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LIETUVOS STATUTUI 
450 METŲ
A. Mauragis

Šiais metais sueina di
džiausiam Lietuvos kultūros 
istorijos paminklui — Di
džiosios Lietuvos Kuni
gaikštijos Statutui — 450 
metų, iš kurių 311 metų jis 
galiojo Lietuvos, Gudijos, 
Rusijos ir Ukrainos žemėse. 
Lietuvos Statutas pragyve
no Lietuvos valstybę, kai ji 
1795 m. žlugo, jis dar po to 
galiojo 45 metus, t.y. iki 
1840 m., kada jį pakeitė ru
siška įstatymų sąvada - 
Svod Zakonov.

Sveikus teisinius valsty
bės pagrindus Lietuvai davė 
Gediminas, kuris teisingai 
gali būti vadinamas valsty
bės teisinių pagrindų kūrė
jas, jau tada pasirašinėjęs 
Lietuvos - Rusijos karaliaus 
titulu (žiūr. Gedimino laiš-
kai).

Iki XVI a. pirmojo ketvir
čio pabaigos Lietuvos žemė
se veikė papročių teisė, tik 
nuo 1529 m., kada buvo pas
kelbtas Lietuvos Statutas, 
Lietuvoje ir jos valdomose 
žemėse įsigaliojo rašytinė 
teisė. XVI a. Lietuva pasi
žymėjo ypatingai aukšta 
teisine sąmone, kone visas 
šimtmetis paskirtas teisės 
kodifikacijai. Pirmasis Sta
tutas, kaip ir ant greitųjų 
paruoštas, turėjo spragų, 
reikalingas buvo naujų pa
pildymų. 1566 m. išleistas 
Antrasis Statutas, gerokai 
padidintas ir praplėstas, sa
vo klausimų platumu pra
lenkė visus savo metu teisės 
kodeksus. Lietuvoje jis ga
liojo tik 22 m., bet Lenkijos 
(pagal 1569 m. Liublino uni
jos aktą) atplėštose srityse 
Volinijoje, Padolėje ir Kije
ve galiojo iki XIX a. vidurio, 
kol buvo įvestas rusų teisy
nas. Toks staigus Antrojo 
Statuto pakeitimas buvo 
reikalaujamas lenkų politi
niais sumetimais, nes Statu
tas draudė svetimšaliams ir 
lenkams apsigyventi Lietu
voje ir turėti valstybines 
tarnybas. Lenkai Liublino 
unijos akte pareikalavo
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naujo statuto, surišto su 
Lenkijos karalija, panaikinti 
visus įstatymus, varžančius 
lenkus. Negreitai buvo su
daryta tokia komisija, vado
vaujant kancleriui Leonui 
Sapiegai. Komisija paruošė 
Trečią Statutą, visai nepa- 
gal Liublino unijos reikala
vimus, jame net neužsiminta 
apie Lenkiją ar Lenkijos ka
ralių. Tai buvo visiškai sa
varankiškos valstybės ak
tas. Lenkai, žinoma, su tokiu 
Statutu negalėjo sutikti. Ir 
būtų nesutikę, jei nebūtų 
tuo laiku turėję didelės bė
dos.

Mat, tuo laiku Maksimili
jonas Habsburgietis lenkus 
puolė, o lietuviai davė ulti
matumą dėl Statuto priėmi
mo. Ir lenkai, labai reikalin-
gi Lietuvos pagalbos, sutiko 
Trečią Statutą priimti. Jį 
pasirašė ne Lenkijos kara
lius, o Lietuvos Didysis Ku
nigaikštis Zigmantas, tuo 
pačių titulu, kaip ir abu pir
mieji buvo pasirašyti. Tuo 
būdu lietuviai išsaugojo 
savo valstybės savarankiš
kumą ir valstybinės teisės 
pagrindus, nors lenkų isto
rikai ir klaidino vakarų pa
saulį, kad Lietuva po Liubli
no unijos nustojusi egzista
vusi, kaip savarankiška 
valstybė. Lietuva bet kada 
galėjo duoti Lenkijai ulti
matumą ir pasitraukti iš 
Lenkijos ’’globos". Statutas 
pasiliko kaip svarbiausias

Ugandos sukilėliai pade
dami Tanzanijos užėmė 
kraštą ir nuvertė buvusį 
diktatorių Amin, kuris 
kraštą valdė žiauriausiu te
roru. Ugandoje sudaryta jau 
nauja vyriausybė, o pats 
buvęs prezidentas Amin pa
ieškomas. Jį norima sugauti 
ir sudaryti teismą. Viena 
šeima Izraelyje net pasky
rusi stambią premiją už 
Amino galvą.

***
Skaudus žemės drebėji

mas ištiko Jugoslaviją Adri
jos pakraščiuose. Kai kurios 
vasarvietės visiškai drebė
jimo sunaikintos ir skaitoma 
šimtai žuvusių. Tokio pat 
stiprumo žemės drebėjimas 
pasikartojo.

***
Ypatingai gražus oras su

traukė į Easter Show paro
dą Sydnejuje rekordinį 
skaičių lankytojų. Apskai
čiuojama, kad šįmetinę pa
rodą aplankė virš milijono 
žmonių.

***

Šalia dailės A. Tamošaitis yra žymiausias liet, tautinių 
rūbų autoritetas.

dokumentas Lietuvos sava
rankiškumo. Tuo būdu 
Liublino aktai nebeturėjo 
Lietuvos teisėje jokios ga
lios. Pasiliko tik faktinė pa
dėtis, kad Lietuvos didieji 
kunigaikščiai buvo ir Lenki
jos karaliais renkami, tokia 
galimybė buvo ir lenkai ja 
naudojosi.

Lenkai dar daug kartų 
mėgino ruošti bendrą 
Lietuvos - Lenkijos statutą, 
bet iš to nieko neišėjo. Jie ir 
iki šios dienos savo teisyno 
neturėjo ir neturi.

Europos valstybių teisynų 
tarpe Lietuvos Statutas bu
vo vienas iš tobuliausių tei

NAUJIENOS
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reaktoriui Pensilvanijoje 
pradėta abejoti tų reaktorių 
naudingumu iš viso. Ameri
koje yra pastatyta 72 tokie 
reaktoriai, kurie pagamina 
tik 4% visos Amerikos 
naudojamos elektros ener
gijos. Keliamą klausimas, ar- 
iš viso jie pasiteisina, juo la
biau, kad jų įrengimas bran
giai kainuoja, o drauge su
gedimų atveju sudaro didelę 
grėsmę gyventojams.

***

Kai kurie religiniai islamo 
vadai Irane pareiškė griežtą 
protestą prieš revoliucinį 
savivaliavimą ir atsisakė 
bendradarbiauti. Greitomis 
sudaryti revoliuciniai liau
dies teismai pasmerkė šim
tus žmonių, buvusių šacho 
bendradarbių. Savavaliavi
mai ir areštai vyksta ir to
liau.

***
Rytų Vokietijoje uždėti 

dar kietesni spaudos suvar
žymai. Dabar užsienio žur
nalistams reikia gauti spe

sės kūrinių. Be IV a. išleisto 
Romos imperatoriaus Justi- 
nijono kodekso, Europoje 
kito tokio plataus teisyno 
nebuvo. Tik jau vėliau 
XVIII ir XIX a. kai kurios 
valstybės išleido savo teisy
nus. Jo galia buvo Lietuvos 
valdomose žemėse, bet jo 
įtaka siekė Lenkiją, Čekiją 
bet ypač Rusiją. Maskvos 
caro Aleksejaus 1649 m. tei
synas "Uloženije” yra pa
remtas Letuvos Statuto 
nuostatais. Tai pripažįsta 
patys rusų mokslininkai N. 
Ustrijanovas, o M.F. Vladi
mirsky - Budanovas teigia, 
Lietuvos Statutas buvęs

cialius leidimus su kuo nors 
kalbėtis ir aprašyti. Taip pat 
suvaržyta jiems ir judėjimo 
laisvė.

***
Kinijos ir Vietnamo at

stovai susirinko derybų į 
Hanoi išsiaiškinti konflikto 

Maloniai kviečiame visus dalyvauti balandžio 29 d., 
sekmadienį,

VILNIAUS UNIVERSITETO 400 METŲ 
SUKAKTIES MINĖJIME

Tą dieną: 11.30 vai. pamaldos Lidcombe;
3 vai. minėjimas Liet. Klubo didžiojoje salėje

Bankstowne
Minėjimo programoje kalbės: V. Kazokas, V.. Patašius, 

Dr. G.E. Kazokienė
Meninėje dalyje Akademikių Skaučių Draugovė.
Minėjimui pasibaigus Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 

Valdybos vicepirmininkas svečias Vaclovas Kleiza kalbės 
apie bendruomenės veiklą.

Minėjimą Rengia: Sydnejaus Apyl. Valdyba, Plunksnos 
Klubas, Akademikių Skaučių Draugovė, 

Sydnejaus Filisterių būrelis

subsidiariniu teisės šaltiniu 
Maskvos valstybėje.

Įdomus faktas, kad ir 
naujai išleistoji Rusijos isto
rija, parašyta Nicholas 
Riasanovsky - A History of 
Russia, trečia laida, (pripa
žinta daugelio istorikų kaip 
geriausias veikalas nušvie- 
čiąs Rusijos istoriją iki pas
kutiniųjų laikų, užbaigiant 
Stalinu ir Brežnevu) paski
ria visą skyrių apie Lietuvos 
- Rusijos įsigalėjimą Rytų 
Europoje. Įdėtas Vytauto 
laikų Lietuvos žemėlapis. 
Toje istorijoje sakoma, kad 
lietuviai ne tiek karais kiek 
žmonišku elgesiu, lengvu 
režimu patraukė tautų sim-

Nukelta į psl. 6

pasekmes ir susitarti dėl 
taikos. Vietnamiečiai turi 
didelį šiose derybose kozerį - 
Sov. Sąjungą užnugary. So
vietų karo laivai jau įplaukę 
į kai kuriuos Vietnamo uos
tus, o didysis rusų karo lai
vas Minsk pasiekė Indijos 
vandenyną.
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Sukakčių svarba \
Gal ne vienas pastebėjo

me, kad lietuviai mėgsta 
minėti sukaktis ir kad tų su
kakčių netrūksta. Nekalbant 
apie asmenines, turime di
džiausią pasirinkimą ir viso
kių reikšmingų sukakčių, 
svarbių visai mūsų tautai 
istorine ar kultūrine pras
me. Kai kurias jų minime 
kasmet, kitas tik užsimena
me prabėgomis spaudoje, o 
dar kitoms skiriame daugiau 
dėmesio pašvęsdami net iš
tisus metus, kaip kad šįmet 
minime Vilniaus universite
to sukakti arba anksčiau mi
nėjome Donelaičio, Čiurlio
nio, vysk. M. Valančiaus, 
Maironio sukaktis.

Kitas pasidaro išvadą, kad 
minėdami sukaktis mes 
daugiau savo žvilgsnį krei
piame į praeitį, o mažiau 
koncentruojamės į šią dieną 
arba į ateitį. Iš tiesų, taip 
nėra. Ne kas kitas, o sukak
tys liudija tautos plačią ir 
gilią kultūrą bei jos brandu
mą. Tas rodo, kokias gilias ir 
toli siekiančias šaknis turi 
mūsų tauta ir kad tomis 
šaknimis ateina gyvybinės 
sultys per laiką ir istoriją ir 
jomis minta šios dienos tau
ta. Taip kaip medis, kurio 
toli išsiskleidusias šaknys
jam garantuoja vešlumą ir 
stiprybę. Pakirskjam šaknis 
ir jis greitai nuvys arba 
lengvai bus audros išgriau
tas.

Mūsų tautos priešai, ypa
tingai dabartinis okupantas, 
kaip tik stengiasi mūsų tau
tos praeitį sunaikinti arba 
tas šaknis atkirsti. Štai dėl 
ko šiandie okupuotoje Lie
tuvoje mokyklose nedėsto
ma Lietuvos istorija, o pasi
tenkinama tik tais momen
tais, kurie iškelia rusų pra
našumą, o mūsų tautos nuo 
rusų priklausomumą. Kitan 
sakant, okupantas nori pri
vesti ir jaunąją lietuvių kar
tą išauginti jau atkirstą nuo 
tautos praeities šaknų išve
dant, kad lietuviai per visus 
amžius tiesioginiai ar netie
sioginiai buvo priklausomi 
nuo rusų ir kad tik istorinės 
sąlygos privedusios prie to, 
kad tokia gentis, kuri pre
tenduojanti į atskirą tautą, 
tėra tik rusų atskala ir ją 
būtina sulydyti su pačiu ka
mienu.

Šitos politikos laikėsi ir 
dar carinė Rusija, bandyda
ma klastoti Lietuvos istoriją 
ir pačios tautos neprileisti 
prie jos šaknų. Šitą tautai 
istorinio užnugario pagrindą 
visu svoriu iškėlė ir pabrėžė 

A.A.
EUGENIJAI JUŠKEVIČIENEI

mirus, jos seserį Tanią Simniškienę ir visus artimuosius 
skausme nuoširdžiai užjaučia

Tamara ir Vytautas Skrinskai

'su pirmuoju Aušros nume
riu Dr. Jonas Basanavičius 
sakydamas, kad "žmonės, 
nežiną istorijos, visados pa
lieka vaikais" (Homines, 
historiarum ignari semper 
sunt pueri). Tautai praeitis 
yra tiek pat svarbi, kaip ir ši 
diena, nes toji praeitis yra 
pagrindas, ant kurio ji toliau 
vystosi ir kuria ateitį.

Minėjimai bei sukaktys ir 
yra tos istorijos atskirų mo
mentų iškėlimas, primini
mas, kas verčia mus savo 
praeitimi didžiuotis ir iš jos 
įgyti stirpybės bei atsparu
mo. Jos yra drauge ir taik
lios bei nepamainomos pa
mokos ir šiai dienai, jos ga
lios ir ateičiai. Tai nėra kon- 
centravimasis į praeitį, bet 
tarsi sukauptos energijos 
sėmimasis šios dienos bei 
ateities žygiams.

Štai šįmet plačiausiu 
mastu minime Vilniaus Uni
versiteto 400 metų sukaktį. 
Nadaug yra pasaulyje tautų, 
kurios galėtų tokia sukakti
mi didžiuotis atsimenant, ką 
reiškia turėti tokį mokslo ži
dinį savame krašte, kuris 
anais laikais dar buvo laiko
mas barbarišku.

Šiais metais yra ir dau
giau nemažesnės reiškmės

Australijos Lietuvių Fondo užmojai
ŠALTINIŲ BIBLIOTEKA IR ARCHYVAS

Australijos Lietuvių Fon
do Valdyba pasiryžusi Mel
bourne išugdyti šaltinių 
(Reference) biblioteką ir pa
rūpinti sąlygas Australijos 
lietuvių archyvui. Pačią idė
ją remia Lietuvių Klubo Ta
ryba, bet dėl įrengimų dar 
vis tariamasi. Kartu būtų ir 
skaitykla.

