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Lietuvos reikalais

AMERIKOS POLITIKA 
JALTIJOS VALSTYBIŲ 
ATŽVILGIU

Kokią vietą JA V-bių už
sienio politikoje užima Bal- 
ijos valstybės? Į šį klausimą 
vasario laidoje suglaustai 
itsako JA V-bių Valstybės 
Departamento informacinis 
eidinys Gist.
Leidnyje pabrėžiama, kad 

JA V-bės ”nepripažjsta 
1940-tais metais jėga įvyk- 
lyto ir neteisėto Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos įjungi- 
no į Sovietų Sąjungą. Balti
jos valstybių diplomatiniai 
atstovai JA V-bėse naudo
jasi pilnomis diplomatinėmis 
jrivilegijomis ir imunitetu: 
’Jų vaidmuo yra išlaikyti 
aisvos Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos idealą”.

Ar šiandien tebėra pras
minga nepripažinti Baltijos 
valstybių įjungimo į Tarybų 
Sąjungą? ’’Nuo 1940-tųjų 
metų mes pakartotinai pa
tyrėme”, rašo Gist, ’’kad 
mūsų nepripažinimo politika 
daugeliui baltiečių primena, 
jog mes jų nepamiršome, ir 
imbolizuoja ateities viltis. 
Mes jaučiame, kad po Hel
sinkio baigminio akto pa
saulyje padidėjo dėmesys 
žmogaus teisėms - todėl ir 
mūsų politika Baltijos vals
tybių atžvilgiu tebėra pras
minga ir svarbi bendros JA 
V-bių politikos dalis”. Ta
čiau, nors Baltijos valstybių 
atstovybės tebėra "baltie- 
čiams svarbūs simboliai”, 
Washingtonas jų nelaiko 
"egzilinėmis vyriausybė- 
mis .

Kuriais būdais pasireiškia

Jis neužmirštamas
(ĮSIMENANT

ROMĄ KALANTĄ 

Gegužės 14 d. sueina de- 
neri metai, kai protestuo- 
mas prieš Lietuvos oku- 
ciją Kauno miesto sodely- ,• 
prie valstybės teatro ap- 
tylęs benzinu susidegino i 
inas studentas Romas | 
danta. Įvykis šiurpu per-1 
iejo per visą pasaulį, pri- i 
ndamas pavergtą Lietuvą * 
lietuvių kovas už lasvę. k 
mis dienomis vyko di- K 
(ulės demonstracijos Ml 
.une su šūkiais ir plakatais 
kalaujant Lietuvai lais- 
s. Įvykį plačiai paminėjo ^MBk 
šaulio spauda, radijas SMMl 
augę primenant Lietuvos ■ 
dėtį sovietinėje okupaci-1 
e. Visoje lietuvių išeivi-1 
e kasmet paminimas R. Į i ■ : 
lanta statant jį pavyzdžiu 
ač jaunimui, kaip tenka 
roti už tautos laisvę. ’’MII ‘

’’nepripažinimo politika”? 
Valstybės departamento 
leidinys išvardina šias prie
mones:

Pirma, Amerikos valsty
bės sekretorius kasmet pas
kelbia nepriklausomybės 
šventės sveikinimus lietu
viams, latviams ir estams; 
Valstybės departamento 
atstovai lankosi trijų Balti
jos šalių atstovybių ruošia
muose Nepriklausomybės 
šventės minėjimuose.

Antra, kitų JA V-bių įs
taigų veiksmai derinami 
taip, kad jie sutaptų su ne
pripažinimo politika. Pavyz
džiui, oficialiuose JA V-bių 
vyriausybės žemėlapiuose 
siekiama išlaikyti nuoseklią 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos 
vietovardžių ir paaiškinimo 
teksto terminologiją.

Trečia, JA V-bės bando 
išlaikyti ryšį su baltiečiais 
Amerikos Balso ir Laisvės 
Radijo laidomis jų gimtosio- 

•y^akajhomis.
Ketvirta, kiekviena ati

tinkama proga Washingto
nas viešai pakartoja, kad 
Amerika nepripažįsta prie
vartinio trijų valstybių įjun
gimo į Sovietų Sąjungą.

Penkta, JA V-bių amba
sadoriui Maskvoje ir kabi
netinio rango vyriausybės 
pareigūnams neleidžiama 
lankytis Baltijos respubli
kose.

Kaip Washington© politi
ka Baltijos valstybių atžvil
giu veikia JA V-bių - Sovietų 
Sąjungos santykius. Anot 
Valstybės Departamento 
informacinio leidinio, JA 
V-bės retkarčiais tariasi su 
Sovietų Sąjunga ypatingais
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Pavasarėjant Nuotrauka Algirdo Gustaičio

reikalais, kai paliečiami 
Amerikos piliečių interesai 
Estijoje, Latvijoje ir 
Lietuvoje. Pavyzdžiui, sten
giantis suvienyti šeimas ir 
padėti šeimos nariams iš
vykti iš Baltijos respublikų, 
reikia derėtis su sovietiniais 
pareigūnais. Taip pat, JA 
V-bių piliečiai, kurie nori 
lankytis Baltijos respubli
kose, turi gauti sovietines 
vizas. Tačiau, Washington© 
nuomone, derybos su So
vietų Sąjunga specifiniais

PAŠA
Gorkio mieste, Rusijoje, 

kur ištremtas pagarsėjęs 
žmogaus teisių gynėjas 
mokslininkas Dr. A. Sacha
rovas, sovietų saugumas 
pavogė iš jo portfelį su jo 
įvairiais raštais. Portfelį Sa
charovas visados
nešiodavosi su savimi ir nie
kur neišleido iš rankų, bet 
eidamas pas dantų gydytoją 
jis portfelį turėjo palikti 
laukiamajame, iš čia portfe
lis ir buvo pavogtas.

Pranešama, kad sovietai į 
Afganistaną papildomai dar 
atsiuntė 20.000 okupacinės 
kariumenės, nes pramato- 
ma, kad artėjant vasarai su
kilėliai sustiprins savo veik
lą. Paskutiniu metu Afga
nistano laisvės kovotojai 
geriau susiorganizavę ir ge
riau ginkluoti, nes gavę 
ginklų iš Kinijos, o taip pat 
nemažai ginkų turi sovieti
nių, atimtu kovose, gavę iš 

klausimais nesusilpnina 
Amerikos politikos, kuri re
miasi Baltijos valstybių 
prievartinio įjungimo nepri
pažinimu. ELTA

DU JAUNUOLIAI 
VILNIUJE PADEGĖ
SOVIETINĘ VĖLIAVĄ

Vasario mėnesį Vakaruo
se gautas pranešimas, kad 
pernai spalio 7 d. Vilniuje du 

•jaunuoliai padegė sovietinę 
vėliavą. Praeivis rusas mė

li L Y J E
pereinančios į sukilėlių eiles 
afganų reguliarios kariuo
menės. Kovose sovietai tu
rimomis žiniomis panaudoja 
ir nuodingas dujas nepriei
namose vietose, kalnuose, 
kur sukilėliai pasislėpę.

***
Lenkijoje pirmą kartą 

buvo viešai paminėtos Ka
ty no žudynės Varšuvos Po- 
warzki kapinėse dalyvau
jant keliem tūkstančiam 
žmonių, kur buvo apkaltinti 
rusai dėl lenkų karininkų 
žudynių karo metu. Sovieti
nė spauda tuo labai pasipik
tinusi ir tai laiko lenkų anti- 
socialistinio ir kontrarevo- 
liucinio elemento darbas. 
Sovietai vis dar nori įtikinti 
pasaulį, kad tai buvęs vo
kiečių nacių darbas. Japonijos pakraščiuose 

susidūrė amerikiečių po
vandeninis laivas su japonų 
prekybiniu laivu, ir šis pas
kendo. Vyksta nelaimės aiš-

Garsiojo kompozitoriaus ; lį
t H I I ‘ ’ ■ i t .. ,

PABĖGO
ŠOSTAKOVIČIAI

gino juos sulaikyti, bet jie 
paspruko. Saugumo organai 
visą mėnesį ieškojo įtaria
mųjų. Daugelis vilniečių 
jaunuolių buvo kviečiami į 
prokuratūrą ir turėjo įrody
ti, kur jie buvo spalio 7 d. 
Tardomųjų tarpe buvo Vy
tautas Bogušis, Kęstutis 
Subačius ir kiti saugumo 
persekiojamieji jaunuoliai. 
Pagaliau saugumiečiams 
pavyko išsijoti keturis Vil
niaus 22-sios vidurinės mo
kyklos dešimtokus. Spėja
ma, jog du moksleiviai, No
reika ir Sinkevičius, buvo 
suimti pernai lapkričio mė
nesį ir tebėra kalinami. Kiti
du moksleiviai, stebėję so
vietinės vėliavos sudegini
mą, buvo pašalinti iš kom
jaunimo. ELTA

Dimitri Šostakovičiaus sū
nus Maksimas Šostakovičius 
sovietų radijo simfoninio or
kestro dirigentas, atvykęs 
koncertuoti į Vak. Vokietiją 
po koncerto Fuert mieste 
drauge su savo 19 metų sū
num Dimitriu, kuris tame 
orkestre buvo pianistas, pa
siprašė pabėgėlio teisės. 
Kompozitorius D. Šostoko- 
vičius buvo pasitraukęs į 
Vakarus jau prieš keletą 
metų. Šostakovičiai ketina 
apsigyventi Amerikoje.
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Dairantis atramos
Savo veikloje, ypač minė

jimuose, nuolat didžiuoja
mės ir pabrėžiame savo pra
eities tautos didvyrius. Ir 
tenka pagrįstai pripažinti, 
kad lietuvių tauta iš tikrųjų 
turi kuo didžiuotis, didžiuo
tis savo ilgamete istorija, 
savo tautos atsiekimais, pa
vieniais asmenimis, kurie 
savo valia, darbais ir pa
siaukojimu suvaidino lem
tingą vaidmenį tautos gyve
nime, pačią tautą ir jos 
prestižą kėlė ir skleidė pla
čiai pasaulyje.

Ir visai teisingai. Nedaug 
pasaulyje yra mažų tautų, 
kurios galėtų lygiuotis su 
lietuvių tauta savo istorija, 
jos žygiais bei atsiekimais 
nekalbant jau apie atskirus 
asmenis, kurie savo darbais, 
.kūryba pasiekė pasaulinio 
garso. Gal eilė tokių ir nefi
gūruoja kaip lietuviai, nes 
praeityje tautybė kaipo ■ 
tokia valstybių sąrangoje 
tiesiog neegzistavo, o galiojo 
tik valstybės vardas ir jos 
valdovas. Tačiau šiais lai
kais, kai tautybė pirmoj eilėj 
pabrėžiama, ir beieškant 
kilmės šaknųatsekama dau
gybė pasaulinio garso žmo
nių, kurių kilmės šaknys yra 
lietuvių tautoje. Šiandie ne
galime priekaištauti tokiems 
iš praeities mūsų tautos vai
kams, nes anais laikais, kaip 
minėta, galbūt iš viso toks 
tautinis sąmoningumas ir 
neegzistavo. Bet vis dėl to 
šios dienos lietuviams tas 
turi neįkainuojamos reikš
mės, nes tas kaip tik liudija 
pačios tautos intelektualinį, 
kultūrinį ir kūrybinį lygį. 
Jeigu pati tauta savyje ne
turėtų to potencialo, kaip ji 
galėtų išugdyti pirmaujan
čius savo vaikus?

Šiandie bent tiek gerai, 
kad po dvidešimt nepriklau
somo gyvenimo metų visa 
Lietuva tiek tautiniame są
moningume subrendus, kad 
ir po keturiasdešimt vergi
jos ir prievartos metų išliko 
gal dar tautiniai budresnė ir 
sąmoningesnė, negu anks
čiau. Ir šiandie tauta gamina 
ir augina savo didvyrius, 
savo atskirus reprezentan
tus tiek Lietuvoje ar užda

’’Džiugo” Tunto rėmėjui
A.A.

STASIUI ČIŽAUSKUI 
iškeliavus į amžinybę, gilią užuojautą reiškiame sesėms 
v.s. Danutei, vyr. sk. t.n. Loretai ir jaun. sk. Ritutei, ir 
kartu liūdime

’’Džiugo” Tuntas

Giliai sukrėsti buvusio Melb. Liet. Klubo Tarybos nario 
A.A.

STASIO ČIŽAUSKO 
mirtimi, reiškiame gilią užuojautą jo žmonai Danutei, 
dukroms Loretai ir Ritai, broliui Valentinui Čižauskui, 
sesutei poniai Sakalauskienei, velionio tėveliui ir visiems 
giminėms ir artimiesiems.

Melb. Liet. Klubo Taryba

Mūsų Pasto£#M.18, rtm6ili; psI- Ž-

rame sovietiniame pasauly
je, lygiai tokių lietuvių, iški
lusių į pirmaujančias pasau
lines viršūnes, ir išeivijoje. 
Galima tik tiek apgailestau
ti, o tfal net ir pakaltinti tą 
lietuvišką kuklumą, kad lie
tuvis pats savęs ir tuo pačiu 
savo tautinės kilmės nesi- 
reklamuoja, ir kaip tik 
daugelis iš jų net ir patiems 
lietuviams nežinomi, kas gi 
jie tokie. Net ir dabar pa
saulinėje spaudoje galima 
užtikti minimų mums artimų 
vardų, bet be charakteristi
kos, kokios jie tautybės ar 
kilmės. Gal su laiku ir tokie 
bus po ilgesnių tyrinėjimų 
atkasti, kad jie savo kilmės 
šaknis turi lietuvių tautoje. 
Sakysite, kad tai menka bus 
paguoda, kas ateityje bus 
atidengta, o vis dėl to ir to
kie liudijimai kels kiekvie
nam lietuviui savotišką am
biciją ir savigarbą, kokia 
lietuvių tauta turtinga! Ši
toks ilgaamžės tautos su
krautas lobis nepriklauso 
vien praeičiai, bet lygiai jis 
yra gaivinantis šaltinis ir 
šiandie mums, pasimetu- 
siems išeivijoje, kur daugu
mas ieško savo tapatybei 
atramos, ypač iš jaunųjų 
tarpo.

