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PRISPAUSTŲJŲ POPIEŽIUS Sovietinė priespauda 
siekia toli

POPIEŽIUS LENKIJOJE

Birželio pradžioje popie
žius Jonas Paulius II aplan
kė savo gimtąjį kraštą Len
kiją šv. Stanislovo, buv. 
Krokuvos vysk. 900 metų 
sukakties proga. Pats da
bartinis popiežius taip pat 
krokuvietis ir buvęs Kroku
vos vyskupas. Tai nebuvo 
popiežiaus oficialus vizitas 
valstybei, bet jo atvykimas 
buvo triumfalinė moralinė 
Kat. Bažnyčios demonstra
cija prieš komunizmą ir ate
istinę politiką. Šimtatūks
tantinės minios, sveikinu
sios popiežių Varšuvoje ir 
Krokuvoje, aiškiai liudijo, 
kad primestoji komunistinė 
prievarta yra prieš žmonių 
valią. Šis jo vizitas buvo di
delė pergalė už žmogaus 
teises.

Sąryšyje su popiežiaus 
vizitu Lenkijoje drauge iš
kilo pasaulio viešumoje ir 
Lietuvos vardas. Pasaulio 
spaudoje ir dėmesyje plačiai 
kalbama apie Lietuvą, kuri 
yra stipriausia katalikybės 
tvirtovė pačioje Sov. Sąjun
goje. Vėl priminta, kad po
piežiaus nepaminėtas naujai 
paskirtas penkioliktasis 
kardinolas yra lietuvis, so
vietų iš pareigų pašalintas 
Vilniaus vyskupas Julijonas 
Steponavičius. Esą, jau Va
tikanas veda derybas, kad 
vysk. J. Steponavičius vėl 
galėtų eiti savo pareigas.

Popiežiaus dėmesys Lie
tuvai, o drauge ir tylinčiai 
bažnyčiai komunistų pries
paudoje akivaizdžiai pa
brėžtas dar tuo, kad Vatika
no diplomatijos tarnyboje

SKAUDI ŽINIA

Gegužės 20 d. Amerikoje, 
Los Angeles mieste tragiš
komis aplinkybėmis žuvo 
buvęs australietis Henrikas 
Kmitas. Jis buvo gerai žino
mas ypač Sydnejaus lietu
viams. Vos atvykęs į Aus
traliją apsigyveno Sydneju- 
je, gyvai reiškėsi visuome
ninėje veikloje, talkino Mū
sų Pastogės redakcijai tuo 
metu esant redaktorium 
Juozui Žukauskui, buvo iš
rinktas keturis kartus į ALB 
Krašto Valdybą ir turėjo 
Valdybos sekretoriaus pa
reigas. Apie 1957 metus iše
migravo į Ameriką, kur įsi
kūrė Los Angeles mieste, 
Calif, ir čia sėkmingai ver
tėsi. Dar pernai M.P. redak
torius jį buvo sutikęs Los 
Angeles mieste, iš kur paty
rė, kad net ketinęs atvykti į 
Australiją ir aplankyti savo 
senus bičiulius, kurių jis tu
rėjo gausiai, nes jis pats bu
vo malonaus būdo, labai 
draugiškas ir sugyvenamas.

Popiežius Jonas Paulius II

pakviestas prel. Audrius 
Bačkis, Lietuvos atstovo 
Jungtinėse Amerikos Vals
tybės Dr. S. Bačkio sūnus, 
Kaip Bažnyčios viešųjų rei
kalų sekretoriaus Achilles 
Silvestrini pasekretorius. 
Arkiv. Silvestrini yra pas
kirtas Vatikano užsienio 
reikalams buv. Casseroli 
vietoje, o patį Casseroli po
piežius paskyrė Vatikano 
valstybėse sekretorium. Tai 
vis specialistai Vatikano po
litikai rytų problemoms. Vos

Rūpesčiai nesibaigia

Prezidentas Carteris gal
vojo, kad didžiausios pro
blemos jau išspręstos, bet 
pasirodo, jos tik dabar išky
la ir kaip tik labai nepatogiu 
laiku, kai prasideda rinkimi
nė agitacija. Tie rūpesčiai 
trejopi: asmeniški, krašto 
vidaus ir užsienio politikos. 
Štai pora iš eilės asmeniškų 
nemalonumų.

Prezidento jaunesnis bro
lis Bill buvo apkaltintas ne
legaliai iš bankų gavęs pas
kolų tada, kai jis vedė prezi
dento (tada dar tik guber
natoriaus) minkštųjų riešu
tų sandėlius. Be to jis tapo 
alkoholiku ir pridarė prezi
dentui nemaža nemalonumų. 
Pvz., jis pasikvietė Libijos 
pareigūnus, juos vaišino ir 
vadino geriausiais draugais. 
Libija bendradarbiauja su 
Sov. Sąjunga ir veikia prieš 
Ameriką. Dabar Bill Carter 
grįžo iš kariškos ligoninės 
pasveikęs ir pareiškė, kad 
jis ne tik nebegers, bet ir 
nerūkys.

Nemaža rūpesčių prezi
dentui kelia ir ateinančių 
metų rinkimai. Nežiūrint 
visko, dar ir dabar Ted 

tik išrinktas popiežiumi Jo
nas Paulius II pareiškė, kad 
"iki šiol tylinčioji bažnyčia 
neturėjo balso. Dabar ji tą 
balsą turės”.

Popiežiaus vizitas Lenki
joje turi labai toli siekiančios 
reikšmės rytų politikoje. 
Dėl įvykių Lenkijoje Sov. 
Sąjunga tyli, tačiau galimas 
daiktas, kad įvykiai ir toliau 
nesustabdomai plėsis. Iki 
šiol toji Bažnyčios politika 
tebuvo grindžiama tik mal
domis, bet dabar jau vysto

Kennedy yra dvigubai po
puliaresnis už prez. Carterį. 
Nors jis sakosi nekandida
tuosiąs, bet jau susidaro 
komitetai pravesti Kenne- 
džio kandidatūrą į preziden
tus. Carteris dabar susilau
kia ypatingai daug kritikos 
ir ne tik užsienio politikos, 
bet ir vidaus klausimais. 
Prie to viso dar prisidėjo ir 
atominių jėgainių gedimai. 
Pirmiausia sugedo atominių 
reaktorių pompa Trijų My
lių saloje Pensilvanijoje. 
Būtų nieko neatsitikę, jeigu 
tarnautojai būtų tinkamai į 
tai reagavę. Bet vietoj to jie 
padarė net keletą stambių 
klaidų ir net grėsė atominis 
sprogimas. Apylinkių gy
ventojai buvo evakuoti. Ne
sutariama, kas turės mokėti 
tuos milijonus, reikalingus 
jėgainės saugumui užtikrin
ti, jų veiksmingumą atsta
tyti ir jėgainių viduje susi
telkusiam radioaktyvumui 
pašalinti. Katastrofą tyrinė
jančios komisijos priėjo iš
vados, kad personalas nebu
vo tinkamai paruoštas, jė
gainė turėjo techniškų trū
kumų ir taisyklės buvo ne

NAUJASIS SOVIETŲ

Jau buvo rašyta, kad Sov. 
Sąjungoje išleistas naujas 
sovietų pilietybės įstaty
mas, kuris įsigalioja nuo lie
pos 1 dienos ir kuris tiesiog 
liečia ir visus išeivius, bet 
kur pasaulyje, gimusius da
bartinėse Sov. Sąjungos ri
bose.

Naujojo sovietų pilietybės 
įstatymo 3-me paragrafe sa
koma: sovietiniais piliečiais 
laikomi visi, kurie tokiais 
buvo įstatymo paskelbimo 
dieną. 5-sis paragrafas sako, 
kad gyveną užsienyje ne
praranda sovietinės piliety
bės. 8-jame paragrafe pa
brėžiama, kad jei sovietinis 
pilietis turi kitos valstybės 
pilietybę, tai ši nėra pripa
žįstama.

ma ir akcija, kur įtraukta ir 
Lietuva.

Popiežiaus vizitas Lenki
joje pakėlė tikinčiųjų nuo
taikas komunistinėje pries
paudoje ne tik Lenkijoje, 
bet visuose komunistų val
domuose kraštuose, lygiai 
sustiprino ir pavergtų tautų 
nacionalinius jausmus bei 
sąmoningumą. Pavergtieji 
kraštai pajuto, kad pasau
lyje jie turi moralinį kovoto
ją ir užtarėją;

Rašo DARŪNAS, specialus 
Mūsų Pastogės bendradar
bis Šiaurės Amerikoje 

užtenkamai detalizuotos, 
tikslios ir aiškios. Senatoriai 
į klausimus, kas vienu ar ki
tu atveju galėtų atsitikti ir 
kaip į tai reikia reaguoti, iš 
pareigūnų susilaukdavo at
sakymo - ’’Sunku pasakyti. 
Nežinau." Dalis ir kitur jė- 

.gainių sustabdyta patikrini
mui. Jas sustabdžius pritrū
ko elektros. Tenka ją gauti 
iš kitur, o tai kartu su jėgai
nių valymu ir remontais 
kainuoja milijonus dolerių į 
mėnesį. Gi per visas jėgai
nes susidarys bilijonai. At
rodo, kad jėgaines valdančių 
bendrovių ir korporacijų 
bankrotas neišvengiamas.

Dėl paminėtos katastrofos 
sujudo ir kitos pasaulio 
valstybės, įskaitant Kanadą, 
turinčios panašias jėgaines. 
Bet ypač didelis žmonių ne
pasitenkinimas pasireiškia 
pačioje Amerikoje. Tūks
tančiai žmonių demonstruo
ja reikalaudami panaikinti 
visas atomines jėgaines. 
Energijos šaltinių ir dabar 
trūksta, tai kaip bus galima

Nukelta į psl. 6

PILIETYBĖS ĮSTATYMAS
11- sis paragrafas: Vaikas, 

kurio abu tėvai vaiko 
gimimo metu buvo sov. pi
liečiai, yra TSRS pilietis ne- 
priklausomainuo to ar jis gi
mė TSRS teritorijoje, ar už 
jo ribų.

12- sia paragrafas: Esant 
skirtingai tėvų pilietybei, 
jeigu vienas jų vaiko gimimo 
metu buvo TSRS pilietis, 
vaikas yra TSRS pilietis: 1) 
jeigu jis gimė TSRS terito
rijoje; 2) jei jis gimė už 
TSRS teritorijų ribų, bet 
tėvų arba vieno jų nuolatinė, 
gyvenamoji vieta tuo metu 
buvo TSRS. Esant skirtin
gai tėvų pilietybei, jeigu vie
nas jų vaiko gimimo metu 
buvo TSRS pilietis ir jeigu 
tuo metu abiejų tėvų nuola
tinė gyvenamoji vieta buvo 
už TSRS ribų, vaiko, gimu
sio už TSRS ribų, pilietybė 
nustatoma pagal tėvų susi
tarimą. Vaikas, kurio vienas 
iš tėvų vaiko gimimo metu 
buvo TSRS pilietis, o kitas 
buvo asmuo be pilietybės 
arba buvo nežinomas, vaikas 
yra TSRS pilietis nepriklau
somai nuo gimimo vietos.

17- sis par. sako: asmuo 
gali atsisakyti sovietinės pi
lietybės tiktai su aukščiau
sio sovieto prezidiumo suti
kimu. Prezidiumas nepriima 
atsisakymo, jei to reikalauja 
Sov. S-gos interesai, jos 
saugumas arba jei asmuo 
kalinamas Sov. S-goje.

18- sis paragrafas numato: 
jei asmuo atsisako sovieti
nės pilietybės arba jos ne
tenka, jo vaikai arba su
tuoktinis lieka sovietiniais 
piliečiais (pvz. T. Venclovos, 
V. Morozo atveju).

25-sis par.: jei abu tėvai 
nustoja būti sov. piliečiais, 
jų vaikai iki 14 metų am
žiaus savaime netenka sov. 
pilietybės, bet jei vaikas yra 
virš 14 m., privalo pats indi
vidualiai atsisakyti sov. pi
lietybės.

29-sis par.: jei Sov. S-ga 
yra pasirašiusi tarptautinę 
sutartį pilietybės klausimu, 
tai pirmenybę turi toji su
tartis. Tokias sutartis turi 
Sov. S-ga su Lenkija, Če
koslovakija, Vengrija, Ru
munija, Albanija, R. Vokie
tija ir ki

šis naujasis įstatymas ne
panaikina anksčiau buvusių 
sovietinių pilietybės įstaty
mų, o tik juos papildo. Taip 
1940 metų pilietybės įstaty
mas specialiai mini baltie- 
čius. Pirmame paragrafe sa
koma: baltiečiai yra Sov. 
S-gos piliečiai nuo jų įjungi
mo dienos į Sov. Sąjungą 
1940 m. birželio mėn. 2-jame 
par. sakoma: piliečiai, buvę 
už Sov. S-gos ribų įjungimo 
dieną pasiliko sovietų pilie
čiais.
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Kas parodė
mums kelią į Vakarus?

Birželio dienomis vėl 
mūsų mintys krypsta į anas 
pries 38 metus išgyventas 
birželio dienas, kai okupan
tas Lietuvoje pravedė ne
girdėto masto dvasinį ir fizi
nį terorą tremdamas lietu
vius iš anksto suplanuotam 
sunaikinimui. Tas išgyven
tas siaubas beveik kiekvieno 
atmintyje nenubluko iki šių 
dienų. Tai buvo iš tiesų trė
mimai, kuriems lygių sunku 
būtų surasti istorijoje. Kaip 
liudininkai pasakoja panašūs 
ir net baisesni trėmimai bu
vo pravesti tuoj, po karo 
1946/48 metais vykdant pri
verstinę kolektyvizaciją, bet 
mūsų minėjimuose jie iš tie
sų net nefigūruoja, nes pa
tys nebuvome jų liudinin
kais. Tai yra konkretus pa
vyzdys, kad žmogų labiau
siai sukrečia tiesioginis iš
gyvenimas, kai siaubas ir 
masiška baimė pasiekia 
žmogaus gelmes iki kaulų 
smegenų. Tad visai netenka 
stebėtis, kčdėl pašaliečiai ir 
net mūsų vaikai dėl to yra 
dažnai abejingi, lygiai kaip 
abejingais pasirodome ir vi
sur kitur, kas mūsų tiesiogi
niai neliečia.

Šia proga verta ir gal net 
būtina atsisukti ir į kitus 
tremtinius, kurie karui bai
giantis pasipylė į vakarus. 
Nors mes visi kažkaip spon
taniškai pasivadinome 
tremtiniais, bet ar įmano
mas bent koks palyginimas 
tarp anų, bolševikų tremti
nių su pasitraukusiais į Va
karus? Buvo tremtinių 
bendruomenė, tremtinių or
ganizacijos, išleista visa eilė 
leidinių, paženklintų trem
ties vardu. Bet prasidėjus 
emigracijai is Vokietijos 
stovyklų į kitus kraštus pa
mažu tas žodis "tremtinys" 
pasidarė bereikšmis ir šian
die jau beveik mūsų tarpe ir 
negalioja, galbūt išskyrus 
tik šaulius, kurie iki dabar 
save tebevadina "Šaulių Są
junga Tremtyje". Tremtinio 
vardas mums neprigijo ne 
vien dėl to, kad mes savo 
valia keitėme gyvenamas 
vietas ir kraštus, bet svar
biausia todėl, kad mes jo
kiais tremtiniais niekad ir 
nebuvome. Niekas mūsų 
prievarta nevarė is gimtojo 
krašto, niekas prievarta ne
sodino į laivusir su ginkluota 
'apsauga nevežė į Australiją 
ar kitas salis. Ir pagaliau ir 
nusėdę naujoje vietoje mes 
vertėmės ir kūrėmės patys 
kaip išmanydami būdami 
naujoje vietoje laisvais 
žmonėmis.

