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ESTIJOS SUKAKTIS
ra rij?ras pavojus ir bend- 

suartina ne tik 
ir ^et. tautas. Taip 
t at “Ja> kaip ir Lietuva bei 
šalt»,Pa turi savo tautines 
nuo r>SatBrie Baltijos jūros 
istorijaseFoiausių laikų’ tik 
buvo skirtHe visų kelias triįu Pabėgąs. Gal iš visų 
^iu Pabaltijo tautų laimin- 
1-lisia buvo Lietuva, apie 
foo metu gyveno nepriklau- 
5^ai tuo tarpu latviai ir 
s0®? ’ savo nepriklausomu 
±entou tegalėjo pasi
raugti vos dvidešimt metų 
■io šimtmečio pirmoje puse- 
ie Dabar jas visas tris pra- 
Sės plėšrusis rytų kaimy
nas - Rusija, kuri pasišovusi 
pavergtąsias tautas galimai 
greičiau suvirškinti. ..
8 Per istoriją Estija ėjo is 
rankų į rankas. Ilgus amžius 
Estija priklausė Livonijos 
ordino žinioje, kol pamažu 
nerėmė rusai. Vėliau Estiją 
buvo užėmę švedai ir po 
didžiojo šiaurės karo Estija 
vėl atiteko rusams. Tačiau 
per visą tą laiką estų tautinė 
sąmonė nebuvo palaužta ir 
tik po pirmojo didžiojo karo 
trumpam išsikovojo nepri
klausomybę. Tačiau antrojo 
karo eigoje Pabaltijį vėl už
grobė bolševikinė Rusija 
drauge su Estija. Rusams 
nepavyko paglemžti Suomi
jos, šiaip visas Pabaltijys iki 

i Skandinavijos būtų tiesiogi- 
i nėję rusų kontrolėje.

Gyventojų atžvilgiu estų 
j tauta nėra skaitlinga - vos
■ pusė tiek, kiek lietuvių, vis
■ tik tautiškai ir kultūriškai 
jie yra pasigėrėtinai atspa
rūs. Pačioje okupuotoje

■ Estijoje jie sparčiai rusų 
i kolonizuojami, tačiau išeivi- 
: joje, kur išeivių estų bene
būtų gal net daugiau, negu 
jų yra Estijoje, išeivių estų 
veikla yra gyva ir veržli. 
Daugeliu atvejų ir patys lie
tuviai galėtų iš estų pasimo- 

i kyti, kaip reikia sutartinai ir 
; vieningai dirbti ir kovoti, 
i Mes didžiuojamės savo 
: visokiais leidiniais svetur, 
. bet estai savo spaudą ir 

ATSIŠAUKIMAS

Lituanistiniai kursai
Mieli tautiečiai! Kviečiame visus šeimų narius LAN

KYTI LIETUVIŲ KALBOS KURSUS. Sudaromas ir 
LIETUVIŠKAI NEMOKANTIEMS Kursas. 

PRISIDĖKITE!!!
Tai geriausia proga atnaujinti ir literatūros, tauto- 

Sda istorijos žinojimą.
r//BĖKITE mums, kad padėtume JUMS!! PASKU- 
; v u- ! Juk ta*.vienintelė proga gelbėti lietuvių kalbą 
ir Kultūrą Australijoje sekančioms kartoms.

Kegiatrųotis pačiuose kursuose šeštadienais 
Melbourne University High School, Room 10, 9 vai.
56C' 1142rmaCijU kreipkitės Pas P- B- Gasiūną, tel.

Dr. Kristina Brazaitienė 
Lietuvių Kalbos Kursų Koordinatorė

knygų leidimą daug racio
naliau suorganizavę ir iš
vystę. Kasmet jie išleidžia 
daug knygų ir jos visos iš
perkamos. Net pagrindinius 

•veikalus, kadaise išleistus 
nepriklausomybės metais, 
estai pakartotinai išleido 
užsienyje. Praktiškai užsie
nyje nėra estų šeimos be 
naminės bibliotekos, kur ša
lia kitų visados matysite pa
čius naujausius leidinius. O 
tas labai daug kalba apie
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II-se Pasaulio Lietuvių 
Sporto Žaidynėse birželio 26 
- liepos 2 dienomis Čikagoje 
II PL Dienų metu bus žai
džiama: futbolas, golfas, 
lauko tenisas, lengvoji atle
tika, plaukimas, reketbolas 
(racquetball), stalo tenisas, 
šachmatai, šaudymas, tink
linis. Slidinėjimo varžybos 

vasario 5,6 d.d. Holiday 
Valley Ski Resort, Ellicott
ville, N.Y., ledo rutulio - ge
gužės mėn. Toronte, Kana
doje.

V PLJ Kongreso stovyk
los akademinės programos 
rengimo komisiją sudaro: 
pirm. Birutė Bublienė (Det
roit), Antanas Saulaitis, S.J. 
(Čikaga), seselė Igne Mari- 
jošiūtė (Putnam) ir Viktorija 
Lenkauskaitė (Cleveland). 
Stovyklos techninės ruošos 
pirm. Rusnė Kasputienė. V 
PLJ Kongreso stovykla lie
pos 4-10 d.d. Oberlin 
College, netoli Clevelando.

***
Rinktinė PLJ Sąjungos 

jaunų dailininkų meno paro
da bus H Pasaulio Lietuvių 

tautos kultūrinį subrendi
mą.

Jau virš 40 metų trun
kanti okupacija pastojo kelią 
tolimesniam kultūriniam 
vystimui ir kūrybai. Vis tik 
estai net ir kritiškiausioje 
valandoje nenuleidžia rankų 
priėmę savo gyvenimo šūkiu 
šį tikėjimo išpažinimą:

Aš tikiu į laisvą Estiją, 
Aš tikiu į jos prisikėlimą, 
Aš tikiu į jos amžiną 

egzistenciją!
Nepriklausomybės šven

tės proga linkime estams jų 
troškimų išsipildymo.

birželio 25-liepos 4 d.d.

Dienų metu Illinois univer
siteto Čikagoje architektū
ros fakulteto meno galerijo
je. Lietuvių kilmės jaunimas 
iki 33 m. amžiaus kviečiamas 
savo darbų skaidres ar 
nuotraukas įteikti komisijos 
pirmininkei Birutei Šontai- 
tei, PLD raštinė, 5620 S. 
Claremont Ave., Chicago, 
III. 60636, USA iki kovo 1 d.

Skaidres ir nuotraukas 
reikia pažymėti vardu ir 
pavarde, pavadinimu, tech
nika ir dydžiu. Skaidrės ir 
nuotraukos bus grąžinamos 
tik kartu atsiuntus sau ad
resuotą ir užmokėtą voką.

***
Bernardas Brazdžionis, 

Kazys Bradūnas, Algirdas 
Landsbergis ir Birutė Pū-

Lietuvių draugas Australijoje
Didelis lietuvių draugas 

Rev. Michael Bourdeaux at
vyksta iš Anglijos į Austra
liją ir čia viešės nuo vasario 
19 d. iki kovo 22 d. Visas jo 
kelionės išlaidas apmokės 
Kestono Kolegijos rėmėjai 
Viktorijoje ir N.S.W. ir 
Kalinių Bičiulių Draugija 
Tasmanijoje.

Rev. M. Bourdeaux, M.A., 
B.D. yra anglikonų kunigas 
bei žymus mokslininkas, 
baigęs studijas Oxfordo ir 
Maskvos universitetuose. 
Savo akimis matęs tikinčių
jų vargus anapus geležinės 
uždangos, 1969 m. jis įsteigė 
Anglijoje Keston College - 
centrą studijuoti religijas 
komunistų kraštuose. Vers
damasi vien tik iš aukų bei 
palikimų (ir dažnai nemažai 
vargdama) Kelstono 
kolegija vis dėlto išaugo ir 
pagarsėjo visame pasaulyje 
kaip patikimiausias žinių 
šaltinis ir savos rūšies au
toritetas. Vienu metu Kes- 
tone dirbo 30 mokslininkų 
vieni be atlyginimo, kiti pa- 
sitenkidami tik pažą para
ma. Tokių idealistų pastan
gomis Kestonas sutelkė mil
žiniškus archyvus, kuriais

Tvirtovė Tallinne su "Ilgojo Hermnao” bokštu. Čia ne
priklausomoje Estijoje buvo vyriausybės būstinė ir par
lamentas

kelevičiūtė skaitys savo 
kūrybą Literatūros vakare, 
kuris bus Čikagoje, birželio 
25 d., II-jų PLD metu.

Ritonė Rudaitienė 
II PLD informacijos 

vadovė

dažnai pasinaudoja ir lietu
viai bei kiti pabaltiečiai 
(kaip Australijoje leidžia
mas pabaltiečių žinių biule
tenis ’Baltic News”, P.O. 
Box 272, Sandy Bay, Tas. 
7005).

Lietuviams kun. Michael 
Bourdeaux yra ypač svarbus 
tuo, kad 1979 m. jis parašė 
knygą "Land of Crosses — 
The Struggle for Religious 
Freedom in Lithuania 1939 
- 1978”. Tai viena iš pačių 
geriausių knygų anglų kalba 
apie Lietuvą. Ją labai palan
kiai įvertino viso pasaulio 
kritikai ir knyga jau beveik 
išparduota (Jos keletą egz. 
dar turi Kalinių Bičiulių 
Draugija — Friends of the 
Prisoners, P.O. Box 12, 
Sandy Bay, Tas. 7005. 339 
psi. knyga atiduodama už 5 
dol. pridedant $ 1.50 per
siuntimo išlaidoms. Bet būtų 
gražu dar pridėti 4 dol. 
auką, nes australų knygy
nuose knyga pardavinėjama 
po $ 9.).

"Land of Crosses” parem
ta šimtais faktų bei doku
mentų, paveikia anglosaksų 
žmones dar ir todėl, kad jos 
autorius nėra nei lietuvis, 

nei katalikas, t.y. bešališkas 
asmuo. Iš viso kun. M. 
BoUrdeaux yra parašęs še
šias knygas ir suredagavęs 
eilę kitų knygų bei, jose 
bendradarbiavęs. Jo nau
jausioje knygoje "Risen 
Indeed — Lessons in Faith 
from the U.S.S.R.” vėl mini
mi lietuviai, o paskutinis 
skyrius ištisai pašvęstas lie
tuvaitei Nijolei Sadūnaitei.

Turint tokį svarų Lietu
vos draugų kaip kun. Bour- 
deaux, labai svarbu jį tin
kamai pagerbti ir įvertinti. 
Geriausias būdas būtų daly
vauti jo paskaitose Austra
lijoje ir įsigyti Kestono Ko
legijos knygų. Prie progos 
reikėtų jį užkalbinti ir pa
gerbti išreiškiant jam dė-. 
kingumą už tokią knygą kaip 
"Land of Crosses”.

Kun. M. Bordeaux vizitai
Tasmanija vasario 19-27 

d.d„ Detalės - Fr. Jordan, 
St. John Fisher College, 
Hobart, tel. 34 8995.

Pietų Australija vasario 
24-27 d.d. Detalės - Rev. 
A.W. Gray, 43 Invarness 
Ave., St. Georges, tel. 
79 7932.

N.S.W. (Sydney) vasario 
28 - kovo 6 d.d. Detalės - 
Mrs. D. Burden, P.O.
192, Wohroonga, 
487 1590.

A.C.T. kovo 7-9 d.d.
tales - prof. T.H. Rigby, The 
Australian National Uni
versity, P.O. Box 4,
Canberra, tel. 49 3554.

Viktorija kovo 10-22 d.d. 
Detalės - prof. Ian Breward, 
Ormond College, Parkville, 
tel. 347 7199.

Box 
tel.
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Naminiais reikalais
Kaip taisyklė galiojanti 

visame pasaulyje, kad spau
dos prenumeratoriai apsi
mokėdami pratęsia savo 
prenumeratas metams į 
priekį Gaila, visa eilė Mūsų 
Pastogės skaitytojų užsi
miršta ar užvilkina prenu
meratos mokestį ir eilei as
menų tenka po kelis kartus 
siųsti priminimus ar paragi
nimus, kad apsimokėtų savo 
prenumeratas arba praneš
tų, kad jie prenumeratas 
nutraukia. Dėl to susidaro 
laikraščio administracijai 
bereikalingų išlaidų. Mūsų 
Pastogės Administracija 
rūpestingai veda prenume
ratorių kartoteką ir žino, 
nuo kada iki kada skaitytojo 
prenumerata apmokėta.

