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ISTORINĖS SUTARTYS Dar vienas filosofijos daktaras

RAŠO DARONAS
Mūsų Pastogės specialus bendradarbis Šiaurės Amerikoje

Vienų metų laikotarpyje 
pasirašytos net trys istori
nės svarbos sutartys. Pirma 
sutartis pasiekta per labai 
trumpa laiką abiem valsty
bėm labai sklandžiai bend
radarbiaujant - tai sutartis 
tarp dviejų buvusių priešų - 
Kinijos ir Japonijos. Ši su
tartis buvo beveik nepaste
bėta ir nesukėlė pasaulyje 
jokio atgarsio, nors savo 
svarbumu gali gal net lygin
tis ir su Egipto - Izraelio su
tartimi. Karingos ir moder
niškais ginklais apginkluo
tos Japonijos nekompromi- 
siniai kariai kartu su 900 
milijonų kinų sudaro jėgą 
(ypač jei JA V-bės sutiks 
jiems pristatyti užtenkamai 
moderniškų ginklų), kurią 
vargiai mėgins iššaukti dvi- 
kovon ir 200 milijonų Sovie
tų Sąjunga, tuo labiau, kad, 
pastarajai jėgų permetimą 
ir šaudmenų tiekimą labai 
trukdys dideli atstumai nuo 
krašto centro ir kad dalis jos 
satelitų vargiai ar begali 
būti patikimi. Rytinės Azi
jos saugumas palengvins 
Amerikos operacijas - ji ga
lės daugiau pajėgų nukreipti 
i kitus frontus. Tuo tarpu jei 
tos dvi valstybės (Kinija ir 
Japonija) ir toliau liktų karo 
stovyje, tai abi turėtų dalį 
karinių pajėgų rezervuoti
netikėtai staigmenai iš arti
mojo kaimyno pusės. Kas 
dar ypač keistai ir įsidėmė
tinai šiuo atveju skamba,yra 
tai, kad komunistinė Kinija 
nebeatnaujino ilgalaikės 
draugiškumo sutarties su 
komunistine Rusija, bet... 
pasirašė tokią su savo buvu
siu priešu antikomunistine 
Japonija! Dėl šios sutarties 
sovietų pavojus šiame rajo
ne yra žymiai sumažėjęs. 
Čia ir tos sutarties didelė 
reikšmė, net keliasdešimt 
kartų prašokant jos silpną 
atžymėjimą pasaulyje. 
Viena to priežastis - Ameri
ka čia nedalyvavo kaip tar
pininkas ir čia nėra alyvos 
šaltinių, panašių į Vid. Ry
tuose esančius.

Antra sutartis gal skir
tingo pobūdžio, bet irgi ne
eilinė. Tai JAV - diplomati
nių santykių užmezgimas su 
raudonąja Kinija. Ji pasi
žymi irgi visa eile pliusų ir 
minusų. Todėl dar ir šian
dien ji tebėra Amerikoje^ 
plačiai komentuojama. Tei
giamos ir neigiamos kritikos 
ji susilaukė ir Europoje. Po
ra yra neginčytinų didelių 
pliusų: yra daug geriau tu
rėti 900 milijonų savo kieme, 
negu juos matyti sovietų 
stovyklose. Pagaliau toks 
skaičius milijonų yra reika
lingas ne tik maisto, bet ir 
visos eilės moderniškos 
technologijos reikmenų, 
kuriuos gamina JA V-bės. 

Todėl su ta sutartimi atsi
veria plačios durys masinei 
prekybai. Sutartis dar ne
buvo pasirašyta, o jau eilė 
laivų plaukė į Kinijos uostus 
su milijonais Coca - Colos 
bonkų.

Tačiau neviena iš dviejų 
paminėtų negali savo popu
liarumu susilyginti su tre
čiąja - Egipto - Izrealio tai
kos sutartimi. Ji virš metų 
išbuvo viso pasaulio dėmesio 
centre - nuo pat pradinių 
derybų ligi jos pasirašymo ir 
net ją pasirašius. Viena to 
priežastis - prez. Carteris 
teikė jai pirmaeilį dėmesį, o 
Amerikos informacijos tink
las visą laiką laikė ją pirma
eilių žinių skyriuje. Kiek 
Carteris kreipė į ją dėmesį, 
matyti kad ir iš to, kad jis jai 
visada turėjo laiko. Jis jai 
skyrė ne tik valandas, bet ir 
dienas bei naktis. Paskuti
niu momentu jis metė į šalį 
infliaciją, energijos krizę ir 
visas kitas vidaus problemas 
ir pats išvyko į Vid. Rytus. 
Gi jos pasirašymui suorga
nizavo nedaug sykių Ameri
koje turėtas iškilmes ir sau
gumą iš 10.000 policininkų ir 
detektyvų. Pasirašymui bu
vo naudojamas raudono me
džio (mahogany) rašomasis 
stalas, naudotas vos porą 
sykių per 200 metų Ameri

Visa širdimi lietuvybei
Dr. Aleksandrui Mauragiui 70 metų

Negalima preiti tylomis 
nepaminėjus Dr. Aleksand
ro Mauragio, kuris gegužės 
13 d. atšventė 70 metų su
kaktį. Tai yra asmenybė, 
pro kurią negali praeiti jos 
nepastebėjęs, juo labiau, 
kad jo visuomeninė ir kultū
rinė veikla tiesioginiai ir 
tampriai susijusi ir su Mūsų 
Pastoge, kurios jis buvo ir 
tebėra ištikimas ir laukia
mas bendradarbis ir jos re
daktorius, išvėdęs Mūsų 
Pastogę iš seklumų ar grės
mingų verpetų.

Stebina jubiliatas savo 
pastovumu ir ištikimybe dar 
jaunystėje įsigytiems prin
cipams, kuriuose jis nesu
svyravo pereidamas per vi
sokius bandymus. Būdamas 
giliai krikščioniškos pasau
lėžiūros jis stengėsi ir gy
venti ta krikščioniška dva
sia, kokią jis matė Evangeli
jose ar oficialiuose krikščio
nybės plakatuose. Bet gy
venimas ne visada sutampa 
su skelbiamais idealais. Dr. 
A. Mauragiui ne kartą tek
davo susiremti su fariziejiš- 
ka dvasia, kuri prasiskver
bia viešumoje, bet jis nepa
lūžo ir ryžtingai atlaikė vi
sus spaudimus, kol paaiškė

Dr. Paulius Vytenis Kabaila

kos istoriją. Ant jo buvo pa
sirašytas 1898 m. protoko
las, užbaigęs Amerikos - Is
panijos karą. Ant jo, rodos, 
buvo pasirašyta ir SALT I 
sutartis tarp Sovietų Sąjun
gos ir JA V-bių.

Pati sutartis liko diskusijų 
objektu ir ją pasirašius, tiek 
krašto viduje, tiek ir pasau
lyje. Pats Carteris ją pava
dino svarbiausiu įvykiu jo 

jo, kad vis tik jis savo prin
cipuose buvo teisus.

Dar Lietuvoje nuo pat 
jaunystės darbavosi su pa
vasarininkais ir ateitinin
kais, o studijuodamas susi
žavėjo skautais, kuriems iš
tikimas paliko iki šiandie.

Atvykęs į Australiją 1949 
m. jis visu savo autoritetu 
stojo į lietuvišką veiklą: 
nuolat buvo renkamas ALB 
Krašto Tarybos atstovu, 
dirbo ALB Krašto Valdybo
je, aktyviai reiškėsi Sydne- 
juje ypač Bankstowno apy
linkėje, buvo Bankstowno 
Liet. Namų organizatorius ir 
fundatorius ir tų namų val
dybos pirmininkas. Šalia to, 
Dr. A. Mauragis ypač plačiai 
reiškėsi ir katalikų veikloje: 
Sydnejuje Katalikų Kultū
ros Draugijos vienas iš stei
gėjų ir ilgametis jos pirmi
ninkas, Liet. Katalikų Fe
deracijos pirmaujantis dar
buotojas, ateitininkų orga
nizatorius ir t.t. Bet ypač jo 
širdis ir simpatijos linko prie 
skautų, su kuriais jis susigi
miniavo dar nuo gimnazijos 
laikų ir nenutraukė ryšių iki 
šiandie. Ir Australijoje jis 
nuolat su skautais, o pasku
tiniu laiku buvo net LSS 

prezidentavimo laikotarpy
je. Vieni šioje sutartyje 
įžiūri daugiau pliusų, kiti 
daugiau minusų. Arčiausia 
teisybės greičiausia bus tie, 
kurie joje mato ir pliusų ir 
minusų. Tačiau galutinį ir 
tikrai objektyvų jos įverti
nimą galės padaryti tik isto
rija, keliasdešimčiai metų 
praėjus. Viena tik šiandien 
galima pasakyti, kad visos
trys čia suminėtos sutartys 
pasauliui turės ypatingą 
reikšmę ir kaipo tokios bus 
įrašytos į istorijos puslapius.

Dr. A. Mauragis

Australijos Rajono Vadas. 
Sydnejaus liet, skautai dar 
tuo Dr. A. Mauragiui sko
lingi, kad jis buvo iniciato
rius įsigyti skautų žemę 
Ingleburne ir net jos funda
torius.

Kaip kūrybinga asmenybė 
Dr. A. Mauragis priklausė 
Sydnejaus Plunksnos Klu
bui, Literatų būreliui ir pro
duktyvus spaudos bendra
darbis. Šalia Mūsų Pastogės 
jo brandžių straipsnių gali
ma užtikti ir lietuvių spau-

Pasiekti moksle daktaro 
laipsnį Australijoje nėra jau 
toks kasdieninis dalykas. Iš 
lietuvių kasmet dešimtis 
baigia universitetus, tačiau 
moksle aukščiausią pripaži
nimo viršūnę - doktoratą te
pasiekia tik vos vienas kitas.

Visa Australijos lietuvių 
bendruomenė gali pagrįstai 
didžiuotis, kai balandžio 29 
d. Newcastle (N.S.W.) uni
versitetas suteikė Daktaro 
laipsnį ”in absentia” (pačiam 
doktorantui nedalyvaujant 
įteikimo iškilmėse) Pauliui 
Vyteniui KABAILAI. Tai 
yra jaunas, daug žadantis 
mokslininkas, kuris jau da
bar dirba kaip tyrinėjimų 
mokslininkas plačiai žino
moje CSIRO institucijoje 
Melbourne.

Dr. Paulius Vytenis Ka
baila gimė 1951 m. spalio 2 
d. Melbourne iš trijų vaikų 
šeimoje vyriausias. Tėvai - 
dail. Vida Kabailienė ir prof. 
Dr. Algis Kabaila, dėstąs 
N.S.W. universitete.

Jau 1973 m. Dr. Paulius 
V. Kabaila gavo N.S.W. uni
versitete du pirmuosius 
diplomus - inžinerijos it 
tiksliųjų mokslų (B.E. ir 
B.SC.). Paruošęs disertaciją 
daktaro laipsniui ir ją įteikęs 
Newcastle universitetui, 
pernai jis išbuvo kelionėje 
beveik ištisus metus: lankė
si Lietuvoje, Norvegijoje, 
Anglijoje ir kituose Europos 
kraštuose. Vos baigęs gim
naziją (1968 m.) jis drauge 
su tėvais metus praleido 
Belgijoje ir ta pačia proga 
susipažino su kitais Europos 
kraštais.

Malonu pasveikinti nau- 
i'ąjį Daktarą su linkėjimais 

uo aukščiau iškilti ir at
siekti. Ypatingai tai yra 
drauge ir mūsų visų kaip 
lietuvių pasididžiavimas, 
nes kuo aukščiau iškyla ypač 
moksle paskiri lietuviai, jie 
tuo pačiu priduoda ir dau
giau respekto ir prestižo vi
sai lietuvių tautai. Esame 
tikri, kad Dr. Paulius ir 
ateity mums visiems bus 
šviesus žibintas ir pasidi
džiavimas prieš kitus. Ge
riausios sėkmės, Daktare!

doje užsienyje: Skautų Ai
de, Laiškuos Lietuviams, ir 
kitur.

Dr. A. Mauragis išgyveno 
skaudų kartėlį, kai jam, re
daguojant Mūsų Pastogę, 
įvyko smūgis ir teko skau
džiai kaip redaktoriui nu
kentėti dėl nelaimingos by
los, kuri neatnešė Liet. 
Bendruomen ei garbės.

Nežiūrint to, Dr. A. 
Mauragis stoiškai pakėlė tą 
smūgį ir be apmaudo bei 
kam nors priekaištų ir toliau 
darbuojasi toje pačioje 
bendruomenėje bei jos nau
dai.

Tai yra pavyzdys, kaip dėl 
lietuvybės ir jos idealų stipri
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Kiek jięms rūpi lietuvybė?
' > ' >: r I 1 ; ■- > '• .. . P : J

Komunistinėje lietuvių 
spaudoje pavergtoje tėvy
nėje nuolat ir nuolat užtin
kame nepagristų pasišaipy
mų ii išeivijos lietuvių veik
los, ypač užkliudant lietuvy
bės išlaikymo problemas už
sienyje: švietimą, spaudą ir 
panašius dalykus. Savaime 
suprantama, į tokius prie
kaištus nebūtų verta kreipti 
dėmesio, nes iš tiesų anos 
pusės lietuviai priversti taip 
kalbėti ir rašyti pagal oku
panto instrukcijas, tačiau 
išeivijos lietuviui tokie pasi
šaipymai iš mūsų čia veiklos 
sukelia skaudų šypsulį juo 
labiau, kad komunistinė 
spauda, kreipdama dėmesį į 
išeivijos lietuvių veiklą ir ją 
niekindama, tai vykdo kaip 
tik tautinio patriotizmo var
dan, dargi pabrėždami, kad 
niekad Lietuva nėra buvusi 
tokia laisva, kaip kad dabar, 
kad lietuvių tauta turinti 
pačias palankiausias sąlygas 
savo tautinei sąmonei ir 
kultūrai plėtoti. Iš tiesų, gy
venimo faktai liudija visai 
priešingai.

Jeigu pagal juos Lietuva 
tokia laisva, tai ir pačioje 
Lietuvoje švietimas turėtų 
būti tautine prasme ypač 
sustiprintas. Bet ne: jau net 
pradžios mokyklose įvesta 
rusų kalba lygiagrečiai su 
lietuvių kalba. Kodėl? Juk 
Savarankiškas kraštas gali 
santykiauti su kitais kraš
tais per specialiai parengtus 
vertėjus neverčiant, kad vi
sa tauta kalbėtų svetima 
kalba.