Šis sugretinimas reikalin
gas tam, kad kuo giliau įsi
sąmonintume, ką reiškia 
būti tremtiniu ir tik vaiz
duoti tremtinį, būtinas ir dėl 
to, kad giliau ir vaizdžiau 
pajustume skirtumą, o gal ir 

tuo pačiu labiau atjaustame 
ir anuos, tikruosius tremti
nius. Galimas daiktas tik
riausiai ir daugelis iš mūsų 
būtime anais Sibiro tremti
niais, jeigu ne anie pirmieji. 
Nebūtų 1941 metais įvykę 
anų minėtinų trėmimų, ir 
mūsų pačių greičiausiai ne
būtų čia. Anie tikrieji trem
tiniai mums parodė kelią į 
Vakarus, kol geležinė už
danga aklinai nenusileido. O 
mes atsidūrėme šiapus ge
ležinės uždangos tik išgyve
nę anas siaubingas trėmimų 
dienas. Ne kas kitas, o kaip 
tik anie tikrieji tremtiniai 
yra drauge ir mūsų išgelbė
tojai. Tad ir šalia bendro

PLB Valdyboje
Simas Kudirka, lydimas 

"Pasaulio Lietuvio” redak
toriaus Romo Kasparo, ge
gužės 26 d. iš New Yorko iš
vyko vieno mėnesio kelionei 
į Pietų Ameriką. Lankys 
lietuvių kolonijas Argenti
noje, Brazilijoje, Kolumbi
joje, Urugvajuje ir Venecu- 
eloje. Simo Kudirkos kelionę 
suplanavo ir suorganizavo 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Sąjungos pirm. Gabija Juo
zapavičiūtė ir vicepirm. 
Viktoras Nakas, o palydovu 
pasirūpino PLB Valdyba. 
Šios kelionės tikslas yra su
stiprinti Pietų Amerikos 
lietuvių tautinę sąmonę ir 
paskatinti juos dar daugiau 
rūpinti Lietuvos laisvės ko
vos reikalais, ypatingai poli
tinių kalinių gelbėjimu.

Dr. Leonas Kriaučeliūnas, 
PLB Kultūrinės talkos ko
misijos pirmininkas, sudarė 
ir PLB Valdybai pristatė 
šios komisijos narius, ku
riuos PLB Valdyba savo ge
gužės 23 d. posėdyje vien
balsiai patvirtino, PLB Kul
tūrinės talkos komisijos na
riai yra: Antanas Jarūnas, 
Regina Kučienė, Algis Re
gis, Loreta Stončiūtė, Juo
zas Šlajus ir Regimantas 
Vedegys. Visi gyvena Chi- 
cagoje ir yra žinomi lietu
viško gyvenimo darbuotojai.

Algimantas Gureckas, 
darbštus visuomenininkas ir 
politinės srities darbuotojas, 
gyvenąs prie Washingtono, 
yra pakviestas būti PLB 
Valdybos atstovu JAV sos
tinėje Washingtone. Ten jis 
palaikys ryšius su Lietuvos 
Pasiuntinybe ir su kitų vals
tybių ambasadomis bei kon
sulatais, atstovaudamas Pa
saulio Lietuvių Bendruome
nei. Kartu jis bus ir PLB ry
šininkas prie VLIKo.

Vaclovas Kleiza, PLB 
Valdybos vykdomasis vice
pirmininkas, po sėkmingos 
kelionės per Australiją su
grįžo į Chicagą ir gegužės 23 
d. PLB Valdybos posėdyje 
labai išsamiai painformavo 
apie Australijos lietuvių gy
venimą, jų laimėjimus, 
problemas ir kitus reikalus. 
PLB Valdyba palaikys labai 
artimus ryšius su Australija 
ir talkins visokiais būdais.

Stasys Lozoraitis, Jr., 
Lietuvos atstovas prie Šv. 

tautinio gedulo, salia bendro 
tautinio ryšio, kas vienam 
tautiečiui skauda, tą jaučia
ir kiti tautiečiai, prisideda ir 
dar vienas motyvas - dėkin
gumas jiems už mūsų laisvę 
ir už mūsų žmonišką gyve
nimą laisvėje. Reikšdami tą 
dėkingumą mes drauge pa-
rodome ne vien tik tautinį 
solidarumą, bet ir drauge 
žmogišką asmeninį jausmą, 
kaip kad jaučia žmogus 
žmogui, padariusiam ką nors 
neužmirštamai gero. Gal ši
tas bruožas ir kiek sudilgins 
mūsų ir taip apatijai pasida
vusias sirdis. Tenelieka nė 
vienas abejingas ne tik 
tremtiniams, bet ir iš viso 
lietuviškiems reikalams, ir 
tai ne is pareigos, o iš tauti
nio ir grynai žmoniško soli
darumo. (v.kj

Sosto, lankosi JAV ir gegu
žės 18 d. jis Washingtone 
susitiko su PLB pirmininku 
Vytautu Kamantų, kun. Ka
zimieru Pugevičiumi, JAV 
LB Krašto valdybos pirm. 
Algimantu Gėčių, JAV LB 
Visuomeninių reikalų tary
bos pirm. Aušra Zerr ir PLB 
atstovu Washingtone Algi
mantu Gurecku. Pasikalbėta 
apie dabartinę padėtį Lietu
voje, Šv. Tėvo teigiamą at- 
sinešimą lietuviams, ir apie 
PLB bei JAV LB darbus ir 
planus.

PLB pirmininkas Vytau
tas Kamantas kartu su PLB 
atstovu Washingtone Algi
mantu Gurecku gegužės 19 
d. rytą aplankė Lietuvos 
Atstovą Washingtone Dr. 
Stasį Bačkį, jį plačiai pain
formavo apie PLB atlieka
mus bei suplanuotus darbus, 
ir perdavė JAV LB Krašto 
valdybos pirm. Algimarfto 
Gečio ir kitų LB vadovų pa
žadą visokiais būdais padėti

MIRUSIEJI

A.A. ADELĖ SKRICKAI- 
TĖ — VILIŪNIENĖ

Gegužės 19 d. Adelaidėje 
po sunkios ir ilgos ligos atsi
skyrė su šiuo pasauliu a.a. 
Adelė Viliūnienė. Buvo gi
musi Lietuvoje, kur praleido 
jaunystę, baigė mokslūs ir 
gailestingosios sesers kur
sus ir dirbo savo profesijos 
darbą Dr. prof. Tumėnienės 
vaikų ligoninėje. 1944 m. 
kartu su prof. Tumėniene 
paliko tėvynę, pasitraukda
ma į vakarus, tęsdama savo 
profesinį darbą Vokietijoje, 
prancūzų zonoje.

Adelaidėje išgyveno arti 
27 metų. Užaugino vieninte
lę, lietuviškai sąmoningą 
dukrą med. Dr. Dalią. Ve
lionė dažnai pasireikšdavo 
visuomeninėje veikloje. Pri
klausė Pabaltiečių Moterų 
D-jai, L.K.S.V. "Ramovės" 
organizacijos ponių rėmėjų 
būreliui. Neapleisdavo tau
tinių minėjimų, parengimų 
bei susirinkimų. Niekad ne
atsakydavo finansinės para
mos ir talkos pagalbos įvai
rioms organizacijoms. Dėl 
savo malonaus ir santūraus

PADĖKA

Nuoširdžiai dėkoju visiems mano bičiuliams, artimie
siems, pažįstamiems bei organizacijoms, man pareišku- 
siems užuojautos asmeniškai, laiškais ir spaudoje, mano 
žmonai Eugenijai mirus.

Marijonas Juškevičius

Lietuvos Atstovui Wa
shingtone ir visai lietuvių 
diplomatinei bei konsulari- 
nei tarnybai.

PLB Kultūrinės talkos 
komisija, vadovaujama Dr. 
Leono Kriaučeliūno, savo 
posėdyje nutarė 1979 metais 
atlikti eilę kultūrinių darbų. 
Iš Uragvajaus į Šiaurės 
Ameriką gastrolėms kvie
čiama Urugvajaus tautinių 
šokių grupė "Ąžuolynas". Į 
Pietų Ameriką koncertuoti 
važiuos Clevelando "Neri
ja". iš Australijos bus at
vežta į Šiaurės Ameriką lie
tuvių dailininkų paroda, o į 
Australiją planuojama žo
džio menininkų kelionė.

Aukų vajus IV-jam Pa
saulio Lietuvių Jaunimo 
Kongresui vyksta per visas 
JAV LB ir Kanados LB apy
linkes. Iki gegužės 21 d. Dr. 
Algio Pauliaus vadovauja
mas IV PLJK Finansų ko
mitetas gavo aukų 22.800 
dol. arba 25% reikalingos 
sumos. Tikimasi, kad LB 
apylinkės, lietuvių organi
zacijos ir paskiri asmenys 
stipriau parems jaunimą,

NAUJAS POGRINDŽIO 
LEIDINYS

Lietuvoje išleista naujas 
pogrindžio žurnalas "ALMA 
MATER” sausio - kovo mėn. 
Tai trimėnesinis žurnalas, 
kurio pirminis rūpestis kova 
su melu ir tiesos skleidimas. 
Ir šis, kaip ir visi kito Lietu
voje pogrindžio leidiniai ra
šyti mašinėle ir savom prie
monėm multiplikuoti. Alma 
Mater yra daugiau akade
minio pobūdžio žurnalas, 
svarstąs dalykus teoretiš
kai.

A.a. A. Viliūnienė

būdo buvo tautiečių gerbia
ma ir mylima.

Gegužės 24 d. skaitlingi 
tautiečiai atsisveikino su 
velione Adelaidės Sieberto 
laidotuvių biuro koplyčioje. 
Po to karstas buvo perkeltas 
į šv. Kazimiero bažnyčią. Čia 
buvo atkalbėtas rožinis da

nes iki Jaunimo Kongreso 
liko tik mėnuo laiko. IV 
PLJK Finansų komiteto ad
resas vra: 5620 So. Clare
mont Ave., Chicago, Illinois 
60636 USA.

Australijos 
Lietuviu 
Fonde

Australijos Lietuvių Fon
dui aukojo:

$ 1000 - K. Šaulys.
$ 196.40 - likutis iš a.a. A. 

Baužės Fondo.
$ 25 - Newcastle Apyl. 

Valdyba
$ 15 - K. Statnickas.
Po $ 10 - J. Ramanauskas 

vietoj gėlių mirus a.a. J. 
Karitonui; J. Grybas.

Po $ 10 - Vilniaus Univer
siteto leidiniui M. Zakaras ir 
V. Gulbinas.

Naujas A.L.F. narys J. 
Vasiliauskas.

Naujas A.L.F. tūkstanti
ninkas K. ŠAULYS.

A.L.F. Valdyba sveikina 
naują narį ir naują tūkstan
tininką ir dėkoja visiems 
aukotojams.

J. Balbata 
A.L.F. Iždininkas

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

lyvaujant pilnai bažnyčiai 
tautiečių.

Gegužės 25 d. bažnyčioje 
mišias aukojo klebonas kun. 
A. Spurgis, MIC, tardamas 
prasmingą ir jautrų atsi
sveikinimo žodį. Australijos 
Krašto V-bos pirmininkas V. 
Neverauskas skaitė lekciją. 
A. Gučiuvienė giedojo reli
gines giesmes. Vargonavo 
N. Masiulytė.

Karstas skaitlingų tautie
čių buvo palydėtas į Cen- 
tenial kapines. Atsisveikini
mo žodį tarė Adelaidės 
Apylinkės pirmininkas Č.J. 
Zamoiskis, "Ramovės" org. 
vardu P. Mikužis ir draugų 
vardu V. Dumčius.

Č.J. Zamoiskis giminių 
vardu pakvietė visus laido
tuvių dalyvius į Katalikų 
Centro salę, kur Lietuvių 
Katalikų Moterų D-jos po
nių buvo paruoštos šerme
nys.
• Salėje stovėjo velionės 
didelis atvaizdas, papuoštas 
gėlėmis, lietuviška juosta ir 
lietuvišku rūpintojėliu, ku
riuos velionės sesuo, prieš 
l'/z metų buvo atvežusi iš 
Lietuvos. Nepaisant lietingo 
oro ir darbo dienos laidotu-, 
vėse ir šermenyse dalyvavo 
daug velionės draugų ir pa
žįstamų.

"Iki pasimatymo” Anapi
lyje, brangioji Adule.

A. Binkevičiūtė-Gučiuvienė
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cre*nys) Prieš akis jaunimo Kongresas

Rašo V. JagaudisIV PLJ KONGRESO 
PROGRAMA 

VOKIETIJOJE

Jaunųjų kūrėjų vakaras - 
jaunųjų menininkų iš Euro
pos, Šiaurės ir Pietų Ameri
kos bei Australijos pasiro
dymai penktadienį, liepos 27 
d. 8 vai. vak. Koenigsteine, 
Haus der Begegnung salėje. 
Įėjimas -10 DM.

Kongreso uždarymo aktas 
- susipažinimas su J. Kong
reso rezultatais ir naujos 
PLJS Valdybos pristatymas 
šeštadienį, liepos 28 d. 11 
vai. Koenigsteine, Haus der 
Begegnung salėje. Įėjimas 
laisvas.

Koncertas - moterų okte
tas "Volungė” iš Toronto, 
Ričardas Daunoras ir Ra
minta Lampsatytė iš Vokie
tijos, "Sodauto’’ Bostono et
nografinis ansamblis šešta
dienį, liepos 28 d. 3 v.v. 
Koenigsteine, Haus der Be
gegnung salėje. Įėjimas 15 
Dm.

Uždarymo balius - dvi ka
pelos: didžiojoj salėje 13 as
menų orkestras, mažojoj sa
lėje Paulius Petrikaitis, šeš
tadienį, liepos 28 d., 8 vai. v. 
Frankfurte, Restaurant im 
Palmengarten. Įėjimas 20 
DM.

Iškilmingos pamaldos lie
pos 29 d. 10.30 vai. ryto 
Haus der Begegnung baž
nyčioje.

(bus daugiau)

PLJS pirm. G. Juozapavičiūtė (dešinėje) ir Andrius Šmi
tas - Jaunimo Kongreso Ruošos K-to pirmininkas

Vilniaus Universiteto 
sukakčiai

SARBIEVIJAUS KIEMAS

"KELEIVIS” SUSTOJO
Su apgailestavimu skaitė

me, kad gegužės 15 d. Bos
tone, Amerikoje, sustojo 
ėjęs lietuvių savaitraštis 
"Keleivis", gyvavęs virš 74 
metų. Buvęs ilgametis "Ke
leivio” redaktorius J. Sonda 
Mūsų Pastogei prisiuntė to
kio turinio laišką:

"Gerbiamieji,
Gegužės 15 d. išleidome 

paskutinį "Keleivio" numerį. 
Tamstos jam siuntinėjote 
Mūsų Pastogę mainais. Už 
tai dėkojame, prašome ne
besiųsti.