Atskiras atvejąs yra pen
sininkai. Daugelis pensinin
kų prisiųsdami pusę nomi
nalios prenumeratos kainos 
vis primena, kad jie moka 
pensininko prenumeratą. 
Tiesa, prieš 15 ar daugiau 
metų buvo ALB Krašto Val
dybos nutarimu duota pre
numeratoriams pensinin
kams 50 % nuolaidos, bet 
greitai apsižiūrėta, kad 
didelė MP. skaitytojų 
dauguma yra pensininkai, ir 
visiems Mūsų Pastogę siun
tinėti už pusę kainos greitai 
laikraštį privestų prie bank
roto. Iš tiesų, lietuviškas 
laikraštis gauti į namus yra 
ne tik lietuvio tautinės am
bicijos reikalas, bet ir prekė, 
už kurią pensininkas ne
gauna jokių nuolaidų, lygiai 
kaip pirkdamas duoną, pieną 
ar kitokias gėrybes. Laiku 
apsižiūrėjusi ALB Krašto 
Valdyba, tuometinis Mūsų 
Pastogės leidėjas, šitą 
lengvatą atšaukė ir apie tai 
jau keletą kartų buvo skelb
ta Mūsų Pastogėje. Pensi
ninkų dėmesiui: prenume
ruojant Mūsų Pastogę pre
numeratos atžvilgiu jokių 
nuolaidų nėra, o jeigu būtų 
tokių skaitytojų pensininkų, 
kurie nori gauti Mūsų Pas
togę, bet neįstengia apsimo
kėti pilnos kainos, tokie turi 
paduoti prašymus Mūsų 
Pastogės Leidėjui — AL 
Bendruomenės Spaudos Są
jungos Komitetui ir nuro
džius motyvus prašyti siun
tinėti už pusę prenumeratos 
kainos. Spaudos Sąjungos 
Komitetas apsvarstęs pa
tiektus motyvus gali pada- 
rytiišimtįir savo sprendimą 
asmeniškai pranešti. Kitais 
atvejais visi pensininkai 
traktuojami kaip lygiateisiai 
Mūsų Pastogės skaitytojai 

A.A.
VERONIKAI MILIAUSKIENEI

mirus, jos vyrą Joną skausme nuoširdžiai užjaučiame ir 
kartu liūdime.

Pertho lietuviai

Mūsų Pastogė Nr, 7, 1983.2.21, psl. 2

be jokių lengvatų.
Nežiūrint pakilusių laik

raščio leidimo kaštų ir šiais 
metais Mūsų Pastogės pre
numerata paliko toji pati 
Tas tebuvo įmanoma re
miantis pačių Mūsų Pasto
gės skaitytojų ištikimybe ir 
dosnumu. Dėkojame ir 
džiaugiamės visais tais M.P. 
skaitytojais, kurie prisiųs
dami prenumeratas vis pri
deda po didesnę ar mažesnę 
auką. Tas įgalina Mūsų Pas
togei išlaviruoti ištisus me
tus be didesnių sunkumų, 
žinoma, įskaitant ir tiesiogi
nius MP. darbininkus, kaip 
redaktorių, administratorių, 
rinkėją, kurie pasiaukodami 
dirba žemiau pusės kainos. 
Bet ar ilgai tas tęsis? Kiek 
yra palikusių tokių idealistų, 
kaip dabartiniai MP. tar
nautojai?

Visos Australijoje vei
kiančios bendruomenės ri
bose organizacijos pilnai 
naudojasi Mūsų Pastogės 
puslapiais savo informacijai, 
kitos net turi pastovius sky
rius nieko už tai neprisidė- 
damos. Suprantama, Mūsų 
Pastogė yra tiesioginėje 
bendruomenės tarnyboje, 
tad ko nors reikalauti už tei
kiamus patarnavimus visai 
netinka, tačiau galbūt kiek
vienos organizacijos būtų 
moralinė pareiga vienokia ar 
kitokia proga paremti Mūsų 
Pastogę vardan to, ką tokia 
organizacija per Mūsų Pas
togę gauna. Tiesa, reikia su 
dėkingumu pažymėti, kad 
atsiranda viena kita organi
zacija, kurios neraginamos 
susipranta ir vienokia ar ki
tokia proga iš savo turimų 
lėšų Mūsų Pastogę paremia, 
nors iš jų viena kita tik ret
karčiais pasinaudoja M.P. 
puslapiais. O iš tiesų būtų ne 
tik gražu ir solidaru, bet 
galbūt net moralinė pareiga 
prisidėti prie Mūsų Pasto
gės leidimo tuo išreiškiant 
solidarumą, kad organizaci
jų veiklai ir gyvastingumui 
Mūsų Pastogė gyvybiškai 
reikalinga ir jai reikia bet 
kuo atsidėkoti. Ačiū toms 
organizacijoms, kurios šitai 
supranta ir suvesdamos sa
vo metinius balansus prisi
mena ir Mūsų Pastogę.

Ta pačia proga tenka pri
siminti ir visus Mūsų Pasto
gės bendradarbius. Nors jie 
ir nėra tiesioginiai įkinkyti 
Mūsų Pastogės tarnybai, vis 
tik savo laisvą laiką pašven
čia rašydami į Mūsų Pastogę 
apturėdami apčiuopiamų 
nuostolių ne tik savo laiko 

atžvilgiu, bet ir konkrečių - 
pašto ar telefoninių išlaidų. 
Prie esamų sąlygų Leidėjas, 
net negali simboliškai pa
reikšti atitinkamos padėkos, 
o bazuojasi tik jų besąly- j 
giniu idealizmu, kas padaro 
Mūsų Pastogę gyvą, įdomią 
ir originalią. Gal tik vienas 
redaktorius įvertina jų pasi
aukojimą ir idealizmą, bet jo 
pareigos ir atsakomybė net 
ir bendradarbiams stato ki
tokių reikalavimų.

Taigi, metų pradžia. Būtų 
gražu, kad visi MP. prenu
meratoriai kaip tik metų 
pradžioje apsimokėtų pre
numeratą nelaukiant atskirų 
paraginimų. Tuo mes visi 
palengvinsime Mūsų Pasto
gės leidimą. Užvilkinta pre
numerata yra iš tikrųjų 
laikraščio leidimo stabdis. j

Nereikia įrodinėti, koks ! 
svarbus bendruomenei : 
veiksnys yra Mūsų Pastogė, j 
Paprastai asmens ar veiks- I 
too įnašus įvertiname tiktai 
jo netekus. Mūsų Pastogė 
yra bendruomenės rankose 
ir jos ateitis priklauso nuo 
bendruomenės narių sąmo
ningumo. Ateitis remsis ne 
tiek tuo, ką apie mūsų gyve
nimą parašė toks ir toks 
leidinys, biuletenis ar pro-, 
pagandinis lapelis, bet visų 
pirma remsis mūsų bend
ruomenės organu.

Vis dar atsiranda balsų, 
kad reikia abu Australijos 
lietuvių savaitraščius su
jungti. Apie tai jau seniai 
mūsų viršūnių buvo kalbėta, 
ir jeigu abu savaitraščiai dar 
tebeįstengia eiti, tegu eina. 
Šioje vietoje neįmanoma 
jokia prievarta, juo labiau 
šiame krašte, kur spauda 
įstatymais nevaržoma. Jei
gu XY sugalvotų išleisti sa
vo laikraštį ar žurnalą, nie
kas tam negalėtų pastoti 
kelio. Palikim sprendimą 
laikui.

Mūsų Pastogės Redakcija

MIRUSIEJI
A.A. VERONIKA 

MILIAUSKIENĖ

Per dažnai Pertho 
lietuvius aplanko mirtis. 
Štai sausio 20 d. mirė tauti
nių šokių grupės Šatrijos 
mokytoja Veronika Miliaus
kienė, 56 m. amžiaus. A.a. 
Veronika kilimo vilnietė, gi
musi ūkininkų šeimoje. Vil
niuje lankė lietuvių gimna
ziją, drauge mokėsi šokti ir 
dainuoti.

1944 m. pabaigoje pati 
viena iš šeimos pasitraukė į 
Vokietiją, ištekėjo už Jono 
Miliausko ir 1949 m. atvyko į 
Vak. Australiją ir čia apsi
gyveno Perthe: jinai dirbo 
visą laiką ligoninėje, o jis 
prie statybos 
darbų. Paskutiniu metu 
Miliauskai buvo gražiai įsi
kūrę.

Velionė buvo didelė 
patriotė, daug pasidarbavu
si lietuvybei: ilgus metus 
buvo Apylinkės Valdybos 
sekretorė, jaunimą mokė 
tautinių šokių ir lietuvius 
atstovavo prie kitų tauty-

Diplomatijos Šefas sveikina
Lietuvos Nepriklausomybės šventės, Vasario 16, proga 

širdingai sveikinu Lietuvos Diplomatinės Tarnybos var
du visus lietuvius tiek sovietų okupacijoje Lietuvoje, tiek 
svetur.

Prieš 65 metus Valstybės Tarybos, veikiančios kaip 
mūsų tautos atstovės, padarytas nutarimas atstatyti ne
priklausomą Lietuvos valstybę buvo natūralūs, teisėtas 
ir reikalingas. Jis buvo natūralūs, nes viena seniausią 
Europos tautų bei valstybių buvo rusų imperijos pagrob
ta jėga. Tad, suprantama, kad lietuviai pasinaudojo pir- I 
ma tinkama proga atstatyti savo suvereninių teisių vyk
dymą ir atsiskirti nuo Rusijos, kuri buvo daugiausiai at
silikusi Europos valstybė.

Nepriklausomybės atstatymas buvo pripažintas tarp
tautinės valstybių bendruomenės ir vis dar galioja dau
geliui kraštų. Tai įrodo ypač iškalbingai Europos Parla
mento šių metų sausio 13 dienos nutarimas, kuriuo pas
merkiama Baltijos valstybių okupacija, Sovietų Sąjungos 
įvykdyta, ir siūlo eilę priemonių, kurių turėtų imtis tarp
tautinė bendruomenė svetimųjų jungui pašalinti. Tai yra 
svarbus Baltijos tautų, Europos valstybių bendruomenės 
ir tarptautinio teisėtumo laimėjimas. Jis pasidarė 
galimas pirmiausia dėl mūsų tautos patriotinės laikyse
nos, užsienio lietuvių veiklumo ir užsienio politinių 
sluogsnių palankumo Baltijos valstybių laisvės atstatymą 
bylai. Svetimų veikėjų tarpe, veikusių šiuo klausimu red 
kia dėkingai paminėti p. Otto von Habsburgą.

Tai sakydamas, aš ypač karštai linkiu ko geriausio vį. 
siems lietuviams ir visoms lietuvėms, kurie trokšta Lie. 
tuvos nepriklausomybės atstatymo.
Roma, 1983 m. vasario 16 d.

i
Stasys Lozoraitis 

Lietuvos Diplomatijoj
Šefas

ŽINIOS
Remiantis paskiausiais 

daviniais Amerikos ekono
mija akivaizdžiai atsigauna. 
Kadangi daugelio kraštų 
ekonominis lygis priklauso 
nuo Amerikos, kiti grindžia 
savo viltis globaline atgaiva, 
neišskiriant Australijos. Net 
ir vykstančioje rinkiminėje 
kampanijoje visa tai netie
sioginiai atsiliepia.

***

A.a. V. Miliauskienė

bių. Turėjo gražų balsą ir 
drauge su V. Repševičiene 
nuolat dainuodavo duetu 
liet, parengimuose. Buvo 
malonaus ir gero būdo, su 
visais draugiška. Įvertinant 
jos darbus 1980 m. velionė 
Veronika bendruomenės 
buvo apdovanota medaliu.

Sausio 22 d. kun. T. To- 
mich už velionę atlaikė ge
dulingas pamaldas, o pamal
dų metu prie karsto Šatrijos 
jaunimas tautiniais rūbais 
stovėjo garbės sargyboje. 
Palaidota Karrakatta kapi
nėse, palydėta beveik visos 
Pertho lietuvių bendruome
nės ir draugų. Su velione at
sisveikino Pavergtų Tautų 
K-to narys B. Steckis. Ilsė
kis Dievo ramybėje.

