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KAS KO BIJO?
RAŠO DARONAS

Mūsų Pastogės specialus bendradarbis Šiaurės Amerikoje
Beveik visi praeitų metų 

tarptautinės politikos šach
matiniai ėjimai baigėsi So
vietų Sąjungos naudai. Kri
tikai teigė, kad dėl prez. 
Carterio neryžtumo ir ne
aiškios užsienio politikos JA 
V-bių prestižas nukrito iki 
žemiausio šio šimtmečio 
laipsnio, nes jos nepajėgė 
sustabdyti Sovietų verži
mosi pirmyn. Eiliniam žmo
gui negalėjo susidaryti ki
toks įspūdis, kaip tik toks, 
kad JA V-bės labai bijo So
vietų Sąjungos ir karo 
bendrai. Tačiau mano jau 
minėta Saudi Arabijos 
staigmena (Fahd nevykimas 
Vašintonan) privertė Carte- 
rį keisti savo užsienio reika
lų politiką. Kai iki šiol ji 
daugiau ėjo pagal C. Vance 
liniją, tai naujieji ėjimai at
rodė daugiau kaip Z. Brze- 
zinskio kūrinys. Vance yra 
laikomas gabiu derybininku, 
bet jo kritikai klausia: "Jei 
jau jis yra toks, tai kur yra 
jo laimėjimai? Jis nieko ne
pasiekė nė Kinijos byloje - 
Brzezinski turėjo ten vykti." 
Komentatoriai priminė: "Ką 
Vance apibūdino neįmano
mu dalyku, tą Brzezinski iš 
Kinijos atvežė Carteriui 
kaip sėkmingai atliktą rei
kalą.” JA V-bių užsienio po
litiką nustato trys asmenys: 
užsienio reikalų ministeris 
C. Vance, valstybės saugu
mo viršininkas Z. Brzezinski 
ir pats prez. J. Carteris. 
Pirmųjų dviejų nuomonės 
dažniausiai viena kitai

VLIKO veikloj

1979 metų kovo 31 dieną, 
Rockville, Maryland, įvyko 
pirmas Vyriausio Lietuvos 
Išlaisvinimo Komiteto nau
jos Valdybos posėdis. Val
dyba taip pasiskirstė parei
gomis: pirmininkas - Dr. 
Kazys Bobelis. Vicepirmi
ninkai: politiniams reika
lams - Dr. Kostas Jurgėla; 
tarporganizaciniams ir vi
suomenės reikalams - inž. 
Liūtas Grinius; informacijos 
- spaudos reikalams - Dr. 
Jonas Balys; amerikiečių 
spaudos, TV, radio reika
lams ir laikinai einąs VLIKO 
iždininko pareigas - Dr. Jo
kūbas Stukas; sekretorius - 
Dr. Jonas Stiklorius; narys 
VLIKO įgaliotinių tinklo iš
plėtimui ir specialiems rei
kalams - agronomas Jonas 
Daugėla. Teisinė patarėja 
Dr. Elena Armanienė.

Pirmininkas Dr. Bobelis 
painformavo posėdį apie sa
vo lankymąsi Valstybės De
partamente. Buvęs VLIKO 
Valdybos sekretorius Bro
nius Bieliukas painformavo 
apie VLIKO biudžeto apimtį 
ir sudarymą. 

(Elta)

prieštarauja ir todėl prezi
dentas (jei pats neturi ge
resnio sumanymo) pasiren
ka pirmojo arba antrojo 
projektą. Tuo galima išaiš
kinti ir vienos linijos nebu
vimą JA V-bių užsienio poli
tikoje. Kai buvo sprendžia
mas Jemenu karo klausi
mas, šį kartą jau kitaip buvo 
reaguota. Saudi Arabijai ir 
antrą kartą atmetus Ameri
kos pagelbą kariniais dali
niais, lėktuvnešis "Cons
tellation” buvo ir toliau lai
komas aplinkiniuose vande
nyse ir moderniškieji nai
kintuvai F-15 buvo pasiruo
šę kautynėms ir laikomi pa
rengties padėtyje: užteko S. 
Arabijos karaliaus pareigas 
einančiam princui - įpėdiniui 
pranešti, kad jam pagelba 
reikalinga ir tuoj jie būtų jo 
žinioje. Vyr. užsienio reikalų 
ministerijos pareigūnas 
(Vance buvo Vid. Rytuose) 
kongreso buvo paklaustas, 
ką užsienio reikalų ministe
rija planuoja Jemenu karui 
sustabdyti? Jis atsakė, kad 
ji žadanti pasiųsti Šiaurės 
J.emenui ginklų ir instruk
torių. Po to jis buvo pa
klaustas, ar tai numatoma 
daryti ir tuo atveju, jei JA 
V-bėms gręstų pavojus įsi
velti į karą (suprantama - 
globinį karą). Buvo atsaky-

P.L.B-nės Valdyboje
Saulius Kuprys, PLB Val

dybos vicepirmininkas, sau
sio mėnesio pabaigoje baigė 
teisės studijas IIT Chicago 
Kent College of Law, gau
damas Juris Doctor laipsnį. 
Šiuo metu jis laiko valstybi
nius egzaminus, kad gautų 
teisę verstis advokato prak
tika Illinois valstybėse. 
Anksčiau jis buvo baigęs 
ekonomijos mokslus Loyolos

VLIKO pirmininkas Dr. 
Kazys Bobelis perėmė iš 
latvio Dr. Ilgvars Spilners’o 
girmininkavimą Pasaulio

altų Santalkai (Baltic 
World Conference). Santal
kai rotacijos keliu vieniems 
metams pirmininkauja estų, 
latvių ar lietuvių pasaulinių 
organizacijų pirmininkai.

(Elta)
VLIKO pirmininkas Dr. 

Kazys Bobelis balandžio 1 d. 
Wachingtone turėjo pasita
rimą su Dr. Domu Krivicku 
ir VLIKO Valdybos vardu 
pakvietė jį ir toliau vado
vauti Lietuvių -žmogaus 
Teisių Komisijai. Dr. Kri
vickas maloniai sutiko tas 
pareigas toliau eiti. Buvo 
sutarta išplėsti Žmogaus 
Teisių Komisijos darbą. 
VLIKO Valdyba pažadėjo, 
kaip ir praeityje, remti Ko
misijos darbus.

(Elta) 

ta, kad ir tuo atveju. Sovie
tams nereikia nė šnipų turė
ti - užtenka tik paklausyti 
TV pranešimus ir ji tuoj ži
no, ką JA V-bės numato da
ryti. Vieną dieną įvyko mi
nėtas pasikalbėjimas kong
rese, o kitą dieną jau buvo 
pranešta, kad Pietų Jeme
nas numato pasitraukti iš 
Šiaurinio. Vos pradėjus 
krauti ginklų siuntas Jeme-

universitete Chicagoje. S. 
Kuprys PLB Valdyboje rū
pinasi politiniais reikalais, 
kaip memorandumu Jungti
nėms Tautoms, politinių ka
linių akcija ir kt.

PLB Valdybos 13-tasis 
posėdis šaukiamas balandžio 
18 d. Jaunimo Centre Chica- 
koje. Darbotvarkėje numa
tyta PLB Kultūrinės Talkos 
Komisijos darbo gairių tvir
tinimas, II-jų Pasaulio Lie
tuvių Dienų 1983 metais 
rengimo klausimas, PLB 
Politinės Komisijos reikalai, 
Jaunimo Kongreso aukų va
jaus eiga, "Pasaulio Lietu
vio" klausimai ir kiti eina
mieji reikalai.

Lietuvių Namų Bendrovė 
Didž. Britanijoje šiais me
tais pasiekė rekordinio pel
no: gauta 11.867 svarų (apie 
25.00 austr. dolerių). Liet. 
Namų Bendrovė Londone 
administruoja Liet. Namus 
Londone, Lietuvių Sodybą ir 
išlaiko knygų leidyklą Nidą 
bei leidžia savaitrašti "Eu
ropos Lietuvi”. Pagal pra
nešimus Liet. Namai duoda 
daugiausia pelno, bet jo, di
delę dali atima leidykla ir 
laikraščio leidimas.

Vilniaus Katedra, šiuo metu paversta meno galerija. Tai 
architekto Lauryno Stuokos - Gucevičiaus (1753-1798) 
kūrinys

nui ir numačius svarstyti 
naujokų registracijos ir 
ėmimo klausimą, kovo 16 d. 
buvo pranešta, kad Jemenu 
karas jau baigtas. Kiek ne
daug tereikėjo: Kai į taikinį 
pataikai, rezultatai visada 
yra daug geresni. Saudi 
Arabija priskyrė tai arabų 
valstybių užsienio reikalų 
ministerių pasiektiems susi
tarimams. Įtartinas sutapi-

Ofelija Barškelytė, veikli 
jaunimo vadovė, Moksleivių 
Ateininkų Sąjungos Centro 
valdybos narė, "Akademinių 
Prošvaisčių” redaktorė ir 
eilės lietuviškų organizacijų 
narė, nuo balandžio pradžios 
dirba PLB Valdybos rašti
nėje, tvarkydama Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Kongreso 
reikalus ir talkindama Fi
nansų Komitetui.

Prancūzijos prezidento 
vizitas Maskvoje atšauktas. 
Aiškinama, kad dėl pablo
gėjusios Brežnevo sveikatos 
numatytas vizitas atidėtas, 
bet greičiausia visai neį
vyks.

***
Palestiniečių laisvės ko

votojų vadas Arafat protes- 
. to mitinge prieš Izraelio - 

Egipto sutartį, pareiškė, 
kad jis ne tik nudeginsiąs 
pirštus Beginui, Sadatui ir 
Carteriui, bet ir nukirsiąs 
visiems trims rankas, kurio
mis toji taikos sutartis pasi
rašyta.

***
Kaip žinia, po pareikšto 

nepasitikėjimo darbiečių 
vyriausybei, Anglijos min. 
pirmininkas su karalienės 
sutikimu paleido parlamentą 
ir paskelbė visuotinius rin- 

mas. Kyla klausimas - kodėl 
anksčiau jokie pasitarimai 
nedavė panašių rezultatų?! 
Dabar jau kalbama net apie 
Jemenu susijungimą. Nau
jas įtartinas projektas.

Susidomėję žurnalistai 
Baltųjų Rūmų kalbėtoją pa
klausė, kodėl jie nenaudoję 
panašaus recepto Irano at- 
vejuje. Kalbėtojas atsakė, 
kad esąs labai didelis skir
tumas tarp tų dviejų atvejų: 
Irane sukilę krašto žmonės, 
o į Jemenu karą įsimaišiu
sios ir svetimos valstybės. 
TV pranešimai skelbė, kad 
tame kare dalyvavo ne tik 
sovietų instruktoriai, bet ir 
Kubos kariai. Tačiau iš visų 
pranešimų susidaro įspūdis, 
kad pagrindinė Carterio po
litikos keitimo priežastis 
buvo ne kas kita, bet tik pa
minėta S. Arabijos : staig:- 
mena. Pagaliau, atrodo, kad 
ir pats Carteris įsitikino, 
kad Biblija neišsprendžia 
visų problemų. Būdinga ir 
tai, kad po Egipto - Izraelio 
sutarties pasirašymo Jorda
no ir S. Arabijos opozicijai 
prieš tą sutartį sušvelninti 
ten vyko ne Vance, bet 
Brzezinski.. Komentatoriai 
pastebėjo, kad Jemenu karo 
sustabdymas aiškiai paro
dęs, kad šitokios priemonės 
esančios daug efektyvesnės, 
negu gausūs pamokslai apie 
žmogaus teisių įgyvendini
mą.

kimus gegužės 3 d. Taip pat 
ir Kanadoje paskelbti visuo
tiniai rinkimai gegužės 22 d.

**♦

Rusijos Olimpiados komi
teto prezidentas I. Novikov 
pranešė, kad visos valsty
bės, kurios palaikys sporti
nius santykius su Pietų Af
rika if Rhodesia, nebus lei
džiamos dalyvauti 1980 me
tais Pasaulinėje Olimpiadoje 
Maskvoje.
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Išsklaidytos jėgos
Drauge su Vilniaus Uni

versiteto 400 metų sukaktim 
norėtųsi kiek duoti fantazi
jos ir pažaisti galimybėmis, 
kas gal kiek atskleistų tą 
kūrybinę jėgą, kitri per 
šimtmečius glūdi sukaupta 
mažoje lietuvių tautoje. 
Galbūt Vilniaus universite
tas ir buvo tasai akstinas, 
kuris padirgino lietuvių tau
tą veržtis į mokslus ir siekti 
kūrybinių bei mokslinių 
aukštumų.

Kiek jėgos turėjo lietuvių 
tauta savy sukaupusi, paro
do jos valstybinė ekspansija. 
Beveik keturis šimtus metų 
Lietuva išlaikė savo kontro
lę visoje rytų Europoje nuo 
Baltijos iki Juodųjų jūrų. 
Kai jos karinis ir politinis 
genialumas issisėmė, užsto
jo apsnūdimo laikotarpis, 
tarsi kokia gili žiema po 
derlingos vasaros ir vaisiais 
turtingo rudens. Bet tik 
trumpam, nes prasiskleidęs 
ūmus pavasaris laužė anks
čiau galiojusias užtvaras ir 
lietuvis metėsi spontaniškai, 
visu savo gaivališkumu į 
naują sritį - į švietimą ir 
mokslą. Vilniaus universite
tas greičiausia ir buvo toji 
paskata, kas tautoje sukėlė 
perversmų ir buvo mestasi 
kultūrine bei kūrybine 
kryptimi.

Nors sakoma, gerų norų 
neužtenka, tačiau lietuviai 
anose sąlygose pries keturis 
ar daugiau šimtų metų nieko 
kito ir neturėjo, o tik gerus 
norus - norus šviestis, mo
kytis, kultūrėti. Reikia atsi
minti, kad tuomet sistemin
go švietimo nebuvo, o tie, 
kurie galėjo semtis mokslų 
svetur, grįždavo jau pasida
vę svetimųjų įtakom arba 
dažniausiai ir visai nulietu- 
vėję. &a turipie galvoje 
Lietuvos diduomenė, kuriai 
vienai ir tebuvo prieinamas 
mokslas bei galimybės stu
dijuoti svetur. Netgi buvo 
sudarytos tokios nepalan
kios sąlygos, kad nepriklau
są diduomenės luomui iš 
viso neturėjo ne tik galimy
bės, bet ir teisės stoti į bet 
kokias aukštesnes mokyk
las.

