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BENDRUOMENĖ
AKLIGATVY?

STIPRINKIME MŪSŲ BENDRUOMENĖS IDĖJĄ

Vienas iš gražiausių išei
vijos organizacinės veiklos 
žiedų yra įkūrimas Pasaulio 
lietuvių bendruomenės, kuri 
apjungė iki tolei veikusias 
įvairias draugijas ir sąjun
gas. Bendruomenės idėja iš
sprendė daugelį tuometinių 
problemų, o jos statutas de
rinosi prie kiekvieno krašto 
vietos ir laiko reikalavimų. 
Todėl nenuostabu, kad visa 
lietuviškoji išeivija noriai į 
ją jungėsi.

Australijos lietuvių bend
ruomenė nuo pat jos pirmo
sios dienos tyirtai atsistojo 
ant kojų. Darbštūs ir gyvi 
bendruomenės suvažiavimai 
lygino jos kelią, stiprino jos 
idėją ir dvasią, kėlė jos 
reikšmę ir svarbą. Bendruo
menės prieglobstyje išaugo 
organizacijos, meno viene
tai, kurių pozityvi veikla 
bendruomenės sąjungoje 
stiprino pačią bendruomenę. 
Juk ir Lietuvių Dienos yra 
viena iš mūsų bendruome
nės apraiškų, suburianti kas 
dveji metai į gražią mus vi
sus jungiančią ir apimančią 
šventę. Šių švenčių reikšme 
niekas neabejoja, nes tai yra 
mūsų lietuviškumo manifes
tacija.

Praeityje iškilęs vienas 
kitas kivirčas, palietęs 
bendruomenę, nepaliko žy
mesnių pėdsakų ir nesusilp
nino jos. Bendruomenės 
stiprumą įrodo tai; kai kurių 
asmenų bandymai ją suskal
dyti nepavyko. Juos bend
ruomene iš savo tarpo iš
skyrė ir apsivalė. Ir taip 
veik kiekvienoje didesnėje 
apylinkėje, asmenys, kurie 
bandė bendruomenę pa
jungti savo interesams ir 
užmačioms, buvo jos izo
liuoti. Susirinkimuose jų 
balsas neįgavo jokios spren
džiamos reikšmės. Jie tyliai 
pasitraukė supratę, kad 
tvirtoje ir veiklioje bend
ruomenėje jų siauriems in
teresams nėra vietos.

Bendruomenės idėją silp
nina ne vieno ar kito jos na
rio ar pagaliau net ir organi
zacijos šalinimasis nuo jos 
veiklos, ne bendruomenės 
struktūra apėmusi visus 
Australijos lietuvius, bet šio 
krašto. įstatymų ribose likusi 
beteisė, neturėdama juridi
nio pagrindo. Nors Austra
lijos valdžia pripažįsta mūsų 
apylinkių ir seniūnijų valdy
bas kaip atstovaujančias vi
sus tos vietovės lietuvius, 
bet praktikoje, kas liečia 
teisinę pusę, neturime teisės 
sudaryti jokiu nuosavybės 
dokumentų, sutarčių ir t.t. 
Kiek Australijos lietuvių 
bendruomenės struktūra 
yra ideali mūsų kultūrinei ir 
visuomeninei veiklai išvys
tyti ir puoselėti, tiek ji yra 
nepraktiška ekonominėje ir 
teisinėje šio krašto santvar

koje. Bendruomenę įregis
truojant Registraro įstaigo
je, ją įteisinant, nurodant 
narių skaičių, pateikiant įs
tatus, apsiribojame vien 
tiktai nariais, kurie pareiš
kia norą tokiais būti ir mo
kėti nustatytą metinį mo
kestį. Tokia bendruomenė 
gali kalbėti tiktai savo re
gistruotų narių vardu, pa
likdama nuošalyje visus tuos 
lietuviškai galvojančius: 
mišrių šeimų narius ir visus, 
kurie nepareiškė noro pri
klausyti šiai inkorporuotai 
lietuvių bendruomenei.

Bendruomenė, negalėda
ma įsigyti nekilnojamo tur
to, steigė sąjungas ir klubus, 
bandydama užpildyti susi- 
darusią teisinę spragą. To
kie klubai ir sąjungos veikia 
Adelaidėje, Canberroje, 
Geelonge, Melbourne ir 
Sydnejuje. Spragą užpildė
me, bet kartu iškilo nauji 
rūpesčiai. Įsteigti klubai ir 
sąjungos, kurių tikslas buvo 
įgyti ir administruoti bend
ruomenės turtą, pradėjo 
tolti nuo bendruomenės idė
jos, reikšti savitą nepriklau
somumą, kai kur net igno
ruoti bendruomenę, kuri ją 
įsteigė - sutvėrė. Į sąjungų 
ir klubų valdybas išrinkti 
asmenys nevisuomet prita
ria bendruomenės idėjai. 
Padėtį aštrina dar tai, kai 
šio krašto įstatymų ribose 
veikią tokie vienetai yra pil
nai apsaugoti, savarankiški 
ir nepriklausomi nuo bet ko-

Trėmimų minėjimai
BIRŽELIO DIENŲ MINĖ
JIMAS SYDNEJUJE

Šiais metais įvyks birželio 
3 d., sekmadienį, tokia 
programa:

I- ji dalis: 11.30 vai. pa
maldos šv. Joachimo bažny
čioje, Lidcombe. Šv. Mišias 
už Lietuvą atnašauja ir pa
mokslą sako kun. P. Butkus. 
Pamaldų metu gieda "Dai
nos” choras, dirg. Br. Kive- 
rio. Visuomenė kviečiama 
skaitlingai dalyvauti. Orga
nizacijos su vėliavomis.

II- ji dalis: tuojau po pa
maldų - viešas minėjimas 
parapijos salėje. 1. Atidary
mas. Invokacija - Tautos 
Fondo Atstovybės australi- 
joje pirmininkas kun. Petras 
Butkus. 2. Pabėgėlių psal
mė. Fausto Kiršos eilėraštis. 
Skaito Nijolė Vaičiurgytė. 3. 
Birželio problema - skaito 
dipl. teis. Leonardas Karve-
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kios pašalinės įtakos ir do
minavimo.

Bendruomenei vadovavę 
asmenys, kurių rūpesčiu 
buvo įsteigtos sąjungos ir 
klubai, norėdami finansiškai 
juos pastatyti ant kojų, pe
rėjo į jų valdybas, pašvęs- 
dami visas jėgas jų reika
lams, palikdami bendruo
menę, o kai kurie net iš jos 
pasitraukdami. Šiandie kai 
kuriose apylinkėse yra sun
ku išrinkti bendruomenės 
valdybas, nes asmenys, ku
rie dirbo joje yra sąjungų ir
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lis. 4. Sava kūryba - poezija. 
Skaito poetas Juozas Almis 
Jūragis. 5. Tuščia kėdė. Anų 
laikų vaizdelis. Juozo Slavė
no. Skaito Danutė Bartkevi- 
čienė. 6. "Dainos” choras, 
dirg. Br. Kiverio. 7. 
Užbaiga. Himnas.

Visi tautiečiai, tautietės 
maloniai kviečiami šią 
skausmo dieną jungtis į 
bendrą širdžių vienybę, pri
siminti ir pagerbti sovietų 
nukankintus, ištremtus, žu
vusius už laisvę ir dabar 
laisvės ilgesy tebekenčian
čius. Jie atidavė savo auką ir 
dabar tebeaukoja. Mes irgi 
jausime pareigą kuo galėda
mi įnešti savo dalį.

Rengėjas - Tautos Fondo 
Atstovybė Australijoje

Apdovanojimai
Lankydamasis kitose Aus

tralijos lietuvių kolonijose 
Pasaulio Liet. B-nės Valdy
bos vicepirm. Vaclovas 
Kleiza dar apdovanojo kara
liaus Mindaugo medaliais 
šiuos išskirtinai bendruo
menei pasidarbavusius ir 
nusipelniusius asmenis: 
Adelaidėje Vytautą Neve- 
rauską, dabartinį ALB 
Krašto Valdybos pirminin
ką, Melbourne Albiną Pocių, 
ALB Melbourne Apylinkės 
pirmininką, ir Viktorą Lau
kaitį, Australijos Liet. Ka
talikų Federacijos pirminin
ką. Visi šie asmenys, įskai
tant ir du Sydnejuje (A.

Porą metų užtrukusios 
derybos dėl strateginių 
ginklų apribojimo tarp 
Amerikos ir Sov. Sąjungos 
pagaliau užbąigtos: SALT II 
šešerių metų sutartį pasira
šys prez. Carteris ir sovietų 
Brežnevas birželio mėn. 
greičiausia Viennoje (Aus
trijos sostinėje). Prez. Car
teris šį susitarimą laiko di
deliu politiniu laimėjimu, 
tačiau amerikiečiai, iš patir
ties nepasitikėdami sovie
tais šį Carterio žingsnį stip
riai kritikuoja ir net abejo
jama, ar Amerikos senatas 
ją patvirtins. Kaip žinia, so
vietai greiti sutartis pasira
šyti, bet paprastai jų nesi
laiko.

Laukaitį ir V. Kazoką), savo 
išskirtina veikla patraukė 
Pasaulio Liet. Bendruome
nės Valdybos dėmesį, kuri ir 
nutarė atitinkamai pagerbti 
įteikiant karaliaus Mindau
go medalius. Sveikiname 
visus pagerbtuosius ir 
džiaugiamės, nes jie tokio 
pagerbimo seniai užsitarna
vę.

IŠLYDĖJOME SVEČIĄ

Nors ir trumpai Australi
joje paviešėjęs, aplankęs 
Sydnejaus, Adelaidės ir 
Melbourne lietuvių kolonijas 
ir po sėkmingų pasimatymų 
bei pasitarimų su bendruo
menės bei atskirų organiza
cijų veikėjais, PLB Valdy
bos vykdomasis vicepirmi
ninkas Vaclovas Kleiza ge
gužės 10 d. išvyko atgal į 
Ameriką. Svečio palydėti' 
susirinko kun. P. Butkus, 
Syd. Apyl. pirm. V. Gulbi
nas, L. ir A. Kramiliai ir 
Mūsų Pastogės redaktorius. 
Prieš atsisveikinant buvo 
praleista pora malonių va
landėlių V. Gulbino namuo
se, kur svečias pasidalino 
gautais Australijoje įspū
džiais. Jis susidaręs daug 
geresnį vaizdą apie Austra
liją ir šio krašto lietuvius, 
negu turėjęs prieš atvyks
tant, susipažino lietuvių gy
venimo ir veiklos sąlygomis 
ir džiaugėsi, kad čia vyks
tanti labai gyva veikla, gra
žus sutarimas ir bendradar
biavimas. Jo nuomone, Aus
tralijoje lietuviai neblogiau 
įsikūrę kaip Amerikoje, tik 
Amerikoje gal tuo geriau, 
kad ten yra daugiau lietuvių 
ir dėl to didesnis darbuotojų 
pasirinkimas ir gausiau kul
tūrininkų.
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Tik atliekami žmonės?
Ką bedarytume, bend

ruomenės tikslai ir ypač už
daviniai neišsprendžiami 
per vieną dieną ir ilgam lai
kui. Tačiau vykstant gyve
nimui didžiuosius ir-pačius 
tiesioginius bendruomenės 
•užsimojimus nustelbia labai 
artimi, ir, galbūt, tik lokali
nio pobūdžio reikšmės 
smulkūs reikalėliai. Is tiesų, 
bendruomenė kaip tokia ne
gali ribotis tik mažom deta
lėm: jos paskirtis yra daug 
platesnė ir gilesnė. Mes tu
rime eilę vietinių organiza
cijų ir draugijų bei sąjungų, 
kurios '■ šitokius reikalus 
lengvai gali atlikti salia savo 
specifinių uždavinių. Tuo 
tarpu bendruomenė yra 
visų pirma mūsų reprezen- 
tantė 'tarp kitų tautybių, 
kuri gali ir turi teisę kalbėti 
net visos tautos vardu lie
čiant principinius dalykus, 
kaip tautos laisvė, protestai 
pries tautinius persekioji
mus, okupanto vykdomus 
prasilenkimus su žmogaus 
teisėmis ir 1.1. Atskiros 
siauros apimties organizaci
jos šito padaryti negali, ir 
visai natūralu, kad mums 
reikalingas toks visuotinis 
organas, kuns situos plačios 
apimties uždavinius gali ir 
net privalo vykdyti. Antras 
ypač svarbus bendruomenės 
uždavinys, kad ji yra jungtis 
tarp daugelio kitų lietuviškų 
organizacijų, kurių veikla 
svarbi mūsų vidiniuose rei
kaluose, ypač kalbant apie 
lietuvybės tęstinumą, net 
platesnės apimties
užsimojimams pravesti,
atskirus padalinius bei jų 
veiklą derinti prie bendruo
menės tautinių interesų, kur 
jokia, pavienė organizacija 
neturi nei autoriteto, nei 
pripažinimo. Šitai gali tik 
bendruomenė, kuri apimanti 
visus lietuvius šiame krašte 
ir gali kalbėti jų vardu. Pa
laikomi nuolatiniai ryšiai ir 
santykiai su kitom tauty
bėm, su šio krašto įvairiais 
organais. Vienoks įspūdis 
tokiuose santykiuose bus, 
jei is lietuvių kalbės atskiros 
organizacijos ar klubo 
atstovas, ir visai kitoks tuo 
atveju, kai reprezentuoja 
bendruomenės atstovas.

Apie šitokius ar panašius 
dalykus turėtume visi giliau 
ir nuosekliau pagalvoti ir is 
to pasidaryti atitinkamas iš
vadas. Nepateisinama, jeigu 
mes kiekvienas tik žiūrėsi
me savo kiemo ir nekreipsi
me dėmesio į bendrus visų 

Mielam tėveliui
A.A.

