis ansamblis, puikiai 
paruošęs Rugiapiūtės šven
tę — Piovė diedas Rugelius. 
Šį vaidinimą paruošė lekto
rius Arvydas Žygas. Tai 
puiki mūsų dainų ir papročių 
pynė, atskleidusi mūsų tau
tos gražių vertybių, o atliko 
PLI studentai be priekaištų 
ir teikė tikrai molonią atgai
vą svečiams. Buvo puiki va
karienė ir smagūs šokiai. 
Šventė praėjo įspūdingai, 
palikusi įsimintinų įspūdžių. 
Sekančią dieną, sekmadienį, 
skubame pagerbti

KUN. VYTAUTĄ 
BAGDANAVIČIŲ,

jo 75 metų amžiaus su
kakties proga. Kun. Vytau
tas Bagdanavičius reta as
menybė - rašytojas, gilus 
mąstytojas, visuomeninin
kas, ištikimas bažnyčios 
tarnas, kuklus, tylus, bran
džių straipsnių autorius, 
ekumeninės dvasios puose
lėtojas.

Jį pagerbti sausio 29 
d. Jaunimo Centro salėn at
skubėjo daug, daug jo ger
bėjų ir organizacijų atstovų. 
Pagerbimą Vūošė specialus 
visuomenininkų komitetas, 
vadovaujamas K. Pabedins
ko, kuris, akademiją pradė
damas, tarė sukaktuvininkui 
visuomenės vardu sveikini
mo žodį. Prof. Dr. J. Meš
kauskas pažymėjo sukaktu
vininko ryškesnius gyveni
mo bruožus, išryškino jo 
kaip rašytojo ir spaudos 
darbininko įnašą į mūsų 
tautinę kultūrą.

• Prof. Dr. Vytautas Bie
liauskas skaitė paskaitą 
tema: ’’Kunigas lietuvių vi
suomenėje”. Jis savo 
paskaitoje pažvelgė giliau į 
mūsų tautos praeitį ir dva
siškuos įnašą į mūsų tautinio 
atgimimo bei išlikimo raidą. 
Suminėjo visą eilę vyskupų, 
kunigų, kurie savo gyveni
mą buvo pašventę Bažnyčiai 
ir tėvynei Lietuvai. Į tokių 
kunigų gretas rikiuojasi ir 
mūsų garbingasis sukaktu
vininkas kun. Vytautas 
Bagdanavičius, MIC, STL.

Jautrius, sukaktuvininką 
apibūdinančius sveikinimus 
išreiškė vysk. Vincentas 
Brizgys ir Lietuvos genera
linė konsule Juzė Daužvar
dienė. Sukaktuvininką svei
kino virš 70 organizacijų, 
visuomenininkų, kultūri
ninkų ir artimųjų raštu. 
Sveikinimus suminėjo 
komiteto pirmininkas K. 
Pabedinskas.

K. Milkovaitis perskaitė 
sveikinimą visų dalyvių 
vardu ir įteikė albumą su 
visų dalyvių parašais. Lie
tuvių žurnalistų sąjungos 
sveikinimą perskaitė vice
pirmininkas Petras Petru
lis, o sukaktuvininką už 
ypatingus nuopelnus 
spaudai Liet. Žurnal. Sąjun
ga išrinko savo Garbės Na
riu ir ta proga P. Petrutis

Nors nuogas liksi — 
visiems neįtiksi

’’Darau vis taip, kaip pataria kiti, kaip pamokina, 
vistiek neįtinku,” — pasiguodė kaimynas. — 
’’Kiek nepatenkintų, audras kad kelia!” 
Tai čia ir pasekiau jam pasakėlę seną.

Iš ryto su sūnum jauniausiu į miestuką 
malūnininkas vedė žvalų asiliuką.
Keleivį susitiko, šis gi tuoj stebėtis ima: 
"Kai vienas jot galėtų, jie abudu dulkes mina!” 
Skubiai ant asilo malūnininkas tad užsėdo, 
bet pasipiktino tas sekantis praeivis: ”Ar ne gėda! 
Stiprus kaip ąžuolas štai tėvas joja, 
o vaikas vargina, dar nesuaugusias juk, savo kojas.” 
Nulipo tėvas ir užkėlė greitai sūnų.
Per kaimą einant, kad supuolė visos kūmos: 
’’Tik pažiūrėkit! Toks vaikėzas, taigi — raitas, 
o senas tėvas, matosi — nėra jau greitas, 
pridusęs net, pėsčiom žygiuoja.”

’’Abudu josim, ” — sau malūnininkas pagalvojo 
ir pats užsėdo. Vėl tačiau jis neįtiko, 
nes pakeleiviai (jau kiti) piktai užriko: 
’’Primušti juos! Kam asilėlį vargšą taip kamuoja.” 
Ir net, lazdas iškėlę, pagrūmojo.
Vikriai ir tėvas, ir sūnus“ žemyn nušoko. 
Pamąstę, išeitį jie pagaliau surado tokią: 
surišę kojas, kartį perkišo ir ant pečių sau užsikėlė — 
šį kartą nešti nutarė, mat, asilėlį.
Minia jau renkas, seka iš paskos ir pirštais bado: 
”Iš kur tokie kvailiai gi atsirado!” 
Tik juokiasi, tik šaiposi, tik švilpia, ūžia.

Ant tilto, kartis neišlaikiusi, trakšt ir sulūžo... 
Tai ir turiu užbaigti aš, deja, šią liūdną bylą, 
nes asiliukas pliumpt į vandenį ir — neiškilo.

Julija

įteikė Garbės nario pažy
mėjimą. Petras Petrutis 
sveikino ir Margučio vardu. 
Pradžioje M. Marcinkienė 
sukaktuvininkui įteikė šv. 
Tėvo paveikslą su sveiki
nimu.

Pats kun. Vytautas Bag
danavičius kukliai, susijau
dinęs, visiems už paskaitą, 
sveikinimus ir akademijos 
suruošimą išreiškė gilią pa
dėką, pažymėdamas, kad ši 
diena jį įpareigojanti nau
jiems darbams.

Po oficialiosios akademi
jos, solistai Margarita ir 
Vaclovas Momkai atliko 
šaunią meninę programą, 
pradžioje sukaktuvininką 
pasveikinę su ’’Jubiliate”, o 
vėliau padainavę lietuvių ir 
kitų tautų kompozitorių 
vertingų kūrinių.

Sukaktuvininkui visi 
dalyviai pabaigoje sugiedojo 
Ilgiausių metų, o po to Jau
nimo Centro kavinėje prie 
šaunių vaišių svečiai su kun. 
V. Bagdanavičiu gražiai pa
bendravo.

Gana nuotaikingai vasario 
3 ir 4 d.d. Jaunimo Centro 
salėje pabuvojome ir su

ANTRUOJU KAIMU, 

kuris šauniai šiais dviem 
spektakliais atšventė savo 
veiklos dvidešimtmetį. Ant
rasis kaimas - jumoro teat
ras, sugebėjęs per tą laiko
tarpį visuomenėje įsipilie- 
tinti savo našia veikla. Jis su 
spektakliais yra daug kur 
buvojęs ir visur palikęs gerą 
įspūdį. Antrojo kaimo prie
vaizda literatūros kritikas 
Algis T. Antanaitis. Jo rū
pesčiu ir tvirtos rankos dėka 
Antrasis kaimas išsilaikė, 
ištobulėjo ir garsėja geromis 
programomis. Sukaktuvi

niame spektaklyje matėme 
ir anksčiau vaidinusius, ku
rie į Čikagą atvyko iš toli
mųjų vietų Kanadoje ir 
JAV.