0 vis dėl to ir pro tokias 
nepereinamas užtvaras lie
tuviai įstengė prasiveržti 
klastodami dokumentus ar
ba keisdami pavardes. Tau
tinis atgimimas ir buvo to 
lietuviško proveržio išdava, 
kada susidarė kadrai lietu
vių šviesuolių, kurie nenuėjo 
pasroviui, o pašventė savo 

A.A.
EUGENIJAI JUŠKEVIČIENEI 

mirus, jos vyrą, seseris ir visus artimuosius liūdesio 
valandoje nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi.

Ona Baužienė ir visa šeima

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

Funerals of Distinction
17 RAILWAY PDE.

FAIRFIELD, N.S.W.
Tel. 724 5498 Veikia 24 valandas per parą

jėgas lietuvių tautą šviesti ir 
sąmoninti. Jau tada ir Vil
niaus universitetas pasidarė 
lietuviško gyvenimo centru, 
tik deja, neilgam: 1832 me
tais carui Vilniaus universi- 
te tą uždarus atskiri jo fa- ■ 
kultetai buvo išskirstyti po 
visą plačiąją imperiją Lie
tuvos Valstybės Taryba dar, 
1918 m. pabaigoje apsi
sprendė atkurti Vilniaus 
universitetą tačiau šį su
manymą pavertė niekais 
lenkų okupacija ir jau se
kančiais metais Pilsudskis 
atkūrė lenkiškąjį Vilniaus 
Universitetą pavadintą 
Stepono Batoro vardu. Per 
tą laiką kai Vilniaus Uni
versitetas caro buvo užda
rytas, šimtai lietuvių stu
dentų pasklido po kitus rusų 
imperijos universitetus, bet 
čia jie nepasimetė, o būrėsi 
sudarydami lietuviškus 
branduolius. Kai buvo pas
kelbta nepriklausoma Lie
tuva, nereikėjo ieškoti, kas 
ją administruos ir valdys. 
Tegu ir ribotai, bet tų šviesų 
jėgų pradžiai užteko.

Prasidėjęs veržimasis į 
mokslus iki šiandie nesusto
jo. Perpildytos mokyklos 
buvo nepriklausomoje Lie
tuvoje, tam proveržiui ne
pastojo kelio nei okupacijos, 
nei išeivijos sąlygos. Net 
karo metu vokiečių okupaci
joje turėjome du universite-

MIRUSIEJI
ATSISVEIKINOME SU 
A.A. EUGENIJA CHO- 
DECKAITE - JUŠKEVI
ČIENE

Balandžio 6 d. po trumpos 
ligos, smūgio ištikta mirė 
Royal North Shore ligoninė
je a.a. Eugenija Chodeckaitė 
- Juškevičiene.

Velionė gimė Šiauliuose. 
Baigusi Šiaulių gimnaziją 
studijavo ekonomijos moks
lus Kaune Vytauto Didžiojo 
universitete ir baigė studi
jas jau karo metu Vilniuje. 
Baigusi universitetą dirbo 
valstybinėje tarnyboje.

Būdama gimnazijoje įsto
jo į skautų organizaciją. At
vykusi į Kauną studijuoti 
įstojo į tuo metu veikiančią 
universitete studenčių 
skaučių draugovę ir visą lai
ką buvo tos draugovės ak
tyvi narė.

1944 metais, artėjant so
vietų kariuomenei, pasi
traukė iš Lietuvos į Vakarus 
ir apsigyveno Bavarijoje. 
Atvykusi į Australiją apsi
gyveno Sydnejuje ir dirbo 
Philips fimoje kaip sekreto
rė ir vertėja.

Gyvendama Sydnejuje iš
tekėjo už inž. M. Juškevi- 

tus, kuriems netrūko nei 
studentų, nei reikėjo impor
tuoti dėstytojų. Kaip būtų 
vystęsis mūsų švietimas ir 
kultūrinis gyvenimas, jeigu 
Lietuva iki šiandie būtų ne
priklausomai

Kaip baisiai skurdžios ir 
net beviltiškos išeivijos są
lygos, o per trisdešimt metų 
kiek turime baigusių aukš
tuosius mokslus ir kiek iš jų 
yra pasiekę žymių mokslo 
laimėjimų, net tapusių pa
saulinėmis garsenybėmis. 
Jeigu šiandie kas sudarytų 
tegu vien tik iš išeivių lietu
vių statistines lenteles, kiek 
iš šio laikotarpio lietuvių 
išeivių yra baigę aukštuo
sius mokslus, kiek turi dok
toratus, kiek iš jų yra profe
sorių arba dėstančių aukš
tosiose mokyklose. Rezulta
tas būtų tiesiog pritren
kiantis ne vien tik mums pa
tiems, bet ir pasauliui. Grei
čiausia neatsirastų jokia kita 
etninė grupė, kuri drįstų 
konkuruoti su lietuviais šio
je srityje. Ir dabar tas visas 
mokslinis elitas, toji veržli 
kūrybinė jėga deja, tarnauja 
ne lietuviams, o kitiems. 
Jeigu tas visas lietuvių 
mokslines ir kūrybines jėgas 
turėtume sukaupę viename 
taške - nepriklausomoje 
Lietuvoje-.' Tai būtų tarsi 
atominė galybė. Šiandie 
viena paguoda, kad vis dėl 
to lietuviai to yra pasiekę ir 
pajėgia, kuo mes galime visi 
pagrįstai didžiuotis. fv^ į 

čiaus ir š.m. sausio 9 d. at
šventė savo gražiai atgy
ventų 25 metų vedybinio 
gyvenimo sukaktį.

Įsisteigus pernai Sydne
juje Akademiniam Skautų 
Sąjūdžiui įsijungė į jį kaip 
filisterė tikėdamosi praleisti 
dar daug malonių valandų su 
jaunomis Sydnejaus akade- 
mikėmis. Bet mirtis nieko 
neklausia. Ji ateina ne
kviesta, nelaukiama... Ir 
taip ji atėjo pas Eugeniją ir 
išsivedė ją amžinybėn palik
dama liūdinčius ir skausmo 
prisietus vyrą, seseris - Rai
šą. Tanią, Galiną ir Tamarą 
(atvykusią į laidotuves iš 
Amerikos), draugus, Aka
deminį Skautų Sąjūdį ir liū
dinčią lietuvių bendruome
nę.

Eugenija buvo ramaus 
būdo, nuoširdi, kukli ir ma
loni. Ji nė vieno nenuskriau
dė, niekam neužkliuvo ir vi
sada buvo pasiruošusi iš
tiesti savo ranką ir padėti 
kitam nelaimėje.

Balandžio 11 d. kun. P. 
Butkus, kun. P. Martuzas, 
du stačiatikių tikybos dvasi
ninkai, giminės, draugai ir 
tautiečiai susirinko į Rook
wood kapinių lietuvių sekci
ją tarti paskutini sudiev Eu

Mylimam tėveliui
A.A.

MYKOLUI KAZOKUI
Lietuvoje mirus, „Mūsų ' Pastogės” redaktorių ir 
bendradarbį Vincą Kazoką, jo šeimą ir artimuosius 
nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi

Antanas Laukaitis ir dukros

Ilgus išskyrimo metus nematytam, išsiilgtam tėveliui 
MYKOLUI KAZOKUI

mirus Lietuvoje, mielą V. Kazoką, jo šeimą ir artimuosius 
skausmo valandoje gilią užuojautą reiškia

L.B. Stašioniai

Mylimam tėveliui
A.A.

MYKOLUI KAZOKUI
Lietuvoje mirus, Vincui Kazokui ir šeimai reiškiame gilią 
užuojautą ir drauge liūdime

Aldona ir Adolfas Jablonskiai

Nuoširdžią užuojautą reiškiame „Mūsų Pastogės” 
redaktoriui Vincui Kazokui jo tėvui mirus Lietuvoje. 
Kartu liūdi

Martina ir Anskis Reisgiai

Brangiam tėveliui
A.A.

MYKOLUI KAZOKUI
mirus Lietuvoje, „Mūsų Pastogės” redaktorių Vincą
Kazoką ir jo šeimą nuoširdžiai užjaučia

Sydnejaus Apylinkės Valdyba

Mielą skautų bičiulį, "Mūsų Pastogės” redaktorių, 
p. Vincą Kazoką ir jo šeimą, mirus Lietuvoje jo tėvui 

A.A.
MYKOLUI KAZOKUI, 

nuoširdžiai užjaučia ir drauge liūdi
LSS Australijos Rajono

Vadija

„Mūsų Pastogės" redaktorių V. Kazoką liūdinti dėl 
tėvelio mirties Lietuvoje nuoširdžiai užjaučia

Sydnejaus Lietuvių Klubo Valdyba

genijai. Liūdnai, bet drauge 
ir raminančiai skambėjo 
kun. Butkaus paskutinieji 
atsisveikinimo žodžiai: 
"...tad į namus Tėvo, ne į 
naktį juodą veda mūsų ke
lias, kur tremtis jau bai
gias...”

Akademinio Skautų Są
jūdžio vardu atsisveikinimo 
žodį tarė M. Milienė.

Sugiedojus Tautos Himną 
tautiečiai buvo pakviesti į 
Bankstown’o Lietuvių Klubą 
šermenims.

Ilsėkis ramybėje, bran
gioji Eugenija.

M.M.
Mokslininkai 

apskaičiuoja, kad raudon
plaukiai turi vidutiniškai 
apie 90.000 plaukų ant gal
vos, brunetai 105.000, o 
šviesiaplaukiai iki 140.000 
plaukų.

Daug sužinosi 
skaitydamas 

Mūsų Pastogę!

Mūsų.Pastogė Nr. 17, 1979.4.30, psi. .2

2



Su metais nesenstama..
BRONIUI STRAUKUI 70 METŲ

Balandžio 19. kultūrininkui - 
žurnalistui Broniui Strau- 
kui, gyv. Adelaidėje, suėjo 
70 metų.

Adelaidės bendruomenėje 
B. Straukas žinomas kaipo 
kuklus, taktiškas, ramaus 
būdo, taurus lietuvis.

Jis tyliai, giliai ir skau
džiai išgyvena mūsų tautie
čiuose pasitaikančius nes
klandumus, nesusipratimus 
ir susiskaldymus, kurie daž
nai kenkia tautinėms kil
nioms aspiracijoms. Jis 
ieško ir trokšta tarpusavio 
tautinio solidarumo ir bend
rų taikos kelių lietuvybės 
išlaikymui.

Jo vardas gerai žinomas 
visiems "Mūsų Pastogės” 
skaitytojams, nes jau dvyli
kos metų laikotarpy papildo 
mūsų savaitraštį savo kul
tūriniais rašiniais. Plačiai 
reiškiasi ir mūsų lietuviško
je veikloje. 1949 m. atvykęs 
su šeima Adelaidėn kelis 
kartus priklausė Adelaidės 
Apylinkės V-bai, atstovavo 
Krašto Taryboje, kiek laiko 
buvo Kultūros Fondo pirmi
ninku, keturis metus išbuvo 
karių organizacijos "Ramo
vės” V-je. Reiškėsi veikėju 
ir daugelyje kitų organiza
cijų.

Šiuo metu, jau antri me
tai, lektoriauja Lietuvių Li
tuanistiniuose Kursuose 
Adelaidėje, dėstydamas 
Lietuvos istoriją.

Spaudoje pradėjo reikštis 
dar Nepriklausomoje Lietu
voje nuo 1926 m. rašinėda
mas įvairiais klausimais 
tuometiniuose laikraščiuose 
ir leidiniuose. Nuo 1934 pri
klausė tėvynėje Lietuvių 
Žurnalistų S-gai. Prieš ap
leisdamas gimtąjį kraštą 
ketverius metus dirbo vals
tybinėje leidykloje.

Nesėdėjo suėjęs rankų 
taipogi ir emigracijoje. Vo
kietijoje, amerikiečių zono
je, dalyvaudavo stovyklų 
komitetuose ir administra
cijose, kooperatinėse drau
gijose ir pan., kol 1949 m. 
atplaukė į Adelaidę. Čia ne
trukus tuojau įsijungė į mū
sų kultūrinį, visuomeninį 
darbą.

Mielas Broniau,

jau kelinti metai Mūsų 
Pastogei rašinėji Laiškus iš 
Adelaidės, kuriuos Mūsų 
Pastogės skaitytojai mėgsta 
ir net jų laukia. Vietoj re
vanšo drįstu Tau parašyti 
"Laišką iš Sydnejaus” ir 
kaip tik Tavo gražios sukak
ties proga. Tebūna jis mano 
kaip redaktoriaus ir asme
niškas pagarbos pareiški
mas.

Mudviejų bičiulystė pra
sidėjo su spauda ir per 
spaudą. Gal dėl to ir šioji 
Tavo sukaktis man buvo 
staigmena, nes mūsų pokal
biai susitikus ar per laiškus 
ribojosi spauda, visuomeni
niais bei kultūriniais klausi

Ištikimą ir mielą Mūsų Pastogės bendradarbį 
BRONIŲ STRAUKĄ-

nuoširdžiai sveikiname 70 metų sukakties proga ir 
linkime dar daug saulėtų ir kūrybingų metų!

Mūsų Pastogės Redakcija

Su žmona Genovaite besi
rūpindamas savo trijų vaikų 
auklėjimu, užaugino ir iš
auklėjo tautiniai sąmoningą 
atžalyną - savo tris vaikus, 
kurie laisvai ir taisyklingai 
kalba lietuviškai. Vyresny
sis Vytautas buvo išrinktas 
Adelaidėje atstovu į pirmąjį 
Lietuvių Jaunimo Pasaulinį 
Kongresą. Baigęs aukštąjį 
mokslą dabar yra "senior” 
mokytojas Aukštojoje Mo
kykloje Melbourne. Jis ne 
kartą pasireiškė kaipo tau
tinių šokių vadovas.

Dukrelė - Giedrė baigusi 
kvalifikuotos medicinos se
sers kursus, gaudama egza
minuose aukso medalį. Prieš 
metus išlaikė lietuvių kalbos 
metrikuliacijos egzaminus 
prie švietimo ministerijos.