Savo jaunesnei sesutei 
Mūsų Pastogei Keleivis linki 
ilgų ilgų ir laimingų metų.”

J. Sonda

VILNIAUS UNIVERSITETO JUBILIEJINIAI METAI —

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ FONDO METAI

Iš kiemo, virtusio aikštele, pro didžiulius vartus paten
kam į Sarbievijaus kiemą. Tai pats jaukiausias universi
teto kiemas. Vienu jo šonu, paremdami seną pastatą, nuo 
pat stogo iki pamatų atsirėmę masyvūs, bet grakštūs 
kontraforsai, dengti raudonomis čerpėmis. To paties na
mo galą su kitu namu jungia dvi eilės arkų.

Kiemas gražiai apželdintas, o jo vidury įrengtas tven
kinys. Prie tvenkinio auga beržas, vadinamas Filologų 
berželiu. Iš viso, Sarbievijaus kiemas dažnai vadinamas 
filologų, arba humanitarų, kiemu, nes iš jo dabar yra įėji
mas į humanitarinį fakultetą (po to, kai ’’niekas nieko ne- 
užtvėrė” ir pasidarė nebegalima iš rektorato koridorių 
koridoriais nusivingiuoti ligi šv. Jono varpinės išėjimo).

Šių dienų svarbesnis žingsnis yra įstojamieji egzami
nai, gal dar svarbiau išgirsti, kad išlaikei ir esi priimtas; 
gal oficialiai skaitaisi studentas, įsiregistravęs dekanate 
ir gavęs studento bilietą, bet kol tavęs "nepakrikštijo” 
tvenkiny po berželiu, esi niekingas beteisis ’’fuksas".

Tai iškilmingai imatrikuliacijai kiemas pasipuošia ko
miškais simboliais dekoruotom vėliavom, prisipildo stu
dentų ir ne studentų, o ceremonijų vadovai, vieni su stu
dentiškom kepuraitėm (kurias tik pabaltijo universitetai 
turi), kiti frakuoti, su cilinderiais, su plačiom juostom per 
petį, skaito į tvenkinį įstatytiems naujokams iškilmingus I 
komiškus pagraudenimus, "krikštija” juos kiemo šluotą 
pasigriebę, o kartais permeta per tvenkinį siaurą lentą ir 
liepia pereiti užrištom akim - kasmet ką nors pakeisdami, 
kokią nors staigmeną sugalvodami.

Ir tik po tos ceremonijos naujasis studentas žino, kad 
jis yra pilnateisis universiteto narys. ;

Sarbievijaus - Filologų - Humanitarų kiemas kartais ' 
dar vadinamas ir Stuokos - Gucevičiaus vardu. Viename 
iš to kiemo pastatų buvo įrengti butai profesūrai. Ten yra | 
gyvenęs ir architektas Laurynas Stuoka - Gucevičius. Jo : 
200 metų gimimo sukakties proga prie pastato su tais 
gražiaisiais kontraforsais buvo pritvirtinta paminklinė 
lenta.

A. Karazijienė

TIK VILTIS
Prieš metus mirusio Adelaidėje Juozo Gučiaus vaizde

lis iš tremtinių likimo

PRIEBLANDA

Žiemos diena Sibiro tai
goje trumpa. Koncentraci
jos stovyklą apšviečia pro
žektoriai jau seniai blizgina 
sviego kauburius. Jų šviesoj 
smarkaus vėjo nešami nauji 
sniego klostai tik dar labiau 
ryškina taigos audringą va
karą. Tokiomis dienomis so
vietų kacetai išleidžia į ribo
tą laisvę jau nebegalinčius 
dirbti. Ir visada pataiko blo
giausi orą: ar keliasdešimt 
laipsnių žemiau nulio, ar lie
tui kaip iš kibiro pilant. Ir, 
žinoma, būtinai artėjant 
nakčiai.

Taip laisvėn išleistas Vin
cas Maršėnas žingsniuoda
mas per pusnynus, visai ne
galvoja apie nepatogų kelią, 
kuriuo eina, eina sunkiai 
dėdamas kojas skurdžiais a- 
pavais. Mat, bet kokių batų 
jau seniai jis neturi. Jų vie
toje kojos apvyniotos suplu- 
šusių maišų gabalais. Atseit, 
atstoja batus ir saugo nuo 
šalčio. Tolydžiai negalvoja, 
kad jo kūną dengia tik su- 
kiurusių, lopų lopais sulip
dyta rudinė - "sermėga”, nes 
kas yra apačioj tos "sermė
gos” jau net ir jis pats nebe
žino. Ten tik kažkokių 
siūlų-raizginių mišinys ne
gailestingų vabzdžių apsės
tas. Sniege juk nepasimau- 
dysi, o pirtys kacete tik val
džios pareigūnams. O taip 
buvo per vienuoliką žiemų. 
Net vasaros atoslūgiais tų 

gyvių būdavo nelengva 
nusikratyti. Sovietų kace- 
tuose tatai kasdienis ir įpra-
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stas reiškinys. Ir niekas, net 
pats komendantas, dėl to 
nesijaudina. Visi utėlių ap
sėsti. Tiesa, pareigūnai ne 
tiek kiek tremtiniai, bet bla
kių pas valdžios atstovus 
dar daugiau. Mat, pas juos 
šilčiau.

Vincas Maršėnas po 
tiekos vargo metų pajutęs, 
kad jo nebeseka gerai gink
luotas sargybinis ir, nors 
audringą pavakarį iš stovy
klos išleistas, ir nor išleistas 
tik todėl, kad jau visiškas li
gonis, eina tuo klampiu 
sniegu gyvas viltimi: o 
gal?...Eina tai suklupdamas 
sniego kauburyje, tai pras
megdamas skiauterynėje 
pusnyje, ne tik kojomis bet 
ir rankomis ieškodamas at
spirties, dažnai net alkūnė
mis sniegus skleisdamas, 
bet vis pirmyn, vis toliau 
nuo tų stovyklos prožekto
rių, toliau nuo tos žmogų 
kankinusios, iškoneveiku- 
sios, ir jį paniekinusios, me
talo erškėtdygliais apsiaus
tos vietovės.

Taip žingsnis lenkdamas 
žingsnį, toj blūdžioj kelionėj 
neša Vincą Maršėną į laisvę, 
nor ir labai ribotą. Jam pa
sakyta, kad neturi teisės 
grįžti į savo tėvynę; jis žino, 
kad neleista bet su kuo susi
rašinėti, net ir dabar jis 
žino, kad kiekvienas žings
nis gali būti sekamas. Ir, 
visgi, jis eina ryžtingai. Tie
sa, kartais, jam suskauda 
tarpupetyje ar krūtinėje. 
Dažnai jis sukosti, ir jo ko
sulys baltame sniege atsis
pindi raudona spalva. Bet, o 

gal?...Juk viskas niekai, ka
da žmogus pasijunti nors ir 
vienišas, bet sau atsidavęs. 
Ir prisimena jam lemtingas 
įvykis stovyklos ligoninėje.

- Vis tik aš šiek tiek lai
mėjau, -šypsosi sau kreivai 
puse lūpos. Mat, kai Vincas 
jau ne pirmą kartą skundėsi, 
jog jam bloga su plaučiais, 
tai tarybinė gydytoja kartą 
suriko:

-Simuliantas esi! Tu gali 
ąžuolus rauti!

Čia jis nebeištvėrė ir pa
čiupęs kėdę buvo visai pasi
ruošęs tokiai gydytojai su
daužyti galvą. Bet, nusigan
dusi gydytoja iš kabineto iš
bėgo ir tuojau atsiuntė se
selę reikiamiems analizams 
atlikti. Po kelių dienų net ir 
kvailiui galėjo būti aišku, 
kad ir šitas tremtinis nebe
tinkamas.

Bet dabar ... Čia Vinco 
akys iš po šarmais aptrauk
tų blakstienų sužiba viltimi: 
o, aš dar atsigausiu, susti- 
prėsiu ir gal... Kodėl gi ne?.. 
Juk einu į laisvę. Ir eina jis 
ne vieną dieną ir naktį sus- 
nūsdamas kelioms
valandoms sniego sąvarto
se. Eina į pietų saulės kelią, 
nes jau girdėta, kad tenai 
kuriasi, -nors ir sunkiai die
nai, -lietuviai tremtiniai.

AUŠRA
Buvęs universiteto profe

sorius, docentas Matas Ši- 
lainiškis, apsigaubstęs ir 
apsiraišiojęs sudėvėtais 
Skarmalais ir; įvairiomis 
maišų liekanomis pasirėdęs, 
jau aušrelei pasirodžius, yra 

pasiruošęs dienos darbams. 
Pravėręs dūmais sumirky
tos lūšnos duris, regi tolu
moje kaž ką bekeverzojant 
per sniegus. Dingteli 
galvon: savas ar kas tyčia 
pasiųstas? Bet būdamas 
žmogus ir elgiasi žmoniškai. 
Eina pasitikti ir pagelbėti 
tam nežinomajam atsikaps- 
tyti iki trobos, trobos kurią 
jis senis, padedamas dviejų 
moterų, jau prieš metus su
lipdė.

Gimnazijos mokytojai šei
mą suardė nežinia kur nu
trenkus vyrą; vyresnioji 

dukra pasiliko Lietuvoje be 
jokios globos, o antroji suly
so iki karsto lentos moterų 
darbo stovykloje.

Buhalterienė (bevaikė) iš
kentusi visokius paniekini
mus ir pažeminimus ir, tik 
reumatizmo susuktų sąnarių 
dėka yra išėjusi iš už grotų.

Ir senis docentas ir į lais
vę beeinąs Vincas Maršėnas 
žiūri vienas į kitą veriamais 
žvilgsniais, -ar galima pasi
tikėti? Bet kai iš sniego pus- 
nės sunkiai besiverčiąs atei
vis pajutęs tarpupetyje die
glį suvaitoja “O, Dieve!”, 
Tada ir mokslo vyras pasi
junta drąsesnis ir šukteli:

-Vadinas, lietuvis būsi?
-O kaip gi?!, -sunkiai beiš

siveržia iš Vinco Maršėno 
lūpų.

-Brolau, drauguži, laiky
kis, padėsim kiek 
galėdami...Ir su tais žodžiais 
žilasis vyras čiumpa be- 
kniumbantį pusnyje ir tem
pia paėmęs už pažastų tąjį 
išlaisvintąjį, nors ir pats vos 
begalėdamas per sniegą ko
jas pavilkti.

Pagaliau lūšnoje. Ilgai a- 
tėjūnas-svečias neatsigauna. 
Jis bijo net sukosėti, kad sa
vo paslapties-ligos neišda
vus. Tik suprunkščia, tik 

Mūsų Pastogė' nr.

pasipurto ...Vien jo akys pil
nos ’ vilties ir dėkingumo 
žvelgia protarpiais į jį prig
laudusius,.

Moterys jautrios globai 
nors iš paskutiniųjų. Dar iš 
tėvynės laimingai atvežtais, 
bet jau žiauriai apnešiotais 
aprėdais apsikorusios, jau 
suspaudė sniego gniužulius į 
keistos išvaizdos puodą, pa
sodintą ant dar keistesnio 
židinio. Bus puota. Puota, 
kuri suruošiama tik ypatin
gais atvejais. O toks atvejis 
šiandien yra. Verdančiu 
vandeniu, ir vis skubėda
mos, užplikina džiovintų 
grybų saują, o iš kuklių at
sargų net zuikio kojelę (ge
rai iššaldytą) meta į tą vaiz
dingą indą, kad tam netikė
tai atsiradusiam ir ilgoje ke
lionėje išvargusiam tautie
čiui bent mažutį malonumą 
suteikus. Dar daugiau. Jos 
užplikino molio pusbliūdyje 
ypatingą, retai čia pasitai
kančių lauko aviečių arbatą 
taip reikalingą šalčio išvar
gintiems.

Vincas nors ir dūmais pa
tvinkusios trobos nuotaikoje 
pradeda atsigauti. Visgi tai 
ne molio rūšies šilima, kurioj 
jis vienuoliką metų išgyve
no. Ir, kai viralo sušildytas 
pasijunta žmoniškiau, tai 
net užmiršęs savo džiovą, 
kaž kaip tingiai pasiraivęs, 
klausia:

-O kaip gi čia su sava pas
toge? Ar galima susilipdyti? 
-Mat, jo sušilusioje galvoje 
pirmagaidžiu dingteli rūpe
stis sava pastoge kokia ji 
bebūtų, kad tik jau ne že- 
miena.

-Tik sveikatos reikia, - ta
ria viena moterų, - nes miš
kas čia pat. O kita priduria:

-Vargas nors ir tokia kaip
Nukelta į psl. 6
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Skaitytojai pasisako
Mielas Redaktoriau, 

stebėtinas mūsų maža- 
vertybės jausmas. Rodos 
net ir paprasčiausiuose mū
sų parengimuose ir net va
karuškose, kur gal vos vie
nas kitas dalyvauja nesu
prantąs lietuviškai, būtinai 
oficialiai pradedam progra
mas svetima kalba ir tik an
troje vietoje lietuviškai. Kas 
tuo laimima? Visame pasau
lyje priimta, kad tokiais at
vejais pirmiausia kreipia
masi į savuosius ir sava kal
ba, ir tik po to, respektuo
jant mūsų kalbos nesupran
tančius, kreipiamasi svetima 
kalba. Dabar pas mus jau 
lyg ir virtęs natūraliu reiš
kiniu nustumti lietuvių kal
bą antroje vietoje. Ar mes 
kuo nusikaltę, kad jau savo 
kalbą ir tarp savųjų statome 
tik antroje vietoje? Antai 
aną vakarą Sydnejaus Liet. 
Klube vienos lietuviškos 
institucijos vakaras ir kaip 
tyčia rengėjai pradėjo vaka
ro programą pirma angliškai 
ir tik po to lietuviškai. Dau
gelis dalyvių atkreipė į tai 
dėmesį ir stebėjosi, kodėl 
taip daroma. Gal tik Links-. 
mieji Broliai galėtų į tai at
sakyti.

Susirūpinęs

ALDONOS ZAKARAUS-
KAITĖS MENO KŪRINIŲ 

PARODA

Von Berouch galerijoje, 
61 Laman str. Newcastle 
birželio 1 d. įvyko Aldonos 
Zakarauskaitės meno kūri
nių parodos atidarymas. 
Šioje parodoje išstatyta 20 
paveikslų įvairaus stiliaus 
bei medžiagų. Paroda bus 
atidaryta iki birželio 17 d. 
penktadieniais, šeštadie
niais, sekmadieniais, pirma
dieniais ir antradieniais nuo 
12 vai. iki 6 vai. p.p.

