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Džiaugsmingas Velykų Aleliuja 
težadina visus naujam 

gyvenimui ir prisikėlimui

Kelkite, kelkite!

Velykos - viena iš pačių 
iškilmingiausių švenčių, ka
daise turėtų nepriklauso
moje Lietuvoje. Su pavasa
rio atėjimu Velykos ir la
biausiai atitiko savo tiesio
ginę prasmę — Prisikėlimų 
ne vien religiškai, bet visu 
savo charakteriu. Po ilgo 
šiaurietiško žiemojimo Ve
lykos buvo labiausiai pasi
rgtos, labiausiai laukiamos 
ir jose būdavo daugiausiai 
sukaupta džiaugsmo. Ne 
veltui jos taip gausiai api
pintos liaudies padavimais, 
įvairiausiais burtais, speci
finiais žaidimais ir apeigo
mis. Velykinis margutis, 
kaip naujos gyvybės simbo
lis, prisikėlimo pradas.

Prisikėlimo laukia gamta 
visu savo gaivališkumu, 
šaukiasi žmogus, amžino il
gesio genamas ir siekdamas 
naujos būties, savo buvimo 
pateisinimo ir įprasminimo, 
prisikėlimo šaukiasi ir siekia 
ir prispaustos, pavergtos 
tautos, traukydamos vergi
jos pančius, griaudamos už
tvaras į laisvę.

Gal labiausiai to prisikėli
mo siekia ir laukia visa mūsų 
tauta, uždaryta už spygliuo
tų vielų, morališkai ir fiziš
kai prievartaujama ir žlug
doma.

Tačiau neužtenka to pri
sikėlimo tik laukti ir tikėtis. 
Prisikėlimas įvyksta tik 
tada, kai ne tik laukiamas,

Dr. V. Kudirka

bet ir siekiamas, siekiamas 
sukauptomis pastangomis, 
ryžtinga valia, nepalaužia
mu tikėjimu.

Tikintieji mokomi prisi
kėlimą pasitikti pasninkais, 
atgaila, maldomis. Lietuvai 
prisikėlimą atneš mūsų pa
čių ryžtas, mūsų valia, mūsų 
pačių auka. Iš tikrųjų prisi
kėlimas niekad nebuvo ir 
nėra dovana ar malonė, bet 
atsįekimas, atsiekimas per 
kovą ir pasiaukojimą. Tuš
čios viltys tų, kurie prisikė
limo'tik laukia jo nesiekda
mi. Be pastangų jo nesu
lauks nei tikintieji, vilda
miesi amžino prisikėlimo, 
nei tautos. Gal ir iki dabar 
tebelauktume 1918 metų 
Lietuvos prisikėlimo, jeigu 
pati tauta nebūtų dėjusi 
pastangų jį laimėti.

Ir šiandie Lietuvai ir tau
tai reikalingas priskėlimas. 
Jis pats neateis, bet reikia jį 
patiems pasiimti.

Todėl —
Lietuvos ir tautos prisikėli
mas tik tada įvyks, kai visa 
tauta gyvens prisikėlimo 
dvasia, kai ji bus apėmusi 
visus lietuvius, įskaitant 
vaikus ir kūdikius ir kai visi 
to norėsime ir be atvangos 
jo sieksime. Tada ir laikas 
neturės jokio vaidmens, nes 
prisikėlimo dvasia bus gyva 
ir deginanti ir būsimose 
kartose.

TELESFORAS VALIUS VELYKŲ RYTAS LIETUVOJE

IU

Įvykiai
LENKIJOS KRIZĖ

Pastaruoju metu įtampa 
Lenkijoje didžiulė, kai lais
voji darbininkų unija ’’Soli
darumas” grasino nauju vi
suotiniu streiku, kuris susi
darius pavojingai padėčiai 
buvo atšauktas.

Šiuo metu vyksta Varšu
vos pakto kariniai manevrai 
ir bijomasi, kad jiems vyks
tant galinti įvykti Lenkijos 
okupacija. Kaip tik tuo pačiu 
metu Čekoslovakijoje vyko 
komunistų partijos kongre
sas, į kurį buvo atvykęs ir 
sovietų Brežnevas. Jis 
Lenkijos klausimu viešų 
pareiškimų nepadarė, bet už 
tat Lenkijos įvykius aštriai 
kritikavo čekų prezidentas 
G. Husak, apšaukęs lenkų 
darbininkus antisocialistiniu 
elementu, kad toliau nebus 
toleruojama, tuo pačiu pat
virtindamas vadinamą 
Brežnevo doktriną, kuria 
remiantis įvykusi ir 1968 
metais invazija į Čekoslova
kiją. Atrodo, kad Husak 
kalbėjo už patį Brežnevą.

Pažymėtina, kad čekų ko
munistų partijos kongrese 
tik vienas Brežnevas buvo iš 
kitų kraštų atstovas. Nebu
vo atstovų ir iš satelitinių 
kraštų.

*♦»
Paskutiniu metu Austra

lijos spauda plačiai rašo apie 

rusų KGB agentų infiltraciją 
į atsakingas vietas Britų 
tautų šeimoje ir pačioje 
Anglijoje. Jau vien tas pa
rodo, kad Britų Common
wealth pareigūnai ir gal vir
šūnėje sėdį asmenys vis te
betiki sovietų gera valia, 
kurie skleidžia tik tautų su
gyvenimą, draugystę ir 
gerovę. Tegu pirmiau pasi
žiūri į tuos kraštus, kurie 
jau yra patekę tiesioginėje 
sovietų kontrolėje ir kiek to 
žmoniškumo praktikuojama 
užimtuose kraštuose.

*««

Dėl nuomonių susikirtimų 
su Britanijos Lietuvių Są
jungos Valdyba ir faktinuoju 
’’Europos Lietuvio” leidėju 
pasitraukė iš pareigų ilga
metis Europos Lietuvio re
daktorius rašytojas ir laure
atas Kazimieras Barėnas.

VELYKŲ ŠVENČIŲ
PROGA VISUS MIELUS MŪSŲ PASTOGĖS 
SKAITYTOJUS, RĖMĖJUS, BENDRADARBIUS 
TALKININKUS BEI DARBUOTOJUS NUOŠIRDŽIAI 
SVEIKINAME LINKĖDAMI VISIEMS ŠVIESAUS 
PRISIKĖLIMO

Liet. B-nės Spaudos Sąjungos Komitetas, 
Mūsų Pastogės Redakcija ir 

-■> Administracija

Keramikos paroda

Balandžio 14 d., antradie
nį, 5.30 vai. vak. Sydnejuje, 
Holdsworth galerijoje ati
daroma Jolantos, Janavi- 
čienės

KERAMIKOS PARODA

Jolantą, Janavičienė pla
čiai žinoma kaip menininkė 
keramikė, turėjusi eilę savo 
individualių parodų ir prieš 
porą metų (1979) buvo iš
stačius! savo darbų Londo
ne, Sloalane St. galerijoje. 
Savo žinias šioje meno sri
tyje Jolanta papildė pas di
džiuosius keramikos meist
rus Italijoje ir Prancūzijoje.

**♦
Prezidentas R. Reagan po 
atentato pagal oficialius ko
munikatus gerėja, bet vis 
tiek yra griežtoje gydytojų 
priežiūroje.
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Tegu
•

Gal kam ir svarbu pa
brėžti Velykų svarbą, kaip 
reikšmingą posūkį atitinka
mos ideologijos išpažinto
jams, kaip kad buvome įti
kinti dar nepriklausomos 
Lietuvos laikais. Tada galio
jo viena katalikiškai kriš- 
čioniška pasaulėžiūra, kurią 
praktikuojame ir išeivijoje. 
Tačiau daugeliu atvejų visa 
šita po trisdešimties išeivi
jos metų jau nebegalioja net 
ir tų vyresnių išeivių tarpe, 
neskaitant jaunosios kartos. 
Vakarietiškas liberalizmas 
tiek paveikė mūsų tautie
čius, kad ne tik religiniai, 
bet net ir tautiniai principai 
pakibo ore.

Oficialiai net iki šiandie 
operuojame teisingais ar 
neteisingais skaičiais, kad 
lietuvių tauta yra 80 °/o ti
kinti tauta, besilaikanti savo 
religinių tradicijų!?), tačiau 
jau praėjo pusė šimto metų, 
kai įvairių permainų pasė
koje gavosi ir skirtingos įsi
tikinimų išdavos.

Drauge su okupacija įve
dant tautoje naują religiją 
savaime suprantama, kad 
okupantas siekdamas savo 
tikslų stengiasi rauti iš šak
nų senus įsitikinimus ir jų 
vietoje prigydyti norimus. 
Lygiai vadovaudamasis 
grynai savo politiniais idea
lais okupantas siekia pa
laužti tautinį atsparumą, 
kad visa tauta įsilietų į vie
nalytę rusų - sovietų mono
litą.

Mūsų tautoje kad ir po 
okupaciniu jungu okupantas 
sutiko daug didesnį pasi
priešinimą, negu kur kitur: 
ir tautiniu ir religiniu atžvil
giu visa tauta parodė ir te
berado didesnio pasiprieši
nimo, negu okupantas tikė
josi. Šiandie okupuotoje 
Lietuvoje šalia tautinių 
aspiracijų prijungtas ir reli
ginis motyvas, kuris •pries
paudoje virto esminiu, 
kitaip sakant, tautiškumas 
ir religiškumas pasipriešini
mo prieš okupantą ženklan 
sutapo, ir todėl anoje pusėje 
kas pažeidžia religiją, tuo 
pačiu pažeidžia ir pačią tau
tą ir atvirkščiai. Todėl ne
tektų stebėtis, kad kovoje 
už tautos išlikimą naudoja
masi priemonėmis, kurios ne 
visada sutampa su individo 
vidiniais įsitikinimais. Ka
daise gaivindamas lietuvybę 
Amerikos lietuvių išeivių 
tarpe aušrininkas Dr. Jonas 
Šliupas net eidamas prieš 
savo vidinius įsitikinimus 
Amerikoje padėjo steigti 
tautines lietuviškas parapi
jas, kad iš to būtų kuo dau
giau naudos lietuvybei.

Reikalas kiek kitoks šian
die išeivijoje. Pačia plačiau
sia prasme liberalizmas yra 
tiek giliai įsisiurbęs mūsiš
kių tarpe, kad nubluko ne

skamba...
tik tautiniai, bet ir religiniai 
įsitikinimai. Mus užvaldė 
šiandie vienas ir pagrindinis 
gyvenimo siekis - patogiai ir 
gerai gyventi neatsižvel
giant į jokius idealus. Gal dėl 
to jau ne nuo šiandie lietu
viškais reikalais (bendruo
menės) susirinkimai skysti, 
tautinės pamaldos sekma
dienių bažnyčiose tuščios, 
lietuviškos mokyklos nyks
ta. Skaudu tai konstatuoti 
atsimenant, kaip didžioji 
tautos dalis už tuos pačius 
idealus moka didžiausią 
kainą - rizikuoja ir kenčia 
persekiojimus, nebijo kalė
jimų ar dar skaudesnių oku
panto išgalvotų prievartavi
mo priemonių.

Kai kalbame apie prisikė
limą artėjančių Velykų pro
ga, tai prisikėlimas galioja 
ne vien tik krikščioniškos 
ideologijos tikintiesiems, 
bet visiems ir visose gyve
nimo srityse. Kaip gamtoje

P.L.B. Valdyboje
PLB Valdyba patvirtino 

PLB kultūrinių reikalų ko
misiją, kurią sudaro Vaclo
vas Kleiza (pirm.), Romas 
Kasparas, Danguolė Valen- 
tinaitė ir PLJS atstovas Li
nas Rimkus. Pagrindinis ko
misijos tikslas yra PLB kul
tūrinių uždavinių vykdy
mas, išplaukiantis iš PLB 
Konstitucijos, - praėjusio 
PLB Seimo nutarimų ir gy
venamojo laiko reikalavimų.

* *
Pirmasis šios komisijos 

darbas buvo rašytojo Algir
do Landsbergio kelionės į P. 
E.N. kongresą Kopenhago- 
he, Danijoje suorganizavi
mas bei finansavimas. Ta 
>ačia proga jis pabuvojo 
Londono lietuvių tarpe, lan

kėsi Keston kolegijoje, pa- 
jendravo su Vasario 16 

gimnazijos mokiniais, rinko 
medžiagą studijoms Muen- 
chene ir to miesto lietu
viams atliko savo kūrybos 
rečitalį. Esame dėkingi D. 
Britanijos Lietuvių Sąjun
gos Valdybai, Vokietijos LB 
Krašto Valdybai ir Vasario 
16 gimnazijos vadovybei už 
talką ir nuoširdų rašytojo 
priėmimą.

Šiuo metu komisija rūpi
nasi V. Liulevičiaus knygos 
IŠEIVIJOS VAIDMUO 
NEPRIKLAUSOMOS LIE
TUVOS ATKŪRIMO DAR
BE išleidimu, svarsto gali
mybes sustiprinti kultūri
nius ryšius tarp paskirų 
kraštų ir ieško būdų išplėsti 
knygų, plokštelių, gaidų, 
muzikos juostelių ir pasikei
timo tinklą.