B. St.

Pasiekė žinios, kad Vį 
niuje suimtas Liutauras Ka. 
zakevičius ir greičiausiai 
laikomas psichiatrinėj ligą, 
ninėj. Jis suimtas jau antų 
kartą: 1980 m. kada pasirajj 
protestą drauge su kitai 
pabaltiečiais atšaukti Molą 
tovo — Ribbentropo paktą 
išlaikytas metus jis buvo 
paleistas. Dabar jis vįĮ 
suimtas už disidentinę veik.
lą. Jis sūnus žinomo komą 
nistų veikėjo ir literato Vy. 
tauto Kazakevičiaus, kurį 
ilgus metus dirbo Tėvišku 
Draugijoje ir pasižymėjęi 
kaip literatūros kritikas, g 
novas ir vertintojas išeivija* 
lietuvių spaudos ir užsienyje 
išleistų knygų. Esą, per si 
nų jis atleistas iš Tėviškei 
Draugijos, jaučiasi paže
mintas ir jam užkirstas ke
lias pakilti karjeros laiptais, 
Pats Liutauras Kazakevi
čius yra 27 metų, moka še
šias Vakarų Europos kalba 
ir pareiškęs norą emigruotų 
Vakarus, tėra baigęs tl 
vidurinę mokyklą (gimnaa- 
ją) bet toliau mokytis partija 
jam pastojo kelią dėl jo anti 
sovietinių pažiūrų. Liūtai 
ras yra pasirašęs protestą 
dėl Ragaišio, Terlecko, Sae 
nausko suėmimo, atvirs 
gynęs žmogaus teises.

Britų žiniomis Lietuvoj 
suimtas ir laikomas kalėj 
me Vilniaus šv. Petro ir P» 
vilo bažnyčios vikaras kun 
Ričardas Černiauskas, 28 it 
Jau anksčiau jis buvo perse 
klojamas už ryšius su jauni 
mu, nesidavė perkeliams 
kitur tvirtindamas, kad jį ti 
vyskupas galįs kilnoti. Jau 
KGB daug kartų grasina 
kad jis nemirsiąs natūrali 
mirtimi.

Prez. Reagan sovietam! 
pasiūlė abiem pusėm ati
traukti iš Europos vidutinį* 
nuotolio atomines raketas n 
taip pat susitikti su Andro
povu, bet Andropovą* 
tokius pasiūlymus atmetė.
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LIETUVIŲ DIENOS
PASTANGŲ IR DARBO

LD atidarymo iškilmes, 
vyko keturiose atskirose sa
lėse: Dallas Brooks - East 
Melbourne, National Theat
re - St. Klidoje, Royal Show

MELBOURNE

Didžiųjų lietuviškų pa
rengimų Melbourne vaizdai 

“uotaikos pamažu slenka 
n-jei^ln' Pirkdamos gilius 
pėdsakus, žymes, nuotrupas 

įspūdžius. Juos visus su- 
no^X^erti kiek įma- 
oma objektyviau į prabė- 

E®“ M£1.b?ufne LD. nėra 
žm™Ta‘i v5idin.ga yra Pa" 
žviu’ ?t?bdanti kritiškesnį 
fWsni u- įvertinimą, pasi- 
fe^ttraferetiniais sal- 
riT^tP°Stnn?avimais> ku‘ 
ne jokios naudos neduoda. 
Ue^via “ Austral?io8 
sąniom ’ y™ teut11110 
tad yįhgūnio rekolekcijos, 
rimuj’kalinga į jas žvelgti 
trijų1’ su atitinkama nuo- 

įf atsidėjimu. Meni- 
parengimuose ir 

“.važiavimuose reikalinga ^o“ Skelti visus te - 
riamas ir neigiamas apraiš
kas, nes jos juk ir sudaro LD 

tUNe kartą teko išgirsti, kad 
kritikuoti zyra lengvą. 
Anaiptol! Konstruktyvi ir 
^algi kritika nebutinm pn- 

ieškoti ir įnešti tiktai 
nrigiam atspalvi, slopinti 
naujų idėjų ugdymą: Ji pri
valo lygiai iškelti ir teigia
mas. gerąsias puses, padrą
sinti ir kartu pasidžiaugti 
verai ir sumaniai atliktais 
darbais, pasiektais rezulta
tais. Kiekvienas, vertinda
mas parengimą, darbą ar 
pastangas, nors ir labiausiai 
stengtųsi, negali šimtapro
centiniai likti objektyvus; 
asmeniška nuotaika, pažiūra 
ir kitos aspiracijos nustelbs 
ir įtaigos, įnešdamos šališ
kumą. . _ _

Vykdamas i LD pergyve
nau "virpulį”, -_ vidinį 
džiaugsmą, kad štai esu 
narys Bendruomenės, 
kurios per trisdešimt metų 
nepajėgė suniveliuoti šio 
krašto po daugiakultūrine 
kauke paslėpta politika.

LD intensyviai ruošiamasi 
paskutinius šešis mėnesius, 
nors rengėjai privalo užsa
kyti sales ir užangažuoti 
kai kurių aukštesnių svečių 
dalyvavimą gerokai dar prie 
prieš tai.

Keista ir nepagrįsta nuo
monė, kad pagrindinė LD 
dalis yra Dainų šventė. Ma
nau, kad visi parengimai yra 
pagrindiniai, o virš jų visų 

— ALB Tarybos narių su
važiavimas - sesija. Juk šios 
sesijos - suvažiavimai ir yra 
šaknys, iš kurių išaugo LD 
medis. ALB Tarybos narių 
suvažiavimuose 
gvildenamos visos mūsų 
Bendruomenės gyvenimo 
apraiškos, visi kultūriniai, 
visuomeniniai ir politiniai 
pasireiškimai ir aspiracijos.

Šioje trumpoje apžvalgoje 
paliesiu daugiau techniškąją 
LD pusę, nes meninių pa
rengimų įvertinimus ir 
aptarimus padarė jau 
keletas korespondentų, 
kiekvienas juos vertindamas 
pagal savo supratimą.

LD pasiruošiamieji darbai 
nevisiems žinomi. Jie parei
kalauja iš rengėjų daug ati
daus darbo, pastangų ir 
vizijos, mėginant LD pada
lyti šiek tiek skirtingomis; 
įneštu šviežumo, naujumo, 
sulaužyti nuobodžias, įgri
susias ir įsisenijusias prog
ramas.

Praėjusių LD reklama 

buvo gerai išbalansuota; 
mūsų ir užsienio spauda 
buvo informuota: skelbimai, 
paraginimai, pranešimai ir 
lietuvišku radijų koordina
toriams pasiųstos juostos su 
įrašais apie įvykstančias 
LD. Gal būt, šiek tiek ap
leista plakatinė reklamos 
pusė: panaudoti seni Vikto
rijos turistų biuro plakatai, 
priduriant jų apačioje LD 
įrašus. Visa tai nesiderino ir 
iškreipė tikrąjį LD vaizdą.

Meninių parengimų bilie
tų išplatinimas visuomet 
keblus dalykas. Ankstyves
nėse LD buvo mėginta juos 
platinti pasiunčiant apylin
kių valdyboms ar kioskams, 
bet tai sudarė daug darbo ir 
atskaitomybės ir, atrodo, 
šios idėjos atsisakyta. Nors

Vaizdelis iš Liet. Dainose jaunimo pastatymo "Pakšt ūma

Tautosakos popietė
Australijos Lietuvių Die

nų metu programoje numa
tytas ir įvyko TAUTOSA
KOS VAKARAS. Tai yra 
didelė Lietuvių Dienose 
naujovė vietoj tradicinio Li
teratūros - Dainos vakaro. 
Laikydamiesi galbūt princi
po, kad Melbournas Lietu
vių Dienas gali surengti ori
ginaliau, įvedė lietuvių tau
tosakos vakarą. Tai buvo 
įdomu, originalu ir tikėtasi 
daug daugiau, negu iš trafa
retinio Literatūros vakaro. 
Nors iš dalyvių pusės at
rodo, kad tuo vakaru susi
domėjimas buvo didelis, bet 
dalyvavę daugumoje visą 
parengimą priėmė gana re
zervuotai. Ir ne dėl to, kad 
tokia naujovė būtų atmesti
na, bet gal greičiau, kad ji iš 
viso nebuvo parengta sce
nai. Gavosi įspūdis, kad vi
sas parengimas buvęs litua
nistinės mokyklos metinės 
veiklos užbaigimas arba jos 
eilinės pamokos demonstra
tyvus pravedimas.

Idėja ir pastangos, tiesa, 
labai gražios, ir gal ypatin
gai mūsų laikams svarbios ir 
reikšmingos, tačiau visumo
je atrodė gerokai žalia ir ne
pritaikinta scenai. Gero 
režisoriaus rankose patiekta 
medžiaga galėjo nustebinti 
visus.

Neskaitant individualinės 
žodinės kūrybos, lietuviš
kame pasaulyje galioja ir 
nerašyta kūryba - dainos, 
patarlės, priežodžiai, mįslės, 
burtai, raudos ir t.t. Tai yra 
neįsivaizduojamas 
folklorinis turtas, kokį reta 
iš gyvųjų tautų tebeturi. Ir 
gerai, kad šio vakaro autorė 
ir sumanytoja Dr. K. Bra
zaitienė ėmėsi šią tautinės

VAISIUS
buvo skelbiama ir raginama 
bilietus iš anksto užsisakyti, 
bet didesnioji publikos dalis 
juos įsigyja prieš pat paren
gimą, prie įėjimo. Todėl rei
kalinga iš anksto tai numa
tyti, kad virš 70% visų 
bilietų teks parduoti per 
gana trumpą laiką prie įėji
mo. Neišvengta spūsties ir 
eilės ir šį kartą. Reikėtų 
bilietus prie įėjimo pardavi
nėti iš dviejų ar daugiau 
taškų, panaikinant neišpar- 
duotų vietų numeracijas, 
nes iš anksto bilieto neįsi
gijęs neprivalai reikalauti 
geresnės vietos. Tai pagrei
tintų bilietų išpardavimą ir 
nereikėtų delsti vakaro 
programos.

Kiekvienų LD rengėjai 
kreipiasi į vietos dailininkus.

kūrybos pusę išvesti į sceną 
ir iskęlti.

atliekant programą daly
vių buvo gana apsčiai pra
dedant visai jaunais ir bai
giant gana nunokusio am
žiaus. Kadangi visa tautosa
ka apima visokias žmogaus 
gyvenimo sritis, tad ir pati 
programa buvo klasifikuo
jama atskirais epizodais: 
suaugusio žmogaus gyveni
mas, senatvė, kūdikystė, 
vaikystė ir jaunystė bei 
santuoka. Visiems tiems 
gyvenimo periodams buvo 
pritaikintos ir dainos, pa
tarlės, mįslės, liaudies pasa
kojimai, burtai ir tikėjimai. 
Visa tai buvo ypač įdomu ir 
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kad šie paruoštų LD emble
mą - vinjetę. Vieniems tai 
pavyksta geriau, kitiems 
silpniau, bet geriausia būtų, 
kad ji liktų ta pati kiekvie
noms LD, pakeičiant tiktai 
vietovę ir laiką. Tai sutau
pytų programų spausdinimo 
išlaidas, reklamą ir kt.

Praėjusių LD parengimų 
programose buvo daug 
sprangų; kai kurios be datų 
ir vietovės kur vyksta pa
rengimas, kitos "aukštyn 
kojom” atspausdintos. Žino
ma, tenka skaitytis su išlai
domis, bet čia nebuvo išlaidų 
reikalas, bet neapsižiūrėji
mas ar skubotumas? Prog
ramų popierius ir spaudos 
darbas galėjo būti aukštes
nės kokybės.

šeši parengimai, įskaitant 

originalu. Vis tik to 
neužtenka: scenai reikia ir 
sceninio apipavidalinimo, ko 
iš tikrųjų šiuo atveju labai 
pasigesta. Vis tik parodytos 
pastangos labai užgirtinos, 
ir tikimasi, pasėtoji sėkla 
prigis ir kada nors tokia me
džiaga gero scenos meisterio 
rankose sužvilgės stulbi
nančiu grožiu.