Aldona Zakarauskaitė 
meno studijas pradėjo 1961 
m. Newcastelio meno mo
kykloje, vėliau tęsė Sydne
jaus meno mokykloje, kur 
1964 įsigijo diplomą (ASTC 
Diploma in Painting), gi sa
vo meno studijas užvainika- 
vo 1971 - 1974 m. Royal 
College of Art, Londone 
gaudama MA (RCA) 
London, laipsnį. Šiuo metu 
jau nuo 1975 m. Aldona yra 
vyr. lektorė (meno) New
castle College of Advanced 
Education.

Ši Aldonos paroda yra jau 
ketvirta Newcastelyje, bet 
turėjo taip pat savo kūrinių 
parodas Adelaidėje (Lidums 
Gallery) ir Royal College of 
Art, London.

Newcastle spaudoje ir pa
rodos biuletenyje menininkė 
A.Z. apibūdinama gražiais 
žodžiais, o "ypač gražu kai 
pažymima, kad yra gimusi 
Lietuvoje, Skaruliuose (pro 
Skarulius pražygiuodavo 
įvairios Lietuvos kariuome
nės ginklų rūšys, išsikrovę 
Jonavos stotyje, pakeliui į 
Gaižūnų poligoną). Pereitoje 
Lietuvių Dienų meno paro
doje Sydnejuje A.Z. buvo 
išstačius! 2 paveikslus, o čia 
Newcastle karts nuo karto 
savo kūrinių paaukoja Apy
linkės loterijai praturtinti.

Menininkės pažanga 
džiaugiasi ne tik ’’Zakaraus
kų Klanas” čia Newcastely
je, bet ir visi lietuviai.

Gerb. p. Redaktoriau,

M.P. Nr. 16, psl. 4, po K S 
rašinio ’’Pas Brisbanės Lie
tuvius” yra maža žinutė, ku
rioje minima mano pavardė 
ir tarp kitko sakoma, kad 
Redaktorius supažindino 
mane su lietuviu brisbanie- 
čiu, kuris ten gyvena apie 30 
metų, bet nežinomas ’lietu
vių bendruomenės orga
nams”. Žinutė baigiasi nusi
stebėjimu: "kaip keista, 
brisbaniečiai redaktoriui 
tarpininkaujant susipažįsta 
Sydnejuje”.

Šis išsireiškimas skamba 
lyg Brisbanės lietuvių ap
kaltinimu, kad jie nesirūpina 
ten gyvenančiais lietuviais.

Pirmiausia, aš nežinau ar 
šis brisbanietis nėra pažįs
tamas mūsų bendruomenei. 
Aš Brisbanėje gyvenu tik 6 
metai, tad nenuostabu, kad 
visų lietuvių asmeniškai ne
pažįstu, ypač tų, kurie pas
kutiniu metu retai, ar iš viso 
nesirodo susirinkimuose ar 
kituose lietuvių pobūviuose.

Gaila, kad mano susipaži
nimas su šiuo tautiečiu buvo 
trumpas, taip, kad neturė
jau progos gauti jo adreso.

Mūsų tikslas yra pri
traukti visus lietuvius prie 
bendradarbiavimo, tad būtų 
malonu, jei Redaktorius pa
siųstu man jo adresą, kad 
galėtume jį pakviesti į visus 
mūsų pobūvius ir susirinki
mus.

K. Bagdonas

Red. pastaba: Be reikalo 
p. K. Bagdonas sau imasi at
sakomybės už ’’paklydusias 
aveles”. Tokių ’’atsiskyrė
lių” yra visur, ypač didesnė
se lietuvių kolonijose. Tos 
žinutės moralas gali būti 
toks, kad yra tokių, kurie, 
išgyvenę vienoje vietovėje 
ilgą laiką, negirdėję, kad jų 
aplinkoje vyksta lietuviškas 
gyvenimas. Jeigu galioja 
koks priekaištas, tai tik 
jiems, bet ne veikiantie
siems. Red.

DISKUSIJOS
SPORTO SALĖS 

SYDNEJUJE

Sydnejuje paskutiniu lai
ku daug kalbama, daug pas
tangų dedama paveikti 11- 
cenzijuoto klubo valdybą dėl 
sporto salės statymo prie 
esančio ir veikiančio klubo 
Bankstowne. Turbut nera
sime Sydnejuje ir bendrai 
visoje Australijoje lietuvio, 
kuris nepritartų salės staty
mo idėjai. Sportininkai rei
kalingi patalpų, kuriose ga
lėtų treniruotis ir žaisti nie

Smagiai nusiteikę išvykos dalyviai

kieno netrukdami ir tuo lai
ku, kada patogiausia tėvams 
atvežti vaikus. Sporto salė 
prie Lietuvių Klubo Banks- 
towne tikrai būtų ir yra visų 
sportininkų ir jų vadovų 
svajonė.

Kiek man žinoma, dauge
lis klubo valdybos narių yra 
labai palankūs salės statymo 
klausimui. Klubo pirminin
kas V. Simniškis per eilę 
metų yra vienas vietinio 
sporto klubo rėmėjų. Nesi
gilindamas, kaip šiuo metu 
salės statymo klausimas yra 
išspręstas, norėčiau šiek 
tiek žinių suteikti Sydnejaus 
lietuviams apie krepšinio 
veiklą. Daugelis .iš lietuvių 
tiki, kad pastačius salę lie
tuviai krepšininkai vėl iškils 
į pirmaujančias vietas. Su 
apgailestavimu turiu pati
kinti, kad lietuviams ir 
bendrai susidėjus visiems 
pabaltiečiams jau nebeįma
noma išstatyti vyrų krepši
nio komandos ”A” klasėje. 
Nuo šių metų pradžios 
krepšinyje lygiai kaip ir fut
bole žaidimai vyksta tarp 
Australijos valstijų koman
dų. Sydnejuje yra dvi ”A” 
klasės komandos, kurios 
žaidžia prieš Adelaidės, Mel
bourne, ir kitų didesnių vie
tovių komandas. Jų keliones 
lėktuvais apmoka firmos, 
kurios remia krepšinį. Vie
nos komandos išlaidos per 
metus siekia tūkstančius. 
Žaidėjai daugumoje impor
tuoti iš Amerikos. Lietu
viams bent kada patekti į 
”A” klasės grupę nėra vilčių.

Grįžtant prie salės staty
mo klausimo turiu surinkęs 
daug žinių salių išlaikymo ir 
jų nuomavimo reikalu. Mūsų 
sportininkams galima išsi
nuomoti žaidimams salę su 
visais patogumais už dešimt 
dolerių valandai. Salė 
Bankstowno rajone. Prie 
dabartinės vietinio sporto 
klubo veiklos savaitei už
tektų 4-5 Valandų treniruo
tėms. Tai sudarytų apie

DĖL Prieš 30 metų
Apie pasaulio įvykius ir 

lietuvių gyvenimą to meto 
Mūsų Pastogė informuoja:

1949 m. vasario mėn. Lie
tuvių Skautų Sąjunga 
Scheinfeldo suvažiavime 
buvo perorganizuota ir pa
vadinta Pasaulio Lietuvių 
Skautų Sąjunga. Ta prasme 
nutarta keisti ir prie naujų 
sąlygų pritaikinti skautijos 
statutą.

Australijoje nutarta iš
leisti įstatymą, pagal kurį ir

GAL NUMATOTE 
PIRKTI 

NAUJĄ NAMĄ?
'TALKA' savo nariams skolina iki $ 15.000.
Tokiu būdu vyras su žmona gali gauti $30.000,
4 nariai (nebūtinai giminės), gali gauti $ 60.000, Įkeičiant 
tą pačią nuosavybę.
5 nariai gali gauti $ 75 000 ir l.t.

"TALKA" duoda paskolas iš 11% įkeičiant nekilnoja
mą turtą. Procentai priskaitomi kas 3 mėn.

"TALKOS” jstaigos veikia Lietuvių Namuose - 
ADELAIDE-MELBOURNE -SYDNEY

penkiasdešimt dolerių išlai
dų. Pastačius krepšinio salę 
vien tik valymo išlaidos vir
šytų 50 dolerių sumą. Ne
gaištant laiko tolimesniems 
apskaičiavimams aišku, kad 
klubas, pastatęs salę, netu
rėtų užtenkamai pajamų iš 
nuomos krepšinio žaidi
mams apmokėti,net palūka
noms. Pajėgesnės komandos 
žaidėjai nenuomos mūsų sa
lės, nes mes neįrengsime 
salės su visais automatiniais 
laikrodžiais, o paprastos sa
lės nuoma negalės, kaip mi
nėjau, atnešti pajamų salės 
išlaikymo išlaidoms padeng
ti. Ką ir bekalbėti apie įdėto 
kapitalo realizavimą. Jeigu 
Sydnejaus Lietuvių Klubas 
pastatytų mažai saujelei 
sportininkų salę, tuomet 
tikrai galėtume pasakyti, 
kad tai būtų didžiausia pa
rama mūsų sportuojančiam 
jaunimui, tik, žinoma, su ta 
mintimi nesutiks tie klubo 
nariai, kurie mano, kad klu
bas yra pastatytas ir turi 
siekti pelno, kitaip greit pri
eisime prie klubo bankroto.

V. Augustinavičius

Australijos čiabuviai (abori
genai) būtų pilnateisiais 
Australijos piliečiais ir ga
lėtų balsuoti.

1949 m. gegužės 23 d. bu
vo paskelbta Federalinė Vo
kietijos respublika, į kurią 
įeina visos buvusios karo 
sąjungininkams priklausiu
sios zonos, išskyrus sovietų. 
Sovietinė Vokietijos zona 
vėliau išsivystė į Vokietijos 
demokratinę Respubliką so-

Išvyka į kalnus
Gegužės 19 d. Sydnejaus 

Senųjų Skautų Židinys, va
dovaujant Dr. A. Mauragiui, 
L Dudaitienei, A. Jablons
kienei ir J. Zinkui, suorga
nizavo autobusu gražią eks
kursiją į Mėlynuosius Kal
nus. Diena pasitaikė ypatin
gai graži, kas palaikė ir taip 
gerą ekskursantų nuotaiką. 
Pasiekus Katoomba prie 
Echo Point netoliese susto
jame ilgesniam laikui pasi
gėrėti scenovaizdžiais ir pa
pramogauti. Kai kurie norė
jo pasivažinėti kalnų keltu
vu, bet kiti nedrįso. Vėliau 
pasiekus Govett Parką su
stojame pasistiprinti atsi
vežtiniais užkandžiais. Po

Pienas yra vienas iš pag
rindinių žmogaus maisto 
produktų, netgi vadinamas 
"beveik tobuliausiu maistu”, 
kuris pilnai sunaudojamas 
nepaliekant atmatų. Anglų 
kolonistai, 1600 metais at
vykę į Ameriką, pienui pri
davė tiek svarbos, kad vie
nos kolonijos gubernatorius 
net buvo išleidęs įsakymą; 
kiekvieni naujai į koloniją 
atvvykstą ateiviai drauge 
atsivestų ir vieną karvę. Ki
taip jie negalėjo į koloniją 
patekti.

vietų kontrolėje. Prieš tai 
Paryžiuje buvo įvykę ketu
rių didžiųjų slaptas posėdis 
Vokietijos sujungimo reika-
lu, bet jame nieko pozity
vaus nenuspręsta: vakarie
čiai paliko prie savo, sovietai 
prie savo. Taip pat paliko 
neišspręstas ir Berlyno 
klausimas, kuris visų sąjun
gininkų kontroliuojamas, 
bet yra sovietų zonoje.

Balandžio mėn. atvykęs 
su šeima General Stewart 
laivu rašytojas Pulgis And
riušis buvo įdarbintas Syd
nejuje, o šeima dar palikusi 
Bonegilloje.

pietų dar vykstame iki 
Mount York, iš kur matosi 
jau už kalnų derlingi laukai. 
Nepajutome, kai atėjo laikas 
grįžti ir visi patenkinti pa
siekėme Lietuvių Klubą 
Bankstowne, iš kur buvome 
išvykę. Ekskursijai vadova
vo jau patyręs keliautojas 
po Australiją J. Zinkus, ku
ris apie kiekvieną vietą daug 
turėjo pasakyti, savo aiški
nimus papildydamas gražiu 
jumoru. Visa ekskursija bu
vo labai sėkminga ir keliau
tojai, reikšdami dėkingumą 
organizatoriams, tikisi ir 
daugiau panašių išvykų.

V. Miniotas
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PASAULIO LIETUVIŲ
JAUNIMO SĄJUNGA

Pasaulio Lietuvių Jauni
mo Sąjunga (PLJS), įsteigta 
1972 m. liepos mėnesį Ant
rojo Pasaulio Lietuvių Jau
nimo Kongreso (PUK Stu
dijų Dienų (Kent State Uni
versity, JAV) metu, veikia 
vienuolikoj išeivijos kraštų 
(Argentinoje, Australijoje, 
Brazilijoje, Kanadoje, Ko- 
lombijoje, JAV, Prancūzijo
je, Švedijoje, Venezueloj ir 
Vokietijoje). Nors pati 
PKJS įsteigta antrojo PLJK 
metu, tokiai Sąjungai mintis 
jau iškelta per pirmąjį PLJ- 
K, 1966 m. Ta mintis visai 
natūraliai išplaukė iš sąvo
kos, kad, per PLJ Kongresą 
įsigalėjusi, įsisiūbavusi da
lyvaujančiam jaunime tauti
nė dvasia sukuria nepapras
tą jėgą, kurią reikia įkinkyti, 
kad atneštų praktiškos nau
dos išeivijos jaunimui ir tarp 
Kongresų, ne vien tikjų me
tu. Rėmus tai jėgai įkinkyti, 
kaip tik ir parūpina PLJS. 
Tat PLJS duoda tremties 
lietuviškam jaunimui veik
los gaires, kurios kulmina
cija vyksta PLJ Kongresuo
se.

PLJS organizacinė struk
tūra pagrįsta Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės struk
tūra, ir tas modelis ištisai 
panaudotas - PLJS turi 
Centrinę (Pasaulinę) Valdy
bą; Kraštų Centrinius LJS 
Komitetus; Krašto Apylin
kių LJS Vienetus; išrenka 
Krašto atstovus į PLJ 
Kongresus kur vyksta PLJS 
Centrinės Valdybos rinki
mai, lygiai kaip Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės 
Seime renkama PLB Valdy
ba.

Ir lygiai kaip Lietuvių 
Bendruomenė apima visas 
lietuviškas organizacijas, 
nepaneigdama jų individua
lių teisių ir neliečiant jų vi
dinės veiklos, o tik skatin
dama tos veiklos pilną išsi- 
vystimą, taip pat ir PLJS 
apima ir skatina tremtyje 
veikiančias lietuviško jauni
mo organizacijas. Gal dar 
svarbiau, PLJS apima ir 
’’neorganizuotą” lietuvišką, 
jaunimą tremtyje, o tokio 
jaunimo skaičius vis daugėja 
kai esančių jaunimo organi
zacijų veikla silpnėja ir 
blėsta, nebepaj'ėgdama 
"moderniųjų ir gerųjų" laikų 
įtakoje augantį jaunimą 
prasmingai užsidegti lietu
viškais idealais bei organi
zacine ideologija, kuri prieš 
30, 40 ar 50 metų uždegė 
mūsų tėvus. Jau seniai buvo 
laikas įsteigti PLJS pobū
džio išeivijos jaunimo orga
nizaciją, lygiai kaip buvo 
reikalas įsteigti Lietuvių 
Bendruomenės vienetus 
tuoj pat po karo, kad su
jungtų visus lietuvius ne
paisant jų politinių, religinių 
ir ideologinių pažiūrų, ir at
sižvelgiant tik į jų tautišku
mą - patriotizmą sudaryti 
organizacinius rėmus kurio
se galėtų tautiškumas 
reikšmingai vystytis išeivi
joj kur sąlygos visai skirtin
gos negu buvo Lietuvoj. Pa
saulio Lietuvių Bendruome
nė, per savo "Atstovus Jau
nimo Reikalams" nepasiekė 
to jaunimo; tik pats jauni
mas susibūręs į Bendruo
meninę organizaciją gali iš
vystyti visapusiškai tautinę 
veiklą.