Toji atrama yra ir nepap
rastai didelė. Ji yra visos
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Išnaudokime galimybes
Į NAUJĄ DARBĄ

Jau seniai Sydnejaus lie
tuviams kultūrininkams ir 
visuomeninkams rūpėjo, kur 
padėti ir kaip išlaikyti Aus
tralijos lietuvių istorinį ir 
kultūrinį palikimą. Tam rei
kalinga kvalifikuotų darbi
ninkų, o svarbiausia tinka
mų ir saugių patalpų. Šiokią 
tokią pradžią Sydnejuje jau 
turime. Daugiau kaip prieš 
25 metus ALK Kultūros 
Draugija buvo pakvietusi 
Bronių Žalį organizuoti ir 
rinkti lietuvių kultūrinę ir 
istorinę medžiagą. Dalis su
rinktos medžiagos dar ir da
bar tebėra jo namuose. Kita 
dalis, daugiausia organizaci
jų bylos, yra Sydnejaus Lie
tuvių Klubo vadovybės ži
nioje, prižiūrima bibliotekos 
vedėjo Česlovo Liutiko. 

tautos ilgų šimtmečių istori
joje, neskaitant pačios gi
liausios praeities, kurią ati
dengia archeologija, ji yra 
tautos kultūriniame lobyne, 
kas atskleidžia lietuvių kū
rybinį pajėgumą, toji 
atrama glūdi pavienių tau
tos vaikų atsieisimuose, ku
rie dėl istorinių sąlygų ir 
aplinkybių gal negalėjo pil
nai išsiskleisti savoje tau
toje.

Klausimas yra, ar mes 
patys tos atramos nuošir
džiai ieškome? Teisingai 
prieš daugiau kaip šimtmetį 
Dr. Jonas Basanavičius pri
minė, kad žmonės, nežiną 
savo istorijos, visuomet pa
lieka vaikais. Net ir šiandie 
kiek daug lietuvių yra iški
lusių į pasaulines aukštu
mas, bet retas kuris iš jų ži
no savo kilmės šaknis, savo 
istoriją, kas gal jiems su
teiktų daugiau tautinės sa
vigarbos, kas dar labiau pa
keltų visos tautos prestižą. 
Nereikia remtis mitais, kad 
žydai išskirtina tauta. Bet 
tūkstančius metų išsilaikiusi 
išeivijoje ji vis tik suregis
travo ir skelbia visam pa
sauliui, ką žydų kilmės žmo
nės yra įnešę ir davę žmoni
jos pažangai ir kultūrai'; Ir 
čia yra jų išsilaikymo pag
rindas. Tokį pagrindą turi ir 
lietuviai, tik reikia jį atkasti 
ir iškelti. 0 ypač tas būtina 
mums patiems, kurie to 
pagrindo labai reikalingi.

< (v.k J

Daug dokumentinės me
džiagos yra organizacijų 
raštinėse ir pas privačius 
asmenis. Ta visa archivinė 
medžiaga tebėra nesurinkta, 
nesutvarkyta, neturi sau
gios ir pastovios vietos.

Atsirado netikėta proga 
tą visą medžiagą surinkti, 
sutvarkyti ir į saugią vietą 
padėti, kad ateities Austra
lijos ir Lietuvos istorikai ir 
mokslininkai galėtų pasi
naudoti archivinė medžiaga. 
Tą progą mums suteikė tas 
faktas, kad Australija ne tik 
savo gyventojų skaičiumi 
žymiai pakito, bet ir kultū
riškai. Šiandie australų 
tauta save laiko nebe britų, 
bet daugkultūrine bendruo
mene, kurioje reiškiasi di
namiškas ir potencialus ver
žimasis į naują tautos gy
venimą. Kiek mes lietuviai 
prie to prisidėjome ar dar 
prisidėsime, tai pareis, žino
ma, nuo mūsų veiklos ir nuo 
tų kultūrinių apraiškų, ku
rias paliksime australų tau
tai. Bet, kad tie mūsų darbai 
neišnyktų, kaip pėdos smė
lyje, turime tuos pėdsakus 
konservuoti ir padėti į tin
kamą vietą.

Šiam istoriniam įvykiui 
pradžią davė NSW Etninių 
Reikalų Komisija (Ethnic 
Affairs Commission of 
NSW) susitarusi su NSW 
Valstijos ir Mitchell biblio
tekomis, kurios sutiko pri
imti ir laikyti saugiose pa
talpose etninių grupių ar
chyvinę medžiagą.Tam yra 
paskirti atitinkami parei
gūnai.

Prieš mus atsistojo nauja 
pareiga, kurią gali atlikti

REMK AUSTRALIJOS
LIETUVIŲ FONDĄ

Jo tikslas — skatinti, remti ir puoselėti lietuvių tautinę 
kultūrą, mokslą, švietimą, meną ir kitas lietuvių 
kultūrines apraiškas.

Fondą stiprinsime ir jį ugdysime, jei įvairiomis 
progomis jam aukosime, stosime jo nariais ir 
nepamiršime jo surašydami testamentus. Testamentuose 

1 reikia įrašyti tiksliai angliškąjį Fondo pavadinimą ir 
adresą:

AUSTRALIAN LITHUANIAN FOUNDATION INC. 
150 Errol Street,

North Melbourne, Victoria

į A.L. Fondo Valdyba
Li

Australijos Lietuvių Fonde
Šiais finansiniais metais 

iki šiol Australijos Lietuvių 
Fondo Valdybos nutarimais 
padarytos šios stambesnės 
išlaidos:

Fondo šaltinių biliotekos 
reikalams $ 760. Biblioteka 
papildyta reikalingom kny
gom, kurios per eilę metų 
nebuvo perkamos, šios išlai
dos ateityje žymiai sumažės. 
Išmokėta $ 500 premija už 
lituanistinės tematikos 
mokslinį darbą, 1981 m. $ 
500 premijai gauti moksli
nius darbus prašome pri
siųsti iki gruodžio 31 d. Fon
do adresu. Paremtas $ 200 
’’Vasario 16 d.” gimanzijos 
mokinys iš Australijos. Mel
bourne Parapijos mokyklai $ 
80, kiekvienam geriausiam 
mokiniui skyriuje po $ 10, 
gaila, kad kitos mokyklos 
nepristato kandidatų. Pa- 

! veikslų parodos reikalams 
Lietuvių Dienų metu Ade
laidėje $ 200. Trims jaunie
siems žurnalistams po $ 25, 
kandidatus pristatė ’’Tėviš
kės Aidų’ redaktorius. 
Trims mokiniams geriausiai 
išlaikusiems lietuvių kalbos 
egzaminą matrikuliacijos 

mūsų kultūrininkai ir orga
nizacijų vadovai kartu dirb
dami.

Sydnejaus Apylinkės 
Valdyba yra nutarusi gegu
žės 24 d. sušaukti kultūri
ninkų ir organizacijų atsto
vų susirinkimą, kur galėtų, 
plačiau išsiaiškinę reikalą, 
išsirinkti vadovybę ir pra
dėti darbą. Būtų pageidau
jama, kad Newcastelio ir 
Wollongongo lietuviai daly
vautų šiame susirinkime. 
Visų organizacijų prašome 
paskirti atstovus ir patik
rinti savo archyvinę me
džiagą.

A. Mauragis 
Syd. Apyl. pirmininkas

Skaitykite 
Mūsų Pastogę! 

Ilgamečiui Dainos Sambūrio choristui 
A.A.

BRONIUI VINGRIUI
staiga mirus, gilaus liūdesio valandoje mūsų miete 
choristę Jadvygą Vingrienę ir jos šeimą nuoširdžiai 
užjaučiame ir kartu liūdime.

Melbourno Dainos Sambūrio 
dirigentai ir choristai
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pažymėjimui po $ 75. Dviem 
po $ 250 iškiliausiems 1980 
m. lietuviškoje veikloje už
sirekomendavusiems jau 
nuoliams. Šią $ 1250 vertės 
premiją buvo paskyręs ne
minimas tautietis; dabar 
Fonde beliko tik $ 250. Aka 
deminiam Skautų Sąjūdžiui 
$ 100. Fondo žinioje tebėra 
500 vertės premija, paskirta 
vieno tautiečio, už grožinės 
literatūros darbą lietuvi; 
kalba ar to žanro kūrini 
anglų kalba, bet lietuvi; 
kalbos tematika.

Šiuo metu Fondo termi
nuotoje - nejudomoje S-toje 
yra $ 42000 ir einamoje S-je 
$ 950. Fondas bando verstis 
tik iš gaunamų palūkanų.

AUKOS FONDUI:
.'•'r,A,T. 'Si,' f’.jOvįj i’ll

Po $ 25: B. šikšnius Tas 
ir Alb. Savickas Vic. - abu 
nauji nariai.

Mūsų nariui a.a. inž. Bro
niui Vingriui mirus, vietoj 
gėlių aukojo: $ 25 A.S. Obe
liūnai, $ 20 L.J. Geštautai, 
Po $ 10 V.G. Ališauskai, P. 
Aukštikalnis, J.L. Balčiūnai,
J. Balbata, A. Bajoras, J. 
Jasulaitis, A.A. Kesminai,
K. Kazimikaitis, E. Korsa
kaitė, J. Kvietelaitis, J.A. 
Kovalskiai, E. Krikščiūnie
nė, J. Mikštas, J.S. Meiliū
nai, L.E. Martusevičiai, P.L. 
Obeliūnai, R.D. Ragauskai, 
F.M. Sodaičiai, E. Šeikienė,
R. Šemetas, E. Vazgelevi- 
čius, A. Zubras, G.D. žem 
kalniai ir J.J. Zaikauskai.

Po $ 5 I.O. Aleknai, Linda 
Alisak, A.E. Bakaičiai, V. 
Bosikis, A.V. Baltrukoniai, 
A. Barila, Pov. Baltutis,
S. D. Čižauskai, R.J. Dagiai, 
V. Lazauskas, A. Mucenie- 
kas, A.Reimeriėnė, J. Šva
žienė, J.B. Tamošiūnai ir P- 
Vaičaitis.

Po $ 2 K. Prašmutas ir P- 
Mažylis.

A.a Stasio Čižausko atmi
nimui po $ 10 aukojo A.S- 
Obeliūnai ir V. Ališauskas.

Sveikiname naujus narius 
ir ačiū visiems aukotojams.

V. Ališauskas
A.L. Fondo iždininkas
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Trupinėliai iš liet, kultūros istorijos

(Iš A. Karazijienės paskai
tos ASS 
Anglesea)

savaitgalyje

Ir senais laikais ne vienam 
gabiam lietuviui teko iške
liauti ir dirbti svetimuose 
kraštuose. Ne vienas ten ir

Paminėsiu keletą ir pra
dėsiu nuo Žemaitijos bajoro 
Kazimiero Simonavičiaus, 
kuris Vilniaus Akademijoje 
1651 m. gavo magistro 
laipsnį.

Bet jau prieš tai, 1650 m. 
Amsterdame buvo išspaus
dinta jo knyga ’’Artis mag- 
nae artilleriae” (Didysis ar
tilerijos menas), kurioje jis 
aprašo ir iliustruoja trijų 
pakopų raketos konstrukci
ją. Ši knyga ilgą laiką buvo 
naudojama kaip vadovėlis 
Anglijos karo mokyklose.

1971 m. anglai ją pakarto
tinai išleido, kaip istorinės 
vertės veikalą.

Įdomu, kad tituliniame 
originaliosios knygos pusla- 
Eyje S. pasirašo ’’Equitis 
ithuani” (Liet, bajoras), 

taip pat ir 1651 m. prancū
ziškam vertime ’’Chevalier 
Lituanien”. Tik XX a. užsie
nio enciklopedijose jis pra
dėtas vadinti lenku.

Kitas lietuvis, kuris įsikū
rė Anglijoj, buvo John 
Lettou (arba John the 
Lithuanian), kuris buvo pir
masis Londono miesto 
spaustuvininkas, ir 4-tasis 
visoj Anglijoj.

Svyrių kunigaikštis And
rius (1488) profesoriauja 
Krokuvoj, o taip pat ir Ado
mas Vilnietis (Adams Vil- 
niensis). Pirmieji Karaliau
čiaus Un-to profesoriai buvo 
Stanislovas Rapolionis ir 
Abraomas Kulvietis.

Ne visiems svetimose že
mėse taip gerai sekėsi. An
tai raseiniškis Samuelis 
Chilinskis, nuvažiavęs į 
Londoną, nutarė išversti į 
lietuvių kalbą Bibliją (1657). 
Ją išvertęs per dvejus me
tus, jis bandė gauti lėšų ją 
išleisti. Tam tikslui parašė 
brošiūrą ”An account of the 
translation of the Bible into 
the Lithuanian tongue”. Toj 
brošiūroj buvo trumpai api
būdintas Lietuvos krikštas, 
lietuvių kalbos paplitimo ri
bos ir įrodomas reikalas 
vertimą spausdinti. Dalis 
knygos buvo išspausdinta, 
bet paskui lėšos nutrūko, ir 
Chilinskis, pagyvenęs Ang
lijoj dar 6-ris metus badau
damas ir skursdamas, mirė.

Jo vertimas 350 metų 
buvo dingęs. Tik XX a. pra
džioj jį iš antikvaro įsigijo 
Britų Muziejus.

Na ir baigsiu ’’eksportuo
tų” lietuvių sąrašėli su 16 a. 
vidurio solistu dainininku 
Steponu Vilniečiu, kurio 
vardą randame Vavelio ka
pelos ’’adolescentes can- 
tores” (jaunuolių daininin
kų) sąraše. Tuo metu į tą 
kapelą, Bonai Sforzai pagei
daujant, buvo kviečiami 
rinktiniai solistai iš Italijos, 
Vokietijos ir, matyt, iš Lie
tuvos. Tad ir Steponas Vil
nietis matyt bus buvęs koks 
Kipro Petrausko ar Virgili
jaus Noreikos prototipas.

Ne tik lietuviai iškeliau
davo ir leisdavo savo gabu
mais pasinaudoti svetimie
siems.

