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VILNIAUS UNIVERSITETO
ĮNAŠAS LIETUVAI

Vilniaus Universiteto 
vaidmuo ir reikšmė Lietuvai 
- klausimas, kuris kelia abe
jonių daugeliui iš mūsų. Vil
niaus universiteto 400 metų 
sukakties minėjime bandė į 
tai atsakyti V. Kazokas, ku
rio pranešimą čia ir skelbia
me. Red.

minėti didelius įvykius, 
juos prisistatyti šios dienos 
šviesoje yra tiesiog būtina, 
nes viskas, kas reikšmingo 
įvyko praeity, turi savo įna
šo ir tęstinumo ir dabarčiai, 
net kiekvienam sąmoningam 
asmeniui, juo labiau tautie
čiui, nes minėtinas įvykis, 
tegu ir tolimos praeities, 
nėra atbaigtas su įvykio 
pradžia, bet jis trunka iki 
dabar ir sieks toli toli į 
ateitį.

Robojantis mūsų tautos 
istorija tokių istoriškai 
svarbių posūkių, siekiančių 
tolimą ateitį, esame atiden
gę visą eilę. Mindaugo pri
pažinimas karalium bene 
yra pirmas lietuvių akivaiz
dus įėjimas į viešąją pasau
lio areną. Žalgirio pergalė 
nulėmė ne tik Lietuvos, bet 
ir visos rytų Europos ateitį. 
Liublino unijos aktas prilygo 
Lietuvos kapituliacijai prieš
Lenkiją, kurio pasėkas te
bejaučiame ir šiandie, žo
džiu, praeities įvykiai dik
tuoja ir dabarčiai, kol jų ne
išmuša nauji radikalūs po
sūkiai.

Lygiai ir Vilniaus univer
siteto įsteigimas prieš 400 
metų lietuviams ir Lietuvai 
buvo nemažesnės reikšmės 
įvykis, kaip kad buvo Min
daugo karūnacija, Gedimino 
sapnas ir visa eilė kitų. Juo 
labiau, kad Vilniaus univer
sitetas tebeegzistuoja, tegu 
ir su pertraukomis,iki šios 
dienos.

Laikau sau didele garbe 
galįs šiandie kalbėti Vilniaus 
universiteto sukakties mi
nėjime. Esu vienas iš ne
daugelio Sydnejuje, savu 
laiku studijavęs ' Vilniaus 
universitete ir galįs laikyti 
save bent mažyte to univer
siteto dalimi. Tad ne vien tik 
aš, bet sakyčiau ir visi to 
meto mano kolegos esame 
apkrėsti tąja Vilniaus uni
versiteto dvasia, kuri neap
lenkia nė vieno, ir kaip išde
ginta žymė palieka visam 
gyvenimui. Tiesa, tada gal 
negalvojome tokiais aukš
tais ir plačiais terminais,

LIETUVIŲ
RADIO LAIDOS

ADELAIDE 5UV
Šeštadieniais 9 vai. ryto.

CANBERRA 2XX
K e t v i r t a d i e n i a i s 7 30 v. v.

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

SYDNEY 2EA
Antradieniais !-30v. pp.
Trečiadieniais 2 vai. pp. 

kaip šiandie, minint tą isto
rinę ir mūsų tautai lemtingą 
sukaktį, mes tik didžiavo- 
mės patekę į Vilniaus uni
versitetą, kaip į seniai iš
sapnuotą svajonę, lygiai 
kaip ir pats Vilnius buvo ta
pęs visiems lietuviams 
savotiška Mekka, kurio vien 
tik aplankymas galiojo tarsi 
paties gyvenimo realizavi
mas.
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Ginzburgas apie lietuvius
Gegužės 11 d. JAV Kong

reso Helsinkio Komisija ap
klausinėje žinomą sovietų 
žmogaus teisių aktyvistą 
Aleksandrą Ginzburgą, ne
seniai atvykusį į JAV, iškel
tus jį į sovietų šnipus. Šiame 
apklausinėjime dalyvavo 
VLIKo vicepirmininkas po
litiniams reikalams Dr. 
Kostas Jurgėla ir Lietuvių 
Žmogaus Teisių Komisijos 
pirmininkas Dr. Domas Kri
vickas. Dr. Jurgėla taip at
pasakojo šio apklausinėjimo 
lietuvius sąžinės kalinius 
liečiančią dalį:

GINZBURGAS, rusas, 
praktikuojąs stačiatikis, 
kalbėjo per vertėją. Staig
mena/buvo, kai jis savo žo
džius pradėjo tai: ’’Turiu 
pradėti liūdnu pareiškimu - 
balandžio 5 dieną nuo vėžio 
ligos mirė Tėvas Karolis 
Garuckas, katalikų kunigas, 
Lietuvių Helsinkio Grupės 
narys. Jo parašai yra ant vi
sų Lietuvių Helsinkio Gru
pės dokumentų. Per Lietu
vių Helsinkio Grupės nario 
Viktoro Petkaus teismą 
1977 metais Tėvas Karolis, 
jau sirgdamas, pareiškė: 
'Mes dirbome su juo kartu, 
tad ir manė turėtumėt paso
dinti į kaltinamųjų suolą. Aš 
laikyčiau sau garbe mirti la
geryje, kaip kad daugelis 
kitų Lietuvos Bažnyčios 
tarnų yra mirę’. Šimtai lie
tuvių atvyko palaidoti Tėvą 
Karolį, kunigą ir žmogaus 
teisių gynėją. Mes irgi liūdi
me dėl jo mirties. Aš prašau 
jus drauge su manimi jį pa
gerbti tylos minute”.

Ir taip Komisijos nariai, 
korespondentai ir visi ap
klausinėjimo salėje susirin

M. Dobužinskis Vilniaus Universiteto kiemas

kusieji ilgiau kaip minutei 
pagarbiai nulenkė galvas.

Ginzburgas toliau pami
nėjo Petrą Paulaitį, kuris 
jau virš 30 metų atkalėjo, o 
taip pat Lietuvių Helsinkio 
Grupės narius Viktorą Pet
kų ir Balį Gajauską. Ginz
burgas paklausė: ”Ar 
turime dėti, pastangų juos 
išvaduoti?” ir čia pat pats 
atsakė: "Būtinai turime tai 
daryti”.

Dr. Jurgėla priėjo prie 
Ginzburgo ir padėkojo jam 
VLIKo vardu už paminėjimu 
lietuvių sąžinės kalinių.

LIETUVIAI
NAUJI LIETUVIŲ RAŠY
TOJŲ DRAUGIJOS 
NARIAI

Visų narių slaptu balsavi
mu į Lietuvių Rašytojų 
Draugiją priimti šie rašyto
jai: Juozas Almis Jūragis, 
Australijoje gyvenąs poe
tas; Petras Melnikas, 
beletristas (JAV); Marija 
Slavėnienė ir Aldona Veš- 
čiūnaitė (Janavičienė), abi 
Australijoje gyvenančios 
poetės; Jonas Zdanys, poe
tas,Vertėjas (JAV). Dabar 
Lietuvių Rašytojų Draugija 
turi 100 narių.

SUSTABDOMAS 
’’KELEIVIS”

Nuo gegužės 15 d. ’’Kelei
vio” leidimas sustabdomas.

Tokį nemalonų sprendimą 
privertė padaryti ’’Keleivio” 
finansinė padėtis. Jau kuris

VLIKas ragina lietuvius 
laisvajame pasaulyje siųsti 
telegramas ir laiškus savo 
gyvenamų kraštų vyriausy
bių galvoms, parlamentams, 
spaudai. JAV lietuvius ragi
na rašyti prezidentui Carte- 
riui, Department of State, o 
taip pat JAV Congreso Hel
sinkio Komisijai, kurios pir
mininkas yra Congressman 
Dante B. Fascel.

Helsinkio Komisija buvo 
sudaryta 1976 mėtais prie 
JAV Kongreso ir jai buvo 
pavesta prižiūrėti ir skatinti 
Europos Saugumo ir Bend
radarbiavimo Europoje 
Konferencijos Galutinio Ak
to nutarimus ir įsipareigo
jimus.

(ELTA)

PASAULYJE
metas nebebuvo galima galų 
sumegzti. Gelbėjo tik prieš 
daug metų sudarytos san
taupos, bet jos nebuvo to
kios, kad jų užtektų ilgiems 
laikams.

Amerikos Lietuvių So
cialdemokratų S-gos leidžia
mas ’’Keleivis” pradėjo eiti 
1905 m. vasario 9 d. Nuo 
1953 m. liepos 1 d. "Keleivį” 
redagavo Jackus Sonda (g. 
1893 m.).

’’Keleivis” buvo rimčiau
sias liet, socialistų laikraštis, 
nuolat stovėjęs už Lietuvos 
nepriklausomybę. Apie 1911 
m. ’’Keleivis” buvo pasiekęs 
net 23.000 prenumeratorių 
ir jo spaustuvė spausdino 
periodinius leidinius dar lat
viams (1), lenkams (2) ir 
anglams (1). "Maikio ir Tėvo 
Pasikalbėjimai” buvo pasi
daręs nepabaigiamas humo
ristinis skyrius, gana popu
liarus "Keleivio” skaitytojų 
tarpe.

Baltai mini 
trėmimus

TRĖMIMŲ MINĖJIMAI '

N.S.W. Jungtinis Baltų 
Komitetas birželio 10 d., 
sekmadieni, Latvių salėje 32 
Parnell St., Strathfield, 4 
vai. rengia birželio trėmimų 
- minėjimą koncertą. Pas
kaitą skaitys advokatas 
Geoff Ferrow, M.A., L.L.B., 
Liberalų Etninės Tarybos 
vicepirmininkas, o koncerti
nėje dalyje pasirodys lietu
vių, latvių ir estų chorai.

Savaitę vėliau, birželio 16 
d., šeštadienį, lygiai 12 vai. 
pabaltiečių karių organiza
cijos iškilmingai padės vai
nikus prie žuvusių karių pa
minklo Martin Plaza, Syd
nejuje.

Jungtinis Baltų Komite
tas kviečia visus lietuvius, 
latvius ir estus skaitlingai 
dalyvauti tiek minėjime, 
tiek ir vainiko padėjimo iš
kilmėse, prisimenant iš
tremtuosius pavergtus tau
tiečius tėvynėje ir kovotojus 
dėl žmogaus teisių kalina
mus Sov. Sąjungos vergų 
stovyklose.

V. Patašius 
N.S.W. Jungtinio Baltų 
Komiteto pirmininkas

po 74-ių tarnybos metų šis 
lietuviškas savaitraštis gy
venimo priverstas pasitrau
kia į pensiją, palikęs išeivi
jos lietuvių gyvenime ryškų 
vaizdą. (E.L.)
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Neatsakomas klausimas
Sąryšyje su ateinančių 

birželio trėmimų minėjimais 
kyla minčių, kurias vertėtų 
priimti dėmesin mums pa
tiems, o gal net ir paskleisti 
plačiau, kad laisvojo (?) pa
saulio žmonės bent pra
merktų akis ir būtų perspė
ti, prie ko šiandieninė politi
ka veda ir kokiais principais 
vadovaujasi. Diplomatijos 
vardan šiandie viskas patei
sinama, net ištisų tautų nai
kinimai, brutaliausi trėmi
mai ir skaudžiausia politinė 
priespauda. Šių aukų tarpe 
yra ir lietuvių tauta. Tačiau 
po antrojo pasaulinio karo 
politika radikaliai pasikeitė: 
žiūrima ir pripažįstama tik 
tai, kas turi galios ir kas yra 
viršūnėje neklausiant, kaip 
tos politinės galios pasiekta 
ir kokiomis priemonėmis ji 
išlaikoma.

Vis tik vienoki principai 
galioja teorijoje, gi visai ki
tokiais vadovaujamasi 
praktikoje. Štai praūžė ant
rasis pasaulinis karas, kuris 
buvo vedamas už demokra
tiją ir tautų laisvę. Tačiau 
karas pasibaigė tik vieno ti
rono sunaikinimu, o jo vie
toje tos pačios demokratijos 
išsiaugino naujų tironų, ku
rie šiandie atvirai grasina 
toms pačioms demokrati
joms ir visam pasauliui. Ko
vota šūkiu už tautų laisvę. 
Ar tas principas nors kur 
buvo vykdomas? Tiesa, pri
dygo po karo ir susidarė 
šimtai nepriklausomų 
valstybių visame pasaulyje, 
bet nė viena tauta ar anks
čiau tautiniu pagrindu gy
vavusi valstybė, tyčia ar ne
tyčia patekusi tironų naguo
se, neatgavo savo nepri
klausomybės, ir liūdniausia, 
kad tarptautiniuose politi
kos forumuose niekas šito 
klausimo nekelia, lyg tai bū
tų iš anksto susitarta, palai
minta ir užkasta. Išsilaisvi
nusios tautos, buvusios Eu
ropos galingųjų kolonijos, 
kaip tik dar pro forma galio
jančių galybių nuolaidų re
zultatas. Bet ar nors vienas 
kraštas ar tauta išsilaisvino 
ar buvo išlaisvinta, kurios 
pateko į rytietiško tirono 
nagus? Priešingai, kaskart 

Mielus mūsų bičiulius Stasį ir Danutę Skorulius ir brolį 
bei visus artimuosius, Stasio motinai

A.A.
VIKTORIJAI SKORULIENEI 

mirus, liūdesy giliai ir nuoširdžiai užjaučiame.
Tamara ir Benius Vingiliai

Brangius Danutę ir Stasį Skorulius, brolį Algimantą ir 
visus artimuosius, Stasio ir Algimanto motinai

A.A.
VERONIKAI SKORULIENEI 

mirus, gilią ir nuoširdžią užuojautą reiškia
Bronė Baltramijūnienė ir

Raimondas Baltramijūnas
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vis užgrobiami nauji kraštai, 
subversyvine veikla ar net 
kariniais įsikišimais (Ango
la, Afganistanas, Iranas) 
paverčiama sau palankiais 
satelitais, ir taip tironija 
plečiasi, o demokratijos, 
kaip tie angelai sargai, te
moka tik savo praradimus 
apverkti be jokios akcijos ar 
reakcijos.