Smulkiau žvelgiant į PL

Dr. A.V. Stepanas

JS veiklą, ji pasidalina į še
šias sritis: 1. Kultūrinė, 2. 
Politinė. 3. Lituanistinė, 4.
Informacija ir ryšininkavi- 

mas tarp kraštų. 5. PLJ 
Kongresų ruošimas. 6. Pra
moginė.

Imant aplamai, PLJS 
duoda išeivijos lietuviškam 
jaunimui gaires nukreipti 
jauno žmogaus natūralią 
energiją, entuziazmą bei 
idealistiškumą į plataus 
mąsto tautinę veiklą pasi
naudojant metodais, imant 
galimybes, kurios pažįsta
mos dabartiniam jaunimui, 
augusiam įvairiuose pasaulio 
kraštuose. Ši veikla nepaiso 
kraštų ribų, neatsižvelgia 
kultūrinių skirtumų nei išsi
lavinimo lygio, o jungia ne 
tik susipratusį, bet ir vien 
truputį susidominusį lietu
višką jaunimą į tautinę 
veiklą.

Pabrėžtina ketvirtoji PL
JS veiklos sritis: informaci
jos skleidimas bei ryšių pa
laikymas ■ tarp lietuviško 
jaunimo, gyvenančio įvai
riuose kraštuose. Per pir
mąjį PLJ Kongresą jau aiš
kiai pastebėta, kad subūrus 
lietuvišką jaunimą iš 17 
kraštų, išsivystė labai vai
singas derlius tautinių idėjų 
ir sudarė visai naują sąvoka 
Lietuvos kaip tautos trem
tyje. Pajutus mūsų tautos 
plotmę, atsiranda ir dvasinė 
gelmė, iš kurios plaukia 
naujas entuziazmas, naujas 
pasitikėjimas ir viltis.

Newcastle
Diskusijų Būrelyje

Gegužės 20 d., Henr. Lu- 
činsko namuose, įvyko Bū
relio susirinkimas, kurio 
metu Dr. M. šeškus skaitė 
paskaitą, tema "Lietuviai ir 
žydai”. Šita tema buvo tęsi
nys Dr. Šeškaus anksčiau 
patiektų paskaitų apie Lie
tuvos geopolitinę padėtį ir 
santykius su kaimynais.

Pasak prelegento, pir
mieji žydų pėdsakai Lietu
voje randami antroje XII a. 
pusėje. Didesnė imigracija 
įvyko Gedimino ir Vytauto 
laikais, kai šie valdovai iš 
vakarų Europos kvietė 
amatininkus bei pirklius. 
Žydai atvyko daugumoje iš 
Vokietijos, atsinešdami kar
tu ir vokiečių kalbos atmai
ną, žinomą kaip "jidiš”, kuri 
jau beveik nieko bendro ne
turi su senąja hebrajų kalba. 
Išskyrus karaliaus Alek
sandro laikotarpį (1492— 
1506), ateiviai turėjo pilną 
religinę laisvę ir net specia
lias privilegijas.

Tradiciškai, todėl, žydai 
buvo miestelėnai. Nepri
klausomybės laikais, žydai 
sudarė apie 7% krašto gy
ventojų, tačiau miestuose 
vidutiniškai jų buvo apie 
trečdalį, kai kur pasiekdami 
net 60 - 70%. Vėlesniais ne
priklausomybės metais į 
pramonę, prekybą bei pro
fesijas lietuviai metėsi gana 
stipriai, tačiau pvz. dar 1927 
m. iš 798 gydytojų 341 buvo 
žydai, o 1926 m. tarp uni
versiteto studentų,tautybių 
pasiskirstymu, žydų buvo 
31%. Turėdami daug inte
lektualų, buvo tampriai su-

Gyvendamas savo krašto 
izolacijoj, tremties lietuviš
ko jaunimo tautiškumas jau 
buvo pradėjęs merdėti kas
dieninėje tapatybėje. Aišku, 
kad tą naujai rastą, plačią 
tautinę dvasią labai svarbu 
išlaikyti, ir vienas iš svar
biausių uždavinių įsteigus 
PLJ Sąjungą 1972 metais, 
buvo kartu ir įsteigti infor
macijos ir komunikacijos 
priemonę. Tam sudarytas 
Ryšių Centras, veikiąs 
JAV ir palaikantis ryšius su 
visais LJS vienetais įvai
riuose kraštuose. Ryšių 
Centro svarbą pabrėžia šių 
mūsų laikų reiškinys, kad 
virš visų technologinių at- 
siekimų žinių skleidimo 
technologija ("mass media & 
communications”) nulemia 
gyvenimo eigą labiau, negu 
bet kas kitas taikos laikais. 
Paprasčiau žiūrint, per 
PLJS ir Ryšių Centrą, lietu
vis jaunuolis - lė gali susi
rasti visur tremtyje panašiai 
galvojantį, kalbantį dr vei
kiantį jaunuolį-lę. Toks 
"tarptautinis” solidarumas 
giliai reikšmingas mūsų 
tautos ateičiai. Iš kitos pu
sės, per LJS vienetus atski
ruose kraštuose bet kuri or
ganizacija ar lietuviška ar 
svetimtautė, gali surasti lie
tuviško jaunimo, kuris pasi
ruošęs įvairiom pareigom - 
ar tai paruošti paskaitą, ar 
pasirodyti su kokiais meniš
kais - kultūriniais talentais, 
ar atstovauti lietuvišką jau
nimą tarptautiniuose paren
gimuose, ar dalyvauti politi- 

sibūrę ir turėjo kultūrinę 
autonomiją (organizacijas, 
laikraščius, sporto klubus ir 
ypač mokyklas). Pastebėti
na tai, kad asmiliacijos buvo 
daug mažiau, negu vakarų 
valstybėse, kur mišrios ve
dybos tarp žydų ir vokiečių, 
anglų, prancūzų ir t.t. buvo 
nepalyginti dažnesnis daly
kas.

Prelegentas patiekė įdo
mią padėties analizę antrojo 
pasaulinio karo metu bei iž- 
vakarėse, kai Lietuvos gy
ventojai, patekę priešingų 
politinių jėgų (ypač vokiečių 
ir sovietų) įtampon bei oku
pacijom diferencijavosi pa
gal tautinius, ekonominius ir 
politinius interesus. Ekono
minė trintis jau buvo prasi
dėjusi anksčiau, kai kaimuo
se užaugę lietuviai pradėjo 
stipriai veržtis į miestus, 
ieškodami darbo ar užimda
mi profesines vietas. Poli
tiškai gi, žydai visai natūra
liai bijojo nacistinės Vokie
tijos tikslų. Okupacijoms 
besikeičiant labai radikaliai, 
okupantai skirtumus mėgino 
išnaudoti ir individus 
įtraukti į sulpanuotąs eks- 
tremas. Prelegento nuomo
ne, klaidinga yra okupacijų 
laikotarpyje kalbėti apie 
"visą” tautą: analizė turi 
būti daug smulkesnė ir jis 
patsai šį metodą išplėtojo 
pavyzdžiais.

Paskaitoje apibūdinta se
nesnė istorija bei dar atmin
tyje likusi praeitis sukėlė il
gokų diskusijų ir iššaukė as
meninių prisiminimų. Kartu 
betgi iškilo ir tautinių ma

nėj demonstracijoj, ar su
ruošti studijų savaitę - sa
vaitgalį, ar parašyti kores
pondenciją spaudai, ar su
ruošti priėmimą iš kito 
krašto atvažiavusiam lietu
viškam jaunimui (kaip pvz. 
sportininkų komandai, ar 
tautinių šokių grupei, arba 
tik pavieniui pravažiuojan
čiam). Platus informacijos 
bei ryšių tinklas palengvina 
visapusiškai tautinei veiklai. 
Iškeldama informacijos 
skleidimo, ryšių palaikymo 
svarbą, PLJS gal iki šiol yra 
labiausiai pasitarnavusi 
išeivijos lietuviškam jauni
mui. Ateityje jei pasisektų 
užmegzti prasmingus ryšius 
su jaunimu, gyvenančiu 
okupuotoj Lietuvoj prasidė
tų įdomus etapas, reikšmin
gai praplečiantis ryšių ir in
formacijos tinklą.

Tiek dėl PLJS bendrai. 
Australijoj PLJS vienetai 
jau veikia nuo 1973 m. vasa
rio mėn., kai Melbourne, 
Sydnejuje ir Adelaidėj įsi
steigė LJS komitetai. Buvo 
susitarta, kad Adelaidės ko
mitetas eitų Australijos LJS 
Centrinio Komiteto parei
gas, ir ten aktyvi, energinga 
valdyba dirbo uoliai, bandy
dama sudaryti ryšius su 
jaunimu įvairiose kitose 
Australijos lietuvių koloni
jose, šalia didžiųjų (pvz. 
Brisbane, Newcastle, Gee
long, Hobart ir Perth), bei

’’Tradicinės vestuvės”

Ava Saudargienė, 
’’Tradicinių vestuvių" chore* 
ografė ir

Gintaro meno vadovė 

žumų išsilaikymo problema, 
taip opi mums patiems: iš 
vienos pusės, asimiliacija 
vyksta mažumų nenaudai 
kaip neišvengiamas istorijos 
vyksmas, iš kitos pusės gi - 
lygiai nuolat kyla klausimas, 
kodėl ir kaip tokį vyksmą 
stabdyti.

Sekantis Būrelio susirin
kimas įvyks liepos 1 d., Sta
sio Žuko namuose, kur pats 
šeimininkas kalbės apie 
"Vilniaus reiškmę lietuvių 
tautai”. Apsidžiaugta, kad 
sydnejiškis Česlovas Liuti
kas yra pasiruošęs vėliau 
pravesti supažindinimą (pa
rodydamas savo didelį rin
kinį) su Lietuvos pinigais 

ruošdama Adelaidėje įvai
rius jaunimo parengimus 
ieškant naujų, aktualių 
"šiems laikams” metodų 
kaip sujungti, apimti, suįdo
minti jaunimą. Buvo nema
žas pasisekimas. Pirmaisiais 
keleriais metais, tačiau, 
Australijos LJS veiklai 
trukdė informacijų pasidali
nimo iš Ryšių Centro, JAV, 
ir tik po III PLJ Kongreso 
Pietų Amerikoje 1976 m. 
pradžioje, pradėjo Ryšių 
Centras sklandžiai veikti.

Šiuo metu, Australijos 
LJS Centrinės Valdybos pa
reigas eina Melbourne LJS 
vienetas. Didžiausi du užda
viniai ALJS yra: 1) Paruošti 
Australijos atstovus į IV 
PLJ Kongresą vykstantį 
Vokietijoj ir Anglijoj; ir 2) 
Rimtai apsvarstyti galimybę 
ruošti V PLJ Kongresą 
Australijoj ir jei būtų tei
giamai nuspręsta, pateikti 
formalų siūlymą su numaty
tos programos pagrindiniais 
bruožais IV PLJ Kongreso 
metu. Australijai gauti pri
tarimą ruošti Penktąjį PLJ 
Kongresą 1983 m. yra svarbi 
aktualybė, nes atsižvelgus į 
dabartinį Australijos lietu
vių jaunimo dvasinį - tautinį 
gyvastingumą, kyla daug 
abejonių ar 1988 metais te
bebus užtenkamai jėgų su
ruošti šeštąjį Pasaulio Lie
tuvių Jaunimo Kongresą.

Sydnejuje
Gintaras padvigubino re

peticijų laiką besiruošdama- 
sis Tradicinių vestuvių 
pastatymui, kuris jau čia 
pat. Šokėjų, programos ren
gėjos Avos Saudargienės ir 
grupių vadovų Anelės Mor
kūnienės ir Kajaus Kazoko 
įtemptas darbas eina prie 
pabaigos.

Klumpakojo šokėjų kelio
nę lėktuvu iš Melbourne į 
Sydney ir atgal apmokėjo 
Opera House. Operos vado
vybei tenka dėkoti, kad su
tiko padengti išlaidas, kad 
turėtumėm galimybę su
jungti. lietuvišką jaunimą 
bendrai programai.

Melbourniečiai atskrenda 
birželio 14, TAA lėktuvu, Fl. 
No. 402. Iš Melbourne šokė
jai išskrenda 7 vai. vakaro, 
tat atvykstančiųjų globėjai 
juos pasiims iš Sydney 
aerodromo (domestic) apie 8 
vai.

Birželio 16 įvyks pasiro
dymas Lietuvių Klube, o 
birželio 17 koncertas Opera 
House.

Pagrindiniai vestuvinės 
dramos veikėjai yra: nuota
ka - Irena Bielskytė, jauna
sis - Kajus Kazokas, nuota
kos tėvai - Ramutė ir Darius 
Gakai, svočia - Elena Kive- 
rytė, piršlys - Jonas Kanas. 
Svarbiausia, viską apimantį 
vaidmenį atlieka Sydnejaus 
Gintaro ir Melbourne Klum
pakojo šokėjai. Jie atitinka
mais šokiais pavaizduoja ir 
vysto vestuvinių apeigų ei
ga-

Sceną paspalvins ne vien 
grakštūs šokiai, bet ir ves
tuvėms pritaikinti nuotakos, 
jaunojo, tėvų, svočios ir 
piršlio tautiniai rūbai ir kla
siški šokėjų kostiumai.

nuo senų laikų iki 1940 m. 
Šis parengimas numatomas 
platesnei visuomenei ir da
bar ieškoma atitinkamos 
patalpos.

vdn;
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Namie
MELBOURNO LIETUVIŲ 

KLUBE

Remiantis klubo statuto 
par. 40 kviečiame klubo na
rius siūlyti kandidatus į 
Melb. Liet. Klubo Tarybą. 
Siūlymus gali daryti du klu
bo finansiniai nariai, siūly
dami į Tarybą kandidatus, 
irgi pilnai apsimokėjusius 
klubo narius. Siūlymų for
muliarai gaunami klubo ba
re. Siūlymus įteikti Tarybos 
sekretorei A. Morkūnienei 
arba klubo baro budėtojui 
ne vėliau iki liepos 1 dienos.

♦ *
Darbotvarkės sudarymas. 