Sukaktuviniuose spek
takliuose matėme daug įdo
mių gyvenimo iškarpų, ku
rios kėlė gardaus juoko. 
Antrakaimiečiai per dantį 
traukė mūsų lietuviškojo 
gyvenimo ydas: Mis Lithua
nia, mišrios vedybos, stu
dentijos maištai, meilės afe
ros, senų draugų susitiki
mai, policijos nerangumas, 
Marquette parko Parko 
kronika, Šeimyninės istori
jos, kultūriniai rūpesčiai, 
tarybinio gyvenimo okup. 
Lietuvoje iškarpos, žvilgsnis 
į ateitį ir daug kitų epizodų. 
Spektakliuose dalyvavo virš 
30 aktorių. Vaidyba pasi
gėrėtina. Graži lietuvių kal
ba. Jaunimo entuziazmas. 
Ne, gardaus juoko taip pat 
nestokota. Visa tai davė 
progos čikagiškiams, kurių 
spektaklius žiūrėjo virš 
1200, pasigėrėti mūsų 
jauniais talentais. Antras 
kaimas — gera ir lituanisti
nė mokykla, o taip pat jau
nimą paruošia ne tik scenai, 
bet ir gyvenimui.

Taigi, mielas Redakto
riau, kaip matote, atšven
tėme tris reikšmingas su
kaktis. O jų ateityje taip pat 
nestokosime.

Vasario 25 d. Čikagos lie
tuviai minės

ŠV. KAZIMIERO 500 
METŲ SUKAKTĮ

Ta proga miesto centre, 
katedroje pats Čikagos ar
kivyskupas J. Bernardin at
našaus sv. Mišias. Pamaldų

Nukelta į 6 psl.
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Jis tikėjo Lietuvos ateitimi
PAMININT NAPOLEONĄ BUTKŪNĄ

STAMBIAUSIAS
A.L. FONDO RĖMĖJAS

Neseniai skaitėme apie 
melburniškio Napoleono 
Butkūno 30 tūkstančių su 
viršum dolerių palikimą 
Australijos Lietuvių Fondui. 
Dd šiol tai pats stambiausias 
Fondo rėmėjas. Australijos 
lietuvių bendruomenė jaučia 
velioniui gilią pagarbą. Fon
do valdybai tai didelis pasi
tikėjimas. Žmogus savo gy
venimo pusę santaupų 
paskiria Fondo dispozicijai. 
Kartu tai ir didelis Fondo 
valdybos įpareigojimas. Juk 
čia nesunku įskaityti velio- 
nies mintį: ’’Panaudokite 
mano santaupas lietuviškam 
reikalui pagal savo išmintį”. 
Vienu atveju net įpareigoja 
Fondą $ 1000 skirti asme
niui, kuris parašytų spaus
dinti vertą knygą ar apy
braižą tema ’’Australijos 
lietuviai”. Fondo valdybai 
galvosūkis, kaip šį uždavinį 
įvykdyti. Gal kas tokia tema 
jau rašo? Jei ne, tai velionies 
skirtasis tūkstantis gal bus 
paskatinimas? O gal to per- 
mažai? Gal reikia Fondui 
premiją padidinti? Fondo 
valdyba premiją laimėjusio 
darbą turėtų ir atspausdinti.

Velionis, žinau, daug gal
voja apie lietuvių tautos 
išlikimą. Lietuviai maža 
tauta, dabar visiškai atsidū
rusi slavų užtvaroje. Istori
joje ji kartą yra buvusi di
deliame pavojuje: tai dėl 
krikščionybės atėjimo per 
lenkus ir dėl unijos su Len
kija. Tautai vadovaujantieji 
sluoksniai buvo smarkiai 
sulenkėję. Tik XIX š. įvykęs 
tautinis pabudimas išugdė

Lietuviai
Čikagoje

Atkelta iš 5 psl.
metu giedos vienas iš ge
riausių Čikagoje, parapijos 
chorų - Šv. M. Marijos Gimi
mo parapijos choras, kuriam 
vadovauja muz. Antanas Li
nas. Choro administracinius 
reikalus tvarko energinga 
valdyba, vadovaujama Zig
mo Motiejaus. Choras turi 
gana daug narių, balsingas, 
turi didelį, gražių giesmių 
repertuarą ir yra giedojęs 
didžiųjų iškilmių metu 
anksčiau.

Šia proga noriu prisiminti 
ir plakatų įdomią parodą, 
kurią suruošė Čiurlionio ga
lerijos vadovybė sausio 
13-29 d.d. Parodoje dalyva
vo virš 40 išeivijoje ir okup. 
Lietuvoje gyvenančių daili
ninkų su savo darbais. Pla
katai meniški, įdomūs, kalbą 
apie praeities kultūrinio gy
venimo įvykius, siekia net 
1920 metus. Tokios parodos 
retas paukštis išeivijoje, ta
čiau labai įdomios ir šią pa
rodą stebint junti, kad laiko 
sąvartoje lietuvis stipriai 
reiškėsi įvairiose gyvenimo 
srityse - mene, moksle, kul
tūroje. Didieji įvykiai pla
katuose atspindėjo gyva 
kalba.

Tai šiam kartui tiek. Pasi
kalbėsime sekantį kartą apie 
kitas Čikagos lietuvių nuo
taikas. O dabar, mielas Re
daktoriau, Jums ir MP skai
tytojams mano nuoširdžiau
si linkėjimai.

Nuoširdžiai Jūsų
Jurgis Janušaitis

lietuviškai susipratusį lietu
višką kamieną. Jo vadovau
jama lietuvių tauta su I-ju 
Pasauliniu karu kėlėsi ir 
trumpai džiaugėsi atkurtu 
savarankišku valstybiniu 
gyvenimu.

Napoleonas pats ant savo 
kailio buvo patyręs sugudi- 
nimą. Lietuviškam tėvavar- 
džiui Butkui istorija buvo 
prikergusi priesagą - evi- 
čius. Dėl kūmų noro sušlek- 
tinti, subajorinti atsirado 
Butkevičius. Tos senienos 
Napoleonas atsikratė 1939 
m., pasikeisdamas į But- 
kūną.

Šiandien lietuvių tauta 
yra vėl atsidūrusi slavų po
litiniuose, etniniuose ir kul
tūriniuose sriautuose.Kokia 
jos ateitis? Tai klausimai, 
kuriuos pokalbiuose iškel
davo Napoleonas. Svarbu, 
kad kuo ilgiau prasitęstų 
išeivijos lietuviška sąmonė, 
kad tarp tėvynės ir išeivijos 
būtų glaudūs ir nuoširdūs 
ryšiai. Visa tai turėjo gal
voje velionis Napoleonas, 
surašydamas savo testa
mentą. Napamiršo ir spau
dos.