Diplomatinėje arenoje ly
giai tas pats. Kai nuo seno 
diplomatijoje galiojo nuos
tatai, kad tautų ir valstybių 
reikalus reprezentuotų ir 
tvarkytų pirmoj eilėj nesu
tepti, ne tik aktyviais, bet ir 
moraliniais pagrindais šva
rūs žmonės ■ atstovai, šian
die to nėra: valstybių prieky 
ar diplomatinėse derybose 
figūruoja nenuslepiami kri
minalistai, ir su jais skaito
masi, lyg jie darbuotųsi ir 
veiktų žmonijos ir žmogaus 
teisių gerovei, ir dažniausiai 
jų žodis yra, lemiamas vien 
tik dėl to, kad; jie agresyvūs 
ir su niekuo nesiskaito. Ir 
visai nenuostabu, kad tokio
se sąlygose ir nuotaikose 
laisviesiems ir taikingiems 
demokratams belieka tik 
trauktis užleidžiant naujas 
pozicijas ir teritorijas agre
soriams. Juo labiau, kad bet 
kokia kad ir kriminaliniu 
keliu galią pajėmusi vyriau
sybė tuoj pat pripažįstama

MIRUSIEJI
MIRĖ

JONAS KARITONAS

Nors mirtis ir yra kasdie
nis reiškinys, į kiekvieno 
žmogaus duris pasibeldžia, 
tačiau prie to negalime pri
prasti. Mirtį visados sutin
kame su šiurpuliu ir grau
duliu savo širdyje. Ypač 
mums lietuviams graudu, 
kai miršta iš mūsų nedidelės 
bendruomenės tvirtai są
moningas lietuvis, nes var
giai ar jį kas mums bepa
keis.

Gegužės 11 d. Cabrama- 
ttos ligoninėje mirė Jonas 
Kantonas, mokytojas, gi
męs 1906 m. Jalguvoje, Lat
vijoje. Mokėsi Šiaulių gim
nazijoje ir mokytojų semi
narijoje, kurią baigė 1925 m. 
Tais pačiais metais pradėjo 
mokytojauti Maironių pra- 

teisėta, kas reiškia, kad tuo 
pačiu įteisinamas smurtas ir 
primesta banditiška valia. 
Štai kur yra ne vien tik mū
sų, bet viso vakarietiško pa
saulio tragedija.

Iš tiesų, tautų ar 
valstybių santykiuose grą
žinus bent rudimentalinius 
moralės principus, pasaulis 
galėtų atsikvėpti nuo įtam
pos ir nebūtų tokia grės
minga ateities konfliktų tra
gedija. Australiškas princi
pas - gyvenk ir leisk kitam 
gyventi - galėtų būti ateities 
žmonijos sugyvenimo ir 
gerbūvio pagrindu.

Gal ir mums šiandie visai 
nereikėtų minėti skaudžiųjų 
birželio trėmimų, gal šiandie 
visi būtume savo tėvynėje ir 
entuziastingai keltume jos 
gerbūvį, jeigu būtų laikytasi 
pereito karo pagrindinių 
principų ir sūkių. Dėl to ir 
tie trėmimų minėjimai turi 
daug didesnės prasmės ir 
reikšmės, kad per juos bu
diname gerbūvy apsnūdusio 
Vakarų pasaulio sąžinę ir 
drauge perspėjame, kad 
nieko nedarant ir nuolat 
nuolaidžiaujant ištiks toks 
pats, kaip pabaltiečių, liki
mas ir šiandie saugiai snū- 
duruojantį vadinamą laisvąjį 
pasaulį

Taigi, šiandie pasaulyje 
praktikuojama neįsivaiz
duojama veidmainystė. Kad 
kas išdrįstų šitai viešai pa
sakyti, kad kas išdrįstų:'..

(v.k.)

džios mokykloje, kur išbuvo 
13 metu. Vėliau buvo pa
keltas į mokyklos vedejo 
pareigas ir perkeltas į Luo
kės pradžios mokyklą, čia 
išbuvo iki sovietai užplūdo 
antrą kartą Lietuvą.

Joną Kantoną teko pažin
ti ankstyvoje jaunystėje, kai 
jis buvo Šiaulių tunto skau
tas, kartu stovyklavome 
Santeklių stovykloje ir bu
vome net vienoje skiltyje. 
Atsimenu,'tai buvo žvalus, 
inteligentiškas berniukas, 
vėliau geras mokytojas ir 
geras visuomenininkas. Jo 
visuomeninė veikla buvo 
plati: skautas, ateitininkas, 
dirbo su pavasarininkais, su 
jaunaisiais ūkininkais, šau
liais.

Pasitraukdamas į 
Vakarus Jonas paliko savo 
jauną šeimą: žmoną, sūnų ir 
tris dukteris, kurių niekada 
negalėjo pamiršti. Būdamas 
iš profesijos ir iš pašaukimo 
mokytojas, jis buvo idealis
tas ir pasiliko tokiu iki pat 
gyvenimo pabaigos. Karo 
audrų atblokštas į Australi
ją, čia greitai įsijungė į kul
tūrinį ir visuomeninį darbą. 
Gyvendamas Sydnejuje, 4 
metus mokytojavo savait
galio mokykloje, dirbo Apy
linkės valdybose, ypač daug 
dirbo Katalikų Kultūros 
Draugijoje eidamas įvairias 
valdyboje pareigas. Jonas 
buvo ramaus ir pastovaus 
būdo vyras, dirbo vandens 
valdybos labaratorijojė, 
bendradarbių ir viršininkų 
gerbiamas. Turėjo gerą ir 
pastovų darbą, kuriame iš
dirbo apie 30 metų, įsigijo 
gerus namus ir laukė žmo-

Dėmesio filatelistams ir... 
visiems

NAUJIENA RINKĖJAMS 
IR...VISIEMS

Prieš keletą mėnesių 
Amerikoje pasirodė ir dabar 
Australijos krantus pasiekė 
specializuotas Lietuvos paš
to ženklų katalogas. Oficia
lus jo leidėjas yra garsioji 
amerikiečių rinkėjų sąjunga 
The Collectors Club, bet vi
są medžiagą parūpino liet, 
filatelistų draugijos New 
Yorke ir Toronte, kurios at
žymėtos tituliniame pusla
pyje. Katalogas atspaustas 
anglų kalba, nes didokas eg
zempliorių skaičius automa
tiškai keliauja Collectors 
Club nariams - prenumera
toriams. Vadinasi
POSTAGE STAMPS OF 
LITHUANIAN.

Katalogas išleistas labai 
gražiai, ant kreidinio popie
riaus, su visų lietuviškų 
pašto ženklų bei jų projektų 
nuotraukomis. Čia randami 
ženklai nuo pačių pirmųjų, 
išleistų paskubomis Vilniuje 
1918 m. gruodžio 27 d., kurie 
atrodė kaip maži balti po
pierėliai su kainos įrašu, iki 
paskutiniųjų Nepriklauso
mybės laikotarpio leidinių. 
Čia simboliškai atsiskleidžia 
valstybės augimas tarp 1918 
ir 1940 metų, o ženklų turi
nyje matosi Lietuvos istori
ja, garsieji asmenys ir įvy
kiai, gamtovaizdis ir to meto 
mintys bei atsiekimai. Yra 
pilnos žinios apie 1919-20 
metų provizorinius ženklus, 
kurie pasirodė Raseiniuose, 
Telšiuose, Gardine. Galuti
nis skyrius apima užspaudus

A.a. J. Kantonas

nos kada galės atvažiuoti. 
Bet, deja, žiaurus ir žmo
gaus laisvę pavergęs komu
nistinis režimas, neleido 
žmonai išvykti iš Lietuvos ir 
jis jos niekada nesulaukė. 
Nostalgijos slegiamas ėmė 
sirgulioti ir galiausiai palūžo 
sveikata, atsidūrė ligoninėje 
iš kurios jau hebeišejo.

Sydnejaus lietuvių kape
lionas kun. P. Butkus, daly
vaujant dideliam būriui tau
tiečių, palaidojo velionį 
Rookwoodo kapinėse, lietu
vių sekcijoje, gegužės 15 d. 
Atlaikė gedulingas mišias ir 
pasakė pamokslą. Atsisvei
kinimo žodį per rožančių ir 
prie karsto duobės pasakė: 
A. Skirka ramovėnų vardu, 
A. Vinevičius Katalikų Kul
tūros D-jos vardu, J. Rama
nauskas giminių ir draugų 
vardu, S. Pačėsa - šaulių 
vardu ir J. Kedys.

Teko susirinkusiems prie 
kapo draugams nustebti, kai 
A. Migevičius, velionio turto 
patikėtinis, perskaitė atsi- 

(pvz. "Laisvi Telšiai” ir t.t.) 
ant sovietinių ženklų, ku
riuos 1941 m. birželio - liepos 
mėnesį vietinėse spaustu
vėlėse pasigamino 9 Lietu
vos miestai.

Katalogas yra ilgų metų 
tyrimo vaisius. Per tą laiką 
pakito - dėl pasitraukimo ar 
mirties - bendradarbių sąs
tatas, tačiau didžiausią dar
bą, tvarkant medžiagą ir 
rinkimą spaustuvėje, atliko 
newyorkietis Karolis Matu- 
zas. Buvo taip pat jo nuopel
nas, kad katalogą, kaip 
tarptautinio masto leidinį, 
priėmė The Collectors Club, 
pridėdamas savo paramą ir 
išleisdamas serijoje ’’Theo
dore E. Steinway Memorial 
Fund Handbooks”. Šiuo ke
liu veikalas greičiau pasklis 
pasaulyje. Karoliui Matuzui 
(kurį, tarp kitko, daug kas 
žino ir iš liet, dokumentinių 
filmų) priklauso didi padėka 
ir pagarba.

Katalogas pirmoje eilėje, 
žinoma, bus svarbus lietu
viškų pašto ženklų rinkė
jams, ne tik pradedantiems, 
bet ir specialistams. Šalia 
pagrindinių ženklų, čia nu
rodyta variacijos, klaidos, 
suvenyrinės antspaudos ir 
visa rinkėjui žinotina me
džiaga. Tai iki šiol tiksliau
sias ir daugiausia informaci
jų suteikiąs darbas, prašo
kąs davinius, randamus 
įprastiniuose pasaulio kata
loguose kaip Gibbons, 
Michel, Scott ir panašiai. 
Galima pridėti, kad dėl re
prezentatyvios išvaizdos 
katalogą turėtų įsigyti ir 
šiaip knygas mėgstą, tauti
niai susipratę lietuviai, nes 
leidinys yra ne tiek eilinis, 
kiek dokumentacinis. Leidi
nį praturtina keli puslapiai 
rūpestingų žinių iš Lietuvos 
istorijos, geografijos ir kal
bos.

Australijoje katalogą ga
lima gauti Sydnejaus ir 
Adelaidės liet, bibliotekose, 
Melbourne pas Henr. Anta
naitį, Canberroje pas Dr. A. 
Stepaną, Newcastlyje pas 
Vyt. Donielą. Kaina šiuo 
metu apie 14-15 dol.

vdn.

Prie Sydnejaus liet, bib
liotekos, Lietuvių Klube, 
kuriasi filatelistų - numiz
matikų (pašto ženklų ir pini
gų rinkėjų) būrelis, Česlovo 
Liutiko vadovybėje. Talki
ninkai Liudas Barkus ir Vyt. 
Doniela. Turintieji tokių in
teresų prašomi susisiekti su 
p. Č. Liutiku.

**
Paminėti Vilniaus univer

siteto sukaktį, balandžio 1 d. 
Vilniaus pašte buvo varto
jamas specialus pašto ants
paudas. Pranešama, jog 
žmonės eilėje stovėjo valan
das. Antspaude matoma da
lis universiteto rūmų, ap
sukta rusišku įrašu: ”Vil- 
niusskomu universitetu 400 
let. Vilnius počtamt - Vilnius 
- l-IV-1979’.

sveikinimo žodį paties velio
nio.

Sudiev, Jonai, tegul tave 
paliečia Dievo gailestingu
mas ir amžina šviesa.

Pasilikusieji prie kapo 
duobės sugiedojo Lietuvos 
himną.

A. Mauragis
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Vilniaus Universiteto įnašas Lietuvai
Atkelta iš psl. 1

Nenuostabu, kad Vilnius 
buvo ir tebėra lietuviui tie
siog magiškas žodis: mes 
nebuvome pilnai patenkinti 
atgauta laisve, nes trūko 
Vilniaus; lygiai priėmėm se
kusias skaudesnes pasėkas, 
nes atgavome Vilnių. Ir 
šiandie, nors ir kaip Vilnius 
vystomas kaip internacio
nalinis miestas, jis vis tiek 
yra Lietuvos ir lietuvių tau
tos širdis. Ir ne vien dėl to, 
kad jame suburtos visos 
Lietuvos administracinės 
įstaigos, kurios šiandie dau
giau ar mažiau tėra tik oku
pacinės valdžios įrankiai, 
bet gal svarbiausia, kad čia 
yra Vilniaus universitetas, 
kuriame susibūręs

lietuvių jaunimas, 
pati sąmoningiausia lietuvių 
tautos dalis, kupina tautinio 
sąmoningumo ir idealizmo, 
kurio dar nenustelbė prag
matiški išskaičiavimai.

Prieš 40 metų mes jauni 
studentai net nenutuokėme 
ir nepagalvojome, ką reiškia 
Vilniaus universitetas Lie
tuvai ir lietuviams. Užteko 
tada tik būti Vilniuje, lan
kyti Vilniaus universiteą ir 
tuo džiaugtis. Tai buvo tarsi 
savotiška aureolė kiekvie
nam, kuris ta privilegija 
naudojosi. Juk iš tikrųjų, 
kas yra buvęs Vilniuje, jame 
gyvenęs ir.ypač lankęs Vil
niaus universitetą, tas išeina 
visam gyvenimui paženklin
tas, išsineša neišdylančią, 
tarsi išdegintą charizmą. Be 
abejo, šitą jaučia kiekvienas 
ne tik dabar, bet ir praeity
je, prisimenant tuos visus 
didžiuosius lietuvius, kaip 
Mažvydas, Valančius, Dau
kantas, Daukša, Stanevičius 
ir eilė kitų.

Kai prieš 400 metų buvo 
steigiamas Vilniaus univer
sitetas, jo pirminė paskirtis 
buvo sudaryti Lietuvoje už
tvarą besiplečiančiam pro
testantizmui, bet su laiku jis 
išsivystė į reikšmingiausią 
mokslo židinį visoje rytų 
Europoje. Jau pats Vilniaus 
universiteto įsteigimas pa
kėlė lietuvių prestižą ir su
žadino tautines ambicijas, 
nes universitetas buvo įkur
tas ne kur kitur, o Vilniuje, 
pačioje Lietuvoje, kuri anais 
laikais Vakarų Europos 
akyse dar tebegaliojo kaip 
barbariškas kraštas, neturįs 
netgi savo rašto! Ir keista, o 
iš kitos pusės ypač mums 
svarbu, kai tokioje civilizuo
toje Vakarų Europoje dar 
vyko barbariškos raganų 
medžioklės, liepsnojo laužai, 
degindami eretikus, Lietu
voje kūrėsi universitetas, 
galiojo valstybės teisynas, 
žinomas Lietuvos Statuto 
vardu, kuriuo buvo apsau
gotos žmogaus teisės. Tai 
buvo radikalus posūkis kul
tūrine prasme.