Jaunesnysis sūnus Algis 
studijuoja socialinius moks

Bronius Straukas

Laiškas iš Sydnejaus
BRONIUI STRAUKUI 70 M SUKAKTIES PROGA

mais aplenkiant asmeniškus 
reikalus ir išgyventus me
tus. O aš pats apie Tave visą, 
laiką esu kiek geresnės 
nuomonės: visados kupinas 
energijos, veržlus ir kūry
bingas, visuomet žvilgsnį 
nukreipęs į priekį, bet nie
kad atgalios. Tokius žmones 
aplenkia metai ir net senat
vė. Tokiu būdu ir man atro
dai toks laiko neįkandamas, 
pergalėjęs visus sunkumus, 
o tačiau vidinės energijos 
skatinamas nesitaikstai po
ilsiauti. Teisingai sakoma, 
kad kūrybingi žmonės ne
sensta, nes pasiduoti poilsio 
pagundai reiškia totalinę 
kapituliaciją.

Daugelis žmonių, pasiekę 
Tavo amžiaus, ne juokais 
krinta į desperaciją galvo
dami, kad jau prieita 

lus Adelaidėje Flinders 
Universitete.

Reikšmingos amžiaus su
kakties proga G. ir B. 
Straukai subūrė savo namuo
se (kuriuos puošia nemažai 
lietuviškų išdirbinių ekspo
natai), giminių, bičiulių ir 
pažįstamų, skaitlingą būrį.

Trijų vaikų vardu tarė tė
vui, dėkodamas už auklėji
mą, jaudinančius, šiltus žo
džius sūnus Vytas, įteikda
mas jam dvi gražiais virše
liais knygas... vien tuščių la
pų... prašydamas savo tėvelį 
surašyti į jas jo vertingo ir 
prasmingo gyvenimo bio
grafiją!

Suskambant šampano 
taurėms ir "Ilgiausių Metų" 
garsams, maloniai plaukė 
valandos širdingoje nuotai
koje prie vaišių stalo.

Tad dar kartą "Ilgiausių 
Metų” brangiam sukaktuvi
ninkui jam žengiant tiesiu 
lietuvišku vieškeliu ir auko
jančiam savo sugebėjimus, 
jausmus ir pasiryžimus tau
tos išlaikymui ir gerovei.
A. Binkevičiūtė-Gučiuvienė 

slenkstis. Tada imamasi ki
tokių priemonių šią krizę 
įveikti - rengiami sukakties 
paminėjimai, žaidžiama pra
eities atsiekimais bei nuo
pelnais, bet sekančią dieną 
padėtis dar liūdnesnė: pa
matai, kad reikalai su tuo 
nepakitę. Ir dėl to po tokių 
iškilmių mažos dvasios žmo
nės pasijaučia dar nelaimin
gesni. Visai kas kita su as
menimis, kurių tiesioginis 
interesas ne kiek ilgiau iš
gyventi, bet kuo daugiau 
duoti gyvenimui, savie
siems, savo bendruomenei 
ar tautai. Tokie žmonės ne
sibaido senatvės, o greičiau 
skuba dirbti ir siekti, kad 
kuo daugiau palikus ar da
vus. Juk iš tikrųjų, Broniau, 
mūsų gyvenimo turinys yra 
ne kiek daugiau iš gyvenimo 
pasisemti, o kiek daugiau 
gyvenimui duoti. Bent aš 
taip galvoju, gi iš Tavo visų 
pastangų ir laikysenos pri- 
leidžiu, kad patsai irgi esi 
panašios nuomonės.

Iš ankstyvesnių žodžių 
galėtumei įtarti, kad aš to
kias sukaktis noriu nuver
tinti. Priešingai, sukaktims 
priduodu labai didelės 
reikšmės, juo labiau, kad is-

Vilniaus Universiteto 
sukakčiai

UNIVERSITETO BIBLIOTEKOS RETENYBĖS

Ne tik Mažvydo "Katekizmo prasti žodžiai” sukelia 
nuostabą ir pasididžiavimą Lietuvos kultūrinėmis verty
bėmis. Panašių retenybių yra daug. Universiteto senų ir 
retų spaudinių skyriuje yra 175 tūkstančiai vienetų, jų 
tarpe 307 inkunabulai (t.y. knygos, spausdintos iki 15 a. 
galo).

Bibliotekos "kertinis akmuo” buvo karaliaus Žygiman
to Augusto asmeninė biblioteka, pagarsėjusi to meto Eu
ropoje, ir testamentu palikta Jėzuitų kolegijai. Viena iš jo 
knygų yra Koperniko "Apie dangaus kūnų judėjimą”.

Iš lietuviškų knygų, šalia Mažvydo katekizmo, bene 
įdomiausias yra M. Daukšos "Katekizmas", išleistas 1595 
m. Vilniuje, universiteto spaustuvėje. Tai yra vienintelis 
tos knygos egzempliorius pasaulyje. Pirmojo pasaulinio 
karo metu jis, drauge su daugybę retų leidinių, buvo iš
vežtas į Rusiją, bet po karo pavyko jį surasti Maskvoje ir 
susigrąžinti.

Ne visos retos knygos buvo surastos užsieniuose. Štai 
M. Daukšos "Postilės” originalas (vienintelis likęs Lietu
voje!) 1930 m. buvo išstatytas pardavimui mažame 
Kauno knygynėlyje. Atsitiktinai ją pamatęs, tą knygą 
nupirko ir paskui universitetui atidavė arch. Vytautas 
Žemkalnis. O dabar Vilniaus Universitete šalia kitų re
tų brangių knygų savo šviesą skleidžia ir mano tėvo su
rastoji Postilė.

A. Karazijienė

toriją laikau neatskiriama 
šios dienos mūsų gyvenimo 
dalimi, gal net pagrindu, nes 
pats gyvenimas, kultūra 
vystosi ant to, kas buvo 
grįsta anksčiau. Kiekvienas 
kuriame savo istoriją: vienų 
toji istorija ribojasi tik savu 
kiemu, kitų siekia platesnes 
periferijas, o dar kiti nule
mia istorijos eigą visai žmo
nijai. Mudu neturime tokių 
plačių intencijų komanduoti 
pasaulį, tačiau mūsų pas
tangos ir įnašas į lietuvių 
bendruomenę, o gal net ir į 
tautą nėra tuščios pastan
gos. Gal ne viskas šiandie 
tinkamai ir taikliai įvertina
ma, ką mes atliekame, bet 
ne mes esame istorijos for
muotojai, bet istorija yra 
galutinis mūsų pastangų 
teisėjas.

Vaizduojuosi padėtį, jeigu 
būčiau Tavo pagerbime ir 
turėčiau kalbėti, šabloniškai 
imant gal tik pasveikinčiau 
sulaukus garbingo amžiaus 
ir palinkėčiau garbingos se
natvės. Bet aš neįsivaizduo
ju Tavęs seno, Broniau. Iš 
po Tavo plunksnos trykšta 
energija, kurios galėtų pa
vydėti netgi jaunuoliai! O tai 
yra to besąlyginio idealizmo 
rezultatas, kad reikia gyve
nimui kuo daugiau duoti, bet 
ne kiek jį išnaudoti. Šitą tie
są gausiais pavyzdžiais liu
dija pati istorija: kas sėmėsi 
iš gyvenimo, tie pėdsakų 
nepaliko, bet kas į gyvenimą 
įnešė, tie ir paliko gyveni
me darbais ir asmenybe. 
Tavo 70 metų gyvenimas 
liudija, kad gyvenimui sten
geisi daugiau duoti, negu iš 
jo semtis.

Mielas Broniau, šia proga 
noriu priminti, kad daugiau
sia iš Tavęs gal semiasi Mū
sų Pastogė. Bet kai Mūsų 
Pastogė semiasi, tai semiasi 
ir visi Australijos lietuviai. 
Ir aš norėčiau palinkėti, kad 
tas aruodas neištuštėtų, o 
nuolat gaivališka, srove 
trykštų lietuvių naudai ir 
ateičiai.

Su bičiuliškais linkėjimais

Vincas Kazokas 
Mūsų Pastogės Redaktorius

SPAUDA YRA VIENINTELIS RYSYS, 
JUNGIĄS PLAČIAI ISSISKLAIDŽIUSIUS 

LIETUVIUS.

Žinios
Etninė tevelizija Austra

lijoje pradeda darbą jau nuo 
balandžio 29 d. per Sydne
jaus stotį ABN-2 ir Mel
bourne per ABV-2. Etninė 
televizija veiks panaudoda
ma įvairias kalbas koope
ruojant su ABC.

***
Nuo geguėžs 27 dienos ir 

Australijos viduje numato
mos atpigintos kelionės lėk
tuvais iki 25% nuo dabarti
nių kainų. Nupigintos kelio
nės galios ištisus metus iš
skyrus Kalėdų, Velykų ir 
mokyklų atostogų laikotar
piais. Norint gauti atpigin
tas keliones reikia bilietus 
įsigyti 30 dienų iš anksto.

Taip pat įvedamos ir dar 
ekstra atpigintos kelionės 
iki 40%, kurios galios ne se
zonų metu ir joms reikia įsi
gyti bilietus 45 dienas į 
priekį.

***
Amerikoje vėžio ligos ty

rinėtojai išskyrė žmogaus 
kraujuje medžiagą, kuri ko
voja prieš tumorus ir vėžį. 
Sukoncentruota toji me
džiaga tikimasi bus sėkmin
ga priemonė kovai su vėžiu. 
Bandymai su pelėmis davė 
teigiamų rezultatų. -

***
Po sunkios žiemos Ameri

koje prasidėjo didžiuliai 
potvyniai. Padaryta didelių 
nuostolių, bet žmonių aukų 
nepranešta. Taip pat nepap
rasti potvyniai vyksta Len
kijoje, kur išsiliejus Vyslos, 
Bugo ir Narevos upėms teko 
evakuoti virš 200 kaimų bei 
miestelių.

***
Clevelande, Amerikoj 

prie vieno sugriuvusio namo 
eidamas mokinukas atrado 
dar iš depresijos laikų 100 
dolerių banknotą. Pasklidus 
žiniai šimtai vyko į namo 
griuvėsius ieškoti turtų. Sa
ko, atrasta apie 80.000 dole
rių. Namas priklausė vie
nam pirkliui, kuris mirė 
1974 m.
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Tenka kovoti visais frontais
REAKCIJA Į NY TIMES 
STRAIPSNĮ APIE 

PABALTIJĮ

Fairleigh Dickinson uni
versiteto profesorius Algir
das Landsbergis parašė du 
laiškus New York Times’ui 
David K. Shipler’io straips
nio apie Pabaltijį (1979 kovo 
11) klausimu. Laiške NYT 
redaktoriui jis tarp kitko 
rašo:

"Estų, latvių ir lietuvių 
tautos, kurias net ir oficia
lioji sovietinė terminologija 
tokiomis pripažįsta ir kurios 
gyvena savo tradicinėse te
ritorijose, Shipler’io
straipsnyje paverčiamos į 
etnines mažumas, lyg jis ra
šytų apie Bronx’ą ar apie 
Mott gatvę. Jų pastangos 
išlaikyti savo tautinį savitu
mą, universalus siekis šian
dienos pasaulyje, subara
mas, kaip ’’etnocentrizmas”. 
Daugumų kultūros, besigi
nančios prieš totalitarizmo 
grėsmę savo žemėse, pa
virsta ’’mažumų kultūro
mis”... Shipler’is kalba apie 
"etniškų rusų” antplūdį į 
Pabaltijo šalis, tuomi įtaigo
damas, kad egzistuoja kaž
kokia paslaptinga ”ne-etni- 
nių rusų” gentis.

"Shipler’is teisus, kai jis 
pabrėžia, kad pabaltiečiai 
geidžia "pastovumo, gerbū
vio ir tvarkos”. Kas pasau
lyje to negeistų po ’’trijų 
okupacijų, karo, partizani
nės rezistencijos, masinių 
deportacijų, ir tūkstančių 
aukų?”. Landsbergis nuro

do, kad ’’politiniai sentimen
tai, Shipler’io nepastebėti, 
reiškiasi Pabaltijyje "įvai
riomis aktyvios ir pasyvios 
rezistencijos formomis” jau 
nuo 1940 metų. Lietuvoje jie 
ryškūs Helsinkio grupės bei 
naujojo Tikinčiųjų Teisėms 
Ginti Komiteto veikloje ir, 
ypač, ’’klestinčioje” pogrin
džio spaudoje, kuri šiandien 
bene "dinamiškiausią visoje 
Sovietų spaudoje”. Nei vie
no iš tų veiksnių Shipler’is 
nemini savo straipsnyje, 
taip kaip jis nerado reikalo 
juos paminėti kelių metų 
bėgyje, jam būnant NY 
Times’o korespondentu Ta
rybų Sąjungoje.

’’Panašus ir Shipler’io is
torinis argumentas. Jis rašo, 
jog ’’netikroviška” kalbėti 
apie "nepriklausomybę ma
žytėms šalims, kurių istorija 
susideda iš vokiečių, švedų, 
danų ir rusų viešpatijos”. Ar 
jis dabar pasiūlys "mažytei” 
Suomijai (dominuotai švedų, 
rusų etc.’ susitvarkyti su 
’’tikrove" ir įsijungti į 
SSRS, ar ’’mažyčiam” Izrae
liui (romėnai, turkai, etc.) 
priimti "tikrovę” ir ištirpti 
arabų pasaulyje? Lietuvos 
savilaidinė spauda svarstė 
tą klausimą ir pasisakė už 
Pabaltijo šalių įsijungimą 
autonominiais nariais į Eu
ropos ūkinę bendruomenę: 
Shipler’is paprasčiausiai pa
laidotų juos imperijoje - 
keista laikysena save libe
ralu vadinančiam žmogui. 
Pabaltijo istorijoje jis be
randa "trumpą nepriklauso

mybę” ir "demokratinės 
tradicijos stoką"; jis sąmo
ningai ignoruoja Lietuvos 
valstybinę tradiciją, sie
kiančią 13-tą šimtmetį, ir 
trijų Pabaltijo šalių ūkinius, 
kultūrinius ir politinius at- 
siekimus jų nepriklausomy
bės metais...”