Išeivių lietuvių yra ne 
vien Vakaruose, bet apytik
riai ir net gal daugiau prie
varta ar kitokiais būdais iš
sklaidytų visoje Sovietų Są
jungoje, įskaitant ir Sibirą, 
kur jų daugiausia. Nekal
bant apie uždarytuosius gu
lago salynuose (pasinaudo
jant taikliu A. Soženycino 
terminu) yra tūkstančiai lie
tuvių ir tame pačiame Sibi
re, kurie skaitosi "laisvi", 
bet be teisės grįžti į Lietuvą. 
Ar kas iš dabartinių Lietu
vos "patriotų" pasirūpina jų 
lietuviška padėtimi, ar ap
rūpina juos tegu ir komu
nistine bet lietuviška spau

Mielus bičiulius Tanią ir Vytautą Simniškius bei jų 
artimuosius mirus Tanios seseriai

A.A.
EUGENIJAI JUŠKEVIČIENEI 

giliai ir nuoširdžiai liūdesy užjaučiame.
Gražina ir Leonas Petrauskai

A.A.
V. KAZLAUSKUI

staiga mirus, jo dukrą, Dainos Sambūrio narę, Eliutę 
Špokienę ir visus artimuosius giliame skausme 
nuoširdžiai užjaučiame.

Melbourno Dainos Sambūrio 
dirigentė ir choristai

da, ar steigiamos jų vaikams 
lietuviškos mokyklos ir 1.1.? 
Jie nutylimi.

Pačioje Baltgudijoje yra 
ištisi lietuviški rajonai, kur 
galėtų lietuvybė lengvai to
liau laikytis, ypač turint čia 
pat kaimynystėje "brolišką" 
Lietuvos respubliką, tačiau 
ten lietuviai nieko neturi 
lietuviško, netgi papras
čiausios vargo mokyklėlės, o 
susipratę lietuviai persekio
jami ir kaip tokie tremiami. 
Ar Lietuvos patriotai dėjo 
kokių nors žygių bandydami 
užstoti Baltgudijos lietu
vius, jiems padėti arba 
"tautų draugystės" vardan 
bent tarpininkauti, kad jie 
nekentėtų dėl lietuvybės? 
Nieko.

Išnaikinus vokiečius Ryt
prūsiuose, dabartinėj Kali
ningrado srityje šalia rusų 
leista kurtis ir lietuviams. 
Čia lietuvių jau priskaitoma 
apie 100 ar daugiau tūks
tančių. Bet ar jie turi savo 
lietuviškas mokyklas, savo 
spaudą, savo lietuvišką tau
tinę veiklą? Deja, nieko. Ir 
šie lietuviai niekur neminimi 
ir nutylimi, lyg jų nebūtų.

Ištisi lietuviški rajonai 
yra ir Lenkijoje, kurie, kaip 
ir priimta, pačių lenkų nėra 
glostomi. Ar dedama kokių 
pastangų is tarybinės Lie-

AUSTRALIJOS
LIET. FONDE

Australijos Lietuvių 
Bendruomenės Krašto Val
dyba šiuos Vilniaus univer
siteto jubiliejinius metus 
yra paskelbusi Australijos 
Lietuvių Fondo metais. No
rima , mat, padidinti kapita
lą , kad Fondas galėtų iš 
procentų remti visus, kiek 
įmanoma, mūsų bendruo
menės kultūrinius ir visuo
meninius poreikius. Tam 
reikalui Fondas suorganiza
vo loteriją. Fantus paskyrė 
mūsų iškilieji dailininkai - 
Ieva Kubbos, Henrikas Šal
kauskas ir Leonas Urbonas. 
Prekybininkas Algis Vaitie
kūnas parėmė padovanoda
mas persišką kilimą. Minė
tieji trys dailininkai yra pla
čiai įvertinti: jų paveikslus 
yra įsigijusios visos žymiau
sios Australijos meno, gale-

. tuvos pusės, kad irčia neuž- 
| gęstų lietuviška sąmonė? 
' Tarybiniams patriotams ir 

čia lietuviai neegzistuoja.
Priešokupaciniais laikais 

gausi lietuvių kolonija buvo 
Latvijoje, kur buvo lietuviš
kos mokyklos, net gimnazi
ja. Ir šiandie ten yra apsčiai 
lietuvių, bet jie nutildyti, jų 
veikla užgniaužta, mokyklos 
uždarytos. Kaip matome, 
socialistinėje tėvynėj nėra 
vietos tautybei, išskyrus 
rusų, kuriems valia ir net 
privalu savo tautybę plėsti 
kitų sąskaiton nepažeidžiant 
šiandie taip Sovietijoje ma
dingo internacionalizmo 
principo.

Okupuotos Lietuvos ko
munistinių patriotų dėme
sys ir susirūpinimas lietuvių 
išeivių likimu kažkodėlekon- 
centruojasi tik Vakaruose, 
kur vyksta gyva tiek politi
nė, tiek ir kultūrinė veikla. 
Jeigu jų asaros būtų tikros 
dėl išeivijos lietuvių likimo, 
tai vietoj pašaipų galėtų 
ateiti talkon su visokeriopa 
pagalba ir net valstybiniu 
mastu. Bet va, šito nėra ir 
net nesimato ta kryptimi jo
kių intencijų, o tik pašaipa, 
kurios intencija sugriauti 
sios pusės lietuvių bet ko
kias pastangas. Tai kas gali 
patikėti, kad jiems rūpi lie
tuvybė ir mūsų tautos atei
tis? (v.k.) 

rijos, parodose jų darbai yra 
atžymėti pirmaeilėmis pre
mijomis. Kiekvienam lietu
viui yra pasididžiavimas sa
vo bute turėti šių dailininkų 
originalų kūrinį.

Fondo loterijos bilietai 
platinami visose mūsų kolo
nijose. Loterija įvyks Mel
bourne Lietuvių Namuose 
birželio 23 d. Pirkdami lote
rijos bilietus, paremiame 
Australijos Lietuvių Fondą, 
o per jį visą mūsų bendruo
menės kultūrinę ir visuome
ninę veiklą.

*****
Vilniaus universiteto ju

biliejinis informacinis leidi
nys lietuvių kalba jau ren
kamas. Kun. Pr. Vaseris 
darbą yra įpusėjęs. Išleistas 
bus liepos mėnesio pabaigo
je. Anglų kalba leidinys jau 
paruoštas. Šiuo metu kalbai 
pagerinti rankraštis atiduo
tas Melbourne vienam anglų 
kalbos lektoriui. Šiai žinutei 
pasirodant spaudoje, ■ 
leidinio redaktorius iš lekto
riaus jau yra gavęs atgal 
rankraštį. Jis atiduodamas 
tolimesniam paruošimui 
meniniam redaktoriui p. 
Viktorui Simankevičiui. 
Spausdins viena australų 
spaustuvė. Leidinys bus 
gausiai iliustruotas. Leidi
nyje be lietuvių autorių yra 
straipsniai ir lietuvių bičiu
lių - prof. J. Marvan apie lie
tuvių kalbą ir amerikiečio 
prof. W. Schmalstieg apie 
baltistiką ir lituanistiką šių 
dienų Vilniaus universitete. 
Pats redaktorius paruošė 
universiteto istorinę ap-

. Mięluą.ip, artimus draugus Stasį ir Danutę Skorulius,- 
Stasio motinai mirus, nuoširdžiai užjkučiame. ' '. • . I t

Viktoras ir Ksana Šniukštai

Mielą Stasį S k o r u 1 į, jo šeimą ir artimuosius, jo 
mamytei

A.A.
VIKTORIJAI SKORULIENEI <'

mirus, liūdesy bičiuliškai užjaučiame.
Onutė ir Julius Dambrauskai

A.A.
VIKTORIJAI SKORULIENEI

mirus, gilią užuojautą reiškiame mielam bičiuliui velionės 
sūnui Stasiui ir visiems artimiesiems.

Gražina ir Leonas Petrauskai

Brangų bičiulį Stasį Skorulį ir artimuosius, mirus jo 
mamytei

A.A.
VIKTORIJAI SKORULIENEI, 

nuoširdžiai ir giliai užjaučia •
Vytautas Stelemėkąš

Mielą bičiulį ir bendradarbį Stasį S k o r u I į, jo šeimą 
ir artimuosius, jo motinai

A.A. ■
VIKTORIJAI SKORULIENEI 

mirus, giliai nuliūdime užjaučiame ir kartu liūdime.
M. Migevičienė 
L ir A. Dudaičiai 
L. ir V. Deikai

Gilią ir bičiulišką užuojautą reiškiame Stasiui ir Danutei 
Skoruliams, Stasio mamytei mirus.

Genovaitė ir Vincas Kazokai

Mielam Sydnejaus Lietuvių Teatro "Atžalos” vadovui 
Stasiui Skoruliui, jo šeimai ir visiems artimiesiems, jo 
brangiai motinai

A.A.
VIKTORIJAI SKORULIENEI 

mirus, gilią užuojautą reiškia
Sydnejaus Liet. Teatras ATŽALA

žvalgą, arch. J. Žalkauskas 
apie universiteto architek
tūrą. Yra visa eilė prisimini
mų, studijavusių bei buvo- 
{'usių Vilniaus universitete.
jidijos Pocienės įdomus 

straipsnis apie vasaros litu
anistinius kursus Vilniaus 
universitete. Juos jį lankė 
1977 m. Leidinys pavadintas 
"Lithuanian Review Nr. 1" 
supaskirtimi Vilniaus Uni
versiteto 400 metų sukak
čiai.

*****
Žinoma jau, kad Fondas 

organizuoja Australijos lie
tuvių archyvą. Tam reikalui 
būtina filminis užfiksavimas 
Mūsų Pastogės ir Tėviškės 
Aidų komplektų. Popieris 

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

Funerals of Distinction
17 RAILWAY PDE.

FAIRFIELD, N.S.W.
Tel. 724 5408 Veikia 24 valandas per parą

mat su laiku pagelsta ir su- 
trūnyja. Toks reikalas nepi
gus, todėl užfiksuojama bus 
pamečiui, pradedant nuo 
pirmųjų komplektų. 
Komplektai yra istorinės 
reikšmės šaltinis.

*****
Fondas išsinuomavo ats

kirą pašto dėžutę. Fondui 
korespondencija adresuoti- 
na: Australian Lithuanian 
Foundation Inc., North Mel
bourne, P.O. Box 11, Victo
ria.

Australijos Lietuvių Fon
do Valdyba, N. Melbourne, 
P.O. Box 11, Vic.
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VILNIAUS UNIVERSITETUI šiais metais švenčia 400 me-

400 METŲ
Kiekvienas kultūringas 

kraštas brangina savo švie
timo židinius, o ypač aukš
tojo mokslo institucijas - 
universitetus.

Universitetas, iš lotynų 
žodžio UNIVERSITAS (vi- 
suma), pilnoje formoje 
skambėjo "universitas 
magistrorum et scholarium" 
- mokytojų ir studentų 
bendruomenė, o dar senes
niais laikais u-tai buvo vadi
nami ’’Studium generale”.

Seniausieji u-tai, kaip Bo
logna ar Paryžiaus šimtme
čiais išlaikydami aukštą 
mokslo standartą, išvystė 
savo reputaciją. Šios repu
tacijos ir standarto dėka šių 
mokyklų diplomai ir laips
niai būdavo pripažįstami ne 
tik savame krašte, bet ir už
sienyje.

Vėliau, nuo XIII a., įsiku- 
riančios naujos aukštosios 
mokyklos stengėsi išsirū
pinti iš popiežiaus ar iš im
peratoriaus aktą/bulę suly
ginančią šių naujųjų m-lų 
teises su senųjų visuotinai 
pripažintųjų u-tų teisėmis.

Ne taip lengva būdavo to
kią bulę išgauti. Pav., Vie
nos u-tas, 1365 Austrijos 
hercogo įsteigtas, dar ilgus 
metus negavo popiežiaus 
bulės bei leidimo atidaryti 
teologijos fakultetą, be 
kurio nei viena aukštoji m-la 
nesiskaitė pilnu u-tu. Ir Vil
niaus u-tui steigiantis, rei
kėjo popiežiui įrodyti, kad 
u-tas pakankamai aprūpin
tas materijaliniai, ir kad jis 
bus pajėgus išlaikyti moky
mą tinkamoje aukštumoje.

1950 metais Sydney u-tąs 
šventė savo gyvavimo šimt
metį. Australija turi pagrin
do didžuotis Sydney u-tu - 
tai pats seniausias U-tas 
Britų Commonwealth’e už 
D. Britanijos salų ribų. Ka
nados koledžai, įsikūrę ge
rokai anksčiau, u-to teises 
įgijo jau po 1850 metų.

Palyginus su Sydney 
U-tu, kuriam šįmet sueina 
129-neri metai, mūsų ketu- 
riašimtis Vilniaus u-tas yra 
žilas senelis. Iš kitos pusės, 
dyginant jį su senaisiais Va
karų Europos u-tais, kaip 
Paryžiaus, Oxfordo, Cam
bridge - jis dar labai jaunas. 
Visgi, Vilniaus u-tas yra 
pats seniausias veikiantis 
u-tas ne tik Pabaltijo vals
tybėse, įskaitant Suomiją, 
bet ir visuose šiandien Sov. 
Š-gos valdomuose plotuose. 
Savo amžiumi jis pralenkia 
eilę Europos mokslo židinių, 
pav., už jį jaunesni - estų 
Tartu (Dor pato) u-tas su 
347 metais (ist. 1632); Vo
kietijos Halle u-tas su 286 
metais (įst. 1693), Goettin- 
geno Georgia Augusta u-tas 
su 243 metais (įst. 1736), se
niausias Rusijoje Maskvos 
u-tas su 224 metais (įst. 
1755), Varšuvos u-tas su 161 
metais (įst. 1818).

Mūsų kaimynų latvių Ry
gos u-tai šįmet sueina tik 60 
metų.

U-tai pradžioje paplito 
Italijoje, Prancūzijoje ir 
Anglijoje; XIV a. viduryje 
vienas kitas pasirodė Vidu
rio Europoje, plačiau pas- 
kleisdami tik XV amžiuje.