Ar Sydnejaus lietuviams reikalingas klubas?
Savo laiku Sydnejaus lie

tuviai tarp kitų Australijos 
lietuvių visur pirmavo: čia 
buvo Australijos Lietuvių 
Draugijos centras, čia gavo 
pradžią beveik visos ir šian
die veikiančios lietuviškos 
organizacijos, čia įsisteigė 
Australijos Lietuvių bend
ruomenė, įsitvirtino lietu
viška spauda, iš čia išėjo 
bendruomeninių Lietuvių 
Namų idėja, nors kitur Lie
tuvių namai išdygo daug 
anksčiau, negu Sydnejuje. 
Pagaliau Sydnejaus lietuviai 
turėjo net dvejus lietuvių 
namus, kurių dabar neturi, o 
vietoj jų įsteigė Sydnejaus 
Lietuvių Klubą, kuris turėjo 
atstoti ir Lietuvių Namus ir 
patogiai tarnauti lietuviškai 
veiklai.

Jau daugiau kaip dešimt 
metų, kaip Sydnejuje veikia 
Lietuvių Klubas su visomis 
klubų teisėmis. Kaip žinia, 
atidarus klubą pradžia buvo 
labai viltinga: klubą lankė ir 
Ealaikė netikvietos lietuviai, 

et ir daugybė kitataučių, 
kurių klubui priklausymas

Kilmės telšiškis žemaitis, 
iš pasiturinčių ūkininkų šei
mos, Napoleonas iš gyvųjų 
atsiskyrė Australijoje pra
eitų metų kovo 13 d., eida
mas 76-sius metus. Jo valios 
vykdytoju buvo sūnėnas inž. 
Jurgis Rūbas. Buvo baigęs 
karo mokyklą ir tarnavo 
Lietuvos kariuomenėje 
leitenantu. Baigęs dar ir 
prekybos institutą Klaipė
doje. Išeivijoje aktyvus 
bendruomenės narys, leng
vai valdęs žurnalistinę 
plunksną, ilgametis Mel
bourne spaudos platintojas.

■ y ?'A. Zubras?

DĖDE NAPOLEONĄ 
PRISIMENANT

Rašo dukterėčia Dana 
Butkevičiūtė-Baltutienė, 
Melbourne.

Iš Lietuvos laikų mano 
prisiminimai apie dėdę Na
poleoną gana migloti. Buvau 
dar permaža, ir visi dėdės ir 
tetos, kurie lankėsi mūsų 
sodyboje, liko atmintyj’e ;po 

materialiai buvo ypač nau
dingas lietuviams. Visa 
klubo idėja ir buvo pastatyti 
klubą taip, kad jis ne tik iš
silaikytų, bet padėtų finan
siniai išlaikyti ir pačią lietu
vybę - organizacijas, spaudą 
ir finansiniai prisidėti visur, 
kur tik reikėjo lietuvybei ir 
jos reprezentacijai. Net bu
vo prieita prie to, kad klu
bas, išmokėjęs skolas ir su
sikalęs kiek kapitalo sugal
vojo turimas patalpas pra
plėsti iš to tikintis ir daugiau 
klientūros ir visuomenės 
palankumo. Gaila, reikalai 
susiklostė ne taip, kaip buvo 
tikėtasi ar planuota.

Praplėtus patalpas ir įbri
dus į dideles skolas drauge 
pasikeitė ir ekonominės są
lygos Australijoje. Narių 
skaičius ir klientūra ne tik 
kad nepadidėjo, bet regimai 
smuko. O pastaruoju metu 
šioje valstijoje įvedus kietus 
suvaržymus išgeriantiems 
vairuotojams, Įdubo paja
mos regimai krito. Beieš
kant iš susidarusios padėties 
kokios nors palankios išei- 

bendra skraiste - giminės. 
Arčiau pažinau dėdę Vokie
tijos Oldenburgo stovykloje, 
kur jis tada mokytojavo lie
tuvių bėglių bei tremtinių 
mokykloje. Mūsų šeima gy
veno gretimoje stovykloje, 
ir dėdė Napoleonas mus 
dažnai aplankydavo.

Mes ir dėdė į Australiją 
atvykome 1947 m. pabaigo
je. . Kontrakto darbui dėdė 
buvo pasiųstas į Tasmaniją, 
gi mano tėvai tą pareigą at
liko šiaurinėje Viktorijoje. 
1951 m. dėdė užpirko namą 
Melbourne, St. Kildos prie
miestyje. Po tuo stogu pra
džiai ir mano tėvai prisi
glaudė.

Melbourne lietuviai tada 
jau buvo pradėję organizuo
tą bendruomenės gyveni
mą, ir mūsų šeima aktyviai 
įsijungė. Dėdė, žinoma, bu
vo tapęs šeimos nariu. Visur 
vykdavome kartu - į šokius, 
vaidinimus, sekmadieniais į 
bažnyčią. Dėdei įsigijus ma
šinėlę, prasidėjo mano 
gyvenime naujas laikotarpis 
- kelionės po Viktoriją. Kada 
tik dėdė pajėgdavo atitrūkti 
nuo darbo, o aš nuo mokyk
los, mudu keliaudavome. 
Per penkerius metus bendro 
gyvenimo St. Kildoje mudu 
išnardėme skersai išilgai 
Viktoriją. Keliaudavome la
bai paprastai, be jokių pa
togumų. Vakarui atėjus, dė
dė pasukdavo mašiną nuo 
didkelio, pasirišdavo savo 

ties šaukta vienas po kito 
klubo narių susirinkimai, 
keitėsi vadovybės ir mene
džeriai, bet klubo ekonomi
nė padėtis taip ir paliko 
įklimpusi.

Nors klubas atidaras pilną 
laiką, bet savaitės dienomis 
jis praktiškai tuščias. Anks
čiau maišėsi daugybė kita
taučių, bet ir šie pastaruoju 
metu nubyrėjo. Išgėrimų 
pardavimas kritęs, pokerio 
mašinos, anksčiau buvusios 
gulte apgultos lošėjais, ne
sulaukia jų maitintojų. Lie
tuvių irgi klube tepribūna, 
kai rengiami kokie specialūs 
tautiniai parengimai - šven
tės, koncertai arba retomis 
progomis subuvimai 
atvykus reiškingiems sve
čiams. Dėl esamos ekonomi
nės padėties klubas nieko 

daugiau negali kitataučiams 
klientams pasiūlyti, kuo ga
lėtų konkuruoti su kitais 
klubais ir patraukti kitatau
čius. Iš narių prašyta finan
sinės paramos bei bepro- 
centinių paskolų, bet ir čia 
yra ribos. Taip ir stumiasi 
dienos be didesnių pragied
rulių.

Dar klubo žydėjimo lai
kais jo buvęs vedėjas (me
nedžeris) p. B. Stašionis ne 
kartą tvirtino, kad klubą iš
laiko ne lietuviai, o kitatau
čiai. Šita teisybė ypač išryš
kėjusi šiandie, kai daugumas 
kitataučių atkrito, o patys 
lietuviai savu klubu nesido
mi. Įvairiomis progomis, 
kaip tautinės šventės, minė
jimai, koncertai ir panašiais 
atvejais į klubą lietuvių su
sirenka apsčiai, bet atlikus 
programines funkcijas visi 
kaip užsakyti išsiskirsto ne
skirdami valandėlės kitos 
pabūti klube, pabendrauti 
su pažįstamais ar draugais. 
Tiesa, ir be didesnių iškilmių 
čia nuolat vyksta lietuvių 
judėjimas - įvairios repetici- 

gamaką tarp dviejų eukalip
tų ir miegą.. Aš. tuo tarpų 
Easitiesdavau savo guolį 

rūmuose. Vos tik- saulei 
patekėjus, keliaudavome 
toliau. Patogumų dėdė nie
kad neieškojo. Vėliau, jau 
man ištekėjus, jis įsigijo pa
lapinę ir spiritinę krosnelę. 
Savo keliones praplėtė net 
iki šiaurinės Australijos. 
Grįžęs savo įspūdžiais dalin
davosi su mumis, rodyda
mas fotografijų ir skaidrių iš 
kelionės.