Kitame laiške, adresuota
me Walter’iui Mattson’ui, 
NYT "egzekutyviniam vice
prezidentui”, prof. Lands
bergis nurodo, kad New 
York Times’o skiltyse ter
minai "rusai” ir "sovietai” 
tebenaudojami, lyg jie 
reikštų tą patį, kas yra ’’ne
tikslu ir klaidina skaityto
jus”. Lygiai "mįslingas” ir 
"etninių rusų” terminas. 
Prieš kokią dešimtį metų 
straipsniuose iš nerusų res
publikų būdavo paminimas 
miestas ir respublikos pava
dinimas, pvz. Riga. Latvian 
SSR. Pastaruoju laiku, New 
York Times nebemini tauti
nės respublikos ir pasiten
kina miesto bei sovietinės 
valstybės pavadinimu. 
Landsbergis klausia, kodėl 
nutarta pakeisti buvusią, 
tikslesnę, vartoseną: "Ne
laimingas sutapimas tarp 
nutautinimo kampanijos 
SSRS-je ir Jūsų laikraščio 
nuosprendžio nebeminėti 
tautinių respublikų”. Kalbė
damas apie Shipler’io 
straipsnį, Landsbergis pri
mena, kad NY Times pap
rastai pasisakydavo už visų 
tautų teisę laisvai apsi
spręsti ir kad "antraeilių” 
tautų sąvoka yra ne tik ne
suderinama su dienraščio li
beralia pozicija, bet ir yra 
"reakcinga”.

(ELTA)

LIETUVIU KOOPERATINĖ KREDITO DRAUGIJA

„TALKA" LTD.
• Moka už indėlius (deposits) 7% metinių palūkanų, už termi
nuotus indėlius 10% (nemažiau $ 100 ir turi išbūti iki finansinių 
metų galo t. y. birželio 30 d., už atsiimtus term. ind. metų bė
gyje - 4%), už įnašus (shares) iki 10% dividendo.
• Teikia paskolas iki S 15.000 įkeičiant nekiln. turtą, iš 11%, as

menines paskolas iki $ 5000 su garantuotojais iš 12% iki S 2000
be garantijos iš 13%. Procentai uš visas paskolas užskaitomi 
kas 3 mėn.
• Įstaiga veikia:
Melbourne šeštadieniais nuo 10 iki 2 vai. pp., sekmadieniais 
nuo 1.30 pp. iki 3 vai. pp.. Lietuvių Namai, 50 Errol St., 
North Melbourne. Tel. 328 4957.

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

Pašto adresas: “TALKA”. Box 4051, G.P.O. Melb. 3001.
Adelaidėje sekmadieniais nuo 1 iki 3 vai. pp. Lietuvių Namai, 
6 Eastry St., Norwood.

Pašto adresas: “TALKA”. Lietuvių Namai, 6 Eastry St. 
Norwood, S.A. 5067.

Sydnėjuje sekmadieniais nuo 1.30 vai. iki 3 vai. p.p. -Lietuvių 
Kiubo patalpose 16 - 18 East Terrace, Bankstown NSW.

Pradėjus leisti pigių kny
gų serijas (paper books) 
Amerikoje jų išperka virš 
milijono per dieną. Kasmet 
jų išleidžiama apie 30 000 
atskirais pavadinimais pra

dedant filosofija ir baigiant 
sensacingais kriminaliniais 
romanais bei pigia erotika.

LIETUVIŲ
RADIO LAIDOS

ADELAIDE 5UV
Šeštadieniais 9 vai. ryto.

CANBERRA 2XX
Ketvirtadieniais 7-30v.v.

MELBOURNE 3EA
Sekmadieniais II v. ryto.
Pirmadieniais 6-30 v.v.

SYDNEY 2EA
Antradieniais 1-30 v. p.p.
Trečiadieniais 2 vai. p.p.

Prieš išvažiuojant vairuo
tojas prašo parinkti pagalių 
virtuvės reikalams, kuriuos 
sukrauname ant autobuso 
stogo. Grįžome į Wittenoom. 
Kas nori gali išlipti prie baro 
atsigaivinti. Viešbutis ir ba
ras senas, šalia yra jaukus 
sodelis su suolais ir stalais. 
Viduje aptarnauja dvi jau
nos merginos. Stebiuosi. 
Atrodo tos merginos savo 
darbą žino, bet manyčiau, 
dėl jauno amžiaus jos Syd- 
nejuje į barą ir įeiti nega
lėtų.

Jau temsta. Grįžtame į 
savo stovyklą ir kartu ap
žiūrime Wittenoom miestą. 
Plotas jo didelis, bet namai 
retai išmėtyti ir kai kurie 
apleisti. Pirmieji baltieji ko
lonistai šią vietą pasiekė 
1861 m., bet ūkiai pradėjo 
kurtis vėliau. Wittenoom 
mietas pradėjo plėstis 1947 
m. Nuo 1937 m. apylinkėse 
kasdavo asbestą, bet 1966 
m. kasyklos užsidarė. Čia 
buvo milijonieriaus Lang 
Hancock kasyklos. Dabar 
gyventojai verčiasi steng
damiesi prisivilioti daugiau 
turistų. Kai kurios gatvės 
meksfaltuotos. Namai seni, 
tik turistų biuras atrodo 
naujai pastatytas, bet jis tik 
vieno kambario įstaiga ir 
suvenyrų parduotuvė. Paš
tas įrengtas sename, bet at
remontuotame name. Vie
name pagrindinės gatvės 
krašte stovi apleisti, anks
čiau priglaudę kasyklų dar
bininkus, namai. Tame 
krašte stovi ir bažnyčia, bet 
iš apaugusios žolės matosi, 
kad seniai jos durys buvo 
varstomos. Vieta labai nuo
šali nuo didžiųjų miestų, su
sisiekimas ir keliai blogi 
(Perth 1450 km., Dampier 
340 km.).

J.Zinkus

AUKSINIAI VAKARAI
(1978 m. lapkričio mėn. 

Vakarų Australijos valdžia 
nutarė Wittenoom miestą 
uždaryti, o gyventojus iš
keldinti kitur. Apylinkėje 
gausu asbesto nuotrupų, 
kurias nešioja vėjas. Asbes
tas įtariamas sukeliąs plau
čių ligas ir plaučių vėžį. Apie 
50 gyventojų mirė plaučių 
ligomis ir dabar apie 200 jų 
dar gydomi. Iš "Australian”, 
1978.11.30 d.)

Grįžome į stovyklą, Vaka
rienė ir pokalbiai vyksta ge
rai apšviestame palapinių 
rajone. Valgome mėsą, iš
keptą ant įkaitintos geleži
nės plokštės, kūrenant 
anksčiau mūsų surinktus 
pagalius. Naktį visi tyliai 
miega, tik vėl nubudęs va
karų vėjas lanksto išdžiūvu
sių palapinių sienas ir plasd- 
na lyg per didžiąsias šventes 
iškeltas vėliavas.

Šeštadienio rytas, daug 
kas dar lovose. Mesjė vaka
ro pažadėję anksti atsikelti,5 
moterys ir aš gauname 
ankstyvus pusryčius ir va
žiuojame į aerodromą lėktu
vu paskraidyti. Karavanų 
parko savininkas, apsivilkęs 
baltą lakūno uniformą, mūsų 
laukia prie savo automobilio. 
Aerodromas visai arti. Bū
dami pirmieji keleiviai esa
me tikri, kad lėktuvas ne
pritruks benzino. Sulipame į 
stovintį Cessna lėktuvą. Sė
džiu šalia piloto, žiūrinėju 
įvairius "laikrodžius”, bet 
mažai ką apie juos išmanau. 
Girdžiu lakūno radio pasi-

(tęsinys)
kalbėjimus, bet niekur nesi
mato aerodromo kontrolės 
bokšto. Greičiausiai bus 
įrengta tik paprastame na
me. Pakylame. Iš lėktuvo 
skraidant virš tarpeklių ma
tosi tik 3 spalvos: ruda - pliki 
kalnai, žalia - kalnai apaugę 
krūmais ir juoda - tarpeklių 
giluma. Skraidome virš tų 
pačių tarpeklių, kuriuos va
kar apžiūrėjom, bet jie da
bar visai kitaip atrodo. Pa
skraidė pusvalandį virš Ha- 
mersley Range N. parko lei
džiamės. Ir iš čia pasitvirti
na, kad pats Wittenoom 
miestas yra labai išmėtytas. 
Mums nusileidus čia jau lau
kia kita šešiukė keleivių. 
Grįžus į stovyklą yra daug 
laiko, todėl pilnoje dienos 
šviesoje dar apvaikščioju 
Wittenoom.

9.30 vai. jau visi norėju
sieji lėktuvujpaskraidyti su
grįžo ir išvažiuojame. Prieš 
tai visi gauname pietums 
sumuštinių ir vaisių. Man 
dviems dienoms iš autobuso 
reikia pereiti į Toyotą. Čia 
sėdime patogiai ir nesu
spaustai. Vėsintuvas veikia 
geriau kaip autobuse, langai 
patamsinto stiklo. Priva
žiuojame apleistą asbesto 
kasyklą. Palipę į kalną ran
dame iškasta įėjimą į olą ir 
keletas iš mūsų norime ją 
praeiti. Viduje tamsu, apa
čioje nelygu, išsimėtę palai
di akmenys. Pasigirdo dide
lis triukšmas kai vienas batu 
užkliudė paliktą skardos la
pą ir pabaidė miegančius 

šikšnosparnius. Ir čia neno
rams praėjo kūnu šiurpas, 
bet jau matosi šviesa kitame 
olos gale. Išėję dar apžiūri
nėjame tarp akmenų piršto 
storumo melsvus asbesto 
sluoksnius. Pravažiuojame 
ir buvusių kasyklų darbi
ninkų namus. Jie gerai atro
do, papuošti darželiais, da
bar laistoma žolė. Apie na
mus suaugę dideli eukaliptai 
ir ypatingai bujojančiai at
rodo oleandros. Kelias 
meksfaltuotas, bet labai 
siauras, apie kokį prasilen
kimą nėra nei kalbos. Ką tu
rėtų daryti susitikę du auto
mobiliai? Toliau kelias ne
grįstas, bet irgi siauras. 
Privažiuojame vietą kurioje 
buvo suvežamas asbestas 
apdirbimui. Matosi didelės 
geležinės dėžės. Netoli pas
tatas, kuriame dabar su
versti šaldytuvai. Aplink iš
mėtytos senos surūdijusios 
statinės. Kitoje pusėje kelio 
status kalnas, prieš jį didoka 
vandens bala. Ir čia užva
žiuoja mokančių rašyti. Ant 
akmens sienos didelėmis 
baltomis raidėmis užrašyti 
vyro ir merginos vardai ir 
išpaišyta strėle perverta 
širdis.

Važiuojame arba tikriau 
vos riedame akmenuotu ke
liu. Savo automašinos jokiu 
būdu čia nenorėčiau varyti 
ir jos laužyti. Mašinos grei
čio rodyklė retai kada pašo
ka virš nulio. Pakelėse ir čia 
gausu žydinčių muilą muilą 
gėlių. Sustojame prie Bis
marck tarpeklio. Jis čia pla
tus ir esame jo dugne. Sako 
yra laiko ir galime juo pasi
vaikščioti. Irgi nėra papras
tas pasivaikščiojimas. 
Dugne dideli akmenys, ir 
turi žiūrėti, kur Statai koją. 
Taip pat ne visur gali eiti, 

kitur reikia šokti nuo ak
mens ant akmens. Fiziniai 
silpsnesni bendrakeleiviai 
greitai atsiliko. Pavaikščio
jimas truko gerą pusvalandį. 
Ieškome šešėlių ir pavėsių, 
nes termometras jau rodo 
30° C.

Vėl vos judame akmenuo
tu laukų keliu. Mūsų vairuo
tojas šaukia pamatęs gyva
tę. Sustojame. Pirštu rodo 
kriptį, bet mes gyvatės vis- 
tiek nematome. Išlipame ir 
tikrai ant kelio guli maža 
apie 30 cm. ilgio gyvačiukė, 
kuri pajudinta bėgo ir pasi- 
slėpė žolėse. Pasiekiame ke
lio galą ir išlipame. Sako, šią 
vietą mes vakar matėme iš 
viršaus. Čia praeina mažas 
upelis ir vienoje vietoje yra 
praplatėjimas ir daug van
dens. Atrodo, gera vieta 
maudytis. Bet vairuotojas 
sako, kad už 2-jų km. kur 
sueina 3 tarpekliai, yra 3 
viena šalia kitos maudyklės. 
Kas nori gali eiti, turime 3 
valandas laiko. Eiti ar neiti? 
Matome 2 jaunesnės mergi
nos jau nešasi. Sutariame 
eiti ir mes (dažniausiai lai- 
kydavomės 4 vyrai), dar 
prie mūsų prisidėjo daugiau 
ir iškeliaujame aštuoniese. 
Prieš mus prabėga keli 
driežai. Ėjimas blogas, vie
tomis einame tik akmenų 
viršūnėmis, kitur aštrios žo
lės raižo blauzdas.

(Bus daugiau) 

***
Šalia tebevykstančios re

voliucijos Irane, krašto pa
dėtį dar labiau apsunkina 
šiaurėje kurdų ir turkmėnų 
partizaninė veikla, kurie 
reikalauja sau autonomijos.

***
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(Tęsinys) Prieš akis Jaunimo Kongresas

Rašo V. Jagaudis
DĖMESIO TURISTAMS!

IV PLJK Komitetas buvo 
paskelbęs 7 ekskursijas po 
Europa, kurios turėjo vykti 
kongreso studijų dienų metu 
ir po. kongreso. Dėl permažo 
užsiregistravusiųjų skai
čiaus pagal paskelbtą sąrašą 
(žiūrėk M.P. Nr. 8, 
1979.2.26) neįvyks ekskur
sijos b.c.f ir g. Likusios eks
kursijos (a,d ir e) įvyks. 
Joms užsiregistravusieji 
netrukus gaus smulkesnių 
nurodymų.

Kaip jau anksčiau buvo 
paskelbta kongreso būstinė 
Vokietijoje veiks nuo liepos 
1 iki rugpjūčio 12-tos lietu
vių Vasario 16 gimnazijos 
patalpose. Kongreso proga 
atvykusieji svečiai iš užsie
nio šiame tarpe galės atvyk
ti į gimnaziją ir apsistoti. 
Pragyvenimas ir nakvynė 
kainuos į parą apie 25 DM. 
Vien nakvynė kainuo 8 DM 
už naktį. Už patalynę reikės 
sumokėti 5DM, (nesvarbu 
kiek naktų) ir už pusryčius 
3.50 DM. Svečiais rūpinsis 
gimnazijos personalas ir 
Vokietijos Lietuvių Bend
ruomenės vicepirmininkės 
Eugenijos Liucienės vado
vaujamos talkininkės.