Deja, šitoji permaina vy
ko kaip tik Lietuvos galybes 
saulėlydyje. Pajutę Lietu
vos silpnėjimą, nuolat ją te- 
riojo godūs kaimynai, ypač 
agresyvioji Maskva, kilęs 
didysis Šiaurės karas Lietu
vą per keliasdešimt metų 
nuteriojo skersai ir išilgai, 
pagaliau nuolatiniai įtempti 
santykiai su lenkais jau ne
skaitant dažnai prasiver
žiančių nelaimių, kaip maro,, 
epidemijos, - visa tai nesu
darė palankios atmosferos 
plėtotis kultūriniam gyveni
mui Lietuvoje. O tačiau vi
sos tos aplinkybės nepastojo 

kelio ' ir nesunaikino paso
dintų kultūrinių daigų. Tarp 
karų ir gaisrų Vilniaus uni
versitetas išsilaikė ir dargi 
sparčiai plėtėsi. Ypač reikš
mingas dar tas faktas, kad 
visoje Rytų Europoje Vil
niaus universitetas buvo 
vienintelė aukštojo mokslo 
įstaiga visame milžiniškame 
regione. Tik po dėlių dešim
čių metų įsisteigė Tartu 
universitetas Estijoje, o dar 
po 50 metų ir Maskvoje. 
Taigi, tuo laiku Vilniaus 
universitetas buvo pagrin
dinis mokslo centras į rytus 
nuo Krokuvos. Šis faktas 
Lietuvai buvo ypač reikš
mingas. Gal politine ir kari
ne galybe tuo metu Lietuva 
jau neimponavo, tačiau Lie
tuvos rankose buvo naujas 
kozeris - Vilniaus universi
tetas, kuris kėlė Lietuvos 
Srestižą kultūrine prasme.

uo labiau, kad ir universi
tetas buvo internacionalinio 
pobūdžio: dėstomoji kalba, 
kaip kad visur priimta, buvo 
lotynų, dėstytojai iš įvairių 
kraštų, netgi Ispanijos, Ita
lijos, Ainglijos, tad ir stu
dentų pribuvo iš visų rytinių 
kraštų. Bet ir čia lietuviai 
studentai turėjo išskirtinų 
privilegijų: buvo universi
teto bendrabučių, kuriuose 
tegalėjo apsigyventi tik lie
tuviai studentai arba moką 
lietuviškai. Iš kitos pusės, 
kadangi universitetas buvo

Litografija

Pas menininkus
Dail. keramikė Jolanta 

Janavičienė savo meniniais 
keramikos išdirbiniais vis 
plačiau garsėja. Jos darbų 
jau įsigijusios šios galerijos: 

•'South Australian National
Ahi>Ghllery, S.A.

Permanent Art Collection 
of ‘4Alberta, Edmonton, 
Canada.

olfiterancionalinis Kerami
kos Muziejus, Faenzoj, Italia 

Lietuvoje ir jos sostinėje, 
tad kaip mokslo įstaigai ne
išvengiamai derėjo ir net 
būtina buvo susidomėti pa
čia Lietuva, lietuvių tauta. 
Ne kur kitur, o Vilniaus uni
versitete buvo atidengta 
Lietuvos praeitis, iš kur 
išaugo tokie istorikai kaip 
Teodoras Narbutas, Dau
kantas, Lelevelis, Danilevi
čius, iš čia sėmėsi sau kūry
binės medžiagos tokie pa
garsėję lenkų romantikai 
rašytojai, kaip Slovackis, 
Kraševskis, Kondratavičius, 
Adomas Mickevičius. Tos 
pažangios dvasios pagauti 
iškilo ir patys lietuviai, kaip 
architektas Laurynas Stuo- 
ka Gucevičius, Ambraziejus 
Pabrėža, Silvestras Valiū
nas, Simonas Stanevičius, jų 
tarpe ir patys garsieji vysk. 
Motiejus Valančius, istori
kas Simonas Daukantas. 
Susidomėta ir lietuvių kal
ba, o ją mokėti netgi buvo 
privalu ypač teologijos stu
dentams, kurie buvo ruošia
mi apaštalavimui Lietuvoje. 
Universitetas taip pat 
turėjo ir savo spaustuvę bei 
leidyklą ir jos buvo leidžiami 
lietuvių kalba religiniai raš
tai, netgi lietuvių kalbos va
dovėliai, ruošiami žodynai. 
Taigi, lietuviškoji dvasia, 
ypač su romantizmu, Vil
niaus universitete buvo do
minuojantis faktorius. Tuo 
pačiu pabrėžtinas faktas,

Von Bertouch Gallery, 
Newcastle, N.S.W.

Art Gallery of Rock
hampton, Rockhampton, 
Qld.

Pardavimui jos darbų 
pastoyjai išstatyta Holds
worth; Strawberry Hill, 
Potters, Ben Boyd, St. Ives, 
Kenwick ir Old Bakery ga
lerijose Sydnejuje, Yester 
Grange, Mėlynuose Kalnuo-

Vilniaus universiteto 
sukakčiai

KELIONĖ PO UNIVERSITETO KIEMUS

Iš Observatorijos kiemo pro žemiausioje pietinio pas
tato siaurą angą galima patekti į senosios Akademijos 
Spaustuvės kiemą.

16 a. antroje pusėje didikas Kristupas Radvila Našlai
tėlis, perėjęs į katalikybę, padovanojo Vilniaus Akade
mijai savo mirusio tėvo, protestanto, spaustuvę. Iš Nes
vyžiaus atvežtą spaustuvę jėzuitai pastatė pietiniame šio 
kiemelio pastate. Pradžioje tas senas skliautuotas pasta
tas turėjo kieme dvi atviras arkas. Vėliau viena buvo už
mūryta. Aukšta aklina vakarinė siena ir vaizdas į rūmų 
bokštus, kylančius už stogo, teikia siauram kiemeliui ro
mantiškos nuotaikos.

Greta Spaustuvės kiemo yra kitas, architektūriškai 
mažiau įdomus, kiemelis, į kurį reikia eiti siauru praėjimu 
pro pusrūsį. Šio kiemo namų dalis yra daug naujesnė, 
statyta 19 a. ant buvusios universiteto vaistinės mūrų. 
Tad ir kiemelis vadinamas Vaistinės vardu.

Grįžtame į Spaustuvės kiemą. Šalia jo neseniai buvo 
pastatyta naujoji knygų saugykla, pažymint Universiteto 
Mokslinės Bibliotekos 400 m. sukaktį. Si saugykla įrengta 
pagal šių dienų technikos reikalavimus ir pritaikyta ver
tingiems leidiniams saugoti.

Kažin, ar ir Amerikoj išleista Lietuvių Enciklopedija 
turi tenai prieglobstį? Juk kažkur Vilniuje ta enciklope
dija yra, bet tik su specialiu leidimu galima ja pasinaudo
ti.

Jeigu jau taip saugoma, tai, matyt, labai vertinama.

A. Karazijienė

kad Vilniaus universitetas 
gerokai pristabdė lenkybės 
plitimą Lietuvoje, o su ro
mantiniu sąjūdžiu netgi 
skleidė lietuvišką dvasią per 
istorines bei lingvistines 
studijas.

Tiesa, nebuvo lengva 
paprastam lietuviui patekti į 
universitetą: jį baigti ir 
gauti diplomą tegalėjo tik 
kilmingųjų luomo, o iš pačios 
diduomenės nedaug buvo 
tokių,kurie nebūtų pasidavę 
lenkiškajai įtakai. Vis dėl to 
lietuviai rado kelių ir būdų 
pralaužti tas socialines už
tvaras ir įstojus į universi
tetus vėliau iškilti lietuvy
bės apaštalais ir net vadais.

Nors 1832 metais Vilniaus 
universitetas buvo rusų 
uždarytas, bet per jį įžieb
toji lietuvybės dvasia plėto
josi nesulaikomai. Pasklidę 
po visus aplinkinius univer
sitetus lietuviai studentai 
sudarė savo tautinius rate
lius, kas privedė ne tik prie 
tautinio atgimimo, bet ir 
prie nepriklausomybės.

Giliausia ir efektyviausia 
prasme Vilniaus universite
tas tapo lietuvybės židiniu 
nuo 1939 metų atgavus Vil
nių. Kaip žinia, dar nuo ku
nigaikščių laikų Vilnius buvo 
daugiau internacionalinis.

se, Beaver Gallery, Can
berra, ir Distelfink galerijo
je Melbourne.

Dail. Vytas Antanas Še- 
relis, gimęs 1941 m. Vokie
tijoje, tapytojas, grafikas, 
muzikas, apkeliavo Angliją ' 
grodamas indišku instrū*’ 
mentu Sitar su įvairiomis 
grupėmis. Jis taip pat yra 
uliustratorius, dirbęs žur
nalams ’’Time Out”, "O.Z.”' 
ir taip pat reklaminėm 
agentūrom.

"Tarp menų ir muzikos", 
sako jis, ”aš nematau didelio 
skirtumo, tiktai mechanika 
kitokia. Kūrybinis procesas 
lieka tas pats, kokia kūno 
dalis jam nepaklustų - ar tai 
akys, ausys, ar rankos”. 

bet jis vis tiek išliko lietu
višku. Paskubintai ir net 
prievarta Vilnius buvo nu- 
lietuvinamas lenkų okupaci
jos laikais. Tada ir pats uni
versitetas buvo įkinkytas 
lenkinimo misijai. Tik nuo 
1939 metų Vilnius pradėjo 
atsigauti lietuviška dvasia. 
Ir be abejo daugiausia tos 
lietuvybės paskleidė kaip tik 
Vilniaus universitetas. Kaip 
greitai Vilnius atlietuvėjo 
galima spręsti iš to, kad 
1939 metų pabaigoje mieste 
retai kur buvo galima susi
kalbėti lietuviškai, bet jau 
po metų Vilniuje dominavo 
lietuvių kalba ne tik įstaigo
se bet ir krautuvėse.

Vilniaus universitetas, 
tegu jis dabar vadinamas 
Kapsuko vardu, ir šiandie
ninėse sąlygose yra pagrin
dinė Vilniuje lietuvybės 
tvirtovė. Nors miestas ir 
atskiestas paskubomis pri
vežtais rusais kolonistais, 
vis tik į Vilnių suvažiuoja 
tūkstančiai idealistiškai nu
siteikusios ir tautiniai są
moningo jaunimo, kupino 
patriotinės dvasios. Univer
sitete dėstomoji kalba yra 
lietuvių kalba, visas oku
puotos lietuvos kultūrinis 
gyvenimas irgi koncentruo
tas Vilniuje, kur pagrindinis 
vaidmuo atitenka Vilniaus 
universitetui.

Keturių šimtų metų Vil
niaus universiteto sukaktis 
tai nėra mums vien tik am
bicijos reikalas, kad jis se
niausias visoje rytų Euro
poje. Jis buvo ir tebėra le
miamas akstinas lietuvybei 
gaivinti ir ją išlaikyti. Lei
džiant fantazijai pažaisti tik 
pabandykime įsivaizduoti, 
kokia lietuvių padėtis būtų 
be Vilniaus universiteto. 
Juk gyvenime dažnai nežy
mūs pradžioje įvykiai išsi
vysto į didžiulius sąjūdžius, 
lemiančius tolimą ateitį. Vil
niaus universiteto vaidmuo 
buvo lemtingas lietuvių tau
tai ne vien tik praeity, bet ir 
šiandie ir net kiekvienam iš 
mūsų šičia Australijoje.

V. Kazokas
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N am i e ir svetur
MOTINOS DIENA 

PERTHE

Naujai išrinktoji Pertho 
Apyl. Valdyba (pirmininkė 
p. Francienė) ukrainiečių 
salėje surengė motinoms 
pagerbti pobūvį. Šį kartą 
minėjimas praėjo be įprasti
nių garbės prezidiumų, pra
kalbų, paskaitų...

Valdyba ir talkininkės pa
gamino ir gražiai patiekė 
skanius pietus, kurių gausu
mu reikėjo stebėtis. Vaišėse 
dalyvavęs kroatas kunigas 
palaimino valgius.

P. Kasputis valdybos var
du pasveikino pobūvyje da
lyvaujančias motinas ir pri
simindamas palikusias Lie
tuvoje bei mirusias visame 
pasaulyje, o ypatingai ken
čiančias tremtyje lietuves 
motinas, pakvietė jas pa
gerbti tylos minute. Ramo- 
vėnų vardu kalbėjo p. Jau- 
degis, o jaunimo vardu - E. 
Stankevičius. Vaišių daly
viai visoms motinoms sugie
dojo "Ilgiausių metų”.

Besivaišinant taut, šokių 
grupė, p. Francui grojant, 
pašoko keletą šokių, o p.p. 
A. Pasčekaitė ir Plučaitė 
deklamavo dienos nuotaikai 
parinktų eilėraščių.

Į minėjimą tautiečiai atsi
lankė nuostabiai skaitlingai. 
Ypatingai džiugino ir jauni
mo gausus dalyvavimas.

Puota - pietūs turėjo mo
tinas atpalaiduoti nuo kas
dieniškumo, bet rengėjos ir 
talkininkės irgi motinos, tad 
po vaišių už jų pastangas 
tautiečiai gražiai padėkojo.

Lietuviai
Brisbanėj

YPATINGAI IŠKILMIN
GAS MOTINOS DIENOS 

MINĖJIMAS

Motinos Dienos minėji
mas įvyko gegužės 5-tą die
ną, šeštadienį, Railway Ins
tituto salėje, City. Minėji
mas buvo tuo iškilmingas, 
kaip niekad, nes meninę 
programą išpildė iš Sydne
jaus atvykusi skaitlinga 
tautinių šokių grupė "Sūku
rys”, kuris į čia užgriuvęs 
vos nenuslopino neskaitlin
gų brisbaniečių. Minėjimas 
pradėtas 7.30 vai. Apylinkės 
pirm. K. Bagdonas trumpu 
žodžiu pasveikino Motules, 
svečius sydnejiškius bei vi
sus susirinkusius. Nekalbė
siu per ilgai, sakė pirminin
kas motulėms, nes šį vakarą 
į jus bus kalbama ne žo
džiais, bet svečių šokiais. 
Kalbų esame daug prisi
klausę, o meninės progra
mos, kokia bus čia išpildyta, 
daugelis iš mūsų dar nesame 
njatę.