* *
Kun. Dr. Juozas Prunskis 

paskyrė $ 1,000 naujų pre
numeratų lietuviškiems 
patriotiniams laikraščiams 
ir žurnalams rinkimo vajui - 
konkursui. Kultūrinė komi
sija nutarė, jog tokį vajų - 
konkursą skelbs kiekvienais 
metais skirtingiems konti
nentams. Šiais metais naujų* 
prenumeratų rinkimo vajus 
- konkursas yra skelbiamas 

tasai po sunkaus žiemos 
miego mums pažįstamoje 
šiaurėje viskas pabunda ir 
keliasi nuo mažiausios žoly
tės iki visų gyvių įskaitant ir 
žmogaus vidinį pasaulį, taip 
tas prisikėlimo jausmas, at
sibudimas ir pastangos pra
dėti gyvenimą siekiant 
aukštesnių asmeninių ir 
tautinių idealų galioja ir 
tiems, kurie yra nuožmioje 
priespaudoje, lygiai ir tiems, 
kurie mėgaujasi neribota 
laisve. Juo labiau tas palie
čia ir mus lietuvius, kurie 
ypač tautinio prisikėlimo 
laukiame ir siekiame, ir 
kuris yra tiesioginė mūsų 
tautinė užduotis. Velykų 
varpai skelbia prisikėlimą 
kiekvienam, ypač snūdu- 
ruojančiam savo pareigose 
ir savo apsileidime. Kadaise 
Vinco Kudirkos varpas pri
kėlė visą tautą naujam gy
venimui. Tai buvo didysis 
tautos prisikėlimas. Tegu ir 
Velykų varpai kiekvieno lie
tuvio ausyse skamba ta 
pačia V. Kudirkos gaida.

(v.k. L

Australijos ir N. Zelandijos 
lietuviams nuo gegužės 1 d. 
ligi rugsėjo 1 d. Jo pravedi- 
mu bei administravimu rū- 
Eintis paprašyta Australijos 

B Krašto Valdyba. Premi
jų dydis: pirma premija - $ 
500, antra premija - $ 250 ir 
$ 250 yra skiriama tam laik
raščiui ar žurnalui, kuris ga
vo daugiausiai
prenumeratų.

PLB Valdyba ir kultūrinių 
reikalų komisija reiškia gilią 
padėką kun. Dr. J. Pruns- 
kiui už šio vajaus - konkurso 
premijų paskyrimą. Tenka 
pastebėti, jog kun. Dr. J. 
Prunskis įvairioms premi
joms jau yra skyręs keliolika 
tūkstančių dolerių.

*.*
Kiekvieno krašto valdyba 

yra prašoma turėti vieną 
narį kultūrinės veiklos 
koordinavimui. Jo/jos var
dą, pavardę bei adresą pra
neškite kultūrinių reikalų 
komisijai PLB būstinės ad
resu ligi gegužės 1 d.

* *
Pradėjus darbą kultūrinių 

reikalų komisija pastebėjo 
didelį žinių trūkumą apie 
kultūrinių bei meninių vie
netų veiklą paskiruose 
kraštuose. Taip pat neturi
me informacijos ir apie iški
lesnius mūsų meno kūrėjus, 
pav. dailininkus, rašytojus, 
muzikus, solistus, teatralus, 
šokio menininkus, audėjus ir 
pan.

Todėl norime sudaryti są
rašus bei kartotekas apie 
visų kraštų kultūrines pajė
gas, kad vėliau tomis žinio
mis galėtume pasidalinti su 
Jumis ir turėtume geresnę 
orientaciją planuojant įvai
rių kultūrininkų pasikeitimą 
tarp kraštų. Taip pat pagei
daujame informacijos apie 
Jūsų krašto lietuvius, kurie 
renka tautodailę, dokumen
tines knygas, filateliją ir ki
tą mūsų tautos archyvinę 
medžiagą. Norėtume taip 
pat sužinoti ir apie archyvus

Konkursas 
spaudos platintojams

NAUJŲ PRENUMERATŲ 
KONKURSAS - VAJUS

1. Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės Valdyba 
skelbia lietuviškiems patri- 
jotiniams laikraščiams bei 
žurnalams naujų prenume
ratų rinkimo konkursą - vajų 
Australijoje ir N. Zelandijo
je. Konkurso mecenatu yra 
kun. Dr. Juozas Prunskis, 
tam tikslui paskyręs 1,000 
dol. (U.S.)

2. Konkursas prasideda 
1981 m. gegužės 1 d. ir bai
giasi rugsėjo 1 d.

3. Konkurse gali dalyvauti 
visi Australijoje ir N. Zelan
dijoje gyveną lietuviai.

4. Terminui pasibaigus, 
konkurso dalyvis gauna iš 

bei muziejus, kurie yra Jūsų 
krašte.

Tam tikslui duodame an
ketos pavyzdį, kurį prašome

ANKETA

VARDAS — PAVARDĖ......................................................
ADRESAS — GATVĖ.........................................................
MIESTAS, VALSTYBĖ.......................................................
TELEFONAS...................
PROFESIJA —MENO ŠAKA..................................... ;.....
APIBUDINIMAS: (asmuo, vienetas, ansamblis t.t.)

* *
Ketvirtasis Mokslo ir Kū

rybos Simpoziumas įvyks 
1981 m. lapkričio 25-28 die- 
nomisChicagoje. Jo tikslas - 
susipažinti mokslo darbuo
tojams tarpusavyje, pasida
linti žiniomis ir patyrimu bei 
sustiprinti ryšius su savaja 
lietuviška visuomene. Pag
rindinė šio simpoziumo te
ma: peržvelgti ir panagrinė
ti, ką lietuvis mokslininkas, 
menininkas, profesionalas 
yra atsiekęs, dirbdamas ir 
kurdamas už Lietuvos ribų.

PLB Valdyba kreipiasi ir 
prašo: a) galimai plačiau pa
informuoti savo krašto lie
tuvius apie šį Simpoziumą, 
b) paraginti ir, jei galima, 
sudaryti sąlygas Jūsų kraš
to mokslo bei kūrybos dar
buotojams Simpoziume da

INFORMACIJA KRONIKŲ REIKALU

Prieš metus lankantis 
Australijoje kun. K. Kuz
minskui buvo paskelbti pla
toki planai Lietuvos Katali
kų Bažnyčios Kronikų leidi
mui tomais lietuvių ir sveti
momis kalbomis. Dabar me
tams praėjus daug tautiečių 
pradėjo teirautis manęs ir p. 
A. Vinevičiaus, kuris Kroni
kas platina, kaip kronikų 
leidimo reikalai iš tikrųjų 
stovi, ypač anglų kalba. Čia 
patiekiu kun. K. Kuzminsko 
laiško ištraukas kronikų lei
dimo reikalu.

”LKB Kronikos anglų 
kalba knyga jau pilnai pa
ruošta ir atiduota spaustu
vei ir 6 savaičių laikotarpyje 
bus atspausdinta. 

laikraščių ir žurnalų leidėjų 
liudijimą apie jo surinktas 
naujas prenumeratas. Šiuo 
liudijimus jis persiunčia 
Australijos LB Krašto 
Valdybai nevėliau spalio 1 d.

5. Australijos LB Krašto 
Valdyba paskelbia konkurso 
laimėtojus ligi lapkričio 1 d. 
ir apie tai praneša PLB Val
dybai.

6. Konkurse skiriamos dvi 
premijos: pirmoji premija - 
500 dol. (U.S.) ir antroji - 250 
dol. (U.S.)

7. Laikraštis ar žurnalas, 
kuriam konkurso metu buvo 
surinkta daugiausiai naujų 
prenumeratų, gauna 250 dol. 
(U.S.)

PLB Valdyba

padauginti ir panaudoti. Už 
visą informaciją Jums 
esame labai dėkingi.

lyvauti, ir c) pakviesti gali
mai gausiau įsijungti į ren
giamas parodas su savo dar
bais.

Visais Simpoziumo reika
lais kreiptis į Simpoziumo 
Organizacinio Komiteto pir
mininką inž. Juozą Rimke
vičių (4627 S. Kilpatrick 
Ave., Chicago, Hl. 60632, tel. 

’312 - 585 1983) arba į Moks
linės Programos Komiteto 
pirm. Dr. Praną Zundę (1808 
Timothy Dr., N.E., Atlanta, 
Ga 30329, tel. 404 - 634 7517)

IŠNUOMUOJAMAS

didelis, gražus kambarys 
su baldais MarrickviUe 
(Sydney) $ 25 savaitei. Pa
geidaujama nerūkančių. 
Teirautis tel. 560 2029 tarp 
4-8 vai. p.p. I

Šiais metais apie rudenį 
bus išleista LKB Kronikos 
lietuvių kalba šeštas tomas.

Valdyba nutarė šiemet iš
leisti anglų ir ispanų kalbo
mis šeštuosius tomus, ku
riuose bus sudėtos pačios 
naujausios Kronikos kurios 
yra lietuviškame VI tome. 
Ateityje bus leidžiama ly
giagrečiai su lietuviškomis 
Kronikomis tie patys tomai 
anglų, ispanų ir gal prancū
zų kalbomis. Šiemet išleisi
me 7 tomus LKB Kronikos 
keturiomis kalbomis”.

J.P. Kedys
L.K.B.K.L. Sąjungos 

Įgaliotinis Australijoj

?Mūsų Pastogė‘Nr.‘

2



PAGERBIANT HENRIKĄ ŠALKAUSKĄ

Kiti apie Henriką
N.S.W. Meno Galerija turi 

Barbės pristatyti Henriko 
alkausko rletrospektyvią 

parodą 1925-1979, kuri yra 
viena iš mažesnės apimties 
retrospektyvių parodų seri
jos, Galerijos pristatytų per 
pastaruosius šešerius ar 
septynerius metus.

Per savo veiklos Sydne- 
juje tris dešimtmečius Hen
rikas Šalkauskas pasidarė 
vienas iš labiausiai gerbia
mų menininkų Sydnejuje, 
žinomas ne vien dėl savo 
darbų, bet ir dėl savo šiltos 
asmenybės ir dosnumo. Žiū
rėdami į praeitį, mes galime 
įžvelgti, kaip Henriko Šal
kausko įtakoje atgyvėjo 
graviūrų menas Sydnejuje į 
šeštojo dešimtmečio pabaigą 
(late fifties). Jis tai atsiekė 
savo gyvais lino raižiniais, o 
vėliau - šilko raižiniais, bei 
savo entuziazmu organizuo
jant graviūrų parodas. Bet 
gal būt pats jo svarbiausias 
įnašas buvo septintame de
šimtmetyje (in the sixties), 
kai jis įkvėpė šviežių jėgų ir 
gyvybės akvarelės menui 
Australijoje, išstatydamas 
parodose seriją didžiulių 
ekspresionistinių kūrinių, 
kurie tuoj patraukė visų 
žiūrovų dėmesį.

Šių akvarelės darbų atžy
mėsimų tarpe buvo ir pre
mija gauta per Tarptautinę 
Jaunųjų Dailininkų Parodą 
Tokijo 1969.

Vladas Šakalys pasakoja 
apie savo pabėgimą

ĮVYKIAI SAUGUMO 
KALĖJIME

Vladas Šakalys sovieti
niuose kalėjimuose praleido 
apie 15 metų. Nekartą jam 
teko būti Vilniaus saugumo 
rūsiuose, įvairiose kamero
se.

1973 gale ar 1974 pradžio
je, kai buvo žiema, j į sau
gumas įgrūdo į savo pože
mius, į pirmą kamerą. Ten 
jis jautėsi "kaip namie” - 
daug kartų buvęs, daug 
kartų tardytas. Kameroje 
rado du vaikinus. Vienas jų 
buvo Šarūnas Žukauskas, 
studentas iš Kauno, patekęs 
pirmą kartą. Vladas ėmė jį 
šviesti, kaip laikytis tardy
mo metu. Svarbiausia - nie
ko nepasakoti, kas gali do
minti tardytoją.

Vladas čia sužinojo, kad 
studentas kaltinamas daug 
kuo, vienas kaltinimas yra, 
kad jis platinęs Molotovo - 
Ribbentropo dokumentų 
nuorašus.

Tai buvo Vladui Šakaliui 
naujiena. Jis prašė, kad stu
dentas padarytų savo bylos 
išrašus, kaip tik tas vietas, 
kur lietė Molotovo-Ribben- 
tropo dokumentą ir nuorašų 
platinimą. Pasinaudodamas 
savo teise, studentas Šarū
nas Žukauskas tokius išra
šus padarė.

Henriko artima draugė per 
20 metų Eva Kubbos, pasiū
lė, kad N.S.W. Meno Galeri
ja įsteigtų Henriko Šalkaus- 

Primenant šio įžymaus ko Dabartinio Meno Įsigiji- 
menininko vardą ir jo indėlį mo Premiją - Fondą. Sis

Dail. Henrikas Šalkauskas

Negalėjau išlikti Lietuvoje

SLEPIAMA NUO ŽMONIŲ

Suprantama visa tai buvo 
slepiama nuo žmonių. Visur 
buvo skelbiama ir dar yra 
skelbiama, kad Lietuva pati 
savo noru įsijungė į Sovietų 
Sąjungą. Tie slapti Moloto- 
vo-Ribbentropo dokumentai 
rodo visa ką kitą, kad Sovie
tų Sąjunga planavo okupuoti 
Pabaltijo kraštus.

