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Naujasis JAV 
valstybės sekretorius

KADA IŠRYŠKĖS MUSKIE POLITIKAS

Henriko Šalkausko vardo premija

Naujajam Amerikos Už
sienių reik. ministeriui 
(Valstybės sekretoriui) dar 
nespėjus nė sušilti savo įs
taigoje, jau pradėjo jį lan
kyti reikšmingi asmenys 
politikoje: Anglį užs. reik, 
min. Carrington ir eilė kitų. 
Visi nori kuo greičiau patir
ti, kokia kryptimi numato 
pasukti kietasprandis 
Muskie Amerikos užsienių 
politika. Teigiama, kad nė 
pats prezidentas negalėsiąs 
jo norimai palenkti, nes jis 
yra nepalaužiamo ir karšto-

JAV valstybės sekretorius 
Edmund Muskie

ŽINIOS

Vasario mėn. Lietuvoje 
suimtas ilgametis politinis 
kalinys Jonas Petkevičius. 
Grįžęs iš lagerio, jis su žmo
na Jadvyga ir sūnumi gyve
no Šiauliuose ir dirbo Aklųjų 
draugijos dirbtuvėje. Pet- 
kevičiai yra aktyvūs žmo
gaus teisių sąjūdžio nariai. 
Pernai rugpiūčio 23 d. Jonas 
Petkevičius ir jo žmona pa
sirašė 45-ių pabaltiečių me
morandumą, smerkiantį 
Hitlerio - Stalino paktą ir 
reikalaujanti laisvės Pabal
tijo tautoms. 

Milžinai ir nykštukai pagal Muencheno "Die Welt”

ko charakterio, o be to savo 
užnugary jis turės galingą 
JAV senatą. Tačiau komen
tatoriai ir tos srities žinovai 
mano, kad šiais metais dide
lių permainų JAV užsienio 
politikoje negalima tikėtis. 
Muskie politika išryškėsian- 
ti tik ateinančiais metais, jei 
prez. Carteris laimės rinki
mus ir jeigu jis vėl pakvies 
Muskie į tą svarbią vietą.

Muskie yra advokatas, 
buvęs Maine valstijos gu
bernatorius, tarnavęs Ame
rikos karo laivyne ir 22 me
tus išbuvęs senatorium ir 
kitose pareigose: užsienio 
reikalų komitete, biudžeto 
k-to pirmininku ir t.t.

Naujasis užsienio reik, 
ministeris yra siuvėjo, lenkų 
ateivio Marciszewskio sū
nus. Jam labai gerai žinomos 
ir Lietuvos problemos. Rei
kia manyti, kad jo pareiški
mai daugiau bus pagrįsti 
tiesa, negu anglosaksų dip
lomatų. kurie dažnai sako 
viena, o galvoja visai ką 
kitą. Dienraštis "Draugas" 
Čikagoje rašo, kad atosto
gaudamas Muskie nuolat 
aplankydavo ir lietuvius 
pranciškonus Kennebunk 
Porte, Maine valstijoje. Jis 
ten dalyvaudavo pamaldose 
ir pabendraudavo su lietu
viais. Darūnas

IŠVADUOTA IRANO
AMBASADA LONDONE

Penkias dienas Irano am
basadą Londone išlaikė užė
mę teroristai pagaliau anglų 
specialios tarnybos specia
listai kovai su teroristais 
gegužės 5 dieną šturmu 
užėmė ambasadą, keturis 
teroristus nukovė, o penktą 
gyvą paėmė ir taip išvadavo 
visus Irano ambasados tar
nautojus. Kovos metu žuvo 
vienas ambasados tarnauto
jas ir du sužeisti. Šiuo žygiu 
anglai tikisi palenkti Irano 
valdovus, kad paleistų ame
rikiečių ambasados žmones 
Teherane, kur jie laikomi 
jau pusę metų įkaitais.

Mūsų žymiojo menininko 
a.a. Henriko Šalkausko pa
gerbimui ir ilgam jo atmini
mui išlaikyti jo motina p. 
Ona Šalkauskienė nuspren
dė įsteigti Australijoje Hen
riko Šalkausko vardo pre
miją.

Tam tikslui p. Ona Šal
kauskienė įteikė N.S.W. 
Meno Galerijai $ 30.000 su
mą, kurią galerijos vadovy
bė investavusi minėtą sumą 
iš gautų procentų susidarys 
pastovi ir nuolatinė Henriko 
Šalkausko vardo premija.

N.S.W. Meno Galerija p. 
Onos Šalkauskienės tikslą 
suderino su savo planais. 
Galerija yra numačiusi nuo 
1981-jų metų ruošti stam
bios apimties nuolatines 
dvimetines Australijos mo
dernaus meno parodas iš 
įvairių meno sričių. Parodos 
metu teisėjų komisija apdo
vanos geriausią modernaus 
meno parodoje išstatytą kū
rinį Henriko Šalkausko var
do premija tuo pačiu jį įsi- 
fydama galerijos nuosavy- 

ėn. Tuo būdu su laiku ga
lerija praplės australiško

A.L. Fondo premijos
PREMIJOS UŽ LITERATŪRINĮ IR AKADEMINĮ 

DARBĄ

Žinoma jau, kad Australijos Lietuvių Fondas yra pa
garsinęs dvi premijas po $ 500: vieną už grožinės litera
tūros veikalą, antrą už akademinį darbą.

Grožinės literatūros premija skiriama už apysaką ar 
novelių bei eilėraščių rinkinį lietuvių kalba ar anglų, bet 
lietuvių buities (tėvynėje ar išeivijoje) tema. Fondo val
dyba vieną darbą jau yra gavusi. Darbai siųstini A.L. 
Fondo adresu (P.O. Box 11, North Melbourne, Vic. 3051), 
pridedant uždarą ir užanspauduotą voką, kuriame yra 
autoriaus pavardė ir adresas. Spręs komisija, kuri suda
roma iš Sydnejaus lietuvių plunksnos atstovų. Vokas su 
adresu iki komisijos atrinkimo pasilieka Fondo valdybos 
byloje. Komisijai rekomenduojant, Fondo valdyba sutin
ka imtis iniciatyvos surasti leidėją. Reikalui esant, leidė
jas galės būti paremiamas ir pinigais.

$ 500 suma yra Fondo kasoje premijai už lituanistinės 
temos akademinį darbą moksliniam laipsniui ar už studiją 
bei apybraižą, atspaustą kuriame nors moksliniame žur
nale.

Darbai premijoms prisiusimi iki gruodžio 31 d. Pinigai 
abiem premijom yra įmokėti į Fondo sąskaitą atskirų 
mecenatų. Mecenatai kol kas nori išlikti negarsinami. Li
teratūrinės premijos mecenatas sutinka, kad jo pavardė 
premijos įteikimo atveju būtų atidengta.

A.L. Fondo Valdyba

SUIMTI STATKEVIČIUS 
IR PETKEVIČIUS

Vasario 14 d. Vilniuje bu
vo suimtas gydytojas Algir
das Statkevičius. Gimęs 
'923 m., jis pirmą kartą bu- 
o nuteistas 1951 m. pagal 

58-tą Baudžiamojo Kodekso 
straipsnį. Paleistas iš lage
rio 1956 m., vėl buvo suim
tas 1970 m. gegužės mėnesį 
už trijų knygų parašymą: 
Komunistų manifesto kriti
ka, Sociologinių tyrimų Lie
tuvoje išvados ir Visuome
nės gyvenimo abėcėlė. Teis

modernaus meno skyrių 
Henriko Šalkausko vardu 
premijuotais kūriniais.

Henriko Šalkausko pre
mija yra teisiškai pravesta 
per advokatus užtikrinant 
teisingą mecenatės valios 
vykdymą.

Galerijos direktorius Mr. 
E. Capon buvo nepaprastai 
laimingas sulaukęs netikė
tos stambios paramos. Aus
tralijos praktiški piliečiai 
dažnai paskiria ypač savo 
testamentais gana stambias 
sumas praktiškiems tiks
lams, kaip moksliniams ty
rinėjimams (vėžio, širdies 
ligų), labdaringoms organi
zacijoms (našlaičių ar ne
normalių vaikų instituci
joms), mokslinių knygų lei
dimui arba subsidijuojant 
gabius mokslininkus bei 
studentus. Tačiau meno sri
ty australų dosnumas iki 
šiolei nebuvo ypatingai 
reikšmingas. N.S.W. valsti
joje žymiausios meno pre
mijos galiojo: Archibald - $ 
3000, Wynne $ 2000 ir Suli- 
man $ 1000. Stambiausia iki 
šiolei meno premija galiojo 

mas Statkevičių pripažino 
nepakaltinamu ir nukreipė jį 
į psichiatrinę ligoninę. Pa
leistas po dviejų su puse 
metų, jis dirbo gydytoju 
greitojoj pagalboj Vilniuje. 
Pernai rugpiūčio 23 d. Stat
kevičius pasirašė 45-ių 
pabaltiečių memorandumą, 
smerkiantį Stalino ir Hitle
rio sąmokslą. 1979 m. spalio 
3d. jo bute, kaip ir Terlecko, 

: Sasnausko, Šakalio bei kitų, 
padaryta krata. Praėjusiais 
metais Statkevičius įsijungė 
į lietuviškąją Helsinkio gru
pę. Su kitais grupės nariais,

Dail. H. Šalkauskas, mirės 
1979.9.1

Pertho (W.A.) Galerijos - $ 
5000. Tuo tarpu Henriko 
Šalkausko vardo premija 
siektų 6000 dolerių.

Tuo būdu p. Ona Šalkaus
kienė savo įnašu sukūrė pa
čią stambiausią meno pre
miją Australijoje.

Nuostabiausia dalis yra 
ta, kad pati mecenatė nėra 
kokia milijonierė, o vyresnio 
amžiaus sulaukusi idealiste 
moteris, kuri visą gyvenimą 
troško sūnui pasisekimo 
meno srityje. Ona Šalkaus
kienė savo gyvenimu dar 
kartą įrodė ir parodė, sakant 
jos pačios žodžiais, kad "pi
nigai yra niekis”. Nebijoda
ma juodos dienos ateityje, ji 
pati savo iniciatyva apsi
sprendė reikalą sutvarkyti, 
taip, kaip jai pačiai atrodė 
tinkamiausia ir kad iš to 
gautųsi ir moralinė parama 
visiems lietuviams.

DOSNI AUSTRALIJOS 
LIETUVIŲ FONDO 

RĖMĖJA

Aną savaitę p. Ona ŠAL
KAUSKIENĖ gausiai ap
dovanojo Australijos Lietu
vių Fondą paskirdama $ 
3000 auką su linkėjimais, 
kad A.L. Fondas tvirtėtų ir 
remtų lietuvių meną, moks
lą, literatūrą ir kitas tautie
čių apraiškas šiame krašte.

Perduodama šią stambią 
sumą p. O. Šalkauskienė pa
geidavo, kad kuo daugiau 
tautiečių atvertų savo širdį 
ir pinigines savajam fondui.

jis pasirašė jos 18-ą ir 19-ą 
dokumentus, kuriuose pro
testuojama prieš Antano 
Terlecko ir Tatjanos Velika- 
novos suėmimus.
BIRŽELIO TRĖMIMŲ 

MINĖJIMAS —
Atkreipiame malonų Syd- i 

nejaus lietuvių dėmesį, kad. 
tradicinis birželio trėmimų 
minėjimas - koncertas, kurį 
rengia Baltų Komitetas, nu
matomas birželio 15 d., 4 
vai. Latvių salėje 32 Parnell 
St., Strathfielde. Kalbės 
svečias iš Canbęrros Mr, .A. . 
Auziris. _■
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Bendruomenės autoritetas
Šiais metais švenčiame 

Australijos Lietuvių Bend
ruomenės trisdešimties 
metų sukaktį. Pati palan
kiausia proga trisdešimties 
metų perspektyvoje giliau 
pažvelgti į pačią bendruo
menę ir pagalvoti, ar bend
ruomenė per tą nueitą laiką 
pateisinamai atliko savo 
misiją ir ko iš bendruomenės 
tikimasi ateityje. Klausimai 
labai reikšmingi, ir kiekvie
no pasisakymas visados 
būtų sveikintinas, nes kaip 
ten bebūtų visi esame bend
ruomenės nariai ir kiekvie
nam turėtų konkrečiai rū
pėti bendruomenės reikalai 
ir ateitis. Jeigu šio laikraščio 
puslapiuose ir buvo kartas 
nuo karto užuominų, kad 
bendruomenė kaip tokia 
pastaruoju metu išgyvena 
savotišką nuosmukį ir jau
čiasi jos pačios įsteigtų ar 
sudarytų kitų pagalbinių or
ganizacijų savotiškas pačios 
bendruomenės nustelbimas, 
o pati bendruomenė palie
kanti daugiau ar mažiau jos 
pačios sukurtų ar bendruo
menės ribose veikiančių 
veržlių organizacijų šešėly
je, vis tik bendruomenė 
neturėtų to apgailestauti, o 
greičiau didžiuotis, kad jos 
pastangomis ir iniciatyva 
tokios organizacijos ar insti
tucijos susikūrė ir jeigu jos 
atitinkamai įsipilietino, tai 
juo geriau, nes kiekvienas 
tėvas didžiuojasi, jeigu jo 
vaikai pažangesni ir verž
lesni už gimdytoją.

Tačiau bendruomenė kaip 
tokia kiekvienu atveju ne
praranda savo autoriteto 
nežiūrint kokie žmonės bus 
ar yra jos vadovybėje ir ko
kios organizacijos ar insti
tucijos ją tariamai viršytų. 
BENDRUOMENĖS AU
TORITETAS GLŪDI NE 
JOS VALDOVYBĖS (APY
LINKIŲ VALDYBŲ AR 
NET KRAŠTO VALDY
BOS) ASMENYSE, BET 
PAČIAME PRINCIPE! 

Brangiai motinai, uošvei ir senelei 
A.A. 

AGOTAI DRAZDIENEI
Amerikoje mirus, jos vaikus Amerikoje Laimutę, 
Elenutę, Gediminą ir Lietuvoje Algimantą, jų šeimas ir 
artimuosius liūdesy giliai, užjaučiame.