Šio vakaro atlikėjų 
įtraukta buvo daug prade
dant veteranais ir baigiant 
mokykliniais mokinukais. 
Visa tai liudija didžiules or
ganizatorių pastangas, nes 
šiais laikais nedaug atsiran
da savanorių bet kokioms 
pareigoms. Šio originalaus 
vakaro organizatorė Dr. 
Kristina Brazaitienė, o jos 
padėjėjos A. Butkutė, A. 
Karazijienė, R. Lipšienė ir 
B. Staugaitienė.

lan-

krepšinio stadione - South 
Melbourne. Pirmosios dvi: 
Dallas Brooks ir National 
Theatre salės labai geros ir 
tinkamos, kai Show Grounds 
ir krepšinio stadiono patal
pos vargiai patenkino ne tik 
žiūrovus, bet ir programos 
atlikėjus; reikėjo spaustis ir 
nemažai žiūrovų stebėjo 
programas stovėdami, 
nes nebuvo pakankamai sė
dimų vietų. Nežinant salių 
užsakymų eigos ir aplinky
bių, sunku rasti priežastis 
dėl ko jos buvo pasirinktos.

Dallas Brooks salė puiki, 
gera scena, nors 
gos, bet erdvi su visais 
patogumais. Joje vyko LD 
atidarymas ir Dainų šventė.

National Theatre salė - 
buvęs kinas, irgi erdvi su 
gera scena ir aukštyn ky
lančiomis kėdžių eilėmis. 
Patogi ir tinkama visiems 
scenos parengimams. Tai 
buvo ideali salė, nors gal 
tautinių šokių koncertui - 
šventei scena ir būtų 
mažoka (šokant visoms gru
pėms kartu). Čia vyko Mel
bourne jaunimo spektaklis: 
"Pakštuma” ir Jaunimo 
talentų vakaras.

Royal Show Grounds salė 
maža, nevėsinama, su ma
žyte scena, cementinėmis 
grindimis ir geležinėmis kė
dėmis. Atvykusioms į Tau
tosakos - literatūros vakarą 
nuotaikos nekėlė ir kilo 
abejonių ar dėl artumo po 
vakaro programos įvyks
tančiam parengimui (susi
pažinimo vakaras vyko šali
mais esančioje patalpoje), ši 
vargana salė pateisino prie
žastis.

Krepšinio stadionas - di
delė su skardinėmis sie
nomis ir lubomis (buvęs 
sandėlys) krepšinio patalpa 
su keliomis krepšinio aikš
tėmis, bet tautinių šokių 
koncertas vyko tik vienoje 
aikštėje, kurios trys pusės 
apsuptus aukštyn kylančiais 
mediniais laiptais - sėdimo
mis vietomis. Salės akustika 
labai bloga, trukdė tautinių 
šokių muziką ir kartais gir
dėjosi tiktai ūžesys, kuriame 
šokėjai vargiai juto šokių 
taktą. Kol kas dar nebandy
ta tautinių šokių koncertus - 
šventes ruošti lauke. Kiek
viename mieste atsirastų 
tinkama aikštė ar pusiau 
dengta patalpa, kurioje be

Nukelta į 6 psl.
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Geros naujienos!
Nuo balandžio 1-mos dienos, 
visos "TALKOS" paskolos busį% pigesnės

.„o procentai už indėlius paliekami tie patys.

Tautos Fonde
TAUTOS FONDO VEIKLA 

AUSTRALIJOJE

Beveik nepastebėtas ir tik 
trumpa žinute paminėtas 
spaudoje, praėjo pirmasis 
Australijos. T. Fondo atsto
vų, narių bei rėmėjų suva
žiavimas Melbourne. Šio su
važiavimo sumanytojai ir 
rengėjai - Melbourne Tautos 
Fondo Atstovybė - turėjo 
tikslą, kad suvažiavimas su
teiktų progos visiems Tau
tos Fondo rėmėjams pasi
dalinti mintimis, arčiau 
susipažinti su Tautos Fondo 
siekiais ir tikslais bei ap
tarti ateities planus. Kadan
gi tuo metu vyko įvairūs pa
rengimai bei kitų organiza
cijų suvažiavimai, todėl tik 
ribotas skaičius atstovų ga
lėjo dalyvauti. Nesulaukėm 
svečių ir iš užjūrio - priežas
tis - laiko ir lėšų stoka, bet 
reikia pripažinti, kad suva
žiavimas savo tikslą pilnai 
atsiekė - visi pasitarimai bu
vo nuoširdūs ir prasmingi.

Kadangi šis pirmasis su
važiavimas buvo gal daugiau 
informacinio pobūdžio, todėl 
formalių nutarimų vengta, 
bet visuotinis pritarimas 
pareikštas šioms mintims:

Bibliotekiniai reikalai Geelonge
Geelongo apylinkės bib

lioteka (Geelong Regional 
Library) miesto bibliotekos 
patalpose, Johnson’s parke, 
turi svetimų kalbų skyrių su 
virš 10.000 tomų knygų 
įvairiom kalbom. Tame 
tarpe yra ir lietuviškas sky
relis su apie 400 knygų.

Užpereitais metais šis 
skyrius buvo perkeltas į di
desnę ir patogesnę bibliote
kos dalį, kurioje be knygų 
laikomi ir žurnalai, laikraš
čiai, biuleteniai, pamfletai ir 
kasetės norintiems mokintis 
kalbų.

Per paskutinius 2-3 
metus, Geelongo biblioteka, 
taip kaip ir kitos bibliotekos 
visoj Australijoj ir užsieny, 
pajuto infliacijos neišven
giamą spaudimą, kurio re
zultatai yra etatų ir biudžeto 
sumažinimas, tiksliau pasa
kius: turimais pinigais bib
lioteka nebegali išlaikyti se
nojo standarto.

1982 m. pabaigoje Gee
longo apylinkės bibliotekos 
valdyba (komitetas), nepa
lankių finansinių sąlygų pri
verstas, turėjo nutraukt tri
jų skyrių veiklą, kad suma
žinus metines išlaidas. Užsi
darė skyrius, kuris aprūpino 
knygom senijorus, esančius 
ligoninėse ir senelių prieg
laudose, užsidarė dokumen- 
talinių filmų skyrius ir tarp- 
bibliotinis knygų mainas.

Naujų lietuviškų knygų ir 
kasečių nupirkimui, bei 
laikraščių ir žurnalų abone
mentui išleista virš $ 1500 
per paskutinius kelis metus. 
Tikrumoj labai maža suma 
pinigų, pagalvojus, kad vi
durkinė knygos kaina yra 
apie $ 10.

1. Ruošti panašaus pobū
džio suvažiavimus kas antri 
metai — Austr. Liet. Dienų 
rėmuose. Rengėjai - tų vie
tovių T.F. Atstovybės ar 
įgaliotiniai, kur vyksta Lie
tuvių Dienos.

2. Kad išryškinus Tautos 
Fondo tikslus Australijos 
lietuvių tarpe, reikalinga 
skirti daugiau lėšų vieti
niams reikalams, susiju- 
siems su Lietuvos laisvinimo 
byla, o ypač tiems, kurie nu
sakyti Tautos Fondo nuos
tatų 4-tame straipsnyje - re
miant oficialius valdžios pa
reigūnų priėmimus, lietu
viškus leidinius ir spaudą, 
organizacijas, kaip HELLP 
ir kitas, aktyviai dirbančias 
laisvės bylai, taip pat jauni
mo organizacijos, kurios tie
sioginiai bendrauja su T. 
Fondo atstovybėmis ir 
gelbsti jų darbe.

3. Pravesti akciją, kad 
Australijos lietuviai skirtų 
daugiau lėšų Lietuvos lais
vinimo reikalams, o ypač 
kad užrašytų nors ir nedide
lę dalį savo palikimo Lietu
vos Laisvės Iždui.

4. Kur įmanoma, išplėsti 
T. Fondo įgaliotinių viene
tus į 4-5 asmenų komitetus, 

Kiekvienam kalbų skyre
liui paskirta proporcinė 
suma pinigų pagal gyvento
jų, tiksliau pasakius pagal 
mokesčius mokančiųjų skai
čių. Karts nuo karto Aus
tralijoj gyvenančių tautybių 
atstovai dovanoja skaityklai 
naujų beletristinių ir mokslo 
knygų bendram naudojimui. 
Tokios dovanos visuomet 
maloniai priimamos.

Svetimų kalbų skyrius 
Geelongo skaitykloj įsteig
tas 1964 metais, būtent vie
na iš pirmųjų, o gal ir pati 
pirmoji biblioteka Viktori
joj, turinti knygų ne vien 
anglų kalba. Pradžia buvo 
maža, vos penkiolika šimtų 
knygų penkiom kalbom ir 
visos paaukotos suvažiavu
sių naujakurių. Pagal Vik
torijos bibliotekų sąjungos 
vadovą, Geelongo viešoji 
biblioteka yra vienintelė, 
turinti lietuvių kalbos knygų 
rinkinį.

Biblioteka naudotis gali 
visi Viktorijoj gyveną asme
nys. Nario kortelę galima 
įsigyti veltui, tačiau reikia 
turėti pavardės ir gyvena
mos vietos įrodymui galio
jančius dokumentus ar sąs
kaitas. Pav.: banko knygutę, 
pasą, automobilio važiavimo 
leidimą arba telefono, gazo, 
elektros sąskaitas ar balsa
vimo kortelę. Junjorams že
miau 14 metų pasirašo tėvai.

Knygų valymas ir taisy
mas yra nuolatinis ir neiš
vengiamas darbas. Pagalvo- 
tumėm, kad tik vaikai ter- 
lioja knygas, bet pasirodo, 
kad suaugę gadina šį bendrą 
turtą rašinėdami savo 
pastabas ir nepasitenkini
mus į knygų lapus. Labai
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kurie dar pozityviau veiktų 
vienos T.F. Atstovybės rė
muose, kuri galėtų būti dve
jopo pobūdžio - nuolatinė ar 
keičianti savo būstinę - se
kant Lietuvių Dienų rengi
mo vietovę.

5. Garsinti Tautos Fondo 
darbą ir tikslus, kartu nepa
mirštant ir Lietuvos Laisvės 
Iždo, per spaudą, paskaitas, 
skelbimais ir plakatais Lie
tuvių Namuose ir Klubuose 
ir kiekviena kita proga.

6. Raginti Tautos Fondo 
Valdybą paversti Lietuvos 
Laisvės Iždą pastovia nuo
savybe, nešančią pelną ir di
dėjančią, kad 
sudėtas aukas 
jos.

Suvažiavimo
tarimu pasveikinta: Vyriau
sias Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetas, Pasaulio Lietu
vių B-nės Valdyba, Tautos 
Fondo Valdyba.

Suvažiavimo prezidiumą 
sudarė J. Stepanas, A. Kra- 
milius, V. Koženiauskienė. 
Koordinatorius - K.J. Lyni- 
kas.

apsaugojus 
nuo infliaci-

dalyvių nu-

Tautos Fondo Atstovybė 
Melbourne

svarbu vengti šitokių van
dališkų darbų.

Čia vertėtų išverst iš
trauką iš ’’pareiškimo lais
vam skaitymui”, kuris at
spausdintas Australijos 
Biblibtekų Draugijos tai
syklėse. Ji skamba maždaug 
taip: Bibliotekorius pripa
žįsta valstybės galią cenzū- 
ruot skaitymo ir filmų me
džiagą, tačiau tos pačios ga
lios neturi pavieniai asme-

Lietuviai Europoje
ITALIJOJE lietuvių pri- 

skaitoma apie šimtinę, dau
giausia susibūrę Romoje 
apie Šv. Kazimiero kolegiją. 
Čia yra Liet. Kat. Mokslo 
akademijos, saleziečių, 
pranciškonų, marijonų cent
rai. Vatikano ir Romos ra
dijai kasdien transliuoja lie
tuviškas programas į Lietu
vą, palaikomi ryšiai su Vati
kano ir Italijos vyriausybės 
žmonėmis, ruošiami minėji
mai, leidžiamas Eltos biule
tenis italų kalba.

PRANCūZIJOJE lietuvių 
yra apie tūkstantis. Daugu
mas jų Paryžiuje. Paryžiaus 
lietuviai susirenka kartą per 
mėnesį pabuvoti drauge. 
Orientalinių kalbų ir kultūrų 
institute dėstoma ir lietuvių 
kalba. Čia gyvena ir dirba 5 
lietuviai aktoriai, 4 dailinin
kai.