Jogaila 1401 iš pagrindų 
atnaujino ir atkūrė bemer- 
dintį Krokuvos U-tą. Lietu
viai pradžioje daugiausia 
vykdavo studijuoti Kroku
von. Net šio atkurto Kroku
vos U-to antrasis rektorius 

buvo lietuvis, Vytauto D. 
brolio sūnus Vaidutis (Bu- 
tautaitis), Prahos u-to gra- 
duantas.

Ilgainiui lietuviai studen
tai nebesitenkino Krokuva, 
bet pasklido po visą Europą. 
Ypač populiarūs lietuvių 
tarpe pasidarė Vokietijos 
u-tai, šiek tiek mažiau - 
Šveicarijos ir Italijos.

XVI-tame šimtmetyje su
sirūpinta turėti aukštojo 
mokslo įstaigą Lietuvoje. Ne 
kiekvieno bajoro kišenius 
leisdavo jam auklėti savo Į 
vaikus užsienyje - tai galėjo 
tik didikų sūnūs ir jų palyda, 
arba Bažnyčios siunčiami 
vienuoliai, klierikai ar kuni
gai. Tuo tarpu kraštui vis 
daugiau ir daugiau reikėjo 
išprususių žmonių.

Katalikų Bažnyčia Lietu
voje su nerimu žiūrėjo, kaip 
užsienyje studijavęs jauni
mas grįžta užsikrėtęs "re
formacijos idėjomis. Įsteigta 
katalikiška aukštoji mokyk-

Vilniaus Universiteto L. Stuokos kiemas
Nuotrauka P. Karpavičiaus

Sceniniai
Prieš dvejus metus įsis

teigęs Bostono etnografinis 
lietuvių meno ansamblis 
sėkmingai tebeveikia. Praė
jusių metų pabaigoje buvo 
nuvykęs su "Lietuviškomis 
vestuvėmis" į Čikagą, o šiais 
metais pakviestas į Jaunimo 
Kongresą Europoje.

Ansamblio steigėjai yra 
amerikietiškos tautosakos 
studijomis susidomėję jau
nosios kartos atstovai Per
kūnas Krukonis ir Gitą 
Kupčinskienė. Su lietuviška 
tautosaka jie susipažino be
viešėdami Vilniaus univer
sitete. Medžiagą "Lietuviš
koms vestuvėms” paruošė 
G. Kupčinskienė, sujungda
ma vestuvinius papročius, 
dainas, šokius ir žaidimus, 
bet vengdama rašytinio 
teksto. Atlikėjams palieka
ma galimybė improvizuoti 
žodinę kūrybą vadovaujan
tis G. Kupčinskienės nuro
dymais. ’^Vestuvės” turin
čios aštuonias scenas, pra
dedant piršlybomis ir bai-

tų sukaktį. Mums lietuviams 
yra didelė garbė ir pasidi
džiavimas šią sukaktį vertai
atžymėti. Balandžio 29 d. 
įvyko Australijoje pirmas 
Vilniaus universiteto su
kakties paminėjimas Syd- 
nejuje akademinio pobūdžio. 
Minėjime skaityti praneši
mai verti ir platesnio dėme
sio. Iš jų čia skelbiame Vy
tauto Patašiaus paskaitą, 
kurioje suglaustai paduoda
ma Vilniaus universiteto įsi
kūrimo ir istorinės eigos 
bruožai. Red.
la Lietuvoje būtų pristab- 
džiusi reformacijos plitimo 
tempą.

XVI a. pirmoje pusėje 
Lietuvoje jau atsirado eilė 
aukšto išsilavinimo asmenų, 
kurių būtų užtekę universi
teto dėstytojų branduoliui. 
Vilniuje įsikūrė keletas 
aukštesnio lygio mokyklų: 
viena prie šv. Jono parapi
jos, kita humanistinė, Abra
omo Kulviečio vadovauja
ma. Parapijinėje m-loje ilgą
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atgarsiai
giamos piršlio korimu bei 
jaunosios išlydėjimu.

* ♦ *
Lietuvoje garsėjanti ope

ros solistė Aušra Stasiūnai
tė šių metų pradžioje Vil
niaus operoje naujai pa
ruoštoje G. Rossini operoje 
"Sevilijos kirpėjas" bene 
pirmą kartą Lietuvos operos 
istorijoje dainavo Rozinos 
originalų mecosopraninį va
riantą. Tradiciniai su kom
pozitoriaus sutikimu šią 
partiją dainuodavo kolora
tūrinis sopranas, nors pas
taruoju metu pasaulio ope
ros scenose Rozinos partiją 
dainuoja mecosopranas.

* * *
Juozo Grušo istorinė dra

ma "Unija” Kauno dramos 
teatre vaidinama labai ori
ginaliu būdu: aktoriai vilki 
savo kasdieniniais drabu
žiais, o istoriniai kostiumai 
kabo scenoje ir reikiamu 
momentu sujuda. Toks išra
dingumas priklauso rež. J.
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Vilniaus Universiteto

sukakčiai
VILNIAUS UNIVERSITETO KIEMAI

Kiemai? Rado apie ką rašyti!
Taip gali sakyti tik tie, kurie nėra matę senųjų Vilniaus 

kiemų. Ypatingai vasaros metu. Įeini pro vartus, tartum 
pro tuneli - viso namo storumo. Kiemas grįstas pusapva
liais akmenimis, šimtmečių žingsnių nudilintais. Aplinkui 
gelsvi mūriniai pastatai su ilgais balkonais, apaugę vijok
liais medžiais. Jautiesi tartum romantiškos pjesės scenos 
dekoracijoj. Tik žinai, kad tai tikra, kad taip šimtmečiais 
yra buvę...

Vilniaus universitetas, užaugęs miesto širdy, išsiplėtė 
ir išsivingiavo aplink 12 kiemų.

Kai "anais laikais" studijavom, labiausiai naudojamas 
buvo Didysis kiemas, pavadintas Skargos vardu. Petras 
Skarga buvo pirmasis Vilniaus Un-to rektorius (1579 - 
1584), pamokslininkas, rašytojas, ir vertai jo vardu pava
dintas iškilmingiausias kiemas.

Įėjimas į Skargos kiemą yra tarp šv. Jono bažnyčios ir 
varpinės. Iš trijų pusių jį supa universiteto pastatai su 
renesansinėm atvirų arkų galerijom pirmame aukšte, o 
šv. Jono fasadas uždaro ketvirtąją pusę. Šv. Jono bažny
čia universiteto žinio perėjo 16 a. antroje pusėje. Ir mūsų 
laikais ji visuomet buvo mūsų - studentų bažnyčia. Į ją 
visi - katalikai ir nekatalikai, tikintys ir abejojantys - 
okupacijų metais sugūžėdavom pasiklausyti įkvepiančių 
universiteto kapeliono kun. Lipniūno pamokslų.

Brangiai už juos užmokėjo Kun. Lipniūnas, miręs iš
kankintas Stutthofo koncentracijos stovykloje.

Pavasarį ir rudenį kieme visuomet būdavo būreliai 
studentų - vieni šiaip saule pasimėgauti iš storų mūrų iš
sprukdavo, kiti su knygom bandydavo susikaupti, o kai 
kurie, su profesorium kiemo arkose susiradę ramų kam
pelį, ir atsakomąjį egzaminą išlaikydavo.

Šiame kieme turėjome rinktis, kai pirmą kartą buvo 
įsakyta eiti švęsti gegužės 1-os šventę. Grupavomės prieš 
paradą, neišmanydami ką daryti.

Kažkas atėjo su kažkokia mums svetima vėliava ir, pa
matęs dailiai nuaugusį studentą, tarė: "Draugas Petrai, 
jums tenka garbė šią vėliavą nešti parade". Petras B. tik 
dėptelėjo į žmogų ir pasakė: "Aš tos vėliavos nenešiu". 
Nusisuko ir nuėjo.

Kažkoks studentas prišokęs pagriebė vėliavą, ir iš 
Skargos kiemo išvingiavo studentų eisena.

A. Karazijienė

Vaitkui ir dailininkei J. Ma
linauskaitei. Tokiu būdu 
istorija lyg ir atskiriama nuo 
dabarties.

* * *
Šiais metais sausio 12 d. 

Italijoje radijo ir televizijos 
auditorijoje Torino miesto 
simfoninis orkestras, cho
ras, solistai, dirigento Gian- 
andrea Gavezzeni vadovy
bėje išpildė garsaus italų 
kompozitoriaus Amilcare 
Pouchielli operą "Lietuviai” 
(I Lituani). Opera "Lietu
viai" sukurta pagal Adomo 
Mickevičiaus veikalą "Kon
radas Valenrodas", tačiau 
operos libretas taisytinas 
dėl italų libretisto nesi- 
orientavimo Lietuvos istori
joje. Ši opera norėta statyti 
1940 metais Lietuvoje vals
tybės teatre, kur operos 
tekstą išvertė ir pritaikė 
poetas Stasys Santvaras, 
bet sovietų ir vokiečių oku
pacijos pastatymą sutrukdė. 
Ar nevertėtų ’Čikagos liet, 
operos vadovams pagalvoti, 
kol dar gyvas Stasys Sant
varas. apie operos "Lietu
viai" pastatymą kad ir su
trumpintoje versijoje?

* • *
Australų teatriniuose 

sluogsniuose gerai žinomas 
dramos ir filmų aktorius re
žisierius dramaturgas lietu
vis Helmutas Bakaitis, il
gesnį laiką gilinęs žinias 
ypatingai jaunimo teatro 
srityje užsienyje, grįžo į 
Australiją ir šiuo metu aus
tralų švietimo organų pa
skirtas Viktorijos St. Martin 
jaunimo teatro centro meno 
vadovu (artistic director). 
Helmutas Bakaitis yra pa
rašęs angliškai nemažai sce
nos veikalų jaunimui, o jo 
drama suaugusiems "Kraujo 
šešėliai" sėkmingai buvo 

vaidinta Nimrodo teatre 
Sydnejuje. Savo įdomias 
pažiūras jaunimo auklėjime 
per teatrą H. Bakaitis yra 
pareiškęs mėnesiniame te
atro žurnale "Theatre Aus
tralia” vasario mėn. nume
ry.

Malonu pastebėti, kad H. 
Bakaitis kalba gražiai lietu
viškai.

* * ♦
Amerikoje gimęs ir augęs 

operos solistas lietuvis Ar
noldas Vokietaitis yra vie
nintelis pirmaeilis profesio
nalas, aktyviai besireiškiąs 
profesinėse operų, simfonijų 
ir koncertų scenose. Jis yra 
įtrauktas į "Who is Who in 
Opera”. Tai tarptautinio 
masto solistų, režisierių, di
rigentų enciklopedija. Į šią 
knygą patenkama tik per 
stiprios komisijos atranką, 
m viena iš būtinų kvalifika
cijų yra dainavimas su ati- 
inkamom operos bendro

vėm atliekant tiktai pagrin
dines roles, aišku, atsižvel
giant j žinomų kritikų pasi
sakymus. A. Vokietaitis turi 
stipriai prigijusį titulą kaip 
puikus acting singer" (dai
nuojantis aktorius). Jis ly
giai stiprus dramatiniuose ir 
komiškuose operiniuose 
vaidmenyse.

Paulius Rūtenis

Daug sužinosi 
skaitydamas 
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Namie
NEWCASTLE

IEŠMINĖ SU
MARGUČIŲ ŽAIDIMAIS

Dar Velykų švenčių nuo
taikoje Atvelykio sekma
dienį buvo gausiai suvažiuo
ta į Apylinkės Valdybos 
rengtų šeimyninę iešminę - 
iškilų, įvykusių Speers Point 
parke prie Macquarie ežero.

Svečiams kepsniais ir ve
lykiniais skanėstais besida
linant, Valdybos pirm. Dr. 
G. Kišonas vedė žaidimus su 
margučiais. Margučių išda
žymo pirmas vietas gavo 
(eilės tvarka) Antanina Gri
galiūnienė, Alfonsas Bajalis 
ir Viktorija Kristensen. 
Vaikų margučių parodoje 
Premijas laimėjo Viktutė 

ruzgaitė, Darius Stropas 
(svečias iš U.S.A.) ir K. Ste
wart. Tradiciniame "kiauši
nių mušime” buvo stipriai 
susikirsta, tačiau stipriausių 
kiaušini turėjo Marija Rim- 
gaudienė. Margučių rideni
mas sutraukė daug imtinin- 
kų. Čia pralaimėtojai metė 
centus į kasų ir šiame lošime 
surinkta suma ($ 10.00) buvo 
paaukota NBN Channel 3 
vedamai "Telethon” akcijai 
ir buvo gražu visiems girdė
ti lietuvių bendruomenės 
vardų minint per televizijų.

Gausiai atsilankiusiųjų 
tarpe matėsi viešnia iš 
U.S.A. Ona Stropienė (Ži
butės Kišonienės motina) su 
vaikaičiu Dariumi, jau ilges
nį laikų čia beviešinti.

Gražuolė blondinė Rima 
Kristensen užklausta, ar 
neturi intencijų kandidatuo
ti į kokį karalaitės - gražuo
lės titulų, suabejojo atsaky
dama, kad šiais metais pra
dėjo tiksliųjų mokslų studi
jas NCLE universitete - at
seit seka savo brolį diplo
muotų geologų Steen ir se
sutę menininkę Veronikų ir 
eina akademiniais .keliais.