MYKOLUI KAZOKUI
mirus Lietuvoje, p. Vincą Kazoką ir jo šeimą nuoširdžiai 
užjaučia

Tamara ir Benius Vingiliai
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lietuvių, šia prasme visos 
bendruomenės kaip tokios 
reikalus. Štai dėl ko būtina 
giliau ar išsamiau įsisąmo
ninti, kas yra tokios plačios 
apimties organizacija kaip 
lietuvių bendruomenė, ir ką 
ji reiškia ne tik lietuviams 
abstrakčiai, bet ir kiekvie
nam lietuviui konkrečiai. 
Tokio gilaus įsisąmoninimo 
pasiekus bendruomenė ne
būtų statoma šalia kitų ak
tyvių organizacijų toje pa
čioje plotmėje ir vertybių 
skalėje, kaip kad šiandie 
priimta. Mūsų sąlygomis 
bendruomenė savo prasme 
atitinka tautai arba jos da
liai, esančiai šiame krašte, o 
jos funkcijos panašios į tau
tinės valstybės, apjungian
čios visą tautą, tik su tuo 
skirtumu, kad bendruomenė 
neturi galios, o remiasi są
moningų tautiečių gera va
lia. Bendruomenėje, kaip ir 
valstybėje veikia šimtai or
ganizacijų, kurios telpa ir 
net moraliai turėtų paklusti 
bendruomenės, o tuo pačiu 
ir tautos principiniams inte
resams. Štai dėl ko bend
ruomenė atlieka ir labai 
svarbų savo narių tarpe ko-

Bendruomenė akligatvy?
Atkelta iš psl. 1

klubų administracijose ir 
mažai ar net visai nebesisie- 
loja bendruomenės reika
lais. Ar ne paradoksas! 
Bendruomenė sukūrė są
jungas ir klubus savo įgy
tam turtui įteisinti ir admi
nistruoti, atsidūrė už jų ri
bų; tų pačių administracijų 
šešėlyje. Sąjungų ir klubų 
susirinkimai yra gausesni ir 
be jokio vargo atsiranda 
kandidatų į jų administraci
nį aparatą. Pradžioje buvęs 
tiesioginis ir moralinis ryšys 
bei priklausomumas bend
ruomenei kasdien mažėja ir 
jaučiama įtampa įneša dar 
didesnį disonansą. Jau gir
dėti balsų, kurie sugestijuo- 
ja, kad sąjungos ar klubo 
pirmininkai privalo lygiatei
sių balsu dalyvauti apylin
kės valdybos posėdžiuose, 
kai tuo tarpu turėtų būti at
virkščiai.

Bendruomenės medis 
gražiai žaliavęs ir bujojęs 30 
metų yra apgenėjamas; Mū
sų Pastogės leidimas perėjo 
į Spaudos Sąjungos rankas, 
Australijos Lietuvių Fondas 
veikia kaip atskira nuo 
Krašto Valdybos organiza
cija, savistoviai tvarkyda
masi ir visa tai padaryta dėl 
teisinės - juridinės padėties.

Apylinkėse leidžiami biu
leteniai; Adelaidėje, Gee- 
longe ir Perthe atima dalį 

ordinatoriaus - derintojo 
vaidmenį, kas ją pačią gal 
labiausiai ir pateisina.

Dar daugiau. Lietuvių 
šiandieninė išeivija esminiai 
skiriasi nuo kitų tautybių 
išeivijoje, nes kitos tautos 
savo žmonių perteklių eks
portuoja kitur be ypatingo 
rūpesčio jų ateitim. Tuo tar
pu lietuviai nesame tos eks
porto avelės, bet mums 
brangus kiekvienas lietuvis, 
kur jis bebūtų. Todėl ir turi
me plačiausia apimtimi savo 
bendruomenę, ko kiti išei
viai ir nežino. Tik stipri 
bendruomenė gali šitą ne
lengvą uždavinį atlikti. Rei
kia darbo ir jėgų bendruo
menės ribose esančioms or
ganizacijoms, bet juo svar
biau sutelkti rinktinių pajė
gų ir pačios bendruomenės 
priešakiniuose frontuose, 
kur reikia, turint pries akis 
ir visą tarptautinę areną, ir 
sumanumo, ir lankstumo bei 
diplomatijos, ir lygiai gero 
takto ir mūsų pačių vidi
niuose santykiuose. Todėl ir 
bendruomenės organuose 
reikalingi ne atliekami žmo
nės, bet asmenys, kurie iš
laikytų bendruomenės auto
ritetą, sumanūs ir veržlūs 
tiek vidaus, tiek ir užsienio 
santykiuose. (v.k.) 

informacijos, kuri privalėtų 
būti spausdinama Mūsų 
Pastogėje. Kas nukenčia? 
Visa bendruomenė, o la
biausiai pačios vietovės, nes 
jų veiklos aprašymai ir kitos 
informacijos, talpinamos 
biuleteniuose nepasiekia kitų 
miestų lietuvių ir pasidaro 
taip, kad: "patys veikia, pa
tys apie save parašo, patys 
ir skaito”. Ribojantis tik sa
vais biuleteniais apylinkės 
nukenčia, nes dažnai pasi
taiko, kad kitų apylinkių 
tautiečiai, savo atostogų 
metu, aplanko

vietoves vien todėl, kad 
iš anksto sužino iš Mūsų 
Pastogės ar Tėviškės Aidų 
apie įvykstančius kultūri
nius parengimus. Be to, už
sienio lietuvių spauda talpi
na kai kurias informacijas ir 
straipsnius iš Mūsų Pasto
gės, ir jeigu joje nėra nieko 
apie vietovę, kuri pasitenki
na savo biuleteniu,' nežino 
net apie ją ir užjūrių lietu
viai, nors jie gal ir yrą iš
vystę didelę kultūrinę ir vi
suomeninę veiklą. Gal yra 
patogiau ir prieinamiau 
naudotis savais biuleteniais, 
bet tai neišperka aukščiau 
paminėtos žalos, kuri yra 
padaroma ne tik savai vie
tovei, bet ir visai Australijos 
lietuvių bendruomenei. Sis 
klausimas buvo jau ne kartą 
keliamas spaudoje ir ALB 
Tarybos narių suvažiavi
muose, bet iki šiolei padėtis 
nepasikeitė. Tik gilus bend
ruomenės idėjos supratimas 
ir pozityvus jos reikalų 
įvertinimas gali šią klaidą 
atitaisyti.

Didelė mūsų kultūrinės ir 
pramoginės veiklos dalis jau 
spiečiasi aplink klubus. Jų 
parengimai kai kur jau nus
telbia bendruomenės paren

BALANDŽIO 29, SEKMADIENĮ, MELBURNIŠKIAI 
POVILAS KVIECINSKAS IR BOŽĖNA ULANOWICZ 
— SUMAINĖ AUKSO ŽIEDELIUS.

JAUNAVEDŽIAMS LINKIME GRAŽAUS IR 
LAIMINGO GYVENIMOI

Vokalinio Ansamblio vadovas 
ir dainininkai

gimus. Lietuvių Dienų metu 
Sydnejuje vyko trys Naujų 
Metų sutikimo baliai! Vienas 
iš jų klubo nariams!!!

Sąjungos ir klubai veda 
atskirą atskaitomybę ir jas 
tikrina, vienur apylinkės 
rinkta, kitur jau iš savo na
rių tarpo išrinkta kontrolės 
komisija. Bet koks klubų 
pelnas yra investuojamas į 
klubų turimas patalpas; jas 
plečiant, gerinant, tobuli
nant, bet bendruomenės 
kultūrinei veiklai paremti iš 
šio susidarusio pelno neski
riama nei cento, nors jis 
(pelnas) sukauptas yra ne 
vien tiktai klubo narių, bet 
visos apylinkės lietuvių.

Kokia bendruomenės 
ateitis? Gana miglota, jeigu 
paliksime esamą padėtį ir 
leisime jos idėjai pamažu 
vykti. Nenoriu paneigti są
jungų ir klubų svarbos ir jų 
darbų. Juk jų administruo
jamose patalpose vakarais 
vyksta įvairūs posėdžiai, re
peticijos ir kiti parengimai. 
Savaitgaliais čia susirenka 
tautiečiai, visi susirinkimai, 
baliai ir minėjimai vyksta 
sąjungos ir klubo patalpose. 
Be jų bendruomenės darbas 
būtų neįmanomas. Tik visa 
blogybė, kad sąjungos ir 
klubai ribodamiesi savo 
įstatymų rėmuose, pamiršta 
savo tikrąją paskirtį.

Norint palaikyti bendruo
meninę idėją reikalinga ją 
puoselėti, ja gyventi, ją au
ginti ir plėsti, kad ji apimtų 
visus lietuvius; kur jie be
būtų ir ką jie beveiktų.

Labai svarbus yra apylin
kių valdybų ir seniūnų dar
bas. Jie vadovauja bendruo
menei; jų ryšys pats glau
džiausias ir jie geriausiai 
pažįsta ir jaučia visų tautie
čių nuotaikas. Mūsų ALB 
Tarybos narių suvažiavi
muose valdybų pirmininkai 
ir seniūnai neturi progos

MIRUSIEJI

PALAIDOTA VIKTORIJA 
SKORULIENĖ

Gegužės 7 d. Sydnejuje 
palaidota a.a. Viktorija Sko- 
rulienė, sulaukusi 85 metų. 
Po gedulingų pamaldų Lid- 
combe kun. P. Butkaus ir 
būrelio artimųjų bei bičiulių 
palydėta atsigulė amžino 
poilsio Rookwood kapinių 
lietuvių skyriuje. Velionė 
gimusi Valdemaro Bitnerio 
šeimoje Latvijos pasienyje 
netoli Daugpilio, kur baigė 
gimnaziją ir mokytojų kur
sus. Baigiantis pirmajam 
pas. karui ji ištekėjo už Lie
tuvos karininko (vėliau pul
kininko) Juozo Skorulio, ku
ris per visą nepriklausomy
bės laiką buvo aktyvioje ka
riuomenės tarnyboje. Ant
rojo bolševikų antplūdžio 
metu abu Skorulių sūnūs 
pasitraukia į Vakarus, o 
Viktorija su vyru ištremiami 
į Sibirą, Tik po Stalino mir
ties jie paleidžiami ir su di
deliais sunkumais leidžiama 
jiems apsigyventi Vilniuje. 
1972 m. miršta vyras ir ji 

pilnai savo reikalais išsikal
bėti, nors laiko ir netrūksta, 
bet pati suvažiavimo atmos
fera nėra tam palanki. Todėl 
reikalinga šaukti atskiras 
konferencijas - suvažiavi
mus ir kviesti visų apylinkių 
pirmininkus, seniūnus, o 
taip pat juose turėtų daly
vauti Mūsų Pastogės redak
torius, Spaudos Sąjungos, 
Australijos Lietuvių Fondo, 
ALFAS valdybos ir mūsų 
jaunimo atstovai. Čia būtų 
galima nuodugniai išsikal
bėti visais mūsų bendruo
menę liečiančiais reikalais ir 
bandyti atgaivinti blėstančią 
mūsų bendruomenės idėją. 
Šitokią konferenciją - suva
žiavimą privalėtų sušaukti 
kas metai mūsų Krašto val
dyba. Nauda būtų abipusė.

Jei sąjungoms, klubams ir 
fondams vadovaus asmenys 
su stipriomis bendruomenės 
idėjomis, nereikės baimin
tis, kad po metų kitų, likę 
tiktai sąjungų ir klubų na
riais, neturėsime net mora
linės teisės kalbėti ar atsto
vauti visus Australijos lie
tuvius. V. Koras

PADĖKA

Nuoširdžiai dėkoju vi
siems mane lankusiems li
goninėje, už taip gražius lin
kėjimus atvirutėse, gėles ir 
dovanas.

Ačiū gerb. kun. P. Butkui 
už lankymą ir suteikimą šv. 
Sakramentų, Dainos chorui. 
Ateitininkams ir Sendrau
giams, Syd. Moterų Draugi
jai, Savaitgalio mokyklos 
tėvų komitetui. Sūkurio tė
veliams, visiems pažįsta
miems, draugams ir gimi
nėms.

Dar kartą nuoširdus ačiū.

J uozas Stasiunaitis 

palieka viena .Abiejų sūnų- 
Stasio ir Algimanto, kurie 
gyvena Australijoje, pas
tangomis, pavyksta jai iš
vykti iš Lietuvos ir 1974 m. 
atsiranda pas savo sūnus 
Sydnejuje. Čia -sūnų, ypač 
Stasio, globojama ji pralei
džia savo paskutiniuosius 
metus.

Neseniai Čikagoje mirė 
prof. Gediminas Galva - Gal
vanauskas, išeivijoje pasi
žymėjęs kaip pastovus 
spaudos darbuotojas ir pub
licistas. Nepriklausomoje 
Lietuvoje dėstė Prekybos 
institute, dalyvavo politinė
je - rezistencinėje veikloje.

**«
Gegužės 9 d.- Sydnejuje 

mirė ilgą laiką sirgęs Jonas 
Kantonas, dar Lietuvoje 
buvęs mokytojas ir Sydne
juje aktyviai reiškęsis kaip 
visuomenininkas iki sveika
ta nepalūžo. Palaidotas ge
gužės 15 d.
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Vilniaus Un-to 
meninis įnašas Lietuvai

Meno įtaka mūsų gyveni
me yra visada stipri, tik ne 
visada jaučiama tuolaikinio 
meno naujausieji poveikiai. 
Paprastai mūsų aplinka yra 
rezultatas praėjusių amžių 
meno stilių ar tai miestų, ar 
pastatų architektūroje, ar 
gyvenamų namų dekoravi
me, ar naudojamų daiktų 
apipavidalinime. Tačiau ne
žiūrint jo svarbos vaizduo
jamasis menas dažniausiai 
buvo laikomas prabangos 
dalyku suteikiant pirmeny
bę tiksliesiems mokslams ir 
kitoms meno šakoms, kaip 
literatūrai ar poezijai.

Ir Vilniaus Universitete 
meno fakultetas buvo įs
teigtas tik po 200 metų uni
versiteto veiklos ir tai ne vi
sos katedros kartu. Seniau
sia yra praktiškiausia sritis, 
būtent architektūra, kuri 
buvo dėstoma jau apie 1750 
metus įvairių italų architek
tų. Architektūra, kaip pas
tovi meno katedra, buvo įs
teigta 1793 metais ir jai va
dovauti pakviestas gabus ir 
energingas lietuvis Laūry- 
nas Stuoką (vėliau pakfeltis;į’‘ 
bajoriją dar gavo ir pridė
tinę pavardę - Gucevičius), 
garsiųjų prancūzų architek
tų Soufflot ir Ledou moki
nys. Po penkerių metų 
(1798) buvo įkurta tapybos 
katedra, kuriai vadovavo
prof. Pranas Smuglevičius, 
meno mokslus išėjęs Italijoj 
pas Anton A.R. Mengs, gar
sųjį neoklasicizmo pradinin
ką. Dar po penkerių metų 
(1803) įsteigta skulptūros 
katedra, kuriai vadovauti 
pakviestas prancūzų garse
nybė A.J. Lebrun. Meno fa
kultetas buvo atbaigtas savo 
sudėtyje, kai 1806 metais 
buvo įvesta ir grafikos ka
tedra, kuriai vadovauti pak
viesti profesoriai vokietis I. 
Weiss jr,. anglas Joseph 
Saunder?. Tuo laiku Lietuva. 
buvo rusų valdoma) ir Petimi 
rapilio meno akademija gy
vavo jau apie 50 metų, ir ta
čiau, kaip anksčiau jau buvo 
minėta, visi profesoriai buvo 
pakviesti is Vakarų Euro
pos. Tai ypač įsidėmėtinas 
faktas nes-jis aiškiai pabrė
žia, kad Lietuvos šviesuo
menė norėjo vystyti savo 
meną ir mokslą Vakarų Eu
ropos dvasioje.