O. ir V. Asevičiai 
V. ir B. Barkai
K. ir V. Bitinai
A. ir V. Bladzevičiai 
Kun. P. Butkus
I. ir V. Daudarai 
S. ir V. Gulbinai 
A. Laukaitis

? A. Mauragis
O. ir J. Maskvyčiai 
O. Meiliūnienė 
V. ir J. Sims 
E. ir A. Sručiai
J. ir V. Šliteriai
L. Urbonas 
G. Antanėlis

... , ________________

Mūsų Pastogė Nr. 19, 1980.5.19, psl. 2

Bendruomenė vis tiek išlai
ką bendruomenė savo es
mėje, ir jos niekad nepakeis 
ir nepavaduos jokia pavienė 
organizacija ar kitokie jos 
ribose veikią organai. Štai 
dėl ko ir raginami visi dau

giau kreipti dėmesio ne tiek į 
atskirus vienetus, bet dau
giau į pačią bendruomenę, 
nes kol pats principas galio
ja, bendruomenė esmėje 
niekad negali prarasti savo 
reikšmės. Praktiškai reikia 
žiūrėti į mūsų reikalus kiek 
iš tolo, nes tada žvilgsnis yra 
platesnis ir išryškėja kiek
vieno vieneto kompetencijos 
ribos. Šiame santykyje 
bendruomenė nieko nepra
randa, nes niekad dalis ne
gali prašokti visumos. Gi 
bendruomenė ir yra toji vi
suma, kurios jokia dalis 
negali viršyti.

Betgi visados galima kal
bėti apie bendruomenę, jos 
veiklą pateisinti, kritikuoti, 
duoti sugestijų bei

BENDRUOMENĖS SANTVARKOS 
KLAUSIMU

Sunku surasti pirmųjų 
lietuvių išeivių pėdsakus. 
Lietuvis savo kraštą, dėl 
vienų ar kitų priežasčių, pa
likdavo jau gilioje senovėje. 
Bet tai buvo pavienių asme
nų ar net šeimų laikini pasi
traukimai, su neabejotinu 
įsitikinimu, kad netrukus 
vėlei bus grįžtama į savo 
kraštą.

Pirmasis ryškesnis lietu
vių išeivių organizacinis pa
sireiškimas laikytinas 1885 
m. Amerikoje, įsisteigęs 
Amerikos Lietuvių Susivie
nijimas, tikslu kelti "Tau
tystę”. Vėliau apie šią orga
nizaciją kūrėsi daug kitų; 
įvairių sąjūdžių, grupių, ra
telių ir vienetų. Platesniu 
mastu už Lietuvos sienų gy
venančius lietuvius jungti, 
1931 m. Kaune, įsteigta 
Draugija Užsienio Lietu
viams Remti, o 1935 m. rug
pjūčio 11-17 dienomis su
šauktas pirmasis pasaulio 

patarimų, nes iš tikrųjų 
bendruomenė nėra vien 
principas, bet ją sudaro gyvi 
ir aktyvūs žmonės, ir jų po
žiūriai bei nusistatymai yra 
lemtingi visai bendruome
nės veiklai ir jos ateičiai. Iš
rinkti valdybas ir tik joms 
pavesti visus bendruomenės 
darbus bei užsimojimus yra 
gana klaidinga pažiūra: 'mes 
visi, neišskiriant ir organi
zacijų, kokios jos bebūtų, 
visi esame įpareigoti tą 
bendruomenę formuoti, nes 
juk bendruomenę sudaro ne 
valdybos, bet patys bend
ruomenės nariai, o tais na
riais be pasiteisinimo yra 
kiekvienas sąmoningas lie- 

' tuvis.
Vis tik gaila, kad mūsų 

bendruomenės vadovybės 
nesusilaukia tokio susido
mėjimo iš narių, kaip reikė
tų tikėtis. Pažvelkime į 
bendruomenės 
susirinkimus, atkreipkime 
dėmesį į bendruomenės val
dybų sudarymą. Tas turėtų 
vesti į paniką, tačiau kiek
vienu atveju bendruomenė 

lietuvių kongresas įkūrė 
Pasaulio Lietuvių Sąjungą.

Vokietijoje, Hanau sto
vykloje 1946 m. kovo 3-4 
dienomis įvykęs lietuvių 
tremtinių atstovų suvažia
vimas sukūrė Vokietijos 
Lietuvių Tremtinių Bend
ruomenę.

Iš Vokietijos didesniajai 
lietuvių daliai emigravus į 
kitus pasaulio kraštus, 
VLIKAS paruošė Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės 
santvarkos laikinuosius 
nuostatus ir 1949 m. birželio 
14 d. juos paskelbė kartu su 
Lietuvių Charta.

Visos sąjungos, draugijos 
ir bendruomenės rėmėsi ir 
šiandien remiasi vidinio gi
miningumo pagrindu kaip ir 
tauta, t.y. kalba, praeitimi, 
papročiais, tradicijomis ir

Lietuvių Chartos pirmasis 
paragrafas aiškiai nusako 
pagrindinį Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės principą:

"Tauta yra prigimtoji 
žmonių bendruomene. Nie
kas negali būti prievartau
jamas savo ryšį su tautine 
bendruomene nutraukti.

Pasaulyje pasklidę lietu
viai sudaro vieningą Pasau
lio Lietuvių Bendruomenę”.

1946 m. Vokietijoje, Ha
nau mieste išleistas pirmasis 
Lietuvių Tremtinių Bend
ruomenės statutas ir du jo 
priedai: pirmasis su tremti
nių negerovėmis kovoti, 
antrasis švietimo ir kultūros 
reikalams tvarkyti ir derinti 
jų veiklą. Šis statutas gana 
platus ir jame iki detalių iš
dirbti kai kurie lietuvių sa
vivaldos reikalai. Statutas 
nenurodo geografinės teri
torijos, bet pagal statuto tu
rinį, atrodo, jisai taikomas 
tiktai Europoje po II pa
saulinio karo susibūrusiems 
lietuviams. Net tremtinio 
apibrėžimo - sąvokos nepa
tiekta. Visa lietuvių tremti
nių bendruomenė suskirsto
ma į apylinkes ir apygardas, 
su lietuvių tremtinių centru, 
kuris yra vyriausias orga-

PADĖKA

Ruošiant šiais metais ’’Caritas" ir ’’Dainos” choro balių 
balandžio 19 d. prie jo pasisekimo prisidėjo eilė sydnejiš- 
kių.

Loterijos fantams ir šiemet dail. Stasys Montvidas nu
piešė puikų paveikslą. Kitus vertingus fantus paaukojo: 
Bronė Kondrackienė, Emilija šliterienė, Edvardas La- 
šaitis. Angelė Montvidienė, Edita Bastytė, Albina Bas- 
tienė, Mykolas Petronis ir Bronė Sidarienė.

Piniginėmis aukomis Dainos chorą ir Caritą parėmė 
Edvardas Rašymas, Pranas Sakalauskas ir Vincas Stir- 
binskas. Ačiū Lietuvių Klubui už patalpas ir stambią au
ką. Ačiū visiems talkininkams ir svečiams taip gausiai 
atsilankiusiems i šį mūsų balių.

"Caritas” ir "Daina”

praslįsta kaip ungurys pro 
spąstus, nes ją gina ir gelbs
ti jos principiniai užmojai.

Akivaizdoje šių faktų ir 
mūsų visų lietuviškos egzi
stencijos šiame krašte jau 
laikas būtų kiek giliau ir 
principingiau žiūrėti ir į lie
tuvybę, ir į lietuvių bend
ruomenę, nes praktiškai šios 
sritys yra neišskiriamos.

Daugelis nepagalvojęs 
priima, kad tai, ką šiandie 
mes turime šiame krašte 

nas, išrinktas tremtinių 
atstovu suvažiavimo. Iki šiol 
veikusi Lietuvių Sąjunga 
perduoda Vyriausiam 
Tremtinių komitetui turtą ir 
dokumentus.

Nuo 1947 metų Vokietijos 
stovyklose gyveną lietuviai 
pamažu skirstosi į visas pa
saulio šalis. Tuo metu Euro
poje, žinoma, neskaitant 
Lietuvoje gyvenančių, buvo 
Sriskaitoma apie 82 tūkst. 

etuvių. Didesnioji jų dalis 
išvyko į JAV. Į Australiją 
atvyko apie 10 tūkst. lietu
vių.

Pagal Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės statutą 
kiekvienas kraštas ar vals
tybė, kurioje yra susibūrę 
lietuviai, pagal tos valstybės 
sąlygas, prisitaiko PLB sta
tutą savo reikalams. Šalia 
statuto veikia ir anksčiau iš
leista Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės santvarkos 
nuostatai, kurių privalome 
laikytis, sudarydami savo 
krašte lietuvių bendruome
nę ir jos statutą. Šiuose 
nuostatuose yra aiškiai pab
rėžiama, kad PLB partinis 
elementas . privalo būti iš
jungtas, nes bendruomenės 
pagrindas yra Lietuvių 
Charta, kurioje vyrauja 
tautinis solidarumas, nežiū
rint religinių, politinių ir ki
tokių įsitikinimų.

Australijon pirmieji lietu
viai atvyko 1947 metais. Iki 
tolei Australijoje gyveno 
keliasdešimt šeimų, kurių 
dauguma buvo susibūrę 
Sydnejuje. Draugijos įsta
tuose nusakytas jos tikslas:

a) jungti į vieną bend
ruomenę visus lietuvių kil
mės Australijos gyventojus, 

b) ugdyti ir stiprinti gerą
sias tautinio charakterio sa
vybes, palaikyti narių tarpe 
tvirtą meilės jausmą Lietu
vai; šią akciją suderinant su 
veikiančiais Australijos įs
tatymais.

Tik vėliau, Lietuvai nete
kus laisvės, draugijos įstatai 
papildomi nauju paragrafu:

e) kovoti visame kultūrin- 

lietuviško, viskas vyko be 
pastangų ir atsirado sa
vaime. Iš tiesų, visa tai rei
kėjo iškovoti, sukurti ir iš
laikyti. Ir čia bendruomenė 
buvo pats pagrindinis fakto
rius - inspiratorius, vykdy
tojas ir planuotojas. Neatsi
rado savaime nei lietuvių 
namai, nei klubai, nei ban
kai, nei fondai, nei spauda, 
nei visi kiti dalykai be bend
ruomenės instigavimo, pa
ramos.

Turime savo bendruome
nę, mokėmime ją ne tik 
gerbti, bet ir išlaikyti. Todėl 
dalyvavimas tiesioginėje 
bendruomenės veikloje yra 
ir tautinis įsipareigojimas, ir 
mūsų kiekvieno prestižo 
reikalas.

Artėja metų pabaigoje 
Lietuvių Dienos ir drauge 
Bendruomenės Krašto Ta
rybos rinkimai bei suvažia
vimas, kuriame bus svars
tomi esminiai bendruome
nės reikalai. Parodykime 
savo bendruomeninį sąmo
ningumą ir dalyvaukime vi
sur aktyviai - ne tik pramo
ginėje pusėje, bet juo labiau 
aktyvioje, bendruomenės 
konstruktyvioje pusėje tiek 
savo veikla, aktyviu prisi- 
dėjumu, tiek ir savo pa
reikštom nuomonėm spau
doje, susirinkimuose, suva
žiavimuose. fv ) 

game pasaulyje leistinomis 
priemonėmis už Lietuvos 
laisvę ir nepriklausomybę.

Tai labai atsargus prie
das, nes draugija buvo įre
gistruota organizacija, todėl 
ir šis paragrafas privalėjo 
būti tuometinės valdžios 
įstaigoms priimtinas.

Draugijos struktūra ne
sudėtinga. Vietoje, esant 
mažiau kaip 20 lietuvių, su
daroma grupė, o esant dau
giau - skyrius. Kadangi 
draugija buvo registruota 
organizacija, jos nariai 
mokėjo nario ir įstojimo mo
kestį. Įstojimo mokestis 2 
šil., metinis nario mokestis 
12 šil. Pagal tuometinę va
liutą, tai gana aukšti mokes
čiai, sudarą apie 8-tą dalį sa
vaitinio atlyginimo.

Lietuvių skaičiui Austra
lijoje augant. AL. D-ja ne
begalėjo patenkinti visų po 
visą Australiją išsibarsčiu
sių lietuvių. Susidarė dides
nės apylinkės Sydnejuje, 
Melbourne ir Adelaidėje, 
kurios 1950 metais persior
ganizavo į Australijos Lie
tuvių Bendruomenę, čia 
reikalinga pastebėti, kad
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143 milijonai komunistinių aukų
Į rankas pateko londoniš- 

kio "The Daily Telegraph” 
pereitu metų kovo 19 d. nu
meris, kuriame paskelbtas 
išsamus straipsnis antrašte 
”Marxism’s 143 milion mur
ders". . Straipsnio autorius 
Philip- Vander Elst, kuris 
rašydamas pasinaudojo su
rinkta žurnalo Figaro me
džiaga. Mūsų Pastogės skai
tytojams patiekiame to 
straipsnio santrauką, kas 
gali būti visapusiškai nau
dinga ir mums visiems.

Pastarojo meto (dar prieš 
Afganistaną) broliški komu
nistų tarpusavio karai Piet
ryčių Azijoje liudija, kad 
komunistiniai vilkai, netu
rėdami kitokio grobio, plau
nasi tarp savęs. Vakariečiai 
susirūpinę plintančia Viet
namo imperija, ir atsiduso, 
kad nuvertė Kambodijos 
vyriausybę, kuri atsakinga 
išžudžius! du su puse milijo
no Kambodijos gyventojų. 
Bet viltys nepasitvirtino. 
Vietnamiečiai taip pat suki
šo apie milijoną kambodiečių 
į priverčiamo darbo stovyk
las, kaip skelbia vietnamie
čių žmogaus teisėms ginti 
komitetas, o pati Vietnamo 
vyriausybė patvirtina, kad 
laikanti apie pusę milijono 
politinių kalinių.

Teisybė, kad komunizmas 
laikosi prievarta. Tai panašu 
į neįsivaizduojamos skalės 
genocidą. Remiantis Pierre 

lujardin straipsniu, pas
kelbtu Figaro žurnale, (1978 
m. lapkr. 19-25), kur apskai
čiuojama, kad per visą pa
sauli komunizmas pareika
lavo 143 milijonus. gjrvybių 
nuo 1917 metų. Per 30 metų 
kaltinamas fašizmas toli 
gražu neprilygsta komuniz
mui.