Metinio klubo narių susirin
kimo metu buvs svarstomi 
tik tie reikalai, kuriuos Ta
ryba įrašys į darbotvarkę. 
Nariai, norį iškelti klausi
mus, susijusius su klubo 
veikla per metinį klubo su
sirinkimą, privalo formaliai 
paduoti pasiūlymą raštu, 
pasirašytą siūlytojo ir 
dviejų narių, ir tokį siūlymą 
įteikti Klubo Tarybos sek
retorei iki liepos 1 dienos. 
(Statuto par. 14).

* *
Nariai, pakeitę savo adre

sus per praėjusius metus, 
privalo neatidėliojant pra
nešti savo esamą adresą 
Klubo sekretorei arba pa
likti pas baro vedėją. (Stat. 
par. 14).

* *
Pranešame nariams, kad 

jau priimamas nario mokes
tis už 1979/80 finansinius 
metus. Nario mokestį priima

Tik viltis
Atkelta iš psl. 3

šia lūšna pasistatyti, bet kai 
reikalas verčia...

Čia įsiterpia buvęs docen
tas.

-Ag, kaip jau žinai, nors ir 
trumpa čia vasara, vos tris 
mėnesius trunka, bet užsis
pyrus galima stogą užsiver
sti. Žinoma, jai turi bent pa
kenčiamus kirvį ir piuklą.

Vincas susigalvojo. Trys 
mėnesiai - geras laikas, bet 
gi jis nebe tas šaunus vyras 
rastus kilnojęs. Tačiau vidi
niai gyvastingai besijuntąs 
taria sau: pasistatysiu! Čia 
jo mintis nutraukia buvusi 
mokytoja.

-Tai iš kurios gi stovyklos 
išsivadovavai?

-Iš “Džiaugsmingo gyve
nimo" vadinamos.

-Iš “Džiaugsmingo gyve
nimo”, sušuko moterėlė.

Dieve, juk tai tikras pra
garas. Ir mano vyras ten 
dingo. _

-Atleiskite, jo vardas? 
Gal, kartais, būsim susitikę.

-Palionis, Jurgis, buvęs 
koperatyvo buhalteris.

Vincui Maršėnui sminga į 
galvą tas vardas ir, kartu a- 
teina prisiminimai. Jis, stai
ga, suvokia, kad ši moteris 
nežino kaip tikrumoje įvyko. 
Mat, tas Palionis turėdamas 
pakilusią temperatūrą pasi
priešino eiti dirbti iki juos
tos vandenyje ir todėl buvo 
įgrūstas į žemėje iškastą 
vienukę dviejų pėdų kvad
ratų, kalinių vadinama, ir 
ten net tris paras išlaikytas. 
Neištvėrė. Mirė toje vieno

ir svetur
sekmadieniais iždininkas J. 
Petrašiūnas, o penktadie
niais ir šeštadieniais klubo 
baro tarnautojai.

Melb. Liet. Klubo Taryba

TRĖMIMŲ MINĖJIMAS 
SYDNEJUJE

Birželio 3 d. Tautos Fondo 
Atstovybė Australijoje su
rengė Sydnejuje birželio 
trėmimų minėjimą. Pager
biant tremtinius tiek į baž
nyčią, tiek ir į minėjimą su
sirinko gana gausiai tautie
čių. Pamaldos buvo laikomos 
už visus ištremtuosius ir 
bolševikų aukas giedant 
Dainos chorui ir organizaci
joms dalyvaujant su vėlia
vomis.

Tuoj po pamaldų, kurias 
atlaikė kun. P. Butkus, gre
timais esančioje parapijos 
salėje rinkosi tautiečiai ofi
cialiam ištremtųjų minėji
mui, kurį gana sklandžiai ir 
rūpestingai pravedė p. A. 
Kramilius, T.F. A-bės iždi
ninkas ir Pavergtųjų Tautų 
Sydnejuje Komiteto pirmi
ninkas. Gražią ir prasmingą 
invokaciją minėjimo pra
džioje sukalbėjo kun. P. 
Butkus. Sekė N. Vaičiurgy- 
tė, paskaičiusi F. Kiršos tos 
dienos nuotaikai skirtus 
posmus. Toliau kalbėjo L. 
Karvelis, kuris dėdamas 
pagrindin birželio trėmimus 
pažvelgė ir į mūsų pareigas, 
kiek mes prisidedam kovoje 
prieš mūsų tautos okupantą, 
užkliudydamas ir mūsų san
tykiavimą su pavergta tau
ta.

kėje. Vincas nuslėpdamas 
tikrovę sunkiai dėsto:

—Atsimenu tąjį bendro 
likimo brolį. Nesveikata ji 
pagavo. Reumatizmo prie
puoliai, gal ir širdis... Vargo 
vyras, bet ilgai nesikankino. 
Gražiai palaidojom, žinoma, 
mūsų sąlygomis. Net kryžių 
iš vandenyje mirkusio kedro 
pastatėme.

Moterys šluosto skruostus 
tyliai verkdamos... Gi Vinco 
vaizduotėje atgyja ir kaip 
šiurpioje filmoje eina, slenka 
ištisos eilės be karstų ir be 
kryžių bado ir nepakeliamo 
darbo nukankinti lietuviai, 
latviai, estai, ukrainiečiai...

Bet net vadinamojon lais
vėn paleistųjų tremtinių li
kimas nėra paprastas. Apsi
rūpinimas dienos duona 
verčia dirbti ir ligotus. Ir vi
si eina vykdydami valdžios 
įpareigojimus. Lūšnos gy
ventojai išeina į darbus 
ateivi pakviečia pailsėti. Ir 
jis krenta į sausą žolių pri- 
kotą guolį ir ilgai, ilgai mie
ga.
PROŠVAISTĖS

Sibiro pavasaris staigus. 
Saulei užkaitinus ne tik gi
lusis sniegas, bet ir ledai net 
didžiose upėse tirpsta, lūžta 
ir sriaunių vandens srovių 
skalaunamas čežėdamas ir 
ūždamas plaukia į Šiaurės 
vandenyną.

Dar neišėjus paskutinėms 
ledų knygoms Vincas Mar- 
šėnas ėmėsi darbo, aukoda
mas tam naktinio sargo po
ilsio laiką. Ritinį greit su- 
klostė daugiau pavargdamas 
su stogu. Mat, nėra šiaudų, 
tad reikėjo netolimame upo
kšnyje švendres pjauti, 
džiovinti ir jomis statinį ap-

Toliau J.A. Jūragis 
paskaitė savo sukurtą oraci
ją, J. Slavėno vaizdelį "Tuš
čia kėdė" iš anų dienų trė
mimų nuotaikų skaitė D. 
Bartkevičienė. Minėjimo 
pabaigoje Dainos choras su
dainavo keturias dainas di
riguojant B. Kiveriui. Minė
jimas baigtas Tautos Him
nu.

Šio minėjimo metu rink
tos aukos Tautos Fondui. 
Surinkta virš 400 dolerių.

Rūpesčiai 
nesibaigia

Atkelta iš psl. 1

išsiversti jas uždarius? Pas
kutiniu laiku susekti gedi
mai įvykę dėl tarnautojų sa
botažo.

Vienoje demonstracijoje, 
kur dalyvavo apie 65000, 
ypač griežtai pasisakė Jane 
Fonda, kairiųjų pažiūrų ar
tistė, net du sykius laimėjusi 
Academy Awards. Nema
žiau aiškiai klausimą formu
lavo ir geriausias Amerikos 
kritikas R. Nader, kurio 
pastangomis automobilių 
gamyba kasmet tikrinama ir 
tobulinama. Jam pareikala
vus automobilius gaminan
čios įmonės turi juos at
šaukti, atlyginti savinin
kams, nukentėjusiems ir t.t. 
Susidaro milijoniniai nuos
toliai. Nader tvirtino, kad 
yra tik dvi išeitys: daryti 
sprendimą dabar, arba da- 

dengti. Ir išėjo neblogai. 
Lietingai dienai atėjus, tik 
vienoj kitoj vietoj varvėjo, 
bet tai juk niekis. Tiesa, 
Vincas labai pavargo per 
tuos tris mėnesius, bet tai 
tikslą pasiekė.Įsigyjo nuo
savą trobą surambėjusiomis 
iki skaudulių suaižėjusiomis 
rankomis pastatytą.
APOTEOZĖ

Savoj troboj arti metų iš
gyveno vis guosdamasis, vis 
turėdamas į stebuklą...

Atsirado pas jį ir naujų 
gyventojų, tokio pat likimo 
brolių. Ir ypač vienas jų, su
pratęs Maršėno likimą, kiek 
galėdamas padėdavo. Ar tai 
saują bulvių pakišdamas, ar 
net iš laukinių sugrūstų dir
sių iškeptos duonos gabalėlį 
parūpindamas. Vincas turė
jo didelę tam vyrui padėką 
ir pagarbą.

Taigos rudens pradžioj 
Vincas Maršėnas pasijuto 
beviltiškai blogai. Jam vėl 
pasipylė kunkuliais kraujas 
— liūdno likimo ženklas.

Diena ėjo vakarop. Čireno 
žvirbliai susimetę į lietaus iš
plautus belapius berželius; 
varnos susišaukdamos 
krankė raudonai besilei
džiančios saulės nuotaikoje. 
Pro užslenkančio juodo de
besies prošvaistę staiga 
prasiveržė tviskančiomis, į 
erdvę šaunančiomis juosto
mis paskutinieji saulėleidžio 
spinduliai, nušviesdami 
Vinco Maršėno lūšnos kam
pą, kur kybojo jo rankų dar
bo paprastutis Smūtkelis.

Kraujo antplūdžiui susto
jus, ligonis susirietė pagalių 
sudurstytame guolyje ir pro 
lango angą besiveržiančių 
dienolaidžio spindulių žaidi- 

ryti tada, kai jau įvyks dide
lio masto katastrofa (atomi
nis sprogimas). Kitokio pa
sirinkimo jo nuomone nesą.

Lengva pasakyti - užda
ryti. Bet iš kur tada gauti 
tuos milžiniškus kiekius 
elektros ir kas tada galės 
padengti tuos bilijoninius 
nuostolius? Šeimos pradėjo 
kelti bylas valdžiai su mili
joniniais ieškiniais. Jos rei
kalauja atlyginimo todėl, 
kad jų šeimos nariai esą mi
rę vėžiu dėl patirto radioak
tyvumo dar kai prez. Eisen
hower pravedė atominių 
ginklų bandymus. Tūkstan
čiai žmonių Carteriui siunčia 
įvairius reikalavimus, kupi
nus pykčio ir įniršimo. Ben
zino trūkumas įkaitusias 
nuotaikas dar daugiau suer
zino. Benzino trūkumas pa
sireiškia labai skaudžiai. Il
giausios automobilių eilės 
išlaukia tris ar daugiau va
landų, ir priartėjus sužino, 
kad jau išsibaigė. Kai kur 
benzino parduodama ne 
daugiau, kaip už 5 dolerius. 
Taksistai negali dirbti. Daž
nai įvyksta net muštynės, 
kas pirmas, kas antras. 
Vienas namas sprogo ir su
degė, žuvo pora žmonių. Pa
sirodo, jie mėgino sudaryti 
benzino atsargų. Taip pat 
jau prasideda benzinu spe
kuliacija. Vyriausybė jau 
paruošė taisykles benzinui 
normuoti. Kada prez. Car- 
teris nuvyko į Kaliforniją, ir 
jam... pritrūko benzino. Be
darbė, infliacija ir ypač ben
zino trūkumas žmones at
baidys balsuoti už Carterį. 
Pritrūkusieji benzino nus
tumia automobilius į kelio 
pakraštį ir palieka.

Tokia tai maišatis vyksta 
Amerikoje. Dabar Carteris 
jau žino, kad pažadai sau, o 
jų realizavimas vėl sau.

Užsienio politikoje yra 
daugiau juodų dėmių, negu 
šviesių prošvaisčių. Viduri

mo vaizdinėje pamatė tėvy
nės saulėleidžio grožį, atsis
pindintį tolimame Sibire. Ir 
čia jį užliejo prisiminimų 
banga, šmėkštelėjo savieji 
laukai ir lankos, šauniai išsi
tiesusių eglių girelė, jis pa
matė pievose kupetas kve
piančio šieno ir klojime auk
sinį javų derlių. Pasirodė 
jam ir žilagalvė motina.be- 
triūsanti prie židinio vaka
rienę ruošiant, toji motina, 
kuri jį išaugino savo gimtąją 
žemę mylinčiu žmogumi.

Ir apėmė Vincą Maršėną 
liūdesys, ir sukilo jame ilge
sys viso to, kas buvo taip 
miela, sava, kas buvo arti
muose brangiausio... 
Didelės ašaros ėmė riedėti 
kaip vaikui per skruostus 
sūriai į lūpas atsiliepdamos. 
Ilgai jos varvėjo, nes buvo 
didelis, tiekoj metų susikau
pęs skaudulys. Pagaliau ne
beišlaikė ir tylias ašaras pa
keitė toks širdgėlos verks
mas, koks tegali prasiveržti 
stambaus vyro beviltiškai 
sužalotame kūne.

Grįžęs iš darbo kolūkyje 
jo slaugytojas rado Vincą 
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niuose Rytuose nesėkmės 
buvo tokios didelės, kad 
vargiai kas pajėgs atpirkti 
Carterio naudai. Pažadėjo 
mokėti bilijonus Izraeliui ir 
Egiptui, o taikos vis tiek nė
ra. Saudi Arabijai nutrau
kus pašalpą Egiptui, atrodo, 
Amerika turės sumokėti ir 
tą bilijoną. Taip pat ketina
ma uždrausti parduoti alyvą 
Amerikai ir bendrai Vaka
rams. Vien tik iš Saudi Ara
bijos Amerika gaudavo virš 
20% viso tos rūšies jai rei
kiamo importo.

SALT II sutartis tarp 
•Amerikos ir Sov. Sąjungos 
numatoma pasirašyti Vien- 
noje birželio 15 d. Carteriui 
bus progos asmeniškai pasi
matyti su Brežnevu. Dar 
neaišku, ar pavyks surinkti 
reikiamus % senato balsų 
sutarčiai tvirtinti. Gi nema
ža tai sutarčiai priešų yra 
krašte ir užsienyje. Kinijos 
vicepremjeras Teng Hsiao - 
Ping įspėjo Ameriką, kad 
Sov. Sąjunga tą sutartį iš
naudos tik savo galios plėti
mui.

Ratifikuojant Amerikos - 
Kinijos sutartį buvo įneštos 
pataisos, kad tam tikrais at
vejais Amerika turinti remti 
Taiwaną. Tuo buvo labai 
nepatenkintas vicepremje
ras Teng, kuris priminė, kad 
tai prieštarauja vienos Kini
jos sąvokai, minimai sutar
tyje. _ .

Paskutinėmis žiniomis ir 
Kinija padarė naują posūkį - 
bando gerinti santykius su 
Sov. Sąjunga. Gal ir Kinija 
įsitikino, kad Amerika yra 
nepatikimas draugas... Tai 
būtų dar vienas Carteriui 
pralaimėjimas.

Prie to viso prisidėjo dar 
vienas galvosūkis - permai
nos Anglijos vyriausybėje, 
(apie tai bus atskirai).