Sekė minėtos grupės va
dovės p. M. Cox trumpas vi
sos grupės vardu pasisvei
kinimas su brisbaniečiais ir 
padėka už malonų sutikimą 
ir priėmimą. Mūsų vietiniai 
patys mažiausieji, kapeliono 
vadovaujami, padainavę 
motulėms dainelę, pasklido į 
salę papuošdami visas mo
tules gėlių puokštelėmis. 
Taip pat vietos mergaičių 
grupė gitarai pritariant pa
dainavo dvi daineles. Po to, 
pajudėjo mūsų svečiai šokė
jai. Įpinant mergaičių dek
lamacijas motinoms, šokėjai 
-jos pylė šokį po šokio. Gy-

MOTINOS DIENA 
CANBERROJE

Motinos Dienos minėji
mas įvyko gegužės 5 d. St. 
Marys bažnyčioje kun. P. 
Martuzas atlaikė pamaldas, 
o toliau visi rinkosi į Liet. 
Namus oficialiam minėjimui, 
kurį šiais metais ruošė Bal
tijos vietininkijos skautai.

Buvo malonu klausytis 
jaunųjų skautukų progra
mos jiems deklamuojant, 
muzikuojant ir net suvaidi
nant veikaliuką "Raudonke
puraitė”.

Minėjime paskaitą skaitė 
ALB Krašto Valdybos pirm. 
V. Neverauskas, atvykęs iš 
Adelaidės. Visos motinos, 
dalyvavusios minėjime, ap
dovanotos gėlėmis, o visi 
dalyviai pavaišinti kavute.

MOTINOS DIENA

Motinos Dienos minėjimą 
Sydnejuje surengė Savait
galio mokykla ir ateitininkai 
gegužės 13 d. Tą dieną atlai
kytos pamaldos giedant 
Dainos chorui, o programą 
atliko mokyklos mokiniai 
vadovaujant mokyklos ve
dėjai p. J. Lašaitienei. Pas
kaita skaitė inž. V. Juška, 
moksleivių ateitininkų va
dovas. Visa eilė mokinukų 

vastinga programa, šokiai 
bei deklamacijos maloniai 
glostė žiūrovų širdis. Šokė
jai atliko 17 šokių. Labai su
žavėjo visus ir ta mažiausio
ji porelė, atlikusi solo šokį. 
Visi buvo rūpestingai pasi
ruošę, o priede ir grupės 
akordeonistas visus šokius 
lydėjo pasigėrėtinai.

Tuoj po šokių sekė vėl 
tarp svečių ir vietinių padė
kų pasikeitimai bei gėlių 
įteikimas. Galiausiai buvo 
visų bendrai pasivaišinta - 
pasilinksminta grojant gerai 
kapelai.

Viešnagė tuo vakaru dar 
nesibaigė. Sekmadienį sve
čiai organizuotai dalyvavo 
lietuviškose pamaldose Šv. 
Marijos bažnyčioje. Visi pri
ėmė šv. komuniją. Kun. Dr. 
P. Bačinskas pasakė abiem 
kalbom - lietuviškai ir ang
liškai gilų pamokslą, skirtą 
jaunimui apie paklusnumą 
motinoms ir bendrai tė
vams. Vietos lietuviai dar
niai giedojo mišių giesmes. 
Po pamaldų visi persikėlė į 
Lietuvių Namus, kur vėl pa
sivaišinta karštais kepsniais 
bei įvairiomis atgaivomis. 
Nuskambėjo ir dainelė. Ga
liausiai jaunimas išvyko 
ekskursijai, vyresnieji sve
čiai pakviesti į privačius na-, 
mus tolimesniam laiko paį
vairinimui. Antradienį sve
čiai buvo nuvežti į "Sun
shine Coast” tai šiauriniai 
paplūdimiai. Praleidę ten 
visą dieną, gegužės 8-tą at
sisveikinę su Brisbane ir 
kartu su brisbaniečiais, au
tobusu išvyko į Sydnejų, 
pakeliui dar aplankydami ir 
mūsų garsiąją "Auksinę Pa
krantę*’ ten dar sustodami 
"Marinland” programai bei 
pietums. Vietinių iškvietos 
ir iškilos rengėjų iki čia buvo 
svečiai palydėti. Bendrai 
paėmus, viskas buvo miela 
ir puiku.

Tegu bus leista brisbanie
čių vardu pareikšti mieliems 
"Sūkuriečiams”, jų vado
vams bei palydovams labai 

programoje pasirodė pavie
niai ar grupelėmis dekla
muodami, šokdami, muzi
kuodami, net vaidindami. 
Tai buvo graži mokyklos 
pastangų demonstracija, o 
drauge ir jaunųjų tėvų rū
pestingumas auginti savo 
vaikučius lietuviškoje dva
sioje. Ypač pažymėtina, kad 
eilės mišrių šeimų vaikučiai 
su lietuviu kalba neišsiskyrė 
nuo kitų.

Po minėjimo visi vaikučiai 
ir minėjimo dalyviai pavai
šinti pačių motinų paruošta 
kavute.

SYDNEJAUS APYLIN
KĖS SUSIRINKIMAS 

NEUŽBAIGTAS

Gegužės 20 d. Sydnejaus 
Liet. Klube buvo sušauktas 
visuotinis susirinkimas, ku
ris savo darbo neužbaigė ir 
buvo nukelta į birželio 24 d. 
tuo pačiu laiku ir toje pat 
vietoje. Susirinkimui pirmi-

Padėka
PADĖKA

Po ilgos ir sunkios trijų 
metų ligos daktarų patarimu 
nutariau pasiduoti operaci
jai. Pasirinkusi vieną iš žy
mesnių specialistų ir pagar
sėjusią privačią ligoninę, 
kuri už parą ima 98 dolerius 
ir priede už visus kitus pa
tarnavimus atskirai,
nusprendžiau, ką tai reiškia 
pinigas prieš sveikatą?

Po operacijos ligoninėje 
išgulėjau tris savaites, jos 
būtų buvusios labai sunkios 
jeigu nebūčiau patyrusi tiek 
daug nuoširdumo iš savo 
draugų, bičiulių ir giminių.

nuoširdžią padėką už viską. 
Kas buvo negerai palikite 
tai prie Brisbanės vartų, o 
jei kas buvo bent neblogai, 
veškitės savo prisimini
mams. Pačios geriausios 
sėkmės jūsų ateities žy
giams ir pažangai.

klimelis

BRISBANĖS LIETUVIŲ 
AUKOS SYDNEJAUS 
TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRU
PĖS "SŪKURIO" PRIĖMI
MO IŠLAIDOMS PA
DENGTI

Brisbanės lietuvių aukos 
Sydnejaus tautinių šokių 
grupės "Sūkurio” priėmimo 
išlaidoms padengti.Aukojo: 
po $ 40: J.J. Ruzgiai, M.B. 
Butkai. Virš 300 dol. J.J. 
Ruzgiai "Sūkurio” įėjimui į 
"Sea World” parengimus ir 
pietums.

Po $ 20: Besaspariai, Ja- 
kavičienė, Rič. Jakavičius, 
Kriaučiūnai, J. Kiškūnas, A. 
Kocius, A. Pareigis, Permi
na!, A. Ramanauskas, A.V. 
Mališauskai, Reutai, Ru
džiai, M. ir O. Zablockiai.

Po $ 10: R. Čiuras, Eini
kiai, J. Federavičius, Kazės, 
Luckai, B. Malinauskas, Ka
riūnai, Kuliešius, Kranai, P. 
Kviecinskas, B. March, E. 
Nicienė, Musteikiai, Reini- 
geriai, A. Reutienė, Ralph, 
S. Sagatys, E. Sagatys, 
Stelmokai, Šteinertai, Za- 
bukai, B. Žygienė, Vilkinie- 
nė, M. Gaivalas.

Brisbane Apyl. Valdyba 
nuoširdžiai dėkoja už tokias 
gausias aukas. 

ninkavo Dr. B. Vingilis, sek
retoriavo V. Patašius. Iš- 
klausius valdybos pirminin
ko ir iždininko pranešimus 
prieita išvados, ypač po. Re
vizijos Komisijos pareiški
mo, kad susirinkimas negali 
valdybos pranešimų ir 
apyskaitų tvirtinti, kol ne
bus sutvarkytos kasos 
apyskaitos ir knygos. Ati
dėjus šitą klausimą spręsti 
po mėnesio, susirinkime 
prieita prie naujos valdybos 
rinkimų. Ir čia reikalai 
įklimpo, nes nesusidarė pa
kankamai kandidatų į naują 
apylinkės valdybą. Nutarta 
po mėnesio šaukti naują su
sirinkimą, kuris būtų šio su
sirinkimo kaip ir tąsa, įpa
reigota senoji valdyba kitam 
susirinkimui sutvarkyti 
savo pinigines apyskaitas, 
sudaryta speciali komisija, 
kuri irgi pasirūpintų kandi
datais į naują apylinkės val
dybą.

Dar išklausius apylinkės 
ribose veikiančių kai kurių 
organizacijų pranešimus, 
susirinkimas atidėtas iki 
birželio 24 dienos.

Esu dėkinga kun. kleb. A. 
Spurgiui, Kat. Mot. Draugi
jai, jos atstovei p. Zakarevi
čienei, A.L.B. Moterų Sek
cijai jos atstovei p. Garba- 
liauskienei, Pab. Mot. Są
jungai ir jos atstovei Dr. 
Klaar, The Nat. Counc. of 
Women, A.L. Remeikiams, 
S. Kanienei, L. Radzevičie
nei, J.S. Binkevičiams, A.J. 
Gudeliams. P.T. Gasiūnams, 
V.I. Vosyliams, Dr. J. Ma- 
želienei, J.B. Lapšiams, 
V.M. Neverauskams, B. 
Budrienei, melburniškiams 
J.B. Makuliams, canberiš- 
kiams A.M. Balsiams ir vi
siems. kurie skambino tele
fonu ir atsiuntė nuoširdžius 
užuojautos laiškus.

Lietuviška patarlė sako - 
viskas gerai, kas gerai bai
gėsi, deja, šiuo atveju aš ne
turėjau laimės. Iš ligoninės 
išleido mane su temperatūra 
ir namuose porą savaičių 
nors ir labai rūpestingoje 
vyro priežiūroje jaučiausi 
kaip žuvis išmesta į krantą.

Praslinkus penkiom sa
vaitėm po operacijos pasi
reiškė stipri trombozė 
plaučiuose. Vėl atsidūriau 
ligoninėje, kurioje rūpestin- 
plaučiuose. Vėl atsidūriau 
ligoninėje tik šį kartą jau ne 
išgirtoje privačioje, bet 
valstybinėje, kurioje rūpes
tingų daktarų priežiūroje 
išlikau gyva. Esu labai dė
kinga p. Jūratei Naujalięnei 
kuri valstybinėje ligoninėje 
užimą atsakingas pareigas 
kraujo tyrimo laboratorijo
je. Jūratė lankė labai dažnai, 
stiprino mane moraliai ir fi
ziniai atnešdama skanėstų. 
Jos nuoširdumo aš tikrai 
nepamiršiu. Mano padėka 
Dr. R. Varoneckaitei,kurios 
priežiūroje esu dabar. Man 
sunku išvardinti visus.kurie 
turėjote kantrybės per aš- 
tuonias savaites lankyti ma
ne ligoninėse taip pat nepa
mirštate dabar namuose. 
Dar kartą visiems tariu 
nuoširdų ačiū.

Jūsų Elena Dainienė

Mokykloje klausia moky
tojas mokinuko, koks busi
masis laikas žodžio "vogti".

— Sėdėti kalėjime, pone 
mokytojau!

Lietuviško jaunimo tarpe 
Adelaidėje žinomas Jurgis 
Gediminas Petrėnas jam 
lankant Australijoje pra
džios mokykla ir gimnaziją, 
baigė liet, savaitgalio mo
kyklą. 1978 m. baigė Adelai
dės universitete farmakolo
giją su antros klasės pagyri
mu ir jau pereitų metų 
gruodžio mėn. pradėjo dirbti 
Kalifornijos Lelijų laborato
rijoje vaistų gamyboje. Po 
metų vėl ketina studijuoti 
toliais

ATSILIEPKITE!

Tautietis, balandžio pa
baigoje prisiuntęs iš Mar- 
rickville (N.S.W.) pašto įs
taigos perlaidą 20 dolerių 
Mūsų Pastogei, prašomas 
atsiliepti ir prisiųsti savo 
vardą ir pavardę bei adresą. 
Mūsų Pastogės Administra
cija nežino, kieno prenume
ratos sąskaiton tuos pinigus 
įrašyti. O gal tai anoniminė 
auka Mūsų Pastogei?

AUSTRALIJA IR 
NAUJOJI ZELANDIJA 

Maldos Apaštalavimas

Jo Šventenybė popiežius 
Jonas Paulius II birželio 
mėn. M.A. nariams skyrė 
sekančias intencijas: 
bendrąją - kad savitarpis 
ryšys tarp vyskupų, kunigų 
ir pasauliečių su Kristaus 
Vietininku sustiprėtų: 
misijų- kad Dievas vestų 
jaunų bažnyčių narius į mi- 
sijonieriškus pašaukimus, 
kaip į kunigus, vienuolius ir 
pasaulietiškus misijonierius.

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

Brangus Broli, Sese,
Popiežius Paulius VI 1977 

metais Pietų Prancūzijos 
vyskupams komentavo, kad 
Bažnyčia reiškia tarpusavį 
tikinčiųjų ryšį, kas yra pati 
būdingiausia ir autentiš
kiausią Bažnyčios savybė. 
To ryšio saistomas, kiekvie
nas Bažnyčios narys jaučiasi 
atsakingas už evangeliškos 
tiesos skelbimą.

Birželio mėnesio intenci
jos tikslas yra tas, kad šis 
ryšys nuolatos būtų stipri
namas visuose Dievo tautos 
lygiuose, pradedant tikin
čiaisiais pasauliečiais ir bai
giant pačiu Kristaus Vieti
ninku.

Tokius ryšius geriausiai 
ugdo ir stiprina pasikeitimas 
nuomonėmis bei mintimis, 
pasikalbėjimai, diskusijos, 
bendradarbiavimas nesie
kiant sau naudos ar populia
rumo, pagarba kitų sampro
tavimui, o svarbiausia - bę- 
salyginis tiesos ieškojimas, 
be savo asmens iškėlimo, 
žodžiu, čia turi būti išlaiky
tos visos sąlygos, kurias iš
vardina Šv. Paulius savo 
laiške Korintiečiams, kalbė
damas apie gilią Kristaus 
meilę (Žiūr. 1 Kor. 13.4).