Saulei slepiantis už aukšto 
televizijos bokštais deko
ruoto Sugarloaf kalno, ežero 
mėlynėje lingavo įvairia
spalvės laivų burės ir van
denis raižė greiti motorlai
viai, gi pageltonavę medžių 
lapai parke ir šiltas, ramus 
vakaras priminė lietuviško 
rudens "bobų vasarų”. Ar
tėjant saulėlydžiui baigėsi 
šis gražus linksmas ir drau
giškas pasisvečiavimas.^ g

ĮSPŪDŽIAI IŠ KROATŲ 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ŠVENTĖS MINĖJIMO

NEWKASTELYJE

Neinant į gilesnę kroatų 
istorijų, tenka tik prisiminti, 
kad antrojo pasaulinio karo 
metu Vokietijos kariuome
nės veiksmų eigoje buvo pa
laužta daugiatautė Jugosla
vijos valstybė. Okupacijos 
metu šioje teritorijoje įsis
teigė nepriklausoma Kroa
tijos valstybė, gi likusioje 
dalyje stipriai veikė Tito 
vadovaujami komunistiniai 
partizanai. Kroatijos nepri
klausomybės paskelbimas 
įvyko 1941 m. balandžio 10 
d., tačiau karui baigiantis 
buvusios Jugoslavijos tau
tos buvo apjungtos Tito ko
munistinės valdžios, tuo pa
čiu žlugo ir Kroatijos vals
tybė. Taigi kroatų tautos li
kimas labai panašus į mūsų 
tautos dabartinę padėtį, per 
tai ir ateities aspiracijos tiek 
kroatų tiek mūsų atstatyti 
suverenines valstybes su
tampa. Kroatams nepri-

ir svet
klausomybės šventės minė
jimas yra lygiai tos pačios 
reikšmės, kaip mums Vasa
rio 16-toji. Todėl esant sve
čiu šioje šventėje buvo gera 
proga arčiau susipažinti su 
kroatų nuotaikomis.

Pirmiausia tenka paste
bėti, kad Police Boys Club 
salė talpinanti virš 400 
žmonių, buvo perpildyta ir 
kaip tik jaunimu bei jaunes
niosios generacijos svečiais - 
tik vienas kitas žilo plauko 
amžiuje. Salė gražiai ir stip
riai dekoruota, ypač įdomu, 
kad net pagrindinės salės 
šviesos iliuminuotos raudo
na, balta ir mėlyna kroatų 
tautinės vėližVos spalvomis.

Iš Canberros atvykęs 
Mario Despoja (turįs amba
sadoriaus titulų) su jaunų 
stiprių vyrų palyda buvo 
spontaniškai sutiktas vi
siems atsistojus skambant 
fanfarų sutikimo maršo gar
sams. Orkestrui sugrojus 
Australijos ir Kroatijos 
himnus kalbėjo pats Mario 
Despola. Kalba pamatuota, 
ryžtinga, optimistinė ir buvo 
dažnai pertraukta prita
riančiais jo mintims ploji
mais. Visoje oficialioje daly
je pastebėta susiklausymas, 
tautinis solidarumas ir pasi
didžiavimas šios šventės 
minėjimu bei nuotaika.

Pobūvis pradėtas vakarie
ne visiems. Šokiams grojo iš 

laikų dėstė garsus ispanas 
humanistas, Petras Roizijus.

Nors religinė kova tarp 
Katalikų Bažnyčios ir refor
macijos šalininkų buvo vie
nas iš akstinų steigti Lietu
voje aukštųjų mokyklų, bet, 
paradoksiškai, ši kova tarp 
apylygių jėgų gerokai už- 
delsė Vilniaus u-to įsteigi
mų. vietoj kad jį pagreiti
nus. Abiems pusėms blo
kuojant savo priešininkų 
daromus žygius steigti 
aukštųjų m-lų Vilniuje, pir
masis u-tas istorinėse lietu
vių žemėse įsisteigė Kara
liaučiuje (154(4 m.) po to, 
kai Vilniaus vyskupo Pau
liaus, AJšėnų kunigaikščio 
įtaigotas Žygimantas Sena
sis 1542 uždarė humanitari
nę A. Kulviečio mokyklų, 
variusių propagandų už pro
testantizmų. Humanitarinės 
m-los mokytojai, kaip A. 
Kulvietis, Jurgis Zablockis, 
Stanislovas Rapolionis ir gal 
Martynas Mažvydas pabėgo 
nuo persekiojimo į Prusnų, 
vasalo teisėmis valdomų Žy
gimanto Senojo sūnėno Al
brechto v. Hohenzollern. 
Hercogo Albrechto pakvies
ti, šie profesoriai sudarė 
Karaliaučiaus u-to branduo
lį-
1555 Šv. Sostas darė žygių 
įkurdinti (1540 m. įsteigtus) 
jėzuitus Vilniuje, bet su šiuo 
sumanymu nesutiko Žygi
mantas Augustas - nenorėjo 
pyktis su reformatu Vilniaus 
vaivada Mikalojum Radvila 
Juoduoju.

Vilniaus vysk. Valerijonas 
Protasevičius ir kiti įtakingi 
Vilniaus gyventojai dėjo 
daug pastangų, nepaliovė 
kreiptis į karalių, popiežių ir 
jėzuitų ordino vyresnybę, 
kad galėtų pasikviesti jėzui
tus' į Vilnių ir jų globoje 
įsteigti aukštųjų m-lų. 1565 
pasisakė išgauti iš karaliaus 
principinį sutikimų, net ir 
RadvilaiJuodųjani pasisakius

UI

Canberros lietuvių vaikučiai su Velyke
Sydnejaus atvykęs puikus 
kroatų orkestras ir refrenai 
dainuojami kroatų kalba, 
todėl gražubuvo, kai šokėjai 
jausmingai prisidėjo daina 
prie orkestro takto. Prog
ramoje pasirodė tautinių 
šokių grupė iš Woolongong, 
virš 50 asmenų, paliko prisi
mintinų įspūdį.

Kroatai ne tik kalba apie 
laisvę, bet, kiek žinome iš 
spaudos, dažnai pasireiškia 
ir kovinga akcija. Šio minė
jimo metu kaiminystėje 
esančioje sporto salėje at
vykusi iš Jugoslavijos ko
manda žaidė krepšinį. Už tai 
gal būt saugumo pareigūnai

Vilniaus Universitetui 400 m.
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už universiteto įsteigimų. 
Deja, 1565 m. pairo santy
kiai tarp lietuvių ir karaliaus 
kai šis pradėjo primygtinai 
spirti lietuvius sudaryti uni
jų su Lenkija, įr karalius ne
besijautė įpareigotas vyk
dyti, kų buvo pažadėjęs. 
1567 sustiprėjo katalikų po
zicija Lietuvoje kai vyriau
sias Mykolo Radvilos Juo
dojo (+1565), sūnus M.R. 
Našlaitėlis perėjo į katalikų 
tikėjimų. Našlaitėlį pasekė 
ir jo broliai.

1568 vyks. Protasevičius, 
nors iš niekur negavęs tvir
tų pažadų, nupirko eilę 
dviaukščių namų Vilniuje 
būsimai jėzuitų kolegijai.

Galiausiai 1570.VIII.4 d. 
jėzuitai atsikėlė į Vilnių, o 
nuo VII 17 oficialiai įsisteigė 
jų kolegija turėjusi palaips
niui išaugti į universitetų. 
1570.X.23 jau veikė 5 kole
gijos klasės, o nuo 
1576.VI.25 vysk. Protasevi
čius pradėjo akcijų pas po
piežių ir karalių išrūpinti 
u-to teises išaugusiai Aukš- 
tųjai M-lai.

1578.VII.7 karalius Ste
ponas Batoras raštu, duotu 
Lvive, pripažino Vilniaus 
Kolegijų universitetu, su 
titulu ir privilegijomis, ly
giomis Krokuvos ir kitų uni
versitetų. Nešvenčiame 
1578 m. datos, nes karaliaus 
(D.L. K-čio) raštai negaliojo 
Lietuvoje, kol jie nebuvo 
patvirtinti Lietuvos kancle
rio arba pakanclerio 
antspaudu. Gi Mikalojus 
Radvila Rudasis, Lietuvos 
kancleris, Vilniaus vaivada 
ir Didysis etmonas, būda
mas kalvinas nei nesiruošė 
savo antspaudu tvirtinti do
kumento, suteikiančio jėzui
tams ir jų globėjams katali
kų vyskupams aukštojo 
mokslo Lietuvoje monopolį. 
1579.IV.1 karalius St. Bato
ras, jau atvykęs į Vilnių, pa
kartotinai patvirtino Vil

buvo pastebėti minėjimo sa
lėje nuo pradžios dežūruo- 
jant iki galo.

Kroatai turi mažiau pavo
jaus nutautėti, nes turi 
lengvų palyginamai galimy
bę atvykti į Australijų, su
grįžti ir šiaip jau palaikyti 
glaudų ryšį su savo tauta. 
Per tat kroatų bendruomenė 
čia jauna, gaivi ir stipri. 
Kroatų tauta apie 4 metus 
gyveno savo laisvos valsty
bes gyvenimų. Nors daug 
aukų padėjo, tačiau laisvės 
patyrę stipriai veikia atsta
tyti Nepriklausomų Kroa
tija. Alf. Šernas 

niaus u-to privilegijas - 
kancleris vis dar atsisakė 
prikabinti savo antspaudų.

Tik tų metų rudenį vice
kancleris Eustachas Valavi
čius, prigrasintas sankcijo
mis, pasirodė švelnesnis, 
prikabino savo antspaudų 
Vilniaus universitetas įsi
teisino, o Valavičius gavo 
kanclerio poaukštį.
1579.X.30 ir popiežius Gri
galius XHI savo bule ”Dum 
attenta" pripažino Vilniaus 
kolegijai visas universiteto 
teises ir privilegijas.

Universitetas greit pasie
kė savo žydėjimo perijodų, 
kuris tęsėsi iki 1655 metų. Į 
Vilnių sutrauktos geriausios 
mokslo jėgos iš Lietuvos, 
daug garsių vardų iš užsie
nio. Ir studentų tarpe buvo 
galima užtikti visų Europos 
kraštų atstovų, nuo Graiki
jos iki Ispanijos ar Škotijos, 
nuo Italijos iki Švedijos ar 
Livonijos. Nereikia stebėtis 
matom daug nelietuviškų 
pavardžių personale - viena, 
Vilniaus u-tas buvo tarptau
tinis savo mastu, antra, jis 
aptarnavo plačių Didž. . 
Lietuvos kun-tijų, kuri iš po 
Liublino Unijos apkarpymų 
dar valdė mišrių lietuvių - 
gudų - rusų - žydų - latvių - 
vokiečių gyventojų masę. 
XVI a. ir vėliau to laiko ma
da daug lietuvių sulotynin- 
davo savo pavardes studi
juodami, o vėliau - sulenkin
davo, bajorams nutaustant, 
ypač jei studentai, būdami 
žemesnės kilmės, siekdavo 
aukštojo mokslo su "pataisy
tais” kilmės dokumentais.

Jėzuitų rankose Vilniaus 
u-tas daug pasidarbavo, 
gražindamas Lietuvos didi
kų šeimas į katalikybę.

1655 rusų kariuomenė 
užėmė Vilnių degindama, 
plėšdama ir žudydama ne
ginkluotus miestelėnus. Vil
nius smarkiai apnaikintas, 
buvo lietuvių kariuomenės

ATVELYKIS 
CANBERROJE

Atvelykio sekmadienio 
popietėje Canberros Lietu
vių Klubas net ūžė.

Baltijos Vietininkijos 
skautai buvo suruošę pirmų 
kartų Canberroje visiems 
lietuvių vaikams pasilinks
minimų.

Susirinko gausus būrys 
visokiausio amžiaus vaikų su 
tėveliais ir seneliais. Tuoj 
prasidėjo margučių rideni
mas, dainos ir rateliai. Ta
čiau vis jautėsi, kad ko tai 
trūko ir laukiama.

Štai popietei įpusėjus su
kruto visi vaikai, nes pama
tė ateinant garbės svečių - 
bobutę Velykę.

Apspito jų vaikai, kuriuos 
ji apdovanojo margučiais, o 
vaikai jai pasakė eilėraščių 
ir padainavo dainelių. Po to 
net kartu su Velykę ratelį 
sušoko.

Pasibaigus organizuo
tiems žaidimams, skautai 
pavaišino tėvelius, senelius 
ir svečius kavute ir pyra
gais.

Audronė Kovalskienė 

atsiimtas tik po 6 metų 
(1661.XII.4). Nuo šio smūgio 
ir sekusių maro epidemijų, 
Vilniaus u-tas ilgai neatsi
gavo. Tik apie 1741 metus 
jėzuitai pradėjo dėti daugiau 
pastangų pakelti mokslo ly
gį, kai su u-tu pradėjo 

moksle konkuruoti 
vienuolių pijorų kolegijos.

1773.VII.21 pop. Klemen- 
■sas XIV panaikino jėzuitų 
ordinų. Jėzuitų švietimo įs
taigas, jų tarpe ir Vilniaus 
u-tų, perėmė seimo įsteigta 
Edukacinė Komisija, pirmoji 
efektyvi švietimo ministe
rija Europoje. Lietuvių at
stovas komisijoje (L. Chre- 
ptavičius, Ad. Čartoriskis), 
padėdami Vilniaus rekto
riaus astronomo Počebuto, 
atrėmė lenkų bandymų su
siaurinti u-to teises, paver
čiant jį gimnazija (liciejum). 
Nuo 1781 V. Akademijos 
vardas pakeistas į Vyriausių 
D.L. kun-tijos m-los, su teise 
prižiūrėti visas kitas m-las 
D.L. K-tijoje.

Naujas pavojus iškilo 
u-tui, Lietuvų okupavus ru
sams. 1794 m. 1794-96 u-tas 
visai neveikė, o vėliau nuo
lat reikėjo kovoti dėl jo tei
sių. Kng. Adomas Čartoris
kis, turėjęs gerus santykius 
su Caru Aleksandru I, 1803 
m. išgavo Vilniaus u-tui Im
peratoriško V. U-to titulų” 
ir laikinai apdraudė jo eg
zistencijų. Gabių mokslinin-
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(Tęsinys) Prieš akis Jaunimo Kongresas
Rašo V. Jagaudis

Į IV PLJK YRA KVIEČIA
MI VISI PASAULIO
LIETUVIAI

IV Pasaulio Lietuvių Jau
nimo Kongresas vyksta 1979 
m. liepos 11-29 d.d. Anglijo
je ir Vakarų Vokietijoje.

PASITARIMAI ANGLIJOJ

IV PLJK ruošos komiteto 
pirmininkas Andrius Šmitas 
ir informacijos komisijos 
pirmininkė Marytė Damb- 
riūnaitė - Šmitienė Velykų 
atostogų proga lankėsi Lon
done ir tarėsi su Anglijos 
lietuviais. Balandžio 17-tą 
susitiko su Didžiosios Brita
nijos Lietuvių Sąjungos 
(DB,LS) pirmininku Jaru 
Alkiu, ir vyriausiu kongreso 
rengėju Anglijoje - Aleksu 
Vilčinskų Lietuvių Namuo
se. Pasitarimuose pasiinfor- 
muota ' apie visuomenės 
kongresinės nuotaikas, 
kurios abiejuose kraštuose 
labai palankios. DBLS visais 
atžvilgiais remia kongresą, 
ir yrą pasiruošus mokėti vi
sus reikalingus užstatus, kol 
dalyvių įmokos suplauks.