Darūnas

Maršėną bebaigiantį savo 
dienas. Tik ausį prikišdamas 
prie jo lupų, surašė 
palikimą:

“Atleidžiu visiems kaltes, 
tegu ir man atleidžia, bet 
negaliu atleisti tiems, kurie 
man šį likimą paskyrė. Mano 
rankų darbo trobą palieku į 
laisvę paleistiems tremti
niams, kad turėtų bent sto
gą virš galvos. Man nebuvo 
lemta pamatyti gimtąją 
žemę, bet gal šie namai ki
tiems palengvins tas viltis... 
kad tik būtų ramybė ir meilė 
tautiečiuose... tik broliai ir 
sesės. Amen“,

Įvairiaspalviais pažarais 
sutviskusiame apyaušryje 
Vincas Maršėnas mirė.

Jo įnamiai sukniubo prie 
to vyro—milžino mirties 
guolio ir, kas sau kalbėjo 
“Sveika Marija“ ir “Amži
nąjį Atsilsi".

Tas tremtinis neturėjo ko 
nors padoresnio nusinešti 
ant savo kūno anon pusėn. 
Kacetininko apdaras jį pa
puošė, o gailestingoji buvu
sioji mokytoja numegstomis 
kojinėmis jį apavė.
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Kai praeitis atgyja... so««asH.i,rU

PRIEŠ 40 METŲ KAUNE
ft/POPTAf^

LIETUVA NUGALĖJO 
ITALIJĄ 48:15 (29:7).

Lietuvos krepšininkų kla
sė vėl buvo parodyta taip, 
jog geros italų pastangos 
daug nieko nelaimėjo: pra
našumas buvo perdidelis ir 
per ryškiai užbrėžtas. Italai 
nuo didesnio pralaimėjimo 
gelbėjosi kamuolio laikymu, 
kas iš dalies jiems ir pavy
ko”. Toliau J. Kuša rašo: 
"Po paskutinių rungtynių 
buvo padaryta pertraukėlė, 
kurios metu halės aikštėje 
buvo pastatytas stalas ir ant 
jo sustatytos dovanos nuga
lėtojams ir tolesnėms vie
toms. Netrukus j aikštę įžy
giavo ekipos (Suomijos tik 
atstovas) su vėliavomis. 
Ovacijoms nebuvo galo, o 
mūsiškiai buvo apiberti gė
lėmis. Pirmenybes uždarė 
Ministeris Pirmininkas Čer
nius, pasakydamas kalbą, ir 
tada buvo išdalintos dova
nos. Respublikos Prezidento 
dovaną laimėjo Lietuvos 
ekipa. Antrą, Švietimo Mi- 
nisterio dovaną gavo Latvi
ja, trečią - Kauno Miesto 
Burmistro - Lenkija, ir ket
virtą Kūno Kultūros Rūmų 
direktoriaus - Prancūzija, 
penktoje vietoje liko Estija, 
šeštoje Italija, septintoje 
Vengrija ir aštuntoje Suo
mija."

Europos meisterio titulu 
pasipuošė šie Lietuvos 
krepšininkai: Kriaučiūnas, 
Lubinas, Ruzgys, Budriū- 
nas, Baltrūnas, Puzinaus- 
kas, Nikolskis, Šliupas, Ma
žeika, Andriulis, Jurgėla, 
Norkus, Lesčius ir Petraus
kas.

Po pirmenybių "XX Am
žiaus” dienraštis rašo:

"MŪSIŠKIAI VISUR 
PIRMIEJI. Mūsų šaunieji 
vyrai ne tik laimėjo pirme
nybes ir įmetė rekordinį 
krepšių skaičių, bet ir pa
vieniai pripažinti pirmai
siais... Mūsų kovotojas 
Kriaučiūnas yra laikomas 
geriausiu ir sumaniausiu. 
Lubino vardas pats už save 
kalba. Ruzgiui nesurasta 
šiose pirmenybėse lygaus 
dėl savo lankstumo, staigu
mo ir apgaulingumo. Bud- 
riūną visi pradėjo vadinti iš
daigų karaliumi, kamuolio 
valdymo virtuozu... Geras 
taktikas ir puikus progų iš
naudotojas buvo Jurgėla, 
aštrus Puzinauskas ir grei
tas gynikas Andriulis - tai 
vyrai, kurie Lietuvai iško
vojo Europos meisterio lau
rus ir jų vardai pasidarė pa
saulinio garso. Mes jais di
džiuojamės! Vertais jų pa
dėjėjais buvo Lesčius, Bal
trūnas, Norkus, Mažeika ir 
Šliūpas...

Svečiai, Europos krepši
ninkai jau išvažinėjo. Išva
žinėjo apdovanoti statulai- 
tėmis, medaliais, gėlėmis ir 
krepšiais... Nutilo halėje 
triukšmas, atsileido žiūrovų 
nervai ir pradėjo atsigauti 
prarėktos gerklės. Lietuvos 
ir užsienio laikraščiuose 
nuskamba paskutiniai pir
menybių aidai...

LATVIJA NUTRAUKĖ 
SPORTO SANTYKIUS SU

LIETUVA

Taip skamba antraštė 
"Lietuvos Aido” birželio 8 d. 
Iš oficialaus latvių rašto ma
tyti, kad visa priežastis - ne
draugiškas mūsų žiūrovų el

gesys latviams per trečias 
Europos krepšinio pirmeny
bių rungtynes Kaune .

Apie šį santykių nutrau
kimą Kauno žydų dienraštis 
"Žydų Balsas’’ rašo: "Mes 
galime pabrėžti, kad ne
draugiškai sportininkus pri
imti mūsų žiūrovai išmoko iš 
latvių. Mūsų sportininkai 
per ilgus metus, Rygoje, 
Liepojoje ir kituose Latvijos 
miestuose pergyveno švilpi
mus ir nedraugiškus šūkius 
iš latvių publikos pusės. Vis 
dėlto mūsų sporto vadovybė 
sporto santykių nenutraukė. 
Latviai neturėtų pykti, jei 
mūsų žiūrovai, pasimokė iš 
jų, panoro atsirevanšuoti. 
Dėl to santykiai nenutrau
kiami. Kuo kalta sporto va
dovybė ir sportininkai, jei 
latviams mūsų publika ne
simpatiška? Daugiausia čia 
kaltės turi latviai, kurie an
tipatijų mūsų žiūrovuose 
įsigijo”, - baigė savo straips
nį, r’Ž.B.” sporto skyriaus 
redaktorius, senas sporti

Lietuviai - Sydney
University 2'h : 2Vz

Sydnejaus lietuvių šach
matų klubo pirmoji koman
da, kuriai vadovauja V. Pa
tašius, pirmąsias varžybas 
baigė lygiomis prieš Sydne
jaus Universiteto penketu
ką.

Neturint pakankamai ”A” 
klasės žaidėjų iš lietuvių į 
šią komandą priimti vienas 
australas ir vienas vokietis.

ŽAIDIMAI KORESPON- 
DENCINIU KELIU

Plačiai visuomenei arba 
šachmatų mėgėjams pasa
kymas "žaisti koresponden- 
ciniu keliu” dažnai sukelia 
neaiškumų.

Žaidimas korespondenti
niu keliu arba susirašinėjant 
yra tik viena iš neakivaizdi
nių šachmatų žaidimo rūšių, 
kai ėjimai perduodami pašto 
žaidėjams vienas kito nema
tant. Dar galimos neaki
vaizdinės varžybos per ra
diją, varžybos telegrafu, na, 
varžybos galima pravesti ir 
telefonu.

Pirmosios varžybos tele
grafu įvyko 1844 metais 
Amerikoje tarp Washingto- 
no ir Baltimorės miestų. 
Mažiau žaidimas paplitęs 
telefonu. Vienas iš įdomiau
sių tai buvo pasaulio šach
matų čempiono R. Fisherio 
žaidimas Kuboje, kai jam 
valdžia nedavė leidimo į ten 
nuvykti žaisti turnyre.

Populiariausia neakivaiz
dinių varžybų rūšis yra su
sirašinėjant. Varžybose su
sirašinėjant žaisti gali atski
ri asmenys, lygiai ir koman
dos. Turnyruose, kuriuose 
dalyvauja komandos, žaidi
mai prasideda vienu metu ir 
ėjimai perduodami laiškais 
arba specialiai paruoštais 
atvirlaiškiais. Komandinės 
varžybos vidutiniškai užsi
tęsia iki dvejų metų. 

ninkas, pats patyręs latvių 
švilpimus, Lifsicas.

"Šitas žydų spaudos bal
sas yra visai teisingas", - 
patvirtino "XX Amžius" 
birželio 9 d. ir toliau rašo:

"Latviai sportininkai per 
šias Europos krepšinio pir
menybes lietuvių atžvilgiu 
laikėsi labai nedraugiškai. 
Kai tik baigdavosi rungty
nės ir būdavo griežiama mū
siškiams, kaip nugalėtojams 
Lietuvos himnas, latviai 
krepšininkai demonstraty
viai apleisdavo salę, tai buvo 
tikras iššaukimas mūsų 
publikos”.

Tas pats "XX Amžius” 
Nr. 118, po rungynių su len
kais apie mūsų žiūrovus at
siliepia taip:

Lenkai nustebinti mūsų 
žiūrovų kultūringumu. Lie
tuvos - Lenkijos susitikimas 
sukėlė nepaprastą susido
mėjimą, ir lenkai dėl ilgo 
tarp Lietuvos - Lenkijos 
normalių santykių nebuvimo 
laukė, kad Lietuvos žiūrovai

Žaidimas šachmatais su
sirašinėjant yra geras būdas 
šachmatininkui išvystyti 
savo sugebėjimus, kelti 
kvalifikacijas, nes vienam 
ėjimui skiriama trijų dienų 
laikotarpis. Žaidėjas turi 
f>rogos naudotis šachmatų 
iteratūra sprendžiant nau

jus ėjimus.
Pirmoji sužaista partija 

susirašinėjant skaitoma vy
kusi tarp 1834 - 1836 m. 
anglo Londone prieš pran
cūzą Paryžiuje.

Šachmatų žaidimas susi
rašinėjant šiandie yra labai 
populiarus visame pasauly
je. Tam įkurta International 
Correspondence Federation, 
kurios žinioje vyksta ko
mandinės ir individualinės 
žaidynės dėl titulų.

Lietuviams, ypač Sydne- 
juje, yra labai gerai žinomas 
australas šachmatininkas 
C.J.S. Purdy, 1953 m. susi
rašinėjimo keliu laimėjęs 
didmeisterio titulą. Šia pro
ga paminėtinas ir mūsų 
šachmatininkas R. Arlaus
kas, 1965 m. laimėjęs šach
matų didmeisterio vardą ir
gi susirašinėjimu keliu. Tai 
yra vienintelis lietuvis šach
matininkas pasaulyje, turįs 
didmeisterio vardą.

Taip pat daug lietuvių dar 
nežino, kad 1972 m. Lietu
vos šachmatininkų komanda 
laimėjo Europos pirmeny
bes susirašinėjimo būdu. 
Turnyre dalyvavo devynios 
komandos. Lietuvos šach
matininkai pelnė 65’/z taško, 
antroje vietoje Rusijos vie
netas su 61 Va taško. Euro
pos taurės laimėtoja Lietu
vos komanda susidėjo iš šių 
žaidėjų: V. Mikėnas, A. Ur
bonas, I. Vistaneckis, J. 
Butkus, J. Krimeris, A. 
Uogelė, D. Lapienis, L. Kal
velis, G. Lakiūnas ir G. 
Plungė. 

jiems būsią labai nepalan
kūs. Bet kaip nustebo, kai 
pamatė, kad jiems niekas 
nešvilpia', bet ir ploja, kaip ir 
kitiems mūsų svečiams. Da
bar lenkai negali atsigėrėti 
mūsų žiūrovų kultūringumu, 
kurie moka palaikyti savuo
sius, bet pagerbia kiekvieną 
kitų gražų žygį”, - straipsnį 
užbaigia St. Daunys.

Tuoj po pirmenybių Kūno 
Kultūros Rūmai gavo se
kančio turinio laišką iš Esti
jos:

Brangūs sporto draugai:
— Grįžę atgal į tėvynę iš 

trečių Europos krepšinio 
pirmenybių Kaune ir prisi
mindami maloniai pas jus 
praleistą laiką, nuoširdžiai 
prašau priimti mano, kaip 
Estijos krepšinio vadovo ir 
taip pat visų mūsų koman
dos žaidėjų giliausią ir šir
dingiausią padėką už Jūsų 
malonią ir tikrai širdingą 
viešnagę, gerą brolišką pri
ėmimą ir mums parodytą 
dėmesį viešnagės Kaune 
metu. Estijos sportininkus 
Jūsų tėvynė visuomet labai 
gražiai ir nuoširdžiai priim
davo. Bet toks šiltas ir šir
dingas priėmimas, kurį pa
tyrėme per trečiąjį Europos 
krepšinio turnyrą viršija vi
sa, kas iki šio laiko mūsų 
matyta ir pergyventa mie
lame ir pasidariusiame 
mums taip brangiame pui
kiame Kaune.

Visa, kas mūsų pergyven
ta, liudija apie tai, kad dide
lė draugystė ir abipusė sim
patija jungia lietuvių ir estų 
tautas, ir mes iš visos širdies 
trokštame, kad mūsų drau
giškumas būtų nesugriau
namas ir amžinas, kol gy
vuos lietuvių ir estų tautos.

Dar kartą siunčiame Jums 
mūsų nuoširdžiausią ir ge
riausią mūsų dėkingumą už 
Jūsų malonų ir brolišką 
įvertinimą mūsų krepšinio 
komandos ir kartu visos 
mūsų tautos. Maloniai pra
šau perduoti mano bei Esti
jos krepšinio ir tinklinio 
vardu nuoširdžią padėką, 
ypač ponams Latvėnui, 
Juodvalkiui ir Valiuliui ir 
visai mielai ir laisvai tautai,

VISAIP I
Amerikos lietuvis Vitas 

Gerulaitis paskutiniu metu 
daugelį kartų patekdavo į 
lauko teniso žaidynių fina
lus, bet pirmoji vieta lyg už
burta tekdavo priešininkui. 
Italijos lauko teniso čempio
nate Vitui teko finale susi
tikti su Argentinos garse
nybe Guillermo Vilas. Žaidi
mas užsitęsė net penkias 
valandas. Pirmas toks atsi
tikimas Italijos lauko teniso 
čempionate per 36 metus. 
Laimėjimą iškovojo Vitas 
penkiuose setuose 6-7, 7-6, 
6-7, 6-4, 6-2. Po žaidimo Vi
tas pareiškė, jog tai buvęs 
ilgiausias žaidimas jo lauko 
teniso karjeroje.

***
Jei kas dar netiki Austra

lijos pažanga futbole, tai ga
lėjo įsitikinti per rungtynes 
tarp NSW rinktinės ir Ang
lijos pirmosios lygos klubo 
Norwich City komandos.

NSW rinktinė, daugiausia 
jauni žaidėjai, net 4-1 santy
kiu nugalėjo savimi pasiti
kinčius anglus. 

kuri taip jautriai pergyveno 
krepšinio džiaugsmus per 
mūsų viešnagę mums bran
giame ir mielame Kauno 
mieste.

Su gilia pagarba
Elmar Pernašų

Estijos krepšinio koman
dos vadovas.