IV PLJK uždarymo kon
certas liepos 28 d. 3 vai. p.p. 
įvyks Koenigsteine ”Haus 
der Begegnung” (Susitikimo 
Namų) didžioje salėje. Ten 
pat liepos 27 d. 8 vai. vakare 
vyks Jaunų Kūrėjų Vaka
ras, o liepos 28 d. 11 vai. ry
te oficialus kongreso užda
rymas. Užbaigos balius vyks 
Frankfurte ’’Palmengarten” 
(palmių sodo) restorane lie
pos 28 d. 8 vai. vakare.

IV PLJK uždarymo metu 
Koenigsteinas bus papuoš
tas Lietuvos ir visų kraštų 
vėliavomis, iš kurių bus at
stovų ir dalyvių kongrese. 
”Haus der Begegnung” va
dovybė žadėjo padėti už- 
megsti ryšius su vokiečių 
spauda, radiofonais ir tele
vizija.

STUDIJŲ DIENŲ 
PASKAITOS

IV PLJK studijų dienose, 
kiekvienos veikimo srities 
(politinės - visuomeninės - 
kultūrinės) svarstymams 
skiriamos dvi pilnos dienos. 
Prieš pradedant svarstyti 
vienos srities veikimo gai
res, studijų dienų dalyviai 
(atstovai) bus įvedami į pro
blematiką: a) dviem paskai
tom ir b) simpoziumu, ku
riame dalyvauja abudu-pas
kaitininkai ir trys kiti asme
nys (pasiruošę specialiais 
klausimais). Politinės srities 
paskaitininkai bus:

1. Dr. Kajetonas Čegins
kas (Vokietija) - ’’Lietuviš
kos politinės sąmonės pa
grindai.”

2. Stasys Lozoraitis jr. 
(Italija) - ’’Politinio sąmo
ningumo reiškimasis lietu
viškoje veikloje.”

Simpoziume, šalia paskai
tininkų, dalyvaus: a. Linas 
Kojelis (JAV) - ’’Užsienio 
lietuvių jaunimo santykis su 
Lietuva.” b. Viktoras Na

kas (JAV) - ’’Lietuvių jauni
mo dalyvavimas politinėje 
veikloje”, c. Jonas Mockū- 
nas (Australija) - ’’Pasaulinis 
žmogaus teisių sąjūdis ir 
lietuvių vaidmuo jame.”

Visuomeninės srities pas
kaitininkai bus:

1. Dr. Algis Norvilą (JAV)
- "Dvikalbiškumas: prakei
kimas ar palaima”.

2. Rasa Lukoševičiūtė 
(Kanada) - ’’Bendruomenės 
elementai ir jų santykiavi
mas”.

Simpoziume, šalia paskai
tininkų, dalyvaus: a) Rim
gaudas Juraitis (Brazilija) - 
’’Mišrios šeimos lietuvių 
bendruomenėje”, b. Dr. Ge
rardas Bauras (Vokietija) - 
’’Jaunimo draugavimo for
mos: šeima, bendruomeninis 
gyvenimas, alternatyviniai 
bendravimo būdai”, c. Vio
leta Abariūtė (JAV) - "Vi
durinės kartos problema”.

Kultūrinės srities paskai
tininkai bus:

1. Tomas Venclova (JAV)
- ”Ar įmanoma kurti lietu
višką kultūrą už Lietuvos 
ribų?”

2. Marija Stankuvienė -

Gintaro jaunimas pasisako

Kiekvienas organizuotas 
vienetas yra lietuviško or
ganizmo ląstelė, nuo kurios 
sveikumo ir augumo pri
klauso bendruomenės 
sveikata ir stiprybė. Tokios 
ląstelės ir tautinių šokių 
grupės. Šokėjai yra tautinių 
tradicijų paveldėtojai, savo 
tautos reprezentantai. Su
pažindindami kitas tautas su 
lietuviška kultūra išlaiko 
tautos gyvatą, įneša dalelę 
Lietuvos į bendrą Australi
jos gyvenimą.

Be lietuviškų tradicijų, be 
lietuviškos kultūros nebūtų 
lietuvių tautos.

Lietuviško organizmo 
mažutė ląstelė, tautinių šo
kių grupė GINTARAS uoliai 
eina tradicijų keliu, vieni 

Saulaitytė (Vokietija) - Kal
ba ir lietuviškos kultūros 
kūrimas”.

Simpoziume, šalia paskai
tininkų, dalyvaus: a. Emilija 
Sakadolskienė (JAV) - Lie
tuviškos kūrybos skatinimo 
ir skleidimo būdai”, b. Sigita 
Kondrataitė (Prancūzija) - 
’’Lietuviu literatų, meninin
kų ir mokslininkų problema 
išeivijoje”, c. Aleksandras 
Valavičius (Brazilija) - "Kul
tūrinio bendradarbiavimo 
tarp kraštų užduotis”.
AUSTRALIJOS ŽINIOS

Iš Australijos Liet. Jauni
mo S-gos valdybos, Mel
bourne, gauta žinia, kad pa
sikeitęs Australijos atstovų 
IV PLJK sąrašas. Dėl vienų 
ar kitų priežasčių kaikurie iš 
numatytų atstovų nebe
vyksta kongresam Jų vieto
je yra sutikę atstovauti kiti 
jaunuomenės atstovai. Ne
žiūrint to, Australijos atsto
vų sąrašo IV PLJK yra su
mažėjęs iš 10 iki 7. Dalyviais 
kongresan vyksta 3 jaunuo- 
liai-ės. Turistais, turimom 
žiniom, vyksta 5 Australijos 

sąmoningai seka tėvų pėdo
mis, kiti spontaniškai jun
giasi į bendruomenę.

Lina Kazlauskaitė, aukš
tesnės mokyklos mokytoja, 
ilgalaikė šokėja, pabrėžia, 
kad tautinių grupių veikla 
suartina lietuvišką jaunimą, 
duoda gerą mankštą ir su
teikia galimybę pasireikšti 
lietuviškoje veikloje. Jos 
manymu tautinių šokių gru
pės galėtų savo programą 
paįvairinti dainomis. Tuo ir 
publiką labiau patrauktų.

Elena Kiverytė, mokyto
ja, priklauso tautinių šokių 
grupei norėdama bendra
darbiauti su lietuvišku jau
nimu, pasiruošti lietuviškai 
veiklai.

KAS YRA MIRUSIOJI AR MIRŠTANČIOJI LIETUVA?

Toi visi tie lietuviai išeiviai, kurie savo pavardes keičia 
svetimomis, kurie iš savo pastogių guja savo gimtąją kalbą 
ir vartoja dar neišmoktų gyvenamojo krašto kalbų, kurie ne
leidžia savo vaikų į lituanistines mokyklai, kurie neskaito 
lietuviškų laikraščių ar knygų, kurie beaukojo Vyriausiajam 
Lietuvos Išlaisvinimo Komitetui ir Lietuvių Bendruomenei, 
tom dviem svarbiausiom išeivijoj organizacijom, kurios rūpi
nasi Lietuvos išlaisvinimu ir lietuvybės išlaikymu, kurie jau 
išslydo ar palaipsniui slysta iš lietuviškųjų draugijų ir savo 
lietuvybę pademonstruoja tik pasirodydami toj ar kitoj tauti- 
nėj šventėj. Mykolas Krupavičius

lietuviai.
Skelbiame atstovų ir da

lyvių sąstatus. Apie atsto
vus bus plačiau pranešama 
ALJS valdybos vėlyvesniu 
laiku. Tad Australijos atsto
vai IV PLJK yra: iš Adelai
dės Jonas Mockūnas, Euge
nijus Pocius ir Rūta Pocienė. 
Iš Melbourno Zita Prašmu- 
taitė. Iš Albury Vita Bar- 
dauskaitė. Iš Sydnejaus 
Violeta Maksvytytė ir iš 
Wollongongo Sigita Gailiū- 
naitė. Dalyviais vyksta trys 

melbourniškiai - Stefa Si- 
mutytė, Andrius Baltrūnas 
ir Monika Šidlauskaitė.

Aptarti IV PLJ Kongresą 
Australijos LJS valdyba 
šaukė IV PLJK Australijos 
atstovų bei jaunimo suva
žiavimą. Šis suvažiavimas

Laima Barkutė, farma
ceute, randa džiaugsmo šo
kyje ir tą džiaugsmą nori 
perteikti kitiems pasirody
muose, koncertuose.

Ona Lubgaris, moksleivė, 
džiaugiasi draugyste, kurią 
rado įsijungus į Gintaro 
grupę, tuo pačiu ir į lietu
višką bendruomenę.

Ginta Viliūnaitė, studentė 
humanitarė, nori išmokti 
kuo daugiau šokių, pažinti 
tradicijas, stilių ir kilmę. Jos 
manymu, tautinių šokių 
grupėms reikalinga discipli
na ir geras pasiruošimas, 
kad galėtų pasirodyti publi
kai. Labiau pasiruošus, atei
tyje pati norėtų mokyti pri- 

vyko Melbourno Lietuvių 
Namuose balandžio 28-29 
dienomis. Į šį suvažiavimą 
kviesti ir visi praėjusių trijų 
Kongresų atstovai bei daly
viai.

Jau paruošti ir parduoda
mi Rūtos Pocienės supro
jektuoti T-shirts, su Aus
tralijos Liet. Jaunimo Są
jungos emblema. Šie marš
kinėliai parduodami už $ 
4.50 ir juos galima gauti pas 
Birutę Šaulytę, Melbourne. 
Adresas: Mine Rd. Cottles 
Bridge, Vic.

(Bus daugiau)

Nuotraukoje: Melbourno 
tautinių šokių grupė Klum
pakojis su vadove Anele 
Morkūniene, birželio mėn. 
atvažiuoja į Sydney ir kartu 
su Gintaru dalyvaus Operos 
Rūmų festivalio programoje 
ir duos koncertą Lietuvių 
Klube.

Gabija Juozapavičiūtė, PL 
Jaunimo Sąjungos pirmi
ninkė ir PLB Valdybos narė, 
kovo 18 d. dalyvavo PLB 
Valdybos posėdyje ir prane
šė apie Jaunimo Kongreso 
darbų eigą. Kongreso ruošos 
komitetas, vadovaujamas 
Andriaus Šmito Vokietijoje, 
rūpestingai dirba ir yra pa
siruošęs sutikti visus daly
vius bei svečius.

Registracija į IV-jį PLJ 
Kongresą vyksta gerai, nes 
šiuo kongresu susidomėji
mas yra didelis tarp JAVir 
Kanados lietuvių. Iki kovo 
25 d. PLB raštinėje Chica- 
goje jau buvo užsiregistravę 
99 dalyviai iš Kanados ir 272 
iš JAV. Yra žinoma, kad di
delis skaičius keliautojų į 
Europą planuoja keliones 
patys ir todėl nėra užsire- 
fistravę per PLB raštinę, 

ią vasarą, ypatingai liepos 
mėnesį, į Europą suvažiuos 
labai daug lietuvių. IVsis 
PLJK prasidės liepos 11 d. 
Anglijoje ir baigsis liepos 29 
d. Vakarų Vokietijoje.

ATNAUJINKITE
M.P. PRENUMERATĄ

augantį jaunimą tautinių šo
kių. Tai daug žadantis pasi
sakymas. Pirmos eilės šokė
ja gal jau netolimoje ateityje 
perims jaunesnių grupių 
mokymą ir vadovaus tauti
nių šokių judėjimui.

Tie keli pasisakymai pa
rodo kelią, kuriuo turėtų eiti 
tautinių šokių grupės.

Kur gausite pigesnę paskolq jei ne'TALKOJE'?
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KITUR GERAI, NAMIE GERIAUSIAI
LAIŠKAS IŠ LONDONO

Mielas Redaktoriau,

Sakau parašysiu vėl Jums 
laiškeli. Kai turėsit vietos, 
tai gal kam ir bus idomu 
paskaityti. Apie kraštus, 
vietas jau daug kas rašė ir 
rašys, bet sakau, gal biski 
kitaip, ne per turisto akinius 
žiūrint, kaip ta pati vieta at
rodo, kai joje reikia gyventi, 
dirbti.

Londono žiema kartais 
man priminė šalta, šlapią 
Melbourno žiemą. Sniegą tik 
kaip per stebuklą tepama
čiau. Naujų Metų dieną, kai 
pradėjo snigti, tai pusę pė
dos prisnigo ir sniegas net 
savaitę išsilaikė. Tas buvo 
atsitikę tik 1963 metais pas
kutini kartą. Visa likusi 
Anglija buvo labai užpusty
ta, susisiekimas nutrūkęs.

Net airių bombų sprogdi
nimas buvo sustojęs. Jie, 
mat, stengėsi sukelti be
tvarkę prieš pat Kalėdas, 
kada masės žmonių užplūsta 
krautuves, gatves. Kaip 
keista, kai skaitydavome 
laikraščiuose, tai negalėda- 
vom suprasti, kaip žmonės 
ten gyvena ir nebijo. Bet 
kasdieninio gyvenimo tem
pas neša tave pirmyn - rei
kia į darbą nuvažiuoti, reikia 
grįžti. Traukini sustabdo, 
liepia visiems išlipti, persė- 
dam į kitą ir tęsiam toliau... 
Pripranti ir prie alarmo sig
nalų. Pasidaro beveik, kaip 
ir įkyru, kai įeinant į krau
tuvę tau tikrina prie durų 
tavo rankinuką. Londono 
speciali policija yra labai ge
rai pasiruošusi. Didžiulė 
krautuvė su keliais tūkstan
čiais žmonių ištuštinama per 
5 minutes.