ŠVEICARIJOJE dirbama 
politinės informacijos srity
je. Tai negausi inteligentų 
kolonija, kuriai vadovauja 
Dr. A. Kušlys. Politiniuose 

nys ar grupės. Knyga, fil
mas ar kasetė neturi būt 
smerkiama vien dėl to, kad 
keli asmenys jos turiniu 
būna nepatenkinti.

Gal kai kuriems skaityto
jams bus įdomu paskaityt 
keletą knygų pavadinimų, 
jos šiemet nupirktos ir 
įjungtos į lietuvių kalbos 
knygų skyrelį.

Aušktaitė Marija - Nu
bangavę kūdikystės dienos: 
autobiografija.

Balys Jonas - Lietuvių 
Mitologijos sakmės.

Bražėnas Vilius - Sąmoks
las prieš žmoniją: informa
cinė apžvalga.

Kairys Anatolius - Po Da
moklu kardu, antra dalis.

Rukša Antanas dr. - Ko
vos dėl Lietuvos Nepriklau
somybės III tomas.

sluogsniuose daugiausia 
darbuojasi. Dr. A. Gerutis, 
prof. J. Eretas skaito pas
kaitas, leidžia apie Lietuvą 
informacines brošiūras vo
kiečių kalba. Joana Stasiu- 
ilienė vadovauja tautinių šo
kių grupei, kurioje šoka vien 
šveicarų jaunimas.

ŠVEDIJOJE lietuvių ne
daug, tad ir veiklos beveik 
nesimato. Daugelis bendra
darbiauja Baltų Institute.

Gausiausia lietuvių yra

ALB METRAŠČIO PRENUMERATAS, AUKAS IR 
PARAMĄ PRIIMA:
ADELAIDĖJE: Lietuvių Namų Spaudos Kioskas.
MELBOURNE: ALB Krašto Valdybos ižd. Juozas 

Krikščiūnas.
SYDNEJUJE: Liet. Kooperatinės Kredito D-jos TALKA 

Ltd. skyrius.
Apylinkėse ir seniūnijose prenumeratas, aunas ir pa

ramą t«ip pat priima vaidybos ir seniūnai arba jų paskirti 
asmenys.

A LB Metraščio Išleidimo Komisija
i

NEW SOUTH WALES 
DEPARTMENT OF 
EDUCATION ’

Advisory Committee 
on Languages

The Board has initiated an overall review of its 
languages curriculum policy, it has established a 
special Advisory Committee on Languages which 
includes experts in the fields of education and 
languages.
The Advisory Committee's terms of reference are 
to advise the Board on:

• the role and place of languages in education 
and in the Board s curriculum;

• expectations and standards appropriate 
for Board Language Courses offered in 
Years 11 and 12. the comparability of such 
courses and their examination;

• the criteria for introducing, and hence the 
available range of Board language courses;

• the levels or varieties of courses available 
in any one language;

• the implications of allowing candidates 
possessing different levels of fluency into 
the same candidature;

• the future role and place of languages in 
Years 11 and 12 in the light of the Board's 
"Curriculum Review: Years 11 and 12" 
Discussion Paper.

Interested bodies, groups or individuals are invited 
to submit in writing their views on any or all of the 
matters falling within these terms of reference.to:

The Secretary,
Board of Senior School Studies, 

P.O. Box 460, North Sydney. 2060
by no later than 22nd April, 1983. J53423

Švaistas Juozas - Dangus 
debesyse: autoriaus išgyve
nimai.

Tyruolis A. - Ten, kur Ne
munas banguoja.

Žilys P. - Suomių - sovietą 
karas 1939 - 1940.

Miesto biblioteka atida
ryta kasdien nuo 10 vai. ryto 
iki 8 vai. vakaro, išskyrus 
trečiadienį, tada tik nuo 
vidurdienio iki 5 vai. po 
pietų, šeštadieniais nuo 10 
vai. ryto iki vidurdienio.

Iki pasimatymo Geelongo 
apylinkės bibliotekoj. Little 
Malop Str., Geelong.

Ina Simaitis

FED. VOKIETIJOJE, tik 
jie išsisklaidę po visą kraštą, 
nesudarydami reikšmingi 
centro. Visa veikla burtas 
apie Vasario 16 gimnaziją.

Antra savo gausumu yrą 
DIDŽIOSIOS BRITANIJOS 
lietuvių kolonija. Londone 
lietuviai turi savo namus, 
Lietuvių Sodybą šalia Lon
dono, leidžiamas savaitraš
tis Europos Lietuvis. Brita
nijos lietuvius apjungia Bri
tanijos Lietuvių Sąjunga.

Šiais metais jau 30-ji Eu
ropos Lietuviškųjų Studiją 
Savaitė įvyks liepos 24-31 
d.d. Augsburge, Vokietijoje. 
Dalyviams kainuos DM 50 
para asmeniui.
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Universitetai Melbourne ir Heidelberge
Tęsinys

Dr. Kristina Brazaitienė
Nežiūrint bendrai discip

linuotos atmosferos H-o 
un-te, tenka konstatuoti, 
kad 1968 m. pabaigoje SDS 
įtakoje įsigali revoliucinis 
studentų sąjūdis, palaipsniui 
''ėdąs į anarchizmą (pal. 
Baader — Meinhof organi
zuotas studentų celes Ber- 
Jyn.e-. Heidelberge ir t.t.). 
I ai aiškiai atsiliepia j bendrą 
studentų laikyseną, kurie 
konservatyviuosius profe
sorius grąsina pieno dėžutė
mis, trukdo paskaitų eigą ir 
■fetkalauja diskusijų "aktua
laus”, dažniausia politinė
mis, temomis. Kairieji stu
dentai, pasidalinę į Marksis
tus, Leninistus ir Maoistus 
? pasipuošę savo idealų 
^vaigždėmis nesykį įsibrovė 
l viduramžių studijų rate
lius, reikalaudami "perfunk- 
cionuoti (umfunktionieren) 
Studlias
^Studentų pragyvenimo 
klausimas aktualus visur.
S verčiasi iš gaunamų 
stipendijų, kiti priklauso 
nuTtėvų dosnumo arba nuo 
oaties studento ar studentes 
sugebėjimo ir iniciatyvos. 
Vokietijoje teko Visokiais 
būdais susikrapštyti būtiną 
"Pfening" - ar tai lėkštės 
nlaunant, valgius nešiojant, 
profesoriaus žmoną anglų 
kalbos mokant arba batus 
pardavinėjant. 1967 m. 
vasarą dėščiau anglų kalbą 
Vasario 16 gimnazijoje 
Huettenfelde. Tokie darbai 
net ir semestro laiku yra 
daugelio studentų plačiai 
praktikuojami. Kad dėl to 
studijos gali užsitęsti, nie
kas nesijaudindavo, nes stu
dijavimo laikas buvo neri
botas. Įvedus studijų, refor
mas pagrindinės studijos 
(Grundstudium) vedančios 
prie valstybinių egzaminų 
(Staatsexamen) radikaliai 
sutrumpintos ir studentai 
maždaug nuo 1971 - man jau 
pradėjus ruošti daktaratą - 
stengėsi pagrindines studi
jas greičiau užbaigti.

Vokietijos studentai lais
valaikį - atostogų ar net se
mestro metu ■ praleidžia kur 
kas įvairiau negu teko 
pastebėti Australijoje. Kas 
semestrą organizuojamos 
ekskursijos į kitus Europos 
universitetus — Paryžiaus, 
Oxfordo, Cambridge. Į kitus 
miestus planuojamos žymiai 
papiginta kaina universiteto 
kelionės. Laikui bėgant ke
lionės į Rytų Europos kraš
tus buvo suvaržytos; ne vi
sada bebuvo galima apsilan
kyti Pragoję ar Budapešte. 
Yra, žinoma, ir kitokių, vie
tinėje aplinkoje užsiėmimų: 
vakarais mėgstama "pastu
dijuoti” žinomus restoranus, 
patrauklias smukles "Zum 
Seppel", "Zum Roten 
Ocnsen". šiose įžymybėse 
lankosi daug turistų, tai vo
kiečiai studentai retai jose 
tesutinkami.

Pripratusi prie Australi
joje amžinai propaguojamo 
sporto, pastebėjau, kad 
galimybės priklausyti spor
to organizacijoms Vokieti
joje ribotos. Išimtis tiems, 
kurie studijuoja sportą kaip 
einamąjį dalyką. Kūno Kul
tūros institute studentams 
suteikiamos galimybės at
likti gimnastiką, įsijungti į 
plaukimą, bėgimą, fechtavi
mą, boksavimą, stalo tenisą 
ir t.t. Daugumas vis dėlto 
apsiribodavo miesto basei
nais ir lankymusi pirtyse, 
kur vietoj sportavimo - vien

prakaitavimas ir "drybsoji
mas” romėnų, airių ar skan
dinavų pirtyse. Šis "spor
tas” studentų labai mėgia
mas.

Ir kultūrinės organizaci
jos ar draugijos studentų 
tarpe - mažai tepopuliarina- 
mos. Apie jas niekur nema
tysi propagandinės rūšies 
skelbimų arba skatinimų. 
Visai pripuolamai teko įsi
jungti į tarptautinį folkloro 
ratelį, į "Skambantį Tiltą” 
(Klingende Bruecke), į kurį 
vedėjas ir iniciatorius, Sepp 
Gregor, prieš gerą dvide
šimtį metų, įjungė įvairių 
tautų ir kultūrų studentus ir 
suinteresuotus. Nors tik 
vieną kartą mėnesyje susi
rinkdavome, išmokdavome 
įvairiausių dainų iš visų, Eu
ropos šalių. Dainuojama 
buvo dainos iš germanų, 
slavų, baltų ir romanų šalių, 
o taip pat ir dainos, nepri
klausančios indo-europiečių 
kalbų šeimai - suomiškos, 
estiškos, turikškos, baskiš- 
kos, žydiškos ir hebraiškos. 
Viso 43 kalbose buvo dai
nuojamos dainos pagal 
originalius tų kalbų tekstus. 
Jos apėmė ne mažiau kaip 10 
šimtmečių ir, mano many
mu, pagal rekonstrukcijos 
dėsnius, seniausios buvo ar 
tik ne lietuvių. Pats Sepp, 
kaip mes jį familiariai vadi
nome. filologas, filosofas ir 
muzikas iš palinkimo ir, be
rods, nebaigtų studijų, ais
tringas dainininkas, visų 
tautų gerbėjas, gabus gita
ristas. Tai absoliutiškai savo

Aloyzas Baronas

Jonas Jakaitis buvo jau 
porą metų išsiskyręs su 
žmona. Jie išsiskyrė be pyk
čio, ketverių metų dukrelę 
pasiėmė žmona, o šešerių 
metų sūnelį Jonuką pasiliko 
jis. Vaikus jie susitikdavo 
viena ar kita proga, bet 
prieš metus žmonos įstaiga 
išsikėlė į kitą miestą ir nuo 
to karto Jakaitis nebematė 
dukrelės, o žmona berniuko.

Ar jis gailėjosi šio išsi
skyrimo, negalėtų pasakyti. 
Jie nesugyveno ir jis manė, 
kad geriau gyventi skyrium 
taikoj, negu kasdien rietis, 
ir net praėjusių Kalėdų, me
tu jis pagalvojo vienišas be
būdamas su vaiku, kad kal
bant apie taiką, ją reikia 
pradėti nuo savęs. Ir jis su 
savo žmona geriausiai sugy
veno šiuo metu, kai jos ne
buvo, negu per visus devy
nerius metus. Ir tačiau jis 
pasiilgdavo mergaitės ir 
jausdavosi kaltas už berniu
ką, kad šis neturi mamos.

Kol grįždavo iš darbo, 
vaiką žiūrėdavo senyva bu
vusi mokytoja. Į mokyklą 
vaiką išleisdavo jis pats, 
auklė jį pasitikdavo namie, 
abiems išvirdavo valgyti ir 
apžiūrėdavo jo drabužėlius. 
Jeigu tėvas kur nors turė
davo išeiti, mokytoja taip 
pat pabūdavo. Ji nemokėjo 
angliškai, su vaiku kalbėjo 
lietuviškai, todėl tėvui buvo 
malonu, kad vaikas taip 
gražiai taria lietuviškus žo
džius.