Lyg ir užuomazgą tokiai 
bibliotekai yra davęs velio
nis A. Krausas. Tai jau 
mums senai girdima Krašto 
Valdybos biblioteka. Aiš
kaus plano bei paskirties 
neturėta. Į ją dėta vertin
gesni leidiniai, spausdinti 
išeivijoje ir Lietuvoje. Ve
lionis A. Šeikis ėmėsi inicia
tyvos sukaupti pinigų knygų 
spintai pirkti. Pabaigė už ją 
mokėjo buvęs Krašto valdy
bos narys p. P. Sungaila. 
1978 m. pabaigoje Krašto 
Valdyba biblioteką su spinta 
perleido A.L. Fondui.

Fondas ją paverčia vien 
tik šaltinių biblioteka. Ji yra 
reikalinga mūsų pačių rei
kalui, bet taip pat kitatau
čiams, rašantiems apie Lie
tuvą ir lietuvių tautą. Net ir 
rimtesniam laikraštiniam 
straipsniui paprastai reikia 
daug pasiskaityti. Šiuo metu 
tenka skambintis paski
riems asmenims ir susiieš

sukakčių, kurios būtinos 
plačiau ir rūpestingiau pa
minėti iškeliant mūsų tautos
kultūrinį veržlumą ir pajė
gumą. Štai skaitome, kad 
šiais metais sukanka 450 
metų nuo Lietuvos Statuto 
išleidimo. Tai irgi milžiniš
kas lietuvių tautos atsieki- 
mas kultūrinėje srityje, ko 
anuo metu valstybinio tei
syno neturėjo daugelis anos 
gadynės galingų ir civilizuo
tų valstybių.

Nesileidžiant į tolimą pra
eitį štai šiais metais sueina 
75-ri metai, kai buvo atgauta 
lietuviška spauda. Atviras 
karas dėl lietuviškos spau
dos truko keturiasdešimt 
metų, pareikalavęs daugy
bės aukų. Spaudos atgavi
mas ir jos atkovojimas pa
vergtos tautos prieš galingą 
okupantą buvo nepaprasta 
mūsų pergalė. Tai yra su
kaktis, kurios nereikėtų nu
tylėti arba pro ją praeiti ty
lomis.

Būtų galima ir daugiau iš
kelti minėtinų sukakčių, bet 
šiam kartui pasitenkinkime 
ir šiomis. Jos mūsų tautai 
yra kardinalinės reikšmės, 
pirmoje vietoje pabrėžian
čios lietuvių posūkį kultūri
ne kryptimi. Tai švyturiai, 
kurie mums šviečia kelią ne 
tik dabar, bet ir toli į ateitį.

(v.k.J

koti reikiamų knygų bei 
žurnalų. Buvusios Krašto 
Valdybos bibliotekos šiaip 
jau literatūrinės reikšmės 
knygos atrenkamos ir bus 
perduotos bendruomenės 
bibliotekai, o šaltinių biblio
tekai paliekamos tik atrink- 
tinės. Naujai bus kaupiama 
Lietuvą, lietuvių kalbą ir 
kultūrą bei istoriją liečian- 
tieji studijinio pobūdžio lei
diniai įvairiausiomis kalbo
mis. Vėlai rimta kryptimi 
pradedama, todėl pasivyti 
nebus taip lengva. Šios bi
bliotekos katalogas bus pa
siųstas visoms bendruome
nės bibliotekoms. Mūsiškių 
paklausa bus patenkinama ir 
paštu. Katalogus gaus ir 
australų žymesnės viešosios 
ir universitetų bibliotekos.

Bibliotekai reikalingi ir 
žurnalai, kuriuos leidžia 
Lietuvos universitetų pas
kiri fakultetai ar mokslų 
akademija. Lituanistinėmis 
problemomis straipsnių su
tinkame ir kitų kraštų 
moksliniuose žurnaluose. 
Reikia ir juos turėti.

Svarbu ir šiaip lituanisti
nes problemas nagrinėja 
straipsniai, spausdinti ar 
ateityje būsią spausdinti 
anglų ar kuria kita kalba 
Australijoje išeinančiuose 
publicistiniuose leidiniuose. 
Reikalinga tų straipsnių iš
karpų komplektai.

Tos rūšies darbas, sekti 
įvairiomis kalbomis litera
tūrą ir ją užsakymui atrink
ti, - tegalimas jungtinėmis 
jėgomis. Tam reikalui Fon
das sudaro 5-7 asmenų ko
mitetą, kuris bus šaltinių 
bibliotekos šeimininkas.

Pagerbkime ir 
nepamirškime

Skaitydamas "Pasaulio 
Lietuvį” užtinku pranešimus 
apie Lietuviu Fondą Ameri
koje, kuris dabartiniu metu 
tautiečių sudėtomis aukomis 
jau pasiekė pusantro milijo
no dolerių. Iš šio kapitalo 
palūkanų jis gražiai remia 
Amerikos Lietuvių mokslinę, 
literatūrinę ir visuomeninę 
veiklą. Tuose pranešimuose 
randame, kad daug aukų su
dedama pagerbiant anksčiau 
ar vėliau mirusius tautie
čius, draugus ar darbais nu
sipelniusius pagarbos. Pa
vyzdžiui, Nežinomo Karei
vio pagerbimo įnašas, kapi
tono Prano Gudyno pager
bimo įnašas, Švėkšnos gim
nazijos įnašas, Antano Rėk
laičio pagerb. įnašas ir t.t.

Skaitant Kanados "Tėviš
kės Žiburius” taip pat ran
dame panašių atminimo įna
šų į Kanados Lietuvių Fon
dą. Šie atminimų įnašai, sie
kią tūkstančius dolerių, 
daugiausia sudėti draugų, 
bendradarbių, kovos draugų 
ar šeimos narių ne iš karto, 
bet per eilę metų juos pa
gerbiant kad ir ne taip 
stambiomis sumomis.

0 kaip pas mus Australi
joje? Australijos Lietuvių 
Fondo iždininkas skelbia 
Mūsų Pastogėje sąrašus as
meninių aukų. Retkarčiais 
tenka užtikti vieną kitą su
melę, skirtą vietoj gėlių pa
gerbiant mirusį. Atrodo, 
kad Australijos lietuviai

Bibliotekai tikimasi ir pali
kimų.

Archyvui reikia nedega
mos spintos istorinės reikš
mės privačių asmenų turi
miems dokumentams, bet 
lygiai ir mūsų organizacijų. 
Juos atrinkti, suklasifikuoti 
turėtų imtis vienas asmuo, 
tokį darbą mėgstąs. Reika
linga ir nuotraukų kolekcija. 
Dėl archyvo buvo aiškintasi 
su Adelaidės muziejumi. 
Pasirodo, jis tam uždaviniui 
neturi patalpos.

Klausimas, ar jaunesnioji 
karta tęsės šaltinių bibliote
kos ugdymo darbą ir archy
vo kaupimą. Ateitį sunku 
pramatyti. Likvidacijos at
veju šaltinių biblioteką 
lengva perduoti kuriam nors 
Australijos universitetui, 
kuris už tokią dovaną bus 
dėkingas. Studijuojantiems 
gi bus žinoma, kad tame 
universitete yra lituanisti
niais klausimais rinkinys. 
Yra valstybinių vietų ir ar
chyvui. Canberros bibliote
ka turi geriausią Australijo
je polonistikos rinkinį. Prieš 
II-jį pasaulinį karą ukrainie
čiai savo klausimais rinkinį 
buvo sukoncentravę Praho
je.

Australijos Lietuvių Fon
do Valdyba tiki, kad visi lie
tuvių kilmės asmenys šalti
nių bibliotekos ir archyvo 
idėją nuoširdžiai parems. 
Tai bus ir atsidėkojimas ko
mitetui, kuris tą darbą pagal 
sugebėjimą ir finansinius iš
teklius faktiškai vykdys.

Albertas Zubras 

šiuo atveju esame nejautrūs 
savo buvusiems brangiems 
ir neužmirštamiems drau
gams, artimiesiems, šeimos 
nariams ir tiems, kurie 
mums dirbo, aukojosi, viso
keriopai padėjo, čia duodu 
keletą pavyzdžių.

Sydnejuje prieš trejus 
metus mirė Algis Plūkas. 
Žinome, jis turėjo silpnybę, 
tačiau taip pat žinome, kad 
nuo pat pirmųjų į Sydnejų 
atvykimo dienų jis buvo 
kun. P. Butkaus, taigi ir visų 
Sydnejaus lietuvių pamaldų 
vargonininkas. Jis vadovavo 
chorui, Bijūnėliams. Rožy
tėms, Linksmiesiems Bro
liams. Jis grojo ir grojo tau
tinių šokių grupėms, dirbo 
Sydnejaus Liet. Klube, pie
šė plakatus, teatrams kūrė 
dekoracijas ir atliko šimtus 
kitokių darbų darbelių. Ma
nau, kad savo paslaugos nė 
vienam tautiečiui, nė 
vienai organizacijai neatsi
sakė. Tarnavo visiems! Ar 
yra Australijos Lietuvių 
Fonde Algio Pluko atmini
mui įnašas? Nėra!

Melbourne gyveno vyr. 
skautininkas Antanas 
Krausas. Kas jo nepažino? 
Platino knygas, stovyklavo, 
vadovavo, rašė, dirbo, kas 
turėjo būti dirbama, ėjo ten, 
kur turėjo būti nueita. Ar 
Australijos Liet. Fonde yra 
Antano Krauso atminimo 
įnašas? Nėra!

Galėčiau daug čia priskai
čiuoti Adelaidės, Melbour-
no, Sydnejaus ir kitų vieto
vių tautiečių, kurių atmini
mas ir jiems pagarba turėtų 
būti atiduota asmeniškomis 
ar organizacijų aukomis, kad 
ir nedidelėmis sumomis. Ži
nome, kad grūdelis prie 
grūdelio pūrelį sudaro.

Australijos Lietuvių Fon-. 
dui nemažiau kaip Amerikos 
ar Kanados Fondams aukos 
labai reikalingos. Jos su
teiktų tvirtesnį pagrindą jo 
veikimui, o gautomis palū
kanomis galėtų suteikti 
Australijos lietuvių kultūri
niam, jaunimo, organizaci
niam bei moksliniam darbui 
taip laukiamos ir reikalingos 
paramos.

Ant Nežinomo Kareivio 
kapo akmens Kaune buvo 
įrašas - Rede quod debes - 
atiduok, ką privalai! Šis įra
šas turėtų mus lydėti visur 
ir visada.

Rede quod debes!
K. Daumantas

Garsusis prancūzų daili
ninkas A. Renoir (1841 - 
1919) sukūrė savo garsiau
sius kūrinius jau nevaldyda
mas pirštų. Kai jo rankų 
pirštai artraičio buvo taip 
susukti, kad negalėjo išlai
kyti teptuko, jis teptuką 
prisirišdavo prie pirštų ir 
toliau tapė su neatlyžtamu 
įkarščiu.

Mūsų Pastogė Nr. 16, 1979.4,23, psl. 2
C; .EE.a.L’VW ,81 ‘>A yaū’A

2



MATYKIME ABI PUSES
SOVIETŲ PROPAGANDA ESTRADINIAME MENE

Išeivijos spaudoje dažnai 
būna iškeliami įvairūs pasi
reiškimai Lietuvoje. Žinant, 
kad Lietuva yra okupuota, 
reikalinga labai atsargiai 
juos vertinti. Tėviškės Ai
duose Nr. 6, vasario 17 d. 
1979 J. Slavėnas, o prieš tai 
A. Mauragis Mūsų Pastogė
je, iškėlė ilgai miegojusią 

’paslaptį", kad šiandieninėje 
Lietuvoje estradinis menas 
yra naudojamas sovietų 
propagandai. J. Slavėnas ci
tuoja iš L. Šaltenio straips
nio, atspausdinto Kultūros 
Baruose (Lietuvoje), steng
damas įrodyti propagandos 
gausumą estradiniame me
ne. Savaime suprantama 
kokiu tikslu rašė L. Šaltenis, 
savo išvedžiojimuose mė
gindamas iškelti estradinio 
meno svarbą sovietinėje 
sistemoje.

Sovietų Sąjungoje, o taip 
pat ir Lietuvoje visos meno 
ir mokslo šakos yra pajung
tos garbinti ir aukštinti esa
mą padėtį. Kai kur net ban
doma ir religiją panaudoti. 
Taigi, ką beveiktum, kokioje 
pozicijoje bebūtum, esi įjun
giamas į didžiulį propagan
dos mašiną liaupsinti sovie
tinį rojų.

Visi gerai žinome, kad pa
vergtoje Lietuvoje vyksta 
likiminė kova, kurioje abi 
pusės naudoja visas priemo
nes ir jėgas, nes pralaimėti - 
reiškia būti sunaikintam: 
įlietam į didžiulį tautų kati
lą, be vilties kada nors prisi
kelti. Užsienyje gyvenant 
yra lengva svaidytis žodžiais 
ir nurodinėti kur raudona, 
kur rusva, kurioje gaidoje 
jaučiamas rusiškas motyvas, 
kokie rūbai primena rubaš- 
kas ir t.t. Prieiname net prie 
tokių absurdų: būk tai nuo 
1940 metų Lietuvoje sustojo 
gyvenimas; nepastatyta nei 
vieno naujo namo, tilto; vis
kas nugriuvo, subyrėjo. Šis 
teigimas perša tokią išvadą: 
"Kokie mes gudrūs ir pro
tingi laiku pasitraukę į va
karus". Abejoju, ar šiame 
pasakyme yra bent trupinė
lis sveikos galvosenos ir 
tautinės savigarbos.

Dažnai tenka paskaityti 
Lietuvoje leidžiamą spaudą, 
kurioje pirmiausia atiduo
dama duoklė pavergėjui ir jo 
sistemai, o paskui bandoma, 
kiek tai įmanoma, pasirū
pinti ir savais reikalais. Ne
vengiama iškelti įvairūs 
trūkumai ir nesąžiningumas, 
girtavimas ir apsileidimas, 
kurie yra labai tipingi ru
sams. Meno reikalams skir
toje spaudoje pastebimas 
tam tikras santūrumas; 
bandant neužgauti ruskio, 
pasiektais naujais moksli
niais laimėjimais, kokie 
lietuviui įmanomi pasiekti 
dabartinėse sąlygose.

Didžiausias pasipriešini
mas išvystytas lietuvių kal
bos kultūros kėlime. Dauge
lyje straipsnių, periodinėje 
spaudoje diskutuojamas lie
tuvių kalbos reikalingumas 
ją tobulinti, dailinti ir gryni- 
ninti. Tai viena iš mokslo 
šakų - sričių, kurioje galima 
šiek tiek sumažinti sovietinę 
propagandą, bet vistiek ne
įmanoma jos visiškai iš
vengti. Kalbininkas Kaz
lauskas yra viena iš tų aukų, 
kuris per daug atsisuko į sa
vo tautą, pamiršdamas, kad 
reikalinga atiduoti duoklę ir 
pavergėjui.