Dar kiek sniego iškrito 
kaip tik vasario 16 d. Nuta
riau pažiūrėti, kaip Anglijos 
lietuviai švenčia. Nors bu
vau perspėta, kad toli, bet 
išstudijavusi miesto planą, 
paėmiau No. 6 autobusą iš 
Trafalgar Square ir per 
bankų kvartalą, kur visas 
pasaulis turi savo bankus, 
net Rusija ir Kinija, kelia
vau į lietuvių sporto ir so
cialinio klubo namus. Pra
dėjom važiuoti jau per nebe 
taip gražius kvartalus. Išli
pau klaidingam gatvės gale, 
kur No. 1 prasideda, o klu
bas randasi No. 356. Tai ei
nu, einu, slidu, gatvė niūri, 
nė gyvos dvasios, ištisos ei
lės namų apleisti, negyve
nami. Pradėjo temti, tai man 
visai nejauku pasidarė.

Išsiruošiau tyčia anksčiau, 
kad su šviesa atrasčiau klu
bą. Manau, turėsiu laiko prie 
bufeto išgerti, pašnekėti.

Galų gale radau tą 
namą. Tai dar tokio liūdno ir

STAR MEMORIAL CO.
ALL CLASSES OF STONEWORK, INSCRIPTIONS AND RENOVATIONS

Offlc. * Showroom at W,on’ “ Wort“! 649 6301 89'5451 ~ Ev*"in«

StratMMd Entrance to 
Rookwood Cemetery. LIETUVIAI, ĮSIDĖMĖKITE!

Office and Works: 
20-22 RAILWAY STREET 
LIDCOMBE, N.S.W., 2141

Paminklų ant kapinių bendrovė 
STAR MEMORIAL CO. siūlo lietu
viams specialia kaina paminklus ant 
jūsų artimųjų kapo. Bendrovė su
tinka ir siūlo nuo kiekvieno pamink
lo kainos? •/» % skirti Mūsų Pasto
gei.

Užsakydami šioje bendrovėje pa
minklą savo artimiesiems neužmirš
kite priminti, kad užsakote vado
vaudamiesi jų skelbimu Mūsų Pas
togėje.

šalto namo seniai nebuvau 
mačiusi. Durys didžiausia 
spyna užrakintos. Maniau, 
kad bus jau pilna žmonių, 
šokėjų, dainininkų. Juk rei
kia persirengti, sceną pa
ruošti, pečius užkurti... Ka
dangi ta visa aplinka taip 
niūriai ir nejaukiai atrodė, 
tai aš nelaukiau gatvėje, kol 
kas ateis. 0 gal dėl šalčio 
nebus minėjimo? Tai vėl 
grįžau į West End. Bet vis- 
tiek savotiškai buvo įdomu, 
kadangi pamačiau ir kitą 
Londoną, ne vien tik May- 
fair, Regent Street, ir Mali. 

Galvok vienaip, 
sakyk kitaip

Šiuo keistą reiškinį aš noriu atžymėti: 
gali ir žmoną, draugą, tetą apkalbėti; 
gali net nepagirti to puikiausio namo; 
peikt automobilį (et, ką ji ten išmano); 
ar garsiai pasijuokti: "Kaip tu apsirėdęs” 
bet neįžeisti Miesto, kuriame nusėdęs. 
Už tą, nėra net ir mažiausios abejonės, 
jau niekad, niekad neatleis tau mūsų žmonės!

Todėl ar sostinė, miestelis, ar vietovė, 
ar dykuma, kur vieniša trobelė stovi - 
jei dzūkas, suvalkietis, zanavykas ten gyvena, 
vien tik grožėkis: ’’kaip jauku, kaip gera." 
Kitaip - draugystė ilgametė jau ir byra...

Kiek daug nemalonumų man dėl to sukyla! 
Turiu prisipažinti (nenuslėpsi fakto), 
kad laumės ėmė ir neįmetė į lopšį takto.

Štai atvažiavusį iš Pertho sutikau tautietį - brolį. 
Nepagalvojus, sušukau: "Kaip tau nuo visko toli!” 
O jis susiraukė (supyko, aiškiai matos):
”Aš su Concordu žybt į Londoną - ir ant arbatos!”

’’Sydnejus” - sako vietiniai (prie stiklo vyno)- 
"yra juk pažiba šio penktojo žemyno.” 
"Vistiek" - prasitariau - ’’toli jam nuo Paryžiaus.” 
"Tu nematei" - jie šaukia- "dar Karaliaus Kryžiaus!!”

Nėra nei pokerio mašinų Melbourne, nei kortų. 
Tai ir paklausiau: "Jei vadinat sportu, 
kam žarstot pinigus per tą (arklių lenktynių) Taurę?" 
Čia šypsenos pavirto į ledinę šiaurę.

Vienur (gan ne laiku) aš paminėjau orą, 
kitur - užsiminiau apie nuodingą vorą, 
paežerėje nustebau: "Gi pelkių klanas!"

Dienoms (Lietuvių) paruoštas jau planas: 
neapsieis be šokių, be dainų, be seminaro...

Bet - ar nesukelsiu ten pilietinio aš karo?
Julia

Žinoma, išskyrus Chikagos 
Jaunimo Centrą, mūsų Syd- 
nejaus klubas yra pats jau
kiausias, tvarkingiausias ir 
moderniškiausias. Gaunu ir 
"Britanijos Lietuvį”, bet vėl 
mūsų Pastogėlė yra daug 
įdomesnė. Gal, kaip pelėdai 
savo vaikas, pats gražiau
sias taip ir man.

Kasdieninis gyvenimas 
Londone gana sunkus. Man 
tų anglų beveik jau ir gaila 
darosi. Atlyginimai maži, 
net labai maži, o kainos kyla. 
Svarbiausia, tai kad jie pa
tys negali atpažinti savo 
miesto. Visiškai užplūdęs 
turistais. Dar tokio tautų. 

rasių, spalvų mišinio niekur 
nemačiau. Įdomu buvo ste
bėti arabes visiškai įsivy- 
niojusias į savo juodą chadar 
su odinėm kaukėm ant vei
dų. Priminė Žemaitiją, kur 
baugštiems arkliams uždė
davo ant akių, kad nesižval- 
gytų į šonus... Kad turėtų 
laisvas rankas, tai galus to 
rūbo įsikanda į dantis ir 
siaučia per išdėtas prekes. 
Perka, tik perka, tik perka...

Jiems yra ir specialių 
prekių, kaip vieno auksaka
lio lange išstatyta laikrodžių 
su King Khalid portretu. Ži
noma, viskas išdirbta su 
brilijantais. 0 kaklo grandi
nėlės tai tokio dydžio, kaip 
burmistrai kad nešioja. Vėl 
vien tik brangakmeniai ir 
deimantai. Krautuvininkų 
veidai nušvinta, kai pamato 
juos įeinant...

Gatvių, traukinių, krau
tuvių informacijos yra ketu
riom kalbom: angliškai, 
prancūziškai, vokiškai ir 
arabiškai. Prie vieno auto
buso sustojimo visom ketu
riom kalbom sako, kad 
reikia laikytis eilės (kas 
anksčiau Londone būdavo 
savaime aišku). Kažkas apa
čioje prirašęs "Ha, ha, ha”. 
Ir tikrai, braunasi, grūdasi, 
nes kas jam. Jis šiandien čia, 
rytoj jo nebėra... Pagal 
"Times” statistiką, per 1978 
metus Londone buvo 18 mi
lijonų turistų... Tai taip, 
kaip visa Australija ir N.Z. 
kad suvažiuotų... Ne dyvai, 
kad visa tvarka pradėjo 
griūti ir ta garsi anglų tole
rancija pradeda pranykti ir 
jau visai praranda savo gar
sų jumorą. Bet tyli dantis 
sukandę ir laukia, kad gal 
praeis. Senesni žmonės, tai 
tikrai visai susimaišo. Nuei
na į Supermarket ir nežino, 
kokį sviestą pirkti. Ir daniš
kas, ir olandiškas ir prancū
ziškas ir airiškas ir net mai
šytas iš kelių Marketo vals
tybių. Tai toks dryžuotas ir 
yra. Vienas dryžas gelto
nesnis, kitas baltesnis. O jau 
kur koks produktas yra 
angliškas, tai brangesnis ir 
Union Jack vėliavutė 
įsmeigta...

Mes manom, kad Austra
lijoj daug streikų. Bet čia tai 
darnebųvo dienos, kad kur 
nors kas nors nestreikuotų. 
Mokyklos buvo uždarytos, 
ligoninės nepriėmė ligonių, 
šiukšlės gulėjo gatvėse virš 
mėnesio. Miesto gražios 
aikštės buvo atidarytos 
šiukšlėm, tai didžiausi kalnai 
prisikrovė. Gerai, kad šalta 
buvo, tai nesmirdėjo ir žiur
kėm veistis buvo peršalta. 
National Union of Students, 
kurios prezidentas yra juo
dukas, irgi labai triukšmin
gai streikavo, reikalaudami 
26% stipendijas pakelti. 
Spauda susirūpinusi, kad už 
10 metų Anglijoj bus 
180,000 studentų mažiau. 
Bet apskaičiavo, kad kraštas 

sutaupys 130 milijonų svarų. 
Keistas skaičiavimas.

Bet viską atperka Londo
no kultūrinis gyvenimas: 
teatrai, koncertai, galerijos, 
parodos. Mes gyvenam tik 
15 min. pėsčiom nuo Royal 
Albert Hali, tai sekmadienį 
vakare nueinam pasiklausy
ti, kaip Menuhin, Baren
boim, Ruggiero Ricci, von 
Karajan, Karl Boehm. 
Convent Garden Royal 
Balletas labai dramatiška 
cheorografija pastatė "Ma
non", ^’Romeo ir Juliet", 
"Meyerling” baletus. West 
End teatrai daugiausia tai
kosi prie turistų. Pav. 
Agatha Christie net trys 
vaidinimai eina, o be to "Oli- 
verpp, "Elvis”, ”Oh, Calcu
tta", "Tommy". Bet nuėjus į 
National Theatre, kur yra 
trijų teatrų komplektas, 
tikrai širdis atsigauna, kai 
pamatai tokius gražius pa
statymus, kaip Tolstoy "The 
Fruits of Enlightment”, su 
Ralph Richardson, Gals
worthy "Strife”, Pinterio 
"Betryal" ir kt. Kas Anglijoj 
yra įdomu, tai kad garsūs 
televizijos ir filmų aktoriai 
didžiuojasi galėdami vaidinti 
scenoje. Užtai čia yra kas
dieninis įvykis programoje 
skaityti pavardes, kaip 
Gielgud, Scofield, Courtney, 
Finey, Bates.

Televizija yra labai gera. 
Iš trijų stočių, dvi yra BBC. 
Reiškia, be reklamų. Tate 
galerija šią žiemą turėjo iš
stačius! Blake iliustracijas 
Dantes "Dieviškajai Kome
dijai”. Kokia tai fantazija!

Nors dar šalta, bet ore jau 
jaučiasi pavasaris. Nuo kovo 
10 d. pavarė 1 vai. pirmyn - 
vasaros laikas. Krūmų pum
purai pribrinkę ir rodos tuoj 
prasiskleis. Snieguolių gal
vutės dreba šaltame vėjuje. 
Kensington Parke, kuriame 
yra net devynios Henry 
Moore skulptūros, gulbės ir 
antys jau suka lizdus. Rožės 
apkarpytos, azalijos, rodo
dendrai ir kamelijos greit 
pražydės. Net rūtų krūmai 
jau gerokai sužaliavę.

Pati ekscentriškiausia fi
gūra Londone yra toks se
nyvas žmogus, kuris jau keli 
metai, kaip iškėlęs plakatą 
vaikšto gatvėmis kiekvieną 
mielą dieną. Ant vienos pu
sės sako "Less Proteins - 
Less Passion”. Ant kitos 
"Less Proteins - Less Lust”. 
Kviečia nevalgyti mėsos, 
kiaušinių, sūrio, o daugiau 
daržovių, vaisių. Bet man 
atrodo, kad jis greičiau mirs 
nuo švino apsinuodijimo, 
negu nuo aistros...

Jūsų Vingienė

Vaivorykštė susidaro 
saulės spinduliams atsimu- 
šiant į lietaus lašelius ore. 
Žinovai tvirtina, kad kiek
vienas stebėtojas mato vis 
kitokią vaivorykštę priklau
somai nuo jo vietos, nes 
kiekvienas stebėtojas ją 
mato vis iš kitokio kampo, 
kas keičia spalvas ir dydį.*»*
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Tinklinis Melbourne
Leonas Baltrūnas

Sporto Šventės metu 
Sydnejuje paaiškėjo, kad 
viena iš gražiausių sporto 
šakų - tinklinis - buvo silpnai 
reprezentuojama. Dėl neži
nomų priežasčių garsioji 
Sydnejaus "Kovo” vyrų ko
manda pasirodė gerokai 
silpnos sudėties ir visada 
gražiai pasirodžiusios Ade
laidės ir Geelongo vyrų ko
mandos, taip pat buvo gero
kai susilpnėjusios. Tuo tar
pu Melbourno ’’Varpas" at
siuntė jaunų ’’savanorių” 
komandą, kuri irgi nedaug 
ką parodė. Apgailėtinai at
rodė ir abi moterų, koman
dos, kurios neparodė dides
nio sugebėjimo iškelti tink
linio žaidimo techniškų dei
mančiukų.

Malonu buvo skaityti vie
no adelaidiškio korespon
dento pasisakymą, kad mel- 
bourniškiai suteikė vilčių, 
kad iš jų. ateityje gali būti 
geri tinklininkai, nes visi 
gražiai nuaugę ir pakanka
mai turėjo entuziazmo ir 
energijos kovoti prieš kitų 
vietovių daugiau patyrusius 
tinklininkus.

Neperseniausiai Mel
bourno skautų stovyklos 
metu Wonga Parke, apstojo 
mane grupė jūros skautų ir 
su didžiausiu užsidegimu 
pradėjo man dėstyti savo 
norą išmokti geriau šį skau
tų stovyklose populiarų žai
dimą ir varžybiniai žaisti už 
’’Varpo Sporto Klubą Vikto
rijos tinklinio sąjungos ruo
šiamose žaidynėse.