Nuo pat Gedimino laikų 
daugybė svetimųjų atkelia
vo į Lietuvą, rasdami joje 

gyventi ir dirbti. Ir Lietuva 
nuo to, be abejo, tik pratur
tėjo.

Pavyzdžiui, pirmasis Vil
niaus, ir visos Rytų Euro
pos, spaustuvininkas buvo 
gudas, filosofijos daktaras 
Pranciškus Skorina, kuris, 
beje, Krokuvos universiteto 
matrikulose užrašytas 
’’Franciscus de Ploczko, Lit- 
huanus”. Jis 1524 m. pradėjo 
spausdinti knygas kirilicos 
rašmenimis. Taigi, pirmoji 
rusiška knyga buvo at
spausdinta Radvilų spaus
tuvėje Nesvyžiuje, o pirmoji 
lietuviška - Prūsijoj. C’est la 
vie!

Kitas toks labai įdomus 
ateivis, tai Galilėjus. Ne tas 
Galileo Galilei, apie kurį visi 
mokėmės, bet jo dvynukas 
brolis Mykolas Angelas Ga
lilėjus, gimęs 1564 m. Pisoje. 
Jo, tėvas Vincenzo Galileo 
buvo garsus kompozitorius 
ir muzikas, o sūnus Mykolas 
Angelas irgi buvo pagarsė
jęs virtuozas.

16 a. pabaigoje jis atvyko į 
Lietuvą ir įstojo į Vilniaus 
vaivados Kristupo Radvilos 
Perkūno (1547 - 1604) Vil
niaus dvaro kapelą. Čia My
kolas Angelas Galilėjus ak
tyviai reiškėsi iki XVII a. 
pradžios. Paskui iš Vilniaus 
išvyko į Muencheną, po to 
grįžo į Italiją. Bet tuo viskas 
nepasibaigė.

Toje pat kapeloje po Rad- 
vįlps. Perkūno mirties tar
navo dar vienas Galilėjų šei
mos narys, - Mykolo Angelo 
sūnus Vincenzo Galileo, gi
męs Vilniuje apie 1600 m. 
Jisai, pagarsėjęs liutnikas ir

Kaip jau buvo anksčiau 
pranešta, Lietuvių Sodybos 
užbaigimas eina prie galo: 
jau gerokai įpusėti naujų ir 
paskutinių penkių butų sta
tybos darbai ir juos užbai
gus bus pilnai užbaigtas vi
sas Lietuvių Sodybos užpla
nuotas projektas.

Sydnejaus Liet. Moterų 
Soc. Globos Draugi
ja, šios Liet. Sodybos pradi
ninkė ir vykdytoja visai pa
grįstai gali didžiuotis, kad su 
tautiečių pagalba šitas drą
sus projektas bus galutinai 
įgyvendintas. Tokios sody
bos neturi daugelis nepaly
ginamai didesnių ir turtin- 

Lietuvių Sodyboje Engadine vyksta statyba
l j 4 ji> lij 4’13 .1'1 )(

dainininkas, su Lietuva 
susiejo visą gyvenimą. Yra 
žinių, kad vėliau, nutraukęs 
sutartį su Radvilomis, jis 
perėjo į Vilniaus vaivados 
Jonušo Tiškevičiaus (1570 - 
1642) įkurtą Vilniaus dvaro 
kapelą, kurios sąrašuose 
minimas 1650 m. Spėjama, 
kad jis ir miręs Vilniuje.

Kalbant apie muziką - 
Lietuvos muzikinis gyveni
mas buvo labai aktyvus ir 
įdomus.

Marienburgo pilies sąs
kaitų knygose užrašyta, kad 
1408 m. balandžio 11 d. 
Marienburgo pilies
iždininkas kryžiuočių ordino 
Hochmeister’io Ulrich von 
Juningen nurodymu muzi
kos instrumentų meistrams 
’’išmokėjo 6 markes už kla- 
vikordą ir portatyvą, ku
riuos mūsų Hochmeister’is 
siunčia kunigaikščio Vytau
to žmonai”.

Atrodo, kad Vytauto 
žmona Ona mokėjo klavi- 
kordu skambinti, nes šalti
niai nemini jokio Didž. Liet. 
Kunigaikščio dvaro muzi
kanto klavikordininko.

Keletą metų vėliau (1472) 
vėl tos pačios sąskaitų kny
gos mini, kad didysis Ma
gistras Vytautui perleido 
savo rūmų juokdarį, vardu 
Henne. Vytautas savo rū
muose pasilinksminimui ne 
tik juokdarį turėjo, bet ir 
visą orkestrą, kas buvo visai 
įprasta. Kazimieras Jogai
laitis Trakų pily laikė 80-ties 
žmonių kapelą. Kronikose 
minimi vargonai rūmuose ir 
bažnyčiose, ir įvairūs liau
dies instrumentai: ragai, 
skudučiai, lumzdeliai, dūdos, 
daudytės (trimitai), švilpos, 
birbynės ir kiti.

Prieš keletą metų Narkū- 
•nų piliakalnyje prie Utenos 

Pažanga Lietuvių Sodyboje
gesnių etninių bendruome
nių visoje Australijoje. Ačiū 
mieliems aukotojams, kurie 
nuoširdžiai pritarė šiam di
deliam projektui ir jį viso
keriopai rėmė.

Grįžtant į praeitį, Sodyba 
turėjo būti galutinai jau už
baigta 1975 metais, bet dėl 
ekonominių sunkumų šios 
valstijos vyriausybė buvo 
nutraukusi anksčiau duotą 
subsidiją, o pati Draugija 
savomis jėgomis negalėjo 
numatyto projekto vykdyti. 
Dabar, kai vietinė valdžia 
vėl skyrė savo paramą ir 
pagal paskelbtą mūsų vajų 
tautiečiai gausiai prisidėjo

Lietuvos ribos Vytauto Didžiojo laikais

buvo surasta seniausia Lie
tuvoje vamzdinio kaulo švil
pynė. Ji rasta žalvario - 
ankstyvojo geležies amžiaus 
sluogsnyje, taigi priklauso 
pirmajam tūkstantmečiui 
prieš Kristų.

15 a. Venecijos pasiunti
nys Contarini aprašo priė
mimą Trakuose: fc... Tada jis 
(Karalius Kazimieras) liepė 

nueiti į kitą menę, kur 
buvo pastatyti stalai ir susi
rinkę daug žmonių. Netru
kus atėjo ir karalius su savo 
sūnumis, palydimi trimiti
ninkų. Valgiai buvo atneša
mi ant didelių padėklų, ir 
kiekvienas valgis buvo ap
skelbiamas trimitais. Mes 
sėdėjome prie stalo dvi va- 

aukomis, tikimės greitu lai
ku viską galutinai užbaigti ir 
prieš kitus pasididžiuoti.

Nesinori kartoti, bet vis 
dar atsiranda tautiečių, ku
rie baiminasi, kad vieną die
ną pati Sodyba bus perimta 
pačių australų. Tas reikalas 
ne kartą buvo viešai ir 
spaudoje aiškintas, kad to 
negali būti, nes Syd. Liet. 
Moterų Draugija yra pilna
teisė šios Sodybos šeiminin
kė ir savininkė ir tik Moterų 
Draugija gali Sodybą per
leisti (ko neįmanoma įsi
vaizduoti!) kokiai nors kitai 
tokių pačių tikslų labdarin
gai draugijai. So>dyba bus ir 
išliks lietuvių rankose, kol 
Australijoje išliks lietuvių.

Neabejoju, kad su laiku 
Lietuvių Sodyba priglaus 
tuos, kurie yra be šeimų ar
ba šiaip vieniši, norį senatvę 
praleisti savųjų tarpe. Čia 
gal būtų ir svarbiausias 
klausimas. Lietuvių Sody
bos vadovybei prikišama, 
kad esą Sodyba įkurta tur
tingiems seneliams. Iš žino
mų bendruomenėje lietuvių 
iš tiesų neturtingų neturime 
- kiekvienas turi arba savo 
namus, savo butą ar kokią 
kitą nuosavybę. Tačiau ar
tėjant senatvei noris glaus
tis prie savųjų ir kiek pagy
venti be rūpesčių. Vienatvė 
ir verčia kaip galint labiau 
glaudintis su savaisiais, ne
žiūrint kaip ir kur jie pralei- 

landas ir naudojom peilius, 
visai kaip Venecijoje!*’

16 a. prancūzų keliautojas 
Levasier aprašo Lietuvos 
diduomenės rūmų kapelų 
koncertus. Juos paprastai 
pradėdavo smuikininkai, po 
jų atsiliepdavo obojai, val
tornos ir triūbos, skamban
čios pakaitomis su berniukų 
chorais, dainuojančiais liau
dies dainas. 16 a. Lietuvoje 
atsirado paprotys rūmuose 
laikyti ’’kazokėlius” - ber
niukus, kuriuos atveždavo iš ■ 
Ukrainos ir mokydavo šokti 
ir dainuoti akompanuojant 
liutnei arba kitam styginiam 
instrumentui.

Profesionalūs muzikantai 
dvaruose grodavo per poky
lius ar iškilmingus pietus, 
susėdę salių galerijose ir 
aikštėse. Ypač daug buvo 
keliaujančių dūdorių.

Lietuvos didikai mėgo su 
savo orkestrais ir svetur 
pasigirti. Kai 1515 m. lietu
vių delegacija vyko į Vieną 
pasirašyti taikos sutarties 
(po lietuvių - lenkų pergalės 
prie Oršos, Vokietijos impe
ratorius atėmė savo pagalbą 
Maskvai ir pasirašė sutartį 
su Zigmantu Senuoju) jie su 
savim vežėsi 100-to žmonių 
orkestrą, kuris grojo lietu
viams ir jų svečiams, o taip 
pat ir imperatoriui Maksi
milijonui ir jo dvarui.

Nukelta į psl. 4 

ir sveiki. Lietuvių Sodyba 
tokiems ar panašiems ir 
duoda į jų problemas atsa
kymą. Vienišumas gal yra 
blogiau už skurdą. Patekę į 
Sodybą tokie yra tarp savų
jų ir nei ligos, nei (kitais 
atvejais jie nebus užmiršti.

Laikas bėga, ir nė vienas 
iš mūsų nežinome, ko su
lauksime savo gyvenimo 
saulėlydyje. Bet savųjų ar
tumas .gal bus labiausiai pa
siilgtas dalykas. Moterų 
Draugijos vadovybėje mūsų 
pačių pastangomis Sodybą 
įsteigėme ir ji tarnaus mums 
neribotą metų skaičių. Pri
klausys žinoma, nuo mūsų 
pačių, ar ilgam. Todėl ir 
remdami sodybą gal kiek
vienas nejučiomis dedame ir: 
auginame patiems sau kre- 
ditus. Žvelkime realiai į savo 
reikalus. o -s

Mūj^P*st©gi<iNrXl8,il981cBili; psl. 3
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Na
TAUTODAILĖS

PARODAI UŽSIBAIGUS

Neatsiradus Sydnejuj ki
tų organizacijų, norinčių or
ganizuoti lietuviško meno ir 
tautodailės parodą, Sydne- 
jaus ateitininkai ėmėsi ini
ciatyvos išnaudoti šią progą 
Lietuvos bylai, surinkdami 
eksponatus ir suteikdami 
žinių apie Lietuvą į parodos 
katalogą.

Paroda tęsėsi nuo balan
džio 22 iki 29 d., kurią oficia
liai atidarė buvęs ministeris 
pirm. Sir William Mcmahon.

Nors buvo atsišaukimai 
spaudoje ir per bažnyčią 
paskolinti eksponatų, tik 
maža dalelė reikalą suprato. 
Norėtųsi su dėkingumu pri
siminti šiuos tautiečius pas
kolinusius parodai ekspona
tų, kurie buvo išstatyti 
Myers Blaxland Galerijoje: 
J. Jenčius, kuris parūpino ir 
transportą, E. Lašaitis, Al- 

. dona Stasiūnaitienė, L.
Kramilienė, Elytė Zabors- 
kytė, M. Statkienė, Juta 
Šliterienė, p. Zarembienė, 
Tomas Šidlavičius, R. Mic
kienė, K. Eirošius ir kun. P. 
Butkus. Parodoje reikėjo ir 
dežūruoti, kur savo laiką 
paaukojo Aldona Stasiūnai
tienė, Edą Siutz, L. Krami
lienė, B. Sidarienė, Č. Liuti
kas, T. Dailidienė ir Edna 
Giniūnienė. Parodoje buvo 
išstatyta visa apšviesta 
spinta vien tik lietuviško 
gintaro, kas atkreipė daug

Trupinėliai...
Atkelta iš psl. 3

Europoje pirmasis pasto
vus muzikinis teatras buvo 
įsteigtas 1637 m. Venecijoje.

Gi Vilniaus Žemutinėje 
Pilyje muzikinis teatras vei
kė jau trejetą metų anksčiau
— nuo 1634 -1648 m. Vladislo
vas IV Vaza Žemutinės pi
lies kieme pastatydino 
atskirą teatro pastatą. Iš 
Italijos jis atsigabeno scenos 
technikos specialistus: du 
inžinierius, architektus ir 
mechaniką. Kapelai vadovvo 
garsus italų kompozitorius 
Scachi. Teatre buvo ruošia
mi chorinės ir instrumenti
nės muzikos koncertai, bet 
labiausiai Vladislovas mėgo 
operas. Per savo gyvavimo 
metą teatras pastatė 11 
operų ir baletų.

Daug įvairių įdomių daly
kų galima išrinkti iš Lietu
vos istorijos, bet užbaigsiu 
savo kalbą su keletu "ar ži
note?” tipo klausimų.