Dėdė buvo draugiško bū
do žmogus. Mėgdavo bičiu
lystę bei organizacinį gyve
nimą. Ryškus veidas Mel
bourne lietuvių bendruome
nėje. Jo privataus gyvenimo 
stilius buvo ypatingai kuk
lus ir paprastas. Nei rūkė 
nei gėrė, mažai valgė mėsos. 
Dažnai sakydavo: ’’Žmogus 
ne vien duona gyvas”. Kny
gą mylėjo nuo pat jaunystės, 
o senstelėjęs dar labiau prie 
jos prisirišo. Dažnai parašy
davo įvairiomis temomis ir 
mūsų spaudoje. Puoselėjo 
esperanto kalbą, patiekdavo 
rašinių ir jų spaudai. Susir
gęs kojų artraičiu, grįžo 
prie jaunystės tapybos po
mėgio. Jo piešiniuose domi
nuoja gamtovaizdis. Aus
tralijos eukaliptai ir saulė 
puošia jo žmonos, dukros ir 
vaikaičio kambarius Lietu
voje. Dukra dirba universi
teto bibliotekoje Vilniuje.

jos (choro, taut, šokių, teat
ro), organizacijų vaidybų 
posėdžiai, oficialūs susitiki
mai ir pasitarimai, bet iš to 
klubui greičiau nuostolis, 
negu parama, nes atvykę 
pirmiausia atlieka savo tie
sioginius uždavinius, o juos 
užbaigus, visi skuba savais 
'keliais. Tad ir visai pagrįs
tas klausimas —'ar lietu
viams reikalingas klubas? 
Niekas negali abejoti ir gin
čyti, kad lietuviams reika
lingi namai.
Tad belieka kita klausimo 
versija - ar klubas, ar lietu
vių namai? Pasisakius už 
lietuvių namus, prie gerų 
norų galima esamą klubą iš
pirkti ir pasilaikyti tik na
mus. Klubą išlaikyti yra 
milžiniškos išlaidos, bet ly
giai ir lietuvių namus išlai
kyti išlaidos nedaug kuo bus 
mažesnės, nes mokesčiai, 
vanduo, elektra paliks tie 
patys o taip pat ir namų 
priežiūra, ir tas viskas gultų 
tik vien ant lietuvių pečių.

Gal tektų ieškoti naujos 
išeities: kodėl turimo klubo 
nepaversti tarptautiniu klu
bu su išimtina teise lietu
viams naudotis specialiomis 
progomis iš anksto su klubo 
vadovybe susitarus? Galbūt 
tokiu atveju tektų keisti 
klubo nuostatus lietuviams 
neprarandant nei vietos, nei 
pastatų. Laikantis principo, 
kad lietuvių klubas tik lietu
viams, kaip matosi, visai ne
pasiteisino. Ankstesniame 
susirinkime klubo vadovy
bės siūlymas lietuviams na
riams apsidėti aukomis ir il
galaikėmis paskolomis pri
imtas be didelio entuziazmo. 
Visai vietoje tame susirinki
me Dr. A. Mauragis užklau
sė: priimama dėmesin aukos 
ir paskolos, bet ar tuo iš
sprendžiama problema? At 
ilgam? Deja, klausimas liko 
neatsakytas.
Gal vertėtų susipažinti 

nuodugniau su Canberros 
Liet. Klubo veikla, kuris 
veikia gana sėkmingai. Gal 
jie turėtų kokių receptų?

V. Kikilis
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Apie lietuvių — lenkų santykius

Gintauto Kaminsko laiš
kas QUADRANT apie lietu
vių ir lenkų ryšius.

QUADRANT yra įtakin
gas Australijos meno ir po
litikos mėnesinis žurnalas. 
Šių metų sausio numeryje 
pasirodė Ričardo Krygierio 
recenzija Norman Davies’ 
knygos ’’God’s Playground 
— A History of Poland”. 
(’’Dievo žaidimų aikštelė - 
Lenkijos istorija”). Vasario 
mėnesi pasiunčiau Quadrant 
laišką, kuris yra replika ar
ba kritika Krygierio recen
zijai. Čia to laiško vertimas:

Gerbiamas redaktoriau,
Gerai, kad Ričardas Kry

gieris nurodė iš anksto, kad 
jis rašysiąs ”be pretenzijos 
atsikratyti savo polinkių, 
jausmų, ir opinijų”, kadangi 
jo recenzija tikrai pilna vi
sokių subjektyvumų. Aš no
rėčiau skaitytojams at
skleisti kitą istorijos aspek
tą, kurio ponas Krygier ne
palietė.

Herbas, puošiantis N. Da
vies knygos viršelį, yra 
pirma užuomina, kad Kry
gierio pasakojimams ko nors 
trūksta. Šalia lenkų erelio 
matome lietuvių riterį - vytį. 
Lietuvių karalaitis Jogaila 
tapo Lenkijos karaliumi, kai 
susituokė su lenkų karalaite 
Jadvyga 1386 metais. Dvi 
tautos tada pradėjo glaudžių 
ryšių epochą. Žalgirio mū
šyje 1410 metais Jogailos 
lenkiška kariuomenė prisi
dėjo prie Lietuvos Didžiojo 
Kunigaikščio Vytauto (Jo
gailos pusbrolio) kariuome
nės, ir kartu jie užkirto kelią 
vokiškams ekspansijonis- 
tams. Lublino Unija 1569 
metais suformavo ryšius 
tarp Lietuvos ir Lenkijos. 
Buvo sutarta, kad nuo to 
laiko Seimas išrinks valdovą 
kuris bus drauge ir Lenkijos 
karalium, ir Lietuvos Di
džiuoju Kunigaikščiu. Lie
tuvos - Lenkijos suvienyta 
valstybė (lenkiškai Rzecz
pospolita) išlaikė nuo Lubli
no Unijos iki paskutinio pa
dalinimo 1795 metais.

Krygerio pateiktas žemė
lapis būk tai parodo Lenkiją 
1634 m. Tenka paaiškinti, 
kad tai ne Lenkijos žemėla
pis, bet Lietuvos — Lenkijos 
federacijos. Jei Krygieris 
būtų pateikęs žemėlapį nu
rodantį Lietuvos ir Lenkijos 
sienas, būtų aišku, kad Lie
tuvos teritorija didesnė. 
Lublino Unijos pasirašymo 
metu, Lietuvos žemės siekė 
nuo Baltijos iki Juodosios 
jūrų. Lietuvos ekspansija, 
pradėta karaliaus Mindaugo 
ir užbaigta Vytauto Didžio
jo. Mindaugas karūnuotas 
Lietuvos karaliumi popie
žiaus Inocento IV-jo 1251 
metais. Didysis Kunigaikš
tis Vytautas nebuvo vaini
kuotas, nes popiežiaus pa
siųsta karūna keistom sąly
gom dingo kur nors Lenki
joj. Netrukus Vytautas mi
rė, irgi keistom sąlygom. Is
torijos eigoje lenkai dažnai 
yra padarę panašių klastin
gų skriaudų prieš Lietuvą.