Birželio mėnesį, kuris yra 
pamaldumo mėnuo Jėzaus 
Širdžiai, melskimės, kad 
Kristaus meilės ryšiai vis 
stipriau saistytų visą Dievo 
tautą per pavienius Bažny
čias narius ir tuo būdu vis 
karščiau pamiltumėm mūsų 
Išganytoją ir savo artimą.

Kun. S. Gaidelis, S.J.
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TRADICINĖS
LIETUVIŠKOS VESTUVĖS

Ava Saudargienė

nsl

’’Negi tau, motynyta, 
jau pabodau, 
kad mani svetimon šalalan 
atiduodi?”

Dramatiškiausi buities 
momentai yra gimimas, ve
dybos ir mirtis. Primityvia
me gyvenime kūrybingas 
žmogus apsupo juos burtais, 
apraganavimais, prietarais, 
apeigomis, kurios turėjusios 
lemtingą reikšmę ir galią 
apsaugoti nuo piktų demo
nų, visad pasiruošusių 
kenkti. Turtingiausios apei
gos skirtos vestuvėms. Ka
talikybei įsigalėjus daugelis 
pagoniškų apeigų pritaikin
ta bažnytinėms vestuvėms, 
kaikurios visai išnyko. Ru
sams okupavus Lietuvą, 
bažnytinės apeigos panai
kintos. Vestuviniuose na
muose jaunavedžiai pasirašo 
sutartį, "palaimina” partijos 
pareigūnas. Komunistai ne
pajėgdami atgrasinti nuo 
vestuvinių iškilmių, bando 
panaudoti senas, tradicines 
apeigas: kolchozų pirminin
kų sukvietimas, traktorių ir 
kitų gėrybių išskaičiavimas, 
jaunojo "atjojimas" ant mo
tociklo ir t.t. Taip senos tra
dicijos virto beprasmiška, 
komiška parodija.

Pirmas vestuvių aprašy
mas randamas H. Maletiaus 
veikale "Tikras aprašymas 
Sembos sūduvių”, 1526 m. 
Skyriuje ”Jų vestuvės ir su
žadėtuvės” autorius aprašė 
tų dienų sūduvių vestuvines 
apeigas.

Sembos pusiasalis prie 
Baltijos jūros buvo.gyvena
mas lietuvių giminaičių, se
nųjų prūsų genties sembų. 
Kryžiuočiams baigiant nai
kinti prūsus, ilgiausiai atsi
laikę sūduviai; pagaliau ir 
jie buvo nugalėti galingesnio 
priešo; dalis pabėgo per Ne
muną pas lietuvius, kiti, su 
kunigaikščiais Skomantu ir 
Kantrigirdu, buvo ištremti į 
sunaikintų sembų žemę. 
Semboje įsikūrę trisdešimt 
du sūduvių kaimai iki 16 a
pabaigos išlaikė savo kalbą 
ir papročius, kuriuos ir už
rašė H. Maletius (1525 - 
1583 m.), protestantų kuni
gas ir rašytojas svarbiame 
Prūsų kultūrai pažinti vei
kale. Šiuo pirmu rašytiniu 
lietuviškų ' papročių 
šaltiniu naudojosi visi vėles
ni autoriai, vieni pakartoda
mi duotas žinias, kiti papil
dydami.

Platus lietuviškų papročių 
aprašymas yra iš 17 a. M. 
Pretoriaus "Prūsų įdomy
bės", ir 19 a. L.A. Jucevi
čiaus "Lietuva, jos senovės 
paminklai”. M. Valančiaus 
knygelėje "Palangos Juzė-’’, 
1866 m. aprašytos dviejų 
sričių vestuvinės apeigos: 
kupiškėnų - lietuvių ir rasei
niškių - žemaičių.

Turtingiausias veikalas 
yra A. Juškos "Svodbinė 
rėdą veliuoniečių lietuvių", 
1880 m. "Svodbinė rėdą" ne 
tik supažindina su piršlybų 
ir vestuvių aneigomis. bet 
patiekia apeigines dainas, 
oracijas, vestuvines išdai
gas, aprašo vestuvinius dra
bužius, valgius, seklyčios ir 
kiemo papuošimą.

Seniausia vestuvių forma, 
žinoma ir kitoms tautoms, 
minima H. Maletiaus, tai 
pirktinės ir vogtinės vestu
vės. Tokių vestuvių buvimą 
Lietuvoje rodo tam tikri 
vestuviniai papročiai, išlikę 

iki 19 a. pabaigos: pinigų ar 
kailių davimas jaunosios tė
vui; du, neva priešiški pul
kai - jaunojo, atvykusio “'pa
vogti’’ nuotakos, ir jaunąją 
ginančių brolių; varžybos 
metant pinigus į lėkštę ir 
šaukiant ’’Mūsų marti!" 
Charakteringa pirktinių 
vestuvių liekana, išpirkimas 
taip vadinamo "sodo”, po
pierėliais, saldainiais ir vai
siais apkabinėtos eglutės. 
Šis paprotys pasiskolintas iš 
gudų ir žinomas buvo tik ry
tų Lietuvoje. Žemaitijoje ir 
kitur Lietuvoje buvo prak
tikuojamas "stalo” išpirki
mas, tolygus nuotakos pir
kimui. Labiausiai paplitęs ir 
ilgiausiai išsilikęs nuotakos 
slėpimas. Vykstant dery
boms tarp tėvo ar brolio iš 
vienos pusės, ir jaunikio ir 
piršlio iš kitos, jaunoji pas

Jaunamartė rauda... O. Bakanauskienės lėlės

I©
(Tęsinys) Prieš akis Jaunimo Kongresas

Gauta žinia iš IV PLJ 
Kongreso Ruošos Komiteto, 
kad iki gegužės 2 d. į Jauni
mo Kongresą yra užsiregis
travę 280 dalyvių ir 96 
atstovai. Dar laukiama atsi
liepimų iš Argentinos, Šve
dijos, Venecuelos, Brazilijos. 
Tikimasi, kad dalyvių skai
čius viršys 300.

JAUNŲJŲ KŪRĖJŲ 
VAKARAS IR PARODA

Jaunimo Kongreso rengi
nių komisija ligšiol pakvie
tus 21 jauną menininką jau
nųjų kūrėjų vakarui liepos 
27 dienai Koenigsteine prie 
Frankfurto, Kaus der Be- 
gegnung salėje. Daugumas 
menininkų iš Šiaurės Ame
rikos, tačiau taip pat yra 
kandidatų iš Australijos, 
Brazilijos, Prancūzijos ir 
Vokietijos. Jų tarpe yra gi
taristų, dainininkų, pianistų, 
išraiškos šokėjų, deklama- 

lepiama po marška gryčios 
kampe ir draugių saugoma. 
Deryboms pasibaigus pir
šlys ieško nuotakos. Suras
toji maldauja tėvo, už stalo 
prie jaunikio pasodinta rau
da: "Ką gi misliji,tėveli, ma
ne jauną atskirt dideliam 
vargeliui, gailios ašarėlės 
paskandinti.” Jaunoji turė
jusi visą laiką daug verkti, 
nes tradiciniu priežodžiu, 
"jei neverksi tekėdama, 
verksi kampe tupėdama”.

Įvairios kliūtys buvo sta
tomos ant kelio jaunikiui at
važiuojant, bet dar daugiau Į 
nuotaką ir jos kraitį išve
žant. Jaunojo pulkas, nuota
kos brolių vejamas, turėjęs 
daug kliūčių nugalėti.

Vestuvinis laikas vėlyvas 
ruduo, laukų darbams pasi
baigus, ir žiema tarp Kalėdų 
ir Užgavėnių, mėsėdžio 
metu. Vestuvinių apeigų 
ciklą, dar iki 19 a. pabaigos 
sudarė piršlybos, peržval
gos, mergvakaris, žiedynos, 
marčios išvežimas, piršlio 
korimas, sugrąžtai.

Rašo V. Jagaudis

torių. Dar neaišku, kiek iš jų 
atsilieps. Kultūrinių rengi
nių komisija tikisi, kad visi. 
Numatyta dvylika skirtingų- 
pasirodymų jaunųjų kūrėjų 
vakare. Pramatyta kiekvie
nam pasi rodymui po 10 mi
nučių. Tad jei visi meninin
kai teigiamai atsilieps į 
kvietimą dalyvauti, teks ta
da atrinkti. Manoma, kad 
jaunųjų kūrėjų vakaras bus 
ne tik įdomus, bet ir gana 
aukšto lygio.

Kultūrinių renginių komi
sija ruošia ir dailės parodą. 
Komisija pakvietusi dešimtį 
jaunųjų menininkų kiekvie
nas po du ar tris savo kūri
nius. Jų tarpe yra grafikų, 
tapytojų, foto menininkų, 
net karikatūristų. Jau iš jų 
trys sutiko dalyvauti.

Parodos tikslas supažin
dinti kongreso atstovus, da
lyvius ir svečius su bent ke
letu iš mūsų jaunųjų daili
ninkų. Kaip ir per jaunųjų 
kūrėjų vakarą, ir čia nebus

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

Žiedynus tai teisinė ves
tuvių sutartis tarp nuotakos 
tėvo ir jaunikio, tarpinin
kaujant piršliui. Piršliu pa
renkamas vikriausias, iškal
bingiausias apylinkės vyras. 
Dažnai jam tenka griebtis 
melo beginant jaunikį. Pirš
lys vadovauja ir apžiūroms 
jaunojo ūkio. Jaunikio tėvai 
nekartą griebėsi apgaulės 

vertinimo komisijų bei pre
mijų.

SYDNEJIŠKIŲ 
DĖMESIUI!

Sydnejuje gautas T-shirts 
su užrašu "Australijos Jau
nimo Sąjunga” ir Australijos 
bei vyčio simboliais. Marš
kinėliai pagaminti Adelai
dėje p. M. Pocienės ir par
davinėjami po $ 4.50. Susi
domėję prašomi kreiptis pas 
Vyt. Jušką.

(Bus daugiau)

Gegužės 1-ji šįmet praėjo 
dviejose valstybėse kitaip, 
negu paprastai. Kinija šįmet 
nebešaukė viešų susirinki
mų ir neruošė paradų. O Te
herane milžiniškos procesi
jos paradavo pro Sovietų 
pasiuntinybės rūmus, neš
dami plakatus ir šaukdami 
šūkius "Šalin komunizmas!” 
ir "Šalin Marksizmas!” 

rodydami atvykusiai nuota
kai su tėvu ir broliais iš kai
mynų suskolintus galvijus, 
arklius ir padargus. Trečią 
kartą pas nuotakos tėvus 
apsilankęs piršlys atnešda- 
vęs rūtų puokštę, o mergina, 
sutikimo ženklan, parišdavo 
du rankšluoščius ant piršlio 
lazdos, vieną piršliui, kitą 
jaunikio tėvams. Po to 
kvieslys, pasipuošęs rūtomis 
ir kaspinais kepurę ir kvies
lio lazdą, jojęs giminių ir 
kaimynų sukviesti. Savo 
drauges ir artimuosius, pa
mergės lydima, jaunoji ėjo 
pati kviestis. Kviečiami ją 
apdovanodavo rankšluoš- 
čiais ir audeklo ritiniais. O 
pamergei įteikdavo linų 
grįžtę ar vilnos kuodelį, tuo 
parodydami, kad ir jai jau 
laikas ruošti kraitį.

Po svečių sukvietimo, 
mergvakario metu jaunoji 
atsisveikina su draugėmis ir 
rūtų darželiu. Pamergės nu- 
pina nuotakai rūtų vainiką, o 
ji rauda: "Paskutinę dienelę 
ant galvelės rūtų vainikėlį 
benešiosiu". Tai dramatiš
kiausias momentas, atsi
sveikinimas su nerūpestinga 
jaunyste.

Po sutartuvių atvykdavę 
jaunikis su piršliu. Nuotakos 
broliai belaukdami iškabin
davo žibintus įtaisytus iš
graužto buroko viduje. 
Piršliui suradus nuotaką, ji 
įteikia jaunikiui baltą, tri
kampiu sulenktą skarelę su 
rūtų šakele, o jis jai užmau
na žiedą. Nuotakos motina 
apjuosia piršlį rankšluoščiu, 
pamergės prisega baltus 
kaspinėlius su rūtos šakele 
pabroliams. Nuotakos tėvas 
paduoda jauniesiems duoną 
ir druską. Sekė apeiginiai 
šokiai jaunavedžių su savo 
naujais giminėmis. Ši teisi
nių vestuvių apeiga baigėsi 
jaunųjų nulydėjimu į klėtį ar 
kamarą, kur buvus paklota 
jaunavedžių lova. Pagal se
ną paprotį, pamergės nusi
vesdavo pas save pabrolius, 
o svočia piršlį nakvynėn.

Sekantį rytą, nuotaka at
sisveikindama su namų dva
sia ėjo tris kartus apie židi
nį. Kai židinio nebuvo, nuo
taka buvo vedama apie sta
lą. Kai kurių folkoristų tvir
tinimu stalo apėjimas tai 
buvo vaisingumo burtai.

Seniausias ir gražiausias 
pagoniškų apeigų palikimas 
tai ’’amžinos” ugnies įteiki
mas nuotakai, naujo židinio 
įkūrimui.

Po vestuvių įteisinimo, 
svočia išpina jaunamartei 
kasas, šukuoja plaukus šeri
niu šepečiu (magiška galia!), 
uždeda nuotakai nuometą. 
Šepetį sviedžia į židinį. Pa
gavusi jį pamergė turi teisę

Nukelta į psl. 6
Mūsų Pastogė Nr. 21, 1979.5.28, psl. 5

5



Tai

Tradicinės 
lietuviškos 
vestuvės

Atkelta iš psl. 5 
sėstis šalia nuotakos, 
gaubtuvės, ženklas nuota
kos perėjimo į ištekėjusios 
luomą, apvainikuojamas 
nuometo uždėjimu, kurio 
moteris neturi teisės nuimti 
visą savo gyvenimą.

Jaunavedžių išvykimą į 
jaunikio ūkį sekė vogimas 
jaunavedžių gyvenimo pra
džiai. Jaunikio pulko pabro
liai vogė kaimynų vištas, 
šunis, kates, kirvius, šakes, 
dalgius, tekėlus. Pagavę 
"vagis” nuotakos broliai su
dėdavo viską į geldą ir pri
rišdavo piršliui po kaklu. Po 
to suruošdavo teismą ir 
piršlį melagį nuteisdavo pa
karti. Piršlį išgelbėdavusi 
vyresnioji pamergė. Vieton 
piršlio pakariama pamėklė.