Tik pažvelkime į sovieti
nio komunizmo davinius. 
Nuo pat pirmos dienos, kai 
Rusijoje stojo bolševikai, 
disidentų ir priešingo bolše
vikams elemento žudynės 
buvo dienos programa. Ca- 
ristinėje Rusijoje tarp 1821 
iki 1906 metų buvo nužudyti 
997 žmonės, tuo tarpu ko
munistai vien tik 1917 -1923 
m. laikotarpyje nužudė 
1,861,568! Pagal prof. Ku- 
ganovo surinktus duomenis 
tarp 1939 iki 1959 m. išžu
dyta pačių rusų 66 milijonai.

Nežiūrint Krusčiovo 
"atolydžio” ir Brežnevo ”de- 
tentės" nuo komunizmo- 
rankų sulikviduota nema
žiau trijų milijonų žmonių. 
Pagal Sergiu Grossu davi
nius (1975) sovietų priver
čiamo darbo 96-se stovyklo
se kentėjo du milijonai poli
tinių kalinių.

Bet gal sakysite, kad tai 
yra tik slaviškasis žiauru
mas? Tačiau patirtis su ki-_ 
nietišku komunizmu ne 
kitokia. Mao Ce Tungas tei
gė, kad tik šautuvais galima 
permainyti pasaulį. Vien tik 
per vienerius metus (1949 - 
1950) kiniečiai komunistai 
sulikvidavo 1,176,000 
žmonių. Kai Mao Ce Tungas 
perėmė valdžią, naudojantis 
oficialiomis kiniečių komu
nistų statistikomis ir Ame
rikos Darbo Federacijos da
viniais per pirmus penkerius 
metus sulikviduota 14 mili
jonų kontrarevoliucionierių. 
Per visą 1949 - 1971 metų 
periodą priskaičiuojama 
apie 60 milijonų komunizmo 
aukų vien Kinijoje. Į šį skai
čių įeina ir apie vienas mili
jonas išžudytų tibetiečių. 
Reikia atsiminti, kad Tibeto 
vienuoliai buvo formaliai 
nukryžiuojami, kurie pasi-

■-•c, , 

priešino vedyboms su kinie- 
tėmis.

Bet argi teisinga apkal
tinti komunizmą už tas visas 
žudynes? Ar komunizmo te
orijoje yra viso to šaknys? 
Atsakymai glūdi Marksizmo 
šventuose raštuose. "Turto 
ir gamybos kontrolė yra 
drauge ir žmogiško gyveni
mo kontrolė”, pabrėžė Hi
laire Belloc, ir Marksas jam 
pilnai pritarė. Štai dėl ko 
Komunistų Manifeste užak
centuota, kad privačios nuo
savybės panaikinimas yra 
esminis veiksnys sukoncen
truoti visą ganą valstybės 
rankose. Kai monopolio šak
nys pateks į komunistinės 
vyriausybės rankas, Mark
sas užtikrino, kad galios iš
laikymui būtinas visuotinis 
teroras. "Laimėjus valdžios 
galią mes būsime laikomi 
pabaisomis, bet argi tas 
svarbu". Kalbant apie pilie
čių laisves Marksas linkęs 
jas visai atmesti: "daugiau 
reikia bijoti demokratijos, 
negu monarchijos ar aristo
kratijos”. Leninas nuėjo dar 
toliau savo pažiūromis į dar
bininkiją, kurią buvo pasi- 
.šovęs ginti: "Respekto ver

KOMUNIZMO AUKOS

1. Žmonių aukos Sovietų Sąjungoje (1917 -1959)
66,700,000

2. Žmonių aukos Sov. Sąjungoje nuo 1959
(minimalūs daviniai) 3,000,000

(minimalūs daviniai) 3,000,000
3. Žmonių aukos komunistijėje Kinijojie 63,784,000
4i Žudynės Katyne 10,000
5. Vokiečių išžudyta 1945 -1946 m. 2,923,700
6. Išžudyta Kambodijoje 1975 -1978 m. 2,500,000
7. Užgniaužiant sukilimus rytų Berlyne, Prahoje,

Budapešte ir Pabaltijo valstybėse 500,000
8. Komunistų agresijos metu Graikijoje, Malazijo- 

je, Burmoje, Korėjoje, Filipinuose, Vietname, 
Kuboje, Afrikoje, Pietų Amerikoje 3,500,000

Viso 142,917,700

Naudotasi žurnalo Figaro šaltiniais)

Aukos be rezultatų
"NENURIMSIM, KOL NEIŠVADUOSIM ĮKAITŲ” 

ĮSPĖJIMAS VISIEMS!

Rašo D ARŪNAS, M.P. bendradarbis Šiaurės Amerikoje

Šiandien, balandžio 25 d. 
rytą pasiekė žinia: ameri
kiečių karinei misijai nepa
sisekė išvaduoti įkaitų 
Teherane. Lėktuvams susi
dūrus žuvo 8 amerikiečiai ir 
keletas sužeistų. Tuoj pasi
pylė gandai net iš kelių 
Kraštų. Tvirtinta, kad ame
rikiečiai atskridę iš Egipto 
per Bahrain ir nusleidę Ira
no dykumoje. Kiti teigė, kad 
atskridę iš Pakistano, kur 
žuvę dar du amerikiečiai. 
Izraelio- informacija gyrėsi 
nugirdusi amerikiečių pasi
kalbėjimą ir žinoję, kas 
vyksta. Amerikiečiai tai pa
vadino nesąmone, nes viskas 
vyko taip slaptai, kad niekas 
negalėjo jų pokalbių iššif
ruoti. Iraniečiai tvirtino, kad 
jų lėktuvai pasitikę ameri-' 
kiečių malūnsparnius ir kelis 
numušę. Prielaidų visokiau
sių. Tą dieną pats preziden
tas Carteris kalbėdamas iš
reiškė užuojautą žuvusių 
šeimom ir atskleidė, kodėl 
toji misija vykdyta: 1) žmo- 
niškumo sumetimais norint 

toje valstybėje negali būti 
laisvės. Žmonės nori naudo
tis galia, bet kągi iš tikrųjų 
jie darys su ja, jeigu jiems tą 
galią suteiksime?’v Lygiai jis 
buvo kietai nuoseklus gin
damas totalitarinę prievar
tą: "slaptoji policija, išdygu
si iš proletariato revoliucijos 
su savo teroru yra yra neiš
vengiama to išvada*’.

Seka išvada: komunizmas 
visados buvo griovimo ir 
neapykantos ideologija. Jo 
siekimas būti masių sąjū
džiu, kovojančiu už eilinį 
žmogų, yra begėdiškiausias 
melas istorijoje. Bet kokias 
tuo abejones išsklaido patir
tis, kad pasitaikius progai 
visame pasaulyje eiliniai 
žmonės balsuoja prieš ko
munizmą kojomis įbėgda
mi juo jo). Mažiausia 12 mi
lijonų žmonių pabėgo iš ko
munistinės Kinijos, Rytų 
Vokietijos, Šiaurės Korėjos, 
Šiaurės Vietnamo ir Ango
los nuo 1945 metų. Į šį skai
čių neįeina 13 milijonų vo
kiečių, pabėgusių po karo iš 
sovietų zonos.

Nuo 1950 metų jau trylika 
(Afganistanas 14-sis) kraštų 
pateko j komunizmo reples.

išvaduoti kalinamus savo 
piliečius. 2) Norint sumažin
ti įtampą pasaulyje: jei ji 
būtų pasisekusi, pasaulis 
būtų grįžęs į normalesnį gy
venimą. 3) Esanti situacija 
baigianti suardyti gerus 
santykius tarp Amerikos ir 
jos sąjungininkų. 4) Per pu
sę metų nebuvo sulaukta jo
kio įkaitų problemos page
rėjimo, ir Amerika nustojusi 
vilties, kad Iranas juos pa
leisiąs savo valia be didesnio 
spaudimo. Jis pabrėžė, kad 
toji akcija nebuvo nukreipta 
prieš Irano gyventojus, ir 
niekas jų nežuvo, o tik norė
ta išvaduoti savuosius. Šalia 
to minty dar reikią turėti ir 
Amerikos prestižą: "tai 
buvo mūsų pareiga ir būti
nybė” pabrėžė prezidentas 
priminęs, kad už tą misiją ir 
jos nesėkmę jis pats prisii- 
mąs pilną atsakomybę. Pa
baigoje pabrėžė, kad Ame
rika ir toliau šito neatsi
sakysianti, kol neišlaisvins 
savų žmonių. Komentatoriai 
šią mintį ypač pabrėžė pa-

Kristijono Donelaičio 
sukakčiai

PRIČKUS IR KRISTIJONAS

LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA, VI, p. 403

Fridrichas H Didysis 1763 m. visur įsteigė pradžios 
mokyklas ir privertė žemdirbius siųsti į jas savo vaikus. 
Tačiau valdžia pinigų tam reikalui neduodavo, o moky
tojais dažniausiai skirdavo invalidus.

VI. NAUSĖDAS: LIETUVIŠKOS MOKYKLOS
PRŪSIJOJE 16-18 amžiais

1737 Rytų Prūsijos vyriausybė išleido specialų mokyk
lų įsakymą "Principia regulativa”, kuriuo mokyklas 
paėmė į savo žinią, mokslą paskelbė privalomą visiem 
7-14 m. amžiaus vaikams, sureguliavo mokytojų atlygi
nimą... Už mokyklų nelankymą buvo baudžiami mokinių 
tėvai... Mokyklose buvo mokoma lietuviškai, kas matyti 
iš mokinių inventoriaus, kuriame pažymimos lietuviškos 
mokyklinės knygos.

Mokytojų išsilavinimas vis dėlto buvo toks juokingai 
menkas, jog karaliaus Fridricho 1763 m. įsakymu buvo 
reikalaujama patikrinti, ar jie moka skaityti ir rašyti.

METAI: VASAROS DARBAI

Valgis jo kasdien tikt menks ir menk sudarytas, 
O jo rūbas tik prastai pasiūti trinyčiai;
Bet jis ne šykštuodams taip menkai pasielgia, 
Bet, kad vyriausybei, kas jai reik, attesėtų 
Ir, kas šuilei bei bažnyčiai puolasi, duotų.

METAI: RUDENIO GĖRYBĖS

Kad kunigai vaikus į šuilę ragina siųsti,
Ir kad šulmistrams reik kokį pinigą kyštert, 
Ak, tokių visur glupų niurnėjimų randas;
0 paskui kad amtmonams jau reik pasipurtint.
Ir jie vakmistrams aprašyti urdelį siunčia, 
Štai tuo iš visų pašalių barzduoti bepročiai, 
Lyg kad jau dangus pargrius, tik rėkia, tik rėkia.

Šuilė šiam negera, o ans mokinimą peikia. 
Šulmistras keliems per jauns ir nieko nemoka, 
O kitiems tas pats per sens ir blogs pasirodo. 
Jis giedodams šiam per daug nemandagiai rėkia, 
O kitam tas pats, kaip reikia, rėkti nemoka. 
Viens taria per drąsus, o kits ji lėtą vadina.,.

(parinko A.K.)

vadindami tai įspėjimu ne 
tik Iranui ir visiems sąjun
gininkams, bet ir ... Sovietų 
Sąjungai.

Kiek vėliau Pentagone 
detalesnį pranešimą spaudai 
davė gynybos ministeris H. 
Brown, kad misijai buvo nu
matyta 8 malūnsparniai ir 
vienas transporto lėktuvas, 
turėjęs juos aprūpinti kuru. 
Jis laimingai pasiekęs nu
matytą vietą apie 200 mylių 
nuo Teherano. Vienas ma
lūnsparnis audros buvo su
gadintas, antrasis motorui 
sugedus buvo priverstas 
nusileisti dykumoje, trečias 
&asidarė netinkamu hidrau- 

nei sistemai sugedus. Įta
riama, kad viename iš jų li
kęs įkaitų vadavimo planas, 
dabar iraniečiams patekęs į 
rankas. Misijai buvo reika-- 
linga 6 malūnsparniai, o iš 8 
likus tik penkiems, misija 
prezidento buvo atšaukta. 
Nors visa tai vyko naktį tarp 
3-4 vai., ant plento pasirodė 
sunkvežimis su 50 iraniečių. 
Amerikiečiai juos sulaikė, 
bet atšaukus operaciją jie 
buvo paleisti. Vienas ma
lūnsparnis artėdamas prie 
lėktuvo pasipildyti kuro jį 
užkliudė ir abu užsidegė. Čia 
žuvo 8 amerikiečiai, keturi 
apdegė ir keli sužeisti. Pagal 
H. Brown misijai buvęs pats 
tinkamiausias laikas, nes 
Irane vyksta nuolatinės 
riaušės tarp kairiųjų ir ir 
islamo sekėjų, neramumai 
Irako pasienyje, kas sudarė 
gerą progą imtis akcijos. 
AmerikieSai ir ateity mė
gins išvaduoti įkaitus, o šioji 

esanti tik pirmoji fazė.
Amerikiečių žygį vienos 

įkaitų šeimos pilnai pateisi
no, kitos pasmerkė, nes tuo 
apsunkino įkaitų padėtį. Pa
našūs nuomonių įvairumai ir 
vakariečių politikų. Prezi
dento iniciatyva surengtas 
žygis daugiausia susilaukė 
kritikos iš jo paties demok
ratų partijos, bet respubli
konai ragino kritiškoje va
landoje spiestis apie prezi
dentą ir ji remti.

Maskva pasmerkė Ame
riką ir užstojo Iraną, bet 
Irano užsienių reik, minis
teris įspėjo įkaitus laikan
čius studentus nenaudoti 
represijų prieš įkaitus.

Po šio nelaimingo įvykio 
įkaitai Irane išsklaidyti 
skirtingose vietose. Įkaitų 
išvadavimo komandą sudarė 
apie 90 žmonių. Ekspedicija 
buvusi gerai paruošta, tik 
viską sugadino techniškos 
kliūtys. Ypač stebėtinas 
paslapties išlaikymas.

(Platesnio straipsnio 
santrauka. Red.).

* * •
Nežiūrint vyriausybės 

nusistatymo prieš Maskvos 
olimpijadą, Vak. Vokietijos 
olimpinis komitetas pasisa
kė už Maskvos olimpijadą.