Kai Lietuva ir Lenkija iš
kovojo nepriklausomybę 
1918 m., lenkai užsiutę šovi- 
nistinėm ’’Žečpospolitos” 
fantazijom įžengė į kaimyni
nius kraštus ir užėmė dalį 
Lietuvos, Baltarusijos ir 
Ukrainos. Lietuviams pavy
ko apginti didžiausią dalį 

savo teritorijos, nors Vil
niaus kraštas buvo okupuo
tas iki 1939. Baltarusai ir 
ukrainiečiai nebuvo tokie 
laimingi. Jiems reikėjo 
kovoti su lenkais vakarų 
fronte ir su rusais rytų fron
te. Taip ir nesugebėjo apsi
ginti nuo dviejų grobikų, 
ir jų šalys buvo padalintos 
tarp Lenkijos ir Sovietų Ru
sijos. Tai pasekmė lenkų ir 
rusų imperializmo. Net ir - 
dabar, lenkai vadina svo 
valstybę Polska Rzeczpos
polita Ludowa. Ar tuo reikia 
suprasti kad jie tebeketina 
vieną dieną ’’Žečpospolitą” 
išplatinti iki”buvusių ribų”?

Krygieris rašo apie ’’tau
tines mažumas” tarpkarinė- 
je Lenkijoje. Kaip jos ten 
atsirado, jis nesako; bet ži
noma, tai buvo išdava Len
kijos užgrobimo svetimų že
mių. Krygieris teigia, jog 
tautinės mažumos tais lai
kais ’’padarė didelius žy
gius” meno, kultūros ir 
švietimo sferose. Aš nežinau 
iš kokio šaltinio jis galėtų 
pasemti duomenų, kurie 
pagrįstų jo teigimą. Bet aš 
žinau, kad lietuviai, ukrai
niečiai ir baltarusai turi aps
čiai dokumentų savo archy
vuose, kurie gali įrodyti, 
kaip jų kultūrinis gyvenimas 
buvo slopinamas lenkų oku
pacijos metu. Okupuotame 
Vilniaus krašte lietuviškos 
mokyklos buvo visiškai už
draustos, nežiūrint to, kad 
Lietuvoje laisvai veikė kele
tas lenkiškų mokyklų. Siau
tė fanatiškas lenkinimas: 
lietuviams vaikučiams buvo 
uždrausta lietuviškai kalbėti

Pilypo sala Viktorijoje
Leonas Baltrūnas

Apie 115 km. nuo Mel
bourne įsikūręs San Rėmo 
žvejų miestelis, kuris ilgu ir 
modernišku geležbetoniniu 
tiltu sujungtas su 39-nių 
kvadratinių mylių dydžio 
Pilypo sala, kurios jūros pa
krantės sudaro 42-jų mylių 
ilgi-

Šios salos istorija sako, 
kad pirm negu bet kokios 
spalvos žmogus iškėlė koją 
ant jos, čia būta įvairiausių 
uolų paviršiaus ir per tūks
tančius metų audros ir vėjai 
aplygino šios salos paviršių 
!>rinešant smėlio ir žemių ir 
aikui bėgant čia išaugo me

džiai ir krūmokšniai.
Sakoma, kad prieš 150 

metų, kada britų navigato
rius Brassas (Brass) išlipo 
ant šios salos, jis taip susiž- 
žavėjo šios salos augmenija, 
kad nutarė ją pavadinti ka
pitono Pilypo (Phillip) 
vardu, kuris tuo metu buvo 
pirmasis anglų gubernato
rius visoje pietų hemisfero
je-

Daug metų Pilypo sala 
buvo neapgyvendinta ir yra 
žinių, kad čia rasdavo sau 
saugią vietą įvairūs anglų 
kariai - recidivistai, arba 
pabėgę kaliniai. Tik 1842 
metais Mc Haffie šeima gavo 
oficialų leidimą čia apsigy
venti ir auginti veislines 
avis. Istoriniai daviniai sako, 
kad įvairūs jūrų piratai išsi- 
keldavo į šią salą pasivogti 
paisto taip, kad nelengva 

mokyklų aikštėse. Taip pat 
buvo uždrausta giedoti lie
tuviškas giesmes pamaldų 
metu; kunigams neleido pa
mokslų sakyti lietuviškai. 
Lenkai kunigai atsisakė 
klausyti išpažinčių išskyrus 
lenkiškai: tai reiškė, kad 
daugumas lietuvių parapi
jiečių negalėjo eiti išpažin
ties ir todėl negalėjo priimti 
švenčiausiojo sakramento. 
Gerai žinomi yra tie atvejai, 
kai lenkų kunigai grasino 
seneliams ir kaimiečiams: 
’’Dievas nesupranta kitaip 
kaip lenkiškai; Jis lietuviškų 
maldų neišklauso”. Davies 
knygos pavadinimas ’’Dievo 
žaidimų ..aikštelė" primena 
tokį šykštų lenkišką etno
centrizmą.

Krygierio entuziazmas 
lenkų kalbai jį priveda prie 
nepagrįstų teigimų.

Bet; kuri enciklopedija ar 
lingvistikos vadovėlis pa
rodys, kad jis klysta. Objek
tyvus, mokslinis faktas yra, 
kad lenkų kalba neturi jo
kios ypatingos reikšmės ar 
svarbumo lyginamajai kal
botyrai. Tačiau lietuvių kal
ba itin svarbi. Lietuvių kal
ba ne slavų kalba, bet kartu 
su latvių ir buvusia senprū- 
sų (Alterpreussisch) kal
bom, ji priklauso Baltų sky
riui Indo-europiečių kalbų 
šeimoje. Iš visų šių dienų in
do-europiečių kalbų, lietuvių 
kalba mažiausiai pasikeitusi 
iš senovės laikų ir geriausiai 
atspindi originaliosios indo
europiečių prokalbės (Ur- 
sprache) bruožus.

Krygier didžiuojasi lenkų 
pasiekimais įvairiuose kul
tūros baruose. Bet kai pasi
žiūri iš arčiau į šitus įžymius 
’’lenkus”, randi, kad iš tik
rųjų daug jų yra lietuviai.

buvo Mc Haffie šeimai ko
voti su visokiais užpuolikais. 
Pradedant 1868 metais Pi
lypo saloje įsikūrė daugiau 
baltųjų žmonių, kurie ir 
pradėjo dabartinę Pilypo 
salos istoriją.

Šiandien Pilypo sala uži
ma svarbią vietą Viktorijos 
turizmo sąrašuose, nes per 
visą salą yra išvesti patogūs 
keliai, kuriais važinėjant su
tinkame medžiais apaugusių 
vietovių ir gražiai išdirbtus 
žemės plotus ir laukines 
pievas, kur sau ramiausiai 
ganosi avių ir karvių 
bandos.

Nors sala užima tik 24.320 
akrų ploto ir plačiausia salos 
vieta yra tik 6 mylių ilgumo, 
čia randame daug dalykų, 
kurių nerasime niekur kitur 
Australijoje. Gal daugiausiai 
populiari šioji sala yra savo 
koalomis, kurios sėdėdamos 
eukaliptų šakose tingiai 
kramto jų lapus. Koalos la
bai panašios į meškiukus, 
nors jos visai negiminingos 
meškų šeimai. Sako, kad ko
alos pasiekė Australiją prieš 
milijonus metų ir vienu 
metu jų buvo labai daug pri
visę. Vos prieš 40 metų, dėl 
švelnaus kailio, milijonus jų 
išžudė ir beveik visai išnai
kino. Dabar jos yra įstatymu 
apsaugotos ir prižiūrimos. 
Važiuojant Pilypo salus ke
liais, daug kur rasime užra- 
šių. - čia koalos pereina ke
lią.