AR ŽINOTE,

— kad Kauno miestas jau 
1140 m. yra minimas arabų 
geografo Idris kelionių ap
rašymuose?
— kad Žygimanto Senojo 
laikais visas Kauno miestas 
buvo padovanotas jo žmonai 
karalienei Bonai?
— kad jau 16 a. Kaunas ir 
Vilnius turėjo vandentiekį, o 
Vilnius 100 vežimų gaisri
ninkų brigadą?
— kad Švėkšna 17 a. buvo 
gana didelis pramonės cent
ras su popieriaus dirbtuve, 
plytine, lentpiūve, karšykla, 
parako ir stiklo dirbtuvė-
mis?
Mūsų Pastogė Nr.118? 1981&M?j)sl. 4

svetur
dėmesio iš lankytojų. Bro
šiūrėlės tarp gintarų, kaip 
Lithuania, The people from 
Amberland, How much do 
you know about Lithuania? 
automatiškai kvietė lanky
tojus plačiau pasikalbėti 
apie Lietuvą ir jos dabartinę 
padėtį. Kiti eksponatai, kaip 
ratelis, tautinia rūbai, audi
niai, juostos, lietuviški kry
žiai, bei koplytėlės, Elenos 
Gumauskienės - Kramiliūtės 
rankdarbiai atvežti iš Lietu
vos, neturėjo palyginimo ki
tų tautybių sekcijose, o jų 
šioje parodoje dalyvavo de
šimt. Nenuostabu, kad lie
tuviška sekcija buvo dau
giausia lankoma ir fotogra
fuojama. Myers krautuvių

Ir sumainė
PUIKIOS LIETUVIŠKOS 

VESTUVĖS

Balandžio 25 d., šeštad., 
jaukioje St. Marys bažnytė
lėje, Sth. Brisbane, susituo
kė Linas Prašmutas, mel- 
burnietis, su Onute Zabu- 
kaite, brisbaniete. Sutuok
tuvių apeigas atliko ir pa
mokslą pasakė mūsų kape
lionas kun. Dr. P. Bačinskas. 
Mišių skaitymus atliko Do
natas Šeštokas. Klemensas 
Stankūnas, surinkęs buv. 
savo choro likučius, giedo
jo Veni Creator ir kelias lie
tuviškas giesmes.

— kad jau Jogailos ir Vy
tauto laikais buvo specialūs 
žuvininkystės tvenkiniai? 
Yra išlikusi Jogailos 1387 m. 
privilegija Vilniaus vysku
pui, kurioje minimi tvenki
niai; taip pat Vytauto 1421 
m. raštas, kuriame Žemaičių 
vyskupui ir kitiems dvari
ninkams dovanojamos že
mės su žuvynais.
— kad iki Jogailos laikų Vy
tis jojo į dešinę?

Jono Basanvičiaus įžangi
nio straipsnio "Aušroje” 
moto buvo:
"Homines historiarum 
ignari semper sunt ipueri” 
(Žmonės, nežiną istorijos, 
visuomet lieka vaikai). To
liau straipsnyje jis rašė: 
"Laimingesnio laiko Lietu
vai ateinant belūkuriuoda- 
mi, turime patys rūpintis 
savo dabarnykščiais reika
lais: ko neduoda mokyklos, 
tą mes turime patys atlikti. 
Kūniško maisto nestokoda
mi, pirmučiausiai turime rū
pintis dvasios šviesa. O šis 
šviesos skleidimas yra didei 
svarbus dalykas”.

"Jei kiekvienas geras sū
nus gerbia savo tėvus ir 
tėvų tėvus, tai ir mes, šių 
laikų lietuviai, turime sekti 
gerų senovės Lietuvos sūnų 
pavyzdžiu; todėl visų pir
miausia turime pažinti jųjų 
senovišką gyvenimą, būdą, 
darbą ir tikybą, jųjų darbus 
ir rūpesčius, nes. jų gyveni
mą pažinę, pažinsime geriau 
juos, o juos pažinę - ir patys 
savo pažinsime.”

Tai buvo 1883 m. Keletą 
metų vėliau, kai aš buvau 
vaikas, aš Lietuvos istorijos 
nežinojau, nors mokiausi jos 
gimnazijoj, nors ir egzaminą 
per fuksą gerai išlaikiau. Ži- 

, nojaų datas, jyąldpvųs,r kas 

vyriausias direktorius taip 
pat lietuvių sekcijai buvo 
atkreipęs specialų dėmesį. 
Apgailestavo Lietuvos oku
paciją ir ten dabar suardytą 
gyvenimą. Daug lankytojų 
norėjo pirkti gintaro ir kitų 
išdirbinių, bet juos galėjome 
tik informuoti, kad apsilan
kytų lietuvių klubo bibliote
koje, kurioje gal ras panašių 
dalykų.

Tai buvo visapusiškai 
sėkminga lietuviškos tauto
dailės paroda ir esu dėkin
gas visiems, kurie aukojo 
savo laiką ir eksponatus šiai 
parodai. Kiek šią parodą ap
lankė lietuvių čia taip nėra 
daug ko pasidžiaugti. Kyla 
klausimas kiek yra iš mūsų, 
kuriems rūpi, kad Lietuvos 
vardas būtų žinomas kita
taučių tarpe?

A. Kramilius
Syd. Ateit. Sendraugių 

pirmininkas

žiedelius...
Jaunąją "atidavė” jos tė

velis Petras Zabukas. Var
gonavo vienuolė seselė, jau 
kiek laiko talkininkaujanti 
lietuvių pamaldoms.

Po bažnytinių apeigų prie 
altoriaus ir rašytinių zak
ristijoje, susibūrėme šven
toriuje kur vyko persifoto- 
grafavimai, sveikinimai, 
susipažinimai ir iš ten jau 
vykome į netolimą Albion 
priemiestį italų puikion 
salėn "Gondola” vaišėms.

Ten jaunavedžių mamy
tėms, Prašmutienei ir Zabu- 
kienei, su duona, druska ir 
vynu pasitikus januosius ir 
kun. kapelioniui palaiminus 
visus esančiuosius žmones ir' 
valgį sėdome-prie turtingai 
apkrautų valgiais ir gėri
mais stalų.

Programą pravedė Dona
tas Šeštokas. Jauniesiems 
buvo išreikšta daug sveiki
nimų žodžiais, telegramomis 
ir laiškais. Ant specialiai 
skirto stalo išaugo gausus 
vestuvinių dovanų kaupas.

Apie pusiaunaktį išsi
skirstėme, kad kitą dieną 
vėl susirinktume anoje 
bažnytėlėje pamaldoms.

Kun. kapeliono pamokslas 
buvo skirtas motinų garbei 
pabrėžiant motinos pasiau
kojimą ir didybę. Mišių 
skaitymus atliko Birutė 
Prašmutaitė.

su kuo kariavo, kas kur su
tartis pasirašinėjo. Bet at
rodė, kad manęs tai neliečia, 
ir dėl to nebuvo įdomu.

Tiktai daug vėliau, kai 
pradėjau galvoti apie žmo
nes, kurie nuo 5-tojo tūks
tantmečio prieš Kristų su
darė mūsų tautos branduolį, 
man ėmė darytis įdomu - kas 
jie buvo, kaip jie gyveno.

Mūsų mokyklos bibliote
koj yra humoristinė knygutė 
”1066 and all that”. Jos 
įžangoj autorius labai rim
tai išvedžioja, kad istorijoj 
tik tas yra svarbu, ką žmo
nės atsimena, kas jiems įdo
mu ir pagauna jų vaizduotę.

Todėl ir šiandien, šitoj 
malonioj savaitgalio nuotai
koj, nevarginsiu jūsų su tra
dicinio tipo istorijos paskai
ta, o paminėsiu keletą, gal 
padrikų, momentų, kurie 
man visuomet sukelia pasi
didžiavimo mūsų protėviais, 
arba kurie tiesiog yra įdo
mūs.

Bus daugiau

Po pamaldų gausus būrys 
mūsų keliavome ponų Zabu- 
kų vaišingon ir erdvion so- 
dybon, kur vyko vėl vaišės, 
sveikinimai, kalbos ir dainos 
akordeonu palydint Vyt. 
Liorencui.

Iš ten jaunieji tyliai pra
dingo povestuvinei kelionei.

Tose taip turtingose ir 
jaukiose dviejų lietuvių - 
jaunuolių vestuvėse dalyva
vo atvykę iš Melbourne jau
nojo tėveliai Prašmutai, dvi 
sesutės - Zita ir Birutė, dėdė 
Stakaitis iš Adelaidės, 
draugas Vytas Sadauskas iš 
Melb., taip pat jaunosios se
sutės Valentina ir Aidas 
Žiogai su vaikučiais, Janina 
ir Donatas Šeštokai su vai
kučiais iš Milduros, kur Šeš
tokai yra karavano parko 
dalininkais. Dalyvavo iš 
Melb. ir Jonas Bernotas, o iš

SKAITYTOJO ŽODIS

NEUŽTENKA VIEN 
PARAGINIMŲ

Jau eilė metų dejuojama, 
kad lietuvių savaitgalio mo
kyklose ir per nemažas pas
tangas įsteigtuose, gaunant 
net valdžios finansinę para
mą, lietuvių kalbos kursuose 
mokinių skaičius vis mažėja. 
Spaudoje bei per lietuvių 
kalba vedamus radijo pus
valandžius žadinamas tauti
nis patriotizmas ir savosios 
lietuvių kalbos meilė bei 
reikšmė atrodo mūsų nejau
dina. Skaitome spaudoje, 
kad Sydney dėl mokinių 
stokos lietuvių kalbos kur
sus teksią uždaryti, nes ne
sant reikiamo mokinių skai
čiaus vietos vyriausybė nu-, 
trauksianti jos teikiamą-'- 
šiam tikslui paramą. Tas ro
do, kad spaudos ir gyvojo 
žodžio publicistinių priemo
nių šiame reikale, kaip ir vi
same mūsų bendruomeninės 
veiklos darbe, neužtenka. 
Reikia ieškoti tiems skatini
mams įgyvendinti konretes- 
nių veiksmų.

Savu laiku buvo užuominų 
spaudoje apie efektingesnės 
šiame darbe veiklos organi
zavimą. Tačiau ta mintis bu
vo beveik neišgirsta, nes čia 
drauge su reikalo propaga
vimu buvo siūloma ir dirbti; 
suvokiant, kad nieko nevei
kiant negalime tikėtis jokių 
teigiamų pasekmių.

Šia atvira užuomina ne
paneigiama publicistikos 
teigiama paskirtis mūsų 
bendruomenės veikloje. 
Viena blogybė tačiau, kad 
keliamoms gražioms min
tims bei idėjoms neatsiran
da vykdytojų, be kurių jokie 
darbai nepajuda iš stagnaci
jos taško.

Ne vien raginimais (kaip 
kai kas mano) buvo sukurtos 
mūsų bendruomeninės 
veiklos išlaikymui reikšmin
giausios institucijos, kurios 
lietuvių bendruomenės kūne 
yra tarsi jos griaučiai, teikią 
šiam kūnui atramą. Anos 
institucijos buvo sukurtos 
ne vien tik raginimais bet il
gu, intensyviu ir sunkiu 
darbu, kurių teikiama nauda 
dabar visi didžiuojamės.

Tad ir lietuvių kalbai 
reikšmingesnio dėmesio su
stiprinimui drauge su jos 
propagavimu reikia imtis ir 
konkrečių priemonių. Prie 
ALB apylinkių nedelsiant 
reikia suformuoti švietimo 
sekcijos. Į šias sekcijas va
dovais kviesti asmenis, tu
rinčius mokyklinio amžiaus 
vaikų, kurie, savo ruožtu, 
turėtų stengtis palaikyti 

Toowoomba, Queenslande 
p.p. Guigos. Visi kiti vestu
vių dalyviai tai draugai, ar
timieji ir kaimynai, kurių 
susidarė apie šimtinė.

Onutė Zabukaitė, jau 
Prašmutienė, buvo ilgametė 
skautė, choristė ir tautinių 
šokių šokėja. Taip pat baž
nytinio komiteto kasininkė. 
Mums gaila jos netekus.

Patys Zabukai, tėvai, yra 
veiklūs, darbštūs ir dosnūs 
lietuvybės atžvilgiu. Ponia 
Veronika nuolatinė "muito 
mokesčio” rinkėja prie įėji
mo durų parengimuose ir 
maisto gamintoja virtuvėje, 
o pats Petras Zabukas yra 
ilgametis Apylinkės Valdy
bos vicepirm-kas.

Ilgiausių ir laimingiausių 
vedybinio gyvenimo metų.

Pv. K ve.

glaudų ryšį su tokios pat pa
dėties, lietuvių šeimomis. 
Bendrų rūpesčių skatinami 
tokių sekcijų vadovai suras
tų geriausius ir tiksliausius 
būdus tarpusaviam išsiaiš
kinimui, kaip suaktyvinti 
lietuvių kalba domėjimąsi 

,savo vaikų tarpe.
Kaipo būdinga ir teigiamų 

pasekmių galintį turėti, su- 
minėtina Adelaidės lituanis
tinių kursų vedėjos Izolda 
Davis iniciatyva. Ji 1980 
metais atsilankė Adelaidės 
sporto klubo Vyties susirin
kime. Čia ji aiškino sporti
ninkams apie lietuvių kalbą 
ir jos išlaikymą lietuvių tar
pe. Čia pat buvęs surastas 
vienas kitas lietuvių kalbos 
kursų mokinys..

Jei tokių konkretaus 
veiksmo reikšmę suvokian
čių asmenų atsirastų kiek
vienoje lietuvių kolonijoje, 
didelius rūpesčius keliantis 
lietuvių kalbos klausimas 
tikrai palengvėtų.

Liudas Barkus

* * *
Aną antradienį, balandžio 

5 d. Sydnejuje lankėsi Can- 
berros apylinkės pirm. p. V. 
Martišius ir tą vakarą tarėsi 
su Sydnejaus Apylinkės 
valdyba bei vietiniais ALB 
Krašto Tarybos nariais dėl 
galimybės 1984 metais su
rengti Australijos lietuvių 
Dienas Canberroj.Tuo metu 
kaip tik Liet. Dienas turėtų 
rengti Sydnejus, o canberiš- 
kiai nori tą datą perleisti 
jiems. Principe sydnejiškiai 
sutinka su sąlyga, jeigu se
kančios Lietuvių Dienos 
1986 metais būtų rengiamos 
Sydnejuje. Atsimenant, kad 
šį reikalą principe sprendžia 
ALB Krašto Taryba, tad šis 
klausimas bus sprendžiamas 
būsimoje ALB Krašto Tary
boje ateinančiais metais 
Melbourne. Pasitarimas 
vyko labai draugiškoje nuo
taikoje ir atrodo, kad bend
ravimas tarp Sydnejaus ir 
Canberros apylinkių ateity
je išsivystys glaudesnis. 
Šiuo metu Canberros apy; 
linkės valdybą sudaro visi 
jauni arba vidutinio amžiaus 
žmonės pilni entuziazmo.