Matydamas, kad šių metų 
olimpijadą gali būti visai 
nesėkminga, tarptautinis 
olimpinis komitetas ketina 
bandyti suvesti prez. Carte- 
rį su Brežnevu, kad sutarti
nai išspręstų olimpijados 
reikalus.
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B-nės santvarkos klausimu
Atkelta iš psl. 2 

tuometinis AL D-jos pirmi
ninkas, garbingos atminties, 
Antanas Baužė, šiam persi
organizavimui pilnai pritarė. 
Tai 1950 metų gruodžio 
29-30 dienos ir yra Australi
jos Lietuvių Bendruomenės 
gimimas.

Australijos Lietuvių 
Bendruomenė, su mažais 
fiakeitimais, kiek tai reika- 
auja šio krašto sąlygos, pri

taikė savo reikalams PLB 
statutą. Pirmasis ALB sta
tutas priimtas 1951 m, 
gruodžio 30 Melbourne.

ALB tuometinio statuto 
pirmasis paragrafas skamba 
šitaip:

"Australijos Lietuvių 
Bendruomenę sudaro ir jos 
nariais yra visi Australijoje 
pastoviai gyveną lietuviai be 
amžiaus, lyties, tikėjimo ar 
pažiūrų skirtumo”.

Per visą eilę suvažiavimų
- sesijų bėgančiam gyveni
mui diktuojant, ALB statu
tas papildomas, pakeičiami 
kai kurie paragrafai. Nuo 
pat ALB įsikūrimo iki šian
dien svarbiausiais statuto 
pakeitimais tenka laikyti 
šiuos: pirmas paragrafas:

”ALB nariais gali būti ir 
mišrių šeimų nariai. (Sve
timtautis vedęs lietuvaitę 
gali būti ALB nariu ir prie-

Be to, statutas papildytas 
naujais paragrafais:

’’Krašto Taryba 2/3 balsų 
dauguma, gali pakviesti ne 
lietuvius, nusipelniusius 
Lietuvos bylai, ypatingais 
Lietuvių Bendruomenės 
Garbės Nariais. Ypatingi 
Garbės Nariai neįeina į Ta
rybą (ex officio).

(24) _ Krašto Valdybos 
būstinė yra paeiliui Adelai
dėje, Melbourne ir Sydneju- 
je-

ALB garbės nario paskel
bimo nuostatų ar net gairių 
dar ir šiandien ALB statute 
neturime. ALB Garbės Na
rio pakėlimas, atrodo, pagal 
jau nusistovėjusią tvarką, 
galimas tiktai ALB Tarybos 
suvažiavime. 0 jei apylinkė 
savo visuotiniame metinia
me susirinkime sumanytų 
savo apylinkės nusipelnu- 
siam tautiečiui suteikti gar
bės nario titulą? ALB statu
tas tos galios apylinkei ne
suteikia, bet ir nedraudžia.

Pirmame ALB statute 
buvo nustatyta ALB Krašto 
Valdybos būstinė. Šis pa
keitimas padarytas irgi gana 
nedėkingomis tuometinės 
Krašto Valdybos veiklos są
lygoms padiktavus. Yra pa
daryta ir daugiau statuto 
papildymų ir pakeitimų, bet 
jie nėra esminiai, nors lygiai 
svarbūs, bet prie jų nesu
stosime.

Peržvelgus dabartinį ALB 
statutą, kyla keletas minčių, 
kurias reikėtų pagvildenti.

Man teko dalyvauti pas
kutiniuose penkiuose ALB 
Tarybos suvažiavimuose. 
Tarybos narių bendruome
ninis supratimas gerokai 
smukęs. Manyčiau, kad tai 
išdava retėjančių vyresnio
sios kartos žmonių, kurie 
ALB sukūrė ir ja rūpinosi, 
paaukodami jai daug laiko ir 
pastangų. Jaunesnioji karta 
mažiau domisi ALB gyveni
mu ir dažnai tiktai prikalbė
ta sutinka kandidatuoti į 
ALB Tarybą ir išrenkama 
atstovauti savo apylinkę. 
Tokio atstovo, kuris nėra 
pakankamai susipažinęs net 
su savo apylinkės veikla, 
nekalbant apie ALB statutą, 
Tarybos narių suvažiavime 
nauda ne tik maža, bet jo-

klos. Dažniausiai jis net ne
atvyksta į Tarybos posė
džius, motyvuodamas, kad 
tenai pilstoma iš tuščio į 
kiaurą. Jei toks atstovas ir 
dalyvauja posėdžiuose, tai 
išlieka tyliu; nepareikšda- 
mas savo nuomonės vienu ar 
kitu bendruomenės klausi
mu. O nepareiškia todėl, ka
dangi jis nepažįsta bend
ruomenės ir nėra susipaži
nęs su jos einamaisiais rei
kalais bei problemomis.

Tad kaip išrinkti gerus 
ALB Tarybos narius?

Pirmiausiai ieškant kan
didatų, reikėtų statyti dvi 
sąlygas: 1. Ar kandidatas 
yra aktyvus ALB narys, ge
rai pažįstąs savo apylinkės 
lietuvių gyvenimą? 2. Ar 
galės dalyvauti ALB Tary
bos suvažiavimo posėdžiuo
se? Jei kandidatas patenki
na šias sąlygas, jis yra tin
kamas tapti arba būti iš
rinktu ALB Tarybos nariu.

Jeigu dalinai atsisakius 
rinkimų į ALB Tarybą ir su
teikus teisę apylinkės val
dybai kviesti į ALB Tarybos 
narius tam tikrų organizaci
jų atstovus? Žinoma, reika
linga atitinkamai pakeisti 
statutą ir įrašyti paragrafus, 
kuriuose būtų nusakįama or
ganizacijos, iš kurių tarpo 
kviečiami nariai į ALB Ta
rybą. Kviesti tektų dvejais 
atvejais. Vienas apimtų or
ganizacijas veikiančias už 
apylinkių ribų ir organizaci- ' 
jas veikiančias apylinkėse.' 
Pirmuosius kviestų ALB 
Krašto Valdyba, antruosius 
apylinkės valdybos. Paduo-

du pavyzdžius:
"ALB Krašto Valdyba 

kviečia arba skiria ALB Ta
rybos nariais šiuos asmenis 
arba pareigūnus:

1. Mūsų Pastogės redak
torių,

2. Tėviškės Aidų redakto
rių,

3. ALB Fondo pirmininką 
arba atstovą,

4. ALK Federacijos pir
mininką arba atstovą,

5. Australijos Lietuvių 
Jaunimo Sąjungos pirmi
ninką arba atstovą,

6. ALFAS Valdybos pir
mininką arba atstovą,

7. Australijos Lietuvių 
Spaudos Sąjungos pirminin
ką arba atstovą.

Apylinkės Valdybos kvie
čia arba skiria ALB Tarybos 
nariais šių organizacijų 
atstovus:

1. Lietuvių Namų, klubo 
ar sąjungos administruojan
čios Lietuvių Namus.

2. Lietuvių katalikų para
pijos tarybos,

3. Religijų kunigus arba 
kapelionus,

4. Lietuvių savaitgalio 
mokyklų vedėjus,

5. Splorto klubo.
Šiems asmenims tik dali

nai užpildžius apylinkei 
skirtą ALB Tarybos narių 
kontingentą, likusieji nariai 
išrenkami slaptu balsavimu.

Jei visos šios organizaci
jos veikia apylinkėje ir jų 
skaičius viršija apylinkei 
skirtą ALB Tarybos narių 
kontingentą, jie yra skaito
mi pilnateisiais ALB Tary- 

, bos nariais.”
Šis pasiūlymas yra tiktai 

bazė diskusijoms, nes iškils 
įvairiausių neaiškumų, pa
pildymų, kuriuos reikės iš

Viktoras Baltutis

ŠUOLIS Į LAISVĘ
(Simo Kudirkos laisvės drama)

(Tęsinys iš pr.MP. m.)

P AKOS Ką manai daryti?
EUSTIS Susisiek su kapitonu Brown.
PAKOS (Prieina prie siųstuvo ir bando susisiekti su 

tyriausia būstine). Pakrančių sargybos laivas Vi
gilant reikalauja kontakto su vyriausia būstine. 
Kartoja kelis kartus, bet jokio atsakymo ne
gauna) .

EUSTIS Kas yra? Jis ten užmigo. (Pakos vėl ban
do) . Visad man tenka visas problemas spręsti.

Kapt. BROWN Kalba kapitonas Brown.
EUSTIS Kapitonas Eustis. Kapitone, perbėgėlis jau 

ant Vigilant. Prašau nurodymų.
Kapt. BROWN Ar rusai žino, kad jų jūrininkas per

bėgo mūsų laivan?
EUSTIS Nesu visiškai tikras, bet manau, kad žino.
Kapt. BROWN Jei jie reikalaus, kad jį grąžintu- 

mėm, jie privalo įteikti raštišką reikalavimą. Aš 
susisieksiu su admirolu Ellis ir gausiu šiuo reika
lu konkrečius nurodymus.

EUSTTS Ką daryti su perbėgėliu?
Kapt. BROWN Kartoju. Laukite mano nurodymų. 

Baigiau.
EUSTIS (Išjungia radiją. Vaikšto nervingai po kaju

tę). Kaip ir maniau: "Laukite mano nurodymų”. 
(Beldimas į duris). Prašau įeiti. (Įeina Lund
berg ir Simas Kudirka).

EUSTIS Tu supranti angliškai?
SIMAS Taip. Suprantu. Aš esu lietuvis. Aš ne rusas. 

Mano vardas Simas Kudirka.
EUSTIS Ko tu ieškai mūsų laive?
SIMAS Aš ieškau laisvės. Laisvės, kurios nėra te

nai. Aš seniai svajojau ir ruošiausi palikti prie
spaudą...

EUSTIS Taip, taip... laisvės... Mes nieko nežinome 
apie tave.

SIMAS Aš turiu dokumentus. (Paduoda).
EUSTIS (Varto. Žiūri į nuotrauką ir Simą, lyg psu- 

lygindamas tapatybę). O kas čia?
SIMAS (Pažiūrėjęs). Tai mano žmona. Ji liko Lie

tuvoje su dviem vaikais.
PAKOS Tu palikai juos?
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PASKUTINE proga
turėti savo bibliotekoj pilnus komplektus abiejų lietuviškų 
enciklopedijų. L. E. buvome pritrūkę kai kurių tomų, tad
ryžomės papildyti.
Lietuvių Enciklopedija 36 tomai ........ $350.00
Encyclopedia Lituanica 6 tomai .. $125.00
Vinco Krėves Raštai 6 tomai $30.00
Iš mano atsiminimų — Petras Klimas .... ....... $12.00
Visi kiti Enciklopedijos leidyklos leidiniai išparduodami su 50% 
nuolaidos, (čia pažymėtos kainus yra be nuolaidos).
Lietuvos žemėlapis - mažo formato $1.50, Rubajatal - S. Santva
ras $7.50, Amerikos lietuvių Istorija - A. Kučas $10.00, Lithuanians 
In America - A. Kučas $6.00, The Brothers Domeika - L. Dovydė
nas $6.00, Pasakyta parašyta, II t. - A. Smetona $10.00, Atspindžiai. 
ūkanose - V. Alantas $6.00, Palikimas - Faustas Klrša $4.00, Mūsų 
Lietuva, m-IV t. - B. Kviklys $22.00, Dialogas su lietuviais ~ B. 
Raila $6.00, Gluosnių daina - Ą. Vaičiulaitis $3.50, Lietuvių Atsibos 
veiksmažodžių aspektai - L. Dambrlūnas $4.00, Puirio Andriulio 
raštai, I tomas $5.00, Atidari .langai - S. Santvaras $3.50, Dainininko 
dalia - A. Katkus $3.00, Nemarioji žemė - A. Tytuolls tS.oe;

Kreiptis: J. Kapočius, P. O Box 95, So.'W^on, MA. 02127 
Teief. dieną (617) 268-7780, vakarais (617) 282-2759.

lyginti, pritaikinti ar net pa
keisti, kad nenukentėtų nei 
viena organizacija ar pati 
Bendruomenė.

Suprantama, kad dauge
liui kils klausimas, kad šito
kie ’’kvietimai” ar "skyri
mai” pažeis demokratijos 
principus. Bet juk daugelis 
organizacijų savo valdybas 
išsirenka demokratiškoje 
dvasioje, o kai kurių organi
zacijų valdybų rinkimuose 
dalyvauja didesnis skaičius 
narių, negu renkant ALB 
Tarybos narius. Jei aklai 
laikysimės demokratijos, 
kuri mūsų neišgelbės, liksi
me su principais, bet be 
stiprios ir veiklios Bendruo
menės.

Retėjant mūsų vyresnia
jai kartai, mažėja tautinio 
solidarumo mokesčių mokė
tojų skaičius. Be to, visi 
pensininkai ir nedirbantieji 
neprivalo jo mokėti. Ar gi 
šiandien didžiąją mūsų 
veikliosios bendruomenės

nesudaro šie asmenys? Jau
nesnioji karta nesupranta ir 
nepajėgia įsisąmoninti šio 
mokesčio moralinės vertės 
ir dažnai atsisako dalyvauti 
bendruomenės susirinki
muose, vien dėl to, kad nėra 
susimokėję solidarumo mo
kesčio. Solidarumo mokestis 
sudaro labai mažą apylinkės 
ir krašto valdybų pajamų 
dalį. Jį panaikinus, apylinkių 
valdyboms sumažėtų nedė
kingas tokio mokesčio išrin
kimo darbas ir gal tada susi
rinkimuose dalyvautų di
desnis būrys mūsų jaunes
niosios kartos tautiečių.

Linkėtina, kad ALB ženg
dama į ketvirtą savo gyve
nimo ir veiklos dešimtmetį 
ir toliau jungtų visus Aus
tralijos lietuvius ir ugdytų 
juose savo kalbos meilę ir 
ištikimybę kraštui, siekiant 
Lietuvai laisvės.

V. Baltutis

■i- rt-i .
SIMAS Taip. Kitos išeities nebuvo. Aš tikiuosi, kad 

jūs man padėsite ją atsiimti. Aš visą laiką 
svajojau apie šią valandą, kada galėsiu laisvai, 
be baimės, reikšti savo mintis...

EUSTIS Gali kalbėti be baimės. Mes žodžio nevar
žome ir jo nebijome. Kas šitas jaunuolis? (Rodo 
nuotrauką).