Česlovas "Milašius, neseniai 
laimėjęs Nobelio premiją 
iuos (save įskaitant) vadina 
’’lenkiškai kalbančiais lietu
viais *. Nesuskaičiuosi, kiek 
buvo' talentingų sulenkėju
sių lietuvių nuo pat Jogailos 
dienų kurie padarė svarbių 
įnašų lenkų kultūrai. Lenkų 
žymiausias autorius Adomas 
Mickevičius, lenkiškai kal
bąs lietuvis. Jo epinė poema 
"Ponas Tadas” lenkų laiko
ma viena iš jų svarbiausių 
patriotinių veikalų. Bt štai 
kaip skamba tos poemos 
pirmieji posmai (lietuviška
me vertime):

Tėvyne Lietuva, mielesnė 
už sveikatą!

Kaip reik tave branginti, 
vien tik tas pamato, 

kas jau tavęs neteko. Nūn 
tave vaizduoju 

aš, ilgesy grožiu sujaudintas 
tavuoju.

Sąrašas ilgas, tęsiasi iki 
pat mūsų laikų. Popiežius 
Jonas Paulius H kilęs iš lie
tuvių. Pavardė Vojtyla kilęs 
iš lietuviško žodžio vaidila, 
kas reiškia senovės lietuvių 
pagonių vyresnįjį kunigą(!). 
1984 m. kovo 4 d. lietuviai 
švęs 500-tą jubiliejų mirties 
švento Kazimiero, Lietuvos 
patrono. Vatikanas neužilgo

Kita Pilypo salos atrakcija 
yra pingvinai, kurie kiek
vieną vakarą išplaukia iš jū
ros ir išdidžiai žygiuoja į 
krūmus, kur motinos deda 
kiaušinius ir peri vaikus. 
Kiekvieną rytą, vienas iš 
tėvų grįžta į jūrą žvejoti ir 
pavakariais, grupėmis po 
20-50 vėl grįžta į krantą ir 
pamaitina savo antrąją pusę 
ir vaikučius.

Įdomu, kad čia pamatysite 
tik vienos rūšies pingvinus - 
laumės pingvinus (Fairy 
Pinguin — Eudruptula 
Minor). Šie pingvinai dideli, 
bet labai gražūs, baltom 
krūtinėm ir melsvai juodos 
spalvos. Įsižiūrėjus darosi 
neaišku - ar tai paukštis, ar 
žuvis, ar kas kitas, nes turi 
nemažus sparnus, bet skrai
dyti negali ir juos naudoja 
plaukimui. Jie visą dieną 
nardo vandenyje, žuvauja ir 
vakarais vis išplaukia toje 
pačioje vietoje, kur vietos 
savivaldybė yra pastačiusi 
turistams stebėjimo punk
tus. Susimokėjęs dolerį, 
gali, specialiai išvestais ta
keliais, prieiti prie pat jūros, 
kur prožektoriais apšviesto- 
G vietoje, temstant, išplau- 

a pirmieji pingvinų žvalgai 
ir laukia, kol susidaro dides
nė pingvinų grupė ir tada, 
kaip kareiviai, tvarkingai, 
koją į koją žygiuoja į salos 
gilumą, kur krūmuose jų 
laukia šeimos. Į šitą pingvi
nų paradą prisirenka šimtai, 
o kartais ir tūkstančiai žmo
nių, kuriuos autobusais ar 
privačiomis amžinomis pri
veža net iš Melbourne.

Pilypo salos sostinė yra, 
ant pat jūros kranto, mies
telis Cows, kurio plačios 
gatvės dailiai apsodintos 
medeliais ir čia yra daugybė 
krautuvių, kavinių, restora
nų ir įvairių dirbtuvėlių. 
Netoliese - pilna gražių va
sarnamių, kur vasaros metu, 
o ypatingai savaitgaliais, 
knibžda daugybė vaikų, pa
auglių ir ’ suaugusių. Neto
liese pliažas, kur pakanka
mai gražaus smėlio, o ban
guojanti jūra gundo kiek
vieną atvykusį pasimaudyti.

Tai gražus kurortinis 
miestelis, kuris vis dar auga 
ir plečiasi.

Šia tema išleis komemoraty- 
vinius pašto ženklus.

Lenkai ir lietuviai šiuo 
momentu neša tą patį rusų 
imperializmo jungą. Tačiau 
istorijos raida rodo, kad So
vietų imperija vieną dieną 
neišvengiamai subyrės. 
Tikėkimės, kad kai tai įvyks, 
lenkai neužsimanys vėl pulti 
lietuvių, baltarusių bei uk
rainiečių, ir vėl sabotuoti jų 
pastangas išsikovoti laisvę 
ir nepriklausomybę. Melski
mės, kad padorumas ir ra
cionali opinija triumfuotų, 
kad lenkai ir lietuviai už
mirštų senas ambicijas ir 
skriaudas, kad nepakartotų 
praeities klaidų. Lenkai ir 
lietuviai turėtų puoselėti tą, 
kas jiems bendra, bet tuo 
pačiu turi respektuoti, kas 
kiekvienai tautai yra sava. 
Ypatingai turi respektuoti 
vienas kito teisę į nepri
klausomybę ir suverenumą, 
savo etnografinėse ribose. 
Tik sugyvendami taikoje 
gerais kaimynais lietuviai ir 
lenkai sugebės atstatyti 
tvarkingas, laimingas vals
tybes, ir tik tuo būdu galės 
apsiginti nuo vilkų (ar tiks
liau pasakius, nuo raudon- 
meškių).

G. Kaminskas

Kita, mums lietuviams, 
labai įdomi vieta yra Nobby, 
kur arti 20 lietuvių šeimų 
yra pasistatę savo puikius* 
vasarnamius, gražiai juos 
įrengę ir savo sklypus ap
želdinę medeliais, krūmokš
niais ir darželiais. Čia pasi
jutau lyg Floridoje, Sant 
Petersburg miestelyje, kur 
mūsų Amerikos tautiečiai, 
išėję į pensiją ir atsikėlę iš 
kitų vietovių, sukūrę savo 
lietuvių koloniją, jaučiasi, 
kaip tėvynėje.

Nobby yra kita Pilypo sa
los žymi vieta, nes netoliese 
yra uolos, ant kurių visada 
matosi daug ruonių šildantis 
saulėje. Krantinėje yra 
kioskas, kur galima išsinuo- 
muoti žiūronus ir per juos 
sekti beišdykaujančius ruo
nius.

Vietos Nobby lietuviai yra 
labai nuoširdūs, draugiški ir 
nepaprastai vaišingi. Kiek
vienas kviečiasi atvykusius 
pas save ir vaišina, užima ir 
aprodo įdomesnes vietoves. 
Gražu matyti tautiečius taip 
puikiai įsikūrusius ir, kur 
neužeisi, vis rasi tiek daug, 
mums įprastų lietuviškų iš
dirbinių, kurie puošia jų sie
nas ir lentynas. Einant į 
pajūrį, visur girdisi lietu
viška muzika, arba girdisi 
lietuviškai kalbat, nes kaž
kur už 30.000 mylių nuo tė
vynės, toli nuo didmiesčių, 
gražiame gamtos kampely
je, gali jaustis kaip Palango
je.