Iš šių pasisakymų mato
me, kad mūsų broliai latviai 
pasikarščiavo nutraukdami 
sporto santykius su Lietuva.

Taigi trečiosios Europos 
vyrų krepšinio pirmenybės 
Kaune lietuviams suteikė 
daug sportinio triumfo ir 
pasididžiavimo momentų...

DABAR AUSTRALIJOJE

Leonas Baltrūnas ir Dr. 
Leonas Petrauskas

Tai 2 Australijos lietuviai 
sportininkai, kurie 1937 me
tais Rygoje ir 1939 metais 
Kaune žaidė Lietuvos krep
šinio rinktinėse kurios pasi
puošė Europos meisterio ti
tulais.
LEONAS BALTRŪNAS

Tik atvykus į Australiją 
išeivijos lietuvių sporto va
dovybės Vakarų Vokietijoje 
buvo įgaliotas suorganizuoti 
Australijos lietuvius sporti
ninkus.

Nuo pirmųjų dienų pri
klauso Melbourno "Varpo" 
klubui, jam vadovauja bei 
treniruoja to klubo sporti
ninkus. Reguliariai pasirodo 
su aktualiom sportinėm te
mom lietuviškoje spaudoje.

Leonas Baltrūnas prie 
Europos meisterio titulų 
prijungė ir Australijos čem
pionų titulą pats žaisdamas 
ir treneruodamas Viktorijos 
krepšinio rinktinę Australi
jos pirmenybėse 1951 me
tais Penh’e, Vakarų Aus
tralijoje. Prisidėjo stambiai 
ne tik prie krepšinio sporto 
išpopuliarinimo Australijo
je, bet taip pat ir tinklinio. 
Vienu metu net buvo šios 
sporto šakos visos Australi
jos sąjungos pirmininku.

Ilgus metus vadovavo 
Melbourno lietuvių chorui 
Kaip sumanus administrato- 
.-;us. Taip, labai suglaustai 
atrodytų Leono Baltrūno 
nueitas kelias Australijos 
lietuvių bendruomenėje, ta
čiau mums sportininkams 
.’.eonas yra lyg ir mūsų se
niūnas. Jo patirtis sporte ir 
. rganizacinėje veikloje pa
dėjo mums išspręsti ne vie
na keblią problemą. Leonas 
Ballūnas: sportininkas - pe
dagogas.

Dr. LEONAS
PETRAUSKAS

Jau eilę melų kaip atsi
skyrė su kamuolio žaidimo 
sportu, bet užtai pakeitė jį į 
g >lfą ir šioje sporto šakoje 
atstovavo Australijos lietu
vius Pasaulio Lietuvių 
Sporto Žaidynėse, pereitais 
metais Toronte.

Leonas Petrauskas ais
tringas sklandymo, bei 
skraidymo sporto mėgėjas ir 
šiose sporto šakose yra pa
siekęs daug aukštų atžymė- 
jimų.

Tai du krepšininkai, kurie 
1937 ir 1939 metais iškėlė 
lietuvių sportininkų vardą į 
Europos viršūnę, tai sporti
ninkai, kuriais mes didžiuo
jamės čia Australijoje ir po 
40 metų.

Robertas Sidabras
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Melbourno Socialinės Globos . Moterų Draugija ruošia 
tradicinį

JONINIŲ BALIŲ
kuris įvyks 1979 m. birželio 23 d., šeštadienį, Lietuvių 
Namuose, 44-50 Errol Street, North Melbourne.

Pradžia 7 vai. vak. Bilietas $ 8.00 asmeniui.
Gros gera muzika, šilta vakarienė, loterija.

Bilietai užsakomi pas p. V. Morkūnienę, tel. 523 5957.

Informacija
SKAITYTOJŲ DĖMESIUI PRANEŠIMAS

Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės Valdyba Ameri
koje leidžia "Pasaulio Lietu
vį”, mėnesinį informacinį 
žurnalą, kuris apima viso 
pasaulio lietuvių bendruo
menių veiklą. Visa eilė Aus
tralijos lietuvių gauna "Pa
saulio Lietuvį” galbūt tokių 
skaitytojų atsirastų ir dau
giau, tik daugeliui susidaro 
nepatogumų atsiskaitant už 
prenumeratą.

Australijos Lietuvių 
Spaudos Sąjunga sutiko šia
me reikale tarpininkauti ir 
prašomi visi, kurie norėtų 
naujai užsisakyti "Pasaulio 
Lietuvį” arba senieji to žur
nalo skaitytojai siųsti užsa
kymus arba prenumeratos 
mokesčius už APasaulio Lie
tuvį” Mūsų Pastogės Admi
nistracijai (P.O. Box 550, 
Bankstown, N.S.W.), kuri 
mielai priims prenumeratas, 
užsakymus taip, kad pavie
niam "P.L.” skaitytojui at
kris rūpestis persiųsti pini
gus į užsienį.

Nuo šių metų "Pasaulio 
Lietuvis” išeina reguliariai 
kiekvieną mėnesį ir metinė 
jo prenumerata metams 6 
doleriai. Siųsdami pinigus 
pažymėkite, kam tie pinigai 
skiriami.

NEWCASTLE

Newcastlyje, nuo birželio 
1 iki 17, von Bertouch gale
rijoje, vyksta Aldonos Za- 
karauskaitės - O’Brien meno 
darbų paroda.

Menininkė, anksčiau stu
dijavusi Australijoje ir Lon
dono Royal College of Art, 
šiuo metu yra vyr. lektorė 
meno skyriuje, Newcastle 
College of Advanced Educa
tion. Si paroda yra jau jos 
šeštoji individualinė ir turi 
papildomą vardą, "Small 
Paintings”. Parodoje yra iš
statyta 20 darbų, kurių 
technika yra aliejus, kolažas 
ir įvairios priemonės. Mū
siškiai Aldoną prisimins iš 
praeitų Lietuvių Dienų me
no parodos, kur ji buvo iš
stačius! du ankstyvesnius 
kolažus.

vdn.

LIETUVIŠKOS VESTUVĖS OPEROS NAMUOSE

. Sydnejaus Operos etniniam festivaly birželio 17 
didžiojo koncerto metu statomos

d.

Lietuviškos vestuvės
Parengė ir režisuoja Ava Saudargienė. Atlieka Sydne
jaus taut, šokių grupė Gintaras, vad. K. Kazoko, ir Mel- 
boarno Klumpakojis, vad. A. Morkūnienės, Koncerto 
pradžia 7 vai. vak.

Šio koncerto išvakarėse, birželio 16 d., šeštadienį, abi 
taut, šokių grupės — Gintaras ir Klumpakojis — turės 
savo pasirodymą Syd. Lietuvių Klube Bankstowne. Grei
čiausia ir čia matysite dalį ar 'ištiad, kas bus statoma 
Operos namuose.
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Vakarų Australijos Pa- 
;baltiečių Komitetas prane
ša, kad birželio 17 d., sek
madienį, 3 vai. Latvių salėje 
įvyks birželio išvežtųjų mi
nėjimas.

Ta proga Pabaltiečiu Ko
mitetas maloniai kviečia vi
sus Pertho ir apylinkių lie
tuvius minėjime kuo skait- 
lingiau dalyvauti.

B. Steckis 
Lietuvių atstovas 
Baltų Komitete

PRANEŠIMAS

1979 m. birželio 24 d., 
sekmadienį, tuoj po lietu
viškų, pamaldų - 11.30 vai. 
prieš piet - Šv. Lauryno 
bažnyčios salėje, Broad
meadow Road, Broad
meadow, įvyks visuotinis 
Newcastle Apylinkės Lietu
vių susirinkimas.

Susirinkimo darbotvarkė:
1. Susirinkimo atidarymas.
2. Susirinkimo pirmininko 
rinkimas. 3. Pereito susirin
kimo protokolo skaitymas. 
4. Valdybos pirmininko ir 
iždininko pranešimai. 5. 
Diskusijos dėl pranešimų. 6. 
Revizijos komisijos proto
kolo skaitymas ir diskusijos. 
7. Balsavimo komisijos rin
kimai. 8. Naujos valdybos 
rinkimai. 9. Naujos Revizi
jos Komisijos rinkimai. 10. 
Klausimai ir sumanymai. 11.

Aušros Tunte
Džiaugiuos, kad buvau 

pakviesta dalyvauti "Živi
lės” draugovės sueigoje, ku
ri įvyko gegužės 20 d., kuri 
buvo visam tuntui labai 
reikšminga. Jos metu dvi 
sesės - Kristina Cox ir Be
linda Hornaitė - davė prity
rusių skaučių įžodį. Prityru
sių skaučių programa yra 
labai įdomi ir sunki, o sesės 
Kristina ir Belinda ir jų 
draugininke Vida Viliūnaitė 
deda daug pastangų tą 
programą pravesti.

Budelio 3 d. įvyko Tunto 
sueiga Lidcombe. Pasvei-

DĖMESIO ŽVEJAMS

Sydnejaus Liet. Žvejų 
klubas šaukia metinį susi
rinkimą birželio 17 d. Liet. 
Klubo viršutinėje salėje 3 
vai. Visus maloniai kviečia
me būtinai dalyvauti.

Žvejų Klubo Valdyba

PRANEŠIMAS

Socialinės Globos Moterų 
Draugija Melbourne dėkoja 
p.p. D. Simankevičienei, D. 
Žilinskienei, Aliutei Karazi
jienei, R. Lipšienei ir Alytei 
Karazijienei, prisidėjusioms 
Kultūrinės Popietės organi
zavime ir pravedime.

Tuo pačiu pranešame, kad 
Draugija ruošiasi šauniam 
Joninių pobūviui birželio 23 
d. ir lauks visų gausaus atsi
lankymo.

Susirinkimo uždarymas. 
Tautos Himnas.

Maloniai kviečiame visus 
Newcastle Apylinkės lietu- 
vius-es aktyviai dalyvauti 
šiame svarbiame susirinki
me.

Newcastle Apylinkės 
Valdyba

Maloniai kviečiame visus atvykti 1979 m. birželio 17 d. 
į Latvių salę 32-34 Parned st. Strathfield, N.S.W., kur 
įvyks

PABALTIEČIŲ BALIUS 
ir

PABALTIEČIŲ GRAŽUOLĖS RINKIMAI 
"MISS BALTIC NATIONS QUEST’

Dalyvaus latviai, estai ir lietuviai,' pristatydami po 3 
savo gražiausias merginas.

Specialiai paskirti teisėjai išrinks "Miss Baltic 
Nations”, o svečiai "Miss Chrity”.

Pradžia 7 vai. vak. Įėjimas $ 7.oo įskaitant vakarienę. 
Bilietus galima užsisakyti per J. Dambrauską, tel. 
709 3814

kinti nauji geltonšlipsiai G. 
Ladyga ir M. Šepoka.

Beliko tik dvi savaitės iki 
Kaukių baliaus. Visi sten- 
giasi.kad tik balius būtų kuo 
patrauklesnis ir nuotaikin
gesnis. Balius įvyks birželio 
23 d., 7.30 vai. graikų salėje, 
East Terrace, Bankstown,

PRANEŠIMAS

Geelonge birželio išvežtų
jų minėjimą rengia ALB 
Geelongo Apyl. Valdyba 
birželio 17 d. Tą dieną 10.30 
vai. Liet. Namuose bus pas
kaita ir meninė dalis. Minė
jimą pradėsime 9 vai. ryto 
pamaldomis šv. Jono bažny
čioje, kurias laikys kun. P. 
Dauknys. Į minėjimą at
vyksta ALB Krašto Valdy
bos pirm. p. V. Neverauskas 
ir skaitys paskaitą.

Kviečiame visas organi
zacijas su vėliavomis daly
vauti pamaldose ir minėji
me. Po minėjimo svečio pa
gerbimui įvyks bendras 
"suneštinis” Liet. Namuose. 
Kviečiame visus minėjime 
gausiai dalyvauti.

SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBE 
16-18 East Terrace, Bankstown 

Tel. 708 1414
Birželio 16 d., šešt.:

TAUTINIAI ŠOKIAI
Sydnejaus GINTARAS ir Melbourne KLUMPAKOJIS

Dėmesio nariams!
SUMOKĖKIME KLUBO NARIO MOKESTĮ LAIKU!

Prašoma įsidėmėti, kad pagal valstijos įstatus Klubo 
nariai privalo sumokėti nario mokestį iki einamųjų metų 
birželio 30 dienos.

Nesumokėję nario mokesčio iki nustatyto laiko auto
matiškai be įspėjimo praranda klubo nario teises ir kaipo 
tokie privalo būti išbraukti iš narių registro.

Įsidėmėkite, kad tam įvykus, buvęs klubo narys, pagal 
privalomas taisykles neturi teisės lankytis klube ar būti 
Įrašytas į klubo lankytojų knygą kaipo svečias (visitor).

Laimingo klubo ženklo numerio laimikis keturių savai
čių laikotarpyje pakilo iki $ 50 ir bus traukiamas birželio 
16 d.

Pabaltiečiu Sporto Valdyba 

šalia Liet. Klubo. Neužmirš
kite, kad už geriausią kaukę 
paskirta premija 100 dole
rių!

Bilietus ir stalus užsisa
kyti pas P. Pullinen tel. 
869 8180. Gros gera kapela 
"Image”, visus stebins sesių 
programa, atgaivins šokėjus 
"coctail" baras, pasismagu- 
riavimui veiks židiniečių bu
fetas, o dvi loterijos visiems 
neš laimės.

Aušros Tunto sesės, bro
liai, židiniečiai ir Tėvų Ko
mitetas, kurio pirmininku 
yra p. A. Šapokas, tel. 
632 2953, kviečia visus iš ar
ti ir toli.

Korespondentė
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PADĖKA

Prisimindami ir pagerb
dami prieš 21-rius metus 
mirusį Mūsų Pastogės re
daktorių Jurgį Kalakauską 
—Kalakonj K. ir N. Butkai, 
Funerals of Distinction sa
vininkai, Mūsų Pastogei 
paskyrė $ 150.

Gerb. p.p. K. ir N. But- 
kams nuoširdžiai dėkojame.

Liet. B-nės Spaudos Sąjunga 
Mūsų Pastogės Leidėjas

PADĖKA

Prisimindami mūsų mielą 
brolį a.a. A. Laurinaitį, FU
NERALS OF DISTINC
TION P/L jį pagerbdami 
paaukojo 150 dolerių Syd
nejaus skautų Aušros Tun
tui.

Gerb. p.p. Butkams, 
Funerals of Distinction sa
vininkams, reiškiame nuo
širdžią padėką.

Aušros Tuntas

Patirta, kad medicinos 
gydytojas Dr. Juozas Mik
nius po ilgos ir sunkios ligos 
vėl naujai pradėjo medicinos 
praktiką Cabramattoje, 
kampas John St. ir Park 
Road, tel. 726 5010.

Dr. J. Miknius mediciną 
studijavo Tuebingene ir 
Frankfurto universitetuose 
Vokietijoje ir studijas baigė 
Sydnejaus universitete.

Oro paštu kitur

$20 
$24 
$35 
$50 

Atskiro nr. kaina 50 centų

Redakcija rašinius taiso ir 
skelbia savo nuožiūra. Už skel-
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