Maskva mokėjo taip slėp
ti, maskuoti, kad ir valdžios 
žmonės apie juos nieko neži
nojo. Vilniaus KGB padarė 
ekspertyzę, ar tie raštai tik
rai esą tikri. Jie kreipėsi į 
Reginą Žiebaitę, istorijos 
mokslų kandidatę. Ji turėjo 
priėjimą prie specfondų ir ji 
pasakė, kao tie tekstai ati
tinka dokumentus, kad 
tekstai, versti iš anglų kal
bos, neiškraipo minties. 
Taip negalima kaltinti Šarū
no Žukausko tekstų klasto
jimu. Suimtam studentui 
tuoj buvo pritaikyti kiti kal
tinimai - jis apkaltintas anti
tarybiniais komentarais.

Patį tekstą į Lietuvą at
vežė vienas disidentas. Tada 
ir buvo prieita vieningos 
minties, kad šiuo dokumen
tu galima sugriauti sovietinę 
propagandą apie laisvą pri
sijungimą.

45-rių PARAŠAI IR 
TEKSTAS

Vladas Šakalys buvo vie
nas iš tų autorių, kurie rašė 
tekstą rusiškai. Tekstas tu
rėjo protestuoti prieš Molo- 
tovo-Ribbentropo susitari
mus ir turėjo viską demas
kuoti. Prie teksto dirbo 
glausta žmonių grupė, kad 
nesužinotų saugumas.

Surašius tekstą, buvo ieš
komi parašai. Lengviausia 
juos buvo surinkti Estijoje, 
sunkiausia Latvijoje. Bet 
pagaliau buvo iš viso 45 pa
rašai.

Tada visi dokumentai bu
vo pervežti į Maskvą. Per
vežant imtasi visokiausių 
saugumo priemonių, kad 
dokumentai nežūtų. Mas
kvoje jie ir buvo įteikti Va
karų žurnalistam. Tada 
Maskva tiesiog pasiuto ir 
griebė Vilniaus saugumą, 
kad jis nesusitvarko.

PRADEDAMA
SUIMINĖTI

Saugumas apsisprendė 
visų iš karto nesusemti, nes 
tai būtų nepatogu, atkreiptų 
dėmesį. Ėmė pasirašiusius 
tardyti, suiminėti. Suiminė
jo pradžioje mažiau žino
mus, kad būtų ir triukšmo 
mažiau. Triukšmingus suė
mus, pasidaro ir didesnis 
triukšmas, o saugumas to 
nenorėjo.

VI. Šakalys visus agitavo 
neklausyti saugumo, neiti, 

fondas buvo dosniai aprū
pintas menininko motinos, 
p. Onos Šalkauskienės, iš 
kirribilli. Poniai Šalkaus
kienei ir Evai Kubbos mes 
reiškiame savo nuoširdžią 
padėką ir Meno Galerija 
džiaugiasi, galėdama jungtis 
su Henriko Šalkausko var
du, kuris irgi tuo būdu bus 
taip tinkamai ir prasmingai 
prisimenamas.

Šio fondo premijuoti kūri
niai bus įsigyjami kartą per 
dvejus-metus. Pirmasis įsi
gijimas įvyks ryšyje su Ga
lerijos ’’Australian
Perspecta of Contemporary 
Art” 1981 m. gegužės - bir
želio mėn.

Edmund Capon, N.S.W. 
Meno Galerijos Direktorius 

(Vertė V. Patašius)

Folklorinis koncertas
Pasiruošimas Shell tauti

nio festivalio koncertui, ku
ris, kaip ir kiekvienais me
tais, įvyks birželio pradžio
je, vyksta pilnu tempu. Mu
zikai, šokėjai ir dainininkai 
daug dirba; grupės tobulina 
savo suprojektuotą progra
mą.

Grupių vadovai ir admi- 
nistoriai, susirinkę Operos 
rūmuose posėdžiui,apsvars
tė visus koncerto punktus. 
Lietuvius atstovavo Gintaro 
vadovai Ava Saudargienė ir 
Kajus Kazokas.

Vyr. vadovas/rengėjas 
Guillermo Arenas supažin
dino susirinkusius su šven
tės detalėmis. Įvyks penki 
koncertai, trys didžiojoje 
koncertų salėje ir du mažoj

kai jis kviečia, mokė, kaip 
laikytis tardymo metu.

Buvo kalbų pereiti į pog
rindį ir ten dirbti. Pas jį at
silankė Petkevičius, ir jis tą 
patį vakarą apsisprendė pe
reiti į pogrindį, bet jį saugu
mas suėmė begrįžtantį 
namo.

Saugumas norėjo surasti 
žmogų, kuris paneigtų para
šus, pasakytų, kad tai su
klastota. Tokiu galėjo būti 
kiekvienas.

Vladas Šakalys jau buvo 
vedęs, turėjo šeimą. Tokį 
jau galima ir gundyti, pasiū
lyti, gal jis apsigalvos.
Saugumas apsisprendė 
susitvarkyti ir su VI. Šaka
liu. Gegužės 30, penktadienį, 
jį tardė ir tardė. Ir aiškiai 
pasakė, kad pirmadienį jį 
suims. Tą vakarą jį paleido 
namo. Ar jis gali pabėgti? 
Bet kur? Namai jau kelios 
savaitės buvo sekami sau
gumiečių. Gal tyčia norėjo į 
skaudinti, kad jis šeimos ap
linkoje suprastų savo tra
gišką būseną - vėl kalėjimas.

Bus daugiau

GERA KNYGA

Vasario 27 d. Jaunimo 
centro kavinėje. Čikagoje 
sutikome naują, M.K. inicia
lais pažymėtą autoriaus 
knygą ’’Valstybininkas poli
tikos sūkuriuose”. Ši knyga 
skiria mūsų žymiajam vals
tybininkui prel. Mykolui 
Krupavičiui prisiminti. 
Knygoje telpa šio vyro bio
grafiniai bruožai, jo amži
ninkų atsiminimai, laiškai, 
dokumentai. Knyga įdomi ir 
vertinga, istorijai daug me
džiagos paliekanti.

HENRIKO ŠALKAUSKO 
APŽVALGINĖ PARODA

vyksta nuo balandžio 11 d. 
iki gegužės 24 d. N.S.W. 
Meno galerijoje Sydnejuje. 
Galerijos lankymo valandos: 
10 -17 vai. kasdien įskaitant 
ir šeštadienius; 12 - 17 vai. 
sekmadieniais.

ĮSIGYKITE KATALOGUS

Parodos proga išleistas 
gražiai iliustruotas spalvotu 
viršeliu H. Šalkausko paro
dos katalogas su 15 jo darbų 
reprodukcijų. Tariny paro
dos globėjo ir N.S.W. Meno 
Galerijos direktoriaus G. 
Docking’o įvadinis rašinys, 
parodoje išstatytų H. Šal
kausko kūrinių sąrašas bei 
dailininko biografija. Kata
logo kaina $ 5.

reKordavimo salėje: gegužės 
31 d., birželio 6, 7 ir 8 d. 
Programą išpildys 63 gru
pės, kiekviena koncerto 
programa bus skirtinga.

Sydnejaus lietuvių tauti
nių šokių grupė Gintaras 
dalyvaus programoje birže
lio 7 d. 7 vai. p.p. koncertų 
sa.le je. Gintaro programoje 
Rudens linksmybės. Tauti
nių šokių grupė Sūkurys

• gegužės 31 d. 2-4 vai. 
p.p., šoks du tautinius šo
kius.

Folklorinio festivalio ati
darymas įvyks gegužės 30 d. 
1 vai. Prasidės dalyvių pa
radu ir atskirų grupių šo
kėjų pasirodymu. Viskas 
vyks lauke prie didžiųjų 
Operos rūmų laiptų. Publika 
kviečiama kuo skaitlingiau 
dalyvauti. Apsirengusiems 
tautiniais rūbais bus speciali 
tribūna, kurioje galės sėdė
ti. Atidarymo iškilmes fil
muos 0/28 stotis ruošiamam 
tautų spektakliui (Televi
sion Spectacular). Kiekviena 
tautybė užinteresuota kuo 
skaitlingiau prisistatyti.

Suplanuotas kiekvieno 
koncerto iškilmingas užbai
gimas. Visos grupės dalyva
vusios programoje sueis į 
sceną ir su daina, tam reika
lui sukurta, susijungs sce
noje ir sueis į kontaktą su 
publika.

Koncertams bilietai jau 
parduodami. Koncertų salė
je kaina: suaugusiems - 7.90, 
studentams ir pensininkams 
- $ 4.50. Grupėms nuolaida: 
suaugusių grupei $ 5.00, 
studentų $ 2.50. Rekordavi- 
mo salėje kainos: suaugu
siems $ 4.50, studentams ir 
pensininkams $ 2.50, konce
sijai $ 3.50 ir $ 2.00. Bilietai 
numeruoti, bet pirmiau 
pirkę gaus geresnes vietas 
iš eilės. . .

Ava Saudargiene

Vakaronėje apie šį vals
tybininką kalbėjo Bernardas 
Žukauskas, apie Steigiamąjį 
Seimą - Vytautas Šoliūnas. 
Gana įdomiai kalbėjo kun. 
Vytautas Bagdanavičius 
vertindamas knygą ir vals
tybininką prel. Krupavičių.

Vakarone paįvairino Balio 
Pakšto vadovaujamas muzi
kinis vienetas sėkmingai at
likęs lietuviškų dainų pynę.

Knyga verta dėmesio, 
skaitytina ir išliekanti.
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PASIDAIRYMAI ČIKAGOJE
Rašo Jurgis Janušaitis

Šį kartą mielus australie- 
čius lietuvius kviečiu pabu
voti tradicinėje, jau daugelį 
metų ruošiamoje Kaziuko 
mugėje.

Skubame kovo 8 d. į Jau
nimo centrą. Juk čia netru
kus prasidės didelis šurmu
lys-Kaziuko mugė. Unifor
muoti skautės ir skautai, 
vyresnieji, didieji vadai ir 
eiliniai rikiai, kaip skruzdės 
skuba savais takais ir vis 
su svarbiomis pareigomis. 
Juk iš vakaro skautu tuntai, 
draugovės ir skiltys triūsė 
didžioje Jaunimo centro sa
lėje. Prekystaliuose dėstė 
puikius eksponatus, mamy
čių, tėvelių ir pačių skautų 
pagamintus. Juk rytojaus 
dieną čia suplauks irgi lietu
viškoji minia, pirks gami
nius, stebėsis skautu išra-
dingumu. pramogaus. 
Reikia pažymėti, kad šiais 
metais, kaip teigia skautų 
vadai, kiek mažiau ekspo
nuota dirbinių. Gal, sako, 
ima pavargti tėvai, gal 
entuziazmas mažėja? Bet 
nežiūrint viso to, dar pakan
kamai turtingai atrodė 
mugė.

Į mugę atsilanko Lietuvos 
generalinė konsule Juzė 
Daužvardienė. Tai nenuils
tanti mūsų tautos reprezen- 
. anie.-Ji visur, kur tik kvie
čiama, suskumba, taria žodį. 
Ir šį kartą ji perkerpa kas
piną, atidaro su sveikinimais 
mugę. Ją supa ir lydi vyr. 
skautininkai, didieji skautų 
vadai ir minia. Gana nuotai
kingas momentas, drauge 
ženklinantis mūsų solidaru
mą.

Mugę aplankė gana daug 
žmonių. Pirko gaminius, su
ko laimės ratą, siek ė laimė
jimų. nebuvo pamiršta ir 
lietuviškoji knyga, turėjusi 
skaitytojų dėmesį. Nesto
kojo ir užkandinės lankyto
ju. Visur vyravo lietuviškie
ji patiekalai, skanūs, pačių 
skaučių pagaminti.

Ar dar ilgai rinksimės į 
Kaziuko muges? — klausia 
po gyvenimo našta jau pa
linkęs tėvynainis, žvelgda
mas į didįjį skautų skruzdė
lyną. Kiek patylėjęs atsakė: 
gražu, kad dar tiek jaunimo 
gyvena šūkiu — Dievui, Tė
vynei ir Artimui. Pagarba 
skautų vadams, kurie dirba 
su mūsų jaunimu. Iš šio jau- 

rr' susilauksime naujų 
Kurie pakeis palūžu-

X
skaniai dirba ge- 

, . jaunimo centre sekma- 
uk-r.iais dažnai čia sutiksi 
būrius uniformuotų skaučių 
ir skautų, budinčių, kad tau
tinė sąmonė neužgestų.

PAGERBĖ KŪRĖJUS 
SAVANORIUS

Kai Kalbame apie mūsų 
.autos prisikėlimą laisvam, 
nepriklausomam gyvenimui, 
sugrįžtame į 1918 metus ir 
prieš mus iškyla Lietuvos 
kariuomenės kūrėjų-sava- 
soriu žygiai. Jų sudėta 

Kraujo ir gyvybės auka lieka 
nemari. Todėl ir šių žygių 
dalyviai mūsų tarpe lieka 
nemarūs, neužmirštami ir 
gerbtini. Kūrėjus savano
rius išeivijoje mažai teprisi
mindavome. Vasario 16 pro
ga minėjime paprašydavo
me salėje juos atsistoti, kar- 
iais prisegdavome po gėlę. 
Ir viskas.