"Man geriausiai patinka 
geležiniai vyrai. — Sakė 
kurtizanė Ninon de Lenclos. 
— Gali matyti, kaip jie 
tirpsta.”

Rašykite 
Mūsų 

Pastogei!
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Informaci ja
Mirė V. Daudaras

Kovo 5 d. Sydnejuje šir
dies priepuolio ištiktas mirė 
Vladas Daudaras, Australi
jos Liet. Bendruomenėje ži
nomas kaip pasišventęs 
sporto veikėjas, darbuotojas 
ir vadovas, esamasis Aus
tralijos Lietuvių Fizinio 
Auklėjimo Sąjungos 
(ALFAS) pirmininkas.

Jo laidotuvės numatomos 
kovo 10 d., šeštadienį 10i. 
vaL Suinteresuotiems jį 

pagerbti ir palydėti į amžino 
poilsio vietą smulkesnių in
formacijų teikia V. Gulbinas 
tel. 799 4989.

SYDNEY RAMO.VĖNAMS

Pranešame, kad L.K.V.S 
"Ramovė” Sydney Skyriaus 
Valdyba, kovo 25 d. (sekma
dienį) 2.30 vai. Sydney Lie
tuvių Klube Bankstowne, 
šaukia visuotinį metinį na
rių susirinkimą šia darbot
varke: 1. Susirinkimo atida
rymas. 2. Prezidiumo rinki
mas. 3. Mandatų Komisijos 
rinkimas. 4. Pereito visuoti
nio susirinkimo protokolo 
skaitymas ir priėmimas. 5. 
Valdybos pranešimai: a) 
pirmininko, b) iždininko, c) 
revizijos komisijos. 6. Dis-

Kovo 18 d., sekmadienį, 2.30 vai.
Lietuvių Namuose, 44 Errol St. Nth Melbourne

M.L.T. ’’AUŠRA” stato Keturakio 3-jų veiksmų komediją

TETA IŠ AMERIKOS
Visus maloniai kviečiame apsilankyti.
Bilietai prie įėjimo. Suaugusiems $ 5, studentams ir pensininkams $ 3.

pasitarimas s.L. Namie ir pasauly
KLUBO REIKALAIS r J

Kovo 5 d. Sydnejaus Liet. 
Klubo vadovybė buvo su
šaukusi vietoje veikiančių 
liet, organizacijų vadovų 
pasitarimą dėl Klubo atei
ties. Savo įvadiniame žodyje 
Sausiai susirinkusiems Klu- 

o Valdybos narys p. A. Du- 
daitis išdėstė esamą Klubo 
ekonominę padėtį tikintis, 
kad tik patys lietuviai gali 
išgelbėti Klubą nuo bankro
to ir tuo pačlb išlaikyti savo 
tautinius namus. Susirinki
mui pirmininkavo p. V. Bu- 
kevičius, sekretoriavo p. B. 
Stašionis. Suinteresuotųjų 
Klubo ateitimi susirinko virš 
50 asmenų, iš kurių kiekvie
nas yra bet kokios organiza
cijos vadovaujamose parei
gose. iš p. A. Dudaičio pra
nešimo S.L. Klubas turi apie 
400.000 dol. skolų, kurių pa- 
(al dabartines klubo įplau- 

as nepramato išmokėti. 
Apie 75 % turimų skolų yra 
pačių tautiečių skolinti pini
gai. Oficialiose australų 
įstaigose klubas turi netoli 
100.000 dol. skolos. Iš toli
mesnės pokalbių eigos aiš
kėjo, kad pastaruoju metu 
klubo apyvarta ir drauge 
pajamos kyla, bet nepakan
kamai tiek, kad klubas išsi
verstų be extra pagalbos. Po 
eilės pasisakymų iš susirin
kusių pusės bandyta suda
ryti pagalbiniai vienetai ko
mitetų ar komisijų forma 
talkinti esamai Klubo vado
vybei, kuri mažindama klu
bo išlaidas dirba ištisas sep
tynias dienas atlikdami ve
dėjo, ir įvairių tarnautojų 
pareigas. 
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kusijos del pranešimų ir jų 
tvirtinimas. 7. Naujos Sky
riaus Valdybos ir Revizijos 
Komisijos rinkimai. 8. Eina
mieji reikalai, klausimai ir 
sumanymai. 9. Susirinkimo 
uždarymas.

Nariams susirinkime da
lyvavimas būtinas. Nurody
tu laiku nesusirinkus reikia
mam narių skaičiui, už pusės 
valandos šaukiamas susirin
kimas bet kuriam narių 
skaičiui susirinkus.

Skyriaus Valdyba

♦ ♦ ♦

Pereitą savaitę (kovo 3 d.)
Sydnejaus universitete iš
kilmingai šalia kitų buvo 
įteikti mokslo laipsniai ir 
dviem lietuvaitėm: Masters 
of Arts laipsnį gavo Dr. G.E. 
Kazokienė ir Bachelor of 
Science farmakologijos sri
tyje pripažintas Kristinai 
Coxaitei. Sveikiname gra- 
duantes!

Šia proga primename, kad 
aukštojo mokslo graduantai 
ir iš kitų vietovių būtų skel
biami visiems lietuviams per 
spaudą. Tas svarbu ne tik 
mūsų pasididžiavimui, bet ir 
statistikai, kad vis dėl to iš 
lietuvių tarpo skaičius kas
met didėja.

Lietuvių Klubas reikia 
suprasti kaip Sydnejaus Lie
tuvių Namai.Jeigu Klubas 
sugriūtų, Syd. lietuviai liktų 
be savų namų. O norint iš
laikyti tokius lietuvių na
mus, kokie dabar yra, būtina 
prisidėti visai bendruome
nei. Padėjus Klubui išbristi 
iš skolų tuo pačiu bus užtik
rinti ir Lietuvių Namai, nes 
jų netekus Sydnejuje lietu
viškas gyvenimas neturėtų 
atramos ir nuvystų.

Nors šis susirinkimas te
buvo šauktas, tik pasitarti, 
kokios pagalbos klubas gali 
ar galėtų tikėtis iš bendruo
menės, bet susirinkimo eiga 
vystėti taip, tarsi šis susi
rinkimas būtų sprendžiama
sis organas. Tiesa, energin
go susirinkimo pirmininko p. 
V. Bukevičiaus pastangomis 
kaip minėta, sudaryti Klubo 
Valdybai pagalbiniai organai 
ir tai jau atsiekta gana daug. 
Tokie susirinkimai turi di
delės pozityvios reikšmės ir 
pačiam klubui yra didelė 
moralinė pagalba. Tas rodo, 
kad visuomenei Klubo pa
dėtis ir Lietuvių Namai labai 
rūpi ir iškilus sunkumams 
klubas garantuotai turi pa
tikimą užnugarį.

ŠALTINIŲ
BIBLIOTEKOJE

Gauta Šaltinių Bibliotekai 
Marijos Kalinskienės dova
na. - dvi bibliografinės rete
nybės knygos: Aukso Alto
rius arba Šaltinis Dangiškų 
Skarbų. Naujasis spaudimas 
pagal tikrą deszimtą ir

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

Kovo 17 d., šeštadienį, 
koncertuoja vokiečių choras 

’’CONCORDIA” 
•diriguojant Adalbert Klube. 
Pradžia 8 vai. Įėjimas $ 2.