Varpo valdybai sutikus, 
neužilgo prasidėjo treniruo
tės. Nustebau, kai į pirmąją 
treniruotę atvyko net 14 
jaunuolių. Po pirmųjų apši
limo pratimų paaiškėjo, kad 
daugumai tinklinis nėra 
svetimas, bet visdėlto teko 
pradėti nuo pagrindinių žai
dimo elementų, nes šiandien 
tinklinio žaidimas nėra vien 
tik rekreacijos žaidimas, 
kurio metu bandoma bet ko
kiu būdu grąžinti sviedinį į 
priešingą tinklo pusę, bet 
bandoma gražiais deriniais, 
trečiu smūgiu, mirtinu kir
timu permesti sviedinį į 
’’priešo5’ aikštelę. Kad tai 
atsiekus, tenka praeiti ilgą 
ir gana sudėtingą kelią, nes, 
kaip ir daugelis kitų sporti
nių žaidimų, tinklinis remia
si visa eile mokslinių filoso
fijų iš kurių - anatomija su
teikia informacijų apie kojų 
ir rankų taisyklingą naudo
jimą, Biologija nurodo bū
dus, kaip gerinti ir lavinti 
gyvybiniai svarbius orga
nus, Fiziologija išaiškina 
faktus ir nurodo būdus, kaip 
tinkamai kvėpuoti, kad ne
pakenkus plaučiams ir kvė
pavimo takams, Psichologija 
atidengia prieinamiausius 
būdus mokinimui pažangėti 
ir gerinti savo atsiekimus. 
Embriologija išaiškina augi
mo-, brendimo ir stiprėjimo 
vystymąsi. Antropologija 
padeda aiškinti sportuojan
čio kūno judesių meną ir dar 
būtų galima išvardinti kitus 
mokslus, kurie papildo iš
vardintus veiksmus. Taigi, 
ne vien sviedinio atmuši
mas, bet ir taisyklingas ėji
mas, bėgimas, šuoliai, viso
kiausi kūno judesiai, greitis, 
ištvermė, jėga, greitas 
orientavimasis padėtyje ir 
dar kitokie veiksniai yra la
bai svarbios gero tinklininko 
ypatybės.

Šiandien ’’Varpo” tinklinio 
sekcija turi jau 16 sportinin

kų, kurie per dešimtį treni
ruočių padarę gražią pažan
gą ir Viktorijos Tiklinio Są
jungos varžybose, iš devy
nių žaidimų turi septynis 
laimėjimus ir, jeigu šie tink
lininkai ir toliau, su tokiu 
a entuziazmu ir noru 

treniruotes, neabe
joju, kad sekančiose lietuvių 
sporto šventėse, Melbourno 
"Varpo” tinklininkai prida
rys nemažai bėdos, kitų vie
tovių, "seniesiems vilkams”, 

šiuo metu jau veikia dvi 
tinklinio komandos ir jų pir
moji komanda žaidžia pir
madienio ir antroji - ketvir
tadienio vakarais Melbourno 
universiteto gimnazijos 
sporto didžiojoje salėje. 
Treniruotės vyksta trečia
dienio vakarais, nuo 7 iki 9 
vai. vakaro Greythorn gim
nazijos (North Balwyn) 
gimnastikos salėje, kur nau
dojamos abi tinklinio aikš
tės. Šioms treniruotėms 
"Varpo” Klubo Valdyba nu

Veda
V. Augustinavičius

ŠACHMATAI

Sydnejaus lietuvių šach
matų klubas, padidėjęs na
rių skaičiumi, šiais metais 
įregistravo net tris koman
das tarpklubinėse varžybo
se. A klasės komandai vado
vaus V. Patašius, B — V. 
Augustinavičius ir C klasės 
VI. Šneideris.

Iš naujai įstojusių nariais 
geriausia pažangą yra pada
ręs A. Zaloga.

* * * ♦ *
Klubo metinis šachmati

ninkų susirinkimas įvyks 
balandžio 25 d. (trečiadienį) 
7 vai. vakare, Sydnejaus 
Lietuvių Klube. Bus renka
ma klubo valdyba sekan
tiems darbo metams, todėl 
kviečiami visi šachmatinin
kai dalyvauti.

ŠACHMATŲ
ĮVERTINIMAS

Kiekvienais metais visi 
Australijos šachmatininkai, 
kartu ir lietuviai, su nekan
trumu laukia paskelbimo 
naujų įvertinimo (grading) 
rezultatų. Įvertinimas lyg 
tai atlyginimas už atliktą 
darbą. Šachmatininkas metų 
laikotarpyje padaręs pažan
gą ir pasiekęs didesni skai
čių laimėtų partijų ir prieš 
stipresnius priešininkus ti
kisi, kad jo įvertinimo taškai 
bus aukštesni. Kai šachma
tininkas, patyręs daugiau 
pralaimėjimų, su smalsumu 
laukia, kiek jam bus suma
žinta taškų. Oficialus įverti
nimas daromas kompiuterių 
pagalba, nes virš keturių su 
puse tūkstančių yra regis
truotų šachmatininkų Aus
tralijoje ir iš jų kiekvienas 
metų laikotarpyje yra su
žeidęs nemaža skaičių parti
jų. Paprastai sakoma, kad 
kompiuteriai klaidų nedaro, 
bet kai kurie net rašo ir pra
šo dar kartą patikrinti jų 
įvertinimą.

Jau keletą metų iš eilės V. 
Patašius, Sydnejaus lietuvių 
šachmatų klubo geriausias 
šachmatininkas stovi pir
moje vietoje Australijos lie

pirko šešis naujus sviedi
nius, kas žymiai palengvina 
mokinti techniškąsias žaidi
mo plonybes. Didžiuojuos 
visais savo tinklininkais ir 
su malonumu su jais dirbu, 
nes visi yra giliai užsidegę 
išmokti ir geriau žaisti šį 
malonų ir gražų sportinį žai
dimą. Didelė jų dauguma 
yra gerai nuaugę ir net pra- 
šoksta šešių pėdų aukštį. 
Vienas iš pradininkų šio są
jūdžio yra Andrius 
Žilinskas, kuris daug pasi
darbavo organizuojant šį 
vienetą. Daugiausiai pažen
gęs ir geriausiai progresuo
jantis yra Vygintas Žilins
kas, kuris ne tik gerai valdo 
sviedinį, bet yra vienas iš 
geriausių kirtėjų. Neabejo
tinai daugiausiai prityręs 
šiame žaidime yra Šarūnas 
Žiedas, kuris jau anksčiau 
yra žaidęs, bet ir šiandien 
rodo sugebėjimo progresuo
ti. Smarkiais servais ir 
bendrai žaidimu gražiai pro- 

tuvių šachmatininkų įverti
nimo sąraše. Šiais metais jo 
įvertinimas sumažintas dvi
dešimt taškų tuomi Austra
lijos geriausių šachmatinin
kų tarpe V. Patašius šiuo 
laiku yra keturiasdešimtasis 
skaitant nuo pirmo bendra
me sąraše.

Lietuvių registruotų 
šachmatininkų skaičius yra 
padidėjęs. Bendras Austra
lijos lietuvių šachmatininkų 
sąrašas pagal įvertinimą yra 
toks (prie pavardės pažy
mėtas taškais įvertinimas ir 
šachmatininko gyvenamoji 
vieta):
1. V. Patašius NSW 2070
2. R. Arlauskas S.A. 1980
3.1. Venclovas NSW 1965
4. A. Kabaila NSW 1950
5. V. Kildišas jun. Vic. 1855
6. V. Liūgą NSW 1805
7. A. Baltutis Vic. 1790
8. J. Dambrauskas

NSW 1770

AUSTRALIJA IR 
NAUJOJI ZELANDIJA

Maldos Apaštalavimas

Jo Šventenybė popiežius 
Jonas Paulius H gegužės 
mėn. M.A. nariams skyrė 
sekančias intencijas: 
bendrąją - kad religinis 
formavimas - katechizacija - 
ypač vaikų ir jaunimo, būtų 
tikrai atjaunintas, vadovau
jant Marijai, Apaštalų Ka
ralienei;
misijų- kad Afrikoje ir 
Azijoje socialinio susižinoji
mo priemonių rolė evangeli
zacijos tarnyboje tvirtai įsi
stiprintų.

Trumpas rytmetinis au
kojimas: Visa aukoju Tau, 
Švenčiausioji Jėzaus Širdie!

KATECHETINIS ATGI
MIMAS PER MARIJĄ

1977 metų rugsėjo mėnesį 
Romoje įvyko penktasis si
nodinis vyskupų suvažiavi
mas. Jo pagrindinė tema 
buvo katechizacijos reikalai

^JPOPTAL.^
gresuoja Andrius Baltrūnas, 
Eugenijos Baltutis, Jonas 
Mašanauskas, Jurgis Mei
liūnas, Kęstutis Žilinskas, 
Antanas Lynikas, Jonas Sa
kalauskas, Viktoras Žvina- 
kis, Linas Prašmutas, Eu
genijus Stasiliūnas, Alinis 
Simankevičius, Gabrys 
Žemkalnis ir Vidas Sadaus
kas. Apgailestauju, kad dėl 
vakarinės pamainos darbo 
nebegali lankyti treniruočių 
Valdas Eimutis, kuris turi 
visas reikalingas gero tink
lininko savybes.

Turint tokias geras treni
ravimosi sąlygas norėtųsi 
matyti dar daugiau Mel
bourno jaunimo ir todėl 
kviečiami visi norintieji ge
riau išmokti žaisti tinklinį, 
atsilankyti į mūsų rimtai 
pravedamas treniruotes. 
Melbourno jaunimo organi
zacijose matome tiek daug 
gražiai nuaugusių mergai
čių, kurios taip pat galėtų 
įsijungti į mūsų treniruotes, 
nes nebeturime Varpo klube

9. D. Mačiulaitis Vic. 1740
10. H. Lukše NSW 1720
11. V. Kildišas Vic. 1665
12. A. Grigaitis Vic. 1650
13.1. Jonaitis NSW 1630
14. Šlamanas S.A. 1610
15. V. Augustinavičius 

NSW 1605
16. J. Manikauskas Vic. 1590
17. V. Opulskis S.A. 1590
18. J. Karpavičius

NSW 1575
19. J. Maščinskas NSW 1560
20. R. Baranauskas

S.A.1520
21. J. Jencius NSW 1510
22. A. Giniūnas NSW 1495
23. VI. Šneideris NSW 1435
24. G. Baikovas NSW 1425
25. P. Grosas NSW 1410
26. G. Kateiva W.A. 1405
27. S. Reivytis
28. A. Zaloga
29. R. Cieminis
30. P. Cerakavičienė

S.A. 1355
NSW 1285
S.A.1280

Vic. 1265
31. J. Kapočius NSW 1235
32. A. Pūkas NSW 850
33. P. Manikauskas Vic. 765
34. Pov. Manikauskas

Vic. 610
35. L. žižys Vic. 615 

šiais moderniaisiais laikais, 
ypač vaikų ir jaunimo tarpe. 
Dabartinio popiežiaus nuo
širdus kvietimas, kad Mal
dos Apaštalavimo nariai šias 
vyskupų sinodo pastangas - 
patobulinti ' katechizacijos 
metodus - paremtų savo 
maldomis.

Tai yra jau nebe pirmas 
bandymas Sureformuoti ka 
techizacijos reikalus. Kate
chetinio atnaujinimo sąjūdis 
vyksta jau eilė šimtmečių. 
Jo pasėkoje pasirodė daug 
naudingų vadovėlių kate
chizacijos temomis. Jų tar
pe, Šv. Petras Kanizijus, 
S.J. tokį vadovėlį paruošė 
vokiečių tautai tuoj po vi
suotinio Tridento suvažiavi
mo, Šv. Robertas Bellarmi- 
no, S.J. - italams. Ripaldo ir 
Astetes - ispanams ir t.t.

Katechezės atjauninimas 
yra tęsiamas rimtai, ypač 
dabar. Tam tikslui, kateche
tinių problemų sprendimui 
1971 metais buvo sukviestas 
internacionalinis katecheti
kos kongresas Romoje. 

mergaičių tinklinio koman
dos ir būtų gaila,jeigu mūsų 
mergaitės nepasinaudotų šia 
esama proga. Visi tėveliai, 
kurie galvoja, kad jūsų vai
kams yra reikalingas tik 
protinis lavinimasis, o kūnas 
pats savaime išsivystys, la
bai klystate ir yra pats lai
kas sudaryti Jūsų vaikams 
sąlygas, kad jie išlygintų fi
zinių ir dvasinių jėgų pu
siausvirą.

Ateikite ir išbandykite. 
Mes jūsų laukiame.

SPORTO ŽINIOS

Tarptautinio Olimpiados 
komiteto nariai savo posė
dyje, įvykusiame Pietų 
Amerikoje, 36-28 balsų dau
guma nutarė priimti Kiniją į 
Olimpiados komitetą nariu 
su teise dalyvauti Olimpi
niuose žaidimuose. Šis nuta
rimas padarytas su sąlyga, 
kad Taiwanas ir toliau lieka 
minimo komiteto nariu.

Kinijos Olimpiados komi
teto sekretorius Pekinge tuo 
ęačiu reikalu pasipriešino 

aiwaną palikti komiteto 
nariu. Ar Kinijos sportinin
kai dalyvaus Olimpiadoje 
Maskvoje šiuo metu dar nė
ra aišku .

♦ ♦ * ♦ *
Švedas Bjorn Borg, tris 

kartus laimėjęs Wimbledon 
teniso taurę ir priedo virš 
milijono dolerių žaisdamas 
kaip profesionalas, paskuti
niu metu samdosi ginkluotus 
palydovus, nes spaudoje pa
sirodė pranašavimų, jog jis 
yra numatytas kaip gera 
auka teroristų organizacijai, 
kuri . veikia Europoje ir 
Amerikoje. Būti turtingu ir 
populiariu nevisuomet pa
daro žmogų laimingą.

Klausimai buvo diskutuoja
mi iš dviejų išeities punktų: 
iš kerigmatinio - kaip tiks
liau ir taikliau skelbti Dievo 
žodį, ir iš antropologinio - 
kaip tinkamiau paruošti 
klausytoją Dievo žodžiui 
priimti.

Ypač svarbus katechiza
cijos atžvilgiu buvo sinodinis 
vyskupų suvažiavimas 1977 
metais. Ta proga popiežius 
Paulius VI savo plačiai ko
mentuotoje enciklikoje
"Evangelii nunciandi”, t.y. 
"Evangelijos skelbimui"
davė tam suvažiavimui daug 
naujų idėjų. Vyskupai, savo 
baigiamajame pranešime, 
pareiškė, kad esą labai 
svarbu nagrinėti laiko ženk
lus, bet visuomet Dievo žo- 
džir, šviesoje, tikslu atjau- 
lunti katechizacijos metodus 
ir iškelti jos svarbą sąryšy 
su pastoracijos veikla. Mūsų 
dėmesio centre yra vaikai ir 
jaunimas, kuriam teks pa
reiga kurti naują pasaulį. 
Todėl tai jaunajai kartai mes 
kreipiame savo ypatingą 
dėmesį.