Tik Lietuvių Bendruome
nės Marquette Parko apy
linkės valdyba, Čikagoje, 
giliau suprato kūrėjų sava
norių lūkesčius ir viltis ir 
vasario 21 d. Lietuvių tauti
niuose namuose suruošė 
jiems išskirtiną parengimą. 
Parengime dalyvavo Čika
goje ir apylinkėse gyvenan
čiu kūrėjų savanorių 20. Ta
čiau buvo pagerbti skyriaus 
27 asmenys.

Pagerbimui sumaniai va
dovavo apylinkės pirminin
kė Birutė Vindašienė. Salė 
perpildyta. Kūrėjus savano
riui pasitiko rengėjai ir 
kiekvienam prisegė po gyvų 
gėlių žiedą, o skyriaus pir
mininkas Juozas Tamulis 
prisegė savanorių kūrėų 
ženklą.

Lietuvos gen. konsule Čikagoje Juzė Daužvardienė

MELBOURNE

LIET. BIBLIOTEKA

Šaltinių bibliotekai A. 
Taškūnas prisiuntė tris savo 
mokslinių laipsnių disertaci
jas, P.R. Kabaila - vieną 
savo mokslinio laipsnio di
sertaciją. Šiems mūsų jau
niems ir gabiems akademi
kams didelis ačiū.

Ačiū jiems, aukojo knygas 
ir žurnalus bibliotekai J. 
Kulys, J. Meiliūnas, 
ALFAS.

Būtų didelis ačiū, jei kas 
malonėtų perleisti žurnalų 
komplektams trūkstamus 
šiuos numerius: 1972 Aidų 
Nr. 10,1980 Lituanus Nr. 2, 
1980 Kario Nr. 2.

J. Mikštas 
Bibliotekos vedėjas

AUKOS L.S. FONDUI

1980 metų laikotarpyje, 
per Geelong Lietuviškosios 
Skautybės Fondo atstovą, 
šiam Fondui aukojo:

$ 100 - p. Jonas Norman
tas

Po $ 25 - p.p. Jurgis Sed- 
liorius, Algis Karpavičius

Po $ 20 - Geelong Lietuvių 
Sąjunga, p. J.V. Mačiuliai

Akademinėje dalyje vys
kupas Vincentas Brizgys 
sukalbėjo invokaciją. Sim
bolines žvakes uždegė Lie
tuvos generalinė konsule 
Juzė Daužvardienė. PLB vi
cepirmininkas adv. S. Kup
rys, Altos pirmininkas Dr. 
K. Šidlauskas, kūrėjai sava
noriai S. Statkevičienė ir 
Lietuvos kariuomenės kū
rėjų savanorių sąjungos Vy
tauto Didž. Čikagos sky
riaus pirmininkas Juozas 
Tamulis. Penkios uždegtos 
žvakės ženklino karštą kū
rėjų savanorių meilę Lietu
vai ir jie prisiminti išsklidę. 
po visą pasaulį.

Jautrų sveikinimo žodį 
tarė Lietuvos generalinė 
konsule Juzė Daužvardienė, 
vertindama šių tėvynės

Po $ 10 - Geelong Lietuvių 
Choras, p.p. A.J. Medeliai, 
Vacys Povilaitis, C.P. Vai
čekauskai, kun. Pranas 
Dauknys.

Po $ 5 - p.p. I.J. Gailiai, 
Alfonsas Baltrūnas

Jonas Normantas, paau
kavęs $ 100, tampa pirmasis 
Australijoje lietuvis rėmė
jas - šimtininkas.

Liet. Skautybės Fondo 
atstovas nuoširdžiai visiems 
aukotojams dėkoja, kurie 
savo kilnadv-asiškumu remia 
lietuviškąjį skautišką jauni
mą. Ypatingą padėką atsto
vas reiškia p. J. Normantui 
ir sveikina tapusį pirmuoju 
Australijoje rėmėju - šimti
ninku.

Nuoširdžių tautiečių au
kos persiųstos L.S. Fondo 
Centro Valdybai.

Su skautiškais linkėjimais 
v.s. Alg. Karpavičius 
L.S. Fondo atstovas

P.S. Geelong Lietuviško
sios Skautybės Fondo atsto
vas priima ’’Skautų Aido” 
prenumeratą, užsako įvai
rius skautiškus leidinius bei 
lietuviškas knygas. Atstovo 
adresas: 106 Thompson Rd., 
North Geelong, Vic., 3215. 
Tel. 78 2351. ALKA 

sūnų anų metų ryžtą ir auką 
Lietuvai. Pagrindinę kalbą 
pasakė aukštas pareigas 
amerikiečių įstaigoje einan-* 
tis, aktyvus visuomeninin
kas inž. Valdas Adamkus. 
Tai puikus, gilios minties, 
didelės toleracijos kalbėto
jas. Jis trumpai, bet gyvai 
pasklaidė nuskubėjusios is
torijos lapus, stabtelėjo ties 
kūrėjų savanorių didžiuoju 
įnašu į Lietuvos nepriklau
somybės atkūrimą, kvietė 
užmiršti nesantaikas, o gy
venti ir dirbti kūrėjų sava
norių pavyzdžiu. Jis palydė
tas karštasi plojimais.

Prisimenant visus amži
nybėn išėjusius kūrėjus sa
vanorius, partizanus ir žu
vusius už Lietuvos laisvę 
Apolinaras Bagdonas pas
kaitė savo kūrybos Maldą, 
kurią palydėjo Balys Pakš
tas rageliu. Savanoriams 
kūrėjams šia proga sveiki
nimus išreiškė PLB vardu 
adv. S. Kuprys, Altos - Dr. 
K. Šidlauskas, LB Vidurio 
Vakarų apygardos pirm. K. 
Laukaitis, Ramovėnų - J. 
Gaižutis, Šaulių sąjungos 
pirmininkas K. Milkovaitis, 
Birutiečių - Leonaitienė, 
Balio J. Jasaitis.

Lietuvos generalinė kon
sule Juzė Daužvardienė, 
asistuojant LB valdybos na

Namie
BRISBANE

JUOZUI KLIMUI 70 METŲ

Juozas ir Elena KLimai 
yra viena iš populiariųjų 
šeimų Brisbanėj. Ypatingai 
Juozo žmonelė prieš 30 metų, 
čia šeimai atvykus, kelerius 
metus šoko tautinius šokius, 
dirbo apylinkės valdyboje ir 
dar ir dabar nepamainoma 
mūsų chorelio choristė. Juo
zas visur kartu lydėjo šeimą 
į choro repeticijas, nors, 
kaip pasivadinęs ’’bebalsiu” 
patsai nedainuoja, bet sielo
jasi ir džiaugiasi kiekvienu 
mūsų giesmės ar dainos ge
riau praskambėjusiu 
posmeliu. Abu labai aktyviai 
dalyvauja kiekviename mū
sų parengime.

Juozas kilimo jurbarkiškis 
stambaus ūkininko sūnus, 
kuris jau tenai savo tėvų 
ūkį buvo sutvarkęs pavyz
dingai. Čia irgi savo namą 
Boondall priemiestyje ir so
dybą pavertė į vieną iš pa
vyzdingųjų čia Brisbanėj. 
Namų durys visad atviros 
visiems. Atvyksta vysku
pas, kunigas ar šiaip koks 
svečias iš kitur, tuojau būna 
pakviesti į vaišingus p.p. 
Klimų namus.

Juozo gimtadienis sutam
pa kartu ir su jojo vardinė
mis, todėl šeštadienį, kovo 
21-mą dieną ir 70-ties metų 
amžiaus sukaktuvės buvo 
atšvęstos su prideramu iš
kilmingumu. Didžioji dalis 
Brisbanės aktyviųjų lietuvių 
buvo pakviesti į vaišes. 
Daug gražių žodžių pasakė 
svečiai sukaktuvininkui bei 
sugiedojo ilgiausių metų. 
Visi linkėjo Juozui stiprios 
sveikatos bei gražios atei
ties. Stalo programą sklan
džiai pravedė Br. Butkus.

Vyt. Lorenco akordijonui 
prabilus, įsijungė seni jauni į 
šokį. Reikia paminėti, kad 
vaišėse ’ dalyvavo viešnios 
net iš Vakarų Vokietijos, tai 
Viktorija Kerpavienė su 
dviem dukrom iš Hamburgo, 
kurios atostogaudamos 
Australijoj buvo apsistoju
sios pas Klimus. Ir šia proga 

riams Jurgiui Janušaičiui ir 
Br. Andriukaičiui, kiekvie
nam kūrėjui savanoriui įtei
kė skulpt. Petro Vėbros 
gražiai pagamintus žymenis, 
kuriuose yra įrašas ’’Per 
amžius budėję, laisvę laimė
jom, per aukas ir pasišven
timą”. Šalia kario galva, sa
vanorių medalis ir apačioje 
įrašas - pavardė, vardas ir 
LB Marquette Parko apy
linkės valdyba.

Trumpą padėkos žodį tarė 
J. Tamulis. Akademinė dalis 
baigta Lietuvos Himnu.

Meninę, įdomią, muzikinę 
dalį atliko Čikagos lietuvių 
styginis ansamblis, vado
vaujamas muz. Fausto Stro- 
lios, drauge su jauna, gra
žaus balso soliste Buntinai- 
te.

Jaunimo vardu savano
riams kūrėjams sveikinimus 
išreiškė Kr. Donelaičio litu
anistinės mokyklos mokiniai 
- Aušra Jasaitytė ir Andrius 
Plienas, drauge padekla
muodami Maironio Pirmyn į 
kovą ir Senovės dainą.

Tenka psidžiaugti tokiu 
išskirtinu renginiu, gerai 
organizuotu. Tai nors mažy
tis atpildas ir prisiminimas 
tų, kurie pirmieji sudėjo di
džiąją auką ant tėvynės 
laisvės aukuro.

ir 
svetur

linkėtina mielam sukaktuvi
ninkui džiugių ir šviesių die
nu- K.S.

APYLINKĖS VALDYBOS 
RINKIMAI PERTHE

Vasario 8 d. sušauktame 
apylinkės valdybai išrinkti 
susirikime po vykdomųjų 
organų pranešimų, priimtų 
be kritikos, prasidėjo kandi
datų siūlymas į naują valdy
bą. Palyginamai susirinkime 
dalyvavo gausiai. Neatsira
dus kandidatų ir buvusiai 
valdybai griežtai atsisakius, 
susirinkimo buvo paprašy
tas ALB Krašto Tarybos 
narys p. A. Klimaitis su
šaukti specialų susirinkimą.

Kovo 29 d. toks susirinki
mas buvo sušauktas. Jame 
patiektas vienas bendras 
kandidatų sąrašas ir plojimu 
išrinkta apylinkės valdyba 
tokios sudėties: Verutė Mi
liauskienė, Jonas Miliaus
kas, Vincas Kasputis ir du 
jaunimo atstovai Angelė 
Pasčekaitė ir Eugenijus 
Stankevičius. Į Kontrolės 
Komisiją įėjo p. Kuzmickas, 
J. Petrukėnas ir J. Čyžas.

Išrinkus ir pasveikinus 
naują valdybą sekė praneši-. 
mai. Paaiškėjo, kad Pabal- 
tiečių Komiteto pirmininkui 
p. Miliauskui susirgus, jo 
vietą užėmė kitas ir taip šiuo 
metu komitete lietuvių 
atstovo nėra. Nutarta padėtį 
atstatyti. Jaunimo atstovas 
E. Stankevičius pranešė 
apie taut, šokių grupės gyvą 
veiklą, Pavergtų Tautų Ko
miteto atstovas p. Steckis 
pranešė apie komiteto žy
gius dėl dvigubos pilietybės. 
Kreiptasi ir į spaudos bend
radarbius, kad savo kores
pondencijose jie laikytųsi 
objektyvumo.

Susirinkime iškeltas rei
kalas susirūpinti jaunimo 
lietuvišku švietimu, ypač 
dabar turint tam palankias 
sąlygas savuose namuose. 
Tačiau ši mintis taip ir pali
ko nesvarstyta. J.g
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KAS YRA A.S.S.?
(AKADEMINIS SKAUTŲ SĄJŪDIS)

(Iš fil. E. Jonaitienės disku
sinio pašnekesio A.S.S. Stu
dijų Savaitgalyje, Anglesea, 
Victorijoje, 1981 kovo 20 - 21 
H (i.)

Leidžia Australijos Rajono Spaudos Skyrius. Rašinius siųsti: 
ps. fil. E. Jonaitienė, 18 Gloucester Rd., Epping, N.S.W. 2121 
Tel. 869 1159Nors lietuviška Akademi

nė Skautija jau gyvuoja ne
toli 60-ties metų, tačiau dar 
ir šiandien išgirstame klau
simų, kas ta organizaci
ja ir kam ji reikalinga. Įsi
kūrusi nepriklausomoje 
Lietuvoje, išeivijoje ji išau
go, sustiprėjo ir atliko eilę 
reikšmingų darbų. Tačiau ir 
dabar ji susilaukia priekaiš
tų, kad bendrojoj lietuvių 
skautų organizacijoj ji at
nešanti nereikalingo skal
dymosi. Todėl ir norisi dar 
kartą priminti jos vietą Lie
tuvių Skautų Sąjungoje, 
ideologiją ir nors kelis isto
rinius momentus.