Pokario metais, vykstant 
partizaniniam karui, išeiviai 
tiesioginiai juto vedamą ko

vą dėl Lietuvos laisvės. Šiai 
kovai tragiškai pasibaigus, 
prasidėjo kita kova, kuri sa
vo nuožmumu, įtampa ir ra
finuotumu toli pralenkia bu
vusią partizaninę kovą, bet 
išeiviams ji atrodo pasyvi, 
neefektinga, bekraujė, ne
duodanti jokių apčiuopiamų 
rezultatų. Įžvelgesnis ste
bėtojas rezultatus gali pa
justi šiandien, palyginęs 
Lietuvos padėtį ir rusifika
cijos pėdsakus, su broliško
mis tautomis: Latvija ir Es
tija. Lietuvoje rusiškoji įta
ka yra mažiesnė negu 
Latvijoje ir Estijoje, bei. ir 
kitose Rusijos pavergtose 
tautose.

Ką tas bendro turi su es
tradine daina ir muzika? Iš 
tikrųjų nieko, tik nesupran
tama, kodėl mes išeiviai 
įžiūrime vienoje meno šako
je alarmuojančią sovietinę 
propagandą ir įtaigojame jos 
saugotis, jos vengti, kai tuo 
metu daug didesnė propa
ganda yra varoma kitose 
meno ir mokslo srityse.

Mus Australijoje aplanko 
lietuviai, kurie Lietuvoje 
užima įvairias vadovaujan
čias pozicijas, arba meninin
kai, kurie menu pelnosi sau 
duoną. Čia atvykę jis žino 
mūsų nuotaikas ir parenka 
žodžius, dainas ir muziką, 
kuriuose veik visai nėra jo
kios propagandos. Jie nori 
mums parodyti, kad jie at
skiria kur yra sovietinė pro
paganda ir pilnai ją supran
ta, bet taip pat nori mums 
parodyti, kad jie nepamiršo

Džiaugiamės Adelaidės, 
Melbourno, Sydnejaus lie
tuvių teatro mėgėjų retkar
čiais mums parodomais vai
dinimais. Į sales jie sutrau
kia daug tautiečių ir duoda 
gražios atgaivos. Po vaidini
mų, kaip įprasta, reiškiamos 
padėkos, įteikiamos gėlės ir 
asmeninės dovanėlės. Be to, 
artimųjų ir padėjėjų tarpe 
dar prie taurės ir užkandžių 
fiasidalinama įspūdžiais, at- 
iktais darbais, sunkumais 
ar laimėjimais. Paskutinysis 
mūsų, t.y. Australijos lietu
vių teatrinis pasirodymas 
įvyko kovo 18 d. Melbourne, 
kada čia Sydnejaus svečiai 
"Atžala” gražiai suvaidino 
A. Kairio komediją "Popie
čio diagnozė”.

Teatralams entuziastams, 
nežiūrint iš kokios vietos jie 
būtų, turiu pasiūlymą: rug
piūčio 8 d. ar artimiausia 
data suvaidinti pirmąjį lie
tuvišką vaidinimą "Amerika 
pirtyje”, nes tą dieną su
kanka lygiai 80 metų nuo 
pirmojo lietuviško vaidinimo 
Palangoje 1899 m. rugpiūčio 
8 d. grafo Tiškevičiaus dar
žinėje.

Gabrielė Petkevičaitė - 
Bitė savo atsiminimuose ra
šė, kad į vaidinimą rinkosi 
žmonių minios jau iš vakaro 
ne tik iš pačios Palangos, bet 
ir visos Žemaitijos kaimų - 
kas pėsti, kas važiuoti. Nak
vojo, kur galėjo, net ir atvi
ram ore, nes nenorėjo pra
leisti pirmos progos pama
tyti lietuvišką vaidinimą, o 
grįžę į namus visiems papa
sakoti, ką girdėjo ir ką matė.

Manau, kad dedant pas
tangų šį istorinį veikalą būtų 
galima gauti iš Lietuvos ar 

savo krašto, savo kalbos, 
savo žmonių; jog daroma 
visa, kas įmanoma, dabarti
nėse sąlygose.

J. Slavėnas pasigenda es
tradinėse dainose tematikos 
apie Sibiro tremtinius, išba
dėjusius tolimos šiaurės 
miškuose, kasančius kana
lus, tiesiančius kelius, pus
badžius, po sunkaus darbo 
mirštančius barakuose ir t.t. 
Manau, kad J. Slavėnas pui
kiai supranta, kas atsitiktų 
su tais, kurie tokiomis te
momis Lietuvoje dainuotų?! 
Nejaugi esame tokie naivūs 
ir nepajėgiame suprasti kas 
okupacijoje galima ir kaip 
reikalinga kovoti, kai atvira 
kova yra pražūtinga.

Kiekvieno lietuvio apsi
lankymas užsienyje, nežiū
rint ar jis yra komunistų 
partijos narys ar atvykęs su 
Maskvos bilietu, suteikia 
jam progą pamatyti, kaip 
gyvena kapitalistai, kokiuo
se "varguose" jie paskendę. 
Tokiam tautiečiui, kuris gal 
dar abejojo vakarų laisvė
mis, sovietinė propaganda 
iškyla visu nuogumu prieš jo 
akis ir nereikalinga jokių 
įtikinėjimų ir įrodymų; jis 
tai išgyvena savo paties kai
liu. Žinoma, grįžęs į Lietuvą 
jis negalės to viso paskelbti 
tenykštėje spaudoje, bet 
privačiame pokalbyje neiš
kęs neprasitaręs apie kapi
talistinės santvarkos "var
gus”.

Šiandien Lietuvoje dides
nių pastangų dėka išleidžia
mi raštai Mairionio, Vaiž-

Dėmesio vertas siūlymas
'AMERIKA PIRTYJE" SUKAKTIS

Amerikos. Pasiruošimui, 
manau, laiko pakaktų.

Atsimenu prieš 50 metų 
skaičiau G. Petkevičaitės - 
Bitės atsiminimus apie šį 
pirmąjį lietuvišką vaidini
mą. Sis vaidinimas visoje 
Lietuvoje sukėlęs klojiminių 
vaidinimų bangą, kuri perė
jusi per visą Aukštaitiją ir 
Suvalkiją. Vaidinimai buvo 
rusų caro valdžios draudžia
mi ir persekiojami, tačiau jie 
vykę slapta išstatant sargy
bas, kad būtų laiku perspėti 
tiek vaidintojai, tiek ir susi
rinkusieji.

Knygoje "Knygnešys” 
bene antrame tome buvo 
kun. Juškevičiaus (?) apra-

Prieš 30 metų
Mūsų Pastogė Nr. 15 1949 m 

Aiškinama, kad tebetrun
kanti sovietinė Berlyno blo
kada yra sovietų bandymas 
pastoti kelią sudaryti Vaka
rų Vokietijos vyriausybę. 
Vakarų sąjungininkai į rei-

VILNIAUS UNIVERSITETUI 400 METŲ

Organizuojame specialią ekskursiją į Lietuvą, su 
dviejų dienų sustojimu Tokyo mieste, kuri išvyksta 
1979 m. rugpiūčio 11 d. į,.

KAINA $ 1740 ASMENIUI
(Kaina apima kelionę ten ir atgal ir pirmos klasės viešbu
čius) Ekskursija turi ribotą vietų skaičių, todėl prašome 
paskubėti ir registruotis mūsų įstaigoje -

636 St. Kilda Road, Melbourne, Vic. 3Q04,. TęL:511478 .

Vilniaus Universiteto 
sukakčiai

IMKIT MANE IR SKAITYKIT

1977 m. vasara. Daug metų prabėgo, o Vilniaus Uni
versitetas, dar labiau negu jaunystėje, sukelia šventą 
pagarbą tiems seniems mūrams ir jose bujojusioms min
tims.

Einame į Universiteto Bibliotekos retų knygų skyrių. 
Skyriaus vedėjas mums aiškina apie knygas, įrištas oda, 
apkaustytas sidabru ir variu. Paskui rodo mums vieną 
knygą ir su meile ir pagarba balse sako: ”0 čia pirmoji 
lietuviška knyga”.

"Ak, kaip norėtųsi ją bent rankose palaikyti", sako Ge
diminas, o mūsų malonusis vadovas nusišypso: ”0 kodėl 
ne". Jis atrakina stiklines dureles, išima ir deda į mūsų 
ištiestas rankas Martyno Mažvydo 1547 metais išleistą 
katekizmą.

Atverčiame parudusius viršelius, skaitome: "Catechis- 
musa prasty szadei..." - Katekizmo prasti žodžiai, moks
las skaitymo rašto ir giesmės...” Knyga dedikuota Di
džiajai Lietuvos Kunigaikštystei: "Laimingoji tėvynė di
džių valdovų, garsinga Lietuva...”

O toliau - taip gerai pažįstami, bet niekad dar iš tikros 
praėjusių šimtmečių knygos neskaityti, žodžiai: "Broliai 
seserys, imkit mane ir skaitykit”...

Iš 200 - 300 šios knygos egzempliorių prieš paskutinį 
karą tebuvo žinomas vienas - Karaliaučiaus universiteto 
bibliotekoj, bet po karo ir tas buvo dingęs.

Tik 1956 m. paaiškėjo, kad vienas originalus egzemp
liorius saugomas Odesoj (Ukrainoj), o sekančiais metais 
Vilniaus Universitetas jį, mainų keliais, parsigabeno į 
Vilnių.

Vėliau atsirado ir Karaliaučiaus Mažvydas, per karus 
nusidanginęs į Torunės (Lenkijoj) universitetą. To eg
zemplioriaus tik mikrofilmas yra Vilniuje.

ganto. Sruogos ir kitų rašy
tojų, kurie savo gyvenimu ir 
darbais nepritarė jokiai mū
sų krašto okupacijai.

Komunistams nugriovus 
smūtkelius, lietuviai stato

šymas - prisiminimai apie 
pirmąjį vaidinimą Aukštai
tijoje, sekant palangiškius, 
taip pat "Amerika pirtyje”, 
kuris buvo vaidintas maž
daug po metų Plundakių 
km., Panevėžio apskr. Su
valkijoje pirmas vaidinimas 
įvyko Žiūriu km., Gudelių 
valsč.

Tenka pastebėti, kad pir
mojo vaidinimo Palangoje ir 
pirmojo vaidinimo Aukštai
tijoje buvusių artistų vaikai, 
jau nebejauni, dabar gyvena 
Melbourne. Tikiu, kad su
kakties proga galėsiu su
teikti dar daugiau medžia
gos iš anų laikų.

Ignas Alekna 

kaląžiūri optimistiškai ir dėl 
blokados neketina nusileisti. 
Tuo tarpu visų vakarinių 
Vokietijos zonų sąjunginin
kai pilnai sutarė sudaryti 
Vak. Vokietijos vyriausybę

A. Karazijienė 

keliastulpius, nors taip ban
dydami priešintis ir išlaikyti 
liaudies meną gyvą. Viena 
Lietuvos meno galerija su 
dideliu dėkingumu ir nuo
širdumu priima iš užsienio 
prisiunčiamus meno kūri
nius, kurių ji kitokiu būdu 
niekados negalėtų įsigyti. 
Neabejotinai, kad šiuose pa- ■ 
sireiškimuose reikalinga iš
laikyti tam tikras suprati
mas, kurio taip maža mūsų 
išeivių galvosenose.

Yra per anksti mesti ak
menis ir teisti, nes patys ga
lime būti teisiami už neįž- 
velgimą ir nesupratimą pa
dėties, už per ankstyvą išsi
žadėjimą savo tautos, kuri 
likiminėje kovoje, gal būt, 
panaudoja nevisada mums 
aiškias ir suprantamas prie
mones.

V. Koras

ir jai pavesti krašto admi
nistravimą.

Pagal pranešimus iš Kini
jos nacionalistų frontas jau 
esąs pilnai pasimetęs. Ame
rikiečiai guodžiasi, kad net 
jeigu ir komunistai Kinijoje 
laimėtų, tai jie tik skaudžiai 
joje įklimtų, nes nuteriotas 
kraštas pasidarytų neiš
brendama bala.

Tarptautinis Olimpinis 
Komitetas nusprendė, kad 
1956 m. olimpiniai žaidimai 
arba olimpijada bus rengia
ma Melbourne, Australijoje.

Skaitome, kad Amerika 
numato ištremti filmų artis
tą ir režisorių C. Chaplin už 
prokomunistinę veiklą.

Australijoje jaučiamas 
gana kietas nusistatymas 

. prieš naujuosius ateivius, j;
Net fed. parlamente atsira
do aštrių balsų prieš vyriau
sybės vykdomą programą ; 
kuo daugiau įsileisti pokari
nių imigrantų.
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ŠAUNIOS SIDABRINĖS R- ir J- Platkauskai iš 

VESTUVĖS Anglijos į Australiją imig
ravo maždaug prieš 18-ka 
metų ir įsikūrė Brisbanėj, 
tai buvo labai didelis įnašas 
mūsų neskaitlingai kolonijai. 
Juozas gimęs Škotijoj iš lie-

Regina ir Juozas Plat
kauskai kovo pradžioje at
šventė bendro gyvenimo 
25-kių metų jubiliejų - ši-’ 
dabrines vestuves savo 
naujuose namuose Mt. Gra- 
vatt priemiestyje. Buvo 
sekmadienis. Popietyje šv. 
Mišias atlaikė ir vedybines 
apeigas "jauniesiems” pa
kartojo du kunigai - vietos 
klebonas ir mūsų kapelionas 
kun. Dr. P. Bačinskas. Mišių 
skaitymus skaitė abi dukre
lės, Valytė ir Marytė, o abu 
sūnūs giedojo gitaromis pri
tardami. Kadangi gausų bū
rį svečių sudarė lietuviai ir 
australai, todėl apeigos buvo 
atliktos, pamokslai pasa
kyti ir net giedama abiem 
kalbom - lietuviškai ir ang
liškai.

Po pamaldų, ten pat vyko 
iškilmingi pietūs. Gausiais 
valgiais ir gėrimais stalą pa
ruošė užsakyti Catering 
komp. patarnautojai, kurie 
į čia atsikraustė su savo pe
čiais, baldais net ir papuoši
mais, mat pats Juozas ten 
dirba vedėju. Prie stalo pa
sakyta daug gražių sveikini
mų ’’jauniesiems” bei pa
kartotinai abiem kalbom su
giedota ilgiausių metų ir 
daug dainuota. Atrodė, kad 
lietuviai dainomis nugalėjo 
vietinius. Galiausiai sekė 
šokiai iki labai vėlyvos nak
ties.

tuvių tėvų, nors Lietuvos 
nematęs, kalba gerai lietu
viškai. Regina tai dypukė, iš 
Vokietijos po karo su tėvais 
nuvažiavusi į Angliją dar 
spėjo pavilioti Juozą, jau 
veik besiruošiantį į kunigus. 
Atvykę į Brisbanę abu Plat
kauskai iš pirmos dienos įsi

Regina ir Juozas Platkauskai

jungė į lietuvišką veiklą. 
Regina aktyvi skautė, vėliau 
skautų vietininkė, tautinių 
šokių grupės vedėja ir pati 
šokėja, choristė ir mergaičių 
dainos grupės vedėja, apy
linkės valdyboj ir visur ki
tur. Juozas chore, kaip pir
maujantis tenoras, padai
nuoja ir solo, taip pat šoko 
tautinių šokių grupėje, abu 
statė savo sukurtus scenos 
vaizdelius, Juozas net pa
kartotinai dirbo apylinkės 
valdyboje. Išaugino gražią 
šeimą: Paulių, Romą, Valytę 
ir jau čia gimusią Marytę, 
kurie paūgėję irgi įsijungė į 
tautinių šokių grupę bei 
chorą. Abu sūnūs baigė uni
versitetą ir Paulius pagal 

savo profesiją čia negalėda
mas gauti darbo, po šeimos 
šventės išskrido į Londoną 
ten gavęs darbą, kartu tęsti 
studijas.Bendrai paėmus čia 
Platkauskų šeima yra myli
ma ir gerbiama. Šia proga ir 
vėl linkime jiems pačios 
gražiausios ateities, kartu 
savo jaunatviška energiją 
galimai vis remti taip nu
trupėjusias ypatingai mūsų 
menines grupes.