♦ ♦ ♦

Grįždami iš savo sūnaus 
vestuvių Brisbane melbur- 
niškiai p.p. Prašmutai ke
liom dienom buvo sustoję 
Sydnejuje: susitiko su se
nais bičiuliais ir turėjo pro
gos susipažinti su Syd. Lie
tuvių Klubo naujais pasta
tais.'' ....... “ “ >
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Mūsų Pastogės Administracijoje
Nuo gegužės pradžios 

Mūsų Pastogės Administra
cijoje įvyko permainų: iš
dirbusi Mūsų Pastogės Ad
ministracijoje septynerius 
metus iš pareigų pasitraukė 
p. Liuda Stašionienė, o į jos 
vietą pakviesta stojo p. Jad
vyga Mickienė. Tikimės, kad 
šioji Administracijos parei
gūnų permaina neturės 
reikšmingesnės įtakos ap
tarnaujant skaitytojus. Per
maina įvyko susitarimo ke
liu naują administratorę iš 
anksto rūpestingai paruošus 
ir reikalui esant talkinin
kaujant buvusiai adminis
tratorei ateityje.

Septynerius metus išbu
vusi adminstratorė p. Liuda 
Stašionienė, sulaukusi kiek 

• brandesnio amžiaus, apsi
sprendė kiek atsikvėpti. 
Gėrimės ir džiaugiamės jos 
rūpestingumu, sąžiningumu 
ir kruopštumu, ką ji įrodė 
per savo ilgametį Mūsų 
Pastogei pasiaukojimą. Ne
žiūrint mažų, gal ne iš jos 
kaltės nesklandumų, kas 
nuolat pasitaiko daugelyje 
įstaigų turint viešo reikalo 
su publika, tenka pripažinti, 
kad kiekvienu atveju p. L. 
Stašionienė su Mūsų Pasto
gės prenumeratoriais visa
dos buvo ypatingai taktiška, 
sąžininga ir šiam darbui tik
rai pasiaukojanti. Šias pa
reigas ji buvo perėmusi 
prieš septynerius metus iš 
savo vyro p. Broniaus Sta- 
šionio, kuris anksčiau Mūsų 
Pastogę adminstravo, eks-

Liuda Stašionienė

pedijavo ir rūpinosi Mūsų 
Pastogės visais reikalais, 
kad ji pasiektų skaitytoją, 
ištisus ištisus septyniolika 
metų.

Taip Mūsų Pastogė p.p. L. ir 
B. Stašionių namuose ir 
rankose išbuvo jų globoje 
dvidešimt ketverius metus! 
Gražus laiko tarpas, vienos 
šeimos pašvęstas ir paauko
tas Mūsų Pastogei ir tuo pa
čiu tautai ir Australijos Lie
tuvių Bendruomenei. Į p.p. 
Stašionių rankas patekusi 
Mūsų Pastogė įgijo pasto
vumo, finansinė padėtis 
buvo rūpestingai tvarkoma, 
niekad nebuvo pavėluotas ar 
uždelstas Mūsų Pastogės 
ekspedijavimas.

Bendrai laikraščio pasise
kimas priklauso dalinai nuo 

jo redaktoriaus, bet gal dar 
labiau nuo geros adminis
tracijos, nes jeigu adminis
tracijoje skaitytojai pajunta 
apsileidimų, trūkumų, laik
raštis praranda pasitikėjimą 
ir smunka. Su džiaugsmu 
tenka pasidžiaugti, kad per 
24-rius metus Mūsų Pasto
gė, būdama p.p. B. ir L. Sta
šionių rankose, akivaizdžiai 
stiprėjo ir susilaukė didelio 
pasitikėjimo. Ačiū p.p. Sta- 
šioniams ir ypač p. L. Sta- 
šionienei.

Lygiai su nemažesniu pa
sitikėjimu žvelgiame ir į 
naują Mūsų Pastogės admi
nistratorę p. Jadvygą Mic
kienę. Sydnejaus lietuviams 
ji yra gerai žinoma ir pažįs
tama: eilę metų išdirbo 
Sydnejaus Lietuvių Klube, 
kaip sąžininga ir darbšti 
tarnautoja, pradėjusi kaip

Jadvyga Mickienė

baro vedėja, vėliau klubo 
vedėjo pavaduotoja. Išdir
busi S.L. Klube septynerius 
metus ji pasitraukė po 
skaudžios kojų operacijos. 
Savo ištvermingumu ir 
kantrybe bei sąžiningumu ji 
įrodė savo principingumą, ir 
tikimasi, kad perėmusi Mū
sų Pastogės administravimą 
ji ir toliau vadovausis savo 
jau įrodytu sąžiningumu ir

Smarki lietuvaitė
GARSĖJA MELBURNIŠKĖ LIETUVAITĖ

Maloniai teko nustebti 
balandžio 8-tą dieną, žiūrint 
7-tame kanale rodomą "edu
cational" filmą "Public 
Lives”. Nustebimo priežas
tis - šis filmas paruoštas ir 
režisuotas melbourniškės 
lietuvaitės Sabinos Baltru
konytės. Filmui pasibaigus, 
ekrane pasirodė didelėmis 
raidėmis neiškraipyta ir ne
sutrumpinta lietuviška pa
vardė "Director Sabina Bal- 
trukonis”.

Lietuviškai visuomenei 
Sabina yra pažįstama, ypa
tingai jaunimui, nes ji baigė 
lietuvišką mokyklą, buvo 
skautė ir dirbo su jaunimo 
teatru. Plačiau ji pažįstama 
per savo tėvelius, Vincą ir 
Alisą Baltrukonius, kurie 
sudarė dukrelei visas sąly
gas intelektiniam progresui. 
Rezultate ji įsigijo Mel
bourne "Rusden” mokytojų 
koledže "Diploma of Educa
tion” ir vėliau "Bachelor of 
Education” su specialybėmis 
dramoje, filmuose ir televi
zijoje, šalia to studijuodama 
filmavimą. Kiek laįko ji mo

atsakomingumu. Būkime 
tikri, kad Mūsų Pastogė ir 
toliau, kas nuo Administra
cijos priklauso, skaitytojus 
lankys reguliariai, nes laik
raščio cirkuliacija ir toliau 
atsidūrė patikimuose ran
kose.

Sveikiname naują admi
nistratorę ir linkime geriau
sios sėkmės.

kytojavo aukštesnėse mo
kyklose (gimnazijose), o vė
liau perėjo į švietimo depar
tamento "Special Branch”, 
prie mokslinių filmų gamy
bos aukštesniųjų mokyklų 
naudojimuisi.

Sabinos, kaip filmų direk
torės - režisorės talentas 
pasireiškė anksti, kas buvo 
tuoj pastebėta ir gerai įver
tinta jos vyresnybės. Pasi
rodo, kad jos pagaminti fil
mai jau ir anksčiau buvo ro
domi televizijoje..

Grįžtant prie paskutinio 
filmo pažymėtina, kad joje 
dalyvavo švietimo ir dar kiti 
du ministerial. Filmo prem
jerai atžymėti parlamento 
rūmuose buvo suruoštas 
priėmimas, į kurį buvo pak
viesta pati režisorė su savo 
artimaisiais svečiais.

Linkime jaunai lietuvaitei 
jasisekimo toje įdomioje ir 
ietuviams naudingoje pro

fesijoje. j.p.

ŠVEICARAI RUOŠIA 
KONFERENCIJA APIE 

RUSINIMĄ

POKALBIAI BENDRUOMENĖS REIKALAIS

V. Koras

Po paskutinio ALB Tary
bos suvažiavimo Adelaidėje, 
vienas tarybos narys, 
gurkšnuojant alutį pareiškė:

— Matai, kokia menkystė 
išvirto — kadaise buvę gyvi 
ir audringi mūsų bendruo
menės suvažiavimai!

— Kas kaltas? — nuolai
džiai paklausiu.

— Visa bendruomenė, ne
įvertindama jai pasiauko
jančių ir dirbančių žmonių.

— Kaip tai neįvertina, — 
nesutikau su tarybos nario 
teigimu. — Štai ir šio suva
žiavimo metu buvo įteikti 
medaliai asmenims, kurie 
pasidarbavo bendruomenės 
labui. Taigi buvai ir matei!

— Ar tai įvertinimas? — 
jau pyktelėjęs tęsė tarybos 
narys, — apdalino senais 
kioskuose sudūlėjusiais me
daliais, kuriuos bet kas gali 
už kelis dolerius įsigyti. 0 be 
to, ne tai svarbu, nes aš kal
bu apie medžiaginę - mate
rialinę atlyginimo pusę, o ne 
moralinę. Man tai seniai 
rūpėjo šį klausimą pilniau 
išdiskutuoti, — gerokai įkai
tęs tęsė tarybos narys.

— Tai kodėl sėdėjai per 
visą suvažiavimą lyg van
dens pilna burna. Juk tai ir 
buvo geriausia proga išsi
kalbėti; visas bendruomenės 
problemas ir vargus išnars
tyti. Dabar prie alaus kaušo 
man ausis gadini.

— Palauk, palauk! Nesi- 
švaistyk botagu kaip kai
mietis jomarke. Viskas savo 
vietoje ir savo laiku. Suva
žiavime, broliuk, apie pini
gus geriau nekalbėk, o ypa-. 

tingai atlyginimus. Atmeni, 
kai vienas adelaidiškis pa
klausė Sydnejaus valdybos 
dėl atskaitomybės Simo Ku
dirkos gastrolės Australijo
je? Dar ir šiandien neatsa
kyta. Taigi, matai, broliuk, 
suvažiavime galima kalbėti 
tiktai apie abstrakčius daly
kus ir reikalus, kuriuose as
meniškai niekas nėra įsivė
lęs, o apie pinigus reikalinga 
skelbtis mūsų spaudoje. Čia 
tau nei laiko, nei žodžio nie
kas neatims.

— Bet redaktorius gali 
nespausdinti tai, kas jam 
nepatinka?

— Nieko tokio! Aš jį pa
žįstu. Nors jis mažo ūgio, 
bet, broliuk, kietas kaip že
maitiškas riešutas. Jis mane 
pats ragino. Sako, jei turi ką 
ant dūšios ir tai liečia mūsų 
bendruomenę, tai rašyk! 
Viską dėsiu. Tik nesikabink 
prie žmonių. Ot kas!

— Aš ir noriu tau pasaky
ti; kaip tu gali kalbėti apie 
pinigus ir bendruomenės 
darbus, nepaliesdamas žmo
nių?

— Galima, — nugėręs 
gurkšnį , dėstė tarybos na
rys. — Labai daug galima 
kalbėti, diskutuoti ir nieko 
neužgauti. Reikia kultūrin
gai; apeinant žaizdotas vie
tas ir nesisvaidant kirviais, 
kur ir kam pakliūva...

— Nukrypai nuo temos. 
Pradėjai apie kokius tai ma
terialinius atpildus, o dabar 
pradėjai šukuoti apie spau
dos etiką.

— Galime grįžti prie rei
kalo. Taigi, Aš galvoju, kad 

tie, kurie dirba mūsų bend
ruomenės labui privalo būti 
atlyginti.

— Ką!? Algas jiems mo
kėti? — Ar pakvaišai? — ne
beiškenčiau.

— Palauk, palauk! Turėk 
kantrybės. Visa pasakysiu ir 
paaiškinsiu.

— Labai atsiprašau!
— Dabar pats pamatei, 

kodėl suvažiavime šiuo 
klausimu nekalbėjau. Rei
kalas liečia ne atlyginimą, 
bet kompensaciją, kuri irgi 
privalo ateiti aplinkiniu 
keliu.

— Niekam nematant, pa
kišti "rublį” kitą, — nebeiš
kenčiau vėlei.

— Visiškai ne! Tai labai 
grubus ir užgaulingas "at
pildas”. Reikia jų darbo są
lygas pagerinti.

— Na ir nukalbėjai, kaip 
unijos atstovas ant bačkos.

— Ir vėl pritrukai kantry
bės, kas vėlei parodo, kad 
šiais reikalais negalima su
važiavime kalbėti. Pasiklau
syk ir dėkis domėn. Visi, 
kurie dirba visuomeninį — 
bendruomeninį darbą priva
lo būti kompensuojami. Kaip 
minėjau, netiesioginiai, nes 
jie yra labai ambicingi ir jo
kio atlyginimo nepriims. Kai 
kalbėjau apie darbo sąlygas, 
turėjau mintyje finansinį 
aspektą. Reikėtų daugiau 
dėmesio kreipti į įvairius 
suvažiavimus, seminarus, 
konferencijas, kurios būtų 
suruošiamos viename ir ki
tame mieste. Į šiuos paren
gimus, apmokant jiems ke
lionę lėktuvu, reikėtų siųsti 

mūsų bendruomenėje dir
bančius žmones. Jie mielai 
vyktų, o visą tai finansuotų 
pati bendruomenė.

— Iš kur bendruomenė 
gaus tiek pinigų? Girdėjau, 
kad Melbourne apylinkės 
valdyba beveik bankrutuo
ja. Pravaišino išteklius. 
Neturi nei cento...

— Tu vėlei puoli į kraštu
tinumus. Blaškaisi lyg tas 
vėjelis. Kodėl kitos organi
zacijos siųsdamos savo na
rius į sporto šventes ar kito
kius parengimus apmoka 
jiems kelionės išlaidas? Ko
dėl bendruomenės darbinin
kai turi patys apsimokėti? 
Kur teisybė, tu man pasa
kyk, kad toks gudrus esi?

— Jie ruošia balius, vaka
rus, loterijas ir taip sukau
pia, — abejingai atsakiau.