Nuo 1962 m. L.S.S. turi 
tris šakas: Broliją, Seseriją 
ir Akademinį Skautų Sąjūdį. 
Pastarasis yra suaugusiųjų, 
aukštąjį mokslą siekiančių, 
siekusių ir jį pasiekusių 
žmonių veikimas Skautų 
Sąjungos apimtyje ir pagal 
bendros skautiškosios ideo
logijos principus, juos išplė
tus ir pritaikius suaugusių, 
galvojančių žmonių gyveni
mui. Tokia suaugusiųjų 
skautybė, ne vien kaip ma
žųjų, bei jaunųjų vadų, bet 
grynai savo pačių tarpe pa
saulio skautijoje yra visiškai 
išimtinis reiškinys - jį ir te
turi lietuviai skautai. Mano 
supratimu, tas reiškinys lie
tuviškosios išeivijos gyveni
mą jau yra reikšmingai pra
turtinęs ir toliau turtina.

Visiems žinoma, kad pa
saulio skautų kūrėjas pir
miausiai rūpinosi jaunimu ir 
vaikais, ypač apleistais, ku
riais niekas nesirūpino. Jis 
norėjo tokius vaikus pa
traukti, sudominti ir ugdyti 
dorais, sveikais, 
visuomenei naudingais žmo
nėmis. Doras žmogus yra 
ištikimas savo religijai, savo 
kraštui, naudingas bei pas
laugus kitiems; gamtoje jis 
mato harmoningo gyvenimo 
pavyzdžius. Gamtoje jis ir 
pats stiprėja fiziškai ir dva
siškai, išmoksta savistovu
mo ir nepriklausomumo. 
Svarbiausia mokymosi prie
monė yra ieškojimas bei at
radimas per žaidimą. Sto
vyklos bei iškylos yra pas
tanga vaikus ir jaunimą nu
vesti į gamtą. Skautiškieji 
užsiėmimai, uniformos, gru
pinis paskirstymas, ženklai, 
simboliai - visa tai galima 
paskaityti žaidimu, bet taip 
paruoštu žaidimu, kad jis 
taptų mokymosi, auklėjimo 
priemone. Nors iš vaiko rei
kalaujama iniciatyvos, 
savarankiškumo, bet tai ini
ciatyvai ir savarankiškumui 
yra iš anksto sudaromi tokie 
rėmai ir duodamos tokios 
kryptys, kurie veda į gerą, o 
ne priešingai. Todėl šalia 
skautukų vaikų ir jaunuolių, 
reikalingi vadai, dažniausiai 
bent truputį, o kartais ir ge
rokai vyresni, kurie turi su
gebėti būti ne tik skautiškų
jų ’’žaidimų” organizatoriai, 
bet drauge ir suprasti jų 
auklėjimo principą. Suaugu
sieji skautų organizacijoje ir 
yra pirmiausiai vadai, pasi
slėpę mokytojai. Tačiau ži
nome, kad ne kiekvienas su-, 
augęs gali būti mokytojas, 
ne kiekvienas gali būti va

das. Tuo tarpu pagrindinė 
skautiškoji ideologija, ge
resnio žmogaus ugdymas ne 
kituose, bet pačiam savyje, 
ir suaugusiems gali būti 
reikšminga ir svarbi.

Noras pasilikti skautais ir 
suaugus ir įkvėpė jau
nuosius lietuviškos Akade
minės Skautijos steigėjus 
1924 m. Kauno universitete. 
Iki pat okupacijų metų ir vi
sų Lietuvos organizacijų, o 
pagaliau ir pačių universite
tų uždarymo, skautiškoji 
korporacija galėjo būti pa
vyzdžiu visoms universiteto 
korporacijoms. Vėliau veikla 
tik apsiribojo. Akademikai 
skautai pasižymėjo ir pog
rindyje, jungdamiesi prie 
bendros rezistencijos. Ne 
vienas žuvo ar buvo nukan
kintas. Daug tapo išvežtų .

Pasitraukus į Vokietiją, 
įsteigtas Sambūris ’’Vytis”, 
kuris iš tikrųjų buvo tęsinys 
Lietuvoje išaugusios skau-

A.S.S. Savaitgalis Melbourne

Žinoma, kad reikėjo ke
liauti į Melbourną ir dar to
liau, į Anglesea! Kovo 21 ir 
22 d.d. ten vyko ir vėl pasi
ilgtas akademinis savaitga
lis. Kodėl Anglesea? domė
josi sydnejiškiai. Todėl, kad 
skaitUngesniems svečiams iš 
Adelaidės būtų artėliau, bu
vo paaiškinta. Iš tikrųjų 
vieta žavinga: miškas, jūra.

šeštadienio rytą suvažia
vome į Anglesea ’’National 
Fitness” stovyklą, paskubo
mis įsikūrėme, užsiregistra
vome ir jau 10.30 vai. susi
rinkome savaitgalio atidary
mui. Iš 50-ties užsirašiusių 
dalyvauti, dar ne visi atva
žiavo. Atidaryme dalyvavo 
apie 40 akademikų skautų ir 
svečių.

Savaitgalio šeimininkas, 
fil. A. Žilinskas, pasveikino 
susirinkusius, visiems pa
linkėdamas sėkmingo darbo 
ir malonaus pabendravimo. 
Trumpai paaiškino apie 
Akademinį Skautų Sąjūdį, 
kuris pasaulyje turi 14 sky
rių su 600 narių, rengia stu- 

’ dijų dienas, stovyklas, remia 
studijuojantį jaunimą, lei
džia knygas ir iš viso akty
viai dalyvauja visose išeivi
jos gyvenimo srityse. Pami
nėti iš A.S.S. išaugę bend
ruomenės veikėjai. Mirusieji 
pagerbti susikaupimo mi
nute.

Oficialiai atidaryti savait

Dalis A.S.S. Savaitgalio dalyvių Melbourne kovo 21-22 
d.d. Anglesea.

tiškosios korporacijos. Gi 
emigracinėje išeivijoje, ypač 
J.A.V., Akademinis Skautų 
Sąjūdis ypač išaugo, sustip
rėjo ir išsiplėtė. Taigi norisi 
pasvarstyti, kas yra tie aks
tinai, kurie jį skatina ir pa
laiko. Matyt, kad skautiškoji 
ideologoja perkelta į aukš
tesnę intelektualinę plotmę 
atitinka lietuvių išeivijos 
poreikius ir siekimus. Kokia 
yra akademiškai skautiška 
ideologija? Ji remiasi trimis 
principais: religiniu, tauti
niu ir visuomeniniu. Tai yra 
tie patys principai, kuriais 
remiama visa skautija ir ku
rie trumpai išreikšti skau
tiškame obalsyje ’’Dievui, 
Tėvynei ir Artimui”.

Akademinė Skautija sie- 
kie tų trijų principų inte
gracijos. Tuo tarpu, kai 
daugumas kitų organizacijų 

A.S.S. naujosios narės Melbourne iš k. D. Špokaitė, L. 
Čižauskaitė ir R. Juškaitė. Už jų ’’senjorai” A. Vaitiekū
nas ir E. Stasiliūnas. Nuotrauka L Jonaičio

galį jis pakvietė fil. I. Jonai
tį, A.S.S. įgaliotinį Australi
jai. Fil. I. Jonaitis prisiminė 
seniau Melbourne, o užper
nai’ Sydnejaus A.S.S. ruoš
tus savaitgalius, pasidžiaugė 
gražiu susirinkusių entu
ziazmu, palinkėjo visiems 
skautiškos nuotaikos ir ska
tino siekti bendruomeninio 
darbo darnumo ir savitarpės 
tolerancijos įgyvendinimo. 

savo pagrinde remiasi į vie
ną žmogiškųjų santykių ele
mentą, religinį, tautinį ar 
socialinį, su kitais dviem įei
dama į ryškesnį ar mažiau 
ryškų konfliktą, skautijai 
visi trys, ar tiksliau, visų 
trijų harmoningas junginys 
yra minties ir reiškimosi 
pagrindas. Vaikams įskie
pytas idealas ’’Dievui, Tė
vynei ir Artimui” suaugu
siuose virsta sąmoningu 
pripažinimu antgamtiškojo 
dieviškojo prado ir iš jo iš
plaukusios gimtosios aplin
kos, tėvynės ir tautos, o taip 
pat ir krikščioniškuoju prin
cipu paremtos kito žmogaus 
vertės ir jam priklausančios 
pagarbos.

Jei jaunam skautukui jo 
obalsio pirmoji dalis ’’Die
vui” reiškė vykdymą jo reli
gijos r uždėtų pareigų, saky

Paskelbus savaitgali atida
rytą visi sugiedojo akade
mišką Gaudeamus.

Pirmoji paskaita buvo 
Alenos Karazijienės ’’Lietu
vių kultūros istorijos nuot
rupos”. Prelegentė iš karto 
pasisakė nesidominti tokia 
istorija, kuri tekalba apie 
karus ir karalius, jai įdomu 
tokie praeities momentai, 
kurie parodo, ar bent pade
da suprasti žmonių gyveni
mą nuo seniausių laikų iki 
dabar. Archeologinės iška
senos parodo, kad Lietuvos 
teritorijoje gyveno tos pa
čios gentys jau prieš tūks
tančius metų. Jau prieš 
Kristų gintaro keliai vedė į 
tolimiausius kraštus. Liau
dies meno motyvai pasi
kartoja nuo giliausios seno
vės, pasakoja apie lietuvių 
būdą, tikėjimą, papročius. O 
kiek daug pasakoja vieto
vardžiai, žodžių skoliniai 
įvairiose kalbose!... O iš lie
tuvių kalbos skolinosi ne 
vieni kaimynai. Iš kur atėjo 

kim, nepraleidimą sekma
dienio pamaldų, ryto ir va
karo poterėlių , - akademi
kui tai reiškia sąmoningą 
pastangą giliau pažinti ir 
suprasti savo religiją, ją 
nuolat aiškintis, nagrinėti ir 
ją padaryti viso savo mora
linio gyvenimo pagrindu. 
Antrasis momentas Tėvy
nei” lietuviškosios išeivijos 
vaikui gal labiausiai reiškia 
stengimąsi lietuviškai kal
bėti, lankyti savaitgalio mo
kyklą, mokytis Lietuvos is
torijos ir stengtis pažinti jos 
dabartį, - akademikui tai pa
sidaro aktyvus dalyvavimas 
tautinių vertybių išlaikymo 
ir tautą ištikusios neteisy
bės atitaisymo pastangose. 
Jam nebeužtenka pačiam 
nepamiršti savo kalbos bei

Nukelta į psl. 6

vardas, iš ten turėjo ateiti ir 
to vardo objektas. Negali 
nepastebėti senovės lietuvių 
išradingumo bei pažangumo. 
Ir iš rašytinės istorijos pre
legentė mokėjo parodyti to
kių įdomių pavyzdžių, kurių 
daugumas nežinojome ar 
nebuvome pastebėję ir kurie 
žadino pasididžiavimą savo 
tolimais protėviais.

Paskaitą prelegentė baigė 
iš Lietuvos istorijos parink
ta eile klausimų ”Ar žinote 
kad...?” Pasirodė, kad dau
giausiai nežinome. Į daugu
mą klausimų prelegentei te
ko pačiai atsakyti. Bet klau
sytojai liko sužavėti. Labai 
norėtųsi pilną paskaitos 
tekstą pamatyti ’’Mūsų Pas
togėje”.

Tik kvietimas pietums 
nutraukė gerokai užsitęsusį 
gyvą dalinimąsi paskaitoje 
iškeltomis mintimis. Po 
pietų pasirodė naujų veidų - 
dalyvių ir svečių. Kai vėl 
su sir ink on e salėje, jau bu
vome virš 50. Buvo malonu 
matyti ALB Krašto Valdy
bos pirmininką, skautininką 
A. Pocių su ponia. Jis pas
veikino savaitgalio dalyvius, 
pasidžiaugdamas čia mato
mu jaunimo ir senimo bend
radarbiavimu ir pabrėžda
mas lietuviškojo darbo 
svarbą, nes žmogus dirbąs 
savo tautai, drauge dirba ir 
žmonijai.