NEEILINIS 
SEKMADIENIS

Sekmadienį, balandžio 
1-mą dieną užbaigiant Bris
banėj per tris dienas vyku
sias rekolekcijas, kurias 
pravedė Sydnejaus kapelio
nas kun. P. Butkus, pamal
dos buvo iškilmingesnės nei 
kitomis dienomis, vakarais. 
Rekolekcijų vadovas pasakė 
du jautrius užbaigiamuosius 
pamokslus, šv. Mišių metu 
galingai solo giedojo Brisba
nėj su opera dabar esąs 
Paulius Rūtenis, vietos cho
ras pagiedojo Tėve Mūsų bei 
kitas giesmes. Maldininkų 
buvo gana gausiai. Po pa
maldų Lietuvių Namuose 
įvyko iškilmingi pietūs re
kolekcijų vadovo pagerbi
mui kartu ir išleistuvės. Pa
sakyta gražių padėkos žo
džių kun. P. Butkui už malo
nų atsilankymą, o bendruo
menės pirmininkas K. Bag
donas taręs žodį, įteikė sve
čiui ir brisbaniečių dovanėlę 
■ vokelį. Kiek pasistiprinus 
ir atsigaivinus gavėniška 
sunka, sekė taip vadinamas 

"Mažasis rūmų koncertas”, 
nes mūsų Paulius irgi daly
vavo pietuose. Solistas pa
dainavo solo dainelių. Kun. 
P. Butkus padainavo vieną 
kitą savo sukurtų dainų. Tai 
buvo patrijotinės nuotaikos 
sekmadienio popietė. Sve
čias tą patį vakarą išskrido į 
Sydney. Visų brisbaniečių 
priklauso nuoširdi padėka 
gerb. rekolekcijų vadovui ir 
kartu Pauliui Rūteniui.

K.S.
♦♦♦

Per Velykas Sydnejuje 
lankėsi Brisbanės vyriausia 
galva - apylinkės pirminin
kas p. K. Bagdonas. Turėjo 
progos susipažinti su Lietu
vių Klubu, susitiko su Mūsų 
Pastogės redaktorium ir eile 
kitų asmenų. Ta pačia proga 
susitiko ir su vienu brisba- 
niečiu, kuris vietos lietuvių 
bendruomenės organams 
negirdėtas, nors irgi Bris- 
banėje gyvena apie 30 metų. 
Kaip keista: brisbaniečiai 
redaktoriui tarpininkaujant 
susipažįsta Sydnejuje!

Daug sužinosi 
skaitydamas 

Mūstj Pastogę!

Inž. Vytautas Juška, vie
nas iš Sydnejaus Liet. Klubo 
direktorių, Velykas praleido 
su tėvais ir artimaisiais 
Melbourne.

***

Apžiūrinėjame čia augan
čius krūmus ir medžius. 
Krūmai man dar nematyti. 
Vieni jų brandina sėklas 
ankštyse, kiti mažuose ru
tuliukuose, dar kitų tik gel
toni žiedeliai prasiskleidę. 
Žolių auga mažai ir tik kai 
kur jos stiepiasi, lyg keli likę 
plaukai ant plinkančios gal
vos.

Ilgokai užtruko pusryčiai. 
Po jų dauguma keleivių išei
na pėsti. Visus surinks pasi
vijusios automašinos. Atsi
rado norinčių pabėgti, bet 
labai akmenuotas ir nelygus 
kelias priverčia to atsisaky
ti. Atvažiuoja mūsų maši
nos, jas seka sukelti dulkių 
debesys. Kelias kad ir ne
grįstas, bet jau platesnis. 
Vairuotojas praneša, kad 
dabar pravažiuojame Tropic 
of Capricorn juostą ir esame 
tropikinėje srytyje.

Nuošaliau kelio pastebime 
didesnį šiukšlyną. Suverstos 
senos statinės, sudaužytų 
mašinų griaučiai ir kitos lie
kanos. Daug juoko sukėlė 
pamačius prie šalutinio šun
kelio pastatytą ’’Stop” kelių 
signalą. Tai buvo ženklas, 
kad esame netoli civilizuoto 
pasaulio.

Viename kalne matosi 
dulkių debesys ir prie jų 
dirbančios kasyklų semtu
vės. Pravažiuojame palik
dami jas nuošaliau. Mūsų 
kelio užrašas rodo, kad va
žiuojame į Paraburdoo 
miestą ir prašo mašinų grei
tį sumažinti iki 25 km. per 
valandą. Kitas užrašas pri
mena važiuoti atsargiai: 
"Norime kad mūsų mažieji 
užaugtų kasyklų darbinin
kais”.

Miestas yra žavi oazė, ap
supta skurdžios ir vargingai 
atrodančios aplinkos. Čia vi
sur gražiai žaliuoja žolė, pa
sodinti medžiai, o prie tvar
kingų gatvių stovi mūriniai
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J. Zinkus

AUKSINIAI VAKARAI
(tęsinys)

yra maišoma su kitur iškas
ta geležies rūda, iki gauna
mas tinkamas mišinys lie
jykloms.

Tik iš Paraburdoo išva
žiavus vėl keliaujame ne
grįstu keliu, bet jis yra ge
riau padarytas ir mažai dul
ka. Ilgokai važiavę išvysta
me Tom Price kalną. Priva
žiuojame kelio išsišakojimą 
ir automašinos pasuka į kai
rę, vedanti į Tom Price 
miestą. Čia miestas žymiai 
didesnis kaip Paraburdoo, 
turi 3.700 gyventojų. Tom 
Price irgi pastatytas ir išlai
komas tos pačios firmos. 
Mūsų automašinos sustoja 
prie vieno parko ir iki pietų 
jokios organizuotos progra
mos neturime. Apžiūrinėja
me miestą. Čia yra daugiau 
įstaigų, įvairesnių parduo
tuvių ir jos didesnės. Visos 
parduotuvės telpa po tuo 
pačiu stogu, bet ir kitos sto
vi netoli. Tarp jų įrengti 
darželiai, padarytos dvira
čiams pastatyti aikštelės. 
Netoli matosi mokykla ir 
pertraukos metu bėgioja 
pradžios mokyklos amžiaus 
vaikai. Daug laiko pralei
džiame puikiame plaukimo 
baseine, į jį įėjimas nemoka
mas. Viskas mieste gražiai 
užbaigta ir sutvarkyta. Ne
sijaučia finansų trūkumo 
kaip savivaldybių tvarko
muose miestuose. Gražūs 
darbininkų namai, papuošti 
augančiais žalumynais.

Anksti pavalgome pietus, 
o 1 vai. kiekvienas iš He
mersley įstaigos gauna po 
šalmą (reikalingas lankant 
kasyklas) ir sėda į jų auto
busą. Prisistato vadovė ir 

namai. Sako;' 3-jų ar 4-rių 
miegamųjų kambarių namo 
pastatymas čia kainuoja 
apie 60.000 dol. Perthe tokie 
namai pastatomi už 40.000 
dol. Jie puikiai įrengti, su 
vėsintuvais ir darbininkams 
išnuomuojami už 12 dol. sa
vaitėje. Kitur stoyi didesni 
dviaukščiai namai, kuriuose 
gyvena pavieniai darbinin
kai. Jie gauna po vieną di
delį vėsinamą kambarį, visą 
maistą ir apskalbimą už 25 
dol. savaitėje. Paraburdoo 
mieste gyvena apie 2.500 
galvų. Miestas pastatytas ir 
išlaikomas geležies rūdos 
kasyklų firmos Hemersley 
Iron Pty. Ltd. Gatvėmis va
žinėja rudai dažyti Hemers
ley firmos autobusai. Mes 
sustojame didelėje aikštėje 
prie administracinių pastatų 
ir parduotuvių. Aikštę puo
šia pakraščiais suaugę dideli 
eukaliptų medžiai. Apie na
mus susodinti įvairūs med
žiai, įrengti gėlynai. Maisto 
produktai gaunami vienoje 
didelėje Supermarket. Kitos 
parduotuvės įsikūrusios po 
tuo pačiu stogu ir į jas įėji
mas padarytas iš vieno pla
taus koridoriaus. Manyčiau, 
kad iš lauko ne taip greit 
įeina šiluma į vėdinamas pa
talpas. Prie administracijos 
įstaigų namo yra skelbimų 
lenta. Skaitau ten išvardin
tus darbo jėgos pareikalavi
mus. Reikia buhalterių, sar
gų, bibliotekininkų ir kt. 
Pravažiuojame viešbutį, jo 
užrašas rodo, kad laisvų 
kambarių nėra.

Paraburdoo apylinkėse 
iškasama geležies rūda nėra 
labai geros kokybės, bet ji

važiuojame į kasyklas, 
kurios yra Tom Price kalne. 
Kasyklų rajone sutinkame 
didžiulius sunkvežimius, ve
žančius iškasenas į surinki
mo vietą. Autobusas užva
žiuoja į pačią kalno viršūnę 
ir išlipę dairomės po apylin
kę, kurioje kasama geležies 
rūda. Vėliau nusileidžiame 
žemiau ir iš arčiau stebime 
patį darbą.

Pirmiausiai kalno dalį iš
tiria geologai ir sužymi ko
kios kokybės ir kur kiek ge
ležies randasi. Po to, vieną 
milijoną dolerių kainuojanti 
mašina su deimantiniu gręž
tu per pusvalandį išgręžia 
vieną skylę. Kai jų prigręžia 
kiek reikiant, tada sprogdi
na. Sprogstamos medžiagos 
naudoja tik tiek, kad ak
menys subyrėtųį mažus ga
balus, bet nebūtų plačiai iš
mėtomi. Po to dyzelio elek
triniai kranai (naudoja 6600 
voltų) semtuvais paima su
sprogdintus akmens gabalus 
ir juos pila į kasyklų sunk
vežimius. Sunkvežimiai iš
verčia savo naštą į surinki
mo duobes. Toliau jau ne
mačiau, bet sako, akmenis 
dar smulkiau sutrupina ir 
atrenka geležies rūdą, kuri 
vamzdžiais eina prie gele
žinkelio. Iš maždaug 57 tonų 
iškasenų gauna tik apie 351, 
geležies rūdos. Ta pati firma 
yra pravedusi geležinkelį iš 
Paraburdoo per Tom Price 
iki Dampier uosto 393 km. 
ilgio ir kainavo 233 mil. do
lerių. Per dieną iš Tom Price 
į uostą išeina 8 traukiniai su 
184 vagonais, vilkdami 
17.500 tonų geležies rūdos 
krovinį. Viskas labai mecha
nizuota. Vagonus pakrauna 
mašinomis traukiniui lėtai 
pravažiuojant ir tą darbą 
prižiūri 3 vyrai. Daug kur 
dirbama 3-mis pamainomis 
ir 7 dienas savaitėje. Dar
bininkų uždarbiai siekia 450 

- 650 dol. savaitėje (priklau
so kiek valandų išdirbo). Iš 
vieno traukinio geležies rū
dos pagamintos geležies, jos 
užtektu 11.000 automobilių 
padarymui.

Kasyklų mašinos ir įren
gimai labai brangūs. Gele
žies rūdai vežti sunkveži
miai kiekvienas kainuoja 
apie trečdalį mil. dolerių. Jie 
padaryti Australijoje ir gali 
vežti 230 t. krūvį. Tokiam 
sunkvežimiui kiekviena 58 
sluogsnių padanga kainuoja 
6.000 dolerių, o jų vienam 
sunkvežimiui reikia 10. Ap
žiūrėjęs tokį sunkvežimį 
pastebėjau, kad padangos 
skirtingų firmų, bet visos 
padarytos Japonijoje. Pa
dangos aukštis yra apie 2.70 
metro ir sako iš vienos išeitų 
2700 Holden automobilio 
naudojamų padangų. Iš viso 
tik kasyklų įrengimai firmai 
kainavę 287 mil. dolerių. 
Uosto pastatymas Dampier 
91 mil. dolerių. Namų staty
bai išleista 94 mil. dol., elek
trai 62 mil. dol., vandentie
kiui - 21 mil. dol., mokyk
loms ir ligoninėms ■ 9 mil. 
dol. Viso Hemersley Iron 
yra išleidusi 821 mil. dolerių 
statant miestus, įrengiant 
kasyklas produktingam 
darbui.

Už parduotą geležies rūdą 
firma gauna apie 360 mil. 
dolerių per metus, bet ap
mokėjus visas išlaidas ir 
mokesčius gryno pelno lieka 
apie 45 mil. dol. Daugiausiai 
geležies rūdos parduoda ja
ponams, bet jos eksportuoja 
į Angliją, kitas Europos 
valstybes ir net Ameriką.

Kas yra tikrasis savinin
kas, arba kas kapitalu suda
ro Hemersley Iron Pty. Ltd. 
Conzinc Riotinto of Austra
lia (anglų) turi 54% akcijų. 
Kaiser Steel Corporation 
(J.A.V.) - 28,3%, japonų fir-
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NAUJA RAJONO VADIJA
Lietuvių Skautų Sąjungos 

rajonų (kurių šiuo metu 
laisvajame pasaulyje yra 6) 
vadijas sudaro kviesti/skirti 
vadovai, tvirtinami LSS 
aukštųjų institucijų, išsky
rus rajono vadą, kuris yra 
renkamas 3 metams LSS 
Suvažiavimo metu Rajono 
Sueigoje.

LSS Australijos Rajono 
Vadu 1979-81 m. kadencijai 
išrinktas v.s. Bronius Žalys, 
kuris sudarė Rajono Vadiją 
iš šių narių:

1. V.s.fil. Balys Barkus - 
LSB Australijos Rajono Va
deiva. Brolis Balys į skautus 
įstojo 1932 m. Daug dirbo su 
skautais kaip vadovas Lietu
voje ir Australijoje: 1936 
lankė skautų vadų mokyklą 
Karmėlavoj, 1936-39 vado
vavo skautų draugovei 
Kaune, nuo 1938 - skautas 
akademikas, Votkietijoje 
vadovavo skautų vienetui 
Oberleningene, 1972-76 
Sydnejaus "Aušros” tunto 
tuntininkas, 1957-76 ■ rajono 
iždininkas, nuo 1977 - Aus
tralijos Rajono vadeiva, bu
vęs kelių skautų stovyklų 
viršininkas, skautiškos 
spaudos bendradarbis. Nuo 
š.m. pradžios išrinktas LSS 
Tarybos nariu.