Balandžio 18-tą p. Vilčins
kų bute įvyko pokalbiai 
smulkesniais techniškais 
reikalais. Balandžio 19-tą 
lietuvių parapijos salėje su
sirinko pagelbinis komite
tas, vadovaujamas p. M. Ba- 
jorino. Šio komiteto nariai 
daugumoje vyresnio am
žiaus ir pastebėtina, kad keli

Laiškas iš Adelaidės
Judame visu frontu

Ką Adelaidiškiai veikia, 
kas padaryta ir bus daroma 
įvairių organizacijų ir insti
tucijų, laiku ir išsamiai suži
nome pasiklausę kiekvieną 
šeštadienį 9 vai. ryto lietu
viško radio pusvalandžio. 
Administraciniai pusvalan
dis priklauso ALB Adelaidės 
Apylinkės Valdybai. Prog
ramą sudaro ir jai vadovauja 
Viktoras Baltutis. Reikia 
pasidžiaugti, kad programos 
paruošiamos rūpestingai, 
aktualios ir visuomet pritai
kintos momentui. Savo radio 
pusvalandžiu atrodo paten
kinta ir Apyl. Valdyba, "ra
diofono direktorius”, ir

ORO KELIONĖS Į EUROPĄ 
IR AMERIKĄ JAU GEROKAI 
ATPIGO. AR NEBŪTŲ MA
LONU APLANKYTI SAVO GI
MINES, MOKSLO DRAUGUS? 
PAMATYTI PASAULĮ?

TALKA duoda lengvai išmokamas 
paskolas - Įvairiems reikalams.
TALKA veikia Lietuvių Namuose:

ADELAIDE - MELBOURNE - SYDNEY

paštas prižadėjo specialų 
antspaudą kongreso proga. 
Turistų nakvynėmis ir eks
kursijomis rūpinasi kelionių 
biurą turintis Petras Bulai
tis. Ligšiol pas j į užsiregis
travo 48 turistai, kuriuos jis 
visus patalpins viename 
viešbutyje. Jis taip pat or
ganizuoja autobusus iš Lon
dono į Doverį ir užsako laivą 
į Ostendę. Ligšiol teįmano- 

tory. Taip pat stengiamasi ma suorganizuoti turistams 
sutelkti lėšų ir paremti pa- tris keliones Londone pagal 
čius dalyvius jaunuolius iš užsiregistravusiųjų skaičių. 
Anglijos, nes pagal Didž. 
Britanijos ekonominę būklę

iš jų yra senosios kartos 
išeiviai. Pačio kongreso dar
bais Anglijoje rūpinasi 
Aleksas Vilčinskas. Komite
tas jam talkininkauja. Šalia 
to, komitetas rūpinsis kong
reso dalyvių pasitikimu, tu
ristų apnakvydinimu ir 
programa, Pietų Amerikos 
jaunimo globa ir iškilmingo
mis pamaldomis liepos 15 d! 
2 vai. p.p Brompton Ora- 

Planuojama parodyti Lietu
vių Namus ir Sodybą. Didelį 

dalyviams kongrese, ypa- rūpestį Anglijoje ir Vokie- 
‘ ' -.j-’-l —»-•— tijoje kongreso organizato

riams sudaro turistų delsi
mas registruotis, nes paly
ginus mažam darbininkų 
štabui bus neįmanoma per 
naktį atvykusiųjų pageida
vimus išpildyti.

Pokalbio metu St. Kaspa
ras perdavė IV PLJK komi
tetui Anglijos lietuvių su
gestiją, kad po koncerto bū-

taingai dar nedirbančiam 
jaunimui, perbrangu . Yra 
sudarytos pakomisijos ats
kiriems darbams. Lėšų tel
kimui vadovauja P. 
Mašalaitis, kuris šį darbą 
sėkmingai ir kruopščiai at
lieka. Jau surinkti 3000 ang
liškų svarų ($ A 5400-). At
vykusiųjų globos ir parengi
mų pakomisijai vadovauja 
DBLB pirm. Stasys Kaspa
ras, Visi ligšiol gauti prašy
mai iš Pietų Amerikos dėl 
apsistojimo lietuviškose šei
mose patenkinti. Informaci
ja rūpinasi Romas Klinka, 
M. Bajorinas ir Aleksas Vil
činskas. Bus išleistas trum
pas informacinis leidinys 
apie Britanijos lietuvius - jų 
organizacijas. Brošiūra bus 
dykai dalinama atvyku- 
siems. .Stinkumų yra už- 
megsti ryšį su didžiąją anglų 
spauda. Didž. Britanijos 

klausytojai. Niekaip negali
me suprasti, ko tie sydnejiš- 
kiai ir melburniškiai savuo
sius pusvalandžius taip pe
šioja. Siūlyčiau jiems pasi
mokyti iš mūsiškio V. Baltu
čio ir tuo visos bėdos baig
tųsi.

Laikas vis labiau apsunki
na vyresniųjų pečius besi
kraunančiais metais. Vaikai 
išaugo, ir savas šeimas su
kūrę dažnu atveju išsikėlė 
gyventi toliau nuo senstelė
jusių tėvų. Kol likusi 
viena senukų pora dar šiaip 
taip laikosi, pusė bėdos. Bet 
vieną dieną iš šios poros pa
lieka tik vienas ar viena.

Bus daugiau

Akademiniu keliu

R. Maksvytytė - 
Gečiauskienė

Štai prieš kelias savaites 
vienas našlys adelaidiškis 
eismo nelaimėje gerokai su
žalotas ir nuvežtas į ligoni
nę. Ten jam buvo suteikta 
pagalba, sugipsuota koja ir 
jau kitą dieną sanitarine 
mašina pargabentas į na
mus. Palydovai įnešė jį į 
namus, pasodino minkšta
suolyje, padėjo šalia ramen
tus ir išvažiavo. Nukentėjęs 
dėl skaudžiai sutrenktos 
krūtinės negalėjo naudotis 
ramentais. Ligonis per visą 
dieną buvo priverstas sėdėti 
ir laukti vakaro, kol vaikai 
po darbo atvyko tėvo aplan
kyti.

Pats aukščiausias laikas 
sudaryti organizuotą pagal
bą laikinai negaluojantiems 
tautiečiams. Čia vien lanky
mas, dovanėlės, paguodos ar 
užuojautos žodžiai padėties 
neišsprendžia. Reikia konk
rečiu darbu sergantį paslau
gyk aprūpinti jį maistu ir 
teikiant kitokią pagalbą. 
Adelaidės ramovėnai šia 
prasme bando organizuoti 
savo moteris, kurios padėtų 
valdybai ne tik organizuoti 
parengimus, bet ir teikti vi
sokeriopą pagalbą aukščiau 
minėtoje ar panašioje būk
lėje atsidūrusiems nariams. 
Teko girdėti, kad ir bend-

Su pagarba ir dideliu nuoširdumu sveikiname mūsų 
bendradarbį, buvusį Mūsų Pastogės redaktorių ir 
nepavargstantį visuomenininką Dr. Aleksandrą 
M a u r a g į jo 70 metų sukakties proga. Linkime 
geriausios sėkmės ir kūrybinės ištvermės!

Mūsų Pastogės Redakcija

tų eisena į Cenotaph ir ten 
būtų padėtas vainikas ant 
nežinomo kareivio kapo.

Po posėdžio, užtrukusio 
keletą valandų, susidarė 
bendras įspūdis, kad Angli
jos lietuviai entuziastiškai, 
energingai ir sumaniai ruo
šiasi kongresui. Visi, kurie 
laiku užsiregistruos tikrai 
bus puikiausiai aprūpinti.

PASIKEITĖ ATIDARYMO 
PAMALDŲ VIETA

bus 
laiku 
p.p.)

Iškilmingos atidarymo 
pamaldos turėjo būti Vest- 
minster Katedroje. Kadangi 
joje tuo metu vyks parodos, 
iškilmingos pamaldos 
laikomos tuo pačiu 
(liepos 15 d., 2 vai. 
Brompton Oratory.

Daugeliui Sydnejaus ir 
Australijos lietuvių pažįsta
mų Juozo ir Onutės Maks
vyčių namuose didelis 
džiaugsmas - šventė. Aukš
tuosius mokslus baigė jų 
duktė Ramutė.

Sveikiname Ramutę 
Maksvytytę - Gečiauskienę 
(Gakas) sėkmingai užbaigus 
1978 m. pabaigoje NSW 

Balandžio 27 d. 
per NSW universiteto už
baigimo iškilmes Ramutė 
gavo Bachelor of Science 
diplomą. Ramutės pasirink
toji mokslo šaka yra mikro
biologija.

Ramutė yra mums gerai 
pažįstama Sydnejaus lietu
vių Tarpe. Ji gimė, augo, 
pradžios ir mokyklą ir gim
naziją lankė Sydnejuje. Taip 
pat ji uoliai lankė ir baigė 
lietuvių savaitgalio mokyk- 

ruomenės valdyba savo pla
nuose yra numačiusi organi
zuoti socialinės globos ar 
pagalbos organizaciją. Lin
kėtina, kad tokie planai ne
delsiant būtų įgyvendinti.

***
Prieš metus Adelaidėje 

mirė teatro propagatorius ir 
režisierius Juozas Gučius. 
Metinių proga kovo 11 d. 
buvo suruoštas velionio 
kuklus prisiminimas. Apie J. 
Gučiaus meninę veiklą ir 
apie jį kaip lietuvį ir žmogų 
kalbėjo P. Bielskis. Velionio 
našlė A. Gučiuvienė paskai
tė J. Gučiaus porą novelių ir 
feljetoną. Minėjime dalyva
vo virš 30 žmonių. Tą patį 
vakarą A. Gučiuvienės na
muose susirinko artimieji 
bičiuliai pasisvečiuoti ir to
liau prisimenant velionį 
Juozą.

♦♦♦
Šiais metais suėjo 30 me

tų, kai Adelaidėje buvo su
organizuota Etninių Grupių 
Taryba. Šios sukakties pro
ga minėtoji taryba suruošė 
Adelaidės Festivalio Teatre 
įvairių tautų folklorinį kon
certą, kuriame dalyvavo 
dvylika tautybių. Lietuvius 
atstovavo choras Lituania ir 
tautinių šokių grupė Žilvi-

Visa širdim...
Atkelta iš psl. 1 

asmenybė gali pakelti ir 
skaudžiausias nuoskaudas.

Prabėgdamas laikas nusi
neša viską - ir laimės svai
gulius ir kruvinas nuoskau
das. Palieka tik pastovi ir 
švari sąžinė. 0 Dr. A. Mau- 
ragis neabejotinai tokią turi. 
Jo 70 metų sukakties proga 
nuoširdžiai linkime dar daug 
ištvermės ir kūrybinių jėgų 
mūsų tautos ir bendruome
nės gerovei.

(n.n.)

lą. Dar maža būdama įsijun
gė į lietuvių skautų eiles, 
Pereitų metų pabaigoje ji 
gavo akademikių skaučių 
spalvas. Ramutei yra ne
svetimi ir lietuvių tautiniai 
šokiai. Ji ilgus metus,,įpjį- 
klausė Sydnejaus tautinių 
šokių grupei. Taip pat ma
tome dažnai Ramutę pasiro
dant įvairiuose minėjimuose 
ar parengimuose skambi; 
nant pianinu, deklamuojant 
ar scenos vaizdeliuose.

Dar kartą sveikiname 
naują akademikę ir linkime 
jai sėkmingai įsikurti savo 
darbo srityje ir neapleisti 
lietuviškos dirvos.

B.

nas. Abu vienetai lietuvius 
reprezentavo pasigėrėtinai.

***
"Mirė karalius, lai gyvuo

ja karalius!" Sėkmingai pra
ėjo Sydnejuje Lietuvių Die
nos, ruoškimės ateinančioms 
Lietuvių Dienoms Adelai
dėje. Su kiekvienu praeitin 
nulydėtu mėnesiu trumpėja 
pasiruošimui numatytas lai
kas. Lituania choro vadovy
bė jau rūpinasi, kaip at
spausdinti būsimajai Dainų 
Šventei repertuarą ir jį 
laiku išsiuntinėti visiems 
chorams. Tikriausiai netru
kus bus pradėtas organizuo
ti ir Lietuvių Dienų rengti 
komitetas. Adelaidiškių 
laukia nemaža darbų ir rū
pesčių šiais ir ateinančiais 
metais. Reikia tikėtis, kad ir 
ateinančioms Lietuvių Die
noms Adelaidė bus laiku ir 
tinkamai pasiruošusi.

Br. Straukas

Australijoje šiuo metu 
lankosi plačiai pasaulyje pa
garsėjęs misijonierius ame
rikietis Billy Graham, kuris 
savo pamokslais patraukia 
šimtatūkstantines minias.

♦**
Buvęs Ugandos diktato

rius Idi Amin mobilizuoja po 
pasauli pasklidusius Ugan
dos studentus, kurių dau
giausia yra Sov. Sąjungoje, 
kad su Libijos pagalba galė
tų atRbvoti savo poziciją. 
Kaip žinia, sukilėliai jau 
užėmę beveik visą kraštą ir 
sudarę savo naują vyriausy
bę. Belikę tik nedideli židi
niai, kur dar vyksta Amino 
šalininkų pasipriešinimas.
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Kvietimas Europon
J. Pelenauskas

Jungtinė, sena, romantiš
ka Europa. Čia tvirtovių 
bokštai išdidžiai į žalius slė
nius žiūri, čia auksiniais sto
gais pasipuošusios bažnyčios 
saulėje žiba ir jų varpai 
skamba sekmadienių ramy
bėje, čia seniausios mokslų 
institucijos, pripildytos 
krykštaujančio jaunimo, čia 
pagaliau vyks ketvirtasis 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongresas.