Nors meno katedros te
veikė tik apie 30 metų ir bu
vo uždarytos drauge su visu 
universitetu po 1831 metų 
sukilimo, nors per tą laiką ir 
neišugdė didelių menininkų, 
tačiau atliko labai didelį 
darbą, nes pažadino stiprų 
meno sąmoningumą ne tik 
akademiniame ratelyje ir 
bajorijoje, bet ir plačiuose 
miestelėnų sluogsniuose. 

Australijos Lietuvių Fondo
LOTERIJA

Laimikiai: dailininkų E. Kubbos, H. Šalkausko, L. 
Urbono paveikslai ir A. Vaitiekūno padovanotas 
persiškas kilimas

Bilietai gaunami pas įgaliotinius, talkininkus ir Fondo 
Valdybos narius 
bilieto kaina $ 2

Sydnejuje bilietų galijna gauti: Liet. Klube (B. Stašto- 
nis) ir Klubo bibliofekpje (Č. Liutikas) ' ■ r c-v • ; i < j s ■ t

pelkėse velnio jodinamas, 
. blaivusis angelo globojamas, 
. ir pan. Laikui bėgant liau
dies meistrai dar nuo savęs 
pridėdavo lietuvišką orna
mentą, pakeisdavo veikėjus 
į pažįstamus, savo aplinkoje 
esančius modelius, ir taip 
grafika įgavo liaudišką me
ninį charakterį. Tokių liau
diškų meno raižinių dau
giausia buvo užtinkama Že
maitijoje.

Pirmoje lietuvių dailės 
parodoje, suorganizuotoje 
1906 m. Petro Rimšos, M.K. 
Čiurlionio ir Antano Žmui- 

j dinavičiąus, vėl vyravo indi
viduali .tapyba. Bet atgavus

Kol universitetas veikė, po
puliariausia meno šaka buvo 
tapyba, ir ypač portreto ta
pyba, daugiausia neoklasinio 
stiliaus, tačiau po universi
teto uždarymo pačios sąly
gos ugdė grafikos meną 
įvairių leidinių formoje.

Ta proga norėčiau pami
nėti, kad dar 50 metų prieš 
Vilniaus Universiteto įstei
gimą Vilniuje Skorinos 
spaustuvėje buvo atspaus
dintos pačios pirmosios 
knygos visoje rytų Europo
je. 1525 metais išleista psal
mynai ir kalendoriai su pen
kiais dailiai estetiškai api
pavidalintais medžio raiži
niais. Net ir Lietuvos Statu
to trečioji laida buvo ats
pausdinta Vilniuje 1588 me
tais taipgi su medžio raiži
niais - Lietuvos Vyčiu ir ki
tais valstybiniais ženklais. 
Tik deja, nebuvo knygos lie
tuvių kalba, o senąja slavų 
bažnytine kalba, ir atspaus
dintos ne lotynišku, o fcirili- 
niu raidynu.

Vilniaus Universitetas 
savo žinioje turėjo nuosavą 
spaustuvę nuo pat įsikūrimo 
dienos, kurioje darbavosi ne 
tik spaustuvės darbininkai, 
bet ir įvairius medžio ar va
rio raižytojai - iliustratoriai. 
Jie perpiešdavo reikalingus 
paveikslus ant medžio ar 

Lietuvių grafikaliaudies iš 1861 metų.

Dr. G.E. Kazokienės pra
nešimas Sydnejuje minint 
Vilniaus Universiteto 400 
metų sukakti balandžio 29 d.

vario mediumo ir taip ga
mindavo knygų iliustracijas.

Uždarius Vilniaus Uni
versitetą ir ypač spaudos 
draudimo laikais tie piešėjai 
- raižytojai, netekę darbo 
spaustuvėse, paskleidė rai
žinių meną ne knygų, bet 
atskirų lakštų forma. Tokiu 
būdu Lietuvos liaudyje pas
klido ne tik grafinio meno 
egzemplioriai, bet ir pats tų 
darbų spausdinimo būdas. 
Lentoje būdavo išraižomas 
koks paveikslėlis ir po to už
tepus dažus popieryje ats- 
paudžiamas. Dažniausia tai 
buvo religinio pobūdžio kū
riniai, vaizduoją vienokius 
ar kitokius šventuosius, ku
rie pakliuvę į liaudies meni
ninkų rankass greit iš debe
sų nusileido ant lietuviškos 
žemės ir buvo vaizduojami 
lietuvių kaimiečių pavida
lais. (Ir tie šventieji turbūt 
ir liko vieninteliai sėkmingai 
sulietuvinti objektai visoje 
Lietuvos istorijoje). Kai ku
rie grafiniai raižiniai turėjo 
ir lietuvišką tekstą, daž
niausiai kokį didaktinį pa
mokymą dėl girtuoklystės, 
tinginiavimo, pagonybės 
prietarų prisilaikymo ir pan. 
Vysk. Motiejus Valančius, 
energingai veikdamas blai
vybės skleidime, ypač mėgo 
aiškias temas: girtuoklis

Vilniaus Universiteto 
sukakčiai

OBSERVATORIJOS KIEMAS

Tęsime kelionę po Vilniaus Universiteto kiemus.
Iš Didžiojo, arba Skargos, kiemo pro tas masyvias ar

kadas pralendam į gretimą kiemą, kur pastatai irgi vieni 
iš seniausiųjų.

Šis pailgo keturkampio formos kiemas vadinamas Ob
servatorijos kiemu dėl observatorijos bokštų, 1782 -1788 
m. pastatytų pagal universiteto architekto M. Knakfuso 
projektą. Tie du bokšteliai su stebėjimo angomis buvo 
pastatyti specialiai observatorijos prietaisams. Iš lauko 
observatorijos bokštelius juosia gražus frizas su Zodiako 
ženklais.

Po frizu yra įmūrytas lotyniškas įrašas: "Addidit an
tique virtus nova lumina coelo”. Tai antikinės Romos po
eto Virgilijaus žodžiai: "Drąsa suteikia senajai Visatai 
naują šviesą”.

Kiek žemiau, tarp antrojo ir trečiojo aukštų, yra kitas 
lotyniškas įrašas: "Tai Uranijos namas: pranykite nie
kingi rūpesčiai. Čia nepaisoma menkos žemės: iš čia ky
lama į žvaigždes”. Manoma, jog to teksto autorius - M. 
Počobutas.

Observatorijos kiemas dažnai vadinamas ir Počobuto 
kiemu, ir ne vien dėl to įrašo.

Mykolas Počobutas buvo labai garsus astronomas, 
Londono Karališkosios Mokslo D-jos narys, Paryžiaus 
Mokslų Akademijos narys korespondentas, nuo 1780 m. 
Vilniaus Un-to rektorius, taip išplėtęs ir ištobulinęs uni
versiteto observatoriją, kad ji tuo metu Europoje buvo 
laikoma lygia su Oxfordo observatorija. Universiteto ob
servatorijoje Počobutas tiksliai nustatė Vilniaus geogra
finį ilgį ir plotį.

1794 m., Kosčiuškos sukilėliams išvarius rusus iš Vil
niaus, Počobutas įėjo į sudarytą laikinąją Lietuvos vy
riausybę, kuri lietuviškuose atsišaukimuose buvo vadi
nama "Wiresnibe arba Rodą šio ciesa Lietuwos”.

A, Karazijienė

nepriklausomybę ir 1922 m. 
įkūrus Kauno meno mokyklą 
senaisiais grafikos raižiniais 
susidomėjo žemaitis Ado
mas Galdikas, grafikos kla
sės vedėjas. Nors jis pats 
vėliau iš grafikos perėjo į 
tapytojus, bet dėstydamas 
grafikos meną savo veržlia 
ir magnetiška asmenybe 
pritraukė ir meile uždegė 
šitam menui visus gabiau
sius to meto meno studen
tus. Adomas Galdikas suge
bėjo tinkamai apeliuoti į 
jaunų menininkų patrioti
nius ir pionieriškus jausmus, 
mokėjo įtikinti juos grafikos 
meno reikšmingumu naujoje 
besikuriančioje valstybėje: 
reikėjo lietuviškų knygų, 
teatro dekoracijų, pašto 
ženklų, lietuviškų banknotų 
ir pačių kasdieniškiausių 
reikmenų meninio apipavi
dalinimo. Lietuvai vėl rei
kėjo meno pačia plačiausia 
prasme. Galdikas išeities 
tašku kaip tik ir pasiėmė 
lietuvišką tautodailę, kuriai 
norėjo suteikti modernišką 
formą. Grafikos klasėje bu
vo Vytautas Jonynas ir sep
tyni studentai, sudarę 

J "Formos” grupę, tarp jų 
Vaclovas Ratas, Paulius 
Augius, Viktoras Petravi- 

. čius ir Telesforas Valius.
Prof. A. Galdiko uždegti 
jaunieji menininkai lietuvių 
grafiką iškėlė į pačias pir
maujančias eiles Europoje, 
gavo pripažinimą tarptauti
nėse grafikos parodose Pa
ryžiuje, Venecijoje, Berlyne, 
Čikagoje, Čekoslovakijoje. 
Jų kūrybą charakterizavo 
bendras paprastumo princi
pas.

Kai Lietuva 1939 metais 
atgavo Vilniaus kraštą, Vil
niaus Universiteto meno fa
kultetas buvo perorgani
zuotas į Vilniaus Dailės 
Akademiją. Grafikos kated
rai vadovauti pakviestas 
vienas iš jaunųjų menininkų 
- Telesforas Valius. Ir taip 
vėl sugrįžo į Vilnių grafikos 
męųąsMiąme .mieąte, ..gąyęs, 

pradžią, perėjęs per liaudies 
meistrus ir sugrąžintas jau
nųjų kūrybingų menininkų 
jau tikrai lietuviškoje for
moje.

Nors po antrojo pasaulinio 
karo lietuvių meno jėgos 
buvo išsklaidytos, bet grafi
kos menas stiprėjo ir krašte, 
ir išeivijoje. Kūrėjai pradi
ninkai, išugdyti pionieriško
je dvasioje, ir išeivijoje ne
nuleido rankų. Pirmoji lietu
viška meno knyga, išėjusi 
Augsburge, Vokietijoje, 
1945 m. ir pavadinta ”40 rai
žinių”, buvo suredaguota 
Vaclovo Rato. Australijoje 
pirmoji lietuviška meno 
knyga "Eleven Lithuanian 
Artists”, išleista 1967 m. 
Sydnejuje, taip pat sureda
guota Vaclovo Rato. Vokie
tijoje, Freiburge 1946 m. 
buvo Vytauto Jonyno įkur
tas Lietuvių Dailės Institu
tas, kuris jau ugdė antrąją 
jaunųjų grafikų kartą. Šian
die mes savo tarpe turime 
grafikos menininkus Evą 
Kubbos ir Henriką Šalkaus
ką, to instituto auklėtinį. 
Visai laikais menininkai re
prezentuoja savo tautos 
kultūrą savo kūryboje ir tuo 
pačiu iškelia lietuvių vardą 
kultūriniame pasaulyje.

Ypač džiugu konstatuoti, 
kad pirmosios liepsnos, 
įžiebtos prieš 400 metų Lie
tuvos sostinėje, neišblėso, 
bet įvairiuose gyvenimo 
vingiuose rusendavo ir ne
priklausomybės 
laikotarpyje užsiliepsnojusi, 
liepsnoja ir šiandie mūsų 
tarpe. ,

Norėčiau užbaigti Mikalo
jaus K. Čiurlionio žodžiais, 
kuriuos jis parašė 1908 me
tais organizuodamas antrąją 
lietuvių dailės parodą: "Ta 
paroda turėjo didelę svarbą 
mūsų kultūros prašvitime. 
Ji buvo žadintoja, buvo, sa
kysime, šauklys, kuris išėjęs 
švintant ant kalnelio, žoly
nais apaugusio, papūtė auk-
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Namie ir svetur
GRAŽI SUKAKTIS

Gegužės 12 d. vaikai ir ar
timieji surengė jaukų 
pobūvį Dr. Aleksandro 
Mauragio 70 metų sukakties 
proga. Susirinko ęera pus- 
simtinė artimųjų ir svečių 
p.p. Mauragių namuose, kur 
jaukiai besivaišinant ir 
bendraujant praleistas ma
lonus vakaras su pačiu su
kaktuvininku, kuris savo 
gausių vaikaičių apsuptas 
jautėsi kaip tikras patriar
chas. Neišvengta ir oficialios 
dalies, kurią pravedė p. B. 
Barkus, vienas iš jo arti
miausių bendradarbių skau
tų veikloje. Šiltą ir jautrų 
žodį tarė sūnus Mindaugas, 
kalbėjo Vincas Kazokas, po
etiniais posmais prabilo 
Juozas Almis Jūragis. Ta 
pačia proga prisiminta p. 
Sofija Mauragienė, kurios 
vardadienis sekė po kelių 
dienų.

Visi pažįstame Dr. A. 
Mauragį, kaip nepavargs
tantį darbuotoją visuomeni
ninką ir kultūrininką, kuris 
mūsų bendruomenei pasi
tarnavo gal daugiau nei kas 
kitas. Ypač stebina ir žavi jo 
gausios šeimos atžalos, ku
rios siekia jau ketvirtą kartą 
ir visi stebėtinai gražiai mo 
ka. lietuviškai ne tik kal
bėti, bet ir lietuviškai gal
voti bei gyventi. Turbūt nė
ra tokios kitos šeimos Aus- 
tralijojekuri galėtų tuo pa
sigirti.

Išvažiuojame iš Marble 
Bar geru meksfaltuotu ke
liu, bet greitai iš jo išsukame 
ir vėl riedame sukeldami 
dulkių debesis. Per kelią, bė
ginėja driežai. Vis daugiau 
aplink matosi kalnų, arčiau 
kelio auga didesni medžiai. 
Pravažiuodami pabaidome 
būrį paukščių, susirinkusių 
prie mažos balos kaž kokios 
išdžiūvusios upės vagoje. 
Sustojame prie vieno skar
džio. Akštas ir status, lyg 
tvirtovės siena, kalnas, prie 
jo yra šiek tiek vandens, už
gulusios vandeninės žolės. Ir 
čia šūkauja atvykėlių pabai
dyti paukščiai.