Marija, Apaštalų Karalie
nė, yra tinkamiausia globėja 
katechetinio atsijauninimo 
akcijai. Visiems yra gerai 
žinoma jos didelė įtaka jau
nimui. Melskimės, kad jos 
užtarymu ir vadovavimu 
Bažnyčios misija vaikų ir 
jaunuomenės tarpe būtų 
sėkminga ir susilauktų 
Aukščiausiojo palaimos.

Kun. S. Gaidelis, S.J.
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Sūkurio išvyka
Po didelio triūso ir pasi

ruošimų ir dėka Sydnejaus 
tautiečių širdingumo ir neti
kėto jų dosnumo „Sūkurys” 
skrenda į Brisbane.

Išskrendame šeštadienį, 
5.5.79 iš Mascot aerodromo 
Ansett Terminal, Flight 6, 
9.30 vai. iš ryto (Jaunimas 
renkasi 8.30 vai. ryto - gru
pės turi susitvarkyti anks
čiau).

Brisbanėje nusileisime 
10.45 vai. ryto ir tiesiog va
žiuosime į salę repeticijai ir 
pietums.

"Sūkurio" 40 šokėjų apsi
stos Youth Hostel, Kedron. 
Esame dėkingi Brisbanės 
Apylinkės Valdybai už šo
kėjų nakvynės apmokėjimų.

"Sūkurys” programų at
liks Railway Institute Hali, 
City, 7.30 vai. vakare. Po 
programos vyks šokiai, kur 
svečiai iš Sydnejaus galės 
pabendrauti ir susipažinti su 
brisbaniečiais. Iš viso iš 
Sydnejaus vyksta 59 asme
nys. Tai gal didžiausias 
Sydnejaus lietuvių skaičius 
pakilęs iš Sydnejaus vienu 
lėktuvu.

Tikimės gražios pagados,
gražių lietuviškų susitikimų PRANEŠIMAS 
ir gražiai atstovauti Syd- 
nejų.

’Sūkurio" išvykai i Bris-

SPORTO ŽINIOS

METINIS KLUBO
SUSIRINKIMAS

Balandžio 8 d. Lietuvių 
Namuose įvyko Adelaidės L. 
S.K. "Vytis” metinis - visuo
tinis narių susirinkimas, ku
riame dalyvavo apie 40 na
rių. Susirinkimui pirminin
kavo Jonas Jaunutis, sekre
toriavo Balys Nemeika ir 
praėjo labai darbingoje nuo
taikoje.

Į naujų klubo valdybų iš
rinkti ir pareigom pasiskirs
tė: Stasys Urnevičius - pir
mininkas, Antanas Skiparis 
- vicepirmininkas, Edas Ta- 
parauskas - sekretorius, 
Petras Andrijaitis - iždinin
kas, Robertas Sidabras - 
sporto vadovas, Auksė Vi- 
sockienė - parengimų vado
vė, Alius Daniskevičius - 
krepšinio vadovas.

Klubo adresas: S. Urnevi
čius, 14 Elm St. Medindie 
5081. R.S.

Žiemos sezonui Vytis už
registravęs 6 krepšinio ko
mandas: vyrų I-mų ir vyrų 
Il-rų, moterų, mergaičių že
miau 18 m., berniukų žm. 16 
ir 14 metų. Vyrų tinklinio 
komanda jau sužaidė vienas 
rungtynes ir jas laimėjo. T. 
Ženk ir E. Koszela suorga
nizavo moterų golfo sekcijų, 
pirmų kartų susirinko net 16 
moterų ir mergaičių. Prime
nu, kad Geelongo Vyties 
šiais metais pirmas balius 
įvyks balandžio 28 dienų 
Lietuvių Namuose. Valdyba 
kviečia visus atsilankyti ir 
linksmai praleisti laikų.

**»
Įvykusiose plaukimo var

žybose Potsdame (Rytų Vo
kietijoj) sovietų plaukikai 
laimėjo prieš rytų vokiečius 
ir netgi sumušė pasaulinius 
rekordus. Moterų tarpe ge
riausia plaukikė pasirodė 
lietuvaitė Lina Kaciušytė, 
16 metų, 200 metrų krūtine 
nuplaukė per 2:28,36. 
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bane išlaidom padengti au
kojo:

$ 100 - K. ir N. Butkai 
(Funerals of Distinction).

$ 80 - Syd. Apyl. V-ba, 
Pr. Sakalauskas.

Po $ 50 - Syd. Kat. D-ja, L.
K. V. Ramovė.

Po $ 20 - Šaulių Kuopa, 
Syd. Žvejų Klubas. V. Šlite- 
ris,

$ 12 - E. Birkmanienė.
Po $ 10 - P.O. Grosai, G. 

Kasperaitienė, M. Zakaras,
L. S.(?), neiškaitomas, p. 
Reisgys, V. ir J. Ramanaus
kai.

Po $ 6 - K. Bagdonavičius,
N. Wallis.

Po $ 5 - p. Cibai, M. Pet
ronis, S. Zablockienė, P. 
Rūtenis, O. Miniotienė, L. 
Daudarienė, K.E. Sadaus
kai, K. Burneikis, A. Bur- 
neikis, I. Jonaitis, J. Zinkus, 
A. Vaitiekūnas, Č. Liutikas, 
J. Venclovienė, O. Osinienė, 
J. Mickienė, N. Čelkienė, R. 
Reisgys, A. Eismontas, p. 
Choda, V. Simniškis, Dr. Vi- 
liūnas, O. Petniūnienė,, O.
O. Baužienė.

Po $ 4 - B. Žalys, p.p. Mergl.

Pranešame, kad Sociali
nės Globos Moterų Draugija 
Melbourne ruošia

POPIETĘ, 
kuri įvyks 1979.5.12 (šešta
dienį), 3 vai. Lietuvių Na
muose (Moterų Seklyčioje).

Bus dalis staigmenų ir da
lis literatūrinio pobūdžio.

Vėliau - kavutė ir sunešti
nės.

Kviečiame visas ir laukia
me.

Melbourne Socialinės
Globos Moterų D-jos 

Valdyba

KIEK AŠ SUŽINOJAU!
Neseniai Kauno gyvento

jams Jonui ir Audronei 
Kazlauskams gimė penke
tukas: du berniukai ir trys 
mergaitės. Tai pirmas toks 
atsitikimas Lietuvoje. Tėvai 
dar gana jauni: motina 20 
metų, vyras - 25, ir penke
tukas yra pirmagimiai!

*»*

Sydnejaus Lietuvių Klu
bas turės naujų vedėjų. 
Prieš kiek laiko buvo skel
biama spaudoje, kad paieš
komi kandidatai į vakuo
jančių klubo vedėjo vietų, 
nes dabartinis vedėjas p. B. 
Stašionis rugpjūčio mėn. su
laukęs 65 metų savanoriškai 
išeina į pensijų.

Pastarajame posėdyje iš 
trijų kandidatų Klubo Va
dovybė pasirinko p. Vincų 
Binkį, kuris prieš perimda
mas pareigas turės dar at
likti nustatytų stažų dabar
tinio klubo vedėjo priežiū
roje.

***
Australija susitarė su 

Olandija ir Kanada atidaryti 
nupiginta susisiekimų lėk
tuvais. Į Kanadų toks nupi
gintas susisiekimas pradėjo 
veikti nuo balandžio 14 d. 
Kelionė iš Sydnejaus į Van
couver (Kanada) sumažinta 
nuo $ 951 iki $ 498. Grupinės 
išvykos tų kainų dar trečda-

Po $ 3 - J. Kecorienė, G. 
Petrauskienė, R. Rama
nauskas. $2 p. Raitelaitis.

Po $ 2 - p. Grybas, p. Tal- 
lat-Kelpša, A. Savickienė, p. 
Šliterienė, S. Šaparienė, M. 
Kavaliauskas, p. Daniškevi- 
čienė, V. Čilvinas, M. Zaka
ras, p. Bačiulienė, p. Skoru- 
lis, A. Mauragis, V.K.(?), J. 
Grudzinskas, R. Venclovas, 
p. Jarembauskas, neišskai
toma, V. Šneideris, p. Sto- 
šius, p. Dambrauskas, V. 
Juška, p. Karpavičius, J. 
Černiauskas, J. Šidlauskie
nė, V. Miniotas,V. Račiūnas, 
K. Bitinienė, neišsk., T. 
Vingilienė, J. Viliūnienė, A. 
Mikutavičienė, neišsk., p.p. 
Glionertai, neišsk., p. Sima- 
nauskas, B. Baltramijūnas.

Dėkojame aukščiau pami
nėtiems aukotojams ir ki
tiems prisidėjusiems ma
žesnėmis sumomis.

„SŪKURIO" LOTERIJA
"Sūkurys” nuoširdžiai dė

kojame p.p. E. Lašaičiui, O. 
Kapočienei, A. Marašins- 
kienei, V. Simanavičienei, 
A. Stasiūnaitienei, N. Sta- 
šionienei ir R. Šarkauskienei 
už gražius ir labai vertingus 
loterijai fantus.

Loterija buvo traukiama 
22.4.79 - Atvelykio geguži
nėje - Ingleburne.

Laimingieji asmenys 
buvo: N. Chan, V. Cox, L. 
Gaidžionienė, p. Jurkūnienė, 
V. Kazokas, A. Marašins- 
kienė, p. Paulėnienė, p. 
Storpirštienė.

Dėkojame klebonui kun. 
P. Butkui už laimingų bilietų 
ištraukimų.

SYDNEJAUS LIETUVIŲ SPORTO KLUBASTCOVAS" 
RENGIA

Šokių - filmų vakarą 
gegužės 5 d. šeštadienį, 7 vai. vakare, Sydnejaus 
Lietuvių Klube

Programoje: Filmas - Converse Basketball Highlights. 
Fantais turtinga loterija.

Maloniai kviečiame visus atvykti. Įėjimas laisvas.

liu numuša. Su Olandija nu
pigintas oro susisiekimas 
prasidės nuo gegužės 1 die
nos ir kainuos $ 566.

Netrukus j Europų iš
vyksta atostogų p. E. Jonai
tienė. Londone numato ap
lankyti savo dukrų ir jos 
šeimų, pasidairyti po Euro
pų.

Skelbiama, kad Petrašiū
nuose, Lietuvoje, netoli 
Kauno gaminamas popierius 
feriausias visoje Sovietų 

ųjungoje.

Maskvoje į JAV ambasa
dų atėjęs rusas jūrininkas 
paprašė azilio teisės ir gra
sino nusižudysiųs, jei tokia 
teisė jam nebus suteikta. 
Pašaukta sovietinė policija 
apie šešias valandas bandė jį 
perkalbėti, bet kai jį norėjo 
prievarta iš ambasados iš
vesti, jis bandė pats nusižu
dyti išsprogdinęs su savim 
turėtų bombų. Pusgyvis iš
vežtas į ligoninę. Ar nesi
kartoja Simo Kudirkos at
vejąs?

Ir Graikija padavė prašy
mų įstoti į Europos Ekono
minę Bendruomenę. Atrodo, 
kad Europos federacijos 
idėja baigia įgyti konkrečias 
formas.

SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBE 
16-18 East Terrace, Bankstown 

Tel.: 708-1414

•Antradieniais pigioji gėri
mų valanda 
•Trečiadieniais šachmatai 
•Ketvirtadieniais dvigubi Klubo biblioteka atidara: 
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
dytų aprangų.

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

GEGUŽĖS 26 D. SYDNEJAUS SAVAITGALIO 
MOKYKLOS METINIS BALIUS

HOBART
REKOLEKCIJOS IR

VASARIO 16

Į Hobartų rekolekcijų 
pravesti atvyko kun. Dr. P. 
Bačinskas kovo 8 d. Dieno
mis lankė ligonius, o vaka
rais vedė rekolekcijas šv. 
Teresės bažnyčioje. Penk
tadienį ir šeštadienį reko
lekcijose dalyvavo vos 25 
asmenys. Gi sekmadienį vy
ko rekolekcijų užbaigimas ir 
Lietuvos nepriklausomybės 
šventės minėjimas. Pamal
dose ir minėjime dalyvavo 
apie 100 žmonių. Prie pa- 
frindinio stalo buvo pa- 

viesti svečiai iš kitur: kun. 
Dr. P. Bačinskas, p.p. Kru-
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Gegužės 5 d.
KOVO METINIS BALIUS

KLUBAS ATVIRAS: 
pirm.-treč. 4-10 vai., ketv. 

.4-11 vai., penkt. 4-12 vai., 
šešt. 2-1 vai., sekm. 12.30-11 
vai.

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.

tūliai iš Launceston, p. Mo
tiejūnienė iš Los Angeles, 
H.E.L.L.P. pirm. R. Tarvy
das su ponia, Kantvilai ir 
Taškūnai, A. Andrikonis. 
Benzino stoties savininkai 
p.p. Augustinavičiai pasky
rė 50 dol. vaišių maistui. 
Paskaitų skaitė lietuviškai ir 
angliškai p. A. Kantvilas su
pažindindamas su Lietuvos 
istorija. Ta proga įteikta ka
raliaus Mindaugo medalis 
pabaltiečių K-to veikėjui ir 
''Baltic News” redaktoriui 
A.Taškūnui. Meninėje daly
je T. Šiaučiūnaitė padekla
mavo, o taut, šokių grupė 
"Venta” pašoko penkis šo
kius. Pabaigai svečias kun. 
Dr. P. Bačinskas kalbėjo į 
jaunimų angliškai. Minėji
mas baigtas Tautos Himnu.

»**
Kovo 17 d. Katerinos ir 

Vlado Mikelaičių duktė Ma
rytė ištekėjo už Leigh Clark. 
Marytė yra aktyvi lietuvai
tė, taut, šokių šokėja, o jau
nasis Leigh lietuviams irgi 
seniai pažįstamas, nes jo se
suo ištekėjusi už lietuvio 
Petro Jurevičiaus.

J.P.

$20
$24
$35
$50

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

Printed by Rotor Press Pty. Ltd.
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