Mes laukiame jūsų Euro
poje iš tolimos Australijos, 
kur kartu su jaunimu galė
site pabuvoti, pasisvečiuoti 
ir vėl pamiklinti savo liežuvį 
kalbomis, kurios Australijo
je retai vartojamos. Pasi
vaišinsite skaniais Prancū-
zijos vynais, išgirsite senas 
Heidelberge dainuotas stu
dentų dainas, o miglotas 
Londonas priims jus kaip 
sugrįžusius vaikaičius.

Savo dalyvavimu jūs pa
demonstruosite mūsų jauni
mui, kad tolimi atstumai 
mūsų neskiria, bet jungia, 
kad lietuviai nepamiršo že
myno, kuriame gimė, užau
go, išsimokslino ir priversti 
jį apleido.

jaunimo Kongreso atida
rymas įvyks liepos 11 d. ne
toli Londono, Anglijoje. Ten 
vyks kongresinė stovykla, 
kuri truks iki liepos 18 die
nos'. -"Stovykloje gali daly
vauti visi lietuvių kilmės as
menys nuo 16 iki 35 metų 
amžiaus.

Stovyklai pasibaigus, lie
pos 19 d. kongreso atstovai 
vyks į Vokietiją, kur bus 
studijų dienos Altenberge, 
netoli Bonn, Vak. Vokietijos 
sostinės.

Kongreso svečiams, ne 
atstovams, kurie nedaly
vaus Jaunimo Kongreso 
studijų dienose, bus trys 
grupinės kelionės autobu
sais po Europą:

1. Prancūzija, Italija, 
Šveicarija ir Vokietija.

Vilniaus...
Atkelta iš psl. 4

’(nJ
kų dėka u-tas vėl klestėjo, 
daug nuveikdamas Lietuvos 
labui, kartu ir tapdamas lie
tuviško bei lenkiško patrio
tizmo tvirtove. 1831 m. su
kilimo metu daug studentų 
prisidėjo prie sukilėlių.Tuo 
pretekstu caras Nikalojus I 
u-tą uždarė, jo vietoje pa
likdamas tik medicinos ir 
teologijos disciplinas akade
mijų teisėms. U-to turtas gi 
išgrobtas ir išgabentas į Ki
jevo ir Charkovo u-tus. 1842 
krito paskutinis smūgis - 
Medicinos Akademija užda
ryta, Dvasinė akademija iš
kelta į Petrapilį.

Kur tavo, Vilniau, tie 
spinduliai, kuriuos skleidei 
Lietuvai, mūsų tėvynei? - 
skundėsi Maironis.

1918 m. atgimstančios 
Lietuvos vienas iš pirmųjų 
rūpesčių buvo atkurti Vil
niaus u-tą. 1918.XII.5 Lietu
vos Taryba priėmė u-to sta
tutą, gi mokslas turėjo pra
sidėti 1919 m. sausio mėnesį. 
Deja, sausio pradžioje bol
ševikai užėmė Vilnių, gi len
kų okupacija neleido Vilniui 
džiaugtis lietuvišku u-tu. 
Okupacinės lenkų kariuo
menės vado dekretu 
1919.VIII.28 įkurtas Stepo
no Batorojfrtas savo pagrin
diniu tiks®pasistatė įrodyti 
Mūsų Paątbgė Nr. 19, 1979.5.

2. Prancūzija ir Vokietija.
3. Belgija, Olandija ir Vo

kietija.
Kelionių kaina įskaitant 

maistą ir nakvynę sieks apie 
190 australiškų dolerių. Vi
sos kelionės baigsis Koenig
stein, netoli Frankfurt, kur 
įvyks kongreso uždarymo 
programa, atvira visiems - 
jaunimui ir svečiams.

Europos lietuvių šeima 
nėra gausi, bet kongresui 
ruošiasi visi ir tikisi sulaukti 
svečių iš viso pasaulio 
kraštų, gražiu metu, vasarą, 
kada sodai žaliuoja, bitelės 
medų renka ir senasis Du
nojus svajingai plukdo mė
lyną vandenį į mares.

Europoje keliavimas pa

Pokalbyje su PLB vicepirm. V. Kleiza Syd. Liet. 
Klube. Iš k.: E. Kiverienė, svečias V. Kleiza, V. Kazokas, 
Kun. P. Butkus

J. Zinkus

AUKSINIAI VAKARAI
(Tęsinys)

Viršuje vanduo 
ateina iš vienos vietos, bet 
krisdamas pasidalina dviem 
kryptim. Vanduo apsupęs 
akmenų iškišulį, lyg gėlių 
runduolį, vėl subėga į vieną 
vietą ir krenta į žemiau lau
kiančią upės tėkmę. Pažiū
rėjęs į tvirtus akmenų kran
tus, pasijuntu čia labai sau
gus. Nesijaučia čia nei vėjo. 
Lendame į vandenį maudy- 

pasauliui, kad Vilnius - lenkų 
kultūros centras. Į Vilnių 
sutrauktos geriausios lenkų 
u-tų jėgos. Vilniuje šaukiami 
akademikų suvažiavimai, 
spausdinami visų specialy
bių žurnalai. Kiti lenkų u-tai 
tokių leidinių neturėjo. Jie 
skleidžiami po visą pasaulį, 
kaip įrodymas, kad Vilnius 
lenkų.

Tik 1939.X. Vilnius grįžo 
Lietuvai, deja, kartu su rusų 
įgulomis. Nuo 1940.1. veikia 
lietuviškas Vilniaus u-tas (su 
1943.III.17 -1944 pertrauka, 
kai vokiečių okupantų buvo 
brutaliai uždarytas).

Šiandien Vilniaus u-tas 
vėl dirba ypač sunkiose są
lygose okupuotoje Lietuvo
je. Vietoje Lietuvos istorijos 
- rusiškoji, vietoje teologijos 

marksizmas-leninizmas.
Okupantas stengiasi dėti 
rusiškai komunistinį štampą 
ant kiekvieno dėstomo daly
ko. Iš pavydo uždarytas Vy
tauto D. U-tas Kaune, kad
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togus ir lengvas, traukiniai 
švarūs, greiti jr geri, niekur 
specialios vizos nereikia, iš
skyrus Rytų Europą. Maši
na iš Paryžiaus lengvai per 
dieną galima pasiekti Ispa
niją, Šveicariją, Vokietiją, 
Italiją, Belgiją, Angliją ir t.t. 
Australiškas mašinų vaira
vimo leidimas, papildytas 
tarptautiniu, lengvai gauna
mu Australijoje, leidimu, 
visur galioja. Mašinų išnuo
mavimas irgi nėra brangus.

Taigi, šią vasarą laukiame 
jūsų Europoje. Paryžiuje 
patiesime sutikimui raudo
nus kilimus, Londone užsa
kysime giedras dienas, o 
Vokietijoje privirsime rau
gintų kopūstų su dešrelėm.

Norintieji smulkesnių ži
nių apie šios vasaros svečia- 
vimąsi Europoje mielai su
teiksiu. Rašykite: J. Pele
nauskas, 39 Rue des Vignes, 
Quetigny 21800, France.

tis. Vanduo labai šaltas, net 
peršaltas. Įmetamas vaka
rykštis sviedinys, bet žaidi
mas neišsivysto. Daugumas 
tik sušlapę ir greitai atvėsę 
lipa lauk. Išlipti per slidžius 
akmenis nepaprastai sunku. 
Jei kas sakytų, būtų sunku 
įsivaizduoti, bet dabar pats 
matau. Viena mergina išli
pus jau ėjo į krantą ir stai
giai paslydus griūdama 
trenkė smakru į tik vande
niu apsemtus akmenis. Ji 
niekur neprasimušė, bet 
veidas buvo ilgai patinęs. 
Vėl sušilome iki įlipome į 
aukštą kalną.

Ilgėliau , pavažiavę priva
žiuojame ’ Joffree Falls. 
Jokio vandens kritimo dabar 
nėra, sausa. Matosi gilus 
tarpeklis ir galima spėti per 
kur vanduo bėga, kai jo yra. 
Duobė, į kurią subėga kris
damas vanduo, atrodo labai 
tamsi. Ji yra labai žemai ir 
saulės spinduliai retai kada 

nei viena tautybė Sov. S-go- 
je neturėtų daugiau kaip 
vieną u-tą, išskyrus rusus. 
Tačiau Vilniaus Universite
tas gyvas, ir mes juo di
džiuojamės. Nežiūrint oku
pacijų, karų, badmečių, ma
ro, gaisrų, deportacijų, ku
rias jis iškentėjo per 400 
metų, jis dirba Lietuvai, 
kiek jam leidžia sąlygos. 
Mūsų geriasi linkėjimai jo 
ateičiai! y. Patašius

Prieš 30 metų
Mūsų Pastogė 
1949 m. gegužės 4 d.

Pasaulio politikoje. Vaka
rų sąjungininkai be sovietų 
davė laisvas rankas fed. Vo
kietijai sudaryti savo vy
riausybę pagal naują kons
tituciją. Jau ir tuo metu bu
vo atvira grėsmė, kad so
vietai galį kiekvienu metu 
pradėti invaziją į Vak. Eu
ropą. Tam buvo pasirašytas 
Atlanto paktas ir NATO na
riai paskubomis aprūpinami 
amerikietiškais ginklais, kad 
būtų atremta sovietų inva
zija.

Nacionalistų gynyba Ki- 
jnijoje visiškai pairo ir ko
munistai baigia perimti savo 
kontrolėn visą Kiniją.

Pagaliau sovietai nusilei
do ir panaikino Berlyno blo- 

ją pasiekia. Apie tar
peklį nuogas akmenų kalny
nas, sudėtas skirtingų spal
vų ir sudėčių klodais. Čia 
stovėdamas žiūriu ir ste
biuosi gamtos keistenybė
mis. Kartais suabejoju, ar 
tikrai viskas taip yra, kaip 
akims atrodo?

Pavažiuojame toliau ir iš 
vienos vietos matosi Red, 
Weano ir George Hancock 
tarpekliai. Netoli yra dar ir 
Wittenoom tarpeklis. Darosi 
vis sunkiau atskirti ir pasa- 
kyti kuo skiriasi vienas tar
peklis nuo kito. Jų šiandien 
matėm tikrai daug.

Sakoma, kad tie tarpekliai 
susidarė per tūkstančius 
milijonų metų. Anksčiau čia 
buvo jūros dugnas. Vėliau, 
bėgdamas vanduo, išplovė 
žemes ir minkštesnes akme
nų dalis padarydamas akiai 
nuostabius apie 100 m. gylio 
tarpeklius. Akmenys kran
tuose nėra vien tik raudonos 
spalvos, bet matosi sluoks
niai žali, mėlyni ir ružavi. 
Kai kur auga skurdūs maži 
medeliai. Tuose kalnų ak
menyse yra milijonai tonų 
geležies rūdos, bet jų dabar 
dar negalima liesti. Visas tas 
kalnynas su tarpekliais va
dinasi Hamersley Range 
National Park ir apima 
590,200 ha plotą.

Važiuojame siauru duo
bėtu kalno pakraščio keliu. 
Autovežimiai juda labai pa
mažu. Akmenys krenta į 
pakraščius paspirti besisu
kančių padangų. Per langus 
pažiūrėti įdomu, bet ir ne
jauku. O jeigu autobusas 
paslystų? Privažiuojame 
labai pavojingus posūkius, 
reikia visiems išlipti ir ilgo
ką kelio galą paeiti. Ėjimas 
vargingas, nes po kojomis ne

LIETUVIU
RADIO LAIDOS

ADELAIDE 5UV
Šeštadieniais 9 vai. ryto.

CANBERRA 2XX
Ketvirtadieniais 730v.v.

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

SYDNEY 2EA
Antradieniais l 30v. p.p.
Trečiadieniais 2 vai. p.p.

kadą.
Iš vietinių pranešimų ma

tosi, kad Australijoje gražiai 
plečiasi organizuota lietuvių 
veikla: šalia Sydnejaus labai 
aktyviai veikia Australijos 
Lietuvių Draugijos skyrius 
Melbourne, Adelaidėje ir 
Canberroje. Kaip atskiros 
organizacijos ypač gražiai 
savo veiklą vysto.skautai.

tik nelygus kelias, bet ir pa
laidi dideli akmenys. Vis dėl 
to pakalnę pasiekiame grei
čiau, kaip mūsų autoveži
miai. Vėl važiuojame, atro
do, išdžiūvusios upės dugnu.

***
Palydovė užpila vandens, 

tada visas akmuo patamsėjo 
ir juostos pasidarė dar aiš
kesnės. Bet karštyje akmuo 
greitai džiūsta, todėl van
dens pilstymas truko iki 
spragsėjo foto aparatai. 
Aiškina, kad tas akmuo yra 
jasperis, bet ilgai buvo gal
vojama kad tai marmuras. 
Nuo to akmens ir miestas, 
kuris yra už 6 km., pavadin
tas Marble Bar. Kitoje vie
toje dar didesnis akmuo, tik 
gal jo juostose mažiau besi
keičiančių spalvų.

Palydovė sako, kad ta 
bala, kuri mums atrodė ne
gili, vadinama Chinamans 
pool ir tinka maudytis. Tik
rai puiki maudyklė, kai kur 
net per gilu. Vėl vyksta 
sviedinio metimas, vyrai 
prieš moteris, bet ir čia vy
rai laimi. Ta maudyklė gavo 
vardą (Chinamans pool), sa
ko, senai čia pakorė kinietį, 
kai jis atsisakė išduoti vietą, 
kur rasdavo aukso. Toliau 
matosi dar ir kitos didelės 
balos, bet buvusieji sako, 
kad ten negilu.

Pavakary įvažiuojame į 
Marble Bar miestą. Aplink 
kalnuota, miestelis senas, 
bet jaukus, švaresnis, neat- 
baidantis. Sustojame lig šiol 
gražiausiame karavanų par
ke. Graži nupjauta žolytė, 
vaikščiojame basi. Erdvu, 
kartu pakilusi ir keliautojų 
nuotaika. Troškuliui nura
minti aplankome seną, skar
dinėmis sienomis barą. 
Kieme įtaisytas sodelis, 
žmonių yra viduje ir sodely
je. Grįžę prie palapinių ran
dame vakarienę geriausią 
kaip iki šiol būdavo. Mote
rys klausinėja virėją kokie 
produktai buvo naudojami ir 
kaip paruošė. Karavanų 
parko savininkas atneša dė
žę alaus (po skardinę ant 
galvos). Lauke, gerai elek
tros apšviestoje aikštėje, 
vyksta laiškų rašymai, po
kalbiai, juokai ir anekdotai. 
Ilgai ilgai vakarojame, net ir 
nuovargis nesugundė anks
tyvesniam poilsiui. Šilta, ir 
visi miega lauke.