Kelias veda į Goldsworthy 
miestą. Lygumos ir kai kur 
auga medžių. Matosi sodyba 
ir netoliese karvių banda. 
Kitur pabaidome prie kelio 
poilsiaujančias avis ir pama
tome kitą sodybą. Prava
žiuojame Mulyie vietovę ir 
sausą De Grey upę. Pralei
džiame keliu lėtai ropojantį 
driežą. Dar toliau, skersai 
kelio guli kokio metro ilgu
mo driežas ir nejuda. Susto
jame ir jį apžiūrinėjame. 
Gyvas ar negyvas? Nejuda, 
bet atrodo kvėpuoja. Paga
liau pajudintas kaip šūvis 
nėrė į kelio pakraštį ir dingo 
žolėse.

Įvažiuojame į Golds
worthy miestą. Ir čia gražūs

Vilniaus...
Atkelta iš psl. 3

sinį trimitą į visas puses, 
kviesdamas dvasios darbi
ninkus sukurti vieną didelę 
dailės liepsną mūsų motinos 
Lietuvos garbei ir išaukšti
nimui. Ir susirinko darbi
ninkai, nedaug jų, tiesa, bu
vo, bet ugnis liko sukurta".

G.E. Kazokienė
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MELBOURNE

RIMANTAS L. BALBATA 
PRIIMTAS Į ADVOKATUS

Rimas gegužės 1 d. Mel
bourne oficialiai buvo pri

imtas į advokatus. Baigė 
1977 m. Melbourno univer
sitetą ir gavo teisės baka
lauro laipsnį. 1978 m. pradė

Rimantas su tėvu Juozu 
Balbata 1977 m. Melbourno 
universiteto kieme, gavus 
teisių fakulteto baigimo 
diplomą.

AUKSINIAI VAKARAI
kasyklų darbininkų namai, 
prie jų laistoma žolė. Namai 
senesni kaip Tom Price 
mieste, nes čia ir geležies 
rūda buvo anksčiau atrasta, 
kaip kitose vietose. Visos 
parduotuvės ir čia susispie- 
tusios po vienu stogu. Įėję 
pro duris patenkame į platų 
koridorių, iš kurio į abi pu
ses, matosi vitrinos ir par
duotuvių durys. Viskas at
rodo tvarkingai ir švariai. 
Miestą išstatė Goldsworthy 
Mining LTD kompanija. Ji 
pravedė ir 113 km. ilgio ge
ležinkelį į Port Hedland ir 
ten išgilino uostą. Iš čia Pil- 
baros rajone buvo anksčiau
siai išvežama geležies rūda.

Keletą 
kilometru pavažiavę negrįs
tu keliu, įvažiuojame į Great 
Northern vieškelį ir keliau
jame į Port Hedland. Plen
tas tiesus kaip styga. Visur 
lygumos, paįvairintos kai 
kur augančiais medžiais. 
Arčiau Port Hedland, kelias 
dar platesnis ir jau su nu
braukta balta centro linija. 
Iš toli pamatome antenų 
stiebus ir radaro įrengimus. 
Arčiau privažiavę skaitome, 
kad čia yra Port Hedland 
aerodromas. Dešinėje kelio 
pusėje išvystame didelį bal
tą kalną, tai suversta drus
kos krūva. Nevalytą druską 
iš čia veža į Japoniją. Priva
žiavę arčiau pamatome ir 
plačius tvenkinius, į kuriuos 
prileidžia jūros vandens ir 
kai vanduo išgaruoja suren
kama druska.

Įvažiavę į miestą pamato
me primuosius žmones - 
aboridženus. Vieni jų stovi- 
nėja po medžiais, kiti vaikš

jo teisininkams reikalingą 
praktiką Herbert, Gear 
Rundle advokatų firmoje, 
kurią baigė šiais metais. Ri
mantas gimęs Australijoje 
29.1.1955. Lankė ir baigė 
lietuvių savaitgalinę mo
kyklą ir lituanistinius kur
sus. Lietuvių kalbos egza
mino išlaikymas įrašytas į 
leaving pažymėjimą. Daly
vavo skautuose ir Melbour
no lietuvių tautinių šokių 
ansamblyje.

Turi vedusį brolį Audrių, 
kuris studijavo ekonomiją, o 
šiuo metu administraciją.

VLIKo deklaracija

1943 metais Vyriausias 
Lietuvos Išlaisvinimo Ko
mitetas Lietuvių Tautos 
vardu pakartotinai paskelbė 
pasauliui mūsų Tautos pri
gimtą teisę, įsipareigojimą 
ir besąlyginį nusistatymą 
būti laisvais, nepriklauso
mais ir atstatyti suvereninę 
Lietuvos valstybę.

Tęsdama šį pasižadėjimą, 
Vyriausiojo Lietuvos Išlais
vinimo Komiteto Taryba 
1979 m. kovo mėnesio 11 d.,

J. Zinkus

tinėja apie uostą. Važinėja
me apžiūrėdami uosto įren
gimus. Port Hedland uostu 
naudojasi (kitoje vietoje) ir 
kita kasyklų firma Mt. 
Newman Mining Co„ nuve
dusi geležinkelį 370 km. Da
bar matosi didžiulės krūvos 
geležies rūdos. Ji perpilama 
į laivus ir keliauja į Japoniją. 
Uostas didelis, Apvažinėja- 
me į viską pažiūrėdami tik iš 
tolo.

Įsikūriame didelio kara
vanų parko pakraštyje. Iš 
vienos pusės netoli yra jūra, 
todėl apsitvarkę einame 
pirmą kartą Indijos vande
nyne sušlapti. Vandenyje tik 
pabraidome, nes maudytis 
šiuo laiku tropikiniuose 
vandenyse nepatartina. Pa
sitaiko jūros vapsų (Sea 
wasp) įkandimų, kurie žmo
gui mirtini. Kitoje karavanų 
parko pusėje toli nusitę
sianti smėlėta tuštuma, už 
jos matosi supiltos krūvos 
druskos ir aerodromo ante
nos. Čia pat yra didoka par
duotuvė, bet ji tarp 12.30 ir 
3 vai. uždaryta.

2 vai. p.p. turime būti Mt. 
Newman kasykloms pri
klausančioje uosto dalyje, 
kur aprodys kaip geležies 
rūda kraunama į laivus. 
Prieš tai vairuotojas telefo
nu pasitikrina ar būsime 
įleisti. Bet kai nuvažiavome į 
vietą, tai nei pro vartus į 
uostą neįleido. Pasirodo, 
buvo uosto specialistų mo
kyklos atidarymas, atvyko 
Vakarų Australijos ministe- 
ris O’Connor ir visos eks
kursijos buvo sulaikytos.

Bus daugiau

GAL NUMATOTE 
PIRKTI 

NAUJĄ NAMĄ ?
"TALKA" savo nariams skolina iki $ 15.000. 
lokiu būdu vyras su žmona gali gauti $30.000.
4 nariai (nebūtinai giminės), gali gauti $ 60.000, įkeičiant 

... tą pačią nuosavybę.
5 nariai gali gauti $75 000 Ir t.l.

"TALKA" duoda paskolas iš 11% įkeičiant nekilnoja
mą turtą. Procentai priskaitomi kas 3 mėn.

"TALKOS" jstaigos veikia Lietuvių Namuose-
ADELAIDE-MELBOURNE -SYDNEY

išrinko naują VLIKo valdy
bą.

Naujoji VLIKo valdyba 
perėmė pareigas ir skelbia 
šią deklaraciją pasaulio lie
tuviams:

Lietuvių tautos įgaliotas 
ir viso pasaulio lietuvių re
miamas Vyriausias Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas su 
nauja energija ir pasiryžimu 
tęs kovą už Lietuvos nepri
klausomybę.

Lietuvių kova už Tautos 
laisvę ir savą valstybę nesi
keičia, ji yra nuolatinė, vi
suotinė, besąlyginė ir ve
danti į pergalę.

Ji vyksta kasdieną kultū
rinėje, dvasinėje, savitarpio 
pagalbos bei bendradarbia
vimo ir politinėje srityse, 
okupuotoje Lietuvoje ir už 
jos ribų.

Nepriklausomybės kovos 
pagrindą sudaro Tėvynę, 
Tautą ir Laisvę mylį lietu
viai okupuotoje Lietuvoje, 
bet toje kovoje aktyviai da
lyvauja ne tik tie, kurie 
kenčia tremtį ar įkalinimą 
Sovietų Sąjungoje, bet ir 
tie, kurie gyvena užsienyje - 
laisvajame pasaulyje.

Tai yra vieninga visos 
Tautos kova, remiama visų 
lietuviškų jėgų.

Padėkime vienas kitam 
atjauskime ir supraskime 
vienas kitą ir jokiu būdu ne
kenkime jokiam lietuviui, 
nes mes juk visi esame tos 
pačios Motinos - Lietuvos 
vaikai.

Išvystykime didesnį tau
tinį sąmoningumą, pradėda
mi nuo savęs, tęsdami savo 
šeimoje ir mus supančioje 
aplinkoje, visur stiprindami 
tautinį idealizmą ir tautinę 
kultūrą.

Sveikiname pasaulio lie
tuvių spaudą už pagalbą 
Lietuvos laisvės byloje ir 
tuo pačiu prašome susilai
kyti nuo bet kokių negaty
vių, asmeniškų ar apsunki
nančių Lietuvos darbą pa
reiškimų.

Lankydamiesi 
pavergtame krašte, mokė
kime įžvelgti į mūsų artimų
jų ir visos tautos sunkią mo
ralinę, materialinę, religinę 
ir politinę padėtį ir mokėki
me sąžiningai skirti, kas yra 
pavergtieji ir kur yra pa
vergėjai. Išlaikykime Tauti
nę lietuvio savigarbą ir at
sakomybę.

Tikime, kad kiekvienas 
lietuvis yra vertas savo Kū
rėjo atspindžio ir siekdamas 
dvasinio tobulumo, skleidžia 
meilę ir pagarbą kitam lie-

Kaip žinia, pasitraukus 
Dr. J.K. Valiūnui sudaryta 
visai naujo sąstato Vyriau
siojo Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto — VLIKo valdyba 
su pirmininkų Dr. Kaziu Bo
beliu. Naujoji VLIKo Val
dyba paskelbė tokią 
1979-tiems metams deklara
ciją: 

tuviui ir žmogui, garbingai 
gindamas mūsų teises ir sie
kimus.

VLIKas giliai išgyvenda
mas okupuotoje Lietuvoje 
tebesitęsiantį lietuvybės, 
pagrindinių žmogaus ir ti
kėjimo teisių slopinimą ir 
persekiojimą bei žiauriai 
vykdomą tautinį genocidą ir 
okupanto agentų įneštą nei
giamą įtaką į laisvojo pasau
lio lietuvių šeimą, pasisako 
už visų lietuvių vienybę, kuo 
didesnį tarpusavio susiklau
symą, prasmingą darbų pa
siskirstymą ir glaudų visų 
politinių, kultūrinių, religi
nių, ir šalpos veiksnių bend
radarbiavimą, idant būtų 
kuo daugiau galimybių pa
naudota lietuvių tautos la
bui.

Vykdydami VLIKo darbą, 
parbėžiame būtinybę jį tęsti 
ir stiprinti, remiant Lietu
vos respublikos diplomatinę 
tarnybą, primenant pasaulio 
lietuviams dar antrojo Pa
saulinio karo metais išvys
tytą svarbią Amerikos Lie
tuvių Tarybos veiklą ir 
VLIKo, kuris yra Lietuvių 
Chartos kūrėjas bei vykdy
tojas ir Lietuvių Bendruo
menės steigėjas, atsakomy
bę ir teisę toliau atstovauti 
Lietuvos politinę bylą pa
saulyje, skatinant glaudų 
bendradarbiavimą su Pa
saulio Lietuvių Bendruome
ne ir atskirų kraštų Lietuvių 
Tarybomis ir Bendruome
nėmis.

Mes sieksime visų lietu
viškų veiksnių nuoširdaus 
sutarimo, vieningo ir koor
dinuoto darbo.

Šiame įsipareigojime rū
pesčiai mūsų tautos kultūri
niais, dvasiniais, medžiagi
niais ir politiniais reikalais, 
suteikia galimybę kiekvie
nam patriotui lietuviui susi
rasti jam tinkamiausią dar
bo dirvą, nesivaržant, bet 
susijungiant su kitais šio di
delio ir garbingo įsipareigo
jimo talkininkais. Gausybė 
darbų, reikalauja visų 
esamų jėgų suderinimo jų 
geresniam atlikimui.

Pripažindami nuomonių ir 
pažiūrų skirtumus, kaip in-

Nukėlta į psl. 6
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V.s.Dr. Aleksandras 
Mauragis gegužio 13 d. su
laukė 70 m. Be abejo, su
laukti 70 metų nėra toks di
delis įvykis, bet yra didelis 
įvykis paaukoti savo gyve
nimą tautos ir skautybės la
bui. Brolis Aleksandras 
įstojo į skautus 1923 m. ir iki 
šios dienos, per 55 metus, 
buvo aktyvus skautas. Įvai
rių pareigų ir įvairių darbų 
jis yra atlikę skautų organi
zacijoje tiek Lietuvoje, tiek 
dabar Australijoje. Daug 
laiko užtruktų, kad čia visus 
tuos jo darbus darbelius su
minėtume. Užteks prisimin
ti, kad jis yra apdovanotas 
aukščiausiu LSS - Geležinio 
Vilko - ordenu. Tai parodo, 
kaip Skautų Sąjunga jį ver
tina. Mes Australijoje jį

LSS AUSTRALIJOS 
RAJONE

* LSS Australijos Rajono 
Skiltininkų kursai, kuriuose 
dalyvavo 24 skautai-tės iš 
Melbourne ir Sydnejaus, 
įvyko balandžio 12 - 16 d.d. 
Melbourne apylinkėse. Kur
sams vadovavo v.s.pl. Jad
vyga Vaičiulytė, o jai talkino 
visas būrys instruktorių: 
v.s. D. Cižauskienė, v.sk. A. 
Karazijienė, s. A. Karpavi
čius, v.s.v.sl. B. Prašmutai- 
tė, s.v.v.sl. V. Sadauskas, p. 
Simankevičienė, ps. R. 
Statkuvienė, v.s.v.sl. B. 
Šaulytė, j.b. A. Vaitiekūnas, 
Dr. Zdanius ir s. J. Žitkevi
čienė.

Kursantai gavo ’’pastip
rintas porcijas” žinių, kaip 
vesti sueigas, iš pionierijos, 
pirmosios pagalbos, išlikimo 
gamtos sąlygose, lauko viri
mo, lietuviškų papročių, 
skautų istorijos, žaidimų, 
bendradarbiavimo spaudoje 
ir kt.

Kursus suruošė ir juos 
globojo ’’Džiugo” Tuntas.

* Adelaidės ’’Vilniaus" Tun
to 15-lika jaunųjų brolių - 
sesių, vadovaujami ps. Do
nato Dundos, balandžio 13 - 
15 d.d. stovyklavo Inman 
Valley apylinkėse.