SIMAS Jan Palachas.
EUSTIS Kas jis?
SIMAS Čekas studentas, kuris protesto ženklan susi

degino Prahoje. Jo žodžiais geriau mirti, negu gy
venti vergijoje.

PAKOS Taip. Laisvė yra viena iš didžiausių demok
ratijos doktrinų.

SIMAS Priespaudos nepažinus, sunku laisvę pilnai 
suprasti ir įvertinti. Lygiai, kaip žmogus gimęs 
urve, negali suprasti, ką reiškia... (Beldimas į 
duris).

EUSTIS (Lundberg’ui). Pažiūrėk kas ten.
LUNDBERG (Pažiūri pradaręs duris. Kažką pasa

ko. Grįžta prie Eustis ir tyliai jam kažką sako).
EUSTIS (Simui). Pasikalbėsime vėliau. (Lundber- 

gui). Nuvesk jį į žvalgybos punkto patalpą ir ne
leisk niekam su juo kalbėtis.

SIMAS Esu jums labai dėkingas už priėmimą. (Iš
eina kartu su Lundberg).

PAKOS Atrodo labai malonus ir inteligentiškas ru
sas.

EUSTIS Jisai sakėsi esąs lietuvis. Kas tai per tau
tybė. Žinai ką nors apie juos?

PAKOS Taip. Teisingai. Jis lietuvis. Tai maža tau
telė prie Baltijos jūros. Ten, rodos, jų trys ar 
kie... (Beldimas į duris).

EUSTIS Prašau įeiti. (Įeina Burkalas). Prašau. Ma
lonu jus matyti ant mūsų laivo.

BURKALAS Atleiskite jei sutrukdžiau, bet atsirado 
tokių reikalų, kuriems reikalingas dėmesys.

EUSTIS Gal po stikliuką? Noriu atsilyginti už jū
sų vaišingumą, o, be to, ir pasikalbėjimas sklan- 
desnis prie stikliuko.

BURKALAS Mano vizitas neturėtų pakenkti mūsų 
draugiškoms deryboms.

EUSTIS Užtikrinu, kad ne.
BURKALAS Mažas incidentas. Manyčiau, jį greitai 

sutvarkysime be jokių sunkumų. Matote, vienas 
mūsų laivo įgulos narys perėjo jūsų laivan. Tai 
smulkmena, bet tuo viskas nesibaigia.
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Baliui Barkui 60 metų
Gegužės 1 d. 60-mečio su

laukė žymus LSS Australi
jos rajono skautų veikėjas, 
v.s. fil. Balys Barkus, gerai 
pažįstamas ne tik Sydneju
je, bet ir visoje Australijoje. 
Jį gerai pažįsta skautai-tės, 
kaip nepamainomą skautiš
kų stovyklų organizatorių - 
vadovą, ilgametį rajono va
dijos pareigūną.

Brolis Balys yra agrono
mas. Studijavo Vytauto D. 
universitete Kaune, vėliau, 
1939 persikėlė į Žemės Ūkio 
Akademiją Dotnuvoje. 1942 
m., gavęs stipendiją, išvyko 
studijuoti į Vokietiją - Halle 
a Saale universitetan, kurį 
baigė 1943 m.

1944 jis vėl pasitraukė į 
Vakarus - Vokietijon. Čia, , 
1947 m., vedė Dr. Valentiną 
Markevičiūtę, susilaukdami 
dukterų - Laimos ir Ritos; 
Laima jau baigusi studijas, 
Rita - tebestudijuoja.

1949 m. atvyko į Australi
ją, kur, atlikę privalomą 2 
metų darbo ■ sutartį, įsikūrė 
Sydnejaus mieste.

Brolis Balys į LSS įstojo 
dar 1932 m., Kaune, Jėzuitų 
gimnazijoje veikusion Mai
ronio draugovėn, kur tais 
pat metais davė skauto įžo
dį. 1938 m. perėjo į Akade
mikų Korp! Vjrtį. 1939 davė 
skauto vyčio įžodį, o 1940 - 
skautininko.

Skautiškąjį patyrimą bro
lis Balys gilino įvairiose sto
vyklose ir kursuose; 1936 
lankė skautų vadų mokyklą - 
stovyklą Karmėlavoje, da
lyvavo draugovės stovyklo
se Paneriuose, Giruliuose, 
Palangoje, Il-je Tautinėje 
Stovykloje Aukšt. Panemu
nėje, keliose Sydnejaus 
Aušros tunto stovyklose, 
rajoninėje Trakų ir Vl-je TS 
stovyklose (1978 - Australi
joje ir J.A.V.).

Prisimenu
Balį

Visi sydnejiškiai gerai pa
žįsta Balį; jį gerai pažįsta vi
si Australijos skautai, jis 
yra populiarus skautininkas 
ir Amerikos skautų vadovų 
tarpe. Prie jo populiarumo 
daug prisideda jo imponuo
janti išvaizda. Kai mes visi 
,jo draugai tame amžiuje šu
sterėjome, surimtėjome, 
daugiau ar mažiau į senelius 
panašūs tapome, jis išliko 
aukštas, tiesus ir plonas, 
kaip 21 m. amžiaus būda
mas. Visada jį pamatysi tarp 
vaikų besisukinėjanti, 
trumpom kelnaitėm apsi
tempusį, linksmai nusitei
kusį. Niekada nemačiau jo 
pikto ar susirūpinusio.

Nepažįstąs Balio žmogus, 
žvelgdamas į vaikų būrį, 
pirmiausia atkreips dėmesį į 
jį ir paklaus:

— Kas tas ilgakojis jau
nuolis, va ten, tarp vaikų 
maišosi rankas aukštai iškė
lęs virš galvos maskatuoja?

— Ar nepažįsti? — nuste
bęs atsakysi, — juk tai vyr. 
sktn. Balys Barkus, Austra
lijos Rajono vadeiva.

—Aa... tai jis, girdėjau, 
girdėjau... o man kaž kas sa
kė, kad jis jau 60 metų einąs.

— Tas pats, tas pats.
— Tai kad jis dar toks 

jaunas...
Senas priežodis sako - su 

kuo sutapsi, tokiu pats tapsi. 
Balys anksti sutapo su 
skautais. Taigi su pačia jau
nyste. Iš jaunų dienų įskie- 

1 pytos vertybės:

Yra vadovavęs eilei skau
tiškų vienetų: 1932-39 vado
vavo Maironio skautų drau
govei Kaune. Persikėlęs 
studijuoti į Žemės Gkio 
Akademiją, 1940 m. steigė 
akademikų skautų būrelį 
(darbą sutrukdė raudonasis 
okupantas). Vokietijoje 
1946-47 vadovavo skautų 
vienetui Oberleningene.

Australijoje, augindamas 
jauną šeimą, kurį laiką pri
klausė Korp! Vyties Aus
tralijos Korespondentiniam 
skyriui, o vėliau, nesant 
ASS skyriaus Sydnejuje, 
1961 m. įsijungė į Sydnejaus 
Senųjų Skautų Židinį. 
1972.2.6 - 1976.2.16 jis buvo

y .s. B. Žalys

V.s. Balys Barkus

linksmumas, tvarkingumas, 
meilė Dievui, tėvynei ir ar
timui, paliko gyvenimo va
dovais u- esme. Tais idealais 
Balys ir gyvena.

Balį pažinau dar jauną, 
turbūt, pirmos klasės gim
nazistą. 1931 m. atvažiavau į 
Kauną teisės mokslų studi
juoti ir greitai įsijungiau į 
darbą Vyr. Skautų Stabe. 
Pas mane ateidavo Aušros ir 
Jėzuitų gimnazijų mokiniai 
skautai ir jų vadovai įvai
riais reikalais. Tada susipa
žinau ir su Baliu. Jis buvo 
Maironio draugovėje, kuriai 
vadovavo simpatingas 
draugininkas, s. Vincas Kiz- 
laitis. Balys buvo aukštas, 
liesas kaip sliekas. Kartą 
vyr. sktn. pulk. J. Šarauskas 
pažiūrėjęs į jį pasakė: ”Iš jo 
išaugs antras gen. Nage
vičius”. Nedaug suklydo. 
Maironio draugovė buvo 
garsi, gerai organizuota. Jė-

Sakiau, kad tas skautininkas sumaišys galus...
A. Jakšto piešinys

ANUJ
Leidžia Australijos Rajono Spaudos Skyrius. Rašinius siųsti: ' 
s.fil. I. Jonaitis, 18 Gloucester Rd., Epping, N.S.W. 2121 
Tel. 869 1159

Sydnejaus Aušros tunto 
tuntininku. 1973 - Rajono 
25-mečio Jubiliejinės sto
vyklos viršininku.

LSS Australijos Rajono 
vadijoje 1970-76 Balys dirbo 
kaip rajono iždininkas bei 
tiekimo skyriaus vedėjas, o 
nuo 1977.7.1 yra LSB Aus
tralijos rajono vadeiva. 
1979-81 m. kadencijos metu 
išrinktas LSS Tarybos na
riu. Australijos Liet. Skautų 
Fondo vykdytojas.

Į skautininko laipsnį pa
keltas 1972, į vyr. skauti
ninko - 1977.

B.B., be to, garsėja savo 
skautiškos filatelijos ir nu
mizmatikos rinkiniais, kurių 
dalį jis buvo išstatęs Vl-sios 
TS. Australijoje parodoj.

Skautiškam darbui brolis 
Balys aukoją begales valan
dų ir yra, kaip vadovas, 
labai mėgstamas jaunųjų.

60-mečio proga linkime 
broliui Baliui dar daug daug 
saulėtų metų žaliojo jaunimo 
gretose!

zuitų gimnazijos mokiniai ir 
ypač skautai pasižymėjo 
tvarkingumu, džentelme
niškumu ir aktyvumu. Balys 
turėjo tiek mokykloje, tiek 
ir draugovėje gerų vadovų 
ir gražių pavyzdžių. Tą visą 
jis giliai įsidėjo į širdį ir gy
venime tų principų tvirtai 
laikosi.

Vėliau mūsų keliai išsi
skyrė ilgam laikui. Antrą 
kartą aš jį sutikau Australi
joje. Tai buvo 1949 m. kai 
imigrantų transportas atvy
ko į Bathursto stovyklą bir
želio 6 d. Buvo žiema, taip 
šalome kaip Sibire, o pavar
gę, pikti ir liūdni... Vidur
naktis, tamsu. Sunešėm į 
tuščius, šaltus barakus savo 
ryšulėlius - čia reikės gy
venti... Moterys, verkian
čios, pasiliko prie vaikų, o 
vyrai išėjom į sandėlį parsi
nešti paklodžių. Ir štai žiū
riu, kad už bariero stovi ir 
išdalinėja paklodes Balys 
Barkus. Mane toks džiaugs
mas paėmė, juk tai buvo 
pirmas pažįstamas lietuvis 
Australijoje. Pasisveikino
me kaip broliai, seniai besi- 
matę, pasidarė linksma, grį-

Australijos Rajone
PAREMTAS V ARGAN 

PATEKĖS BROLIS

Prieš kurį laiką Rajono 
vienetų tarpe buvo pravesta 
akcija parėmimui, po žmo
nos mirties, į vargą pateku
siam v.s. A. Saulaičiui. To 
pasėkoje, paskiruose mies
tuose, skautininkų bei vi
suomenės tarpe aukų parin
ko šie vienetai: Sydnejaus 
Senųjų Skautų Židinys ($ 
230), Geelongo Šatrijos 
Tuntas ($ 50), Melbourne 
Skautininkų Ramovė ($ 
300). Surinktos lėšos jau pa
siustos į JAV.

Skautiškas ačiū vienetų 
vadovybėms, pravedusioms 
aukų rinkimo akciją ir auko
jusiems broliams - sesėms.

LSS Australijos Rajono 
Vadija

PAKĖLIMAI Į
VYR. LAIPSNIUS

Šv. Jurgio šventės proga į 
paskautininkės laipsnį pa
keltos dvi Australijos rajono 
darbščios vadovės: Mel
bourne Džiugo tunte 
v.s.v.sl. Birutė Šaulytė ir 
Sydnejaus Aušros tunto 
v.sl. fil. Elenutė Kiverytė. Į 
vyr. skautininkų laipsnius 
pakelti ilgamečiai rajono 
vadijos nariai, aktyvūs dar
buotojai: s.fil. kun. Petras 
Butkus, LSS Australijos 
Rajono dvasios vadovas,ir s. 
Jonas Zinkus, rajono iždi
ninkas.

Pakeltuosius į vyr. laips
nius sveikiname!

AUGA MELBOURNO ASS

Kovo 1 d. Melbourne įvy
kusioje ASS sueigoje senjo
ro pasižadėjimą davė ir 
spalvas gavo du Korp! Vytis 
nariai - Ę. Stasiliūnas ir A. 
Vaitiekūnas.

žo pasitikėjimas ir šalčio 
daugiau nebejaučiau. Jei jis 
gali čia gyventi ir jaučiasi 
gerai, bus ir mums gerai. 
Taip Balio pirmieji rami
ną žodžiai buvo mano šir
džiai balzamas.

Balį arčiau pažinau, kada 
man teko kartu su juo dirbti 
Australijos Rajono vadijoje. 
Pirmą kartą organizavome 
VI TS Australijoje, darbo 
daug, o prityrusių vadovų 
nedaugiausia. Balio įnašas 
buvo didelis, ypač organi
zuojant lėšų telkimą ir sve
čių priėmimą Sydnejuje. 
Balys yra ne tik prityręs ge
ras skautas, bet ir tikras 
draugas, tvirtas lietuvis, jo 
lietuviškos šeimos dvasia 
spinduliuoja šiluma, palai
kydama gyvą tautinį židinį 
Australijoje.

Ilgiausių, darbingiausių 
metų linkime Baliui, jaunys
tė tegul džiugina tavo 
dienas.

A. Mauragis
Mūsų Pastogė Nr. 19,1980;5.19, psl, 5

ŠAUNI SUKAKTIS

LSB Australijos Rajono 
vadeiva, v.s.fil. Balys Bar
kus, gegužės 10 d., savo 
namuose, Concorde, įvyku
sio pobūvio metu, dideliame 
būrelyje svečių, atšventė 
savo 60 metų sukaktį. Ne
mažą svečių dalį sudarė 
židiniečiai, ASS nariai bei 
skautininkai-kės. Pobūvio 
oficialiąją dalį pravedė su
kaktuvininko dukra, fil. Lai
ma Barkutė.