Tik prašvitus, dar daugu
mai miegant, išeinu į mies-
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Sporto naujienos iW 0si^
Australijoje gastroliuoja 

Jugoslavijos krepšinio ko
manda Giboną, kurios sąsta
te žaidžia keturi Jugoslavi
jos rinktinės žaidėjai. Ju
goslavams iš trijų susitiki
mų su australų rinktine teko 
patirti tris pralaimėjimus, 
kai paskutinieji du susitiki
mai baigėsi tik vieno taško 
skirtumu Australijos nau
dai. Australijos krepšinio 
rinktinės komandoje žaidžia 
keli aukštaūgiai amerikie
čiai.

Praėjusią savaitę Perthe 
baigėsi pasaulinė hockey - 
ledo rutulio varžybos, ku
riose Australija finale stojo į 
kovą prieš Pakistano rinkti
nę dėl aukso medalio ir pir
mosios vietos. Prie rekordi
nio skaičiaus - dvylikos 
tūkstančių žiūrovų Austra
lija pirmoji įkirto įvartį, bet 
ilgai neteko džiaugtis: Pa
kistano rinktinė, nepralai- 
mėjuši' iš eilės dvidešimt 
dviejuose tarptautiniuos su
sitikimuose, užtikrintai lai
mėjo 4-2 santykiu.

Skaitytoj ai pasisako
DĖL AUSTRALIJOS 

LIETUVIŲ FONDO 
UŽMOJIMŲ...

M.P. Nr. 16 - 23.4.79 tilpo 
straipsnis apie Australijos 
Lietuvių Fondo užmojus, 
kuriame rašoma, kad Fondo 
Valdyba pasiryžusi Mel
bourne išugdyti lituanistinę 
biblioteką’ ir archyvą. Su
manymas geras, nors ir pa
vėluotas mažiausiai 20 metų. 
Jau ir ankščiau buvo rašoma 
M.P., kad reikalinga turėti 
lituanistinę biblioteką anglų 
ir lietuvių kalbomis. Malame 
jau metų metais, o grūdų vis 
nėra, ir neišeiname iš svars
tymų stadijos.

Jei Canberroje lenkai ga
lėjo suorganizuoti geriausią 
polonistikos rinkinį, tad ko
dėl lietuviai tik dar svarsto 
ir dar kiek metų svarstys? 
Kodėl nepasinaudojame 
viešosiomis bibliotekomis 
Australijoje? Nežinau, kaip 
tas reikalas stovi kituose 
miestuose, bet Adelaidės 
viešoje bibliotekoje yra 
anglų kalba 87 knygos apie 
Lietuvą ir jos įvairias pro
blemas. Taip pat tame pa
čiame skyriuje yra ir lietu
viškų lituanistinių knygų, 
kurias dovanojo privatūs 
asmenys.

Knygas anglų kalba, iš
leistas žymių knygų leidyk
lų, biblioteka pati nuperka. 
Bet nežymių ar lietuviškų 
leidyklų, biblioteka neperka 
dėl lėšų stokos. Tokias kny
gas tenka dovanoti, kurios 
mielai priimamos ir patalpi
namos pagal tematiką t.y. 
bibliotekų nustatytą katalo
gavimą.
Tokių knygų Adelaidės vie
šajai bibliotekai dar vis 
trūksta ir laukia dovanotojų.

Visa bėda, kad apie kau
pimą anglų ir lietuvių kalbo
mis lituanistikos viešose 
bibliotekose niekam nerūpi. 
Kiek kartų buvo kreiptasi į 
Adelaidės Apylinkės valdy
bą. prašant parūpinti kai 
kurių knygų, bet visados at
sakymas buvo neigiamas, o 
dažniausiai ir jokio. Iliustra
cijai duodu faktą, vieną iš

****
Pasaulinėje sporto arenoje 

pagarsėjęs plaukimo trene
ris australas F. Carlile praė
jusią savaitę išvyko į Kiniją 
treniruoti ir paruošti Kinijos 
plaukikų olimpiniams žaidi
mams. Kinija jau kelis kar
tus siūlė australui perimti 
jos plaukikų ir naujų trene
rių paruošimą ir kartu jiems 
vadovauti vykstant į Mask
vą, bet F. Carlile pasiūlymą 
atmetė, nes Australija jį 
paskyrė panašiam postui 
namuose.

****
Šiaurinėje Korėjoje įvyko 

trisdešimt penktos pasaulio 
stalo teniso komandinės 
varžybos. Kinija, šešis kar
tus laimėjusi pirmą vietą 
nuo 1961 metų, šį kartą tu
rėjo nusileisti Europos čem- 
Eionams Vengrijai. Austra- 
ja, žaisdama prieš Vakarų 

Vokietiją dėl vienuoliktos 
vietos, pralaimėjo 5-2 san
tykiu.

Kinijos moterų komanda 
finale nugalėjo Šiaurės Ko- 

daugelio. Daugiau kaip prieš 
10 metų buvo kreiptasi į 
Apylinkės valdybą, prašant 
paruošti ir užanspauduoti 
aukų lapus rinkti aukų, kad 
nupirkus lietuvišką encyk- 
lopediją Adelaidės viešajai 
bibliotekai. A.L.B. valdyba 
atmetė šį sumanymą 
20.10.68. Tokių daug laiškų 
turiu pas save. 1978.9.25 pa
rašiau laišką Adelaidės 
Apylinkės Valdybai suges- 
tijonuodamasi parūpinti 
kai kurių knygų iš Lietuvių 
Namų bibliotekos, kurias 
mačiau, ir dovanotų viešajai 
bibliotekai, bet atsakymo 
dar negavau iki šiol. Laikas 
bėga, ir angliškos knygos 
dingsta iš lentynų, o taip pat- 
vertingos ir lietuviškos 
knygos. Pastaruoju metu 
vertingos lietuviškos kny
gos, išleistos Lietuvoje, iš
keliauja į JAV kai kuriuos 
universitetus, kurie perka 
jas, o taip pat ir latvių pre
kybininkas Montrealyje - 
Kanadoje ir moka labai ge
ras kainas dešimtimis ir 
šimtais dolerių. Tokios kny
gos ir Lietuvoje jau negau
namos.

Tad vietoje svarsčius apie 
lituanistinę literatūrą, man 
rodos, geriausia būtų su
rasti, ką viešosios bibliote
kos jau turi. Trūkstamą li
teratūrą, pagal galimybes, 
reikėtų parūpinti. Nereika
linga nei archyvui patalpų. 
Knygos viešoje bibliotekoje 
būtų kiekvienam prieinamos 
7 dienas per savaitę. Komp
lektuoti lituanistiką univer
sitetų bibliotekose yra ne
praktiška, kadangi esančios 
knygos skiriamos tiktai lek
toriams ir studentams.

Pašaliniams, nors ir bai
gusiems tą patį universitetą, 
gali biblioteka pasinaudoti 
tik su įstaigų ar įmonių pra
šymais, pagal galimybę.

Be to, straipsnyje nieko 
nepasakoma, kokiu būdu 
būtų lituanistika kaupiama. 
Tikėtis, kad tautiečiai jas 
aukotų, tai daugiausia būtų 
tik tokios knygos, kurios jau 
yra lietuviškose biblioteko
se. Retų ir jau tapusių uni
kumais, labai abejoju, kad 

rėjos moteris dėl pirmosios 
vietos.

--•.’■"■1:1 ' **** i ■''' '
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Pietinėje Korėjoje vyksta 
aštuntosios pasaulio moterų 
krepšinio pirmenybės. Pir
mame žaidimo rate 
Australijos moterys padarė 
nepaprastą • staigmeną 
įveikdamos Italijos moterų 
rinktinę 79-76 taškų santy
kiu. V. A.

ŠACHMATAI
Veda

V. Augustinavičius

LIETUVIAI -
UKRAINIEČIAI 9-4

Šachmatininkų 
mėgiamiausi žaidimai tai 
tarpklubiniai susitikimai, 
nes pasibaigus žaidimams 

būtų gaunama. Trūksta jų 
čia, trūksta jų ir Lietuvoje. 
Kai kas tokių knygų turi 
Australijoje, bet jos jau 
pradeda keliauti į Amerikos 
kontinentą, už kurias ten 
mokama dešimtimis ir šim
tais dolerių. Tad tokias kny
gas pagal galimybę reikėtų 
jau dabar nupirkti ir A.L.F. 
nutarus, kur jas reikėtų lai
kyti. Manyčiau, kad dides
niuose mieštose ir viešose 
bibliotekose. Nežinau nei 
Melbourno nei Sydney vie
šųjų bibliotekų patalpų bei 
apkrovimo, o taip pat ir jau 
turimų knygų skaičiaus. 
Adelaidės viešoje bibliote
koje yra daugumas anglų 
kalba lituanistikos, tad rei
kėtų tiksliai žinoti, kokioje 
bibliotekoje yra daugumas 
knygų ir tą biblioteką reikė
tų laikyti pagrindine, nes 
Australijoje bibliotekos pa
rūpina reikalingas knygas ir 
iš kitų bibliotekų.

Auksiniai...
Atkelta iš psl.

telį pasidairyti. Susirandu 
paštą ir įmetu laiškus. Stovi 
dvi viešojo telefono būdelės. 
Viena naudojama nuo 8 vai. 
ryto iki 10 vai. vakaro, kita 
po tų valandų, kai vietinė 
telefonistė baigia savo dar
bą. Toliau gražus ir didelis 
namas, jo kieme matosi me
teorologijos stoties įrengi
mai. Kitur 3 dar visiškai 
nauji namai pastatyti Com
monwealth ir savivaldybės 
bendromis pastangomis, 
kaip Community Aid pro
jektas (duodant darbo be
darbiams). Tie namai su 
saulės šilto vandens įrengi
mais. Miestelyje yra vieš
butis - baras, 3 parduotuvės 
ir garažas. Dviem kryžiais 
paženklinta stovi maža me
dinė bažnytėlė, bet jos ap
linka apleista žolėmis ir at
rodo, kad į ją niekas neužei
na. Yra keletas senų iš ak
menų sumūrytų pastatų, jie 
aptvarkyti ir naudojami. 
Viename tokių įsikūrusi sa
vivaldybės įstaiga. Plati 
pagrindinė gatvė su žolės ir

dažnai suorganizuojama 
bendri užkandžiai. Šių metų 
pirmos komandinės varžy
bos pravestos su ukrainie
čiais. Kiekvienoje komando
je dalyvaujant po trylika 
šachmatininkų lietuviai 
lengvai įveikė priešininką. 
Pagal tradiciją sekantis su
sitikimas turės įvykti metų 
gale pas ukrainiečius.

PRIEŠ KETVIRTĮ 
ŠIMTMEČIO

Prieš dvidešimt penkerius 
metus Sydnejuje buvo pra
vestas didžiulis šachmatų 
turnyras dalyvaujant tryli
kai šachmatininkų. Tuome
tinis šachmatų vadovas Jur
gis Bistrickas tvarkingai 
pravedė turnyrą, ir jo rezul
tatai ir šiandie prisimintini: 
sužaista dvylika ratų, ir tur
nyrą laimėjo Vytautas Pa
tašius, laimėjęs visas parti
jas. Antroje vietoje buvo J. 
Maščinskas su vienu pralai-

M.P. Nr. 15 rašoma, kad 
A.L.F. kitais metais yra nu
matęs išleisti 200 m. Done
laičio sukakties proga lite
ratūros leidinį, manau, kad 
A.L.F. tokios minties turi 
atsisakyti, nes ne fondo rei
kalas leisti knygas. Jei žy
mios JAV lietuviškų knygų 
leidyklos vargsta su lietu
viškom knygom, tai Austra
lijos lietuviams išleisti kny- 
£as neįmanoma. Ir lėšas A.- 

•F. tautiečiai aukojo ne 
knygoms leisti, bet kitiems - 
svarbiems reikalams.

Prieš 8 metus Krašto Val
dyba Adelaidėje nutarė iš
leisti metraštį ir Pulgio 
Andriušio raštus. Taip pat 
buvo žadoma išleisti ir daili
ninko Rato-Rataiskio mono
grafiją. Ne tik ašjbet ir kiti, 
norėtų išgirsti iš Krašto 
Valdybos, kada pasirodys 
metraštis ir Pulgio Andriu
šio raštai. Jo raštams buvo 
renkami ir pinigai. Kur yra 

medžių juosta viduryje.
Apylinkėse auksas buvo 

atrastas 1891 m. Vėliau 
aukso ieškojimo įkarštyje 
čia gyveno apie 5000 žmo
nių, dabar palikę tik apie 
300. Marble Bar laikomas 
karščiausia vieta Australi
joje. Tai ne tik dėl aukštos 
temperatūros (karščiausia 
buvo 49°C), bet kad karštis 
ilgai išsilaikė. 1923-24 m. 
vasara temperatūra laikėsi 
virš 38°C- per 160 dienų iš 
eilės.

Dar prieš išvažiuojant pa
sigirdo mašinų ūžimas ir dū 
žiai. Tai pradėjo darbą v ai
džios nuosavybė Scate 
Battery kasyklų mašinos, 
apie 1.5 km nuo miestelio. 
Čia darbas prasidėjo 1910 m. 
su kupranugariais iš Port

Hedland (193 km) atvež
tomis mašinomis. Dabar yra 
įstatytos kitos modernios 
mašinos.

Marble Bar yra didžiau
sios savivaldybės (Shire) 
Australijoje centras su 
377,000 kvad. km. plotu, l‘/z 
karto didesnė už visą Angli
ją, užimančią 243,000 kvad. 
km.

(Bus daugiau) 

mėjimu. Dvi partijas pralai
mėjęs trečioje vietoje atsi
stojo I. Venclovas. Ketvirtą 
vietą gavo ,B. Šaltmiras, 
penktą J. Baikovas. Toliau 
sekė iš eilės A. Šutas, V. 
Koženiauskas, Valius Šutas, 
V. Karpavičius, P. Grosas, 
J. Mazgelis, V. Sakalas ir 
Vytas Šutas.