Jakaitis dirbo architektū
ros įstaigoj. Kartais sėdė
davo prie lentos ir susimąs- 

dalykui atsidėjęs, jokios ko
mercinės naudos nejieškan- 
tis žmogus. Nepaprastai do
mėjosi lietuvių ir latvių kal
bomis. Pristatant lietuvių 
liaudies dainas man pačiai 
tekdavo, pagal jo prašymą, 
visiems paaiškinti apie 
lietuvių kalbą, istoriją, kul
tūrą, pristatyti alfabetą, 
leisti žmonėms įsigyventi į 
tų dainų "lietuviškumą". 
Nebuvo daugiau jaudinančio 
dalyko, kaip po kelių valan
dų intensyvaus praktikavi- 
mosi apie 100-tas balsų už
traukdavo keturiais balsais 
"Tyliai, tyliai Nemunėlis te
ka". Visų svetimtaučių su
sidomėjimas lietuvių daino
mis, jų dalyvavimas tų dainų 
atlikime - tai vienas iš malo
niausių momentų mano pri
siminimų pynėje.

Skirtumai tarp Australi
jos ir Vokietijos universite
tų nėra pripuolami, o išsi
vystė pagal tam tikras susi
dėjusias istorines aplinky
bes. Vienas dalykas, kuris 
man tučtuojaus krito į akį 
Heidelberge buvo tas, kad 
ten kiekviename žingsnyje 
susiduri su istorija. Kiek
vienas pastatas, kiekvienas 
paminklas, gatvių pavadini
mai primena kokį nors svar
bų preities įvykį.

Dabartiniais laikais H-go 
un-tas aukštai vertinamas 
ne tik Europos kraštuose, 
bet ir kituose kontinentuo
se. Tą įrodo didelis skaičius 
tarptautinių studentų ir 
svečių dėstytojų iš viso pa-

•tydavo, 
balkono 
kartais 
kaupti, nes įvairios nelaimės 
su vaikais arba paauglių nu
sikaltimai jam primindavo 
statistiką, kad tai dažniau
siai išsiskyrusiųjų vaikai.

Netoli jų gyveno žmonos 
tėvai. Kai išsiskyrė, nutrūko 
ir su jais ryšiai, o tėvai vai
kaičius labai mylėjo. Jis ži
nojo, kad žmonos motina, o 
kartais ir tėvas, pasitikdavo 
Jonuką prie mokyklos, pa
kalbindavo, duodavo dolerį, 
tačiau į namus jie neateida
vo ir jis vaiko pas juos ne
leisdavo.

Jakaitis nemėgo anekdotų 
apie uošves, bet dabar jos 
nekentė, jam atrodė, kad ji 
buvo visų negerovių pra
džia, nors konkrečių kaltini
mų jai neturėjo. Bet šiaip 
mintyse ant jos labiau pyk
davo negu ant žmonos tėvo, 
bet susitikęs juos sveikin
davosi.

Vieną dieną berniukas iš 
mokyklos parsinešė lapą, 
kuriame buvo nubraižytas 
generacijos medis. Tėvai, 
sesuo, seneliai. Berniukas 
buvo suirzgęs.

— Tetyte, — pasakė susi
rūpinęs berniukas, — aš pa
žymėjau mamytę ir sesytę, 
bet aš dabar jų neturiu.

— Turim, bet jos ne kartu 
gyvena.

— Seselė mokytoja kalbė
jo apie Kalėdas, parodė Jė- 
zulį, Mariją ir Juozapą, ir 
pasakė, kad tai šventoji šei
ma.

— Taip, žinoma, tikrai

begalvodamas apie 
papuošalus. Jis 

negalėdavo susi-

REMK AUSTRALUOS 
LIETUVIŲ FONDĄ

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

Fonda stiprinsime ir jį ugdysime, jei įvairiomis 
progomis jam aukosime, stosime jo nariais ir 
nepamiršime jo surašydami testamentus. Testamentuose 
reikia įrašyti tiksliai angliškąjį Fondo pavadinima ir 
adresą:

AUSTRALIAN LITHUANIAN FOUNDATION INC.
50 Errol Street,
North Melbourne, Victoria

šaulio kampelių. Itin didelį 
respektą H-go u-tui rodo 
amerikiečiai, kurie jau nuo 
1930 metų remia u-tą ne tik 
studentais, bet prisideda ir 
prie pastatų. O antrojo pa
saulinio karo metu H-gas 
liko vienas iš kebų Vokieti
joje u-tų miestų karo audrų 
beveik nepaliestas ir sąmo
ningai amerikiečių nebom
barduojamas. Ir dabar žmo
nės pasakoja, kad iš lėktuvų 
snigę vokiečiams sveikini
mai su amerikiečių prižadu, 
jų šiame miestelyje nepulti.

Jokio stipraus istorinio ir 
.tradicinio jausmo neteko 
patirti Melb. u-te.

Norint geriau suprasti, 
kame glūdi esminiai skirtu
mai tarp M-no ir H-go u-tų, 
svarbu atkreipti dėmesį ir į 

šventoji šeima, — patvirtino 
tėvas, — Jėzulis augo toj 
šeimoj.

— Seselė sakė, kad kiek
viena šeima šventa, jeigu ji 
kartu meldžiasi.

Tėvas pyktelėjo ant sese
lės ir pasakė:

— Sunku kartais žmo
nėms sugyventi ir kartu 
melstis. Žinai, Jonuk, žmo
nės kartais negali sugyventi 
ir geriau kartu nebūti negu 
bartis, — ir pats pagalvojęs, 
kad geriau skyrium visai 
nesimelsti, negu drauge 
keiktis, pasuko kalbą kita 
kryptimi, — tau Kalėdų se
nelis atneš rekorderį, galėsi 
užrašyti ką kalbėsiu.

Berniukas nutilo ir tėvas 
galvojo, kad visa ši vaikui 
skriauda greit praeis. Dar 
metai kiti, paaugs ir niekas 
nebebus svarbu, bet vis dėl
to negalėjo tuo savęs įtikinti 
ir buvo irzlus.

Berniukas žaidė leisdamas 
automobiliukus ir tėvas 
klausydamasis radijo manė, 
kad nors ir labai gaila vaikų, 
kad ir labai negera skirtis, 
bet dar blogiau nesugyve
nant gyventi kartu.

Prieš pat Kalėdų atosto
gas Jakaitis grįžęs terado 
namuose tik mokytoją. Buvo 
giedrokas oras ir pagalvo
jęs, kad vaikas lauke, pra
džioje nieko nesakė, bet jau 
ruošdamasis sėstis prie stalo 
paklausė:

— Kur Jonukas?
Mokytoja nors ir jautėsi 

kiek kalta, bet drąsiai atsa
kė:

— Prie mokyklos pasitiko

A.L. Fondo Valdyba 

istorijos raidą Vokietijoje ir 
Australijoje.

Istorija rodo, kad pirmieji 
u-tai buvo įsteigti ne Vokie
tijoje, o Italijoje ir Prancū
zijoje. O patys ankstyviausi 
Vokietijos u-tai - H-gas ir 
kiti - kūrėsi pagal jau minė
tus egzistuojančius u-tus. Tą 
galima konstatuoti ir apie 
seniausius Anglijos u-tus 
Oxfordą ir Cambridge, ku
riems u-to modeliu buvo Pa
ryžius.

Tiek Vokietijoje, tiek ki
tuose Europos u-se pradžio
je jautėsi stipri bažnyčios 
įtaka. Pasaulietiška atmos
fera, t.y. mokslo laisvė, ne
diktuojama bažnyčios, įsi
gyveno labai pamažu; Vo-

Nukelta į 6 psl.

močiutė ir parsikvietė namo. 
Sako vėliau parves.

Jakaitis užraudo. Jis vos 
valdėsi nepradėjęs šaukti. 
Taip, jie parsivedė vaiką, 
kad pamatytų, kokia močiu
tė gera ir papasakotų, kaip jį 
mamytė myli. Gal tėvo ir 
nepeiks, bet savaime bus 
aišku, kad tėvas blogesnis. 
Jakaitis valdydamasis atsi
stojo ir nieko nesakė, bet 
mokytoja matė, kad jis 
pyksta ir pasiteisino:

— Aš juk nieko blogo ne
galvojau, pagaliau juk mo
čiutė ir aš su ja gatvėj nesi- 
mušiu.

— Aš nieko nesakau, — 
tarė Jakaitis, — ir vilkda
masis apsiaustą pridėjo, — 
galite eiti namo. Aš pats ei
siu dabar ir parsivesiu.

Jie abu išėjo pro duris ir 
atsisveikino. Pūtė šaltokas 
vėjas, retais tarpais skrido 
snaigės. Atsisveikinęs prie 
kampo mokytoją Jakaitis 
stipriai žengė, jam nuo pik
tumo buvo šilta ir jis nejautė 
vėjo.

Uošvių medinis namukas 
tebuvo tik už poros blokų. 
Jakaitis pyko ir valdydama
sis galvojo, kaip mandagiau 
uošvius išplūsti. Kai duris 
pravėrė uošvienė, jis nesu
spėjo net žodžio ištarti, nes 
ji, lyg atsiprašydama, sku
biai ištarė:

— Mes būtume tuoj par- 
vedę.

— Aš parsivesiu, — ištarė 
ramiai, tas moters lyg išsi
gandęs veidas privertė jį 
nuryti pyktį, o tuo tarpu iš 
čia esančio valgomo, ant 
grindų tupįs Jonukas šaukė:

— Tetyte, tetyte, tai gra
žus šuniukas.

Nukelta j 6 psl.
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Universitetai..
Atkelta iš 5 psl. 

kietijoje tik 18 š-je.
Kyla klausimas, kokios 

buvo studijos viduramžių 
laikais Vokietijos ir Anglijos 
u-se, kai u-to modeliais buvo 
Prancūzijos ir Talijos Urtai. 
Žinoma, tuo laiku apie Melb. 
u-tą negalėjo būti nė kalbos, 
nes Australija dar buvo ne
atrasta.

Vokietijoje susidarydavo 
mokytojų ir studentų bend
rovės - korporacijos, vadi
namos "studium generale”. 
Studentai ir mokytojai - visi 
priklausė dvasiškių luomui. 
Dėstoma buvo tai, kas buvo 
pripažįstama bažnyčios. 
Pirmą vietą užėmė teologija 
- "visų mokslų princesė” - 
tačiau, prieš tą kursą prade
dant, studentai (scholares) 
turėjo mokytis "artės” daly
kus, t.y. humanitarinius 
mokslus, pav. retoriką, dia
lektiką ir matematiką. Po to 
buvo įsigyjama B.A., o no
rint gauti Magistro laipsnį 
buvo mokomasi logikos, fizi
kos, metafizikos, etikos, po
litikos, astronomijos ir geo
metrijos. Studijavimo 
metodas buvo paskaitos 
(lectio) ir debatai (disputa- 
tio).

Melb. u-tas buvo įkurtas 
beveik 470 metų vėliau už 
H-go u-tą, tai ir Melb. u-to 
istorija palyginus trumpa. 
Nuo pat įsisteigimo 1855 m. 
Melb. u-tas kratėsi religinės 
įtakos: buvo nustatyta, kad 
Melb. administracijoje gali 
būti tik 4 iš 20 dvasiškiai.

M-nas - kolonistų miestas 
ir jo pažanga tampriai susi
jusi su aukso ieškojimo pa
sisekimais. Tų laikų laikraš
čiuose atsispindi pagrindinis 
klausimas liečiantis u-to

Mažoji...
Atkelta iš 5 psl.

Berniukas sėdėjo ant 
grindų. Iš kartoninės dėžės 
iškėlęs kojas ir galvą kvailai 
žiūrėjo mažas, juodas šuo.

Aha, pagalvojo' Jakaitis, 
štai koks sliekas vaikui gau
dyti, bet berniukas vėl šau
kė:

— Ar aš galėsiu jį pasiimti 
namo? Aš jį šersiu, mes jam 
sukalsim namelį, — jis neži
nojo, kaip pasakyti būdą.