Popiečio paskaita buvo 
kun. fil. P. Dauknio, tema - 
’’Lietuvių skautų, ypač aka
demikų, pagalba persekio
jamai katalikų bažnyčiai 
Lietuvoje”. Naudodamas 
medžiagą savo ruošiamai 
doktorato dizertacijai, pre
legentas papasakojo apie 
bažnyčios ir tikinčiųjų per
sekiojimus Lietuvoje. Pog
rindyje leidžiama Katalikų 
Bažnyčios Kronika yra mo
derniųjų laikų martyrologi- 
ja, parodanti lietuvių krikš
čioniškosios dvasios atspa
rumą ir nelapaužiamumą. 
Vis nauji suėmimai, teismai, 
trėmimai parodo, kad baž
nyčios padėtis nė kiek nepa
lengvėjo, kaip kartais bando 
įtikinti oficialioji Lietuvos
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kultūros apraiškų, jis imasi 
atsakomybės už tų vertybių 
perdavimų ateinančiom kar
tom. Taip pat jam tenka iš
mąstyti ir suderinti savo 
dvilypę padėtį: iš vienos pu
sės, išlikimo savo tautos sū
naus, ar dukters, iš kitos, 
lojalaus savo gyvenamo 
krašto piliečio. Pagaliau 
trečiasis ideologinis mo
mentas ’’Artimui” vaikui 
apipavidalintas kasdieninia
me mazgelio atrišime pada
rius gerą darbelį, sakykim, 
be prašymo išplovus mamos 
indus ar pasisiūlius nueiti į 
krautuvę, - suaugusiam pa
sidaro kasdienine pareiga 
dalyvauti visuomeniniame 
gyvenime, rūpintis bendrai
siais reikalais, stengtis savo 
įnašu turtinti bendrąjį gy
venimą, siekti platesnio ly
gio broliškumo, susipratimo, 
tolerancijos. Asmeniniame 
gyvenime įsipareigojama 
siekti ”Ad meliorem” - tobu
lėjimo, o bendrame gyveni
me pabrėžiama tautiškai vi
suomeninis įsipareigojimas.

Šitoks įsipareigojimas jau 
yra atnešęs matomų ir ver
tingų rezultatų, ypač J.A.V., 
kur veikia stipri Sąjūdžio 
Filisterių Sąjunga. Visa eilė 
jos išugdytų asmenybių 
sėkmingai dirba visose lie
tuviškojo gyvenimo srityse. 
Daugelio moksliniai atsieki- 
mai lietuvio vardą aukštai 
iškėlę ir pagarsinę. Iš A.S.S. 
organizuotų atsiekimų te
būna prisiminti nors pora: 
Vydūno Jaunimo Fondas ir 
Akademinės Skautijos Lei
dykla.

Australijoje darbo sąly
gos sunkesnės, nes mūsų, 
palyginti, nedaug ir gyve
name išsiblaškę. Vis dėlto 
jau 1950-52 m. įsteigti sky
riai Sydnejuje, Melbourne ir 
Adelaidėje. Jų veikla ne vi
sada buvo ryški, o kartais ir 
visai sustodavo. Tačiau ir 
Australijos lietuvių gyveni
me A.S.S. yra padariusi 
vertingų įnašų. Adelaidės 
skyrius nuo pat gyvavimo 
pradžios ir dabar daug pri
sideda prie darbų tunte ir jo 
ekonominio parėmimo. 1978 
m. tas skyrius buvo pasky
ręs premiją Australijos lie
tuvių rašytojui. Buvo malo
nus siurprizas, kai konkurso 
komisija Sydnejuje, vertin
dama anonimiškai patiektus 
darbus, premiją paskyrė 
A.S.S. filisterei Bronei Moc- 
kūnienei. Melbourne skyrius 
ankstyvais savo gyvavimo 
metais organizuodavo labai 
sėkmingas Studijų Dienas 
Australijos lietuviams stu
dentams. Jei kas nors ir bū
tų suabejojęs tų dienų 
reikšme lietuviškame gyve
nime, tai, joms sustojus, bu
vo pajusta didelė spraga. 
Džiugu matyti ir vėl atgai
vintą tą gražią tradiciją. 
Sydnejaus A.S.S. skyrius, 
veikęs ankstyvais čia kūri
mosi metais, o paskui iširęs, 
guviai atsikūrė po 1978 
Tautinės Stovyklos. Deja, 
dar nesusidarė Korp! Vytis 
skyrius, bet pamažu auga, 
kad ir neskaitlinga, bet labai 
veikli A.S. Draugovė, kurią 
kiek išmanydamas remia iš
tikimas filisterių būrelis. 
Per tą laiką Sydnejaus aka- 
dentikės pasirodė daugumo
je tautinių parengimų ne tik 
Sydnejuje, bet ir Canberroj. 
Taip pat ir pačios suorgani
zavo ir pravedė kelis plates
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nio masto renginius. Jų me
tinės šventės buvo šiltai 
priimtos Sydnejaus visuo
menės. 1979 m. jos atgaivino 
seniau melburniškių ruoštų 

• studijų dienų paprotį ir pa
rodė ne tik savo sugebėjimą 
organizuoti ir grupėje in
tensyviai dirbti, bet ypač 
savo rūpestį lietuviškais 
reikalais ir akademišką 
brandumą. Pernai jos su
rengė labai sėkmingą lietu
vių, latvių ir estų meno ir 
tautodailės parodą, susilau
kusią didelio dėmesio ne tik- 
iš saviškių, bet ir iš austra
liečių publikos. Australijos 
Lietuvių Fondas skiria me
tines premijas lietuviui jau
nuoliui - jaunuolei per metus 
ypač pasižymėjusiam lietu
viškoje veikloje. Pernai ta 
premija teko dviem skau
tams - Birutei Prašmutaitei 
ir Jonui Mockūnui. Jonas 
yra aktyvus akademikas 
skautas. Šįmet ta premija 
teko Adelaidės Sietynui 
Kubiliui ir Sydnejaus gerai 
pažįstamai A.S.D. narei Vi
dai Viliūnaitei. Vida visur 
dalyvauja, visur dirba, ją 
visi pažįsta ne tik iš eilės 
lietuviškų pasirodymų, bet 
ir iš jos malonaus balso lie
tuviškoje radijo valandėlėje. 
Šalia darbo A.S. D-vėje, Vi
da yra ir ’’Aušros” tunto ad
jutante. Reikia pabrėžti, kad 
ir kitos A.S.D. narės stro
piai dirba ir tunto vadovavi
me, stovyklose ir kituose 
skautiško gyvenimo pasi
reiškimuose.

Taigi, kodėl tie kartkarti- 
niai priekaištai, tas laikas 
nuo laiko pastebimas nepa
lankumas A.S. Sąjūdžiui? 
Skaldyti jis tikrai nieko ne
skaldo, nes, kaip minėjau, 
jaunieji akademikai beveik 
visi dirba ir tuntuose. Jei 
kuris nesiima vadovavimo, 
tai jis jo nesiimtų ir nepri-

I

Šventinės nuotrupos
Pats didžiausias Lietuvių 

Dienų parengimas buvo 
sportininkų susipažinimo 
vakaras, kur sportininkai 
buvo tikrai supažindinti su 
vieno žmogaus prieštvaninių 
laikų kapela ir pačiais mo- 
derniškiausiais šių laikų šo
kiais. Net amerikonai ir tie 
galvas kraipė, nežinodami 
ką sakyti.

♦♦*♦♦

Sydnejaus Lietuvių Klubo 
naujasis vedėjas Edis, po 
svečių atsisveikinimo vaka
ro, semdamas iš pokerio 
mašinų pinigus, kone širdies 
priepuolio negavo, kai pa
matė, kad vietoj penkių 
centų monetų, mašinose bu
vo prigrūsta daugybė ame
rikoniškų vieno cento mone
tų, kurių dydis atitiko mū
siškiams penkiems centams. 
Ką padarysi, vieną kartą ir 
klubas prarado penkių centų 
jackpotą.

*****
Daugiausia nusivylimo 

svečiai sportininkai patyrė 
Melbourne. Nors ir ne visi, 
atvykę prie Lietuvių Namų, 
norėjo bent juos pamatyti, 
tačiau, išėjęs kažkoks parei
gūnas piktokai pasakė, 
kad del tiek neapsimoka nei 
klubo atidaryti. Nežinia kas 
paskutiniu laiku su tuo Mel-

klausydamas A.S.S. Ne 
kiekvienas gali vadovauti. 
Tačiau dirbdami savo sky
riuose, būdami suaugę, pa
našaus išsilavinimo žmonės 
ir ištikimi bendriems skau
tijos idealams, jie gali dau
giau ir reikšmingiau prisi
dėti prie lietuviškosios 
bendruomenės gyvenimo 
praturtinimo savo specifi
niais parengimais ir pasiro
dymais. Taip pat, A.S.S. 
skyriai yra tarsi tiltai tarp 
skautiškosios vaikystės, 
jaunystės ir vyresniųjų, net 
senatvės. Korporaciniai ide
alai dažniausiai nulemia viso 
gyvenimo pasaulėžvalgą, o 
juk tik gero siekiama ”Ad 
meliorem” pastangoje per 
religinio, tautinio ir huma
nistinio idealų integraciją ir 
laisvai pasirinktą plačiašakį 
įsipareigojimą.

bournu pasidarė? Kai pas
kutinį kartą sportininkai 
važiavo į Ameriką, tai 
beveik visuose miestuose 
savieji klubai išvykstan
tiems saviems sportinin
kams padarė išleistuves ir 
sutiktuves, net dar ir ke
lionpinigių įduodami. Mel
bourne - nieko. Išleidžiant 
sportinę knygą, kituose, net 
ir mažesniuose miestuose 
Garbės prenumeratorių po 
keliasdešimt buvo surasta - 
Melbourne tik keli, kai sve
čiai iš Amerikos ir Kanados 
visur gražiai viešėjo ir buvo 
puikiai priimti - Melbourne 
net į Lietuvių Namus nebu
vo įleisti. Ar ne pats laikas 
būtų ir Melbournui truputį 
susiimti.

*****
Pasakykit, kur teisybė? 

♦Krepšininkai ir tinklininkai 
kone visas penkias dienas, 
didžiajam Adelaidės karšty
je, žaidė, rungėsi, kibirais 
prakaitą liejo ir, galų gale, 
viena komanda laimėjo 
pirmąją vietą, jau nekalbant 
apie visas kitas. Ir kas iš to? 
Dovanų įteikime ši komanda 
gavo vieną pereinamąją do
vaną, kai pvz. plaukikas, 
kartais ir be varžovų, per
plaukęs savo nuotolį vieną 
kartą, jau gavo dovaną ar 
specialų pažymėjimą. Tas

A.S.S. Savaitgalis...
Atkelta iš psl. 5

spauda. Išeivijos lietuviai 
gali kenčiantiems padėti ra
šydami laiškus persekioja
miems ir jų persekiotojams, 
garsindami rezistentų pas
tangas ir ypač platindami 
pogrindžio spaudą svetimų
jų tarpe. Po jos sekusios 
diskusijos, klausimai, naujų 
pavyzdžių iškėlimas parodė 
nagrinėtos temos svarbą.

Toliau sekė šv. Mišios. Jos 
Eradėtos Lietuvoje taip my- 

ma ’’Lietuva, brangi...”, o 
pamokslui kun. P. Dauknys 
pasirinko akademikų skautų 
motto ”Ad meliorem”, tobu
lėjimo kelią matydamas 
Kristaus parodytoje meilėje 

pats su stalo teniso visais 
dvejetais ir kitoms indivi
dualinėms žaidynėms, kurių 
laimėtojai, kartais tik už 
labai menką ir trumpą pasi
rodymą, jau gauna dovanas. 
Šis dalykas Sydnejaus spor
to šventėje buvo labai gra
žiai sutvarkytas, nes be pe
reinamųjų dovanų, kiekvie
nas laimėjusios komandos 
žaidėjas atminimui gavo po 
medalį, kas, ypatingai mūsų 
jaunimui yra labai svarbu. 
Kitu gi atveju, gaunasi tikra 
diskriminacija prieš taip 
sunkiai kovojančias tinklinio 
ir krepšinio komandas.

*****
Nežinia kas, pereitos 

šventės metu, atsitiko EŽY 
klubui? Kaip ir anksčiau, 
viskas buvo pradėta labai 
gražiai, tik... pirmą kartą 
visoje šio klubo istorijoje, 
nebuvo turėta įdomaus ir 
spalvingo narių posėdžio, 
nebuvo išrinktas naujas pir
mininkas ir jam garbingai 
perduotas valdžios ženklas 
’’Didžioji Bačka” ir, svar
biausiai, pirmą kartą, šio 
metinio subuvimo metu,... 
pritrūko ne tik gėrimų, bet 
ir tradicinio alaus. Ar tik 
nepradeda kai kurie nariai 
senti, nes ir įstojimo į na
rius; nors paskutini kartą 
naujų narių nebuvo, tradici
nis privalomas reikalavimas 
jau yra per pusę sumažintas. 
■Geresnes sėkmės Geelonge.

, .***•*.. į aS* 

žmogui. Už viską svarbiau 
išmokti mylėti. Per mišias 
susirinkusieji atliko bendrą 
išpažintį ir priėjo prie šv. 
Komunijos.

Pakili nuotaika nedingo ir 
per poros valandų laisvalai
kį, ypač tiems, kurie galėjo 
pasivaikščioti iki pat pajūrio 
ir pasigrožėti aukštomis uo
lomis, drėgnu smėliu, bė
gančiomis bangelėmis ir 
ypatingai ramiu saulėlydžiu.