Iš visų aname turnyre da
lyvavusių šiandieną prie 
šachmatų lentos sąžiningai 
tebežaidžia tik du šachmati
ninkai - V. Patašius ir P. 
Grosas. Turėdamas visus 
Sydnejaus šachmatininkų 
veiklos rezultatus radau, 
kad V. Patašius ir P. Grosas 
yra daugiausia sužaidę par
tijų ir aktyviai dalyvavę be
veik visuose turnyruose.

METINIS TURNYRAS

Malonu pranešti, kad ir 
šių metų metinio turnyro 
laimėtoju yra Vytautas Pa
tašius, tik gal ne tokiu triuš
kinančiu santykiu: iš dešim
ties sužaistų partijų vieną 
pralaimėjo klubo nariui M. 
Weltner, ir antrą sužaidė 
lygiomis prieš V. Augusti- 
navičių. Antrą vietą pelnė 
australas M. Weltner, trečią 
J. Dambrauskas ir ketvirtą 
J. Karpavičius.

Savose grupėse geriausių 
rezultatų pasiekė V. Šnei
deris ir A. Zaloga.

V.A.

surinkti pinigai? Tad išduo
tas Adelaidės Krašto Val
dybos vekselis dar nėra pa
dengtas.

Baigdamas norėčiau pa
brėžti, kad dažnai mes ver
žiamės į atviras duris. Todėl 
kam reikalinga ieškoti pa
talpų, kurių tikrai nesuras, o 
naujų tikrai niekas nestatys. 
Australijos viešosios biblio
tekos tikrai mielai priims li
tuanistiką, tik reikalinga ją 
parūpinti ir įteikti. Bibliote
kos dar suras lentynų, o 
Adelaidės viešoji biblioteka 
turi net ir skyrių ir knygų 
apie Lietuvą.

Geriausias sprendimas 
lenkų pavyzdys Canberroje. 
Jie jau turi, o mes dar vis 
svarstome. Reikalinga kuo 
skubiausiai išsiaiškinti, kur 
turėtų būti centrinė vieta li
tuanistikai Australijoje.

J. Riauba

Pirmoji elektrinė lemputė 
sušvito prieš 100 metų Sa
rah Jordan namuose Melno 
Park, New York. 1879 me
tais išradėjas Thomas A. 
Edison nuvedė nuo savo la
boratorijos vielas į ponios 
Jordan valgomąjį kambarį, 
kur su švito elektros šviesa.
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Informacija
Beveik drauge su PLB 

Valdybos vicepirmininku V. 
Kleiza Australijoje lankėsi 
dar vienas svečias iš Čika
gos - p. P. Kilius, kuris at
vyko į Australiją grynai 
tarnybiniais reikalais, Jis 
yra Amerikos Lietuvių Fon
do investavimo komisijos 
pirmininkas, kurio žinioje 
yra Liet. Fondo kapitalo in
vestavimo rūpesčiai, kad L. 
Fondas gautų iš investuoto 
kapitalo kuo aukštesnius 
nuošimčius. Būdamas Syd- 
nejuje inž. V. Juškos pade
damas susipažino su miestu, 
susitiko su eile lietuvių vie
tinių veikėjų, aplankė Mūsų 
Pastogės redaktorių. Iš čia 
jis dar išvyko į Melbourną 
taip pat tarnybiniais reika
lais. Gegužės 10 d. drauge su 
PLB Valdybos vicepirm. V. 
Kleiza išskrido namo ketin
dami sustoti keliom dienom 
Havajuose pailsio.

Kalbėdamas apie Lietuvių 
Fondą P. Kilius priminė, kad 
šiuo metu Liet. Fondo kaso
je jau yra virš pusantro mi
lijono dolerių kapitalo, iš 
kurio gaunami nuošimčiai 
skiriami - išeivijos lietuvių 
kultūriniams bei visuomeni
niams reikalams, kas sudaro 
apie 100.000 dolerių. Tiki
masi netrukus Fondas galės 
skirti lietuvybės reikalams 
pusantro šimto tūkstančių 
dol. Iš tų pinigų didžiausia 
dalis eina švietimui. P. Ki
lius. davė suprasti, kad iš 
Liet. Fondo pagalbos gali ti
kėtis ir kitų kraštų lietuviai, 
tik reikia paduoti motyvuo
tus prašymus.

***
Kinijos ’’pamoka” Vietna

mu! kainavusi apie 20 000 
kiniečių gyvybių, dvigubai 
tiek gyvybių paklojo vietna
miečiai besigindami.

KVIEČIAME DALYVAUTI

Gegužės 26 d. estai Syd- 
nejuje rengia plataus masto 
sporto festivalį, kurio metu 
vyks varžybos visose sporto 
šakose ir atletikoje. Į festi
valį pakviesti ir lietuviai 
sportininkai. Lietuvių spor
to klubas Kovas kvietimą 
maloniai priėmė ir dabar 
kreipiasi į lietuvių jaunimą 
šiose draugiškose varžybose 
dalyvauti. Prašome regis
truotis ir moksleivius - ber
niukus ir mergaites, kurie 
mokyklose reiškiasi sporte 
ir atletikoje. Skambinti tel. 
649 6468 N. Grincevičiūtei - 
Wallis, kuri suteiks visas 
reikiamas informacijas. Tė
vai prašomi apie tai painfor
muoti mokyklinius vaikus ir 
juos užregistruoti minėtame 
sporto festivaly.

N.S.W. valstijoje numa
toma įvesti telefonų pasi
kalbėjimo kontrolę laiko 
prasme. Iki šiol vietiniai tel. 
pasikalbėjimai buvo neribo
ti: už tą pačią kainą (9 et.) 
buvo galima kalbėtis neri
botą laiką. Numatoma 
įvesti, kad ir vietiniams pa
sikalbėjimams laikas bus ri
botas: siūloma už vietinius 3 
min. pasikalbėjimus abo
nentas mokėtų 9 et., už se
kančius 3 min. - 30 et., už 10 
min. pasiklabėjimą 45 cen
tus. Tolimų nuotolių pasi
kalbėjimai būtų nuo 12 iki 20 
centų priklausomai nuo 
nuotolio už tris minutes. 
Projektas patiektas federa- 
linei vyriausybei ir grei
čiausia bus priimtas.

Po dramatiškos apendici
to operacijos Sydnejaus ra- 
movėnų pirm. A.J. Skirka 
sugrįžo iš Fairfield 
ligoninės ir sparčiai taisosi 
namuose.

SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBE
16-18 East Terrace, Bankstown 

Tel. 7081414

Klubo metinės
Sydnejaus Lietuvių Klubo Valdyba kviečia visus 

narius atšvęsti šeštąsias klubo metines gegužės 15 d., 
antradieni, 7 vai. vak. Ta proga klubo nariai bus pavai
šinti kukliais užkandžiais ir vieną valandą nemokamais 
gėrimais.

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

Gegužės 2 d. Bankstown 
ligoninėje mirė Viktorija 
Skorulienė, nuliūdime pa
likdama savo sūnus Stasį ir 
Algį su šeimomis. Ve
lionė mirė sulaukusi 85 metų 
palaidota gegužės 7 d. Syd- 
nejaus Rookwood kapinėse.

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

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

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

PAVERGTŲJŲ TAUTŲ SYDNEJUJE PIRMININKAS 
LIETUVIS

Gegužės 7 d. persitvarkė Pavergtųjų Tautu Komitetas 
ir visų dalyvių pritarimu Komiteto pirmininku išrinktas 
lietuvis Antanas Kramilius. Be abejo, tai gana sunkios ir 
atsakingos pareigos, bet tikėkime, su mūsų visų pagalba 
ir pritarimu naujasis pirmininkas jas sėkmingai atliks ir 
tinkamai lietuvius reprezentuos. Čia skelbiame jo kreipi
mąsi visus N.S.W. lietuvius:

KALBA PAVERGTŲ
TAUTŲ KOMITETO 

PIRMININKAS

Gegužės 7 d. Pavergtų 
Tautų Komiteto N.S.W. 
metiniame susirinkime atsi
statydinus šio komiteto 
pirm, ukrainiečiui G. Dech- 
nicz vienbalsiai tapau iš
rinktas šio komiteto pirmi
ninku. Stebiuosi, kodėl aš 
buvau šioms atsakingoms 
pareigoms renkamas? Iš ki
tos pusės džiaugiuosi, kad 
visi kitų tautybių nariai pa
sirinko lietuvi.

Jie tai padarydami sutei
kė garbę ir privilegiją ne 
man, bet visai lietuvių

bendruomenei, kurios maža 
dalelė esu ir aš. Šia proga lai 
man būna leista kreiptis į

jus visus čia Sydnejuj ir vi
soje N.S.W., Valstijoje, pa
dėti man athkti šias naujai 
užkrautas pareigas tarptau
tinėje arenoje.

Primenu, kad gegužės 17 
d. 10.10 vai. vak. per ABC 
televiziją bus rodoma Docu
mentary filmas ’’Christians 
in the U.S.S.R.” Pavergtų 
Tautų metinė demonstracija

NAUJI
’’MŪSŲ PASTOGĖS” 

PRENUMERATORIAI

1. F.L. Garby NSW
2. T. Bernotienė NSW
3. J.Koliavas NSW
4. J. Rapkauskas VIC
5. A. Papšys NSW
6. J. Žukauskas NSW
7. Dr. R. Šarkis VIC
8. M. Skrinska NSW
9. V. Stankus VIC
10. J. Vaičiūnas USA
11. J.Oseckas NSW
12. J. Zubrickas NSW

ALJS Melbourno Skyriaus Valdyba rengia

JAUNIMO KONCERTĄ
gegužės 20 d., sekmadienį, 3 vai. Melbourno Lietuvių 
Namuose.

Programoje: taut, šokių grupė Gintaras, ’’Dainava”, 
Bruožiukai, pianistai ir vaidinimas ’’Jūratė ir Kastytis”.

Bilietai: $ 3; studentams ir pensininkams $ 2.
Pelnas skiriamas IV-jo Jaunimo Kongreso reikalams
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Naujovė!!!
Nuo gegužės 12 dienos kiekvieną šeštadieni bus trau

kiamas laimingasis Klubo nario numeris, kuriam bus iš
mokėta 10 dolerių.

Klubo narys, turįs iššauktą klubo ženklo numerį> pri
valo atsiimti savo laimikį per 10 minučių laiko nuo nume
rio paskelbimo. Atveju, jei iššaukto nario tą vakarą ne
būtų, sekanti šeštadieni iššauktajam numeriui (nariui) 
bus išmokama praeito ir dabartinio šeštadienio laimikiai - 
$ 20. Jei ir toliau neatsilieptų, tad trečią šeštadienį būtų 
išmokama $ 30, ketvirtą - $ 40 ir t.t.

Klubo Valdybos nariai ir tarnautojai ta loterine privi
legija negalės pasinaudoti.

VISUR
Gegužės 5 d. Viktorijoje 

įvykę rinkimai atnešė staig
menų: po daugelio metų 
balsuotojų nuotaikos pasi
suko darbiečių kryptimi. 
Nors darbiečiai nesurinko 
daugumos, kad sudarytų sa
vo vyriausybę, bet valdžioje 
esanti liberalų partija pra
rado daug vietų parlamente 
ir greičiausia turės eiti su 
tautine (buv. ūkininkų) par
tija, kad sudarytų vyriausy
bę. Iki šiolei ilgus metus li
beralai dominavo.

VIETOJ
gėlių

Pagerbdami a.a. Viktoriją 
Skorulienę vietoje gėlių 
Gražina ir Leonas Petraus
kai Mūsų Pastogei skiria 15 
dolerių.

- Motorkada įvyks liepos 14 
d. Kviečiu ir prašau jau da
bar šią datą įsidėmėti ir 
ruoštis šiai demonstracijai. 
Plačiau ir detaliai apie ją in
formuosiu vėliau.

A. Kramilius 
Pavergtų Tautų N.S.W.

Komiteto Pirmininkas

Sporto Balius
Rengia Sporto Klubas Varpas Lietuvių Namuose Nth. 

Melbourne gegužės 19 d., šeštadienį, 7.30 vai.
Karšta vakarienė, geras orkestras, baliaus karalaitė 

renkama slaptu balsavimu visų dalyvių.
Įėjimas $ 8;jauniams, pensininkams $ 5
Bilietai: R. Rgauskas 93 6574;V. Balnionienė 699 8949

Gegužės 3 d. Anglijoje 
įvyko rinkimai, kuriuos lai
mėjo didele persvara kon
servatorių partija, opozici- 
jon išstumdama darbiečius, 
prieš tai buvusius valdžioje. 
Anglijoje šie rinkimai laiky
tini istoriniais jau ta pras
me, kad Anglijoje pirmą 
kartą ministeriu pirmininku 
tapo moteris, konservatorių 
partijos vadė Mrs. M. That
cher. Šiuo metu Anglija yra 
moterų rankose: karalienė 
Elžbieta II ir ministerė pir
mininkė M. Thatcher.

***
Komunistinė Vietnamo 

vyriausybė nevaržo pabė
gėliams išvykti iš krašto, 
bet išvykstantieji turi 
valdžiai sumokėti nemažą 
išleidimo mokestį. Taip pat 
duodami pabėgėliams labai 
žemos kokybės laivai, kurie 
dažniausiai nepakelia toli
mesnės kelionės ir išplaukus 
arba sugenda arba net, ir 
nuskęsta su visais pabėgė
liais. Žinodami tokias sąly
gas dauguma jas priima su 
viltimi geriau rizikuoti, negu 
palikti komunistų priespau
doje.

13. V. Šurkus NSW
14. E. Feld NSW
15. A. Savickienė NSW
16. R. Sadauskas NSW
17. J. Fraser NSW
18. J. Gudaitis NSW
19. R. Keris NSW
20. M. Šidlauskienė NSW
21. K. Dūlys USA
22. J. Vyšnioms USA
23. V. Petrėnas S.A.
24. A. Grigonis S.A.
25. V.R. Makaravičius VIC
26. A. Morkūnas S.A.
27. J. Vabolienė S.A.
28. Pasaulio Lietuvis USA
29. J. Radinas NSW
30. A. Griškauskas NSW
31. N. Carter QLD
32. Dr. P.V. Kabaila VIC
33. J. Stankūnas USA
34. J. Jaudegis W.A.
35. A.L. Fondas VIC
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