— Ne, ne, nėra kur jo lai
kyti, — pasipriešino Jakai
tis. Jis nekentė šunų ir da
bar nenorėjo naujos bėdos.

— Galėsi ateiti pas mus su 
juo pažaisti, — pasakė uoš
vienė ir nuo tų jos žodžių 
Jakaitį vėl suėmė pyktis. Jis 
nieko nebenorėjo turėti su 
tais namais, bet tuo metu iš 
virtuvės atėjo su stiklu ran
koje uošvis ir tarė:

— Labas, gal škotiškos 
stiklą, artėjančių švenčių 
proga. Virtuvėj buvo girdė
ti, kaip radijas transliuoja 
jau per pora savaičių įgrisu
sią kalėdinę muziką.

— Ačiū, — Jakaitis paėmė 
stiklą ir minutę visi žiūrėjo į 
berniuką ir šunį. Vaikas šu
niuką iškėlė iš dėžės ir šis 
virsdamas kūliu bėgo kili
mu.

— Per kūčias gyvuliai 
kalba, ateik paklausyti ką jis 
pasakys, — nusijuokė uoš
vis.

— Nekalba, ne, — abejo
damas pažiūrėjo berniukas 
tėvui į akis.

— Žinoma, ne. Tai tik pa
sakos. Einam namo, — tarė 
šaltai tėvas.

— Galiu pasiimti? — vėl su 
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idėją:koldė:l i Melb. 
kolonisthi, kurių tikslas 
buvo greit praturtėti ir 
grįžti į Europą, užsimanė 
u-to? Be abejo, vienas iš 
akstinų turėti aukšto mokslo 
įstaigą, buvo neseniai 1850 
m. įsteigtas Sydnejaus 
u-tas. Be to, kolonijai pralo- 
bus, atsirado ir tikras susi
domėjimas mokslu. Pasitai
kydavo tokių kaip Charles 
La Trobe, kurie pilnai pri
pažino ir rėmė švietimo ir 
aukštojo mokslo idėją. Jis 
buvo įsitikinęs, kad u-tas ne 
tik skatins siekti aukštojo 
mokslo, bet kels ir žmonijos 
moralę, kas naujai kolonijai 
buvo labai svarbu.

Jau iš pat pradžių Melb.: 
u-te pasirodė tendencija 
įvesti praktiškus dėstomuo
sius dalykus, t.y. tokius, ku
rie turėtų praktiškos vertės 
ir paruoštų inžinierių, meta
lurgų, geologų ir pan. Taigi, 
Melb. u-tas jau savo kūdi
kystėje rodė respektą ne 
klasiškiesiems, o tikslie
siems mokslams.

Mano manymu, praktiš
kumas ir utilitarizmas yra 
nulėmęs Melb. u-to raidą, 
tuo tarpu H-go u-te pasiliko 
stipriai užakcentuotas pats 
studijavimas. H-go ir kiti 
Europos u-tai kreipia daug 
dėmesio į tai, kad studentai, 
nežiūrint ką jie bestudijuo
tų, įgautų platų universalų 
žvilgsnį į visumą. Vokietijo
je žymus šios minties ska
tintojas buvo Wilhelm von. 
Humboldt. Tai turi reikšti, 
kad studentas specializuo
damasis savo pasirinktai 
profesijai, nepamestų iš akių _ 
ir kitų dalykų.

Taigi, in nuce, H-go ir 

baime paklausė berniukas, 
— aš jį šersiu ir žiūrėsiu. 
Nupirk man mapą valyti.

Tėvui dabar pagailo vai
ko. Štai, šuo nori meilės, 
vaikas nori, uošviai nori, visi 
nori meilės, nori mylėti ir 
būti mylimi. Tik jis vienas 
pilnas neapykantos nežino 
ką sakyti.

— Tegu ateis pažaisti, — 
pasakė uošvis, — pabus ir 
pareis. Nebus nei jums bė
dos. Vaikas juk nekaltas, 
kad tėvai susipyko.

Niekas nekaltas, niekas 
nekaltas, galvojo Jakaitis, o 
visur neapykanta, bet jis 
prisiminė sakinį, kad taiką 
visi turi pradėti nuo savęs.

— Gerai, galėsi ateiti, — 
pasakė, — o dabar vilkis 
paltuką ir einame.

Uošvė atnešė apsiaustėlį 
ir minkštą kepurę. Berniu
kas pasiėmė knygas ir ištie
sė šuniukui ranką:

— Sudiev, — pakratė jis 
mažą, bet turinčią dideles 
letenas šuns koją.

— Ir vardą turi jam su
galvoti, — pasakė uošvė.

Tėvas su sūnumi išėjo ir 
eidamas jautė, kad slūgsta 
neapykanta vaiko sene
liams. Jakaitis jautė, kad 
dalis taikos pasiekia jo širdį. 
Mažytės taikos spindulys 
buvo grįžęs ir Jakaitis, lai
kydamas berniuko ranką, 
kuris garsiai svarstė kokį 
šuniukui parinks vardą, ėjo 
ir nieko negirdėjo. Jis 
džiaugėsi vaiko džiaugsmu 
ir dabar Jakaičio net garsi, 
einanti iš krautuvių, Kalėdų 
muzika nebeerzino. Jis tik 
galvojo — toks sunkus, kad 
ir mažos ramybės, mažos 
taikos ir trupučio geros va
lios kelias.

M-no un-tų palyginime iš
ryškėjo, mano manymu, 
trys dalykai:

1 H-go u-tas absoliučiai 
susijęs su krašto (Lando - 
Pfalzo) bei paties miesto 
istorija. M-no u-tas neskati
na tradicijų sąvokų, gal net 
jas ignoruoja. (Jau grįžus 
teko patirti, kad dabar čia 
siaučianti nauja liga - ”Aus- 
traliana”, t.y. didelis susido
mėjimas Australijos praei
timi. Kažin ar tiesa?’)

2. H-gas seka Europos 
u-tų tradicijas, M-nas gi 
Anglijos pavyzdžius. Nuo 
pat pradžios Melb. buvo 
svarbūs Oxfordo ir Camb
ridge u-tai, nes iš ten nuo 
pat įsikūrimo dienų plaukė 
dėstytojai.

3. Melb. studijos formalia 
prasme yra sistematiškes- 
nės, bet ir paviršutiniškes- 
nės negu H-ge. Humanitari
nius mokslus einant, Melb. 
greičiau baigsi ir įsigysi dip
lomą, o H-ge ilgiau studijuo
si, bet žinių akiratis bus pla
tesnis. Vokietijoje nėra di
desnio piktžodžiavimo, kaip 
ką nors pavadinti ”Fach- 
idioten” verslo ar amato 
idiotu, t.y. tokiu žmogum, 
kuris domisi tik savuoju 
verslu, o neigia ir ignoruoja 
kitus mokslus bei kitų žmo
nių interesus.

Adelaidinės
Adelaidėje pokalėdinės 

nuotaikos labai blankios. 
Lietuvių Namuose ir Šv. 
Kazimiero parapijoje iki 
sausio 16 d. nebuvo išduo
dami pietūs, nevyko repeti
cijos, tik "prisiekusieji’’ te
silankė lietuviškuose cent
ruose.

Pamažu gyvenimas grįžta 
į normalias vėžes; vėl išduo
dami pietūs, vėl prasidės 
tuoj savaitgalio mokyklose 
mokslas. Vienintelė institu
cija, kuri be pertraukos dir
ba, tai Adelaidės Lietuvių 
Radijas. Jis sąžininkai kiek
vieną šeštadienio rytą pra
kalba į savo klausytojus.

*_ *
Teko išgirsti įvairių nuo

monių apie praėjusias Lie
tuvių Dienas. Vieniems vis
kas buvo kuo geriausiai; kiti 
skundėsi, kad LD buvo per
krautos parengimais ir ne
buvo galima suspėti visuose 
dalyvauti; kur dar svečiavi
masis ir naujos pažintys? 
Dar kiti priekaištavo, kad 
LD Melbourne buvo skiria
mos ir didesne dalimi atlie
kamos pačių melbourniškių, 
nes iš šešių parengimų tris 
atliko patys melbourniškiai.

»_ *
Adelaidiškiai vėl pergy

veno provinciališkumo 
kompleksą. Atvykęs jauni
mo ansamblis iš Los Angeles 
Adelaidę aplenkė. Kiek teko 
sužinoti, tai padaryta be 
blogos valios, mat visi 
’’Spindulio” ansamblio nariai 
privalėjo anksčiau grįžti į 
namus.

*_ *
Adelaidėje mirtis sausio 

mėnesį palietė net tris ade- 
laidiškius: Leoną Kazlauską, 
Zigmą Vabolį ir P. Pranciulį. 
Tikimės, kad jos apsilanky
mai šiais metais bus kuo re
tesni.

* _ *
Kun. klebonas A. Spurgis 

sausio 24 d. sunkiai susirgo 
ir jam padaryta operacija. 
Ligonis pamažu sveiksta ir 
tikisi po savaitės grįžti į na
mus, bet porą mėnesių ne-

Pastangų ir darbo..
Atkelta iš 3

vargo ir spūsties galėtų 
visos tautinių šokių grupės 
"išsistiesti”.

Naujų Metų sutikimo ba
liai vyko dvejose vietose. 
Kadangi neteko dalyvauti, 
tad apie jų sėkmingumą ne
galiu pasakyti. Kiek teko 
vėliau nugirsti abu sutikimai 
buvo pripildyti dalyviais.

Iškilmingos pamaldos 
vyko St. Patrick’s Melbour
ne katedroje. Katedra labai 
erdvi ir patogi, netoli nuo 
LD atidarymui pasirinktos 
salės.

Įspūdinga ir graži pamal
dų pradžia: įėjimas visų pa
maldas laikusių kunigų ir 
arkivyskupo, sekant orga

nizacijų vėliavoms. Po pa
maldų visi žygiavome į LD 
atidarymą. Gaila, kad eise
noje nebuvo jokios tvarkos 
ir kiekvienas žygiavo pagal 
savo nuovoką ir išmanymą. 
Vėliavnešiai nužygiavę į 
Dallas Brooks salę nusivylę 
susuko vėliavas, nes nebuvo 
paruošti joms stovai. Vistik 
vėliavos scenoje būtų 
suteikusios iškilmėms puoš
numo ir orumo.

Vienas iš pagrindinių LD

pabiros
galės atlikti pastoracinių 
pareigų.

Linkime sveikatos!

Paskutinę sausio dieną 
Adelaidėje termometras 
pakilo iki + 41.8. Kadangi 
tai buvo nedarbo diena, tai 
kiekvienas vėdinosi pagal 
savo išmanymą; vienas tau
tietis patarė, kad kaip ir nuo 
ligos, kuo susirgai tuo ir gy
dykis, taip ir jo receptas per 
karščius atsivėsinti esąs: - 
geros rūšies brendė ir karš
ta arbata. Reikės pamėginti!

♦_ *
Sausio 23 d. Šv. Kazimie

ro parapijos vasarvietėje - 
Baltijoje įvyko metinis "pik
nikas". Suplaukė apie 80 
žmonių. Numatytą
programą teko keisti, nes 
gražus oras, šaltas alutis ir 
"kilmingieji” gėrimai bei 
karšti užkandžiai dominavo 
ir programa liko pusiau iš
klausyta...

»_ *
Svaitgalio mokyklos vėlei 

pradėjo darbą. Vis sunkiau 
pavyksta prikalbinti tėvus, 
kad šie leistų savo vaikus į 
mokyklą. Nenuostabu, nes 
raginimai per mūsų spaudą 
ir radiją, per susirinkimus, 
ar pamaldas jų nepasiekia, 
nes jie neskaito lietuviškų 
laikraščių, nesiklauso radijo 
ir nesilanko nei į susirinki
mus, nei į pamaldas. Kaip 
juos pasiekti?

*_ *
Jau kiek laiko serga Ade

laidės Muziejaus — Archyvo 
vedėjas M. Rudzenskas. 
Jam sergant, Muziejų 
tvarko jo padėjėjas V. Pata
šius. Neseniai į pagalbą atė
jo ir jaunesnės kartos (vidu
riniosios) Č. Pečiukaitis. 
Malonu, kad atsiranda as
menų, kuriems rūpi lietu
viškas gyvenimas. Linkime 
Č. Pečiukaičiui sėkmingo 
darbo!