Po vakarienės - laužas. 
Tikriau sakant, ne laužas, 
bet ugniakuras salėje, nes 
dar vis draudžiama lauke 
kūrenti ugnį. Bet nuotaikai 
netrukdė. Vakarą pravedė 
fil. gyd. A. Staugaitis. Va
karo tema - nostalgija. Tik
rai nostalgiją pažadino lau- 
žavedžio pakviestas fil. A. 
Bakaitis, papasakodamas 
apie seniai seniai akademikų 
skautų visiems studentams 
suruoštą mokslo metų už- 
baigtuvių laužą Linksma
dvaryje, kurį pravedė švie
sios atminties fil. Stepas 
Kairys, tada dar jaunas stu
dentas. Paprašęs visų dė
mesio ir tylos, pakvietė pa
dainuoti vakaro viešnią so
listę lakštingalą, kuri iš tik
rųjų garsiai sučiulbo iš arti
mo miškelio...

Čia lakštingalų negalėjom 
prisišaukti, už tat patys 
drauge padainavome ir senų 
dainų ir naujų, net negirdė
tų; vyresniųjų nostalgija 
maišėsi su jaunystės skubė
jimu į rytojų; plojom pasi
rodymams, dalyvavom šū
kiuose, visi jautėmės artimi 
ir draugai. e.j.

Tiek draudimo bendrovių 
ir pastaruoju metu taip pat 
gydytojų pripažinta, kad 
nedirbančio žmogaus amžius 
•trumpesnis. Beveik taisyklė,, 
kad išėję iš darbo pensinin
kai trumpiau gyvena, negu 
kad to paties amžiaus žmo
nės, turį pastovų užsiėmimą. 
Daugumas senyvo amžiaus 
žmonių, išėję į pensiją ir ne
turį ką su savimi veiktųlabai 
greitai numiršta. Išvadoje: 
darbas ir užsiėmimas žmo
gaus amžių prailgina.
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Sportas — fizinis auklėjimas
Rašo Leonas Baltrūnas

JPOPTZK
Nepriklausomoje Lietuvoje 

mokyklų programose svarbi 
vieta buvo skiriama Kūno 
Kultūrai. Kūno Kultūra mo
kyklose buvo mokslo šaka, 
kurios rėmuose tilpdavo 
mankštos, žaidimai, sporti
nės varžybos ir sveikatos_
ugdymas. Auskštesnėsa 
mokyklose dėstyti Kūno 
Kultūrą turėjo teisę asme
nys, baigę Aukštuosius Kū
no Kultūros Kursus Kaune. 
Šių kursų pagrindinė būsti
nė buvo Kūno Kultūros Rū
mai, kurie buvo pastatyti 
Žaliakalnyje, gražiausio par- 
ko-Ąžuolyno pašonėje.

Kūno Kultūros R;ūmai bu
vo didžiausias sportinis 
kompleksas su žaidimų ir 
gimnastikos salėmis, teore
tinių paskaitų auditorijomis, 
įvairiomis sporto aikštėmis, 
stadionu ir Kūno Kultūros 
Rūmų įstaigomis, kurios 
tvarkė visą Lietuvos sporti
nį gyvenimą.
Kūno Kultūros Rūmai buvo 

Lietuvos sportininkų pasi
didžiavimas, nes panašaus 

komplekso neturėjo nei vie
na iš Baltijos valstybių. 
Kūno Kultūros Rūmai ir 
Aukštieji Kūno Kultūros 
Kursai buvo tiesioginiai 
Lietuvos Švietimo Ministe
rijos žinioje.

Švietimo Ministerija buvo 
paruošusi Kūno Kultūros 
Ženklą, kurį galėjo įsigyti 
kiekvienas tautietis atsiekęs 
nustatytas normas lengvoje 
atletikoje, sportiniuose žai
dimuose, plaukime, mank
štoje, keliavime ir krašto 
pažinime. Jaunimui buvo 
pritaikytas bronzos Kūno 
Kultūros ženklas, subren- 
dusiems-sidabrinis ir pagy
venusiems—auksinis. Visų 
amžių ženklų normos buvo 
gana aukštos ir norint tokį 
ženklą įsigyti reikėjo gero
kai padirbėti, kol sugebėda
vo atsiekti reikalaujamų re
zultatų.

Taigi, Lietuvoje buvo pri
imta naudoti išsireiškimą 
“Kūno Kultūra“ ir tik vė
lesniais laikais daugiau pri
gijo išsireiškimas “Fizinis 

Auklėjimas“. Kaip mums ži
noma, Australijoje sakoma 
Physical Education—Fizinis 
Auklėjimas ir mokyklose, 
šioji mokslo šaka taip ir yra, 
vadinama-Physical 
Education.

Australijos lietuvių sporti
niame gyvenime vyriausias 
organas yra Australijos 
Lietuvių Fizinio Auklėjimo 
Sąjunga (ALFAS), kuri pri
žiūri ir koordinuoja visų 
sporto klubų veiklą ir deda 
pastangų aukštai išlaikyti 

.lietuvių . sportininkų 
orumą Australijoje. ALFAS 
palaiko ryšius su kitomis 
Australijos lietuvių organi
zacijomis ir su viso pasaulio 
lietuviškom sporto institu
cijom.

Prisiminus Lietuvos Auk- 
štyjuKūno Kultūros Kursų 
programoje išeitą mokslą, 
žinau, kad žmogus yra psi
chofizinė vienuma, kurioje 
fizinės ir dvasinės savybės 
reiškiasi iš vien ir lavinant 
fizines kūno galias automa
tiškai prisijungia ir dvasinės 

aspektus. Malonu buvo sekti 
mokinių ir sportininkų pro
gresą ne tik pajėgume, bet 
ir dalykuose, kaip svorio, 
aukščio ir greičio pajuti
muose. Per sportinius žaidi
mus stiprindavome dalyvių 
bendravimą su artimu ir 
gerbimą taisyklių. Buvo 
malonu sekti didėjantį su
gebėjimą pasitikėti savimi ir 
kitu ir ieškojimą kelių gru
piniai palengvinti atsieki- 
mus.

Aukštieji Kūno Kultūros 
Kursai Kaune paruošė ir iš
leido į gyvenimą nemažą 
skaičių kvalifikuotų fizinio 
auklėjimo mokytojų ir in
struktorių, kurie nedelsiant 
įsijungė į aukštesniąsias 
Lietuvos mokyklas ir jau už 
kelių metų matėme puikius 
rezultatus, nes prasidėjo 
Lietuvos mastu tarpgimna- 
zinės sporto varžybos, tau
tinių šokių festivaliai ir re
zultatai buvo labai džiugi
nantys.

Šiandieną, Australijos lie
tuvių sportiniame gyvenime 

žaidimus. Be to, prisidėjo 
dar visokiausios politinės 
machinacijos ir pasaulio di
dieji sporto ir fizinio auklė
jimo idealistai su skausmu 
širdyje verkia ir apgaile
stauja susidariusią padėtį. 
Neišsipildė Pierre de Cou
bertin, olimpinių žaidimų 
atgaivintojo, paskelbti šū
kiai “Mens fervida in corpo- 
re lacertoso...Athletae pro- 
prium ėst se ipsum noscere, 
ducere et vincere“ (budri 
dvasia raumeningame 
kūne... Sportininkui savai
me yra būdinga suprasti, 
vadovauti ir nugalėti).

Šiandieną, tarptautinėje 
plotmėje, jau nebeužtenka 
dalyvauti sportinėse varžy
bose ir garbingai laimėti, 
bet ieškoma kelių, kaip už 
bet kokią kainą ir bet kokio
mis priemonėmis laimėti 
varžybas. Sekant paskuti
niųjų Olimpinių žaidynių 
rezultatus, matome, kad da
bartinės Lietuvos visa eilė 
atletų yra laimėję pirmąsias 
arba garbingas antrąsias

Kūno Kultūros Rūmai Kaune nepriklausomos Lietuvos 
metaisSkelbimas

ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJŲ GARSINIMAS

Dievo Karalystė
KARALYSTĖS ĮKŪRIMAS

Apibūdinant įvykius spetintojo trimito metu prisilai
koma šitokios tvarkos: (1) Viešpats pasiima savo valdžią 
kaip žemės Karalius ir Jo karaliavimas prasideda; (2) pa
sekmėse pasaulis patenka į didelį suspaudimą. Pranašys
tėse tikrai pasakyta, kad Kristaus karaliavimas praside
da pirmiau negu ateina priespaudą laikas, ir pirma negu 
bus prikelti šventieji ir pranašai; bet ji pasiliks ilgai po 
to, ištisą tūkstantį metų, kolei bus padarytas ’’teismas” 
visai žmonijai, atsilyginta tiems, kurie garbina Viešpatį ir 
sunaikinta tie, kurių įtaka yra pavojinga. Įsitėmyk kaip 
kalba apie tai žemiau paduotoji ištrauka: —

’’Mes dėkojame tau, Viešpatie Dieve, Visavaldi, kuris 
; esi ir kuris buvai, kad pasiėmei savo didžiąją jėgą ir pra- 
i dėjai karaliauti. (Kristaus atstovaujamas — ’’Visa yra iš 
i Tėvo”, ir ’’visa per Jo Sūnų” — Jo pagarbintąjį atstovą). 

(Ir dėlei Jo karaliavimo prasidėjimo) Tautos supyko, ir 
' atėjo tavo rūstybė ir metas mirusiuosius teisti ir duoti 
■ atlyginimą tavo tarnams, pranašams, šventiesiems ir 

tiems, kurie bijosi tavo vardo, mažiems ir dideliems, ir 
sunaikinti tuos, kurie naikina žemę”. — Apreišk. 11:7,18.

Panašiai mes skaitome, kad karališkoji valdžia prasi
dės pirm ’’Babelės” kritimo; ir kad Babelė kris dėlto, kad 
buvo nuteista — ir kad kaikurie iš joje buvusiųjų — Kris
taus išlaisvinti ir apšviesti, po jos kritimo pasakys: —

’’Teisūs ir teisingi yra jo teismai; jis nuteisė didžiąją 
paleistuvę, kuri pagadino žemę savo paleistuvavimu, ir 
atkeršijo jai už savo tarnų kraują”. — Apreišk. 18 skyr. ir 
19:2-7.

Bus daugiau

Mylį tiesa literatūros gausite veltui. Rašykite:
P* Bašinskas, 16 Burlington Str., Holland Park. Qld. 4121

žmogaus savybės. Šiandieną 
ne tik psichologai, pedago
gai, fiziologai, biologai ir 
kitų mokslo šakų atstovai, 
bet ir kiekvienas besido
mintis šiuo klausimu 
supranta, kad mankštinantis 
arba sportuojant lavinami 
ne tik kūno raumenys, bet 
lygiaverčiai plėtojasi ir dva
siniai žmogaus aspektai. 
Studijuojant fizinį auklėji
mą, mums buvo sakoma, kad 
Fizinis Auklėjimas yra —vi
sapusiškai pedagiginiam 
darbui pasiruošusių moky
tojų arba instruktorių 
sąmoningas veikimas į jų 
auklėtinius siekiant išplėtoti 
per fizinius užsiėmimus tas 
jų dvasines savybes, kurios 
sunkiai prieinamos kitų da
lykų dėstytojams. Mums 
buvo sakoma, kad Fizinio 
Auklėjimo tikslas yra išau
ginti ir suformuoti sveiką, 
stiprų, drąsų, valingą, taurų 
ir sąmoningą lietuvį. Nei 
kiek neabejojome, kad Fizi
nis Auklėjimas yra kultūros 
ir bendrojo auklėjimo dalis. 
Taigi, - savu darbu iš 
žmogaus turėjome padaryti 
asmenybę. Žmogus yra pri
gimties sukurtas kūno ir 
proto junginys, o asmenybė 
yra paties žmogaus atsiekta 
kūno ir proto vienybė. Svei
ku judėsiu ir įvairiausiais 
užsiėmimais turėjome bran
dinti visapusiško žmogaus 

irgi galime džiaugtis gražiai 
nusistovėjusiu lietuvių fizi
nio auklėjimo gyvenimu, nes 
jau 31-mą kartą mūsų spor
tininkai buvo susirinkę į sa
vo metines sporto šventes, 
kur ALFAS priežiūroje virš 
400 lietuvių sportininkų, 
įvairiose sporto šakose iš
bandė savo jėgas. Toks 
skaitlingas dalyvių skaičius 
įrodo, kad mūsų jaunimas 
yra gyvai užinteresuotas 
tautiniai bendrauti per 
sporto varžybas ir metų bė
gyje sveikai praleidžia laiką 
ruošiantis sekančiai lietuvių 
sporto šventei.

Australų laikraščiuose ne
seniai skaitėme, kad jų auk
štesnėse mokyklose bus ski
riama daugiau laiko fiziniam 
auklėjimui, nes ieškoma ke
lių pakelti australų jaunime 
sveikatingumą, fizinį pajė
gumą ir gerinti rezultatus 
australų sportiniame gyve
nime.

Tarptautiniai sportas ir fi
zinis auklėjimas šiandien iš
gyvena gilią krizę, nes spor-- 
tas yra
atskirtas nuo kultūrinių pa
sireiškimų. Yra atsiradusi 
bedugnė tarp sporto vadų ir 
auklėjimo, mokslo ir kultū
ros atstovų. Profesionaliz
mas, atletizmas, čempioma- 
nija, komercionalizmas, ek
shibicionizmas 
sukomplikavo olimpinius 

vietas, bet jų laimėjimai jau 
nebeužskaitomi Lietuvai. 
Gabiausieji pasaulio atletai 
jau nebepasitiki savo natū
raliais sugebėjimais, bet ie- 
šlęo būdų, kaip įvairių mine
ralų arba net chemikalų pa
galba padidinti fizinius at- 
siekimus.