* Geelong’o, Vic., "Šatrijos” 
Tuntas paskutiniu metu yra 

vertiname kaip prityrušį 
skautininką, į kurį galima 
kreiptis visais skautiškais 
reikalais - jis lituanistas, 
ideologistas ir praktikas 
instruktorius. Būdamas vi
suomenininkas, kultūrinin
kas, žurnalistas, jis visada 
propaguoja skautybės idė
jas, remia ir finansuoja 
skautišką veiklą. Bet gal 
svarbiausias ir didžiausias jo 
ir ponios Sofijos nuopelnas 
yra tai, kad jiedu išaugino 
skautiškai - lietuvišką šei
mą, ir jau dabar į gyvenimą 
išeina antroji karta - vaikai
čiai, kurie taip pat toje pa
čioje skautiškai - lietuviško
je dvasioje auginami, visi 
dalyvauja skautiškoje veik
loje. Vl-je Tautinėje Sto
vykloje, Australijoje, sto

RAjGN(H4¥l£r1£TU0S£
išvystęs gražią veiklą: ruo
šia sueigas ir gana tankias 
iškylas į kalnus ir kitas gra
žias vietoves, auga narių 
skaučiumi.

Tuntui vadovauja tunti
ninkas, j.ps. Dr. Rimantas 
Šarkis, jo pavaduotojas - s. 
Algirdas Karpavičius, skau
čių skyriaus vedėja - v.s.v.sl. 
Meilutė Bindokienė ir adju
tantas - ps. Vytautas Mačiu
lis.

Tuntą sudaro: 1) skautų 
draugovė (10 skautų), kuriai 
vadovauja s.v.v.sl. K. Bin- 
dokas; sueigoms renkamasi 
kas 2 savaites; 2) skaučių 
draugovė (7 skautės), vado
vė - v.s.sl. Valė Karpuškio- 
nė; sueigas ruošia kas 2 sa
vaites; 3) Skautų Vyčių 
"Trijų Kryžių” Būrelis (7 sk. 
vyčiai ir 3 kandidatai), vadas 
- ps. Vyt. Mačiulis; sueigoms 
renkamasi kas mėnesį; 4) 
Jaun. skautų-čių būrelis (6 
jaun. skautai-tės), vadovė - 
Irena Skėrytė - Luscombe; 
vienetėlis, kol kas yra orga
nizaciniame stovyje, bet ti
kimasi, kad į jį, neužilgo 
įstos daugiau jaunųjų bro
liukų - sesučių.

Tunto Skautų Tėvų Ko
mitetą sudaro: p.p. G. Va
laitienė, V. Bindokas ir J. 

vyklavo 8 vaikaičiai. Senelis 
skautininkas, vyriausias 
amžiumi, stovyklavo drauge 
su jauniausia aguonėle 
Skaiste Mauragyte. Tai pa
rodo, kad brolio Aleksandro 
šeima dar ilgai pasiliks 
skautiškai lietuviškos dva
sios židinys Australijoje. Tai 
rodo, kad daktaras yra ir 
geras pedagogas (žinoma, 
abu su ponia). Tas jų šeimos 
lietuviškumas yra tikrai ža
vintis - nedaug turime tokių 
šeimų Sydnejuje, o gal ir 
Australijoje.

Brolio Aleksandro visuo
meninė, kultūrinė veikla yra 
tikrai šakota - štai keletas 
faktų: Lietuvoje jis veikė 
skautuose, ateitininkuose, 
pavasarininkuose; visur va
dovaujančiose pareigose. 
Vokiečių okupacijos metu, 
1942 - 44 m. buvo Liet. 
Fronto Vilniaus Apygardos 
pirmininkas ir dalyvavo re
zistencinėje veikloje. Aus
tralijoje mes jį matome ak
tyviai besireiškiantį ne tik 
skautuose, bet ir ateitinin
kuose ir katalikų veikloje - 
nuo 1953 - 60 m. jis buvo 
ALK Kultūros Draugijos 
pirmininkas. Australijos 
Liet. Bendruomenėje jis taip

Gailius.
Velykų atostogų metu 

tuntininkas R. Šarkis sve
čiavosi Sydnejuje. Tuo pačiu 
čia buvo susitikęs dalį Rajo
no Vadijos narių, su kuriais 
pasitarė įvairiais vieneto 
veiklos reikalais.

* Kovo 10 - 12 d.d. Gee
long’o, Vic. ’’Šatrijos” Tunto 
25 skautai iškylavo p.p. Po
cių ūkyje, Yarock apylinkė
se. Iškyla pavyko. Jos 
metu sk. vyčio įžodį davė j. 
ps. R. Šarkis ir si. L. Valai
tis, o du jauni vadovai - s.v. 
K. Bindokas ir s.v. K. Jo
mantas, pakelti į paskilti- 
ninko laipsnius.

* Kovo 4 d., St. Leonards 
pajūryje, įvyko Geelong’o 
’’Šatrijos” laivo krikštynos, 
kurias pravedė tuntininkas, 
j.ps. Dr. R. Šarkis. Krikšta
tėviais buvo p.p. S. Bungar- 
dienė ir P. Vaičekauskas. 
Pastato vardas - "Vėtra”.

* Melbourne Skautininkų 
Ramovės sueigoje, įvyku
sioje kovo 21 d. skautininko 
įžodį davė dvi "Džiugo” 
Tunto vadovės - Marytė 
Špokevičienė ir Jūratė Šim
kienė.

* Balandžio 23 d. Melbourne 
’’Džiugo” Tuntas paminėjo 
Šv. Jurgio - Pasaulio Skautų 
Globėjo šventę. Vyr. skau
tės per lietuvių radio valan
dėlę davė dienai pritaikintą 
programą, o vakare įvyku
siame Skautininkų Ramovės

OOMiT’cyr
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Leidžia LSS Australijos Rajono spaudos skyrius.
Rašinius siųsti šio skautų skyrelio redaktoriui: s.fil. I. 
Jonaitis, 18 Gloucester Rd., Epping, N.S.W. 2121 Tel 
869 1159.

pat aktyvus narys nuo pat 
jos įsikūrimo dienos - 1951 
m. - I-sios kadencijos Krašto 
Valdybos švietimo ir kultū
rinės dalies vedėjas, ilga
metis ALB Tarybos narys. 
Spaudos darbuotojas: bend
radarbis Skautų Aide, Dar
bininke, M. Pastogėje, Tė
viškės Aiduose, Laiškuose 
Lietuviams ir kt. Dviem at
vejais redagavo Mūsų Pas
togę. Savo įvairiomis temo
mis straipsnių ir dailiosios 
kūrybos yra nemažai iš
spausdinęs įvairioje perio
dikoje.

Brolio Aleksandro visą 
visuomeninę bei skautiškąją 
veiklą sunku išvardinti 
trumpame straipsnelyje - 
tam reiktų storo tomo - čia 
suminėti tik svarbesnieji jo 
veiklos etapai.

Mums, skautams, jis 
brangus kaip pasišventėlis 
lietuviškajam jaunimui, kaip 
vadovas, kaip mokytojas.

Šia proga palinkėkime 
mielajam Skautininkui dar 
daug gražių ir brandžių me
tų žaliojo jaunimo gretose!

v.s. B. Žalys

sueigoje, jos pirmininkas, s. 
A. Pocius, skaitė tam pa
ruoštą referatą.
* Canberros "Baltijos” Vie- 
tininkija 1980-jų sausio 2 -12 
d.d. ruošia patyrimo Įsigiji
mo stovyklą, į kurią kviečia 

visus LSS Australijos Rajo
no skautus-tes. Stovyklai 
vadovaus s.v. Mindaugas 
Mauragis. Jam talkins šios 
sudėties štabas: vyr. skau
tės Audronė Kovalskienė ir 
Rasa Mauragienė, bei skau
tai vyčiai - Rika Sipavičius, 
Romas Miniotas ir Juras 
Kovalskis. Stovykla ruošia
ma australų skautų stovyk
lavietėje, prie Murrum- 
bidgee upės, apie 15 km. į 
vakarus nuo Canberros.

* Canberros "Baltijos” Vie- 
tininkiją šiuo metu sudaro 3 
vienetai: vilkiukų (9) ir 
paukštyčių (10), vyr. skau
čių (10 vyr. sesių ir 4 kandi
datės) ir sk. vyčių (10 sk. 
vyčių ir 5 kandidatai) būre
liai. Vietininkijai vadovauja 
v.s.sl. Audronė Kovalskie
nė.

* LSS Anglijos Rajono 
skautininke, Gilma Zinkie- 
nė, broliui s. J. Zinkui rašy
tame laiške, siunčia sveiki
nimus ’’visai lietuviškai 
skautijai Australijoje". Šie
met liepos mėn. jie rengsią 
30-ją Anglijos Rajone vasa
ros stovyklą. Rajonas rašąs 
savo veiklos 30-mečio istori
ja-

Aušros
Tunte

Džiaugiamės, kad visi taip 
skaitlingai susirinko skautų 
žemėj Ingleburne balandžio 
22 d. švęsti Atvelykio, Ge
gužinė praėjo labai sėkmin
gai. Didelė padėka visiems, 
kurie dalyvavote, padėjote 
aukomis, darbu, ir prisidė
jote prie dienos programos. 
Ačiū.

Sesės ir broliai, kurie 
skrido į skiltininkų kursus 
Melbourne per Velykas, 
grįžo labai patenkinti ir pilni 
entuziazmo. Visi sėkmingai 
praėjo kursų programą ir 
reikalavimus. Aušros Tuntą 
atstovavo: Tomas Pullinen, 
Povilas Stašionis, Petras 
Kapočius, Kristina Cox, 
Virginija Cox, Linda Bieliū- 
naitė, Belinda Hornaitė.

Birželio 3 d. Aušros 
Tunto sesės ir broliai daly
vaus išvežtųjų minėjimo pa
maldose su vėliava. Skautai 
renkasi 11 vai., nes numato
ma ir trumpa tunto sueiga.

Birželio 23 d. įvyks tradi
cinis skautų kaukių balius 
7.30 v.v. graikų salėje, East 
Terrace, Bankstown. Turėtų 
būti tikrai įdomus ir smagus 
vakaras, ypač jei visi atvyks 
pasipuošę kaukėmis. Didelis 
skautų rėmėjas ir bičiulis 
Dr. A. Viliūnas yra paskyręs 
100 dolerių už geriausią 
kaukę. Daktarui visi esame 
labai dėkingi.

Korespondentė

* Sydnejaus Akademikių 
Skaučių Draugovė liepos 27 
- 29 d.d. ruošia Studijų 
Dienas Šv. Jurgio skautų 
stovyklavietėje (2 Free
man’s Rd., Heathcote, 
N.S.W., netoli Engadine’s. 
Dalyvių registracija baigia
ma birželio 20 d. pas Vidą 
Viliūnaitę, 33 Forbes St., 
Newtown - 2042; tel. 51 3982 
Stovyklos mokestis - $. 20.00

Džiugu, kad Sydnejaus 
sesės akademikės atgaivino 
šią gražią ir naudingą tradi
ciją.
* Sydnejaus Senųjų Skautų 
Židinio sesės ir broliai, 
skautiškos gegužinės proga, 
ten pat stovyklavietėje, su
šaukė savo sueigą, kurioje 
buvo galutinai aptartas eks
kursijos, įvykstančios gegu
žio 19 d., skautų kaukių ba
liaus talkos ir ruošiamos 
paskaitos visuomenei žie
mos metu, reikalai. Sueigą 
pravedė tėvūnas v.s. Dr. A. 
Mauragis. Vyt. Šiaurys
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SKAITYTOJO ŽODIS

LEISKITE PASISAKYTI

Yra daug skirtingų nuo
monių, liečiančių Sydnejaus 
Lietuvių Klubo praplėtimą. 
Sporto Klubas Kovas mano, 
kad yra būtina ir jam pasi
sakyti šiuo klausimu.

Sporto Klubo Komitetas 
yra labai susirūpinęs, kad 
kai kurie asmenys mūsų 
bendruomenėje nesupranta 
jaunų žmonių reikalų. Mes 
bandysime jų reikalus pa
aiškinti taip, kaip mes juos 
suprantame.

Pirmiausia, visi sutiksi
me, kad jei augantis jauni
mas nebus palaikomas 
bendruomenėje, beveik tik
ra, kad jis bus prarastas 
bendruomenei. Kovo, ir kitų 
organizacijų, tikslas yra su
vesti jaunuosius sporte, šo
kiuose, skautuose, kad jie 
augtų lietuviškoje dvasioje.

Sydnejaus lietuvių bend
ruomenės vyresnieji nariai 
yra labai gerai aptarnaujami 
- jie turi labai gražų, licen- 
zuotą klubą, kur jie gali su
sitikti su draugais, pavalgy
ti, išgerti, pasilinksminti. Jų 
norai yra išsipildę, todėl 
daugelis, patenkinti esamo
mis sąlygomis, užmiršo, o 
gal nenori galvoti apie jau
nųjų norus bei reikalavimus.

Kovas nori šiems žmonėms 
priminti, kad mūsų jaunimas 
yra desperatiškai, reikalin
gas didelės salės. Salės, pa
našios 'į tas; kokias sporti
ninkai matė visuose Ameri
kos miestuose; salės, kurioje 
jie galėtų žaisti krepšinį, 
tinklini, stalo tenisą; salės, 
kurioje galėtų būti mokina
mi tautinių šokių, kur galėtų 
atsilankyti į šokius, ’’disco” 
ar kitokį koncertą, ar pasi
žiūrėti vaidinimo. Ar mes 
turime tokią vietą Sydneju- 
je? Ne!

Mūsų jaunimas praranda
mas australų bendruomenei, 
kadangi jie ten gauna tai, ko 
mes jiems neduodame. Ir 
ateityje mes prarasime savo 
jaunimą, jei mes tuo nesusi- 

, rūpinsime dabar. Amerikos 
miestų lietuviškasis jauni
mas yra geru pavyzdžiu,

VLIKo
Atkelta iš psl. 4

dividualią, būtiną ir sveikin
tiną žmogaus ’ kūrybos iš
raišką, mes džiaugiamės 
ieškojimu naujų kelių, kol jie 
yra reiškiami ir sprendžiami 
viens kitam pagarbioje dva
sioje ir nekenkia bendram 
Nepriklausomos Lietuvos 
atstatymo siekimui.

VLIKas sveikina mūsų 
kovojančią, okupanto pa
vergtą tautą, linki ištvermės 
ir stiprybės nešant kruviną 
laisves žibintą.

Dėkoja’ Tautos Fondui, 
buvusiai VLIKo Valdybai už 
S'ažų ir sėkmingą darbą.

ėkojame visiems rėmu- 
siems VLIKo užsibrėžimus.