RAJONO VADUOS 
POSĖDIS

Balandžio 29 d., Banks- 
towne, įvyko eilinis LSS 
Australijos Rajono Vadijos 
posėdis. Svarstyta Rajoni
nės Stovyklos, įvykstančios 
1981 sausio 2-12 d.d. Adelai
dės apylinkėse, Ąžuolo - 
Gintaro Vadovų Mokyklų 
kursų, vadovų suvažiavimo, 
vienetų registracijos, bei 
rajono archyvo sudarymo 
reikalai.
EGZILŲ STOVYKLA

Kovo 8-10 d.d. Gilwellio 
Parko stovyklavietėje, Vik
torijoje, buvo suruošta Vik
torijos Etninių Skautų Są
jungos antroji metinė sto- 
vylda. Daljrvavo apie 160 
skautų-čių iš estų, latvių, 
lietuvių, lenkų, rusų, ukrai
niečių ir vengrų tuntų Mel
bourne. Lietuvių kontin
gentui vadovavo ps. Birutė 
saulytė. Nežiūrint lietingo 
oro, stovykla labai gerai pa
vyko.

ANTANO KRAUSO
VARDO BIBLIOTEKA

Gegužės 3 d. suėjo 10 me
tų nuo vieno žymiausių LSS 
Australijos Rajono skautų 
veikėjo, visuomenininko v.s. 
Antano Krauso mirties. Ta 
proga Australijos Lietuvių 
Fondo Valdyba nutarė a.a. 
Antano Krauso vardu pava
dinti Melbourne koncen
truojamą šaltinių biblioteką. 
A. Krausas buvo šios biblio
tekos pradininkas. Jo vardu 
taip pat yra pasivadinęs 
Džiugo Tunto skautų vyčių 
būrelis.
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Skautų...

AUSTRALIJOS RAJONE

SSS ŽIDINIO 
EKSKURSIJA

Balandžio 26 d. Sydnejaus 
Senųjų Skautų Židinys su
ruošė rudeninę ekskursijų, 
kurioje židiniečių dalyvavo 
ne taip jau daug, bet svečių, 
vyresnio amžiaus tautiečių, 
prigužėjo pilnas autobusas...

Iškylai vadovavo v.s. Jo
nas Zinkus, talkinamas Židi
nio tėvūno, v.s. Dr. A. Mau- 
ragio ir sesės A. Jablonskie
nės. 8 vai. iš Lietuvių Klubo 
Baknstowne patraukta i 
Centrinį pajūrį, kur susis
pietę N.S.W. kurortavietės: 
Woy Woy, Avoca Beach, 
Lake Entrance, Nora Heads, 
Toukley, Wyong, Gosford ir 
kt. Prisižiūrėta gražių gam
tos vaizdų, vadovui supažin
dinant su vietovių istorija, 
pramone, savo pasakojimus 
paįvairinant gyvais anekdo
tais.

Pietauta gražiame Avocos 
fiajūrio parke. Čia mūsų jau 
aukė židiniętis A. Jakštas 

su ponia, atvežusią ekskur
santams ir ’’zuikio pyragų". 
Jakštai neseniai įsikūrė ki
toje pajūrio vietovėje - 
Forresters Beach. Aplankė
me ir jų naująją vilą, pasi
džiaugėme gražiai sutvar
kytu kiemu, brolio Alekso 
baigiamu statyti darbo 
kambariu, kiti ir į vidų už
suko. Jakštai, vėliau, savo 
mašina mus lydėjo ("kad ne- 
paklystume”) iki Lake Ent
rance kurortinio miestuko.

Grįžome į Bankstowną, 
dainuodami jau sutemus.

b.ž.

kus; 11-14 m. - G. Ladyga, R. 
Černiauskaitė; 15 m. ir virš: 
K. Stašionis ir A. Jankienė. 
Lietuviškiausio margučio 
premija atiteko broliui A. 
Jakštui.

Velykų Bobutė, Aldona 
Jablonskienė, Aušros tun
tui, vietoj margučio, pado
vanojo Lietuvos vėliavą. Di
deliems skautų rėmėjams ir 
bičiuliams, Aldonai ir Adol
fui Jablonskiams, tariame 
nuoširdų ačių!

Laimingus loterijos bilie
tus trauke p. K. Butkus: p.p. 
Burokas, B. Stašionis, Bieri, 
Barila, Hornas ir Nagulevi- 
čienė džiaugėsi savo laimi
kiais.

Kiaušinių mėtymo turny
rą šiemet laimėjo skautai 
Povilas Stašionis ir Andrius 
Vingilis. p.p,

ATVELYKIS
CANBERROJE

Balandžio 13 d. (Atvelykio 
sekm.) gausus būrys skautų 
ir jų tėveliai ir svečiai susi
rinko Stromlo miške. Vi
siems užkandus atsilankė 
Velykų Bobutė (p. Šerelie- 
nė) ir apdovanojo visus vai
kučius lietuviškais margu
čiais. Tada visi - maži ir di
deli - pradėjo ridenti mar
gučius. visi greit įsismagino, 
ypač vyresnieji. Sekė gra
žiausio margučio konkursas 
kurį laimėjo p. A. Kovals- 
kienė. Žaidimų metu vaikai 
žaidė kvardratą, vyresnieji 
turėjo savų užsiėmimų ir 
baigėsi kiaušinių mėtymo 
konkursu. Taip netrukus 
priartėjo vakaras ir visi ge
roj nuotaikoj skirstėmės.

DVIEJŲ DIENŲ 
EKSKURSIJAI

CANBERRA

Rugsėjo 13-14 d.d. Židinys 
ruošia dviejų dienų ekskur
siją į Canberra. Kelionė au
tobusu ir nakvynė motelyje 
su vakariene ir pusryčiais 
vienam kainuos apie $ 32. 
Kam nakvynė būtų nereika
linga, tas už kelionę susimo
kėtų tik $ 12.

Programoje numatyta 
aplankyti miesto žymesnes 
vietas, apylinkės ir Canber
ros lietuvių rengiamą Tau- 
tos’Šventės minėjimą.

Prašome visus suintere
suotus asmenis užsirašyti 
?as p. A. Jablonskienę tel. 

09 4031 iki birželio 8 d. Va
žiuosime tik tuo atveju, jei 
užsirašys pakankamas skai
čius žmonių.

Tėvūnas
NAUJAS SKAUTŲ 

VADOVAS

Sydnejaus Aušros tunto 
DLK Gedimino Skautų 
Draugovės draugininku nuo 
balandžio 14 d. paskirtas 
s.v.v.sl. Viktoras Gaidžionis.

P.P.

ATVELYKIO GEGUŽINĖS 
ATGARSIAI

Atvelykio gegužinę Syd
nejaus Aušros Tuntas su
ruošė savo stovyklavietėje, 
Ingleburne, N.S.W., į kurią 
labai gausiai atsilankė skau
tai, tėveliai ir svečiai. Jau
niesiems buvo daug žaidimų 
ir kitokių pramogų, o ir vy
resnieji nebuvo užmiršti...

Atvelykio gegužinėj pre
mijas už gražiausius margu
čius gavo: žemiau 6 metų - 
Fitzgerald, Daina Šliterytė; 
7-10 metų - Gudaitis, Jan-

*»»
Balandžio 15 d. Šventara

gio vyčių būrelis pasikvietė 
vyresnes seses į klubą, kur 
sesuo iš Heart Foundation 
pravedė labai įdomų pokalbį 
apie širdies ligas. Sekė gy
vos ir įdomios diskusijos.

MOTINOS DIENA
CANBERROJE

Gegužės 4 d. Canberros 
lietuviai atšventė Motinos 
Dieną. Minėjimą surengė 
Apylinkės Valdyba drauge 
su Baltijos Tunto skautais.

Šventė pradėta pamaldo
mis, kurias atlaikė kun. P. 
Martuzas, ir pats minėjimas 
vyko Lietuvių Klube, kur 
susirinko gausi publika.

Minėjimą atidarė apyl. 
pirm. p. V. Martišius dėko
damas visiems susirinku
siems ir pakvietė visus mi
nutės susikaupimu pagerbti 
mirusias motinas. Ta proga 
specialų žodį tarė prelegen
tė p. E. Ratienė; jos kalbos 
santrauką angliškai perdavė 
p. A. Stepanienė.

Toliau sekė Baltijos tunto 
programa: paukštelės, vil
kiukai ir aguonytės bei gin
tarėliai dainuodami ir dek
lamuodami (A. Kovalskis, B. 
Katauskas, A. Katauskaitė, 
A. Martišiūtė ir B. Howe), 
pianinu skambino J. Sipavi
čiūtė, D. Mauragytė ir R. 
Daukutė, gitara grojo A. 
Daukus. Karin Gocentaitė, 
Vida Mierendorff, Benius 
Katauskas ir Arūnas Ko
valskis pašoko "Noriu 
miego”. Sekė skautų-čių 
vaidinimėlis "Kaip pasvei-

Šuolis...
Atkelta iš psl. 4

EUSTIS Pilnai suprantu Jūsų rūpestį, bet kol kas 
negaliu...

BURKALAS Bet jūs žinote, kad jis yra ant jūsų lai
vo?

EUSTIS Taip. Girdėjau, bet kol...
BURKALAS Jis padarė nusikaltimą ir nori išvengti 

bausmės. Išlaužė seifą ir pasisavino 3000 rublių.
EUSTIS Mes jį iškratysime ir, radę pinigus, grąžinsi

me.
BURKALAS (Šypsodamasis). Suprantu. Mes reika

laujame, kad jis būtų grąžintas mūsų laivan.
EUSTTS Tada prašau įteikti formalų reikalavimą 

raštu, nurodant jo vardą ir pareigas laivo tarny
boje.

BURKALAS (Pakelia stikliuką). Į sveikatą. Noriu 
išreikšti mano simpatijas ir kartu užgerti sėkmin
gas žvejonės derybas... (Išgeria). Formalų pa
reikalavimą raštu įteiksime tuojau. (Išeina).

PAKOS Nejaugi taip lengvai visas reikalas bus iš
spręstas? Aš manau, kad mes negalime jo grą
žinti, vien pasiremdami rusų reikalavimu?

EUSTIS Girdėjai kapt. Brown nurodymus?
PAKOS Tai nebuvo nurodymas, bet tik nuomonė, 

kuri nėra privaloma.
EUSTIS (Pyktelėjęs). Ką pats man patarsi daryti?
PAKOS Reikėtų susisiekti su vyriausia būstine ir 

gauti aiškų įsakymą.
EUSTIS Susisiek su kapt. Brown.
PAKOS (Nueina prie radijo). Pakrančių sargybos 

laivas Vigilant reikalauja kontakto su vyriausia 
būstine...

Kapt. BROWN Kapitonas Brown kalba.
EUSTIS Kalba kapitonas Eustis. Rusai tuoj įteiks 

formalų reikalavimą perbėgėlį grąžinti. Laukiu 
jūsų nurodymų.

Kapt. BROWN Aš nematau jokių kliūčių. Admirolas 
Ellis yra nuomonės, jog jį reikia grąžinti, kad 
derybos dėl plekšnių neiširtų. Bandėme susirišti 
su Valstybės Departamentu, bet konkretaus at
sakymo negauta.

EUSTIS Man reikalingi jūsų nurodymai ar įsakymas, 
kaip pasielgti.

Kapt. BROWN Mano nuomonė — grąžinkite jį atgal. 
EUSTIS Tamsta kapitone, laukiu jūsų įsakymo.
Kapt. BROWN Gerai. Turite mano įsakymą grąžin

ti perbėgėlį, rusams jo pareikalavus.
Mūsų Pastogė Nr. 19, 1980.5.19, psl. 6

A M
VALSTYBINIS AUTORITETO PRIPAŽINIMAS 

VERTĖJAMS 
(N.A.A.T.I.)

Viktorijos valstybinė vertėjų įvertinimo Komisija pasi- 
ruošiusi patikrinti kandidatus į vertėjus.

Asmenys, norį būti patikrinami siekiant vertėjo pripa
žinimo, bus raginami pereiti vertėjavimo egzaminus žo
džiu ir raštu ir nupasakoti kultūrinius ryšius.

Bendrai, trečiojo lygio kandidatai turi būti baigę gim
naziją arba būti jau patyrę vertėjai.

Tokie patikrinimai numatomi kas metai. Pradžioje bus 
egzaminuojama iš šių kalbų:

Graikų, italų, ispanų, turkų, serbų-kroatų, arabų, viet
namiečių, maltiečių.

Kitų kalbų patikrinimai bus pravesti vėliau.
Nebūtina asmenims, kurie jau užpildę pirmines per

žiūros anketas, iš naujo kartoti.
Asmenys, nepadavę prašymų, bet norį paduoti, rašyti- 

ke šiuo adresu:
The Executive Officer of State Assessment Panel
Ms. L. Sadler
N.A.A.T.I.
c/ - Department of Immigration and Ethnic Affairs, 
Commonwealth Centre
Corner Spring and LaTrobe Streets,
Melbourne, Vic. 3000

Prašymai turi būti paduoti per 14 dienų nuo jšio 
pranešimo paskelbimo datos

kinsim mamytes”, parašytas 
I. Ragienės.

Visa programa savo pasi- 
gėrėjijmą publika išreiškė 
gausiu plojimu. Po minėjimo 
dalyviai pavaišinti užkan
džiais ir kavute (paruošė 
skautų tėvų komitetas, kurį 
parėmė finansiniai Liet. 
Klubas).

Atgaivinus Baltijos Tuntą 
Canberroje visi skautiški

parengimai būna gerai 
paruošti ir įdomūs. Motinos 
Dienos minėjime dalyvavo 
apie 30 vaikų nuo 3 iki 12 
metų. Atsimenant, kad virš 
80% tų vaikų yra iš mišrių 
šeimų, jų lietuvių kalba 
buvo gera. Sveikintinos Ra
sa Mauragienė ir Audronė 
Stepanienė, kurios šiam 
pasirodymui taip gerai 
paruošė vaikus. Kai

EUSTTS Įsakymą vykdysime, kai gausime iš rusų 
formalų reikalavimą.

Kapt. BROWN Praneški, kai šis incidentas bus baig
tas. Baigiau.