Keltuvių rytą jaunojo 
pulko vestuvininkai suneš
davo pavogtus daiktus iš
pirkimui. Savininkai juos iš
sipirkdavo dainomis, šokiais 
ar oracijomis. Komiškas 
elementas turėjęs apgauti 
burtininkus irdemonus. Ma
giška triukšmo galia dau
žant kačergas, puodus, sam
čius ir keptuves užtikrino 
vaisingumą ir nuvarė piktus 
demonus, kurie tokiu svar
biu momentu kaip vestuvės 
stengėsi pakenkti nuotakai.

Jaunavedžių pasitikimas 
su duona ir druska, lėmė 
materialinę gerovę; marčiai 
vandens įteikimas atvykus į 
anytos namus, tai jos priė
mimas į vyro bendruomenę, 
kurios teritoriją nustatė 
nuosavi vandens šaltiniai.

Važiuojame į miesto cent
rą, kuriame sutariame pa
būti valandą laiko. Labai 
nusivyliau pamatęs tik ke
lias ilgas gatves einančias 
pajūriu, nes tikėjaus rasti 
dideli miestą. Neskaitant 
naujos Supermarket, kitos 
parduotuvės mažos, o apie 
prekių pasirinkimą ir kalbos 
nėra. Užeinu į vienintelę 
matytą vaisių parduotuvę. 
Viskas nesuglaustai išdėta 
ant vienos lentynos. Daržo
vių ir vaisių nedaug. Atrodo, 
lyg būtų tik tiek belikę po 
didelio išpardavimo. Par
duodami vaisiai pagal svorį 
ir labai brangūs.

Išvažiuojame. Vėl tušti 
laukai, bet greit privažiuo- 
S’ me dar visai naują South 

edland. Koks skirtumas 
tarp senojo Port Hedland ir 
šio. Namai gražūs, papuošti 
žolynais ir darželiais. Didelis 
po vienu stogu parduotuvių 
pastatas. Į jį yra keli atskiri 
įėjimai ir iš centro aikštelės 
skirtingomis kryptimis eina 
platūs koridoriai, o prie jų 
parduotuvės ir įstaigos. 
Parduotuvės yra didesnės ir 
daugiau įvairesnių prekių. 
Netoli didelis viešbutis su 
barais, bet kai čia yra dau
giau kur pavaikščioti, į jį 
neiname. Toliau stovi dideli 
administraciniai pastatai, 
bet taip pat dar daug neap- 
statytų gatvių ir jos apleis
tos ne ontroliuojama žole. 
Miesto suplanavimas pri
mena ( mberrą, yra gatvių 
einanč: apskritimo forma, 
ar pas;

Sout 
senojo 
miešti; 
ir jam 
iki 40,t 
Hedlai

os išlenkimu.
Hedland yra lyg ir 
'ort Hedland prie- 
uplanuotas 1966 m. 
;alės apgyvendinti 
žmonių. Be South 
dar yra ir kiti 3

Marti, gavusi gerti iš vyro 
šaltinio tapo jo bendruome
nės nariu.

Išvažiuodama iš tėvų na
mų, nuotaka sviesdavo per 
galvą rūtų puokštę, saują 
šiaudų, ar siūlų kamuolį, pa
siliekančių pamergių atei
čiai.

Daugybę kliūčių reikėję 
nugalėti jaunavedžiams. Iš
sipirkti kelią ir apsisaugoti 
nuo apraganavimo, turėję 
pervažiuoti per laužą, nes 
ugnis naikina piktų demonų 
burtus; pereiti per ištiestus 
ant kelio rankšluoščius, 
juostas ar drobės stuomenis. 
Pervažiuojant kryžkelę, 
jaunamartė metė nosines, 
juostas, rankšluoščius de
monų palankumui įsigyti.

Įžengiant į uošvių namus, 
marti apiberiama grūdais, 
apgaubiama avies kailiu, nes 
magiška vilnos galia suteikia 
turtus, o grūdai sušluojami 
tik kitą rytą užburiant: ’’Jau 
grūdai išleido šaknis bus 
vaisingi jaunavedžiai". Uoš
vės namuose nuotaka skirs
tė juostas, rankšluoščius, 
nosines; ritinius audeklo 
tiesė naujų namų kertėse, 
dengė stalus, krosnis, ne 
tiek kad įgytų naujų giminių 
palankumą, bet užtikrintų 
malonę namų dvasių ir de
monų.

LIET. VESTUVĖS
SYDNEY OPEROJE

Sudėtingos, ilgos vestuvi
nės apeigos, kupiškėnų in
scenizuotos, daug kartų ža
vėjo lietuvišką publiką. 
Sydney tautinių šokių gru
pės Gintaro ruošiamos tra
dicinės vestuvės Operos 
rūmų folkloriniam koncertui 
dėl riboto laiko, lėšų stokos

AUKSINIAI VAKARAI
priemiesčiai ir bendras gy
ventojų skaičius dabar yra 
11.000 galvų. Port Hedland 
miestas 1896 m. buvo pava
dintas kapitono Peter Hed
land pavarde, kuris 1829 m. 
išsikėlė Vak. Australijoje. 
Apylinkėse pradžioje kūrėsi 
ūkininkai. Jie labai skurdo, 
varginami ciklonų ir žemų 
produktų kainų. Išsilaikė tik 
tie, kurie turėjo šiek tiek at
sargos kapitalo. Apie 1870 
m. prie Port Hedland buvo 
atrandama perlų ir žinoma 
gyventojų skaičius greitai 
pakilo. Dar po keletos metų 
prie Marble Bar buvo atras
ta aukso, kuris vėl pakėlė 
Port Hedland ir pradėjo 
statytis uostas. Išsibaigus 
auksui miestas nyko ir 1946 
m. buvo likę tik apie 150 gy
ventojų. Atradus geležies 
rūdos Goldsworthy ir Mt. 
Newman kasyklose, tų 
firmų buvo atvesti geležin
keliai į Port Hedland, uostas 
išgilintas, i ijįj dabar gali .•-T-.-l-x- j.-js;--- 1 laivai.išgilintas, į ijii da 
įplaukti didžiausi 
1965 m. jau buvo apie 800 
gyventojų, dabar yra apie 
11.000 ir dar plečiasi. Be ge
ležies rūdos, Leslie Salt Co. 
kiekvienais metais
eksportuoja apie 2 mil. tonų 
druskos.

Grįžtame į savo stovyklą. 
Net ir nakties nelaukęs 
smarkiai pučia vėjas. Stai
giai atšalo. Susijieškome gi
liau įpakuotas ilgas kelnes ir 
nertinius, velkamės ką turi
me šiltesnio. Net keista, 
tropikuose sušalome. Nęt

^ŠACHMATAI Veda V. Augustiųąvičius

NAUJAS REKORDAS 
SIMULTANE

Šveicarijos mieste Lucer- 
noje buvęs pasaulio jaunių 
šachmatų čempionas Wer
ner HUG šachmatų simulta
ne žaidė prieš 560 šachmati
ninkų. Žaidimai vyko Lii- 
cernos krautuvių rajone ir 
sutraukė net 18 tūkstančių 
žiūrovų. Simultanas tęsėsi 
dvidešimt penkias valandas. 
Werner laimėjo 385 partijas, 
126 sužaidė lygiomis ir 49 
pralaimėjo. Apskaičiuota, 
kad Werner simultano metu 
bėgiodamas nuo vieno stalo 
prie kito padarė trisdešimt 
kilometrų kelio. Bendras dėl 
vieno ėjimo sugaištas laiko 
vidurkis tik penkios sekun
dės. Werner Hug dvidešimt 
septynių metų matematikos 
studentas sumušė buvusį 
rekordą žaidžiant prieš 550 
priešininkų 1977 metais če- 
koslovakų šachmatų did- 
meisteriui V. Hort.

ir svetimšališkos publikos, 
negali pavaizduoti visų su
dėtingų apeigų. Programa 
apims kulminacinius mo
mentus: nuotakos atsisvei
kinimas su draugėmis ir rū
tų darželiu (Sadutė); jaunojo 
atjojimas (Džigūnas); po 
žiedynių ir nuotakos gaub- 
tuvių, ugnies įteikimas 
(Marčios šokis); jaunavedžių 
išlydėjimas (Rezginėlė); 
piršlio korimas užbaigiamas 
vestuviniu maršu.

Inscenizavimas Avos 
Saudargienės, Sydnejaus 
Gintaro vadovas Kajus Ka
zokas, Melbourno Klumpa
kojis - Anelė Morkūnienė.

J. Zinkus

įprasti vakariniai pasikalbė
jimai buvo trumpesni, o gul
dami apsiklojame ką tik tu
rime šiltesnio.

Aušta gražus antradienio 
rytas. Vėl šilta. Nurimo vė
jas, tik aplink matosi prikri
tusių medžių lapų ir nulau
žytų šakų. Rengiamės vėl 
vasariniais rūbais, čia gi 
tropikinė sritis.

Apleidžiame Port Hed
land ir jau traukiame Pertho 
kryptimi (beveik 2000 km.). 
Kelias geras, bet nieko įdo
maus nesimato. Lygumos, 
kuriose auga šiurkščiai at
rodanti žolė, reti krūmai ir 
dar rečiau didesni medžiai. 
Pravažiuojame tiltus ir 
skaitome užrašus, vienoje 
vietoje Yule upė, toliau 
Peawah upė ir abi be van
dens. Pravažiuojame Po
verty Creek, kuriame yra ne 
tik vandens, bet jame plau
kioja ir pora pelikanų. Pa
krantėmis ganosi būrelis 
avių. Privažiuojame Whim 
Creek "miesčiuką”. Stovi 
dviaukštis viešbutis - baras, 
prie jo benzino pardavimo 
stotis ir daugiau nieko. Ben
zino litras čia kaštuoja 28.5 
c. Baras nepasiruošęs tiek 
žmonių iš karto aptarnauti, 
todėl prašome Dievo kant
rybės ir laukiame. Anksčiau 
čia buvo vario kasyklos ir 
gyveno apie 3000 gyventojų, 
dabar likęs tik viešbutis. Jo 
šeimininkas žino, kad visi 
pravažiuojantieji čia sustos, 
nes arti kitos panašios vie
tos nėra.

Australų spaudoje dažnai, x 
tenka rasti pasisakymų 
prieš politikos kišimąsi 
sporto veikloje. Šiuo metu 
daugiausia nukentėjęs šia 
prasme yra V. Korčnoi, ant
ras geriausias šachmatinin
kas visame pasaulyje. Žino
me, kad V. Korčnoi prieš 
keletą metų pasitraukė į 
Vakarus iš Rusijos ir praei
tais metais stojo į kovą dėl 
pasaulio šachmatų čempiono 
titulo prieš sovietų rusą A. 
Karpov. Po ilgos ir įtemptos 
kovos, užtrukusios net kelis 
mėnesius, Karpovas laimėjo 
titulą. Paskutinėje partijoje, 
kuri ir nulėmė laimėjimą 
Karpovo naudai, iškilo gin
čų. Kaip ir buvo pramatyta, 
visi nusiskundimai ir ginčai, 
pareikšti pasibaigus žaidi
mui, nepakeičia rezultato. V, 
Korčnoi, likęs antruoju ge
riausiu šachmatininku pa
saulyje, tikėjosi dalyvauti 
didmeisterių turnyruose, 
kur galima laimėti stambias 
pinigines premijas. Bet čia 
jis papuolė į sovietų politi
nes pinkles. Jugoslavijos 
šachmatų organizatoriai 
raštiškai pakvietė V. Korč
noi dalyvauti garsiame 
"Banja Luka” didmeisterių 
šachmatų turnyre. Po kiek 
laiko, matomai paveikti 
"draugų", atšaukė pakvieti
mą pareikšdami, kad jo da
lyvavimas nepageidaujamas 
ta prasme, jog kiti šachma
tininkai pareiškę nepasiten
kinimų. Visiems yra aišku, 
kas tie kiti šachmatininkai, 
kurie nenori kartu su V. 
Korčnoi dalyvauti viename

Važiuojant toliau, dešinė
je kelio pusėje matosi tiesus, 
lyg su liniuote nubrauktas 
horizontas. Kairėje - lygu
mos, o toliau kalnai. Priva
žiuojame Roebourne miestą 
ir jame sustojame. Tai tik 
per gyventojų užsispyrimą 
išlikęs, labai išplėstas, mies
tas. Miestas senas, vienas iš 
pirmųjų šioje srityje, pra
dėjęs plėstis 1864 m., dabar 
aptarnaujantis apylinkėje 
įsikūrusius ūkius. Gatvės 
plačios, yra naujesnių pas
tatų, parduotuvės gražesnės 
kaip kitur matytos. Viešbu
tis yra pats moderniausias 
pastatas mieste. Miesto 
pakraščiai ir aplinka nu- 
džiūvus ir kaž kaip atrodo 
nešvari. Važiuojame toliau, 
bet čia dar sugršįme nakvy
nei.

Apie 10 min. pavažiavę, 
pamatome laukuose naujai 
statomą miestą Wickham. 
Tai gyvenamieji namai (jų 
dar nedaug) pastatyti dar
bininkams Cliffs Robe River 
Co. Ta firma už 7 km. turi 
geležies rūdos išvežimo uos
tą Cape Lambert, Dar vis 
miestas plečiamas ir numa
to, kad su laiku čia bus 
12.500 gyventojų. Pats 
miestas statomas tvarkin
gai, pagal planą, bet tik 

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

Funerals of Distinction
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FAIRFIELD, N.S.W. .
Tel. 724 6408 Veikią 24 valandas per parą
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turnyre.
Šis reikalas jau yra per- 

dįįptįag. _ Pasaulio Šachmatų 
Federacijos prezidentui F. 
Olafsson. Ateitis parodys, 
kaip šis klausimas bus iš
narpliotas iš politinio vora
tinklio.

LIETUVIAI - WESTERN
SUBURBS 3 - 2

Pirmosios 1979 metų 
tarpklubinės šachmatų var
žybos ”B” grupėje baigėsi 
Sydnejaus lietuvių šachma
tininkų laimėjimu prieš 
Western Suburbs komandą. 
Beveik kiekvienais metais 
lietuviai pirmuose žaidimų 
ratuose pasiekia gerų rezul
tatų, bet turnyrų pabaigoje 
seka pralaimėjimai. Šiais 
metais visos komandos žai
dėjai yra geroje formoje, to
dėl reikia tikėtis geresnių 
pasekmių.

DĖMESIO! DĖMESIO!