Mes tikime visų pasaulio 
lietuvių pasišventimu ir pa
siaukojimu Lietuvai ir pra
šome jūsų visų nuoširdžios 
pagalbos ir toliau padėti 
VLIKui atlikti tautos pa
vestą darbą.

Dirbkime visi, kartu ir 
vieningai - Mūsų Lietuvai!

Vyriausias Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetas 

(seka parašai)

kaip sudarytos puikios sąly
gos palaiko juos drauge: jis 
geriau sportuoja, geriau šo
ka, geriau dainuoja ir geriau 
kalba lietuviškai kaip jų tė
vynainiai čia, Australijoje, ir 
to priežastys yra aiškios. 
Tėvai noriai veda savo vai
kus į lietuviškas sales, kur 
jie žino, kad jais bus atitin
kamai rūpinamasi ir, su
prantama, ir patys tėvai 
daugiau įsijungia į užsiėmi
mus ir jaunimo priežiūrą to
kiose salėse.

Jei mes nepasistatysime 
tokios salės čia, Sydnejuje, 
tai ateityje mes neturėsime 
lietuvių bendruomenės išvi
so. Net ir dabar, jei mes pa
žiūrėsime į Lietuvių Klubo 
narių sąrašus, kiek narių ra
sime tarp 18 - 25 metų am
žiaus? Kiek iš dabartinių 
jaunų žmonių norės stoti į „ 
klubą, kai jie užaugs? Šiuos 
klausimus turime svarstyti 
labai atydžiai ir rimtai.

Mūsų rankose yra gali
mybė padaryti ką nors iški
laus ateities kartoms, bet ar 
mes priimsime šį iššaukimą, 
ar ir toliau liksime sėdėti ir 
svarstyti kol bus pervėlu.

Sutarties pliusai ir minusai

RAŠO DARŪNAS
Mūsų Pastogės specialus bendradarbis Šiaurės Amerikoje

žinąs, kad jau esąs pradėjęs 
rūgti revoliucijos raugas ir 
kad • netrukus prieš savo 
valdžias sukilsią' Saudi Ara
bijos, Maroko ir Egipto 
žmonės. Nei Amerika, nei 
bet kas kitas tada negalėsią 
apsaugoti tų reakcionieriškų 
režimų ir išeiti į atvirą kovą 
prieš sukilusius krašto žmo
nes. ”JA V-bės varo propa
gandą už taiką, o tikrumoje 
didina karo pavojų", siųsda
mos ginklus Egiptui ir Izra
eliui - tokia yra Gaddafi 
nuomonė.

Sutartį kritikuoja ne tik 
užsienio, bet ir vidaus kriti
kai, teigią, kad tai nėra joks 
Carterio nuopelnas: jis tą 
sutarti laimėjo ne savo dip
lomatijos dėka, bet ją nupir
ko už keliolika bilijonų dole
rių, kurie turės būti surinkti 
iš amerikiečių (mokesčių 
mokėtojų) kišenių. Sako, jis 
mažina sumas vidaus prob
lemoms išspręsti ir visai ne
gaili net bilijoninių sumų ki
tiems kraštams. Tačiau 
dauguma amerikiečių ir po- 

______ __r r_. r_____ litikų sutartį užgyrė kaip di- 
"Time” atstovams, kad prez. : delį prezidento laimėjimą, 
Carteris daug kalbąs apie 
žmogaus teises, bet kai 
prieinąs prie palestiniečių 
klausimo, jis viską matąs 
pro Izraelio akinius. "Kur 
tada yra jo žmogaus teisės!” 
klausia Arafatas, Kaip žino
me, į tokius Arafato užme
timus Carteris atsakė, kad ir 
jiems jis padės sukurti savo 
valstybę, jei jie sutiks su 
Jungtinių Tautų numatyta 
sąlyga - jei jie pripažins, kad 
Izraelis turi teisę egzistuoti 
ir turėti savo valstybę.

Pulk. Gaddafi sutartį va
dina dideliu žingsniu atgal. 
Jis sako, kad taikos Vid. 
Rytuos nebus, kad palesti
niečiai sustiprins savo veiklą 
kovoje dėl savo valstybės 
sukūrimo, kad Vid. Rytuos 
daugiau įsiviešpataus antia- 
merikinės nuotaikos ir kad 
arabai bus pastūmėti Sovie
tų Sąjungos link. Jis sakosi

Egipto - Izraelio sutartis 
nenustojo savo populiarumo 
nė ją pasirašius. Visas pa
saulis ją komentavo, nuro
dydamas jos pliusus ir mi
nusus. Kelis svarbiausius jų 
čia suminėsiu.

Kaikurie mato tik sutar
ties minusus. Amerikiečių 
žurnalas ’’Time” paskelbė 
porą įdomių pasikalbėjimų 
su PLO vadu Arafatu ir fak- 
tinuoju Libijos valdytoju 
pulk. M. Gaddafi. Arafato 
nuomone, dabar Vid. Ry
tuos bus daugiau karų, negu 
iki Egipto - Izraelio sutarties 
pasirašymo. Jis sako, kad 
Carterio kelionė į Vid. Rytus 
padarė jį Čemberlenu ir kad 
amerikiečių interesai Vid. 
Rytuos dėl to labai nuken
tės. Jis teigia, kad be pales
tiniečių valstybės sukūrimo 
ten nebus nei taikos nei pas
tovumo, nes jie nenustos 
kovoję, reikalaudami jiems 
priklausomų teisių. Ta su
tartimi, sako Arafatas, Car- 
teris tik tikisi padidinti rin
kimų duomenis savo naudai. 
Arafatas taip pat priminė

Yra daug problemų, dide
lių problemų, pasiekti šį 
idealą, bet tai gali būti pa
daryta. Mes prašome Jūsų 
visų - padėkime Klubui, pa
dėkime jo direktoriams, 
remkime juos ir pastatyki
me ką nors, kuo mes di- 
džiuotumėmės ateityje, ir 
kas yra dar svarbiau - padė
tume lietuviškajai bendruo
menei išlikti ir augti.

Sporto Klubas Kovas

ATVIRAS LAIŠKAS

Š.m. balandžio 9 d. Mūsų 
Pastogėje Nr. 14 (1577) pa
talpinta korespondencija iš 
Melbourno, kurioje smulkiai 
aprašomas A.L. B-nės Mel
bourno Apylinkės metinis 
susirinkimas, ten yra pami
nėti apylinkės pirmininko ir 
iždininko pranešimai ir ra
šoma: "Pranešimai priimti 
vienbalsiai”.

Neginčiju, kad pranešimai 
priimti vienbalsiai, bet iš
klausius pranešimus apie 
Radio valandėlės reikalus ir 
baigiant klausimų, sumany
mų bei pasiūlymų diskusi
jas, t.y. susirinkimo pabai
goje, paaiškėjo (ir nepaaiš
kėjo), kad buvo gauta kokia 

davė daug taškų savo popu
liarumui padidinti, tačiau jis 
padidėjo tik vienu nuošim
čiu, nes infliacija ir energijos 
reikmenų krizė jam daug 
taškų nuėmė. Dauguma žy
dų savo kandidatu jau buvo 
pasirinkę E. (Ted) Kennedy, 
o dabar ir tiems bus nepato
gu balsuoti už kitą, o ne 
Carterį, kuris pila bilijonus 
Izraeliui. Sutartis neabejo
tinai naudinga ir pačiai 
Amerikai. 1. Politiniai ir ka
riniai įsipareigojimai duos 
progos JA V-bėms dalyvauti 
pasitarimuose dėl Vid. Rytų 
ateities. 2 Sutartis įgalins 
JA V-bes turėti savo kariš
kas pajėgas (pradžioje laiki
nai, o paskui gal ir nuolat) 
Vid. Rytuose. 3. Tikimasi, 
kad pirmieji du atvejai pa
dės 7A V-bėms užtikrinti 
saugumą ne tik Egipto ir Iz
raelio, bet ir kitų alyva tur
tingų Persijos įlankos vals
tybių. Žinojimas, kad ten 
egzistuoja JA V-bių galybės 

oavo daliniai/ atbaidys .Sovietus
ratų vadas senate R. Bird nuotykių ieškojimo
pastebėjo: "Kokia ten bebū- tame rajone. Spėjama, kad 
tų kaina, taikos kaina turi 
būti pasveriama karo 
kaina”. Net ir griežtasis 
Carterio kritikas senato 
mažumos vadas rėsp. H. Ba
ker tam pritaria: "Jei sutar- . 
tis yra pirmas žingsnis į tai
ką Vid. Rytuos ir turime 
mokėti tik po vieną bilijoną 
dolerių į metus... yra tikrai 
pigiai pirkta”.

Ar sutartis bus taikos ar 
dar didesnių ir dažnesnių 
karų pradžia, į tai atsakys 
tik ateitis. Tačiau jau ir da- ■ 
bar aišku, kad jos reikšmė 
yra didelė keliais atžvilgiais. 
Pirmiausia Carteriui asme
niškai. Paskutiniu laiku ne
daug kas betikėjo, kad jis 
gali laimėti ateinančių metų 
rinkimus. Ši sutartis jam-

tiek asmenišką, tiek ir nau
dingą savo kraštui. Demok-‘i

tai pinigų suma iš 3 AE Ra
dio stoties. Apie tai nei pir
mininko, nei iždininko, nei 
Kontrolės Komisijos prane
šimuose neužsiminta. Neuž- ganizacinėje veikloje pinigi- 
tenka, kad pakėlus kokią tai 
knygelę, rodant ją, būtų pa
sakyta: ’’pinigai čia yra”.

Iš to kyla klausimų: a. 
Kiek pinigų iš 3 AE Radio 
Stoties gauta? b. kiek ir kur 
išmokėta? c. ar įgytas koks 
turtas? d. kur ir kokiu ar 
kieno vardu pinigai laikomi? 
c. kur ir kam sutelkti pinigai 
bus išleisti - išmokėti? f. ar 
vedama atskaitomybės kny
ga? g. ar yra pateisinamieji 
dokumentai? h. kodėl pirmi
ninkas o ne iždininkas (taip 
bent atrodė) šiuos pinigus Susirinkimo dalyvis

Grupė jaunimo su ALTJ marškinėliais. Priekyje iš k.: Bi
rutė Prašmutaitė, (ALJS pirm.), Andrius Vaitiekūnas, 
Birutė Šaulytė, Antroj eilėj: Vidas Sadauskas, Dalia Sa- 
ženytė, Jadzė Vaičiulytė, Linas Prašmutas

DAINOS CHORAS
DĖKOJA

Dainos ■ choras nuolatos 
susilaukia ir piniginės para
mos. Paskutiniu metu Dai
nos chorą parėmė: J. Ir M. 
Koliavai $ 300, L. Garba
čiauskas - Garby $ 50, O. 
Grosienė $ 50, A.a. Jonas 
Karitonas paliko vokelį su 
$ 50 ir prašymą, jam mirus 
pasimelsti; N. ir K. Butkai 
$ 40; po $ 20 E. Rašymas, O. 
Baužienė, Alb. Kutka; po 
$ 10 J. Korsakas, T. ir B. 
Amber ir $ 5 Elena Zenke- 
vičiehė. • Savo keliu didėlę 

tvarkė?
Šiuo nenoriu inkriminuoti 

nei buv. Apylinkės Valdybos 
nei jos pirmininko, bet or- 

niai reikalai taip turi būti 
tvarkomi, kad per praneši
mus viskas būtų pasakyta - 
atidengta ir nieko neužslėp
ta, kaip, atrodo, šiuo kartu 
įvyko.

Siūlau Melbourno Apylin
kės Kontrolės Komisijai ne
delsiant padaryti šių Apy
linkės Valdybos pajamų pa
tikrinimą ir, kadangi susi
rinkimas įvyks tik po metų, 
patikrinimo protokolą pas
kelbti spaudoje.

ir S. Arabija dabar palinks 
vėl į amerikiečių pusę, nes 
matys, kad lemiamu mo
mentu galės sulaukti pagel- 
bos trumpu laiku. Pagaliau 
ketvirtas ir beveik pats 
svarbiausias pliusas - šia su
tartimi ilgam laikui sugriau
ta arabų vienybę. ■ Jei 
Gaddafi idėjos būtų galėju
sios: užkrėsti visas arabų 
valstybes, tai būtų sukurta 
dar viena pasaulio galybė, 
galinti kiekvienu momentu 
pakirsti Vakarų ekonomiją 
ir karinį pajėgumą alyvos 
išvežimo uždraudimų. Tokiu 
atveju Amerikai liktų tik 
viena išeitis - užimti tuos 
kraštus jėga, bet tai neside- 
rija su jos politika. O be to 
arabai teigia, kad tokiu at
veju jie išsprogdintų visus 
alyvai gaminti įrengimus ir 
alyvos pristatymą parali- 
žuotų ilgam laikui. Pats ara
bų lygos pirmininkas prane
šė, kad sutartį pasirašius 
arabų vienybės įgyvendini
mas neįmanomas ir kad jis 
nemato tikslo ilgiau tose pa
reigose pasilikti.

paramą mums teikia Lietu
vių Klubas ir Klubo valgyk
los vedėja Genė Kasperai- 
tienė. Šios ir kitos aukos 
Dainos chorui yra labai rei
kalingos, nes sekančios ke
lionės išlaidos į Dainų šven
tę Adelaidėje tikrai viršys 
Dainos choro kasą.

Tad nuoširdžiai dėkojame 
visiems mūsų rėmėjams 
praeityje ir ateityje. Jūsų 
prisiminimas ~--------'-----
darbo šiuo 
mums jėgų 
bams.
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mūsų sunkaus 
būdu teikia 
ateities dar-

Dainos choras! '
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Kai praeitis atgyja... Robertas Sidabras

PRIEŠ 40 METŲ KAUNE
Šiemet gegužės 21 - 28 

d.d. sueina 40 metų nuo tos 
lietuvių sporto triumfo sa
vaitės kai 1939 metais Kau
ne buvo suruoštos III-čios 
Europos vyrų krepšinio pir
menybės. Šios garbės lietu
viai pelnytai užsitarnavo iš
kovoję Europos čempijonų 
titulą 1937 metais Rygoje.

Tik šešiems mėnesiams 
belikus iki III-jų Europos 
krepšinio pirmenybių nu
tarta pastatyti Kaune spor
to halę, kuri talpintų apie 
10.000 žiūrovų ir kainuotų 
apie 400.000 litų. Statyba 
vyko amerikonišku tempu ir 
buvo užbaigta savaitė prieš 
pirmenybes, tad Lietuvos 
rinktinė pirmas treneruotes 
turėjo naujoje halėje gegu
žės 15 d. Susidomėjimas 
šiomis pirmenybėmis buvo 
nepaprastas ir iš anksto 
parduodami bilietai padengė 
beveik visas halės statybos 
išlaidas. Tuo metu tai buvo 
didžiausia sporto salė Euro
poje, bet ir šiais moderniš
kais laikais priskaitoma vie
na iš talpingiausių. Ta spor
to halė šiandien stovi, kaip 
gyvas nepriklausomos Lie
tuvos sportinio gyvenimo 
liudininkas.