EUSTTS Pranešimas bus padarytas. Baigiau.
PAKOS Gal reikėtų atsiklausti perbėgėlio? Jis gal 

laisva valia grįš atgal?
EUSTTS Galima (Lundbergui). Atvesk jį čionai.
LUNDBERG Klausau, Tamsta. (Išeina).
EUSTTS (Nervingai vaikšto po kajutę). Įsakymas 

yra šaltas ir bejausmis, kaip plienas. Jį vykdant, 
negalima nukrypti į jausmus ar net įsitikinimus. 
Įsakymas ir jo vykdymas. Tuo remiasi valstybės 
santvarka. (Siūlo Pakos išgerti, bet šis atsisako).

PAKOS Kiekvienas įsakymas turi išeiti iš įstatymi
nės santvarkos. O įstatymas privalo dvelkti žmo
niškumu, asmens laisvės apsaugojimu ir...

EUSTIS Sunku įstatymų raidėse rasti žmoniškumo. 
Dažniausiai jo tenai nėra. Mūsų pareiga juos sau
goti ir vykdyti. (Beldimas į duris). Prašau įeiti. 
(Įeina Simas ir Lundberg).

EUSTIS (Žiūri į Simą). Ar sutinki grįžti savo noru 
į rusų laivą.

SIMAS (Staigmenos parblokštas. Kelia pamažu ran
kas, su išskėstais pirštais, ir uždengia veidą). Ne 
niekuomet. Niekados.

EUSTIS Tu neturėjai teisės palikti savo laivą. Tu 
privalai grįšti atgal.

SIMAS Aš negrįšiu. Aš negrįšiu. Aš pasirinkau lais
vę. Jūs neturite teisės manęs reikalauti atiduoti 
laisvę ir grįšti vergijon. Ne, ne...

EUSTTS Aš turiu įsakymą patį grąžinti, bet duodu 
laisvę pačiam tai padaryti.

SIMAS (Apstulbęs). Nejaugi tai tiesa? Ne tai nega
li būti. Aš netikiu, kapitone, tavo žodžiams. Tams
ta juokaujate, bet koks žiaurus man šis pokš
tas... Ne, ne... (Beldimas į duris).

EUSTTS Prašau įeiti. (Įeina Burkalas ir paduoda 
Eustis popierių. Eustis jį perskaito ir linkteli gal
va).

SIMAS (Lyg supratęs Burkalo atvykimo tikslą). Ne, 
ne, niekuomet. (Į Eustis). Kodėl jūs iš manęs 
norite atimti laisvę?

BURKALAS Grįšk atgal į savo laivą. Aš tau įsakau. 
Eikš su manim. (Artėja prie Simo. Simas trau
kiasi atgal).

SIMAS Niekuomet. Jūs mane sudraskysite kaip pik
ti žvėrys. Ne... man geriau mirti...

PAKOS (Į Eustis). Gal reikėtų susisiekti su vyriau
sia būstine? Bus daugiau
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Atidaryta A.L.F. biblioteka Melbourne
Gegužės 4 Melbourno 

Lietuvių Namuose viešai 
atidaryta Australijos Lietu
vių Fondo šaltinių bilioteka, 
kuri oficialiai pavadinta 
"Antano Krauso” vardu. A. 
Krausą (nuo jo mirtie su
kanka 10 metų) pažinome 
kaip šviesų lietuvį, gerą 
žmogų, veiklią asmenybę. 
Jis ir mokytojas, žurnalistas 
(įvairų leidinių redaktorius), 
organizacijų steigėjas ir va
dovas, sykiu - modernus 
knygnešys, pašventęs savo 
gyvenimą mokyklai, visuo
meninei veiklai, kultūrai. 
Pažvelgę į L.E. XIII tomo 
puslapius, randame jį gimus 
Sedoje (1905.5.10), matome 
jo veiklą buvus šakotą ir 
plačios apimties. Taigi A. 
Krausas yra ir šios bibliote
kos tikrasis pradininkas, 
kuris jau prieš dešimtmetį 
buvo sukaupęs daug vertin
gų knygų ir šiaip retesnių 
leidinių - žodynų, albumų ir 
gaidų savo numatytai bib
liotekai. Būdamas plataus 
masto kultūrininkas, velio
nis gerai žinojo, jog ” kultū
ros kūrimas nėra beprasmis 
laiko eikvojimas, o pats ak
tualiausias ir būtiniausias 
išeivijos gyvenimo uždavi
nys”. (1) Kultūra yra plati 
žmogaus reiškimosi sritis, ir 
ji neišsisemia tik sportu, 
pramogom, šokiais ar chori
ne veikla. Kultūra yra dąyg 

daugiau: ji ir mokslas, ir 
menas, veikla ir biblioteka, 
apimanti įvairias žmogaus 
reiškimosi plotmes. Pabrėž
tina ir tai, kad "kultūros 
pagrindai tegali būti tik 
tautiniai, nes tarptautinės 
kultūros iš viso nėra”, sako 
latvių kultūrfilosofas Paul 
Jurevič. (2) Darosi aišku ir 
kodėl A. Krausas dėjo pas
tangas, sielojosi kultūriniais 
reikalais. Pavyzdžiui, jis 
savo gyvenvietę Maribyr- 
nonge padarė savaitgalio 
mokykla, nes tuo metu, t.y. 
pradiniais išeiviškojo gyve
nimo metais, galbūt dau
giausia stokota ir vietos, ir 

Skelbimas

ŠVENTO RASTO TYRINĖTOJŲ GARSINIMAS

Jėzus Pasaulio Išganytojas
Bet visoje parašytoje istorijoje dar niekad nebuvo val

dovo, valstybės atstovo, prezidento, karaliaus arba dik
tatoriaus, kurs būtų buvęs panašus į Jėzų ir taip pasi
šventęs, kaip kad jis buvo — pirmiausiai Dievui ir paskui 
žmonėms. Šventasis Raštas sako, kad Jėzus "ėjo aplinkui 
gera darydamas”. (Ap. Darbai 10:38). Jis naudojo savo 
stiprumą mokinimui ir gydymui tų,su kuriais jis susitik
davo kasdien vykdindamas savo pasiaukojimą. Pagaliau 
jis pabaigė tokį pašvęstą savo tarnavimo gyvenimą ati
duodamas save mirčiai ant žiauriausio kryžiaus.

Tokiu būdu žmogus Kristus Jėzus parodė savo pasi
šventimą ir tarnavimą tiems, kuriems Dievo paskirtu lai
ku jis turės būti Valdytoju. Pasaulis galės pilnai pasitikė
ti tokiam meilingam Valdovui, kuomet jie pažins jį ir su
žinos, kad jo seniai pažadėtoji Karalystė bus įsteigta že
mėje. Ta ilgai lauktoji Karalystė užims pasaulio viešpa
tavimą visų žmonių palaiminimui.

KARALIUS IR KUNIGAS

Jėzaus vardas reiškia Gelbėtoją arba Išganytoją. Bet 
Dievo planas pasaulio žmonijos išgelbėjimui iš nuodėmės 
yra taip reikšmingas, kad Dievas, norėdamas gelbėti 
mums suprasti visas to plano dalis, per savo Žodį yra da
vęs Jėzui daugelį įvairių titulų, kurie vienas vienaip, ki
tas tiktaip parodo kokiu būdu bus suteiktas išgelbėjimas 
jojo tarpininkavimu mirštančiai padermei. Vienas tokių 
jam duotų titulų yra "Kunigas”.

Bus daugiau

Mylintieji tiesą literatūros gausite veltui. Rašykite: P 
Bašinskas, 16 Burlington St., Holland Park, Queensland

mokytojo. Jau gerokai vė
liau, apie tą mokyklą 
girdėjau šiltus atsiliepimus 
tiek iš tėvų, tiek ir iš jo bu
vusių mokinių. Skaidrus 
idealizmas ir įdėtas darbas, 
be abejo, veltui nenuėjo. 
Mat, 'pasaulis priklauso 
žmogui, o kultūrinė veikla, 
tai tik jo transformavimas 
savo tikslams”. (3).

Bibliotekoje žmonių spūs
tis - kamšatis didžiausia, 
nors pats atidarymas gerai 
organizuotas, sklandus ir 
trumpas. Girdžiu pirminin
kaujančio balsą (gyd. Arū
nas Staugaitis), kviečiantį 
organizacijų atstovus. Ryš

kų atidaromąjį žodį taria 
ALF pirm. Albertas Zubras, 
pakviesdamas našlę Anelę 
Krausienę pakabinti Antano 
Krauso portretą, kurį pada
rė žentas Viktoras Savickas. 
Toliau kalbėtojas tęsia: 
"...pirmoji biblioteka, tur
būt, atsirado Aleksandrijoje 
Ptolomėjų dinastijos laikais. 
Ten buvo sukaupta per 
500,000 papiruso rutulių. 
Tuo laiku tokios buvo kny
gos. Romėnams užkaravūs 

Egiptą, biblioteka 43 m. p. 
K. sudegė. Daug kartų isto
rijoje degė Vilnius. Ir šian
dien gyvename labai netik
rus laikus. Kuo plačiau po 
pasaulį bus paskleistos lie
tuviškos knygos - bibliote
kos, tuo daugiau galimybių 
joms išlikti ir pasaulinių 
atominio amžiaus katastrofų 
atveju.”

A.L. Fondo pirmininkas 
dėkoja Aldonai Juškaitei už 
talką tvarkant bibliotekos 
kartoteką, - ji greit išvyksta 
į JAV. Taip pat dėkoja ir 
Juozui Mikštui, kuris sutiko 
įsijungti į bibliotekos darbą. 
Jo dėka biblioteka ir skai
tykla bus atdara nuo 2 iki 4 
vai. sekmadieniais. A. Zub
ras žodį baigia linkėjimu: 
"Tegul velionio vaikaičiai ir 
apskritai jaunoji karta, nau
dojasi, ugdo ir išlaiko Anta
no Krauso vardo bibliote
ką”.

Toliau kalbėjo organizaci
jų atstovai. Melb. Lietuvių 
B-nės pirmininkas Albinas 
Pocius pabrėžė, jos šis įvy
kis bendruomenės kultūri
nėje veikloje neeilinis ir 
linki bibliotekai sėkmingos

Australijos Liet. Fondo Valdyba. Iš k.: K. Zdanius, M. 
Didžys, V. Ališauskas, A. Zubras (pirm.) ir A. Staugaitis 

Nuotrauka R. Švambario

Taupykime važinėdami
Energijos šaltiniai senka, 

benzinas akivaizdžiai 
brangsta ir važinėti mašina 
greit pasidarys didelė pra
banga. Bet yra eilė būdų, 
kad ir važinėdamas gali su
taupyti. Čia paduodame ke
letą patarimų, kaip leng
viausia taupyti benziną ir 
tuo pačiu pinigus.

1. Įmanomai daugiau nau
dokitės viešosiomis susisie
kimo priemonėmis (autobu
sais, traukiniais). Tai pats 
efektyviausias taupymas.

2. Prieš sėsdamas į savo 
automobilį pagalvok, ar nėra 
kitos išeities — eiti pėsčiam 
arba išvyką atidėti kitam 
kartui derinant su kitais 
reikalais. O gal važiuok su 
kitu susidėjus. Keturiese 
važiuojant viena mašina 
kainuoja tik ketvirtį to, vie
toj varus keturias mašinas.

3. Jeigu gali išvengti susi
kimšimo ant kelių, tai venk. 
Važiuojant neperkimštu 
keliu sunaudoji daug mažiau 
benzino, negu kamšaty ju
dant ir sustojant.

4. Važiuojant 110 km. 
greičiu automobilis sunau
doja 25% daugiau benzino, 
negu važiuojant 90 km grei
čiu. Laikykis 90 km. ribos.

LIETUVIŲ KOOPERATINĖ KREDITO DRAUGIJA

’’TALK A” LTD.
• Moka už indėlius (deposits) 7% metinių palūkanų, už 
terminuotus indėlius 10% (nemažiau $ 100 ir turi būti iki 
finansinių metų galo t.y. birželio 30 d., už atsiimtus term, 
ind. metų bėgyje - 4%), už įnašus (shares) iki 10% divi
dendo.
® Teikia paskolas iki $ 15.000 įkeičiant nekil. turtą, iš 
11%, asmenines paskolas iki $ 5000 su garantuotojais iš 
12%,iki $ 2000 be garantijos iš 13%. Procentai už visas 
paskolas užskaitomi kas 3 mėn.

® Įstaiga veikia:
Melbourne šeštadieniais nuo 10 iki 2 vai,, p.p., sekmadie
niais nuo 1.30 p.p. iki 3 vai. p.p., LietuviųNamai, 50 Errol 
St., North Melbourne. Tel. 3218 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 iki 3 vai. p.p. Lietuvių 
Namai, 6 Eastry St., Norwood.

Pašto adresas: "TALKA", Lietuvių Namai, 6 Eastry 
■St. Norwood, S.A. 5067.

Sydnejuje sekmadieniais nuo 2 vai. iki 4 vaL p.p. Lietuvių 
Klubo patalpose 16 East Terrace, Bankstown, NSW;

ateities! Korp! "Romuvos” 
vardu kalbėjo Algis Milvy
das, iškeldamas A. Krauso 
indėlį šios akademinės orga

Sutaupysi benzino ir pinigo, 
o dažnu atveju išgelbėsi sa
vo gyvybę.

5. Pradėk važiuoti švel
niai, ne visa jėga ir visados 
sek kelią į priekį, kad nerei
kėtų staiga sustoti ir vėl 
pradėti.

6. Jeigu iš tolo matai, kad 
reikės sustoti, nuimk koją 
nuo pedalio ir privažiuok

ęrie sustojimo palengva, 
uo būdu sutaupysi ne tik 

benziną, bet ir stabdžius bei 
padangas.

7. Žiūrėk, kad padangos 
turėtų nustatytą kiekį oro. 
Nepripūstos padangos grei
čiau susidėvi, apsunkina 
vairavimą, stabdymą ir aiš
ku padidina benzino sąskai
tą.

8. Važiuodamas nelaikyk 
kojos ant stabdžio. Tas per
tempia motorą ir pareika
lauja daugiau benzino. Ir 
stabdžiai reikalui esant nėra 
tokie efektyvūs. Žiūrėk, kad 
rankinis stabdis važiuojant 
būtų atleistas.