Baigęs Dotnuvos Žemės 
Ūkio Akademiją. Dirba ag
ronomu N.S.W. valdžios įs
taigoje Sydnejuje.

2. Ps.fil. Pajauta Pullinen 
- LS Seserijos Australijos 
Rajono Vadeivė. Skautauti 
pradėjo 1945 m. Vokietijoje. 
1953 - skaučių d-vės draugi
ninke Sydnejuje, 1976 - Ra
jono Vadeivė, VI Tautinės 
Stovyklos viršininko pava
duotoja, nuo 1979.3.4. - 
"Aušros" Tunto tuntininkė. 
Nuo š.m. pradžios išrinkta 
LSS Tarybos nare. Visuo
menininke, akademike, bai
gusi 1956 m. universitete 
humanitarinius mokslus. 
Profesija - bibliotekininkė.

3. S.fil. Izidorius Jonaitis - 
ASS Įgaliotinis LSS Aus
tralijos Rajonui ir laikinai 
einąs Rajono Spaudos Sky
riaus Vedėjo pareigas. Į LSS 
įstojo 1925, Lietuvoje. 
1928-33 buvo vienas pirmes- 
niųjų skautų akademikų or
ganizatorių ir vadovų Vy
tauto Didžiojo Universitete

Kvietimas
Gerb. Tautieti-te,

Š. m. gegužės 19 d. (šeš
tadienį) Sydnejaus Senųjų 
Skautų Židinys organizuoja 
ekskursiją į Mėlynuosius 
kalnus: aplankysime Tris 
Seseris, Black Heath Parką, 
Mt. Victoria, ir Mt. Nelson. 
Grįšime pro Richmondą į 
Sydnejų.

Kelionė prasidės nuo Lie
tuvių Klubo Bankstowne, 
8.00 vai. ryto punktualiai. 
Grįšime’ apie 7 vai. vakaro 
vėl prie Lietuvių Klubo. No
rintieji vykti iki gegužės 13 
d. užsiregistruoja ir susimo
ka po $ 5.00 kelionės mokes
čio iš anksto. Maistą reikia 
savo pasiimti.

Užsiregistruoti ir sumo
kėti pinigus galima pas šiuos 
asmenis: A. Mauragį (tel.: 
77 6707), I. Dudaitienę 
(727 9191), A. Jablonskienę 
(709 4031), J. Zinkų
(774 2914) ir B. Žalį (703101). 
Skubėkit užsiregistruoti, 
nes vietų gali pritrūkti.

Nuoširdžiai kviečiame!
Tėvūnas 

Kaune; 1950 - vienas ASS 
Skyriaus steigėjų Sydneju
je, šį skyrių atkūręs 1978 ir 
jam ligšiol vadovaująs; 
1962-63 - Sydnejaus Senųjų 
Skautų Židinio tėvūnas; nuo 
1977 LSS Australijos Rajo
no Vadi jos narys akademikų 
skautų reikalams.

Diplomuotas statybos in
žinierius, šioje profesijoje 
dirbęs ir Australijoje. Bai
gęs Karo Mokyklą aviacijos 
leitenanto laipsniu. Mokyto
jas - instruktorius tremtinių 
stovyklose Vokietijoje, 
1959-60 ir 1963-64 ALB 
Krašto Valdybos Pirminin-

4. S.fil. kun. Petras But
kus - LSS Australijos Rajo
no Dvasios Vadovas. Į LSS 
įstojo Lietuvoje, lankyda
mas gimnaziją. Nuo 1950 - 
"Aušros” V-jos/Tunto dva
sios vadovas, nuo 1956 - ra-

Naujoji LSS Australijos Rajono Vadija. Sėdi iš k.: v.sl.fil. 
Eglė Suchoverskienė, s.fil. kun. Petras Butkus, v.s. Bro
nius Žalys - Rajono Vadas, ps.fil Pajauta Pullinen; stovi iš 
k.: s. Jonas Zinkus, s.fil. Izidorius Jonaitis, s.v.v.sl. Vik
toras Gaidžionis, v.s.fil. Balys Barkus

Vasario 26 d. 65-metį at
šventė mūsų tautietis - inži
nierius Aleksandras Jakš
tas, kelioliką paskutinių 
metų dirbęs Sydnejaus 
Miesto Savivaldybės Kelių 
Valdyboje Skyriaus vedėju. 
Darbovietėje suruoštų iš
leistuvių metu broliui Alek
sandrui, turinčiam gabią 
ranką menui, įteikti visi 
”prietaisai”akvarelinei ta- 
pybai, kuo jis žada užsiimti, lietuvių skautų pionierių 
kai tik baigs naujos vilos Australijoje. Neužmetė
statybą Forresters Beach 
(už Gosfordo) vietovėje.

Brolis Aleksandras gimęs 
1914 vasario 26 d., Tauragė
je. 1942 m. jis baigė Vytauto 
Didžiojo Universitetą Kau
ne geodezijos inžinieriaus 
diplomu, o be to - Karo 
Mokyklą, išeidamas į atsar
gą jaun. leitenanto laipsniu.

Mums - skautams - brolis 
Aleksandras pažįstamas iš 
daugelio stovyklų ir jo eitų 
pareigų, kaip prityręs skau
tininkas - vadovas, visuomet 
besišypsąs, visuomet man
dagus, visuomet - minutė į 
minutę - punktualus, iki pa
ryčių nemingąs kol neatliks 
sau skirtų darbų...

Į skautų Sąjungą jis {stojo 
Tauragėje 1928 m., lanky
damas gimnaziją. Čia ėjo 
Atskirosios Balandžių Skil
ties skiltininko, Vytauto Di
džiojo Skautų Draugovės 
adjutanto ir vėliau draugi
ninko pareigas. 

jono dvasios vadovas. Ap
dovanotas LSS ordinu Už 
Nuopelnus. Brolis Petras 
yra labai veržli asmenybė. 
Jis ir kunigas, ir visuomeni
ninkas, dainius, rašytojas, 
žurnalistas: eilės organiza
cijų narys, sukūręs žodžius 
ir meliodijas eilei dainų, pa
rašęs knygą "Tautų Švento
vėse”, spaudos bendradar
bis - redaktorius. Vienintelis 
iš lietuvių kunigų baigęs

Brolio A. Jakšto sukaktis
Vokietijoje, 1946, ėjo 

skautų vyčių draugovės va
do pavaduotojo pareigas; 
1946-49 - Atskirojo Skautų 
Vyčių Eimučio Būrelio 
Offenbache steigėjas ir va
das; 1947 - LS Brolijos Vadi- 
jos narys - Skautų Vyčių 
Skyriaus Vedėjas.

Australijoje 1949-50 buvo 
N.S.W. — Qld. Tunto tunti- 
ninku, taigi vienas pirmųjų

Aleksandras skautiškos 
veiklos ir toliau: 1968-70 - 
Skautų Vyčių Geležinio Vil
ko Būrelio vado pavaduoto
jas; 1968-70 ir 1976-78 - Syd
nejaus Senųjų Skautų Židi
nio tėvūnas; 1970-75 - LSS 
Australijos Rajono vadas. 
Jam nebuvo pareigų, kurios 
jam būtų "permažos" - ėjo 
ten, kur laukė darbas, kur 
buvo reikalinga jo pagalba.

LSS Vadovybė įvertinda
ma brolio Aleksandro darbą 
su skautiškuoju jaunimu, 
yra jį apdovanojusi LSS Le
lijos ir Padėkos ordinais. Į 
paskautininko laipsnį pakel
tas 1946, skautininko - 1948, 
vyr. skautininko - 1971.

Brolis Aleksandras, kaip 
jau minėjau, turi auksines 
rankas: garsėja savo medžio 
drožiniais, domisi akvarele, 
mėgsta golfą. Paaiškėjus jo 
meniniams gabumams 
įtrauktas į skautiškąją 
spaudą, kaip nepamainomas

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

Kūno Kultūros Kursų nu
statytus sidabrinio ženklo 
kvotimus. Už patriotinę 
veiklą 1934 patalpintas į 
Soldau (Vokietijoje) kon
centracijos stovyklą.

1949 paprastu darbininku 
atvykęs į Australiją, nuo 
1950 yra Sydnejaus lietuvių 
kapelionas.

1951 buvo ALB Krašto 
V-bos vicepirmininkas.

5. S. Jonas Zinkus - LSS 
Australijos Rajono Iždinin
kas. Į skautus įstojo 1929 
Krakėse, (Kėdainių apskr.). 
Vokietijoje, Seligenstadte, 
suorganizavo pirmą senųjų 
skautų židinį, 1958-60 Syd
nejaus Senųjų Skautų Židi
nio tėvūnas, 1962 - Sk. vyčių 
būrelio vadas, 1964-66 
"Aušros” Tunto tuntininkas, 
1966-70 Rajono Vadeiva, 
1970 ir 1977-79 ■ rajono iždi
ninkas. Aktyvus ALB narys 
ir liet. - skautiškos spaudos 
bendradarbis ir platintojas. 
Apdovanotas Už Nuopelnus 
ir Lelijos ordinais.

Profesija - telekomunika
cijų technikas.

6. V.s.v.sl. Eglė Sucho- 
verskienė - LSS Australijos 
Rajono Vadovų Paruošimo 
Skyriaus Vedėja - tai jauno
sios kartos skaučių vadovė, 
gimusi jau Australijoje.

Į skautes įstojo būdama 5 
metų ir nežiūrint kitų įsipa
reigojimų, visą laiką išliko 

V.s. A. Jakštas

iliustratorius (iš šių pareigų 
"pabėgti”, atrodo, negali ir 
išėjęs į pensiją!..).

Susitikus brolį Aleksand- 

ouamr 
lANttJ

aktyvia seserijos nare - va
dove: 1969-70 ir 1977 - skau
čių draugovės draugininke, 
1973-76 - lietuvių skaučių 
atstovė prie egzilų skautų 
sąjungos, 1977 - vyr. skaučių 
vieneto vadovė, o nuo 1979 
pradžios - Sydnejaus Aka- 
demikių Skaučių D-vės 
(ASD) pirmininkė. Dalyva
vo ir eilėje kitų jaunimo 
sambūrių ir skautų stovyk
lų. Mėgsta rašinėti. Daug 
jos straipsnių (ir eilėraščių) 
puošia įvairių žurnalų pus
lapius. Apdovanota Pažan
gumo, Vėliavos ir Tėvynės 
Dukros žymenimis bei egzi
lų skautų A.A.S.E. Drau
gystės medaliu.

Sesė Eglė 1973 Macquarie 
Universitete baigė humani
tarinius mosklus, o 1974 
NSW Universitete įsigijo 
bibliotekininkės diplomą ir 
dabar dirba Etninių Reikalų 
Komisijos Bibliotekoje.

7. S.v.v.sl. Viktoras Gai
džionis - LSS Australijos 
Tiekimo Skyriaus Vedėjas. 
Skautauti pradėjo 1946 m. 
Vokietijoje ir Belgijoje. 
Skautavimą toliau tęsė 
Australijoje, įstojęs į Skau
tų Vyčių Geležinio Vilko Bū
relį. 1960-61 - sk. vyčių 
draugovės vadas, 1957-62 - 
"Aušros” Tunto ūkio vado
vas. Šiuo metu priklauso 
Sydnejaus Senųjų Skautų 
Židiniui.

Profesija - transporto 
darbuotojas.

rą paskutinėje senųjų skau
tų sueigoje, jis skundėsi, 
kad būti pensininku nesą 
blogai, tik kad to laiko 
trūkstą visiems projektams 
įgyvendinti!..

Vyr. piliečio amžiaus su
laukimo proga palinkėkim 
broliui Aleksandrui dar 
daug saulėtų, kūrybingų 
metų šeimos rate ir skauti- 
jos gretose!

Budėkime, kaip budėjo- 
me, bičiuli!

v.s. Bronius Žalys

Mokslas vis dar tyrinėja, 
kodėl vieni asmenys yra 
kairiarankiai, kiti dešinia
rankiai. Vieni tvirtina, kad 
kairiarankiais tampama iš 
pripratimo, gi yra rimtų ar
gumentų, kad kairiarankystė 
paveldima. Jei vienas iš tė
vų yra kairiarankis, tai yra 
galimybė, kad vienas iš še
šių vaikų irgi bus kairiaran
kis. Jeigu abu tėvai dešinia
rankiai, tai kairiarankiu galis 
būti vienas iš šešiolikos.
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Sporto veteranai, trene
riai ir sportininkai įsigiję il
gą žaidimo patyrimą neabe
jotinai man pritars, kad įsi
gyti aukštą žaidimo lygį, bet 
kurioje sporto šakoje, rei
kalinga ilga ir nenutrūksta
ma treniruotė, kurios metu 
būtų kartojami ir kartojami 
pagrindiniai žaidimo ele
mentai. Taip - tik per treni
ruotę ir kartojimą išmoktų 
dalykų galima atsiekti pa
žangumo tobulėjime ir žy
miai geresnių rezultatų. Bū
tų klaidinga sakyti, kad tik 
treniruotė padeda sporti
ninkui tobulėti, nes be tin
kamos priežiūros, be nusi
manančio žmogaus, be tre
nerio kartoti tuos pačius da
lykus būtų bergždžias daly
kas, nes turi būti dar kas 
nors, kas galėtų pasakyti, ką 
ir kaip reikia daryti, ir nu
rodytų daromas klaidas.

Per eilę metų gerokai kei
tėsi sportiniai žaidimai. Kei
tėsi taisyklės, keitėsi žaidi
mo būdas, keitėsi žaidimo 
technika ir taktika. Kartu su 
šiais pasikeitimais atsirado 
didesni reikalavimai, kurie 
vertė kiekvieną sportininką 
ne tik pašvęsti daugiau laiko 
žaidimui vystyti, bet atsira
do reikalas pačiam sporti
ninkui gerinti savo fizines ir 
dvasines ypatybes. Šiandien 
jau nebeužtenka gerai žinoti 
ir mokėti patį žaidimą, bet 
būtina atsiekti didesnį grei
tį, išvystyti didesnį atspa
rumą, būti fiziniai ištver
mingesniam, geriau išlavinti

Auksiniai...
Atkelta iš psl. 4

mos - 6.2% ir privatūs (aus
tralai) investuotojai -11.5%.

Grįžtame į Tom Price 
miestą, gražiname šalmus, 
padėkojame vadovei ir vai
ruotojui ir keliaujame savais 
keliais. Dar apšniukštinėję 
miestą 3 vai. išvažiuojame. 
Pravažiuojame dar naujas 
gatves, kuriose statomi gy
venamieji namai. Miestas 
plečiasi.