Ar girdėjote, birželio 23 d. 
įvyks nepaprastai smagus, 
linksmas ir nuotaikingas 
tradicinis skautų KAUKIŲ 
BALIUS, kurį ruošia Syd- 
nejaus Aušros Tuntas grai
kų salėje, East Terrace, 
Bankstown, 7.30 vai. vak.

Visi skautai ir skautės uo
liai renka fantus ir gaminasi 
įdomias kaukes. Vakaro me
tu turtingos loterijos, vyr. 
sesių nuostabi programa, 
"Cocktail baras” ir t.t.

Aušros Tuntas džiaugiasi 
ir dėkingas senųjų skautų 
Židiniui ir Tėvų Komitetui 
už glaudų bendradarbiavi
mą.

Visi kviečiami atvykti pa
sipuošus kaukėmis, geroje 
nuotaikoje pasidžiaugti su 
skautišku jaunimu.

Korespondentė

žingsnis už jo ribos ir paten
ki į sausą, tuščią dykumą.

Ne taip toli pavažiavę, 
sustojame istorinėje 
Cossack vietovėje. Ji buvo 
labai reikšminga nuo 1880 
m. Aukso ieškojimo įkraščio 
laikais čia buvo miestas ir 
Roebourne apylinkę aptar
naująs uostas. Dabar gyve
na tik vienas žmogus. Tarp 
daugelio griuvėsių, dar tvir
ti stovi akmenų statybos 
muitinė ir teismo rūmai. 
Prie gražios jūros įlankos 
pastatytos pravažiuojan
tiems sustoti pastogės su 
stalais ir suolais, čia ir mes 
pietaujame.

Bus daugiau

Atskleisdamas Mūsų Pa
stogę pagalvok, ar apmo
kėta jos prenumerata!
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Kai praeitisatgyja... Robertas Sidabras

PRIEŠ, 40 METŲ KAUNE tęsinys

i^S>JPORTAi,^
Po halės šventinimo apei

gų ir žaidynių atidarymo ce
remonijų {vyko tarpmiesti
nės Kaunas - Varšuva mote
rų krepšinio rungtynės. 
Apie šias rungtynes Juozas 
Kuša rašo: "Pirmose tarp
miestinėse moterų krepšinio 
rungtynėse Kaunas - Varšu
va pasibaigė kauniečių per
gale 29:28 (12:12). Tai buvo 
populiarus laimėjimas, kuris 
10000 žiūrovų priimtas en
tuziastingai ir pasibaigė 
karštomis ovacijomis mūsų 
krepšininkėms. Dar dau
giau: tai buvo pelnytas lai
mėjimas, iškovotas įdomioje 
ir permainingoje kovoje, be 
to pasiekta prieš gerą prie
šininką. Varšuvos rinktinė 
pasirodė kaip puiki ekipa, 
sunkiai nustelbiama net blo
giausiose padėtyse. Jos dės
to žaidimą plačiai, dėl to 
greit pereina į pavojingus 
antpuolius. Vis dėlto ir jos, 
gerosiose mūsiškių minutė
se buvo pakrikusios ir tik su 
ypatingu pasisekimu išven
gė didesnio pralaimėjimo. 
Kaunas žaidė tokios sudė
ties: Jazbutienė, Vailokai- 
tytė, Miuleraitė, Markevi
čienė, Astrauskaitė (pagrin
dinis penketukas), Karnala- 
vičienė, Makūnaitė, Bložytė, 
Cypaitė.

Dienraštis "XX Amžius” 
IlI-čias Europos krepšinio 
pirmenybes sutiko taip (ge
gužės 22 d. 114 Nr.): 
"Dabartinėmis dienomis ne
rastume kito vardo kaip 
krepšinis, nes visas Kaunas 
gyvena tik krepšinio dvasia. 
Visi kiti rūpesčiai užmiršti, 
viskas paskendo džiaugs
mingose krepšinio bangose. 
Kas gali nesidžiaugti, nepa
miršti kasdieninių rūpesčių, 
kai prieš akis mato įvairių 
tautų pasiryžėlių būrius, at
vykusius į mūsų žemę savo 
tautos sportinės garbės gin
ti. Ir ko dabar Kaune nesu
tiksi: nuo šviesiaplaukio 
malonaus suomio ligi saule 
įdegusio, visada besišyp
sančio liekno italo, nuo gar- 
binuotais plaukais vengro 
iki mandagumo čiampiono 
prancūzo. Visi jie suvažiavę 
l mūsų žemę gražioje sporti
nėje kovoje jėgų išbandyti, 
daugiau ar mažiau garbės 
laimėjimų pasisemti.

Didžiosios krepšinio die
nos buvo vakar iškilmingai 
pradėtos, o šiandien prasi
deda varžybos...

LIETUVA NUGALĖJO 
LATVIJĄ 37:36 (15:17) 
skambėjo pirmuose pusla
piuose didžiulės antraštės, 
gegužės 23 d. dienraščiuose.

"Dramatiška kova, kurią 
paskutinėse minutėse nulė
mė Liubinas. Nepaprastos 
ovacijos mūsų vyrams,” - 
taip rašo "Lietuvos Aido" 
gegužės 23 d. rytinėje laido
je J. Kuša.

Taigi, pirmoji kliūtis per
šokta - Lietuva nugalėjo 
Latviją 37:36 (15:17). Šita 
pergalė yra ypatingos svar
bos tolesnėms mūsų rinkti
nės kovoms, kurios bus ly
giai taip pat įtemptos, kaip 
ir vakarykštė...

Susidomėjimas vakarykš
tėmis rungtynėmis buvo ne
paprastas. Halėje buvo apie 
11000 žiūrovų, o gal ir dau-„, 
giau, kurie gyvai sekė pfr-' 
mąsias kovas, kantriai lauk
dami mūsiškių rungtynių 
(jos buvo paskutinės).

Abi ekipos buvo sutiktos 
labai audringai, o ypač ne-

Du Lietuvos krepšinio rinktinės žaidėjai, dalyvavę Euro
pos krepšinio pirmenybėse 1939 m. Kairėje Dr. Leonas 
Petrauskas, gyv. Sydnejuje, dešinėje Mažeika, abu susi
tikę pernai Amerikoje

paprastai buvo priimta mū
siškė, kurios pasveikinimas 
praėjo plojimų, valiavimų 
audroje.

Pagaliau rinktinės stojo 
tokių sudėčių: LIETUVA: 
Kriaučiūnas, Andriulis, Pu- 
zinauskas, Lubinas, Ruzgys; 
LATVIJA: Arenas, Grandi
nis, Šmidtas, Melderis, Va
nagas.

Latviai pirmieji kuria 
antpuolį, bet progos nesu
randa. Melderis iš tolo svie
džia - nėra. Mūsiškių ant
puolį Vanagas stabdo pra
žanga. Andriulis įdeda ir 
1:0. Latviams porą metimų 
iššoko iš krepšio, ir netru
kus pritrenkiamas Ruzgys, 
kuris atsigauna tik po poros 
minučių. Vanagas išlygina iš 
baudos. Bet tuoj mūsų rink
tinė suranda porą gerų aki
mirkų: Puzinauskas iš šono 
sviedžia 3:1, jis netrukus iš
kiša Ruzgiui 5:1. Lubinas 
prideda baudą ir 6:1. Pra
džia gera, bet latviai nesilei
džia skirtumą didinti. Are
nas iš tolo pagerina 6:3, Va
nagas bėgdamas sviedžia ir 
6:5. Antroje pusėje Ruzgys 
praleidžia puikią progą ir 
netrukus Melderis persveria 
6:7. Atkakli ir gana atsargi 
kova: abu priešininkai viens 
kitą vertina. Pasekmė svy
ruoja. Lubinas sugriebė Pu-
zinausko mestą kamuolį ir 
padarė 8:7 Lietuvos naudai. 
Netrukus Lubinas pelnė 
baudą 9:7, o Andriulis išly
gina 11:11. Puzinauskas iš 
tolo įdėjo 13:11, bet Šmidtas 
vėl išlygino 13:13. Vėl mū
siškiai vedė, nes Puzinaus
kas iš Ruzgio iškišimo pada
ro 15:13, o Melderis išlygino. 
Kėlinio pabaigoje Andriulis 
pakeičiamas Jurgėla ir Mel
deris pataiko iš šono ir kėli
nys baigėsi 15:17 mūsų ne
naudai.

Australijos Lietuvių Fondo
LOTERIJA

Lairhikiai: .dailininkų ’E. ‘Kubbos, H. Šalkausko, L. 
Urbono paveikslai ir A. Vaitiekūno padovanotas 
persius kilimas.

Ribėtai gaunarai paą įgaliotinius, talkininkus ir Fondo 
•jVatty’b^' narius
bilj&tV^įpa $ 2 . . t. ' ,t

Šydnęjpjfi.bilietų galimą gauti: Liet. Klube (B. Stašio- 
nisfir Klubo bibliofekpje (C. Liutikas)’>

Antrame kėlinyje mūsiš
kiai išėjo tokios sudėties: 
Jurgėla, Kriaučiūnas, Ruz
gys, Lubinas, Budriūnas. 
Latviai nieko nekeičia. Kova 
tokia pat aštri, bet ilgai ne
duoda pasekmės. Nelaimin
gai perkritęs susitrenkia 
koją Vanagas ir jis pakeičia-

Lietuvos krepšinio rinktinės 
žaidėjas 1939 m. Leonas 
Baltrūnas, gyv. Melbourne

Sporto žinios
Šveicarijos Zuerico mies

te įvyko tautų atstovų pasi
tarimas dėl būsimos futbolo 
olimpijados, kuri pramatyta 
1982 m. Ispanijoje.

Vienas iš svarbiausių nu
tarimų, palankus Australi
jos futbolo mėgėjams, kad 
padidintas dalyvaujančių 
olimpijadoje komandų skai
čius: pakeltas nuo 16 iki 24. 

mas Kraukliu. Latviai Are
no metimu pakelia iki 15:19, 
bet mūsiškiai atsigriebia, 
nes Budriūnas 17:19, o Ruz
gys iš dviejų baidų 19:19. 
Vėl latviai veda: Arenas 
19:21, Melderis 19:23. Mū
siškiai spėjo atsigriebti, kai 
Lubinas įkėlė 21:23, o latviai 
dar pridėjo Melderis 21:25 ir 
Kranklys 21:27. Lietuvos 
rinktinė susiėmė ir išlygino: 
Jurgėla bauda 22:27, Ruz
gys 24:27, Jurgėla bauda 
25:27 ir Lubinas 27:27. Prieš 
šį paskutinį metimą, Jurgėla 
už keturias baudas išėjo, o jį 
pakeitė Andriulis.

Dabar pasekmė svyravo: 
Melderis iš tolo 27:29, Ruz- 

. gys 29:29. Kriaučiūnas iš to
lo 31:29. Liko penkios minu
tės ir pačios dramatiškiau
sios. Šmidtas išlygino 31:31, 
Arenas pakėlė 31:33, bet 
Ruzgys išlygino 33:33. Are
nas iš tolo Įsviedė 33:35, o 
Ruzgys iš dviejų baudų 
35:35 ir turėjo puikią progą, 
bet neišnaudojo, o Kranklys 
iš baudos persvėrė 35:36. 
Liko pusė minutės. Mūsiš
kiai gavo kamuolį ir šoko 
antpuolin: Lubinas pačiupo 
kamuolį po krepšiu, metė, 
kamuolys pašoko nuo vieno 
lanko krašto iki kito... ir 
įkrito 37:36. Tuo žaidimas ir 
buvo baigtas" - baigiamas 
svarbiausių trečiose Euro
pos krepšinio pirmenybių 
aprašymas...

Tokiame įtempime buvo 
visiškai suprantama, kad 
žiūrovai neištvėrė, įsitraukė 
j tokį susijaudinimą, į tokį 
jautrumą, kokio sunku įsi
vaizduoti. Sporto halė dre
bėte drebėjo nuo riksmų, 
dundėjo nuo nepabaigiamų 
ovacijų ir greta nuo nusivy
limo pareiškimų. Ir kaip pa
baigoje švilpukas paskelbė 
galutiną pergalę, kasgi ga
lėjo nešokti aikštėn sveikinti 
laimėtojų: Pagaliau visas 
entuziazmas buvo išlietas 
tautos himnu, kuris buvo 
sugiedotas visų žiūrovų su 
nepaprastu jautrumu ir 
galia.

Australija priklauso Azijos 
grupei, iš kurios po šio nu
tarimo vyks ne viena, bet 
dvi komandos. Taigi, patekti 
Australijai į futbolo olimpi- 
jadą galimybės dvigubai pa
gerėjo.

.***
Saudi Arabijos biudžetas 

futbolo reprezentacinei kr 
mandai pramatytas net 25 
milijonai dolerių. Net dvyli
ka Anglijos futbolo trenerių 
pakviesti treniruoti S. Ara
bijos komandą.

PABALTIEČIŲ 
GRAŽUOLĖS

RINKIMAI

Pabaltiečių Sporto Balius 
įvyks birželio 17 d. (sekma
dienį) 7 vai. Latvių salėje, 32 
Parnell St. Strathfield, 
N.S.W. Šio vakaro progra
moje Pabaltiečių Gražuolės 
Rinkimai, organizuojami 
Trudy Dambrauskienės.

Neutralūs teisėjai išrinks 
1979 metų "Miss Baltic Na-

LIETUVA - ESTIJA 36:14 
(16:3)

Antrose pirmenybių 
rungtynėse lietuviai įveikė- 
estus be didesnio pasiprieši
nimo. Rungtynės vyko labai 
draugiškoje atmosferoje. 
Pasak vienos žiūroves: 
"Grįžtu lyg po dailaus, ra
maus kino seanso". Už Lie
tuvos rinktinę žaidė: And
riulis, Jurgėla, Ruzgys, Lu
binas, Budriūnas, Kriaučii- 
nas, Puzinauskas, Baltrūnas 
ir Leščius.

Apie šias rungtynes J. 
Kuša rašo: "Lietuvos per
galę palydėjo griausmingos 
ovacijos ir Lietuvos himnas 
sugiedotas visų žiūrovų. 
Šios rungtynės buvo klasiš- 
kiausios krepšinio rungty
nės iš visų tą dieną buvusių. 
Abi pusės parodė gražiausią 
krepšinio žaidimą, kur vy
ravo ne aistros, bet pats žai
dimo menas su visomis ma
žiausiomis detalėmis". 
LIETUVA - LENKIJA 

46:18 (25:9)
"Lietuvos ekipa Europos 

pirmenybėse įveikė trečią 
priešininką”, - pradedamas 
"Lietuvos Aide Juozo 
Kusos trečių rungtynių ap
rašymas.