— 0 bendruomenės val
dybos išdalina pinigus toms 
organizacijoms, kurios savo 
nariams apmoka kelionės iš
laidas, o patys iš savo kiše
nės traukia, kai reikia va
žiuoti į kitą miestą. Štai dar 
ką tau pasakysiu, — Vėlei 
įkaito tarybininkas, — visos 
apylinkės valdybos privalo 
kreiptis į tautiečius, kurie 
nedalyvauja mūsų bendruo
menės gyvenime ir turi at
liekamų...

— Kaip gydytojai, dantis
tai, prekybininkai, — prita
riau.

— Na čia, sudavei per vi
nies galvą, pasakytų austra
las, — juokdamasis plojo 
man per petį tarybos narys. 
— Teisingai! Jie privalo fi
nansuoti bendruomenės 
veiklą, nes jie patys joje dėl 
vienų ar kitų priežasčių ne
dalyvauja. Esant pakanka
mai finansų, būtų nesunku 
suaktyvinti visą mūsų 
veiklą. Galėtume paskaiti
ninkus kviestis iš kito mies-

Šveicarijoje veikia Euro
pos sąjūdis už žmogaus tei
ses ir, tautų apsisprendimą. 
Jo valdyba pritarė Dr. Al
berto Geručio pasiūlymui 
sušaukti konferenciją, kuri 
nagrinėtų tautų rusinimą ir 
kolonizaciją Sovietų Sąjun
goje. Dr. Geručiui pavesta 
paruošti konferencijos 
programą. Lietuvių sukili
mas 1941-mais metais ir 
partizaninės kovos bus šį- 
ntet svarstomos Liucernoje, 
ryšium su vengrų revoliuci
jos 25-rių metų sukakties 
minėjimu. ELTA 

to, dainininkus, teatralus, 
šokėjus, žodžiu, begalės 
įvairiausių galimybių ir 
mūsų parengimai bei minė
jimai būtų daug įdomesni ir 
ne tokie šabloniški.

— Geros ir gražios min
tys, bet kaip jas praktikoje 
įgyvendinti?

— Labai nesunku! Reikia 
daugiau drąsos ir sumanu
mo. Jei gražiai ir pagarbiai į 
juos kreipsies, jie tikrai ne
atsisakys. Jie nėra žuvę ar 
pasitraukę iš mūsų tarpo ir 
bus labai patenkinti ir lai
mingi, galėdami nors tokiu 
būdu prisidėti prie bend
ruomenės veiklos!

— Žinai, gal ir turi teisy
bės. Gal ir reikėtų pabandyti 
ar padiskutuoti šį reikalą 
bendruomenės suvažiavime.

— Ne bendruomenės su
važiavime, — nutraukė 
mane tarybos narys, — o 
studijų dienų ar pirmininkų 
ir seniūnų konferencijoje. 
. — 0 kada jos bus?

— Čia jau kita kalba ir 
apie tai pakalbėsime kitą 
kartą.

Baigę kaušą alaus, palin
kėjome vienas kitam kuo 
geriausio.

i .'Mūsų Pąp0gėJ*Ir,įlBęlS81.5.11, psl. 5
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Prisimenu a.a. B. Plokštį
Advokatą Bronių Plokštį 

pažinau 1933 m. Kaune, 
teismo salėse. Susitikdavo
me dažnai - jis kaip advoka
tas, o aš kaip baudžiamose 
bylose kaltintojas Apylin
kės ir Apygardos teismuose. 
Turėjau progos kone visus 
Kauno advokatus gerai pa
žinti. Plokštis turėjo nema
žai bylų, jis dažnai pavaduo
davo prof. Antaną Tumėną. 
Visi didieji Kauno advokatai 
turėjo savo padėjėjų, nes 
patys vieni nespėdavo viso
se bylose stoti teisme. Tu
mėnas buvo geras advoka
tas, pasižymėjęs procesua- 
listas, tomis pėdomis ėjo ir 
B. Plokštis. Reikėjo būti 
labai atsargiems ne tik prie- 
šingajai šaliai, bet ir teisė- • 
jams, nes jie, gerai žinodami 
procesualmes plonybes, už- 
sachuodavo bylos eigą ir, jei 
teisėjas buvo kiek neapdai
rus, ar nepakankamai prity
ręs, atmesdavo tokį advoka
to reikalavimą, tai žiūrėk 
byla patekdavo į kasacinį 
teismą ir kasacinis teismas
ją atgal gražindavo iš naujo 
spręsti. Kaip kolega ir kaip 
žmogus Plokštis buvo labai 
malonus, šnekus, draugiš
kas, visad tvarkingai ir gra
žiai apsirengęs, tai seno sti
liaus gentelmenas.

Kartais teismuose tekda
vo palaukti savo bylos ne tik 
bylos dalyviams, bet ir ad
vokatams. B. Plokštis visa
da, kada turėjo kiek laisvo 
laiko, skaitė knygą. Kartą 
pastebėjau, kad jis skaito ką 
tik išėjusią iš spaudos Petro 
Cvirkos knygą — žemė 
Maitintoją. Žinodamas, kad 
Plokštis yra principingas 
ateitininkas o Cvirka pažan
gus ateistas, aš ironiškai 
šyptelėjau, prikišdamas, 
kad jis nepersiimtų Cvirkos 
idėjomis. Bet nustebau jo 
tokiu gražiu atsakymu: 
"Kolega, kad tu žinotum, 
kaip gražiai parašyta knyga, 
negaliu atsitraukti nuo jos. 
Kad aš galėčiau taip rašyti. 
Yra tendencijos, bolše vilke
lis, ale gražus ir talentin
gas". Tą pačią dieną nuėjau 
ir aš nusipirkau tą Petro 
Cvirkos knygą, ir, žinoma, 
nesigailėjau perskaitęs.

ŠACHMATAI

Veda V. Augustinavičius

UŽDAVINYS

PIRMAS 
PRALAIMĖJIMAS

Šių metų tarpklubinėse 
šachmatų varžybose lietuvių 
klubas pirmą kartą pralai
mėjo Chatswood klubui. 
Žaidimai vyko australų klu
be kiekvienoje komandoje 
žaidžiant 23 žaidėjams. 
Bendras rezultatas — 
10 Vz — 11 Vz australų 
naudai.

Lietuviai šachmatininkai, 
neturėdami savo tarpe Dr. L 
Venclovo, taškų prarado 
Širmose lentose. Žemesnės 

lasės komandose lietuviai 
pasirodė pranašesni.

Po šio pralaimėjimo lietu
vių vienetas iš pirmos pate
ko į antrą vietą.

Mėsų WiM&nteftK H-6

Plokštis kaip visuomeni
ninkas reiškėsi daugiausiai 
ateitininkuose, jis ten turėjo 
daug reikšmingų ir atsakin
gų pareigų. Būdamas šalto ir 
logiško charakterio, visada 
atrodė oficialus, bet kas ar
čiau jį pažino, tas pajuto jo 
dideli humaniškumą, meilę 
žmonijai ir gilų tikėjimą. 
Mėgo jis ir sportą. Priklausė 
medžiotojų draugijai ir ne
kartą išvykdavo į medžiok
les. Kartą, ar ne 1934 m., 
medžiotojų draugija suruošė 
didelę medžioklę (kadangi 
pats nebuvau, tai ir vietą 
užmiršau), sukvietė daug. 
medžiotojų. Jų tarpe buvo ir 
B. Plokštis. Tose medžioklė
se dalyvaudavo kone visi 
pasižymėję, aukšto rango 
žvaigždės, ten buvo ir Kip
ras Petrauskas, Parnaso 
dievaitis. Kaip ten buvo, 
kaip ne, Kiprui Petrauskui 
skalikai atvarė lapę ir jau jis

Adelaidinės pabiros
Velykas adelaidiškiai at

šventė labai ramiai. Kun. P. 
Martuzas, kuris pavaduoja 
išvykusį kun. A. Spurgį, 
gražiai pravedė visas vely
kines pamaldas ir atrodo, 
kad adelaidiškiai yra paten
kinti jo patarnavimais. Kun. 
P. Martuzas Adelaidėje iš
bus iki birželio pabaigos.

*__♦

Aktyvus mūsų bendruo
menės narys Adelaidės Lie
tuvių Sąjungos iždininkas, 
J.J. Bačiūno biliotekos ve
dėjas Kostas Pocius, greitai 
taisosi ir jau grįžo į "darbą”. 
Linkime sveikatos ir jėgų!

♦__♦

Adelaidiškiai susirūpinę 
dėl per dažno mūsų tautiečių 
atsiskyrimo su šiuo pasau
liu. Vien tik šiais metais am
žinybėn iškeliavo šeši lietu
viai. Vyresnioji karta įkūrus 
Lietuvių Namus, Lietuvių 
Katalikų Centrą, sulaukusi 
vėlyvo amžiaus, pamažu pa
sitraukia iš mūsų tarpo. Ne 
vienam kyla abejonės, ar at
siras pakankamai lietuvių iš

Vokietis Kari Fabel pra
gyvena kurdamas šachmatų 
uždavinius ir parduodamas 
spaudai. Vienas iš jų, tilpęs 
Kanados šachmatų žurnale, 
yra tuo ypatingas, kad bal
tųjų žaidėjas turi pirmas ei
ti, bet nenori užmatuoti juo
dųjų karaliaus - Bandykite 
surasti baltųjų ėjimą.

taikėsi šauti, kaip staiga la
pė, visiems matant, nugriu
vo nuo Plokščio kulkos. Kip
ras įsižeidė ir Plokštį pava
dino ’’gavnovozu”. Plokštis 
ambicingai reagavo, ir jei 
būtų aplinkybės leidusios, 
būtų įvykusi dvikova. Drau
gų pastangos sutaikyti me
džiotojus nepavyko, kilo 
teisme sensacinga byla. Tę
sėsi keletą metų, abi pusės 
laikėsi tvirtai, pagaliau, 
teismas turėjo išnešti 
sprendimą. Nebeatsimenu 
gerai, bet rodos, kad Kipras 
gavo vieną parą naminio 
arešto. Plokštis buvo savo 
vietoje ir reikalavo sau pa
garbos.

Būdamas Adelaidėje 
stengdavausi susitikti su 
Plokščiu, žinojau, kad jis ra
šo atsiminimus ir jo atsimi
nimai galėtų būti įdomūs ir 
naudingi mūsų istorijai. 
Plokštis, kaip ir daugelis 
mūsų veteranų, gyveno 
praeitimi, tyloje, ir svajojo 
apie naują Lietuvos prisikė
limą. A. Mauragis 

jaunesniosios kartos, kurie 
supras ir įvertins įdėtą dar
bą ir viltis, ir neraginami 
perims lietuvybės išlaikymo 
darbą į savo rankas!?

Adelaidėje yra dviejų rū
šių pensininkų: vieni sulau
kę pensijos amžiaus užsida
ro savo kiaute ir niekur ne
sirodo, kiti, lyg naujai atgi
mę, imasi darbo mūsų bend
ruomenės gyvenime, tuo 
palaikydami savo ir bend
ruomenės gyvastingumą. 
Sakoma, kad ir vanduo ne
bėgdamas sugenda!

*-♦/
Adelaidės skautai balan

džio 25 d. Lietuvių Namuose 
suruošė vakaronę, kurion 
atsilankė tiktai skautai ir jų 
tėvai, nors buvo raginami ir 
kviečiami visi bendruome
nės nariai.

Prie gardžių kepsnių ir 
gaivinančių gėrimų linksmai 
praleista keletas valandų. 
Jaunieji skautai ir skautės 
išpildė programą, įtraukda
mi jon ir žiūrovus.

Gaila, kad skautų akade
mikų matėsi tiktai keletas, 
kurie gal ir privalėtų dau
giau remti ir rūpintis jau
nesniųjų skautų veikla ir 
reikalais.

Gyvenime kartais būna 
situacijų, kuriose neverta 
būti labai išmintingu.

Vibaltis

VISUR

Perthe seniausia lietuvė 
yra p. Jurgelienė, 93 metų, 
skaito liet, spaudą ir gyvai 
domisi net pasaulio politika 
vis dar tikėdamasi pamatyti, 
kaip rusas okupantas bus 
vejamas iš Lietuvos. Ji buvo 
specialiai pagerbta Motinos 
Dienos proga.

NEWCASTLE

VELYKŲ NUOTAIKOMIS

Pačios Velykų švenčių 
dienos Newcastelyje buvo 
tylios, be ypatingų susigru- 
pavimų. Gražaus oro paska
tinti kai kurie iš čia pasiekė 
net Sydnejų ir buvo matyki

Gyvenimas Lietuvoje
LAGERYJE
NUMARINTAS ESTŲ
PATRIOTAS JURI
KUEKK

Estų informacijos centras 
Stockholme kovo 28 d. pra
nešė, kad kovo 28 d. estų 
veikėjas Juri Kuekk mirė 
lageryje netoli Murmansko 
po ketverius mėnesius už
trukusio bado streiko. 
Kuekk žmona Silvi telefonu 
pranešė Stockholm© centrui, 
kad ji gavo telegramą iš so
vietų valdžios apie savo vy
ro mirtį. Kuekk buvo suim
tas 1980 m. vasario mėnesį 
už "anti-sovietinę agitaciją 
ir propagandą”. ELTA

PERSEKIOJAMI
VYTAUTO SUKAKTĮ 

PAMINĖJUSIEJI
LIETUVIAI

Vakaruose gautas vilnie
tės architektės Zitos Vana
gaitės laiškas LSSR CK 
antrajam sekretoriui Dy- 
benkai, iš kurio paaiškėja, 
kad Vytauto Didžiojo 550 
metų mirties sukakties isto
rinis minėjimas KFB organų 
laikomas neteisėta veikla. 
Minėjime dalyvavusieji per
nai spalio 25 d. į Trakus su
traukė per tūkstantį žmo
nių. Pamokslą pasakęs 
Pajevonio klebonas Vincas 
Jalinskas ragino lietuvius 
nedaryti gėdos Vytauto Di
džiojo atminimui. Trakuose 
buvo pilna saugumiečių ir 
milicijos, kurie iškilmių ne
trukdė, bet išardė dalį me
dinio tilto, kad žmonės ne
galėtų eiti į salos pilį.