Vėl tik grįstas kelias ir 
vietomis jis labai siauras. 
Taip pat vietos labai kal
nuotos ir važiavimas daug 
lėtesnis. Tai Hemersley 
aukštumos. Jau saulei slen
kant žemyn, autovežimiai 
sustoja prie vienos pakal
nės. Iš viršaus matosi tik di
dokas tarpeklis, nusileidus 
žemiau pasirodo siauras 
srovenantis upelis. Vienoje 
upelio vietoje matosi pra
platėjimas, atrodo čia turėtu 
būti gera maudyklė. Tikrai, 
nereikėjo raginti ir daugu
ma keliautojų sulindo į van
denį. Vanduo šiltas, labai 
malonus kūnui, bet dugnas 
akmenuotas, o akmenys la
bai labai slidūs. Per akme
nis išlipti krantą nėra taip 
lengva, todėl vienas kitam 
padedame. Palydovė parodo 
aukščiau maudyklos uolą ir 
veda jos pažiūrėti.

Tik įėjęs per maždaug 2-jų 
metrų angą, pamatau lyg'- 
šulinį, pilną vandens. Iš jo- 
per akmenų slenkstį vanduo 
srovena į upelį. Viršuje olos 
yra plyšys, per kurį veržiasi 
besileidŽančios saulės spin
duliai, lyg iš kino aparato 
paskleista šviesos juosta. 
Viename, kampe iš aukšto 
krenta vanduo, lendame po 
juo lyg po dušu. Žavu. Tas

DĖMESYS SPORTUI
Rašo Leonas Baltrūnas

kūno refleksus ir kartu la
vinti savo sugebėjimą dva
siniai daugiau bendrauti ir 
pasitikėti savo komandos 
draugais, greičiau ir tinka
mai reaguoti ir veikti nenu
matytose aplinkybėse.

Yra manančių, kad spor
tiniai žaidimai yra tik malo
nus laisvalaikio praleidimas, 
kur kiekvienas sportininkas 
stengiasi patenkinti savo 
asmeniškas užgaidas. Toli 
gražu taip nėra, nes, kaip 
Fizinis Auklėjimas, taip ir 
Sportiniai Žaidimai yra 
aukštos klasės MENAS, pa
remtas gilais moksliniais fi
ziologijos ir mechanikos 
dėsniais. Nesuskaičiuojama 
eilė mokslinįnkų yra pa
šventę savo gyvenimą ana
lizuojant ir studijuojant 
žmogaus fizines ir dvasines 
galimybes, kad atsiekus ge
resnių rezultatų sportiniuo
se atsiekimuose. Knygy
nuose šiandien galime rasti 
tūkstančius įdomiausių vei
kalų apie fizinį auklėjimą ir 
apie sportinį rungtyniavimą.

Stebint mūsų lietuviškose 
sporto šventėse sportininkų 
sugebėjimus ir jų sportinį 
lygį, turime prisipažinti, 
kad, kai kuriose sporto ša
kose sportinis standartas 
nėra pakankamai
išvystytas. Iš visų dalyvau
jančių sportininkų nedaug 
rasime idealistų, kurie ieš
kotų kelių tapti aukštos kla
sės iškiliais sportininkais. 
Mažai rasime tokių, kurie 
turėtų tinkamas sąlygas ir 
galimybes pašvęsti pakan
kamai laiko atsiekti geres
nių rezultatų. Dar mažiau 
rasime tokių, kurie būtų pa
siryžę ieškoti kelių patiems 
stiprinti savo fizines ir dva
sines savybes ir kurie su
tiktų atsisakyti pašalinių 
pagundų, kurios geram 
sportininkui nepriimtinos. 
Yra ir išimčių, kurios skaid
rina mūsų ateities sporti
ninkų prošvaistes. Išsikal
bėjus randame sportininkų, 
kurie yra pamėgę fizinį auk
lėjimą ir sportą ir randa rei- 

olos šulinys greitai buvo už
pildytas ne tik vandeniu, bet 
ir žmonėmis. Bet čia maža 
vietos ir per daug žmonių, 
todėl vėl grįžtame į upę. 
Vairuotojas įmet guminį 
sviedinį, su kuriuo žaidžia 
vyrai prieš moteris. Nors 
moterų ir daugiau, bet jos 
retai kada gauna sviedinį 
paglostyti. Joms trūksta 
greičio, o gal ir veržlumo, 
bet už tai jų skardūs balsai 
labiau skamba tarpeklio 
krantuose.

Išsimaudę ir išsidūkę va
žiuojame toliau. Pravažiuo
jame tuščius laukus ir vaka
re pasiekiame Wittenoom 
miestą. Įsitaisome nedide
liame karavanų parke. Daug 
vargo statant palapines. Po 
žolės velėna visur jaučiasi 
akmuo ir sunku įkalti pala
pinių kuolelius. Vyrai talki
ninkauja moterims, o buvę 
skautais čia daug pranašes
ni, kaip kiti neštovyklavę. 
Pučia vėjelis ir šilta. Pa
džiauti skalbiniai išdžiūsta 
bematant.

Po vakarienės, kaip ir vi
suomet, pakyla smarkesnis 
vėjas. Palapinių sienos juda 
ir blaškosi daužydamos pa
vargusio keleivio lovą. Vieni 
anksčiau, kiti vėliau užbaigę 
pokalbius gerai apšviestame 

kalo pašvęsti savo ateitį šios 
srities studijoms. Tai mūsų 
viltis ateičiai. Tai mūsų bu
simieji treneriai, Fizinio 
Auklėjimo mokytojai ir mū
sų Sporto Klubų darbuoto
jai.

Skaitant mūsų vietinėje 
spaudoje pranešimus iš lie
tuviškųjų Sporto Klubų me
tinių susirinkimų, matome, 
kad Klubų Valdybos deda 
didelių pastangų sudaryti 
sąlygas mūsų sportininkams 
tinkamai pasiruošti vieti
nėms varžyboms ir nepap
rastai daug darbo įdeda 
ruošiant komandas meti
nėms Sporto šventėms. 
Klubų iždininkų praneši
muose randame, kad per 
metus klubai išleidžia tūks
tantines dolerių sumas savo 
lietuviškojo Sporto Klubo 
veiklos išlaikymui ir tenka 
stebėtis, kaip Klubo Valdy
bos sugeba sudaryti tokias 
dideles pinigines sumas. Šie 
skaičiai įrodo, kad valdybų 
nariai, tyliai, neverkšlenda
mi sunkiai dirba ir organi
zuoja visokiausius parengi
mus, kad tokias sumas suor
ganizuotų. Gaila, kad mūsų 
jaunimas ir tautinė visuo
menė nesuranda būdų, kaip 
tiems pasišventėliams atsi
dėkoti, nes be jų, be tų ne
matomų ir neminimų 
"skruzdėlių” užgęstų lietu
viškoji sportinė veikla ir ne
turėtumėm nei lietuviškų 
Sporto Klubų, nei lietuviškų 
Sporto Švenčių ir lietuviš
kas jaunimas ištirptų aus
tralų sportinių organizacijų 
tarpe. Tuo tarpu, kiekvie
name didesniame Australi
jos mieste veikia lietuviškas 
Sporto Klubas ir jų sporti
ninkai dalyvauja Įvairiuose 
sportinėse varžybose. Kas 
savaitę mūsų sportininkai 
dalyvauja australų ruošia
mose krepšinio, tinklinio, 
teniso, šachmatų ir kitokių 
šakų rungtynėse ir garbė 
mums, nes atstovaujamos 
lietuviškosios vietinės 
bendruomenės.

Gerai prisimenu, kaip, 

palapinių rajone, nuslenka ir 
krenta poilsiui.

Aušta gražus penktadie
nio rytas. Iš palapinių kalbos 
pasigirsta jau gerokai pra
aušus. Visi ilgiau miegojo. 
Gal buvo labiau privargę, o 
gal kad čia sustosime trims 
dienoms ir pradedame jaus
tis kaip namuose. Po pusry
čių, pasiėmę tik pietums in
dus ir dar keletą dalykėlių 
išvažiuojame dienos eks
kursijai. Po pusvalandžio 
privažiuojame tarpeklį, va
dinamą Yampire Gorge. 
Mums sako žiūrėti į akmens 
sienų klodus. Tos melsvos 
juostos yra asbestas ir čia 
anksčiau jį kasdavo. Parodo 
ir šiokių tokių paliktų ka
syklų įrengimų, bet iš jų jo
kio vaizdo nesusidarome. 
Sustojame prie stataus 
kranto pažiūrėti aboridženų 
piešinių. Jie išblukę, o gal ir 
vandens nuplauti, vos įžiū
rimi. bus daugiau

Kovo 23 d. Lietuvoje mirė 
Mykolas Kazokas, M.P. re
daktoriaus tėvelis, sulaukęs 
92 m. amžiaus. 

beveik, prieš 30 metų žais
davau krepšinį už Melbour
ne "Varpą”. Didžiuosiuose 
Melbourne "Exhibition” rū
muose prisirinkdavo šimtai 
tautiečių ir savo nuoširdžio
mis ovacijomis gyvai mus 
paremdavo moraliai. Su ko
kiu entuziazmu ir malonumu 
eidavom žaisti, nes žinoda
vom, kad nesame vieni ir 
kad žaidžiame ne tik sau, bet 
visa lietuviškoji visuomenė 
mus palaiko. Stebėjosi aus
tralai sakydami, kad lietu
viai yra dideli sporto mėgė
jai.

Tuo laiku dar nedaug lie
tuvių turėjo savo nuosavy
bes ir savo automobilius, bet 
surasdavo laiko, noro ir ga
limybių, kaip pasiekti vie
tas, kur lietuviai žaisdavo.

Šiandien, kartais nueinu 
pasižiūrėti, kaip mūsų krep
šininkai žaidžia Melbourne 
krepšinio stadione. Šilta ir 
malonu darosi, kaip pama
tau, kad mūsų krepšininkai 
tvarkingai išeina į aikštę 
apsirengę tautinės spalvos 
uniformomis ir dar aiškiu 
užrašu ant krūtinės "Var
pas”. Komandos kapitonas 
arba treneris užpildo rung
tynių lapus, valdybos pirmi
ninkas ir kiti valdybos nariai 
laksto su patarimais ir ne
trukus prasideda tungtynės. 
Gražiai laksto mūsų vyrai 
arba mergaitės ir mezga 
įvairiausius derinius ir mėto 
iš įvairiausių padėčių ir su
rikęs iš entuziazmo nusigąs
tu, nes aš tik vienas rėkiu. 
Pasižiūriu į šalis ir skaus
mingai nustembu. Kur gi 
mano kiti tautiečiai? Kur tie 
visi sporto mėgėjai • lietu
viai? Suskausta širdis ir 
pradedu galvoti, kad kaž kas 
netvarkoje. Nejaugi tik tė
veliams ir vienam kitam ar
timui berūpi mūsų lietuviš
kojo jaunimo sportiniai at- 
siekimai?

Kaip gaila, kad visuomenė

Lietuvos
patijas ir bendru interesu 
apsiginti nuo priešų - nuo 
mongolų ir vokiečių puoli
mų.

Nors toje Rusijos istorijo
je ir nepaminėtas Lietuvos 
Statutas, tačiau pabrėžta 
teisinė jos tvarka ir huma
niškas elgesys su gyvento
jais ir valdovais. Taigi dabar 
jau ir mūsų priešai pripažįs
ta, kad Lietuva, kadaise 
valdžiusi tokius didelius že
mos plotus, vadovavusi ne 
militarine galia, o žmoniš
kumu, tvirtu valstybingu
mu, teisingumu ir toleranci- 
jajeo kitos tautos neturėjo ir 
neturi dar ir iki šiol.

Čia tenka atkreipti dėme
sį dar į vieną neseniai pasi
rodžiusį istorinį veikalą SA- 
MOGITIA, kurį parašė 
amerikonas istorikas Chas. 
L. Thourot Pichel, jis iškelia 
lietuvių, ypač žemaičių, karo 
genijų, bet nemažiau pabrė
žia ir humaniškai kultūringą 
lietuvių būdą, elgesį, kilnu
mą ir toleranciją. Šis jo vei
kalas yra tikrai uždegantis, 
daug naujos tiesos atsklei
džiantis ir lietuvybės reika
lui labai patarnaujantis. Ne
turėtų būti nė vieno lietuvio, 
kuris tos istorijos nebūtų 
perskaitęs. Visi privalome 
žinoti, kad šis didelis kultū
rinės svarbos veikalas tebė
ra liudininkas anų didžių 
įvykių, bylojusių apie Lietu
vos didelę praeitį ir garbę.

Šiais metais minėdami ki
tą didelę sukaktį - 400 metų 
Vilniaus universiteto įkūri- 

aptingo ir neberanda reika
lo, bent retkarčiais, vietoj 
kad sėdėjus namuose prie 
televizijos, ateitų ir paremtų 
mūsų sportininkus moraliai 
ir įrodytų, kad visdėlto 
mums rūpi lietuvių sportinė 
veikla, mums gražu ir miela, 
kada matome, jog lietuvių 
jaunimas laikosi kartu ir 
australų tarpe gina lietuviš
ką garbę ir reikalą. Užtikri
nu, mieli tautiečiai, kad toks 
jūsų pasielgimas uždegtų 
mūsų sportininkus ir jų va
dovus ir jie visi stengtųsi 
daugiau lavintis ir dirbti sa
vo pamėgtoje sporto šakoje 
ir nejučiomis kiltų jų sporti
nis lygis, nes jie žinotų, kad 
jie nėra vieni, bet visa mūsų 
visuomenė su jais.

Nesakykime, kad lietu- 
viškasai jaunimas neveiklus 
ir kad jie neprisideda prie 
tautinės sąmonės išlaikymo. 
Atsilankykite į jų žaidžia
mas rungtynes ir pastebėsi
te, kaip gražiai jie visi yra 
pasipuošę lietuviškomis 
sportinėmis uniformomis ir 
jie nori sportuoti ir bend
rauti su savaisiais, tik jiems 
reikia labai nedaug. Jūsų 
buvimas, pritarimas, jųsų 
moralinė parama bus jiems 
kartu ir atpildas už savo 
darbą ir akstinas daugiau 
dirbti, geriau žaisti ir gra
žiau reprezentuotis.

Paįvairinkime savo gyve
nimą ir kartas nuo karto at
silankykime į lietuvių spor
tines varžybas. Televizija 
nepabėgs, ir kaip bus malo
nu, po rungtynių, vėl grįžti 
namo. Toks jūsų pasielgimas 
suteiks didesnio dvasinio 
pasitenkinimo, nes žinosite, 
kad morališkai parėmėte 
savo sportuojantį jaunimą ir 
kartu sveikai ir prasmingai 
praleidote vakarą.

Nesakykite, kad nežinote 
kur ir kada lietuviai spor
tuoja, nes kas nori - tas suži
no, kas ieško - tas susiranda.

Statutui...
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mą, negalime praeitį pro šalį 
nepaminėję Lietuvos Statu
to, kuris savo apimtimi, tei
sinės bei kultūrinės sąmonės 
ugdymu buvo nemažiau 
reikšmingas, kaip ir Vilniaus 
universitetas. Lietuvos Sta
tutas buvo stiprus veiksnys 
ir Vilniaus universitetui at
sirasti, nes ir juo buvo sie
kiama kultūrinės autonomi
jos, atsirūbežiavimo nuo 
Lenkijos. Šiandien dar ne
turime rimtų studijų, kurios 
galėtų pasakyti, ar XVI a. 
kultūrinis užsidegimas ir 
milžiniškos pastangos su
kultūrinti Lietuvą vakarų 
krikščioniškų valstybių pa
vyzdžiu, nepakenkė Lietu
vos valstybes militaripiam 
genijui. Nes su kultūrinėm 
apraiškom brovėsi ir lenkiš
kos bajorijos ydos.