9. Važiavimas žemesniu 
bėgiu negu reikia, yra be
reikalingas benzino eikvoji
mas. Lygiai švaistymas 
benzino yra važiavimas 

nizacijos veikloje. Skautų 
vardu pasisakė Danutė Či- 
žauskienė, prisimindama A. 
Krauso nuopelnus skauty- 
bei nes jis ne tik skautus or
ganizavo, jiems vadovavo, 
bet padovanojo "Džiugo” 
tuntui ir vėliavą. ALK Fe
deracijos pirm. Viktoras 
Laukaitis sakė, kad gerb. 
velionis paliko patį didžiau
sią palikimą, kokį žmogus 
tik gali palikti, ir to palikimo 
teko mums visiems - biblio
tekai, AL Fondui, organiza
cijoms, bendruomenei. Ti
kėkime, sako jis, kad velio
niui už visa tai bus gausiai 
atlyginta ir amžinybėje. J. 
Normantas, paskutinis iš 
kalbėtojų, A. Krausą apibū
dino kaip vegetarą ir teoso- 
fą, įteikdamas bibliotekai iš 

*3AV parsivežtą leidinį. Ant 
galo padėkos žodį visiems 
susirinkusiems taria A. 
Krausienė, tuo ir baigėsi 
bibliotekos atidarymas.

Jonas Juška

1. Citata paimta iš 1958 m. 
"Į Laisvę” žurnalo Nr. 15 
(52), kur prof. A. Maceina 
rašo 40 metų sukakties te
momis.

2. Citata iš aukščiau mi
nėto žurnalo Nr. 16-17, psl. 
41, Dr. A. Maceinos straips
nio "Baltų tautų vaidmuo’’.

3. Ten pat.

aukščiausiu bėgiu į kalną 
arba sukant kampus.

10. Patekus į kamšatį ir 
išjunk motorą sustojus. Jei
gu teks stovėti daugiau kaip 
minutę. Išjunk.

12. Yra ir mažų dalykų, per 
kuriuos gali benziną eikvoti. 
Sakysim, nešvarūs oro filt
rai, pasenusios ir neveiks
mingos žvakės, neišbalan
suoti ratai, nusidėvėję stab
džiai. Labai svarbi priežiūra 
yra motoro reguliarus deri
nimas (tunning).

12. Nenaudok elektrinių 
nereikalingų prietaisų maši
noje. Kiekvienas elektrinis 
įrankis pareikalauja daugiau 
jėgos iš motoro ir iščiulpia 
daugiau benzino iš jūsų tan
ko.

13. Nevežiok su savim ne
reikalingų dalykų. Juo dau
giau jūsų mašina nereikalin
gais dalykais apkrauta, juo 
daugiau reikia jėgos ir aišku 
benzino.
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informacija
BIBLIOTEKOS POPIETĖ

Jau keleri metai, kaip 
gražiai ir sėkmingai veikia 
Sydnejaus Liet. Klubo bib
lioteka p. Č. Liutiko vado
vybėje, bet vis yra tautiečių, 
kurie dar nežino, kad biblio
tekoje galima gauti knygų 
išsinešti namo pasiskaityti 
už tai nieko nemokant.

Siekiant labiau išpopulia
rinti biblioteką liepos 6 d. 
Sydnejaus Lietuvių Klube 
numatoma surengti Biblio
tekos popietę, kurios metu 
bus plačiau pranešta apie 
pačią biblioteką, jos tvarky
mą ir veikimą. Ir bendrai vi
sa popietė bus daugiau ski
riama lietuviškai knygai. Ta 
grogą taip pat bus suruošta 

nygų paroda. Apie šią po
pietę bus daugiau skelbiama 
ir primenama.

ĮDOMI LOTERIJA

Sydnejaus Liet. Klubo 
bibliotekos vadovybė, norė
dama sudaryti kiek lėšų ir 
naujomis knygomis pratur
tinti pačią biblioteką, orga
nizuoja loteriją su neeiliniais 
fantais. Bilietai po du dole
rius. Už tokią palyginamai 
mažą bilieto kainą galima 
laimėti gražų pilną moteriš
ką tautini kostiumą, Vil
niaus Universiteto 400 metų 
sukakties dail. V. Košubos 
subirtą Jubiliejinį medalį ir 
knygų. Bilietų galima gauti 
pačioje bibliotekoje arba to
liau gyveną gali užsisakyti 
paštu prisiunčiant pinigus 
šiuo adresu: Syd. Liet. Klu
bo bibliotekos Vedėjui 16-18 
East Terrace, Bankstown 
2200. Bilietai visi numeruoti.

Loterijos traukimas įvyks 
liepos 6 d. Bibliotekos po
pietės metu.

DAINOS CHORE

Metiniame Dainos choro 
susirinkime gegužės 5 d. 
perrinkta Dainos choro val
dyba.

Dabartinės valdybos sąs
tatas toks: E. Lašaitis pirm., 
V. Stasiūnaitis vicepirm., A. 
Kramilius sekretorius ir B. 
Aleknaitė iždininkė.

Visais administraciniais 
reikalais rašyti arba kreiptis 
sekretoriaus adresu 83 
Queen St. Canley Vale 2166, 
tel. 727 3131, darbo valan
domis 644 6444 ext. 440. .

Dainos choro valdyba 
paprastai renkama dvejiems 
metams, bet kadangi čia yra 
Sradėtų darbų, susijusių su 

>ainų švente ir pan., tai> 
pirm. E. Lašaitis ir sekreto
rius sutiko pasilikti iki po 
Naujų Metų.

Iš pirm. E. Lašaičio pra
nešimo paaiškėjo, kad 25 
metų jubiliejinis koncertas 
ir Dainos choro pagerbimas 
ne tik kad nedavė pelno, bet 
dar atnešė nuostolio. Pagal 
dabartinį choro finansinį 
stovį Dainos choras tikrai 
nepajėgs pilnai apmokėti 
kelionės į Adelaidę.

Kor.

BALTIJOS TUNTAS CANBERROJE 
kviečia visus į

Blogo skonio balių
Birželio 7 d.

8.00-1.00

Mūsų Pastogė Nr. 19, 1980.5.19, psi. 8

PAMALDOS
EVANGELIKAMS

MELBOURNE

Sekmadienį, birželio 8 d., 
12.30 vai. kun. W. Kostize- 
nas laikys pamaldas Mel
bourne lietuvių Namų kop
lyčioje, North Melbourne.

Maldos bus už žuvusius ir 
nukentėjusius per birželio 
išvežimus ir dabartinius 
persekiojimus dėl tikėjimo.

Maloniai kviečiame visus 
Melbourne ir apylinkių 
evangelikus pamaldose 
dalyvauti.

Kun. W. Kostizenas ilges
niam laikui išvyksta į Euro
pą ir Kandą ir iki pavasario 
kitų pamaldų nebus.

Melb. Evang. Parapijos 
Taryba

Primename, kad Sydne- 
juje Folkloric Festivalio už
baigiamajame koncerte 
Sydnejaus Operos koncertų 
salėje birželio 16 d. (pirm.), 
2 vai. šoka ir Sydnejaus tau
tinių šokių grupė Gintaras, 
vad. Kajaus Kazoko. Trūks
tant šokėjų Gintarui, šokė
jais talkina ir Sūkurys. 
Programoje bendra visam 
festivaliui tema - tautų bur
tai ir prietarai. Pagal temą 
šokius ir vaidybą paruošė 
Gintaro meno vadovė ir 
choreografė p. A. Saudar- 
gienė.

Į koncertą bilietus jau da
bar galima įsigyti Operos 
kasoje.

Dainos ir poezijos popietė
Melbourne Lietuvių Namuose (Jubiliejinėje salėje). 

Birželio 1 dieną, sekmadieni, 2.30 vai. po pietų 
Programą iš pildo:

Rita Tamošiūnaitė-Mačiulaitienė, Juozas Mikštas, 
Pijus Vaičaitis

Įėjimas $ 3.00
Visi kviečiami maloniai praleisti sekmadienio popietę

PETRUI ROPEI 60 METŲ

Ilgametis Dainos choro 
choristas ir valdybos narys, 
šiuo metu narys kultūrinių 
parengimų reikalams Syd
nejaus Apylinkės Valdybo
je, balandžio 29 d. atšventė 
60 metų amžiaus sukaktį.

Dainos choro metiniame 
susirinkime Petras buvo 
pasveikintas griausmingu 
"Ilgiausių metų”. Petras 
Ropė kilimo vilnietis savo 
vaikystę praleido po lenkų 
priespauda ir ką mes didžio
joje Lietuvoje turėjome ga
rantuotai, tai Petro jaunose 
dienose buvo tik svajonė.

Petras yra aktyvus visuo
se lietuvių visuomenės dar
buose, kas jam neleidžia nei 
pasenti, nei pavargti. Il
giausių metų Petrai, bent 
šio. laikraščio skiltyse.

Bilietai $ 12 
Liet. Klube Lyneham

SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBE$
116-18 East Terrace Bankstown Tel. 7081414

Parengimai:
Gegužės 24 d., šešt., 8 vai. 

j SAVAITGALIO MOKYKLOS

! Balius

Gegužės 31 d., šešt., 8 vai.
ŠOKIAI

Birželio 7 d., šešt., 8 vai.
JAUTIENOS IR VYNO VAKARĄS 

su įdomia programa
Įėjimas tik Su bilietais 5 doleriai asme
niui

Kviečiame bilietus užsisakyti iš 
anksto pas klubo vedėją

Birželio 14 d., šešt., 8 vai.
ŠOKIAI, grojant Klubo kapelai

*
*

MOTERŲ VITmTi

MOTERŲ VEIKLOJE

1980 m. kovo 23 d. Mel
bourne Socialinės Globos 
Moterų Draugijos metinia
me susirinkime išrinktoji 
valdyba pasiskirstė parei
gomis: pirmininkė - J. Žal- 
kauskienė, sekretorė - A. 
Grikepelienė, iždininkė - V. 
Morkūnienė; ligonių lanky
tojos R. Mulokienė ir B. Bi- 
tienė; parengimams ruošti: 
V. Bladzevičienė ir M. So- 
daitienė; Revizijos Komisi
ja: E. Šeikienė, S. Meiliū- 
nienė ir V. Baltokienė.

M.K. Čiurlionio D.K.

SYDNEJAUS SAVAITGALIO MOKYKLA

Kviečia visus - mokyklos draugus, buvusius mokytojus, 
mokinius ir visus mokyklos bičiulius bei rėmėjus i metini

Mokyklos balių
gegužės 24 d., šeštadienį, 8 vai. Sydnejaus Lietuvių 
Klube-

Programoje:'L i n k s m i e j i broliai (jų paskutinis 
pasirodymas!); loterija su gerais fantais, šokiai ir nuotai
kingas padalyvavimas.

Kviečiame visus! Įėjimas nemokamas.

dėmesio!
Sydnejaus Liet. Klubas 

išnuomoja dviejų miegamų
jų namą Stacey gatvėje. Su
sidomėję ir norį išnuomuoti 
dėl sąlygų kreiptis pas 
Klubo vedėją p. V. Binkį tel. 
708 1414.

***
Sydnejaus Liet. Klubui 

reikalingas tarnautojas. Pa
reigos padėti Klubo vedėjui 
pagal jo nurodymus įskai
tant darbą už baro, švarą ir 
tvarką, durininko ir kitokius 
darbus.

Susidomėję skubiai kvie
čiami kreiptis pas Klubo ve
dėją p. V. Binkį tel. 708 1414 
dėl atlyginimo ir darbo sąly- 
gU- ..........

Visais draugijos reikalais 
kreiptis pas pirmininkę J. 
Žalkauskienę, 16 Nandina 
St.. Forest Hill, 3131. Tel. 
874 5250.

VIEŠA PASKAITA
SVEIKATOS REIKALAIS

Sydnejaus Liet. Mot. Soc. 
Globos Draugijos Valdyba 
gegužės 25 d., sekmadienį, 3 
vai. Syd. Lietuvių Klubo 
viršutinėje salėje ruošia 
viešą paskaitą. Dr. Irena 
Bagdonavičienė kalbės tema

ARTRITINIAI BEI 
REUMATINIAI

NEGALAVIMAI

Nepraleiskite tokios retos 
progos. Klausimas labai ak
tualus visiems, ypač pagy
venusiems. Visi maloniai 
kviečiami. Po paskaitos 
bendri pašnekesiai ir kavutė 
visiems dalyviams.

D-jos Valdyba
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SYDNEJAUS
LIETUVIŠKOJE RADIO 

VALANDĖLĖJE

Gegužės 17 d. vėl bus 
pravesta jaunimo valanda, 
gi gegužės 24 d. bus praves
tas pokalbis apie Liet. B-nės 
Spaudos Sąjungą.

Radio valandėlė lietuvių 
kalba per 2 EA Ethnic Radio 
kiekvieną šeštadienį 10-11 
vai. ryto.

Gegužės 8 d. sydnejiškis 
Bronius Šidlauskas atšventė 
savo 70 metų sukaktį su sa
vo artimiausiais bičiuliais. 
Savo gimtadienio proga p. 
B. Šidlauskas prisiminė ir 
Mūsų Pastogę paaukodamas 
20 dolerių drauge redakto
riui primindamas, kad jis 
savo testamente yra prama- 
tęs Mūsų Pastogei daug di
desnę sumą. Dėkodami 
sveikiname p. B. Šidlauską 
ir linkime daug sveikatos ir 
šviesių metų!

Atidarius vartus iš Kubos 
masėmis bėga iš Kubos ko
munistiniu rojaus. Tūkstan
čiai persikelia į Vidurio ir 
Pietų Amerikos kraštus, bet 
dar daugiau jų plaukia į 
Amerikos Jungtines Vals
tybes vieni savomis prie
monėmis, kitus pergabena iš 
Amerikos suorganizuotas 
transportas. Atrodo, Kubos 
diktatorius F. Castro sąmo
ningai nori atsikratyti opo
zicijos žmonėmis.

REIKALINGAS
odos preso ir karpymo 

operatorius Henryk’s 
Leather Products firmai 
Seftone (Sydney). Garan
tuoja darbą su geru atlygi
nimu ir įvairiomis lengvato
mis. Pageidauja lietuvio. 
Kreiptis tel. 644 1347. Savi
ninkas Henry Dobrowolski.

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

$20
$24
$35
$50

Redakcija rašinius taiso ir 
skelbia savo nuožiūra. Už skel
bimų turinį neatsakoma.

Printed by Rotor Press Pty; Ltd..
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