ELTA

bažnyčioje, Klube, NSW 
Meno Galerijoje H. Šalkaus
ko darbų parodoje. Tačiau 
Atvelykio sekmadienį į Val
dybos surengtą iešminę 
buvo gausiai suvažiuota. 
Speers Point parkas su pa- 
geltonėjusiais ir bekrutan
čiais ąžuolų ir klevų lapais 
priminė artėjantį rudenį, 
tačiau šilta saulutė su kar
tais stipriu šaltu vėju primi
nė Velykų dienų orą Lietu
voje.

Stalai su įvairiais skanės
tais ir stikliukais gryno oro 
sąlygose buvo greit aptuš- 
tyti. Vaišių parengime labai 
gražiai pasirodė Dana Baja- 
lienė su antienos kepsniais ir 
tiesiog lietuviško skonio 
dešrelėmis, silkutėmis, ko
pūstais ir t.t.

Rengėjai gražiai vedė 
margučių premijavimą, 
margučių ritinėjimo ir kiau
šinių mušimo varžybas ir lo
teriją. Margučių pramijavi- 
mo teisėjai: Birutė Gaspa- 
ronienė, M. Šeškus ir Alf. 
Šernas išrinko geriausiai iš
dažytus margučius ir pas
kelbus savininkų vardus ne
susilaukė protestų bei skun
dų. Jaunesniųjų grupėje lai
mėtojais išėjo Adomas Za
karauskas ir Kristina Zaka- 
rauskaitė (gavusi dvi 
vietas), o suaugusiųjų gru
pėje - Janina Zakarauskai- 
tė-Dunn, Rima Kristensen ir 
Justina Skuodienė (viešnia 
iš Sydnejaus).

Ilgai ir stipriai imtasi riti- 
nėjant kiaušinius ir mušant 
kiaušinius. Nuolatos keitėsi 
laimėtojų pozicijos, taip kad 
ir įgudusiai akiai sunku ir 
rizikinga būtų skelbti nuga- 
lętojų vardus.

VIKTORAS PETKUS 
NOMINUOTAS NOBELIO 
TAIKOS PREMIJAI

Vasario 3 d. penki JA 
V-bių kongresmanai ir penki 
senatoriai, priklausą Euro
pinio Saugumo ir Bendra
darbiavimo Komisijai, no
minavo Viktorą Petkų, rusų 
fiziką Jurijų Orlovą, Rusijos 
žydą matematiką Anatolijų 
Ščaranskį, ir ukrainiečių po
etą Mykolą Rudenką kandi
datais 1981 m. Nobelio Tai
kos premijai. Savo laiške 
Nobelio Institutui, jie pab
rėžė, jog minėtieji kandida
tai "pašventė savo gyveni
mus veiklai už taiką ir mo
ralę”.

Viktoras Petkus komisijos 
laiške vadinamas Lietuvos 
Helsinkio Grupės vadovu. 
Rašoma, kaip jis Permės la
geryje Nr. 36-2 baudžiamas 
už savo religijos praktikavi
mą. Už savo "aktyvizmą” jis 
buvo neseniai nubaustas še
šiais mėnesiais vienutėje.

”Ir vis dėlto”, rašo nomi- 
nuotojai, ’’informacijos 
sriautas, kaip ir persekioji
mai Tarybų Sąjungoje, 
tebesitęsia. Šių Sovietų Są
jungos piliečių veikla tapo 
moralinės drąsos ir pilieti
nės sąžinės pavyzdys kitų 
Helsinkio sutarties pasira
šiusių valstybių gyvento
jams... Už tokį asmeninį pa
siaukojimą ir pasišventimą 
jie nusipelno ypatingo pri
pažinimo, kurį tegali suteik
ti Nobelio Institutas”.

ELTA

Gražią ir nuotaikingą po
pietę praleidus atsisveikini
mo momentą paįvairino eže
ro mėlynėje plevėsuojančių 
baltų būrių žaismingas ju
dėjimas, įvairiaspalviais pa
rašiutais pasikabinę ore 
sporto ištaigautojai ir šilti 
saulės spinduliai gausiai pa
sirodę šioje pavakario va
landoje.

Dėkingi darniai dirbančiai 
energingai valdybai už šią 
popietę gamtoje. A s

IŠVEŽIMŲ MINĖJIMAS

Birželio išvežimų minėji
mas ruošiamas lietuviams 
birželio 7 d., sekmadienį. 
Pamaldos 11.30 vai. St. 
Joachim’s bažnyčioje Lid- 
combe, o minėjimas 3 vai. 
Lietuvių Klube. Paskaitą 
skaitys svečias iš Melbourno 
ALB Krašto Valdybos pirm. 
A. Pocius. Programą atliks 
melburniškis solistas J. 
Rūbas, Dainos choras ir kiti 
artistai.

Tautiečiai maloniai kvie
čiami minėjime gausiai 
dalyvauti. Rengia Tautos 
Fondo atstovybė.

♦♦♦

Komunistiniuose 
kraštuose smarkiai krito že
mės ūkio produkcija. Sovie
tų Sąjungoje maisto trūku
mas didėja ir net priekaiš
tauja Amerikai, kad ji vis 
tebesuvaržiusi javų ekspor
tą į Sov, S-gą. Kritusi ir pie
no produkcija, nes dėl paša
rų trūkumo daug gyvulių
išplauta.
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TINKLINIS

Robertas Sidabras.

Pabaltiečių žaidynių favoritai

Estų vyrų rinktinėje 
startuos Australijos rinkti
nės tinklininkai: Tony Naar, 
Daouglas Vainsaar, Hillar 
Ranniko, Raoul Tuul bei 
Andres Lomp, tad nugalė
tojų titulas atiteks jiems be 
didesnio pasipriešinimo. 
Užtai dėl antros vietos 
rungtynėse matysime daug 
ugnies” tarp latvių ir lietu
vių tinklininkų. Latvių gre
tose dominuoja tituluoti žai
dėjai — Andris Birznieks, 
Ronald Melkis, Varis Jan- 
kevics, Valdis Zvaigsne, 
Andris Rumpe, bet lietuvių 
rinktinė atrodo labiau ba
lansuotai: sydnejiškiai - A. 
Zduoba, E. Zduoba, E. Kar
pavičius ir dabar Adelaidėje 
gyvenantis A. Laurinaitis 
bei melburiniškiai - V. Ži
linskas, Š. Žiedas ir J. Maši- 
nauskas, geelongiŠkiai G. 
Kymantas ir R. Gailius, o 
taip pat R. Vitkūnas iš Ade
laidės. Į rinktinę išrinkti 
buvo ir Brennan bei Warren 
Stanwix broliai iš Hobarto, 
bet paskutinėm žiniom 
vadovaujantis, atrodo Ade
laidėje žaidynėse nedaly
vaus. Tai nukentės netik 
tinklinio lietuvių rinktinės 
standartas, bet taip pat ir 
vyrų bei jaunių krepšinio 
rinktinės. Ta proga norėtųsi 
atkreipti dėmesį, kad Geru
tis Kymantas iš Geelongo 
yra vienintelis aktyvus 
sportininkas atstovavęs 
lietuvius pirmose Pabaltie- 
čių žaidynėse, tik Gerutis 
tada žaidė jaunių berniukų 
krepšinio rinktinėje.

Skelbimas

ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJŲ GARSINIMAS

Dievo Karalystė
ŽEMlšKOSIOS VALDŽIOS ĮKŪRIMAS

Kuomet Abraomas, Izaokas, Jokūbas ir visi kiti seno
vės vertieji bus prikelti ir pasirodys tarp surinktųjų Iz
raelitų — pabaigoje Jokūbo paskutinės kovos su Gogu ir 
Magogu — jie greitai pasirodys skirtingi nuo kitų dėlei 
savo perviršijančių proto gabumų. Turėdami tobulus 
protus jie greit susipažins su šių laikų mokslu ir išradi
mais; jie bus atsižymėjusiais įvairiais būdais, lygiai kaip 
žmogus Kristus Jėzus, apie kurį žmonės sakydavo: Kaip 
šitas žmogus žino Raštą, niekad nesimokinęs? (Jono 
7:15). Ir kaip Jėzus mokė žmones įtikinančiai, tikrai, tei
singai ir aiškiai, ne abejingai arba klastingai, kaip kad 
darydavo Rašto žinovai; panašiai teisingai mokins ir anie 
tobuli senovės vertieji, kuomet jie pasirodys tarp žmo
nių. Be to, šitie vertieji ’’kunigaikščiai” turės tiesioginį 
bendravimą su dvasine Karalyste (su Kristumi ir bažny
čią), taip kaip mūsų Viešpats bendraudavo su angelais, ir 
kaip Adomas, pirm jo nusidėjimo ir pasmerkimo, turėjo 
panašų asmenišką bendravimą su Dievu. Šitie naujosios 
žemės (naujai sutvarkytos bendruomenės) ’’kunigaikš
čiai” bus pilniausiai tinkami eiti jiems skirtąsias pareigas.

Taip mes matome, kad kuomet ateis Dievo laikas 
įsteigti Jo Karalystę tarp žmonių, Jo veikėjai bus gatavai 
pasirengę tarnavimui; ir tobuloji bei išmintingoji valdžia, 
jų kuklumas ir pagarbos vertas užsilaikymas bei jų as
meniškas kiekvienos malonės ir doros parodymas, at
kreips žmonių akis į juos ir greitai padarys juos jųjų šali
ninkais — ir didžiose priespaudose sudrausti — jie pasi
darys tikrais bendradarbiais. Neabejotina kad dar pirm 
anų sentėvių pasirodymo kas jie yra, žmonės bus paste
bėję, jų pirmininkystę kitų žmonių tarpe.

Bus daugiau

.sfnriaž:

Estės favoritės ir moterų 
tinklinio varžybose, nes jų 
rinktinėje startuos tokios 
tituluotos žaidėjos kaip Ing
rid Randva bei Mary-Ann 
Barer. Latvių moterų rink
tinėje matysime taip pat ti- 
tuliuotų tinklininkių: Zinta 
Zvaigzne, Kaija Kucers, Bi- 
ruta Bruns, Linda Katuzans, 
tad lietuvaitėms, kurių pag
rindą sudaro Adelaidės bei 
Melbourno žaidėjos, perga
lių nepramatome.

Šiose žaidynėse lietuvius 
pirmą kartą atstovaus jau
niai berniukai. Kadangi mes 
tokios rinktinės neturime, 
tai mus čia atstovaus Ade
laidės ’’Vyčio” tinklinio 
prieauglis. Reikia tikėtis, 
kad iki sekančių Pabaltiečių 
Žaidynių jau pajėgsime su
daryti ir mergaičių tinklinio 
rinktinę.

Taigi, suglaustai išsireiš- 
kus, nugalėtojų titulų tiki
mės moterų, mergaičių ir 
berniukų krepšinyje, o ant
rų vietų vyrų krepšinyje bei 
tinklinyje.

wwwwwwwvwvwwwwvw%
Daug sužinosi
skaitydamas

Mūsų Pastogę!
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Pradedant 1981 m. j Aus
tralijos Lietuvių Sporto 
Švenčių programą įeina

kite: P. Bačins-
Queensland 4121

berniukai

14.40 Lietuviai - Latviai
16.00 Lietuviai - Estai
17.20 Lietuviai - latviai

moterys 
vyrai 

mergaitės

/PORTAL

Pabaltiečių žaidynės Adelaidėje

TINKLINIS ni-je aikštėje

12.00 Lietuviai - Latviai

14.00 IŠKILMINGAS ŽAIDYNIŲ ATIDARYMAS

SEKMADIENIS, gegužės 17 d.

tinklinio rungtynės Il-troje

Latvių 
gatvių

14.40 Latviai - Estai
16.00 Lietuviai - Estai
17.20 Latviai - Estai

vyrai 
moterys 

berniukai

•j 16.40 Latvaičių - Estaičių
aikštėje

19.30 VIEŠAS PABALTIEČIŲ BALIUS 
Namuose ’’TALAVA”, Rose ir Clark 

r- < kampas, Wayville.

19.00 VIEŠAS PIKNIKAS ESTŲ NAMUOSE,
200 Jeffcott Str., Nth Adelaidė

PROGRAMA 
šeštadienis, gegužės 16 d. Forestville krepšinio stadione

KREPŠINIS I-je aikštėje

12.00 Lietuviai - Latviai mergaitės

10.00 Lietuviai - Latviai
11.20 Latviai - Estai
12.40 Lietuviai - Estai
14.00 Lietuviai - Latviai
15.20 Lietuviai - Latviai
16.40 Latviai - Estai -

m

i. Žaidynių Organizacinis Komitetas

Plaukimo pirmenybės
■ >{ -z. ?- • ir šRa —r-

plaukimo varžybos, kurios 
skaitomos Australijos lietu
vių plaukimo pirmenybėmis 
ir įvairiose amžiaus grupėse, 
įvairių, stilių plaukimo var
žybų nugalėtojai tampa tų 
metų Australijos lietuvių 
plaukimo čempionais.

Ateinančios plaukimo pir
menybės bus pravedamos 
sekančioj sporto šventėj 
Geelonge ir, kadangi niekas 
nieko neskelbia apie šias ar
tėjančias plaukimo pir
menybes, randu reikalo 
plaukimo mėgėjams suteikti 
keletą informacijų apie bū
simas plaukimo varžybas.

Geelongo sporto klubas 
’’Vytis” pakvietė mane pra
vesti būsimas plaukimo var
žybas ir, kaip Vyčio valdy
bai, taip ir mūsų ALFA 
S-gai išsiunčiau provizorinę . 
irogramą, kurioje siūlau 
aikytis amžiaus grupių, ko
kios yra priimtos Viktorijos 
plaukimo sąjungos ir todėl, 
jeigu mano pasiūlymas bus 
priimtas, tai bus sekančios 
moterų ir vyrų amžiaus 
grupės: 10 m. ir jaunesni, 
12 m. ir jaunesni, 14 m. ir 
jaunesni, 16 m. ir jaunesni, 
ir 17 m. ir vyresni, arba su
augusių grupė.

Programoje numatoma 
plaukti 50 m. laisvu stiliumi 
visose amžiaus grupėse, 50 
m. krūtine, 50 m. nugara, 50 
m. peteliške tik paskutinėse 
dviejose amžiaus grupėse ir 
100 m. krūtine ir laisvu sti
liumi pradedant 14 m. am
žiaus grupe. Taip pat numa
tomos ir estafetes.