Man atrodo, kad Lietuvos 
valstybės žlugimas įvyko dėl 
dviejų kultūrų - Rytų ir Va
karų • susikirtimo Lietuvos 
žemėse. Jei tokio susikirti
mo nebūtų įvykę, dabarti- 
nioji Rusija būtų vadinama 
Lietuva ir, žinoma, būtų vi
sai kitą kultūra išbujojusi, 
kaip prie Maskvos despotų. 
Lietuva būtų tęsusi senosios 
Kijevo valstybės tradicijas 
ir krikščioniškąjį humaniz
mą, kuris turėjo žlugti 
Maskvos tironams užgožus 
visą kraštą. Žinoma, kas bū
tų buvę - sunku pasakyti, 
matome kas yra įvykę.

A. Mauragis
MūsirPastogė-Nn. 1&, 1979.423/-psl<-6-'-
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KOVO KLUBE

Kovui vadovauja moteris
Jeigu kas, prieš 28-rius 

metus, įsteigus Sydnejaus 
Sporto Klubą Kovą, ar pa
galiau prieš dešimtį, penkis 
ar net prieš porą metų, man 
būtų pasakęs, kad ateis die
na, kai šią, iki šiol visada 
buvusią vyrišką sporto 
klubo valdybą, valdys mote
ris, tai tikrai būčiau tik nu
sijuokęs ir, gal net lažybų 
ėjęs. Ne todėl, kad aš ką 
nors turėčiau prieš moteris, 
bet vien tik dėl to, kad tra
diciniai šio klubo priekyje 
visuomet stovėdavo vyrai. 
Ir, ką gi padarysi, jeigu to
kias valstybes kaip Indiją, 
Izraelį galėjo valdyt ir, dar 
gerai, moterys, jau nekal
bant, kad ir mūsų Australi
jos ’’motinėlė” Anglija labai 
greitai, atrodo, pateks ne į 
vienos, bet jau dviejų mote
rų rankas, tai kodėl gi, mūsų 
atžvilgiu, gali būti blogesnis 
Kovas ir kodėl jo priekyje 
negali atsistoti moteris, kas 
pirmą kartą visoje mūsų ne 
tik Kovo, bet ir visos Aus
tralijos lietuvių istorijoj ir 
atsitiko.

Graži, maloniai visuomet 
besišypsanti, atrodo, kad ir 
pykt nemoka, inteligentiška, 
sportiniai ne tik galvojanti, 
bet ir aktyviai sportiniame 
gyvenime dalyvaujanti, yra 
mūsų naujoji Kovo pirmi
ninkė, dantų gydytoja Nitą 
Grincevičiūtė - Wallis. Or
ganizacinis darbas Nitai taip 
pat ne naujiena. Bestudijuo
dama, ji aktyviai dalyvavo 
ne tik universiteto, bet ir 
lietuvių studentų gyvenime 
ir valdybose. Paskutiniuo
sius kelis metus ji yra Syd
nejaus Filisterių būrelio 
pirmininkė, suruošusi eilę 
įvairių minėjimų - paskaitų, 
kai ir dabar, jos akademinio 
darbo akiratyje, yra Vil
niaus universiteto 400 metų 
minėjimas Sydnejuje.

Gražūs laikai universite
te, studijos, vėliau kūrima
sis naujoje profesijoje, šei
ma ir dalyvavimas lietuviš
kame gyvenime, neatbaidė 
Nitos nuo jos jaunystėje pa
mėgto sporto. Dar mokyklos 
laikais pradėtas žaisti stalo 
tenisas, tiesiog įauga į jos 
kraują. Dalyvaja įvairiose 
pirmenybėse, tačiau savo 
aukščiausią sportinį perga
lių tašką atsiekia laimėdama 
Sydnejaus lietuvių ir visos 
Australijos moterų indivi
dualinėse ir komandinėse 
varžybose, tapdama Aus
tralijos lietuvių čempione. 
Stalo tenisas tikrai nėra 
lengva sporto šaka ir, norint 
tikrai gerai žaisti, reikia ne
mažai laiko pašvęsti treni
ruotėms ir varžyboms, ką 
Nitą visuomet labai sąžinin-

Reikia baldų?
Visur galite gauti didelę nuolaidą 
mokėdami grynais pinigais!

TALKA jums gali duoti lengvai išmokamą paskolą; tokiu būdu 
daug sutaupysite...

TALKA VEIKIA LIETUVIŲ' NAMUOSE
ADELAIDE — MELBOURNE — SYDNEY

(Pasikalbėjimas su • nauja 
Kovo pirmininke Nitą Grin- 
cevičiūte ■ Wallis)

Nita Grincevičiūtė - Kovo pirmininkė

gai darydavo. Be stalo teni
so, kita mėgstama, dabarti
nės Kovo ’’Bosės” sportinė 
šaka, yra slidinėjimas. Šios 
sportinės karjeros pradžio
je, ji buvo net "Drąsos - 
Courage” dovaną gavusi, kai 
šiuo metu, jau ne tik ji pati, 
bet ir jos vaikai, ne tik 
baltą stalo teniso sviedinuką 
gerai valdo, bet ir baltame 
sniege daug ko iš savo spor
tininkės mamos išmoko.

Kovas, eidamas savo 
29-sius metus, pergyveno 
visokiausių ir šiltų, ir šaltų 
dienų. Ir dabar, turėdamas 
gana daug jaunių, kurių di
džiausia problema yra, kad 
negalima surasti trenerių, 
nes vyresnieji veteranai, 
buvę žaidėjai, labai dažnai 
tik moka visus kitus kriti
kuoti ir tik kalbėti apie bu
vusias dienas, kada jie dar 
sportavo, Kovo sportinė 
veikla yra aktyvi ir labai 
gyva. Naujoji, prieš keletą 
savaičių išrinkta Kovo val
dyba, yra aktyvi, jauna ir 
turinti daug naujų darbo 
planų. Nors ir labai yra 
užimta naujoji Kovo pirmi
ninkė, tačiau, šiaip taip su
gavęs, paprašiau, kad ji pa
sidalintų savo darbų planais 
ir su kitais, sportu besido
minčiais, šio laikraščio skai
tytojais.

— Sakyk, Nitą, kada gi 
pati pradėjai aktyviai spor
tuoti?

— Aktyviai pradėjau 
sportuoti būdama vos dvyli
kos metų. Ir tai buvo stalo 

tenisas, kurį nuo pat pirmų
jų dienų pamėgau ir kurį dar 
ir dabar aktyviai žaidžiu.

— Žaisdama su australais 
ar atsiekei kokių laimėjimų?

— Su tėveliais gyvenant 
Mittagonge, dalyvavau ne 
kartą šio miesto pirmenybė
se ir vėliau atsiekiau tikrai 
didelį laimėjimą, tapdama 
šio miesto moterų čempione. 
Mokantis gimnazijoje, bu
vau savo kolegijos čempionė 
ir vėliau gražių laimėjimų 
esu atsiekusi universitete.

— O kaip su lietuviais?
-r- Su lietuviais pradėjau 

žaisti Melbourne ir atstova
vau Varpą ne tik stalo teni
se, bet ir krepšinyje. Vėliau, 
persikėlus gyventi į Sydne- 
jų, nuo pačių pirmųjų dienų 
įsijungiau į Kovo eiles ir 
daugelį kartų atstovavau 
Kovą ir Australijos lietuvių 
rinktinę įvairiose stalo teni
so varžybose. Esu laimėjusi 
ne tik Kovo, bet ir Australi
jos čempionės titulus.

— Dažnai, ypatingai mūsų 
vyresniosios kartos tarpe, 
sportas yra jau ne taip po
puliarus žodis, prikišant, 
kad studijuojančiam jauni
mui sportas dažnai ir ken
kia, atimant daug laiko ir 
pan. Tu, kai akademike, Ni
ta, gal galėtum tuo atžvilgiu 
savo nuomonę pareikšti.

— Mano gyvenime spor
tas visuomet buvo labai 
svarbus ir reikšmingas. No
rint rimtai studijuoti, nie
kuomet sportas studijom 
nesutrukdys, bet daugeliu 

atvejų tik padės. Ir aš sėk
mingai baigiau studijas, bū
dama ir aktyvi sportininkė 
ir savo ateities gyvenime aš 
daug laiko skirsiu sportui ir 
sportiniam darbui, nes tiek 
man, tiek ir mano vaikams, 
sportas teatneša tik daug 
naudos.

— Tu, Nitą, sulaužei visas 
mūsų vyriškas tradicijas ir 
pirmą kartą, kaip moteris, 
tapai Kovo pirmininke. Sa
kyk, kaip tu jautiesi?

— Aš tikrai džiaugiuosi 
tapusi ta pirmoji moteris šio 
žinomo sporto klubo Kovo 
pirmininkė. Aš matau kokio 
puikaus jaunimo yra čia 
Sydnejuje. Tiek ir jiems, 
tiek ir savo vaikams aš noriu 
iš visos širdies padėti ir, 
kartu su visa mano valdyba, 
fiadėti visiems Sydnejaus 
ietuviams sportininkams, 

kad jie turėtų ko geriausias 
sportavimo sąlygas ir kad 
jie ir toliau galėtų džiaugtis 
lietuviška Kovo sportine 
dvasia, tęsiant visas mūsų 
koviečių turimas tradicijas.

— Tu labai gerai žinai, Ni
ta, kad anksčiau, prie Lietu
vių Klubo buvo galvota sta
tyti sporto salė, dabartinės 
Lietuvių Klubo valdybos yra 
atmestas ir padaryti planai 
be sporto salės. Šiuo visu 
reikalu, kokia yra tavo nuo
monė?

— Mums sportininkams, o 
taip pat, manau ir visiems 
Sydnejaus lietuviams, kai 
lygiai ir Lietuvių Klubo na
riams, sporto salės klausi
mas yra labai ir labai svar
bus. Šia sale naudotųsi ne

GEELONG
G.L.S.K. VYTIES VISUO
TINIS SUSIRINKIMAS

Kovo 18 d. sušauktam su
sirinkime nebuvo galima iš; 
rinkti valdybos, todėl reikė
jo šaukti kitą susirinkimą, 
kuris įvyko balandžio 1 d. Ši 
kart valdyba išrinkta be 
vargo. Ją sudaro: pirminin
kas S. Šutas, vicepirminin
kas K. Starinskas, sekreto
rius L. Bungarda, sekreto
riaus padėjėja A. Bungar- 
daitė, kasininkas S. Karpuš- 
ka, kasininko padėjėja L. 
Obeliūnienė, kandidatė P. 
Cerakavičienė.

Visą korespondenciją 
siųsti šiuo adresu: L. Bun
garda, 167 Victoria Str. 
North Geelong, Victoria 
3215. Tel. 78 3865.
NAUJAS GARBĖS NARYS

Praeitų metų valdybai 
pasiūlius ir ' susirinkimui 
pritarus, už pasidarbavimą 
Geelongo Sporto Klubui, 
Stasiui Šutui suteiktas gar
bės nario titulas.

Stasys Vyties Klube dirba 
jau virš 20 metų kaip krep
šinio, tinklinio žaidėjas, tre
neris, valdybos narys ir da
bartinis pirmininkas. Jam 
treniruojant Geelongo vyrai 
lietuvių sporto šventėse 
pirmą vietą laimėjo net pen
kis kartus. Tad sveikinam 
Stasį ir linkim jam tą Garbės 
Nario titulą nešioti su pasi
didžiavimu ir dar daug metų 
dirbti G.L.S. Klubui Vyčiui.

LAIMĖJIMAS PO 22 metų

Prieš vykstant į 29-ją 
sporto šventę Sydnejuj, 

vien tik sportininkai, bet ir 
visas kitas jaunimas, o taip 
pat ir mūsų vyresnieji, jau 
neskaitant viso to, kiek nau
jų žmonių dalyvautų visame 
Lietuvių Klubo gyvenime. 
Aš suprantu, kad yra pro
blemų ir gana sunkių, ta
čiau, jeigu tik visi kartu mes 
bandysime jas nugalėti, tai 
tikrai jos nebus tokios dide
lės ir mes įstengsime išeiti 
laimėtojais. Šiuo reikalu jau 
mes nemažai kalbėjome ir 
sportininkai, mano manymu, 
kaip ir kitos organizacijos, 
turėtų ir finansiniai prie šios 
salės statybos prisidėti, ką 
mes svarstome ir planuoja
me. Tarp kitko gi šie metai 
yra "Vaiko Metai”, todėl 
mes turime atkreipti ypa
tingą dėmesį į mūsų jauni
mą, jam padedant, kai, aš 
manau, didžiausia jam para
ma ir "Vaiko Metų” dovana, 
būtų sporto salė.

Malonu, Nitą, kad tavo 
sportinės idėjos ir ateities 
planai yra tokie sveiki ir 
drąsūs. Linkint tau ir visai 
valdybai daug sėkmės ir pa
sisekimo ateities darbuose, 
aš tikiu, kad gal mūsų 
pirmoji Kovo pirmininkė 
moteris įstengs ne tik labai 
gražiai ir gerai vadovauti 
Sydnejaus sportiniam gyve
nimui, bet taip pat įstengs 
padaryti ir antrą istorinį da
lyką, tai būtent su Lietuvių 
Klubu pastatyti mums taip 
reikalingą jaunimui sporto 
salę.

Ačiū už nuoširdų pasikal
bėjimą.

A. į-tią x

Geelongo Vyties vyrai pra
dėjo žaist G.A.B.A. pirme
nybėse. Grįžę iš Sydnejaus 
sėkmingai apgynę čempionų 
vardą, šias pirmenybes tęsia 
toliau. Iš viso sužaista 15 
rungtynių iš kurių laimėta 
13 ir pralaimėta 2. Sezonas 
baigtas pirma vieta.

Žaidžiant dėl trečios vie
tos Y.M.C.A. I-mą laimėjo 
prieš Y.M.C.A. Il-ra ir Vy
čiui Grande Finale teko 
naujas priešininkas.
Vytis rungtynes pradėjo 
greitu - veržliu žaidimu ir 
per 2 minutes vedė 10-2. Y.
M.C.A, komandos treneris 
paėmė minutę, apibarė savo 
žaidėjus, padarė pakeitimų 
ir paleido atgal į aikštę. Da
bar vaizdas pasikeitė. Aus
tralai tolimais ir artimais 
metimais pradėjo dėti krep
šį po krepšio.