Prieš pirmenybes ’’Lietu
vos Aido” Nr. 250 J. Kuša 
rašo:

’’Trečios Europos krepši
nio pirmenybės artėja šuo
liais. Pats pagrindinis ren
gėjų rūpestis jau išvargtas: 
sporto halės statybaužbaig- 
ta ir dabar joje kasdien dir
ba mūsų rinktinė... Iš viso to 
atrodo, kad patogiausias 
metas apsidairyti ir pas
varstyti, ko reikia laukti iš 
nebetolimų pirmenybių, o 
tuo labiau stabtelti ties pa
čiu opiuoju klausimu - kas 
bus Europos meisteris? 
Paskutiniu metu visos vals
tybės ėmė domėtis moder
niąja krepšinio žaidimo tak
tika.

Pavyzdžių toli ieškoti ne
reikia. Štai, latviai, anos 
savo 1937 m. nesėkmės pas
katinti šoko dirbti, atrado 
naujų talentų ir sudarė labai 
tvirtą rinktinę, kuri savo 
moderniuoju zoniniu dengi
mu jau spėjo pelnyti visą 
virtinę garbingų pergalių. 
Pažangą padarė prancūzai, 
italai, lenkai, estai, kurie 
įveikė tuos pačius latvius... 
Tad - kas galėtų išpranašau
ti būsimą nugalėtoją? Už
sienyje buvo daug nuomo
nių. Lenkai mena mus lai
mėsiant, prancūzai linkę pa
sitikėti daugiau latviais, ta
čiau čia pat priduria, jog ir 
jie, prancūzai, turėsią didelį 
"šansą”, tik reikės jį mokėti 
pačiupti. Vienas latvių žur
nalistas iš Paryžiaus burti
ninkės buvo išgirdęs, kad 
laimėsianti vienas iš Baltijos 
valstybių. Italų nuomonių 

’ neteko girdėti, bet ar jie ne
sitiki?. O kur estai, vengrai 
ir patys kuklūs lenkai?

Lietuvoje, kaip galima 
nujausti, daug tvirtai tiki 
mūsiškių pergale. Pagrindo 
tam yra, nes turime stiprią 
rinktinę, kuri su atsidėjimu 
dirbo ir tebedirba, turėsime 
savą aplinką, kuri įkvėps 
ryžtumo, nors mūsų vyrai ir 
be to yra pasiryžę.

Visa - tai taip. Tačiau Lie
tuva yra meisteris, o apginti 
titulą esti kartais sunkiau, 
negu jį nučiupti iš šalies. 
Pagaliau žaidimas palieka 
žaidimu, o jame kartais ir 

stiprus gali parklupti" - bai
giama straipsnis.

Gegužės 19 d. į Kauną at
vyko Latvijos, Estijos, 
Prancūzijos, Italijos ir Len
kijos krepšinio rinktinės ir 
tų valstybių atstovai.

Gegužės 20 d. buvo pas
kelbta, kad Europos krepši
nio pirmenybių metu visoje 
Lietuvoje nutraukiamos vi
sų sporto šakų pirmenybių 
rungtynės. Tą pačią dieną 
buvo į apyvartą paleisti pir
menybėms paminėti išleisti 
pašto ženklai ir šios dienos 
rytą į Kauną atvyko ir 
Vengrijos krepšinio rinkti
nė.

Tą pat dieną po pietų Kū
no Kultūros Rūmuose prasi
dėjo ir krepšinio atstovų 
konferencija. Lietuvos pa
ruoštą pirmenybių tvarka
raštį priėmė be pataisų ir 
tuoj pat suporavo rungtynių 
eigą burtų keliu. Lietuva, 
kaip rengėjas, pagal pirme
nybių statutą, paskutinei 
dienai galėjo pasirinkti 
priešininką ir pasirinko Ita
liją.

Pirmenybių atidarymo iš
vakarėse paaiškėjo, kad Če
kų - Moravijos protektorato ■ 
komanda nedalyvaus pir
menybėse, nes vokiečiai ne
leido išvykti. Tačiau buvo 
gauta žinia, kad dalyvaus 
Suomija ir jos rinktinė jau 
pakeliui į Kauną.

Gegužės 21 d. Kaune, El
toje, buvo gauta tokio turi
nio telegrama iš Čikagos: 
"Perduokite Lietuvos krep
šininkams iš Amerikos Lie
tuvių Sporto Komiteto šir
dingiausius linkėjimus lai
mėti antrą kartą pergalės 
laurus. Amerikiečiai domisi 
būsimomis pasekmėmis. 
Advokatas Balčiūnas, dak
taras Biežis”.

Gegužės 21 d. įvyko iškil
mingas IlI-čių Europos vyrų 
krepšinio pirmenybių atida
rymas, kurį "Lietuvos Aide” 
Nr. 244 J. Kuša taip aprašė: 
’’PIRMENYBES ATIDARĖ 
RESPUBLIKOS PREZI
DENTAS SMETONA. 
10000 ŽIŪROVŲ SVEIKI
NO DALYVIUS, EKIPAS 
IR GĖRĖJOSI TAUTIŠ
KAIS ŠOKIAIS.

Vakarykštė diena buvo 
ypatinga Kauno gyvento
jams: šaulių šventė ir Euro
pos krepšinio pirmenybių 
pradžia nuteikė skaidria ir 
entuziastinga nuotaika. Visi 
namai ir įstaigos išsipuošė 
tautinėm vėliavom, o šven
tiški kauniečių veidai bylojo 
apie rimtą rūpestį ir susi
kaupimą. Bet ir diena išaušo 
ir sutemo nepaprastai 
skaisti lyg kartu džiaugda
mosi žmonių prakilnesne

Sporto naujienos
Ispanijoje pravestos 

tarptautinės moterų lauko 
teniso komandinės pirme
nybės dėl Federation taurės 
baigėsi finale Amerikos lai
mėjimu prieš Australiją. Tai 
buvo aštuntas Amerikos 
moterų komandos laimėji
mas.

***
Jugoslavų krepšinio ko

manda Cibona pagaliau po 
trijų pralaimėjimų privertė 
Australijos rinktinę pasi
duoti. Rungtynės vyko 
Adelaidėje prie dviejų tūks

dvasia, skaidrindama širdis 
ir neleisdama susikaupti jo
kiam niūresniam šešėliui.

Užtat popietinės valandos 
iškilo į tokių įspūdžių ir 
vaizdų reginį, koki reta ma
tyti. Susidomėjimas pirme
nybėmis, žinoma, buvo di
delis, bet sunku buvo vaiz
duotis, kad, tegul ir tas di
dysis įvykis, patrauktų to
kias plačias mases. Jau nuo 
16 vai., tarytum visas Kau
nas ėmė plaukti į valstybinį 
stadioną. Būrių būriai, virti
nių virtinės traukė į Vytauto 
kalną: pėsti, važiuoti, vieni 
nušvitę, patenkinti, kiti su
sirūpinę - iki šiol bilietų ne
pasirūpino, buvo einančių ir 
neperdaųg turinčių vilties 
patekti į naują sporto halę. 
Plaukė į halę kartų kartos: 
šalia žilagalvio jau krypstąs 
senatvėn jo sūnus su savo 
vaikais, plaukė dideli ir ma
ži, visokio amžiaus ir luomo. 
Jau Sporto gatvėje prie Kū
no Kultūros Rūmų jiems 
mojo dalyvių - valstybių vė
liavos, mažutės vėliavėlės 
plevėsavo ant Rūmų stogo, 
stadione visa eilė vėliavų, 
prie halės tas pats.

Vėliavos ir vėliavos ir visa 
ta einančių banga, kaip gy
vas margaspalvis kaspinas. 
Vaizdas, kurį reikėjo pačiam 
matyti, o sunku žodžiais ap
sakyti.

O halėje! čia abiejuose 
šonuose ir viename gale dy
go ir išdygo galvos galvų ei
lės iki pat palubių: žmogus 
prie žmogaus, veidas prie 
veido bylęjo kaip ta sporto 
vietovė buvo reikalinga ir 
kaip ji, vos gimus, pasidarė 
per maža visiems norintiems 
sutilpti. Tokioje grūstyje gal 
ne vienam buvo nepatogu, 
gal perankšta, tačiau, kas 
dabar po visų iškilmių ir po 
mūsų krepšininkių pergalės 
prieš kaimynes lenkes galė
tų raukytis?

Garbės tribūnon po tru
putį suėjo -garbės svečiai: 
ministerial, kariuomenės 
aukštoji vadovybė su ka
riuomenės vadu, užsienio 
diplomatai, daugybė aukš
tųjų valstybės pareigūnų, 
visuomenės veikėjų. Halė 
vakar priglaudė tikriausiai 
apie 10000 žmonių, tiek, kiek 
daugiau vargu dar gali tilpti. 
Po 17 vai. gimnazistės - tau
tinių šokių šokėjos sudarė 
gretas, pasigirdo maršas ir 
atvyko Respublikos Prezi
dentas Antanas Smetona 
lydimas Ministerio Pirmi
ninko J. Černiaus, ministe- 
rių ir pirmenybių organiza
cinio komiteto narių. 
Griausmingos ovacijos paki
lo į halės skliautus ir prasi
dėjo atidarymo iškilmės.

tančių žiūrovų. Rezultatas - 
64:62.

. *♦»
Sydnejaus kroatų futbolo 

komanda jau antri metai 
pirmauja valstijos pirmeny
bėse. Šių metų pasekmės: 
šeši laimėjimai ir dvejos 
rungtynės sužaistos lygio
mis.

***
Pietų Korėjoje pasaulio 

moterų krepšinio pirmeny
bėse šeimininkės finalinėse 
rungtynėse nugalėjo aus- 
tralių moterų rinktinę 76:72.

Dekanas Kapočius, Prisi
kėlimo parapijos rektorius, 
prieš pasveikindamas halę 
tarė žodį.

"Su pirmais gaivinančiais 
pavasario saulės spinduliais, 
atgimstančioje gamtoje be
siskleidžiant pirmiesiems, 
žaliesiems pumpurams, su
skrido į laisvą mūsų tėvynę 
Europos jaunieji, miklieji 
sporto sakalai.

Miljonai pasaulio akių ir 
širdžių su jais nukrypo į mė
lyną Lietuvos padangę, kur 
vyksta jųjų garbės rungty
nių, o mūsų džiaugsmo 
šventė. Laisvos, nepriklau
somos Lietuvos žemėje, 
šimtmečių lietuvių pamiltų 
ąžuolų sargyboje, išdygo 
štai grandioziškas pastatas, 
kuris šventinamas šią iškil
mingą valandą, dalyvaujant 
valstybės prezidentui, tūks
tančiams iškilmių dalyvių ir 
Europos tautų garbingiems 
svečiams. Kad dabar atsi
keltų iš kapų senieji kovoto
jai ir kankiniai dėl mūsų 
tautos laisvės, kurie laukė 
kaip skaisčiausio rytmečio 
aušros, bet užmerkė akis jos 
nepamatę, tai tikrai drauge 
su krintančiais čia šventina
mo vandens lašais pabirtų jų 
džiaugsmo ašaros... Tegul 
gerasis Dievas laimina mūsų 
brangią, gražią šalį, mūsų 
laisvą nepriklausomą tėvy
nę, mūsų mylimą ir šventą 
Lietuvą”.

Po šios kalbos buvo atlik
tos šventinimo apeigos, o 
orkestras sugrojo "Marija, 
Marija”.'

Nepraėjo kelios minutės 
ir visi sužiuro į halės galines 
duris. Orkestras sutrenkė 
maršą ir įžygiavo pirmeny
bių dalyviai - ekipos, kiek
viena su savo valstybine vė
liava. Priekyje ėjo estai, to

I ■

Pabaltiečių Sporto Šventė
PROGRAMA

šeštadienį, birželio 16 d.

2.00 vai. p.p. Sporto Šventės 
Atidarymas.

KREPŠINIS
2.45 v. Latvės lietuvės

(moterys)
4.00 vai. Lietuviai - estai

(vyrai)
5.15 vai. Latvaitės - lietu

vaitės (merginos)
6.30 vai. Latviai - lietuviai 

(berniukai

TINKLINIS
2.45 vai. Estai - latviai (vy

rai)
5.00 vai. Latvės - lietuvės

(moterys)

Sekmadienį birželio 17 d.

KREPŠINIS
9.00 vai. ryto Lietuvės - es

tės (moterys)
10.15 vai. Latviai - estai (vy
rai)
11.30 vai. Latvės - lietuvai
tės (merginos)
12.45 vai. p.p. Latviai - lie
tuviai (berniukai)

2.00 vai. Latvės - estės
(moterys) /
3.15 vai. Latviai - lietuviai 

(vyrai) 

liau prancūzai, vengrai, ita
lai, latviai, lenkai, suomiai ir 
Lietuvos rinktinės vyrai. Be 
to, eisenoje sustojo Kauno ir 
Varšuvos moterų. krepšinio 
rinktinės. Ovacijos visiems 
teko nepaprastos, bet, žino
ma saviškiams ypatinges
nės.

Susirikiavus ekipoms 
prieš garbės tribūną. Prabi
lo organizacinio komiteto 
pirmininkas Dr. Navakas, 
kreipėsi į Respublikos Pre
zidentą prašydamas atida
ryti trečias Europos krepši
nio pirmenybes.

Respublikos prezidentas 
pasakė šią kalbą:

"Lietuvai tenka garbė 
matyti šiuo gražiu pavasario 
metu Europos krepšinio 
rungtynes Kaune. Ir jųjų 
proga man yra malonu pas
veikinti šio kilnaus žaismo 
rengėjus, šeimininkus ir 
prašaliečius, ypatingai ma
lonu šiems pasakyti: sveiki 
atvykę, mielieji užsienio 
svečiai. Laimingai viešėki- 
tės pas mus, kaip pas save 
namuose... Mes lietuviai pa
sirūpinkime, kad svečiams ir 
viešnioms ši Lietuvos vieš
nagė paliktų ko geriausių įs
pūdžių. Linkiu, kad šios Eu
ropos krepšinio rungtynės, 
vykdamos tvarkingai ir sėk
mingai, būtų malonios spor
to dalyviams ir žiūrovams, 
linkiu, kad jos sustiprintų 
visų kraštų sporto kultūros 
ryšius, o tuo dar labiau pas
katintų tautas kultūringai 
bendrauti” - baigė kalbą 
prezidentas ir paskelbė, kad 
trečios Europos krepšinio 
pirmenybės atidarytos.