Net mūsų gražiosiose spor
to šventėse Australijoje at
siranda klubų, kurie įvai
riais būdais bando apeiti 
sporto švenčių nuostatus ir 
tuomi įneša labai neskanų 
prieskonį tarpklubiniam pa
sitikėjimui.

Neabejoju, kad mūsų nau
joji ALFAS valdyba nedel
sdama patvarkys, kad jokie 
nukrypimai, mūsų sporto 
švenčių gražiame sugyveni
me, nebūtų toleruojami.

Kas liečia Australijos lie
tuvių fizinį auklėjimą, norė
tųsi matyti, kad ne tik jau
nimas ieškotų kelių, kaip 
pagerinti savo sportinius 
atsiekimus, bet, kad kiek
vienas lietuvis rimtai pagal
votų apie savo sveikatos iš
laikymą, o mūsų sporto klu
bai, mankštomis ir lengvais 
sportiniais užsiėmimais pa
dėtų mūsų vyresniajai vi
suomenės daliai ir visiems 
tiems, kurie nėra užintere- 
suoti dalyvauti vadybinia
me sporte.
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EKSKURSIJA Į 
NEWCASTLE

Gegužės 23 d. (šeštadienį) 
Sydnejaus skautų Židinys 
rengia įdomią ekskursiją į 
Newcastle ir apylinkes.

Autobusas išvyks iš 
Bankstowno (nuo Liet. Klu
bo) 8 vai. ryto, grįš vakare. 
Važiuojantieji pasiima savo 
užkandžius.

Kelionė $ 8.50 asmeniui. 
Norintieji ekskursijoje da
lyvauti sumoka Aldonai 
Jablonskienei iki gegužės 17 
d. (arba iki bus vietų auto
buse). židinio vadovybė,

"Pasaulio Lietuvio”
PRENUMERATORIAMS

MELBOURNE 16-18 East Terrace Bankstown Tel. 7081414

AUŠROS TUNTAS
RUOŠIA ATVELYKĮ

Balandžio 26 d. Aušros 
Tunto broliai ir sesės ruošia 
tradicinį Atvelykį - gegužinę 
skautų žemėje Ingleburne. 
Atvelykis prasidės 1 vai. 
Stovyklavietėje pamaldų 
nebus.

Gegužinėje tradicinis
margučių konkursas, mar
gučių ridinėjimas, įvairūs 
žaidimai, Velykų bobutė, 
kiaušinių mėtymas ir kito
kios linksmybės.

Kaip ir pereitais metais 
margučių konkursas bus su
skirstytas į keturias grupes: 
iki 6 metų, 7-10 metų, 11-15 
metų ir virš 15 metų - jauni
mas ir .tėveliai..

Pabrėžiame, kad margu
čiai turi būti pačių vaikų 
marginti. Kiekvienai grupei 
bus skiriama po premiją.

Valgiai ir gėrimai bus 
gaunami vietoje. Skautai 
atsiveža uniformą ir žaidimų 
aprangą.

Kviečiame visus gausiai 
dalyvauti - tuo paremsite 
skautus ir maloniai praleisi
te popietę. , „ m

Ausros Tuntas

PLB Valdyba leidžia mė
nesinį žurnalą ’’Pasaulio 
Lietuvį”. Jo metinė prenu
merata metams dabar 8 do
leriai. Ne visi tą mokestį pa
siruošę persiųsti į Ameriką, 
todėl ėmiausi tarpininkauti. 
Tuo būdu per keletą metų 
sudariau gražų 100 prenu
meratorių būrį. ”P.L.” ver
tėtų skaityti visiems.

Dabar dėl susidėjusių ap
linkybių ir sveikatai sušlu
bavus ’’Pasaulio Lietuvio” 
prenumeratos rinkimą per
daviau p. Feliksui Sodaičiui, 
lietuvių parapijos spaudos 
kiosko vedėjui, todėl tautie
čius prašau naują ar senos 
prenumeratos pratęsimą 
mokėti p. F. Sodaičiui spau
dos kioske.

Nuoširdžiai dėkoju tau
tiečiams už man reikštą pa
sitikėjimą.

Ignas Alekna

Penktadienį, balandžio 17 d.

DIDYSIS PENKTADIENIS, Klubas 
neveikia

Sekmadienį, balandžio 19 d.
VELYKOS. Klubas atdaras

6 vai. v. ŠOKIAI grojant Klubo kapelai

Velykų 2-rą d., balandžio 20 d. 3 vai.
MARGUČIŲ POPIETĖ

Kviečiame tėvelius su mažamečiais. 
Numatyta kiaušinių marginimo kon
kursas, ridenimai ir kitos linksmybės. 
Kiaušinių bus galima gauti klube (arba 
atsinešti ir savų). Popietės metu gros 
du akordeonistai lietuviškas melodijas

DIDYSIS TRIDIENIS

D. Ketvirtadienį paskuti
nės Vakarienės prisimini
mas. Mišios 7 v.v. D. Penk
tadienį - Kristaus kančios 
pamaldos ir kryžiaus keliai 
apie 3 vai. D. šeštadienį 
ugnies ir vandens šventini
mas. Velykų vigilijos Mišios

apie 6-7 v.v.
Savų lietuviškų Didžiojo 

Tridienio apeigų neturėsi
me. Dalyvaukite sau pato
giausioje bažnyčioje.

Didžiojo šeštadienio lie
tuviškoj 2 EA radijo valan
doj kun. P. Butkaus paruoš
tas pusvalandis Velykų 
momis 10 vai. ryto.

tims nebus laiko, nes būsiu 
tik vienas kunigas. Išpažin
čių bus klausoma Did. šeš
tadienio vakare nuo 6 vai. 
Lidcombe.

Kun. P. Butkus
te-

SYDNEJAUS AUŠROS TUNTAS RUOŠIA

Atvelykį — gegužinę
balandžio 26 d. lietuvių skautų žemėje Ingleburne. 
Pradžia 1 vai.

Aušros Tuntas maloniai kviečia visus gausiai dalyvauti 
po pamaldų.

Programoje:
žaidimai, margučių ridinėjimas, Velykų bobutė, 
margučių konkursas ir kitokios linksmybės.
Konkurso dalyviai bus suskirstyti pagal amžių į 
keturias grupes.

Valgiai ir gėrimai bus gaunami vietoje. Lauksime!

Aušros Tuntas

VELYKŲ PAMALDOS

Iškilmingos pamaldos ba
landžio 19 d. Lidcombe St. 
Joachimo bažnyčioje 11.30 
vai. Giedos Dainos choras, 
vad. B. Kiverio. Visų bendra 
šv. Komunija bet išpažin

Įsidėmėkite: Sydney Lie
tuvių Caritas ir Dainos cho
ro metinis balius gegužės 2 
d. Lietuvių Klube Banks- 
towne.

Motinos Diena bus šven
čiama gegužės 10 d. Jau ga
lima užprašyti šv. Mišias už 
motinas.

K.P.B.

Savais reikalais

VISUR V
KĄSTI PIGIAU, 

NEGU LOTI

Neseniai N.S.W. išleistas 
įstatymas, kad jeigu šuo lo
ja ir erzina kaimynus, kad 
trukdoma ramybė, šuns sa
vininkas gali, būti adminis
traciniu keliu baudžiamas iki 
200 dolerių. Gi jeigu šuo ką 
nors įkanda, tai šeimininkas 
baudžiamas iki 40 dolerių.

♦*♦

Pereitais metais kanadie
tė Silvija Martinkutė ištisus 
metus praleido Australijoje 
čia mokytojaudama pagal 
Australijos Švietimo Minis
terijos su kitais kraštais 
mokytojų pasikeitimo prog
ramą. Čia būdama ji palaikė 
kuo glaudžiausius ryšius su 
šio krašto lietuviais, ypač su 
jaunimu. Grįžusi į Kanadą ji

I S A I P
su džiaugsmu prisimena 
praleistą laiką Australijoje 
ir apgailestauja negalinti čia 
sugrįžti. Laiške redaktoriui 
ji sveikina visus savo bičiu
lius ir pažįstamus Velykų 
švenčių proga ir linki viso
keriopos laimės ir džiaugs
mo. *****

Adelaidės lietuviai per 
metus suruošia virš 12 balių. 
Dauguma jų skirti vyres
niąja! kartai; su ’’vokiškų 
šlagerių” muzika, kurios 
jaunimas nemėgsta.

Dabar yra labai populia
rūs "disco” pasilinksmini
mai, kurie patartini tiktai 
jauniems, nes vyresniųjų 
kaulams ir sausgyslėms 
įvairūs ’’krypčiojimai” gali 
liūdnai baigtis. Vienas tau
tietis skundėsi, kad po vie
nos nakties "disco” jis ne tik 
liko luošas, bet ir kurčias.

Esant Lietuvoje lengvai 
žiemai ne visos gulbės iš
skrido į šiltus kraštus. Ke
liolika gulbių pasiliko žie
moti Lietuvoje ir jos prisi
laiko Šešupės neužšalusioje 
Šešupės užtvankoje prie 
Kudirkos Naumiesčio. 
Vietiniai gyventojai jas ap
rūpina maistu.

* * *
Kaune netoli buv. Prisi

kėlimo bažnyčios po buvusiu 
Savanorių Prospektu (dabar 
vad. Raudonosios Armijos 
prospektu) pravesta 40 
metrų ilgio tunelis pėstie
siems. Liudininkų pasakoji
mu, iš viso Kaunas yra ne
paprastai apleistas ir apše
pęs.

* * *
Septintasis Pietų Ameri

kos lietuvių kongresas, įvy-> 
kęs vasario 11-15 d.d. Bue-

MELBOURNE

Aną savaitgalį buvo suda
rytas XII-tos Dainų Šventės 
jungtinio mišraus, moterų ir 
vyrų choro dainų repertua
ras. Jis sudarytas dalyvau
jant G. Vasiliauskienei 
(Adelaide), M. Kymantui) 
Geelong), B. Prašmutaitei, 
D. Levickienei ir V. Strau- 
kui (Melbourn ). Br. Kive
ris (Sydney) savo pageida
vimus ir patarimus prisiuntė 
raštu. Iškeltas pageidavi
mas, kad ateinančioje Dainų 
Šventėje dalyvautų visų 
vietovių chorai, jei ne pa
vieniuose, tai bent bendruo
se pasirodymuose. Bus de
dama pastangų, steigti jau
nimo chorus kur jų dar nėra, 
ir juos paruošti iki Dainų 
Šventės.

Dainos Sambūrio choris
tams sekanti repeticija 
įvyks balandžio 14 d. - ant
radienį.

Pabaltiečių koncertas, šį
met ruošiama latvių, įvyks 
gegužės 31 d. Latvių Na
muose. (va)

PATIKSLINIMAS

nos Aires mieste Argenti
noje, praėjo gana sėkmingai 
ir iškilmingai. Gausiai daly
vavo lietuvių iš Brazilijos, 
Kolumbijos, Venecuelos, 
Urugvajaus ir svečių iš 
Šiaurės Amerikos. Vyko 
plačios apimties posėdžiai, 
iškilmingos pamaldos, kon
certai, jaunimo stovykla.

PADĖKA

Lietuvių Bendruomenės 
Spaudos Sąjungos Valdyba 
reiškia nuoširdžią padėką p. 
Mykolui Zakarui už jo įdėtą 
darbą surenkant Mūsų Pas
togės tekstus pavaduojant 
p. Aldoną Jablonskienę jos 
išvykos į užjūrius metu.

Jau nebe pirmas kartas, 
kaip p. M. Zakaras talkinin
kauja Mūsų Pastogei, ir L.B. 
Spaudos Sąjungos Valdyba 
su dėkingumu džiaugiasi tu
rėdama jo asmenyje tokį 
pasišventusį Mūsų Pastogės 
ir Spaudos Sąjungos bičiulį 
ir bendradarbį.

Lietuvių B-nės Spaudos 
Sąjungos Valdyba

mm
AUSTRALIAN LITHUANIAN W]

Published 
by the Lithuanian Conununity

Kviečiame visus iš arti ir toli į

Margučių balių
balandžio 25 d. 7 vai. vak. Lietuvių Namuose.

Gros gera kapela, skani vakarienė, loterija, Margučių 
konkursas.

1981 metų pirmas pakilus susitikimas Liet. Namuose.
Štalus‘užsisakyti iki balandžio 22 d. pas Martyną

Didžį, telef. 398-3160
M. L. Klubo Taryba

Šių metų M.P. Nr. 6 
Sporto skyriuje tilpęs raši
nys užkliudė Geelongo spor
to klubą "Vytį”.

Pagal Liet. B-nės Spaudos i 
Sąjungos gaires Mūsų Pas-I 
toge vengia skelbti straips-j 
nius, galinčius užgauti 
bendruomenės narius ar or-f 
ganizacijas. Jeigu minėtu 
rašiniu kas nors pasijuto už
gautas, maloniai atsiprašo
me.
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