Po koncerto šokiai grojant Klubo 
kapelai.Kovo 16 d., penktadienį

WITH JIM McCALL BAND 
Pradžia 8 vai. Įėjimas $ 2.

MOTERŲ DRAUGIJA 
PRAŠO

Sydney L.M.S.G.D-ja ieš
ko lietuvių, kurie apsiimtų 
retkarčiais aplankyti labai 
vienišą ir apleistą mūsų tau
tietį, gyvenantį Nursing 
Home, tolokai nuo Sydney. 
Jis vadinasi Kazys Alegū- 
nas, 68 m. amžiaus. Tai yra 
lietuvis, kuris dėl senatvės 
ligų užmiršęs angliškai ir 
kalba tik lietuviškai. Jis ne 
tik labai vienišas, bet dar ir 
ta nelaimė, kad personalas 
su juo negali susikalbėti. 
Atrodo, kad Kazys neturi 

szesztą sulyginime pagal 
Naująjį Šaltinį pirmo 
spaudimo. Tilžėje 1913. 
Giesmių knyga arba Kantič- 
kos. Motiejaus Valančiaus- 
kio Žemaičių Vyskupo par- 
veizėta ir iš naujo atspausta. 
Tilžėje 1913.

Servacijaus ir Alvinos 
Šabrinskų dovana: Dr. Vin- 
tor Jungfer Litauen Antlitz 
Eines Volkes. Versuch einer 
Kultursoziologie. Tubingen 
1948.

Rašomųjų mašinėlių me
chanikas Petras Plaušinaitis 
nemokamai sutvarkę gen
dančią A.L. Fondo Šaltinių 
Bibliotekos naudojamą 
rašomąją mašinėlę.

Visiems mūsų bibliotekos 
geradariams Fondo vardu 
nuoširdus lietuviškas ačiū.

J. Mikštas
Bibliotekos vedėjas

Gauną iš okupuotos Lie
tuvos propagandinį laikraš
tėlį ’’Gimtąjį Kraštą” visai 
pagrįstai stebisi, iš kur pas 
lietuvius atsirado entuziaz
mo Naujų Metų proga svei
kinti ’’Gimtąjį Kraštą”. Iš 
patirties žinome, kad nei 
nepriklausomoje Lietuvoje, 
nei išeivijoje tokio polinkio 
nepastebėta, kad skaitytojai 
taip uoliai sveikintų savo 
skaitomus laikraščius. Tad 
kyla visai pagrįstas įtari
mas, kad tie visi sveikinimai 
yra paties ’’Gimtojo Krašto” 
sufabrikuoti ir paskelbti. 
Net ir eilė Australijos lietu
vių protestuoja, kad jų var
das okupuotoje Lietuvoje 
yra piktnaudojamas. 

jokių giminių nei draugų, 
nes niekas jo nelanko. Todėl 
kreipiamės į lietuvį ar lietu
vę, kurie gyvena toje Syd
ney pusėje su prašymu jį 
lankyti.

Kazys Alegūnas, Ritz 
Nursing Home, High Street, 
Leura, N.S.W. 2780, tel. 
(047) 84 1201.

S.L.M.S.G. D-jos Valdyba

LANKOMI LIGONIAI

Syd. Mot. Soc. Globos 
Draugija pastaruoju metu 
lankė šiuos ligonius: B. Rač
kauskienę, A. Janavičių, K. 
Burneikį, C. Zinkevičienę, I. 
Kubertaitę, K. Alegūną, A. 
Klemenienę, O. Švirinienę, 
p. Šidlayičių, K. Butkų, M. 
Bučinskienę. Ligonių reika
lams yra šios D-jos narės: V. 
Ramanauskienė ir M. Mige- 
vičienė.

S.L.M.S.G. DRAUGIJA
praneša, kad Draugijos 

loterijos traukimas, kur bu
vo leidžiama televizijos apa
ratas, įvyko kovo 3 d. Užga
vėnių Blynų Baliaus metu. 
Laimingas numeris 0365 te
ko p. O. Kapočienei. Sveiki
name!

Tuo pačiu dėkojame vi
siems mieliems rėmėjams, 
gausiai pirkusiems minėtos 
loterijos bilietus.

Valdyba

PAREIŠKIMAS

Oficialioje šio krašto 
veikloje dažnai panaudoju 
savo sutrumpintą pavardę 
V. Augustinas. Šiuo vardu 
pavergtoje Lietuvoje lei
džiamas savaitraštis ’’Gim
tasis ’ Kraštas” paskelbė N. 
Metų proga sau saveikinimą 
iš Australijos. Kai kas iš 
Australijos lietuvių įtaria, 
kad aš sveikinęs.

Čia pareiškiu, kad jokių 
sveikinimų ’’Gimtajam. 
Kraštui” nesu siuntęs.

Vincas Augustinavičius, 
Sydney

must Pastogė
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P.O. Box 550 Bankstown 2200
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Prenumerata:
Australijoje melams $ 20 
Užsienyje paprastu paštu $24 
Oro paštu į N. Zelandiją $ 35 
Oro paštu kitur $ 50

Redaktorius V. Kazokas 
Redakcijos adresas: 13 Percy 
St. Bankstown, N.S.W. 2200 
Tel. 709 8395

; Redakcija rašinius taiso ir 
i skelbia savo nuožiūra. Už skel- 
į bimų turinį neatsakoma.

VIETOJ M 
4^ GĖLIŲ
Reikšdami pagarbą a.a. 

Vladui Daudarui vietoj gėlių 
p.p. M. ir G. Umbražiūnai 
Mūsų Pastogei aukojo 20 
dolerių. Nuoširdžiai dėkojame.

Pagerbdami a.a. Vladą 
Daudarą vietoj gėlių p.p. I. 
ir K. Bagdonavičiai Mūsų 
Pastogei skyrė 15 dolerių. 
Ačiū.

PADĖKIME LIETUVIAMS 
SĄŽINĖS KALINIAMS

Visos politinių kalinių ir jų 
šeimų gerbūviu besirūpi
nančios organizacijos, kaip 
Keston Kolegija, Friends of 
Prisoners, Amnesty Inter
national, skatina, kuo dau
giau ir reguliariai rašyti 
laiškus politiniams kali
niams, kalinių šeimoms ir 
Sovietų pareigūnams užta
riant politinius kalinius.

Pagal buvusius kalinius 
Simą Kudirką, Yuri Below ir 
Rudolf Klašsen, geriausias 
ir gal vienintelis būdas pa
laikyti kalinių moralę ir su
švelninti sovietų pareigūnų 
elgesį yra laiškai.

Artėjančių Šv. Velykų 
proga. nepamirškime mūsų 
politinių kalinių. Kalinių ad
resus ir pavyzdžius kaip ra
šyti galima gauti Syd. Liet. 
Klubo bibliotekoje.

A. Giniūnas

PAIEŠKOJIMAS

Paieškomas Stasys Venc
kus, gimęs 1921 metais, Ba- 
landiškių kaime, Tauragės 
apskrityje. Pagal Vokietijos 
Raudonojo Kryžiaus davi
nius emigravęs į Australiją 
1945 metais.

Asmenys, kurie turi žinių 
apie paieškomą, prašomi 
pranešti ALB Krašto Val
dybai, 75 Kent Str. Epping, 
NSW 2121.
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