Po prezidento kalbos or
kestras sugrojo tautos him
ną, kurį kartu sugiedojo visi 
žiūrovai.

Bus daugiau

TINKLINIS

9.00 vai. ryto Lietuviai - 
estai (vyrai)
10.30 vai. Lietuvės - estės 
(moterys)
12.30 vai. p.p. Latviai - lie
tuviai (vyrai)

2.30 vai. Latvės - estės 
(moterys)

Visos rungtynės vyks 
Bankstown Basketball sta- 
dijone Third Ave. Condell 
Park.

Dovanų įteikimas Pabal
tiečių Baliuje, birželio 17 d., 

vai. vak. Latvių Namuose, 
32 Parnell St. Strathfield, 
N.S.W. J. Dambrauskas

PAPILDYMAS

Mano 75 metų Jubiliejų 
prisiminus rašinėly neti
kėtai praleidau "Dainos" 
choro sveikinimą ir atsiųstą 
puikiųgėlių puokštę, taip pat 
telegramas p.p. A. Vingie
nės iš Londono, A.K. 
Šniukštų ir M. Migevičienės.

Visiems nuoširdžiai dėko
ju ir kartu atsiprašau už ne
apsižiūrėjimą.

O.Baužienė
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MELBOURNO DAINOS SAMBŪRIO

METINIS BALIUS
birželio 2 d., šeštadienį, 7 vai. vak., Lietuvių Namuose.
Linksma muzika.

Karšta vakarienė.
Vertinga loterija.

1. Laukiame visų.
Bilietus užsisakyti pas Em. Šeikienę telef. 277 1478 

Nuotaikinga programa punktualiai 7.30 vai. Prašome 
nesivėluoti.

Pas Newcastle lietuvius
. NEWCASTLE

POPIETĖ SU MOTINOMIS

Sekmadienį, gegužės 6- d. 
St. Peters salėje, Hamilton, 
įvyko Apylinkės Valdybos 
rengiamas Motinos Dienos 
minėjimas.

Gražiai padengti stalai su 
gėlių'pynėmis ir lietuviška 
muzika per V. Kuto įrengtą ] 
garsintuvų sistemą sudarė ] 
jaukų prieėmimą šiai moti- 1 
noms pagerbti šventei. 1

Pasveikindamas motinas 1 
vald. pirm. Dr. G. Kišonas : 
tarė, kad be motinų tai ne- ] 
būtų ir mūsų, gi šį kartą ; 
paskaitai skaityti pakvietė : 
vieną iš pačių motinų - Vik
toriją Kristensen. Gerai pa
rengtoje akademinio turinio 
paskaitoje analizuota nuola
tinei besikeičianti motinos 
rolė vykstant moderniais 
laikais pažangai medicinos ir 
psichologijos moksluose, 
besikeičiant moralės supra
timui, moters padėčiai 
bendruomenėje ir šeimos 
sąstatui bei charakteriui. 
Prelegentė paskaitą baigė 
žodžiais: "Bet eilinei mote
riai vis dar stinga šios savo 
naujos padėties supratimo ir 
įvertinimo. Ši nauja daugia
lypė rolė yra ne tik moder
nios moters ir motinos nauja 
neišbandyta privilegija ir 
atsakomybė, bet sykiu, tin- 1 
karnai tam pasiruošus - nau
ja pilna pažadų ateitis”.

Zina Zakarauskienė ir 
Antosė Grigaliūnienė 
paskaitė savo kūrybos eilė
raščių, sekant Valės ir Kris
tinos Zakarauskaičių duetui, 
pačioms akomponuojant gi
taromis.

Didesnę dalį motinų re
prezentavo dar Lietuvoje 
sukūrusias savo šeimas (at
seit šiuo laiku jau bobutės), 
gi šį kartą trūko jau čia iš
tekėjusių ir mišrias šeimas 
sukūrusių jaunesnės kartos 
lietuvaičių motinų ir jų šei
mų. Per tai pačios motinos 
patiekė svečiams kavą ir 
pyragaičius. Tai liūdna bet 
ir reali bei suprantama išei
vijos dalia.

LIETUVIŲ
RADIO LAIDOS

ADELAIDE 5UV
Šeštadieniais 9 vai. rvto.

CANBERRA 2XX
Ketvirtadieniais 7-3OV.V.

MELBOURNE 3EA
Sekmadieniais II v. ryto.
Pirmadieniais 630

SYDNEY
Antradieniais Į 30 v. p.p.
Trečiadieniais 2 vai. p.p.

V. Y-

2EA

Sambūrio valdyba

Šis parengimas buvo graži 
ir draugiška popietė su mo
tinomis ir net tiems sve
čiams, kurie savo motinų 
neturėjo šalia savęs.

A.Š.
DISKUSIJŲ KLUBO 

SUSIRINKIMAS

Newcastle Diskusijų Klu
bas, talkininkaujant Apylin
kės Valdybai, bažnyčios ko
mitetui ir choro valdybai, 
suorganizavo viešą vakarą, 
kuris įvyko balandžio 11 d. 
šv. Lauryno parapijos mo
kyklos patalpose. Kalbėjo 
kun. Dr. P. Bašinskas, tuo 
metu lankęs Newcastle lie
tuvius rekolekcijoms. Pas
kaitos tema "Ketvirtojo de- 
šimtmešio angoje” svarstė 
lietuviškos veiklos klausimą.

Trumpai palietęs praėju
sių 30-ties metų puoselėtas 
ir neišsipildžiusias viltis, 
kun. Dr. Bašinskas nukreipė 
visą dėmesį į dabarties gali
mybes, kuriomis turėtų būti 
pagrįsta Australijos lietuvių 
ateities veikla t'.y. visam pa
sauly gyvas ir aktualus 
žmogaus teisių klausimas. 
Prelegento giliu įsitikinimu 
šis klausimas yra šiuo metu 
vienintelė priemonė ir gink
las, kurį būtų galima sėk
mingai panaudoti prieš mū
sų ir kitų tautų pavergėjus. 
Tašiau gilus šio klausimo 
supratimas yra pirma sąly
ga. Prelegentas pirmiausia 
visokeriopai aptarė ir išryš
kino žmogaus teisių sąvoką 
ir įsipareigojimus, kuriuos 
šios teisės uždeda kiekvie
nam žmogui. Po to buvo pla
čiai aptarta ir įvairių orga
nizacijų, susikūrusių šių 
teisių gyvenimui, veikla, 
ypatingai šia Australijoj, iš
keliant jos geras ir neigia
mas puses, kurių viena - 
daugelio šių organizacijų 
narių palinkimas simpati
zuoti komunistinėms šalims. 
Išvadoje - kun. Bašinskas 
ragina lietuvių veiklą išeiti 
už lietuviškos bendruome
nės ribų į viešą gyvenimą: 
skaitlingai dalyvauti šiose ir 
kitose organizacijose, nuolat 
keliant mūsų pačių spaudą

INFORMACIJA
EVANGELIKŲ DĖMESIUI 

MELBOURNE

Sekminių sekmadienį, 
birželio 3 d. 12.30 vai. kun. 
Kostizenas laikys pamaldas 
su Šv. Komunija Lietuvių 
Namų koplyčioje, Errol Str., 
North Melbourne.

Kartu bus pasimelsta už 
baisiojo birželio aukas ir 
kenčiančius dabartyje. 
Melb. Evang. Parap. Taryba 

■į (ypat. 36-tą Bažnyčios Kro
niką), parodant tikrą žmo
gaus teisių padėtį komunis
tinėse šalyse kuo platesnei 
visuomenei.

Į taip praplėstą veiklą, 
pagrįstą šiandien taip opiu ir 
daugeliui svarbiu žmogaus 
teisių klausimu, galbūt pa
vyktų pritraukti ir mūsų 
jaunimą, kuris atstovautų 
mus ir mums svarbius klau
simus austr. organizacijose 
ir kitose viešo gyvenimo 
srityse, kaip unijose, uni
versitetuose ir pan.

Ankstyvesnis tautinis 
izoliavimasis pradeda įgauti 
neigiamų bruožų: jaučiamas 
visuotinis nuovargis veikė
jų tarpe, asmeniškas ir tar
pusavis susmulkėjimas, vie
nybės stoka ir pan. Nežiū
rint to, kun. Bašinskas, pats 
nuolat dalyvavęs lietuviškoj 
veikloj, yra pilnas vilčių 
ateičiai per naują politinį - 
tautinį atgimimą, ypatingai 
jame dalyvaujant jauno
sioms kartoms. Klausytojai 
aiškiai pajuto, kaip giliai rū
pi prelegentui lietuviška 
jaunimo neišnaudotas po
tencialas.

Po paskaitos sekė disku
sijos paskaitai giminingais 
klausimais. Vakaras užsi
baigė draugiškom vaišėm. 
Diskusijų Klubas širdingai 
dėkoja kun. Dr. Bašinskui už 
mums pašvęstą laiką ir 
instruktyvią paskaitą.

Sekantis privatus Disku
sijų Klubo susirinkimas 
įvyks gegužės 20 d. 6 vai. 
vakaro. Vieta bus pranešta 
vėliau. Paskaitą skaitys Dr. 
M. šeškus, tema ’’Lietuviai 
ir žydai”.

V. Kristensen

SYDNEJAUS SAVAITGALIO MOKYKLA 
kviečia visus - mokyklos draugus, buvusius mokytojus, 
mokinius ir visus mokyklos bičiulius bei rėmėjus į metinį

MOKYKLOS BALIŲ
gegužės 26 d., šeštadienį, Sydnejaus Lietuvių Klube
Programoje:
Linksmieji Broliai su metine lietuviškos veiklos apžvalga.
"Trys plus viena” - viešnios dainininkės iš Newcastle.
Loterija su daug gerų fantų.

Kviečiame visus. Pasimatysime gegužės 26 d. Syd. 
Lietuvių Klube!

b

ŠEŠTINĖS

Gegužės 24 d., ketvirta
dienį, yra Kristaus dangun 
žengimo arba šeštinių pri
valoma šventė. Bus ir lietu
viškos pamaldos vakare, 
7.30 vai. St. Joachim’s baž
nyčioje Lidcombe. Po šv. 
Mišių bus giedomos ir gegu
žinės pamaldos.

Kun. P. Butkus

MELBOURNO
LIETUVIAMS

Pranešame, kad Mūsų 
Pastogės prenumeratą, 
skelbimų, užuojautų ir kitus 
mokesčius, pagal sąskaitas, 
Melbourne lietuviai gali 
įmokėti kiekvieną šeštadienį 
ir sekmadienį ’’Talkoje” 
Lietuvių Namuose arba Mū
sų Pastogės įgaliotiniui Ig
nui Aleknai, jį sutikus.

Be to Ignas Alekna prii
ma:

a) Įstojamąjį mokestį į 
Australijos Lietuvių Bend
ruomenės Spaudos Sąjungą 
ir b) ’’Pasaulio Lietuvio” 
mėnesinio žurnalo prenu
meratą (tik 6 dol. metams), 
kurį leidžia Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės Valdyba 
ir prašo visus Australijos

SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUSE 
1-6-18 East Terrace^ Bankstown 

TeL: 7084414
Gegužės 26 d.:

SAV. MOKYKLOS BALIUS

KLUBAS ATVIRAS: f., 
pirm.—treč. 4-10 vai., ketv.
4-llval., penkt. 4-12 vai., 
šešt. 2-1 vai., sekm. 12.30-11 
vai.

♦Antradieniais pigioji gėri
mų valanda
♦Trečiadieniais šachmatai
♦Ketvirtadieniais dvigubi 
jackpotai

VALGYKLA veikia: pirm,- 
penk. 6-0 vai., šešt. 6-10 vai., 
sekm. 1-9 vai. Valgyklos ve
dėja G. Kasperaitienė

Primename, kad šeštadienių 
šokių vakarais visi turi dė
vėti klubo taisyklėse nuro
dytą aprangą. /

ŠOKIAI grojant naujai ka
pelai šešt. 8-12 vai.

lietuvius šį žurnalą prenu
meruoti, tuo palaikyti kon
taktą (ryšį) su viso pasaulio 
lietuviais.

Igno Aleknos adresas: 
4/79 Union St. E. Brighton, 
Vic. 3187

SVEČIAS IŠ VOKIETIJOS

Gegužės 10-15 d.d. Aus
tralijoje lankėsi svečias iš 
Vak. Vokietijos Dr. Jonas 
Norkaitis. Būdamas Aus-

AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY 
Published 

by the Lithuanian Community 
Publishing Society Ltd. 

P.O. Box 550
Bankstown, N.S.W. 2200 

Redaktorius V. Kazokas
Prenumerata:
Australijoje metams 
Užsienyje paprastu paštu 
Oro paštu į N. Zelandiją 
Oro paštu kitur
Atskiro nr. kaina 50 centų

Redakcijos Patariamoji
Redakcijos Patariamoji Komi
sija: I. Jonaitis, A. Reisgys, V. 
Patašius. Dr. R. Zakarevičius, 
V. Bukevičius

.Redakcijos adresas: 13 Percy
St., Bankstown, N.S.W. 2200
Tel. 709 8395
Administracijos adresas:
P.O. Box 550
Bankstown, N.S.W. 2200
Administracijos tel. 649 9062

Printed by Rotor Press Pty. Ltd.

Redakcija rašinius taiso ir 
skelbia savo nuožiūra. Už skel
bimu turini neatsakoma.

Klubo biblioteka ątidara: 
trečiadieniais 4-6 vai. 
sekmadieniais 1.30-4 vai.
Bibliotekoje parduodamos 
lietuviškos knygos, plokšte, 
lės,, pašto ženklai, lipinukai 
apt mašinų, klijuoti, rjyęįėz" 
urna • :grt pięinpSr
u. gXqmU.i’ln' lusfoai an
n <? i!' k t: ;: :y j ■ -■ ■ p.on L t ■

Sydnejaus Liet. Klube 1 per-, 
kant išnešimui didesniais 
kiekiais duodama 10% nuo
laidos už spiritinius, gėrimus 
ir 5% už alų.

VIETOJ m
gėlių

Šauliui a.a. Jonui Karito- 
nui mirus, vietoj gėlių Mūsų 
Pastogei skiriame 10 dole
rių.

Sydnejaus Šaulių Kuopos 
Valdyba

tralijoje tarnybiniais reika
lais kaip vienos stambios 
vokiečių firmos reprezen
tantas svečias turėjo progos 
susitikti lietuvių Melbourne 
ir Sydnejuje, matėsi su se
nais studijų laikų bičiuliais. 
Sydnejuje buvo užėjęs j 
Mūsų Pastogės redakciją, 
susižavėjo Sydnejaus 
lietuvių klubu.

Atskleisdamas Mūsų Pa
stogę pagalvok, ar apmo
kėta jos prenumerata!

$20
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$50
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