Vienu tarpu Y.M.
C.A. vedė I tašku 29-28. 
Paskutinę pirmo puslaikio 
minutę, P. šuto greitu pra
siveržimu ir E. Kardo tolimu 
metimu puslaikis baigtas 
41-37 Vyties naudai. Antram 
puslaiky nei vieni nei kiti 
stebuklo nepadarė. Ir taip 
dėka P. Šuto greitų užbėgi- 
mų, D. Šuto, E. Kardo, J. 
Obeliūno ilgų metimųVytis 
finalą laimėjo 79-69. Tai pir
mas toks Geelonge laimėji
mas po 22 metų. Paskutinį 
kartą Geelongo Vytis G.A.B. 
A. pirmenybes laimėjo 1957 
metais. Šiose rungtynėse 
mums taškų pelnė: E. Kar
das 27, A. Waisak 14, P. Šu
tas 12, D. Šutas 10, T. 
Forbes 10, J. Obeliūnas 6. 
Dar už Vytį žaidė R. Kardas 
ir M. Barsnajak.

L.B.
Mūsų.Pąstogė Nr. 16, 1978.4,23, ,p.sl, 7.
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
NEWCASTLIO

DISKUSIJŲ BŪRELIS

Kovo 18 d. Henr. Lučins- 
kas, Henr. ir Zinos Zaka
rauskų name, kalbėjo apie 
"Literatūros ir masinės ko
munikacijos įtaką visuome
niniam gyvenimui”.

Priminęs, kiek komunika
cinės priemonės šių dienų 
pasaulyje veikia žmonių ap
sisprendimą, prelegentas il
giau apsistojo prie lietuviš
kosios literatūros, nurody
damas, kad net ji turėjo tam 
tikrą socialinę funkciją: pa
tys anksčiausi spausdiniai 
tarnavo katalikų - protes
tantų ginčui, o tautinio pa
budimo laikotarpio (antroje 
19-to amžiaus pusėje) litera
tūra buvo, taip sakant, "agi
tacinė” ta prasme', kad ji ža
dino tautinį savistovumą. 
Beveik visi mūsų klasikai, 
pvz. Maironis, Vaižgantas, 
Krėvė ir t.t., turi šią cha
rakteristiką. Tik vėliau, ne
priklausomybės laikais, at
siranda "neutrali” literatū
ra, kur nebesiekiama speci
finių socialinių ar politinių 
tikslų, bet sustojama prie 
pačios egzistencijos aprašy
mo (pvz. Mykolaitis - Puti
nas, nors buities aprašymas 
jau stiprus Žemaitėje).

Prelegento nuomone, ši 
visuomeninė tendencija ma
toma ir kitų tautų literatū
rose, todėl neretai ji buvo 
varžoma ar politiniais įsta
tymais ar religiniu "indek
su". Čia jis davė palyginimų 
su rusų bei vakariečių auto
riais, užbaigdamas pa
vyzdžiais, kaip socialinę 
tendenciją mūsų amžiuje iš
plėtojo laikraščių, radijo ir 
TV technika.

Ilgokai trukusios diskusi
jos sustojo prie lietuvių lite
ratūros vertinimo, ypač 
gretinant ją su svetimosio
mis: kuomi ji pasižymėjo, ko 
jai trūko? Kilo klausimai, 
kodėl mūsų literatūra ne
prasiveržė į svetimus van
denis: ar čia kalta idėjų bei.

Rekolekcijų dvasia
REKOLEKCIJOS 

SYDNEJAUS 
LIETUVIAMS

Šias dvasinio ir tautinio 
susikaupimo dienas pravedė 
Brisbanės lietuvių kapelio
nas kun. Dr. Petras Bačins- 
kas. Tai yra nepaprastos 
energijos, giliai mylintis 
Lietuvą ir už jos laisvę ko
vojantis visuose frontuose ir 
visomis progomis. Dvasinio 
susikaupimo dienas čia pra
vedė balandžio 6, 7 ir 8 die
nomis. Savo pamoksluose 
pamokslininkas palietė šias 
temas, kaip pasninkas, at
gaila, pasikeitimai bažny
čioje, kaip aš stoviu prieš 
Dievą? Išpažintis, krikštas 
ir kiti sakramentai pasikei
time, kas aš esu, ką reiškia 
būti dabarties krikščioniu ir 
rekolekcijų pabaigai "at
gauname gyvenimą jį pra
rasdami”.

Paskutinėse mintyse 
pastudijuota William Bark
ley dabartinio Naujojo Tes
tamento aiškintojo, kaip jis 
aprašo ketvirtame šimtme
tyje dykumų vienuolio gy
venimą. Šis vienuolis Tele- 
makas besimelsdamas ir 
mąstydamas pagaliau susi
prato, kad jo gyvenimas dy
kumose buvo naudingas t’k 
Mūsų Pastogė nr. 16, 1979.4.23, psl. 8

gilumo stoka, ar kalbos sa
vitumas, ar finansinės gali
mybės ir t.t.?

Sekantis susirinkimas 
įvyks gegužės 20 d. Vieta 
bus pranešta vėliau. Kalbės 
Dr. M. šeškus, tema "Lietu
viai ir žydai".

V.Dn.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju vi

siems, mane lankiusiems li
goninėje ir visiems, kurie 
vienokiu ar kitokiu būdu pa
reiškė man užuojautos ar 
moraliai stiprino.

Ačiū gerb. kapelionui kun. 
P. Butkui už lankymą ir su
teikimą šv. sakramentų, Dr. 
A. Viliūnui ir poniai, D.J. 
Daubarams, A.S. Montvi- 
dams, R.T.V. Zakarevi- 
čiams, B.T. Ambęriams, A. 
ir A. Skirkams, M.E.Šlite- 
riams, J.J. Levickams, Z.Z. 
Vičiuliams, M.A. Česnavi- 
čiams, J.S.G. Grybams, S.A. 
Vinevičiams, Z. V. Olivi
nams, Syd. Liet. Moterų 
Draugijai, p.p. Daukienei ir 
Jonušienei, Ankų šeimai, 
Skuodu šeimai, Dainos cho
rui per E. ir P. Nagius, C.P. 
Protams, Dr. B. Vingiliui ir 
poniai, Dr. V. ir B. Barkams, 
N.P. Matulių, J. Gaižauskui, 
J. Ivinskienei, A.A. Jab
lonskiams, E.K. Sadaus
kams, M.G. Umbražiūnams, 
D.S. Skoruliams, O.J. Dam
brauskams, Bukevičiams, 
M. Strimaičiui, I.V. Dauda- 
rams, P. Rūteniui, O. Palai- 
tienei, K.V. Bitinams, O. 
Kyzelienei, D J Karpa- 
vičiams, A. Zubrickienei, 
Ę.P. Nągiams, O. Męiliūnie- 
nei, L.A. Kramiliams, LA. 
Milašams.

Dar kartą ačiū visiems ir 
kartu atsiprašau, jeigu bū
siu ko nepaminėjęs. Visiems 
dėkoju.

Kazys Daniškevičius 

jam pačiam ir jis galutina, 
apsisprendė tarnauti ir au
kotis žmonėms. Telemakas 
atkeliavęs į Romą ją rado 
jau krikščionišką, bet čia dar 
vyko gladiatorių rungtynės 
ir buvo apstu kitų barbariš
kų negerovių. Telemakas 
vienoje gladijatorių dviko
voje šoko į areną ir bandė 
sustabdyti jų kovą. Miniai 
šaukiant: nužudykit jį, vie
nas iš gladijatorių jį perdūrė 
kalaviju.

Stebėtina, kad dėl šio ne
kaltai žuvusio vienuolio mi
nia susijaudinusi išsiskirstė 
ir gladijatorių rungtynės 
užsibaigė.

Žvilgterėjus į šias mintis 
peršasi klausimas, kiek pas 
mus išeivijos lietuvius dvi
dešimtame amžiuje yra Te- 
lemakų, kurie dar gyvena 
dykumose iki šių dienų. 
Daug iš jų yra Lietuvoje 
išėję aukštuosius mokslus, 
kas kainavo Lietuvos vals
tybei ir jų tėvams daug pi
nigų, šiandien nededa jokių 
pastangų juos grąžinti savo 
tautai, kuriai jie yra labai 
reikalingi. Lietuva neprašo 
pinigų, bet laukia iš savo sū
nų darbo. Kviečia naudoti 
įsigytą mokslą Lietuvos 
laisvės kovai, o ne kritikuoti 
daugumoje mažamokslius,

Vilniaus Universiteto 400 
metų sukakties minėjimas 
Sydnejuje įvyks balandžio 
29 d., sekm. Syd. Liet. 
Klube 3 vai. Universiteto 
400 metų sukaktis šiandie 
lietuviui galbūt daugiau 
reiškia, negu praeities Lie
tuvos karinės pergalės. Į šį 
įdomų ir ypač reikšmingą 
minėjimą kviečiami visi kuo 
gausiau dalyvauti.

***
Lietuviška radijo valan

dėlė Pertho lietuviams 
vyksta kas trečią savaitę. 
Sekančioji transliacija nu
matoma balandžio 26 d., 
ketv., 5.30 vai. vak.

keliaklupsčiais nešančius 
bendruomenės darbų naštą 
net keliose organizacijose ir 
valdybose tik dėl to, kad tie, 
kūrie galėtų šias pozicijas 
užimti nesiteikia net ateiti į 
bendruomenės i
susirinkimus, neskaito
bendruomenės spaudos,,
gera ar bloga, aš sakyčiau 
daugumoje ji yra gera. Man 
kaip tam mažamoksliui šios! 
mintys giliai įstrigo į širdį. 
Mano noras ir viltis, kad šis 
Telemako pavyzdys gal su
žadins ir mūsų bendruome
nėje telemakus, dar tebegy
venančius dykumose.

Po paskutinio pamokslo 
Verbų sekmadienį kun. Dr. 
P. Bašinskas dalyvavo atei
tininkų suruoštoje arbatėlė
je Lidcombės parapijos sa
lėje. Čia prelegentas dar 
kalbėjo pasaulinėmis temo
mis, kur palietė mums labai 
svarbius klausimus: - Į ket
virtąjį dešimtmetį žengiant. 
Čia kun. Bašinskas šias min
tis buvo paruošęs mūsų jau
nimui, deja, nei pas mus, nei 
kitoje kurioje kolonijoje 
jaunimas, kaž kodėl išsigan
do, gal išgirsti tikrovę ir į 
panašius pokalbius vengė 
atsilankyti. Apgailestavo 
kun. svešias, lygiai kaip ir 
mes visi, nes daugumai iš 
mūsų jau žengiant vis į 
brandesnius metus kyla 
klausimas, kas atstovaus 
mūsų tautą mums išėjus? 
Klausimas kyla.ar visi mūsų 
vaikai sugebės paaiškinti 
pašaliniam, kodėl jo tėvai 
atvyko į šį ar kitą kraštą?

Pradžioje emigracijos vis 
galvojome, sakė prelegen
tas, kad gal kils koks karas 
ar pan. ir Lietuva bus išlais
vinta, tačiau šiandien jau 
esame tikri, kad nei Ameri
ka nei kita kuri valstybė į 
karą dėl Lietuvos neis ir jos 
laisvė bus atgauta ir iškovo
ta tik mūsų pačių gyvenan
čių užsienyje padedant Lie
tuvoje gyvenantiems patri- 
jotams. Jie rizikuodami savo 
gyvybėmis ir kalėjimais 
spausdina dokumentuotą 
medžiagą iškeldami komu
nistų žiaurumus ir vykdomą 
mūsų tautos prievartavimą. 
Su šiais pogrindžio leidiniais 
turėtų kiekvienas užsienyje 
gyvenantis lietuvis susipa
žinti ir ypatingai mūsų 
jaunimas, kurie šias žinias 
galėtų perduoti šio krašto 
gyventojams.

Baigdamas prelegentas 
pranešė, kad greitu laiku 
bus perspausdinta vėliau
sios žinios iš lietuvių Katali
kų Bažnyčios Kronikos ir 
kvietė jas platinti visur ir 
visokiais būdais.

Giliai dėkingi kun. Dr. P. 
Bačinskui atsisveikinome ir 
palydėjome jį sekančiai mi-

SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBE 
16-18 East Terrace, Bankstown 

Tel.: 708-1414
Balandžio 28 d., šešt., 7.30 vai.

CARITAS BALIUS 
Programoje Dainos choras

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

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

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

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

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

Gegužės 26 d. Sydne jaus Savaitgalio
mokyklos metinis balius

' - 1 ................................................ ■

Svarbu visiems
Redakciją pasiekė pagei

davimų ir net nusiskundimų, 
kad kai kurie, o gal ir dau
gelis nežino apie Australijos 
Lietuvių Fondą, nei jo adre
so. Štai kai kurie tautiečiai, 
rašydami savo testamentą 
pagalvojo ir apie Australijos 
Lietuvių Fondą, norėtų kai 
ką iš savo palikimo užrašyti 
tam Fondui, bet neturi pilnų 
davinių.

Nors kiek kartų buvo 
skelbiamas Australijos Lie
tuvių Fondo lietuviškas ir 
angliškas pavadinimas ir 
drauge adresas, bet suinte
resuotų dėmesiui paduoda
me.

Australijos Lietuvių Fon
das (angliškai - Australian 
Lithuanian Foundation 50 
Errol St., North Melbourne, 
Vic. 3051) yra Australijos 
Lietuvių Bendruomenės įs
teigtas Fondas vien tik 

sijai į gretimą Newcastelio 
lietuvių koloniją.

A. Kramilius 
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Klubo biblioteka atidara: 
trečiadieniais 4 - 6 vai. 
sekmadieniais-1.30 - 4 vai.
Bibliotekoje parduodamos 
lietuviškos knygos, plokšte
lės, pašto ženklai, hpinukai 
ant mašinų klijuoti.

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

Australijos lietuvių reika
lams ir neturįs nieko bendro 
nei su Tautos Fondu, kuris 
skirtas Lietuvos laisvinimo 
reikalams ir yra Vyriausio 
Lietuvos Išlaisvinimo Ko
miteto žinioje ir šio Fondo 
atstovybė veikia taip pat 
Australijoje, lygiai nereikia 
sumaišyti Australijos Lie
tuvių Fondo su Lietuvių 
Fondu Amerikoje, kuris jau 
sukaupęs savo kasoje pu
santro milijono dolerių ir iš 
palūkanų remia lietuvių 
kultūrinius bei visuomeni
nius užsimojimus. Yra ir 
daugiau lietuviškų fondų, 
bet jie specifinės paskirties 
ir iš pasivadinimo lengva 
juos atskirti.

Australijos Lietuvių Fon
das yra pilnateisė, valdiško
se įstaigose įregistruota lie
tuviška institucija, kurios 
tikslas pagelbėti Australijos 
lietuvių tautinei veiklai. Čia 
įeina lietuvių bendruomeni
niai, visuomeniniai, kultūri
niai ir pagal vietos sąlygas 
politiniai reikalai.

8


	1979-04-23-MUSU-PASTOGE_0001
	1979-04-23-MUSU-PASTOGE_0002
	1979-04-23-MUSU-PASTOGE_0003
	1979-04-23-MUSU-PASTOGE_0004
	1979-04-23-MUSU-PASTOGE_0005
	1979-04-23-MUSU-PASTOGE_0006
	1979-04-23-MUSU-PASTOGE_0007
	1979-04-23-MUSU-PASTOGE_0008