Tai jau trečia kliūtis paša
linta iš kelio, kur mūsų vy
rus artina į didijį tikslą. 
Pergalė prieš Lenkiją pa
siekta labai įtikinanti: 28 
taškai skirtumo - tai per aiš
ki pasekmė, rodanti netik 
persvarą, bet dar didelį pra
našumą. iš tiesų, toks žaidi
mas, kokį vakar sukūrė mū
sų rinktinė, galima visai va
dinti klasišku...

Sporto halė, žinoma, va
kar buvo perpildyta tikrai 
žavingai entuziastingų žiū
rovų, kurie juo toliau, juo 
labiau įsitraukė į pirmeny
bių kovas. Pabrėžtinas ir 
puikus žiūrovų korektišku
mas: ir saviesiems ir prieši
ninkams buvo gražiai ploja
ma...

Žinoma, Lietuvos pergalė 
buvo sutikta milžiniškomis 
ovacijomis ir Lietuvos him
nas galingai aidėjo halės 
skliautuose...

bus daugiau 

tions", kuriai premija: ke
lionė dviem asmenims sa
vaitgaliui į Gold Coast lėk
tuvu ir nakvynė, padovano
ta Palanga Tours (p.p. R. 
Cibų). Taip pat bus renkama 
savišalpos karalaitė, kurią 
išrinks šio vakaro svečiai.

Maloniai kviečiame Jus 
atsilankyti į šį balių ir mora
liniai paremti mūsų repre- 
zentantes.

Pabaltiečių Sporto 
Komitetas

Pietų Korėjoje įvykusio
se pasaulio moterų krepšinio 
pirmenybėse Amerikos 
rinktinė laimėjo pirmą vietą 
ir aukso medali. Turnyro 
šeimininkės pelnė sidabro ir 
Kanados moterys bronzos 
medalius. Australijos rink
tinė paskutiniame susitiki
me nugalėjo Japoniją 61-60 
ir laimėjo ketvirtą vietą.

***
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ATMINKIME IŠTREMTUOSIUS

Trėmimų minėjimai
MELBOURNO

LIETUVIAMS

Skausmingus birželio įvy
kius mūsų tautai minėsime 
kartu su estais ir latviais 
Melbourne Lietuvių Na
muose birželio 10 d„ sekma
dienį.

12 vai. pamaldos šv. Jono 
bažnyčioje, East Melbourne. 
Visos organizacijos daly
vauja su vėliavom ir palyda. 
Moterys ir jaunimas pasi
puošia tautiniais rūbais. Po 
šv. Mišių bus giedamas 
Requiem už mūsų tautos 
kankinius.

2.30 vai. Minėjimo Aktas 
Lietuvių Namuose koncertų 
salėje. Meninėje dalyje pa
sirodys estų, latvių ir lietu
vių meninės pajėgos. Bus 
daug svečių australų ir da
lyvaus mums draugingų 
bendruomenių vadovai.

Mieli Melbourne ir Vikto
rijos lietuviai! Mes vėl kvie
čiame jus labai gausingai at
silankyti į pamaldas ir mi
nėjimą. Tai nėra eilinis kon
certas ar pramoga. Tai yra 
mūsų vieša demonstracija 
prieš neteisėtą Lietuvos 
okupaciją, kuri buvo atlikta 
pagal gėdingą sutartį su 
Hitleriu. Po "Nuerengergo 
teismo visos tautos atsisakė 
nuo sutarčių su Hitleriu. Tik 
viena sovietinė Rusija dar jų 
aklai tebesilaiko.

Mes turime per minėjimą 
pagerbti mūsų tautos kan
kinius, kurie buvo nužudyti 
Sibiro tremtyje ar Rusijos 
kalėjimuose. Padėkite prieš 
eidami į minėjimą nors po 
vieną gėlelę prie paminklo 
prisimindami savo gimines 
ir artimuosius.

Tegu žino visi, kad mes 
smerkiame sovietų Rusijos 
kriminalinius nusikaltimus 
vykdant genocidą prieš lie
tuvių tautą ir visus paverg
tus kraštus. Tegu mato 
mūsų svečai, kad mes esame 
vieningi ir tvirtai reikalau
jame laisvo apsisprendimo 
teisės mūsų tautai.

Tavo dalyvavimas pa
maldose ir minėjime yra pi
lietinė pareiga savo tėvų že
mei ir savo tautai.

Melbourne Apylinkės 
Valdyba

Melbourno Lietuviai

Kaip ir per visus minėji
mus taip ir šiais metais bir
želio įvykių minėjimo proga 
Tautos Fondas rinks aukas 
VLIKo išlaikymui ir jo dar
bų finansavimui. Mes yisF 
suprantame tų darbų reikš
mę ir Tautos Fondo reika
lingumą, tačiau nepamirški
te ir savo bendruomenės, 
kuri ypatingai Melbourne 
labai aktyviai kovoja dėl 
Lietuvos laisvės australų 
tarpe .ir Pavergtųjų Tautų 
tarybos veikloje.

Minėjimo proga kviečia
me visus susimokėti solida
rumo mokestį savo bend
ruomenei ar paskirti nors 
mažą auką specialiai politi
nės veiklos reikalams Aus
tralijoje.

Melbourne Apylinkės 
Valdyba

CANBERRA

Birželio išvežimų minė
jimas įvyks birželio 10 d„ 
sekmadienį, 3 vai. Canber
ros Lietuvių Klube. Šiais
Mūsų Pastogė Nr. 21, 1979.5.28, psl. 8

metais minėjimą rengia 
Canberros Baltų Komitetas.

Lietuvių, latvių ir estų at
stovai gegužės 16 d. nutarė 
minėjimą ruošti plačiai vi
suomenei ir anglų kalba. 
Kalbėtojais pakviesta eilė 
parlamentarų (Mr. Knight, 
Hasluck ir kt.), kurie pasi
reiškę kaip baltų užtarėjai. 
Įžanginę kalbą pasakys Bal
tų K-to atstovas latvis plkn. 
J. Atrens.

Minėjimo programos pra- 
vedėjas - J. Kovalskis. Nu
matoma ir meninė progra
ma, atliekama savomis jė
gomis.

Atvykime ir dalyvaukime 
skaitlingai: skautai unifor
muoti, pageidautinos mote
rys tautiniuose drabužiuose.

Ta proga pamaldos lietu
viams įvyks birželio 17 d., 
11.30 vai. Braddon koplyčio
je.

Canberros Baltų 
Komitetas

BIRŽELIO DIENŲ MINĖ
JIMAS SYDNEJUJE

Šiais metais įvyks birželio 
3 d., sekmadieni, ’ tokia 
programa:

I- ji dalis: 11.30 vai. pa
maldos šv. Joachimo bažny
čioje, Lidcombe. Šv. Mišias 
už Lietuvą atnašauja ir pa
mokslą sako kun. P. Butkus. 
Pamaldų metu gieda "Dai
nos” choras, dirg. Br. Kive- 
rio. Visuomenė kviečiama 
skaitlingai dalyvauti. Orga
nizacijos su vėliavomis.

II- ji dalis: tuojau po pa
maldų - viešas minėjimas 
parapijos salėje. 1. Atidary
mas. Invokacija - Tautos 
Fondo Atstovybės australi- 
joje pirmininkas kun. Petras 
Butkus. 2. Pabėgėlių psal
mė. Fausto Kiršos eilėraštis. 
Skaito Nijolė Vaičiurgytė. 3. 
Birželio problema - skaito 
dipl. teis. Leonardas Karve
lis. 4. Sava kūryba - poezija. 
Skaito poetas Juozas Almis 
Jūragis. 5. Tuščia kėdė. Anų 
laikų vaizdelis. Juozo Slavė
no. Skaito Danutė Bartkevi- 
čienė. 6. "Dainos” choras, 
dirg. Br. Kiverio. 7. 
Užbaiga. Himnas.

Visi tautiečiai, tautietės 
maloniai kviečiami šią 
skausmo dieną jungtis į

SYDNEJAUS
LIETUVIAMS

Daugęlis tautiečių, mirus 
.vienam iš artimųjų,norėtų 
pastatyti paminklą ant kapo 
su lietuviškais simboliais bei 
papuošimais. Amerikoje iš
leista albuminio formato 
knyga "Palikę tėviškės na
mus* su daugybe nuotraukų 
iš lietuvių šv. Kazimiero ka
pinių Čikagoje, iš kur galima 
pasirinkti pavyzdžių. Syd- 
nejuje tą knygą turi p. Č. 
Liutikas, kuris suinteresuo
tiems, Sydnejaus Liet. Klu
bo bibliotekoje atsilankiu
siems mielai sutiko minėtą 
knygą parodyti ir leisti su ja 
susipažinti vietoje. Tautie
čiai kviečiami šia lengvata 
pasinaudoti.

NAUJOVĖ SYDNEJAUS
LIETUVIŲ KLUBE

Nuo gegužės 12 dienos 
kiekvieną šeštadienio vaka
rą yra traukiamas loterijos 

bendrą širdžių vienybę, pri
siminti ir pagerbti sovietų 
nukankintus, ištremtus, žu
vusius už laisvę ir dabar- 
laisvės ilgesy tebekenčian
čius. Jie atidavė savo auką ir 
dabar tebeaukoja. Mes irgi 
jausime pareigą kuo galėda
mi įnešti savo dalį.

Rengėjas - Tautos Fondo 
Atstovybė Australijoje

SYDNEY RAMOVĖNŲ
ŽINIAI

Šiais metais birželio 13-14 
d.d. trėmimų minėjimai bus 
rengiami:

1. Sydney lietuvių visuo
menei (rengia Tautos Fondo 
V-ba), minėjimas birželio 3 
d. (sekmadienį). Gedulingos 
pamaldos Lidcombe bažny
čioje 11.30 vai. Po pamaldų - 
minėjimas parapijos salėje.

2. Birželio 16 d. (šeštadie
nį) 12.00 vai. įvyksta estų, 
latvių ir lietuvių atsargos 
karių bendras minėjimas ir 
kiekvienos tautybės vardu, 
vainiko uždėjimas ant Neži
nomo Kareivio kapo Syd
ney - Martin Place. Vietoje 
jau visiems privaloma būti 
11.45 vai.

Tiek pirmame tiek ir ant
rame minėjime ramovėnai 
dalyvauja organizuotai ir su 
vėliava. Pageidaujama, kuo 
skaitlingiausiai visus daly
vauti.

Skyriaus valdyba

MELBOURNO DAINOS SAMBŪRIO

METINIS BALIUS
birželio 2 d., šeštadienį, 7 vai. vak., Lietuvių Namuose.
Linksma muzika.

Karšta vakarienė.
Vertinga loterija.

Laukiame visų.
Bilietus užsisakyti pas Em. Šeikienę telef. 277 1478 

Nuotaikinga programa punktualiai 7.30 vai. Prašome 
nesivėluoti.

būdu laimingasis Klubo na
rio numeris, pagal kurį yra 
mokama $ 10. Klubo narys, 
turįs iššauktą Klubo ženklo 
numerį, privalo atsiimti sa
vo laimikį per 10 minučių 
laiko nuo to numerio paskel
bimo. Atveju, jei iššaukto 
nario nebūtų Klube, laimikis 
neišmokamas, bet pereina 
sekančio šeštadienio trauki
mui ir dvigubo laimikio iš
mokėjimui jau kitam iš
trauktajam (laimingu atsiti
kimu gali būti ištrauktas ir 
buvęs praeito
šeštadienio numeris) nume
riui.

Gegužės mėnesio 26 
dienai traukiamas laimikis 
vra $ 30.—

Atlanto nugalėtojų, tra
giškai žuvusių Dariaus ir 
Girėno minėjimą rengia 
Sydnejaus Dariaus ir Girėno 
Šaulių Kuopos Valdyba, lie
pos 15 d. Lietuvių Klube su 
paskaita ir menine dalimi. 
Apie tai bus plačiau skelbia
ma.

SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBE 
16-18 East Terrace, Bankstown 

Tel.: 708-1414

Birželio 2 d., šešt.:
SPECIALI PROGRAMA KLUBE

T

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

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

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

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

Sambūrio valdyba

"Sydney Morning Herald" 
gegužės 21 dienos laidoje 
f>askelbta, kad canberiškis 
ietuvis Jurgis Dehn paau

kojo Sir Robert Menzies 
Memorial Trust fondui 1000 
dolerių, o testamente visą 
savo turtą užrašęs Australi
jos vyriausybei. Kažin, ar jis 
pagalvojo apie lietuviškus 
reikalus?

AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY 
Published

by the Lithuanian Community 
Publishing Society Ltd.

P.O. Box 550
Bankstown, N.S.W. 2200

Redaktorius V. Kazokas
Redakcijos Patariamoji
Redakcijos Patariamoji Komi
sija: I. Jonaitis, A. Reisgys, V. 
Patašius. Dr. R. Zakarevičius, 
V. Bukevičius

.Redakcijos adresas: 13 Percy
St., Bankstown, N.S.W. 2200
Tel. 709 8395
Administracijos adresas:
P.O. Box 550
Bankstown, N.S.W. 2200
Administracijos teL 649 9062

Prenumerata: 
Australijoje metams 
Užsienyje paprastu paštu 
Oro paštu į N. Zelandiją 
Oro paštu kitur

$20
$24
$35
$50

Atskiro nr. kaina 50 centų

Redakcija rašinius taiso ir 
skelbia savo nuožiūra. Už skel- 

- > bimų turini neatsakoma.
Printed by Rotor Prosą Pty. Ltd.

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

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

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

VIETOJ 0fi 
90 GĖLIŲ

Pagerbdama a.a. Veroni
ką Skorulienę vietoj gėlių p. 
B. Baltramijūnienė Mūsų 
Pastogei paskyrė 10 dolerių 
auką.

Pagerbdamas velionį Joną 
Karitoną vietoj gėlių Aus
tralijos Lietuvių Fondui 10 
dolerių aukojo Juozas Ra
manauskas.

Folklorinio festivalio me
tu Sydnejaus Operoje birže
lio 17 d., sekmadienį 7 vai. v. 
didžiajame festivalio kon
certe pasirodys ir lietuviai: 
sutartinai, šoks Melb. tauti
nių šokių grupė Klumpako
jis. vad. A. Morkūnienės, ir 
Sydnejaus taut, šokių grupė 
Gintaras, vad. Kajaus Kazo
ko. Lietuviai kviečiami gau
siai dalyvauti atsimenant, 
kad šie koncertai yra patys 
spalvingiausi, kuriuose da
lyvauja tik rinktinės pajė
gos.
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