Šį pranešimą spaudoje • 
dedu todėl, kad Australijos 
lietuviai plaukikai turėtų 
pakankamai laiko pasiruošti 
artėjančiai sporto šventei.

Žinodamas, kad
plaukimas yra viena iš tų 
sporto šakų, kur individua-

mergaitės 
moterys 

vyrai 
moterys 

berniukai 
vyrai

10.00 Latviai - Estai
11.20 Lietuviai - Latviai
12.40 Lietuviai - Latviai 
14.00 Latviai - Estai
15.20 Lietuviai - Estai
16.40 Lietuviai - Estai

liai kiekvienas sportininkas 
turi pats susirūpinti pasi
ruošimu sekančiom varžy
bom, siūlau visiems Austra
lijos lietuvių plaukikams ir 
plaukikėms nedelsiant apsi
spręsti kuriose distancijose 
ir kuriuose stiliuose numato 
plaukti ir nedelsiant pradėti 
treniruotis, nes norint at
siekti geresnių rezultatų yra 
jau pats laikas pradėti in
tensyviai treniruotis ir ne
nutraukiamai lankant treni
ruotes sekti savo pažangą. 
Tuo tarpu, mūsų sporto klu
bai turėtų raginti savo plau-

Sporto žinios
ADELAIDĖS L.S.K.
’’VYČIO” METINIS

NARIŲ SUSIRINKIMAS

Įvyks gegužės 24 d. 14.30 
vai. Lietuvių Namuose.

Darbotvarkė: 1. Prezidiu
mo sudarymas. 2. Mandatų 
komisijos rinkimai. 3. Perei
tų metų protokolo skaity
mas. 4. Pranešimai: a. pir
mininko, b. iždininko, c. Re
vizijos komiteto. 5. Garbės 
narių pristatymas. 6. Valdy
bos rinkimai. 7. Klausimai 
bei sumanymai. 8. Susirin
kimo uždarymas.

Primename, kad visiems 
sportininkams bei nariams 

Spaudos bičiuli, 
prisimink ir Mūsų Pastogę 

savo testamente!

berniukai 
vyrai 

moterys 
vyrai 

moterys 
berniukai

.jA 
ųo 

'ON

1 <£ 
ujlii:

kikus ruoštis būsimajai 
sporto šventei ir, prieš 

t vykstant į plaukimo pirme
nybes, pravesti kontrolines 
plaukimo varžybas namuo
se, kad išaiškinus savųjų 
plaukikų pajėgumą, nes 
kiekvienai amžiaus grupei ir 
kiekvienam plaukimui bus 
ribotas plaukikų skaičius ir 
tik geriausieji galės atsto
vauti savąjį klubą.

Taigi, sėkmės jums mieli 
plaukikai. Tikiu, kad šiais 
metais rezultatai bus dar 
geresni ir tokiu būdu turėsi
me nemažai naujų plaukimo 
rekordų.

Leonas Baltrūnas 

dalyvavimas susirinkirul 
yra privalomas.

Adelaidės L.S.K. ’’Vyties' 
Valdyba

Perthe lietuvių tautinių 
šokių grupė suorganizavo 
Bingo žaidynes, kas sukėlė 
didelio susidomėjimo ir aus
tralų tarpe. Numatoma, kad 
šis žaidimas ilgainiui įsi
galės, iš ko Šatrija galės su
sidaryti sau lėšų veiklai ir 
kelionėms.

Mūmį Pastogėpsl.7
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Informacija
H i

SYDNEJAUS 
LIETUVIAMS

PRANEŠIMAS

Kultūrininkų ir organiza
cijų atstovų susirinkimas 
archyvinei medžiagai tvar
kyti įvyks gegužės 24 d., 
sekmadienį, 3 vai. p.p. Syd- 
nejaus Lietuvių Klubo 
mažoje salėje.

Syd. Apyl. Valdyba

LIETUVIŲ SODYBOS 
PRANEŠIMAS

sodybos seniūnui p. L. Si- 
manauskui 520 4057, kuris 
mielai aprodys.

Šia proga pakartotinai 
prašome tautiečių, iki šiol 
neaukojusių ir norinčių au
koti, aukas siųsti virš minė
tu adresu arba asmeniškai 
įteikti bet kuriai valdybos 
narei kiekvieną sekmadienį 
prie St. Joachims bažnyčios 
Lidcombe. Ačiū už jūsų gerą 
širdį. Valdyba

Į SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBE i 
J16-18 East Terrace Bankstown Tel. 70814141
M Šešt., gegužės 16 d. 8 v.v.
2 RAMOVĖNŲ VAKARAS
r Lietuviška programa ir šokiai
M grojant Klubo kapelai.
R Kviečiami Klubo nariai ir svečiai 
K gausiai atsilankyti

LITAS INVESTMENT
PTY. LTD. INFORMUOJA

Sydney Lietuvių Moterų 
Socialinės Globos Draugijos 
Valdyba visiems mieliems 
tautiečiams praneša, kad 
sodybos užbaigimo statyba 
J’au pradėta. Sudarytas 
antraktas pastatyti 5 butus 

su ligšioliais sodybos staty
bininkais p.p. A. Kutka, V. 
Mickevičium, ir darbas ge
rokai pažengęs.

Kadangi statoma tik 5 bu
tai, norintiems apsigyventi 
ir užsakyti-butą labai patar
tina jau dabar informacijų 
kreiptis į valdybą sodybos- 
adresu 23 Laurina Avenue, 
Nth Engadine N.S.W. Susi-- 
domėję gali kiekvienu 
metu apžiūrėti telefonavus

Pereitais metais daugelis 
iš mirusių palikimo siuntinių 
i Lietuvą giminėms ar arti
miesiems sovietų buvo grą
žinti dėl neišaiškintų prie
žasčių. Padėtis šiuo metu 
kiek pasikeitusi ir gautas 
pranešimas, kad sovietiniai 
autoritetai vėl priima grą
žintus siuntinius. Kai kurie 
siuntiniai dar yra pakely į 
Australiją. Apie grįžusius 
siuntinius bus painformuoti 
siuntėjai laiškais, ir paaiš
kinta, kaip jie bus galima vėl 
grąžinti į Sov. Sąjungą. Iki 
šiolei yra grąžintų apie 2000 
siuntinių, bet aiškinimasis, 
kaip tie siuntiniai vėl bus

Gegužės 17 d., sekmadienį, 2.30 vai. 
TURGUS

Numatoma daug staigmenų ir įdo
mybių. Kviečiami visi iš arti ir toli. 
Nesigailėsite.

persiunčiami į Sov. Sąjungą, 
gali užtrukti ilgesnį laiką.

Litas Investments Pty. Ltd.

MOTINOS DIENA 
CANBERROJE

Canberros skautų Baltijos 
tuntas rengia Motinoms pa
gerbti pobūvį gegužės 17 d., 
sekmadienį, 2 vai. Lietuvių 
Klube. Skautai renkasi 1.30 
vai. Visos motinos ir suinte
resuoti kviečiami dalyvauti 
šiame parengime.

Bendruo Menė
IV

t

- V ĮSUK
: lij'J

LtET. KNYGA
MELBOURNE

Ačiū jiems, Melbourno 
liet, biblioteką parėmė: A.P. 
Kabaila savo moksli
nio darbo dviejų tomų di
sertacija. A.V. Žukauskas - $ 
20. P.S. Pažereckai ir J. Ba
bilius - knygomis ir žurnalų 
komplektais.

Aukos ir toliau priimamos 
Šaltinių ir ALB Melbourno 
A-kės V-bos skolinamųjų 
knygų bibliotekų veikimo 
valandomis: šeštadieniais 
1-4 vai. ir sekmadieniais 
1.30-4 vai. Aukas priima ir 
Ap. V-bos bibliotekos admi
nistratorius F. Sodaitis 
prieš ir po lietuviškų pamal
dų spaudos kioske. Šiaip ku
riuo metu bibliotekų reika
lais galima kreiptis adresu: 
96 Melrose Str., Nth 
Melbourne Vic. 3051, tel. 
329 0297.

mums pažįstamas, buvęs 
PLB Valdybos pirmininkas 
Bronius Nainys, kuris buvo 
aplankęs ir Australijos lie
tuvius.

B. Nainys ’’Pasaulio Lie
tuvį” redagavo būdamas 
PLB pirmininku. Tikimės, 
kad jam redaguojant P.L. 
išeis reguliariai, be jokių 
vėlavimų. Šis numeris iš
leistas 60 psl. dydžio. Jame 
aprašytos Australijos Lie
tuvių Dienos ir daug infor
macijos iš Australijos.

nariui. Visi šokėjai dalyviai 
bus apdovanoti suvenyri
niais leidiniais bei plaketė- 
mis.

Specialiai teisėjų atrink
tos keturios geriausios gru
pės bus pasiųstos į Europą 
trijų savaičių gastrolėms.

Informacijas teikia: 
Dance Festival Information 
Office, Suit 2, First Floor, 
175 Alinga St., City Walk, 
Canberra, tel. 498071. Pašto 
adresas: P.O. Box 1538, 
Canberra City, 2601.

ŠOKIŲ FESTIVALIS

J. Mikštas 
Bibliotekos vedėjas

Australiją pasiekė ’Ta
i' • '.šaulio Lietuvio5* 1-2 šių metų

Pirmas metinis tarptauti
nis šokių festivalis numato
mas surengti Canberroje 
spalio 2 - 4 d.d. Numatoma 
plati programa ir kviečia
mos atskiros tautybės su 
savo tautiniais šokiais. Net
gi numatomos premijos ge
rinusiems šokėjams ar gru
pėms: I-ma premija 5000 
dol. ir po aukso medalį kiek
vienam premijuotos grupės 
nariui, II premija - 3000 dol. 
ir po sidabro medalį ir III-ji 
1000 dolerių ir bronzos me
daliai kiekvienam grupės

Birželio pradžioje Dainos 
choro dirigentas B. Kiveris 
su žmona išvyksta į Lietuvą 
aplankyti savo sergančios 
motinos ir artimųjų. Jį chore 
pavaduos Birutė Aleknaitė, 
kuri jau kiek laiko sėkmin
gai praveda moterų choro 
repeticijas. Ji chorui diri
guos ir birželio išvežimų mi
nėjimuose.

Onutė Kapočienė neseniai 
parėmė Dainos chorą skir
dama savo dviejų savaičių 
uždarbį. Ačiū Onutei.

Dainos chorą matysime ir 
girdėsime Pavergtų Tautų 
pamaldose per televizijos 
Channel 9 stotį rugpiūčio 2 
d., sekmadienį, 10-11 vai. 
rYto- Kor.

Mušb Pastogė K^r.J.8,. 198U54Js^M

Gegužės 23 d., šeštadienį, 7.30 vai.
VIŠČIUKŲ IR ŠAMPANO 

VAKARAS
Programoje matysite ir girdėsite 

garsią dainininkę
MARIA VENUTI

Įėjimas $ 6 asmeniui. Vietų skaičius 
ribotas. Kviečiame iš anksto įsigyti 
bilietus.

Gegužės 30 d., šeštadienį, 8 vai.
SAVAITGALIO MOKYKLOS 

BALIUS

Sydney Ramovėnai, gegužės 16 d. (šeštadienį), 
Lietuvių Klube ruošia linksmą pobūvį —

LINKSMAVAKARĮ
Maloniai kviečiame visus ramovėnus ir jų draugus. Bus 

linksma ir įdomi programa, kurią išpildys Newcastelio 
Trio + 1 kvartetas vadovaujamas p. Z. Zakarauskienės, 
Linksmieji Broliai, vadovaujami p. E. Lašaičio, ir kitos 
staigmenos. Įėjimas laisvas.

Pradžia 7 vai. Laukiame visų, iš toli ir iš arti. 
Nesigailėsite.

'Ramovė” Valdyba

LIETUVIAI SHELL FESTIVALYJE

SHELL NATIONAL
FOLKLORIC FESTIVAL

Šiais metais Shell 
National Folkloric Festival 
Sydnejaus Operos rūmuose 
pradedamas kiek anksčiau - 
festivalio atidarymas įvyks 
gegužės 30 d.

Festivalyje numatytos 62 
grupės su 1000 atlikėjų iš 42 
kraštų. Spektakliai vyks 
Recording ir Concert salėse 
Sydnejaus Operoje. Kon
certų salėje spektakliai 
įvyks birželio 6 d., šešt., 8 
v.v., birželio 7 d., sekm., 7 
v.v. ir birželio 8 d., pirm., 2 
vai. p.p.

Recording salėje parengi
mai numatomi gegužės 31 
d., sekm. ir birželio 7 d., 
sekm. 2 vai. p.p.

Visuose spektakliuose bus 
skirtingos programos.

Šiame festivalyje daly
vaus ir lietuviai: Syd. tauti
nių šokių grupė GINTARAS 
vad. K. Kazoko (meno vado
vė p. A. Saudargienė), kuris 
dalyvaus Concert Hall bir
želio 7 d. sekm., 7 v.v.;

Recording salėje taut, šokių 
grupė SuKURYS pasirodys 
gegužės 31 d., sekm., 2 vai. 
ir', 4 vai. p.p.

Bilietai Koncertų salėje: 
suaugusiems $ 7.90, vaikams 
$ 4.50.

Recording salėje suaugu
siems $ 4.50, vaikams $ 2.50.

Lietuviai maloniai kvie
čiami dalyvauti ir pasigėrėti 
musų jaunimu - tautiniais 
reprezentantais tarptauti
nėje arenoje.

Grupės ar vienetai, daly
vauja Concertų salės spek
takliuose, yra parinkti 
aukštesnio meninio lygio.

Pertho Apyl. Valdyba 
paskelbė, kad kiekvieno 
penktadienio, vakare Liet. 
Namuose rengiamos kultū
rinės ir pramoginės vakaro
nės, tačiau šis projektas 
tautiečių tarpe nesusilaukė 
pritarimo, nes pastaraisiais 
penktadieniais žmonių be
veik nesusirinko.
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