Vibaltis

psl.
metu suvažiavimų yra ALB 
Tarybos narių sesija - suva
žiavimas. Suvažiavimo sėk
mingumas priklauso nuo 
tinkamo pasiruošimo; 
suteiktos informacijos suva
žiavimo dalyviams, darbot
varkės sudarymo, prezidiu
mo ir, žinoma, nuo atvy
kusiųjų ALB Tarybos narių 
pasiruošimo ir Bendruome
nės reikalų supratimo.

XVm-ji ALB Tarybos se
sija posėdžiavo Melbourne 
Lietuvių Namuose. Posė
džiams salė gera, tik nebuvo 
tinkamai paruošta scena ir 
šviesos; teko ieškoti "žibu
rio” norint skaityti praneši
mus. Gal ir nereikšmingas 
dalykas, bet ankstyvesniuo
se suvažiavimuose ALB Ta
rybos nariai visuomet būda
vo, tos vietovės, kur vyksta 
suvažiavimas, Apylinkės 
Valdybos pavaišinti pietu
mis. Gražus žestas, nes ALB 
Tarybos nariai, gal būt, yra 
vieninteliai, kuriems jokios 
su atvykimu į suvažiavimą 
išlaidos nėra kompensuoja
mos. Melbourne to "pavaiši
nimo” nebuvo, nebuvo net 
ALB Tarybos nariams 
rezervuoti stalai pietums, 
taip, kad nevienam teko pa
laukti kolei atsiras laisva 

!vieta. Vistik ALB Tarybos 
narių suvažiavimas yra mū
sų Bendruomenės vyriausia 
instancija ir šiek tiek ją 
gerbti reikėtų.

Nyksta ir ankstyvesnėse 
LD įsivyravusi tradicija pa
rūpinti visiems į LD atvy
kusioms svečiams nakvynes. 
Tai geras dalykas, nes ren
gėjams tai buvo ir dabar yra 
viena iš didžiausių problemų 
ir pareikalauja didelių pas
tangų. Dauguma mūsų 
tautiečių yra "prakutę” ar 
susipažinę, taip kad jiems 
parūpinti nakvynes yra be- 
' reikalingas vargas. Sporti
ninkams ir jaunimui, kuris 
dalyvauja programose, nak
vynės parūpinamos ir, 
atrodo, kad šis darbas buvo 
sėkmingai atliktas.

Vykdamas į LD stengiausi 
nieko nepamiršti, bet kaip 
visuomet, atvykęs pastebė
jau, kad pamiršau išsikirpti 
LD programą iš mūsų pe
riodinės spaudos. Ieškojau 
jos atvykęs Melbournan, bet 
LD programos nebuvo at
spausdintos, nors tai labai 
nedaug kainuotų, o atvyku- 
siems patogumas labai dide
lis, ypatingai tiems, kurie 
buvo apsistoję viešbučiuose 
ir nebuvo ko paklausti; kas 
ir kur vyksta?

Grįžau pakilia nuotaika ir 
su šviežiu sąmoningumu bei 
supratimu mūsų siekių ir j 
tikslų išeivijoje. LD Mel
bourne buvo sėkmingos, 
gražiai ir tvarkingai praėjo, 
dalyvavo daug lietuvių iš 
visos Australijos ir užsienio. 
Tikiuosi, kad iškelti bei pa
minėti nesklandumai bus 
rengėjų priimti be kartėlio, 
nes Lietuvių Dienos yra 
aukščiausia mūsų tautinio 
sąmoningumo menifestacija, 
todėl reikalinga jas kuo gra
žiau, įspūdingiau pravesti, o 
pasitaikiusias spragas ir 
plyšelius, bendromis jė-1 
gomis lopyti ir stengtis jų i 
nepakartoti.

V. Koras 
wvwwwwwwvww

Daug sužinosi 
skaitydamas 
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įuuiuus važiuoją svečiai, jau 
“igia susimokėti savo 
kelionės depozitus. Šioje 
ęupėje bus apie 100 žmonių, 
mrmosios grupės kelionės 
maršrutas. Iš Melbourno iš
vykstama birželio 2-rą dieną 
6 vai. vak. įj. jį Sydnejaus 
7-45 vak. QUANTAS lėktu
vo Flight QF 3. Tą pačią 
«eną 6.05 vak. (laiko pasi
keitimas) atvykstama į San 
t rancisco ir iš jo išvykstama 
X®padienį birželio 4-tą dieną 
v.20 vai. ryte į Clevelandą. 
^vykstama 8.95 vai. ryte ir 
?.a būsime iki antradienio 
■Iželio 7 dienos. Šios dienos 
1010 vai- ryte išvykstama į 
Detroitą, kur būsime iki 
Šeštadienio biržeho 11 d. 
1050 vai. ryte išvykstame Į 
Baltimore ir čia būname iki 
birželio 14-tos. Būnant Bal- 
timorėje organizuosime 
ekskursiją į Wašingtoną, 
kur be kitų įžymybių, ban
dysime apžiūrėti ir Lietuvos 
pasiuntinybės rūmus. Iš 
Baltimorės skrendame į 
New Yorką, kur būsime iki 
penktadienio birželio 17-to. 
B čia skrendame į Toronto, 
Kanadą, kur būsime iki bir
želio 21 , antradienio. Iš To
ronto skrendame į Bostoną, 
kur būsime iki birželio 23 d. 
vakaro, kada išskrisime į 
Čikagą ir ten būsime birželio 
23 dieną 8.43 vai. vakare. Iš 
Čikagos išvykstame liepos 5 
dieną ir skrendame į Las 
Vegas, iš kur išvykstame 
liepos 8 dieną į Los Angeles. 
Čia būsime iki liepos 12 d. ir 
per San Francisco skrenda
me į Honolulu, kur būsime 
iki liepos 15 d. Į Sydnejų 
grįžtame liepos 16-tą dieną 
6.25 ryte ir į Melbourną 9.15 
ryte.

Šiuo metu, išskyrus dvi 
vietas Amerikoje, visi 
skridimai yra patvirtinti. 
Sportininkams, skrendan
tiems ne su pagrindine išvy-

LAIŠKAS REDAKCIJAI

"PAREMKIME
SPORTININKUS'

"Mūsų Pastogėje” Nr. 4, 
Antanas Laukaitis, išvykos į 
Čikagos žaidynes vadovas, 
kreipiasi į Australijos lietu
vius paramos, kuri reikalin
ga sportininkų aprangai įsi
gyti, tačiau nieko nesako 
apie tai, kad jo grupei uni
formas nupirkti pažadėjo 
"Palanga” ir "Litas’'.

A. Laukaitis nusižengė 
mūsų sporto organizacijai, 
kai 1980 m. pabaigoje, nepa
sitaręs su ALFAS Valdyba 
(ko reikalauja išvykos įsta
tai), pasirinko kelionei jam 
asmeniškai paslaugų 
TPalangos” biurą ir laikosi į 
jį įsikibęs, nežiūrint to, kad 
ALB Krašto Valdybos orga
nizuojamos išvykos kelionės 
kaina yra žemesnė. Ja pasi
naudojus jokios nesantaikos 
savo tarpe nebūtumėm tu
rėję.

A. Laukaitis drįsta prašy
ti Australijos lietuvių para
mos, nors pereitais metais, 
Velykų metu įvykęs ALB 
vadovų suvažiavimas Mel
bourne išnešė rezoliuciją.

Pasirengimai

KELIONĖS MARŠRUTAS

graži aplinkuma, maudymo
si baseinas ir visa kita su
teiks malonumą ir mažiems, 
ir dideliems, tuo pačiu pare
miant ir vykstančius sporti
ninkus. Atminkite, šešta
dieni kovo 12 vakaras su 
sportininkais. Pradžia 5 vai.

SVEIKINAME IR
DĖKOJAME

Išvykos Organ. Komite
tas, vadovas ir visi sporti
ninkai, vykstantieji repre
zentuoti Australijos lietu
vius, nuoširdžiai sveikina 
taip pat mūsų didžiąją lietu
vių reprezentantę Australi
joje, ponią Oną Baužienę, 
apdovanotą British Empire 
Medaliu. Ponios O. Baužie- 
nės, BEM asmenyje, Sydne
jaus jaunimas ir sportininkai 
visuomet rado draugišką 
prieglobstį ir paramą. Ir šį 
kartą, prisiųsdama 50 dol. 
čekį, ji rašo: "Atsiliepdama į 
šauksmą, paremti sportišką 
jaunimą, vykstantį į P.L.Sp. 
Šventę ir norėdama prisi
dėti, siunčiu jums savo auką, 
linkėdama geriausios sėk
mės”. Nuoširdus sportiškas 
ačiū p. O. Baužienei, BEM.

P.L. SPORTO ŠVENTĖ 
PRASIDĖJO

Vasario 5-6 dienomis 
Amerikoje prasidėjo II-jų 
Pas. Liet, sporto žaidynių 
slidinėjimo varžybos, vėliau 
ir Amerikos Pabaltiečių sli
dinėjimo pirmenybės. Kaip 
rašo Amerikos lietuvių 
spauda, tai į šias varžybas 
užsiregistravo rekordinis 
skaičius slidinėtojų ir di
džiausią staigmeną bei sen
saciją padarė iš Australijos 
atvykę mūsų reprezentantai 
D. Kraucevičius iš Sydne- 
jaus ir A. Vaitiekūnas iš 
Melbourne. Į juos atkreiptas 
ypatingas dėmesys, 
kos grupe, jų agentai turi 
patvirtinti lėktuvų skridi
mus Amerikoje, užsakyti 

kad lietuviams netinka vykti 
į Čikagą per kelionės biurą, 
kuris bizniauja su mūsų 
tėvynės okupantais. Išvykos 
pareigūnų tarpe matysime 
pavardes, kurių mūsų 
sporto veikloje dar neteko 
girdėti. Jie šias pareigas 
užims, pasižadėję vykti ne 
su savo klubu, bet A. Lau
kaičio organizuojamoje gru- 

pat paskelbė, kad vadovai. 
Kurie nevyks per "Palangą”, 
nustos tų pareigų.

Iš savo pusės siūlau ir 
prašau remti tik tuos spor
tininkus jų sportinei apran

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

Funerals of Distinction
17 RAILWAY PDE. 

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

hotelius, parūpinti trans
portą iš jų ir į juos ir sude
rinti visą kelionę su bendra 
grupe.

Visi keliaujantieji su pir
ma ar antra grupe, kuri iš 
Sydnejaus išskrenda birže
lio 21 dieną ir skrenda tiesiai 
į Čikagą, turi iki balandžio 
1-mos dienos susimokėti pil
ną kelionės kainą, nes vasa
rio mėn. bus pakeltos kelio
nės kainos ir, iki to laiko ne
susimokėjus, reiks mokėti 
daugiau.

REMIA SPORTININKUS

Išvykos Org. Komitetas 
paskelbė aukų vajų paremti 
vykstančius sportininkus. 
Tuoj pat atsiliepė mūsų ži
nomi sporto rėmėjai, sydne- 
jiškiai Pr. Mikalauskas, ku
ris savo dosnia auka visuo
met remia sportininkus, pa
aukojo 200 dol., Gediminas 
Pečiulevičius-Peck iš Can
berros - 200 dol., žymiųjų 
Geelongo sportininkų brokų 
Obeliūnų tėvas A. Obeliū-

GOLFAS

Tikriausiai golfas yra vie
na iš tų sporto šakų, kur ne
pasireiškia varžybinė aistra, 
bet, per socialiniai gražų 
bendradarbiavimą, 
pasireiškia daugiau rekrea
cinio pobūdžio pasitenkini
mas, nes varžybos vyksta 
parkuose, kur gamtos 
prieglobstyje kvėpuojame 
grynu oru, o bevaikštant 
kartu su kitais dalyviais, so
cialiniai bendraujama. Ne
nuostabu, kad, kiekvienais 
metais, golfo varžybose at
siranda vis daugiau dalyvių. 
Šį kartą, viename iš gra
žiausių Viktorijos golfo 
aikštynų - Riversdale Golf 
Club - kur paprastai vyksta 
svarbios Australijos golfo 
varžybos, susirinko net 36 
Australijos lietuvių golfi- 
ninkai.iš kurių turėjome 6 
moteris. Beveik visos vieto
vės buvo atstovaujamos, nes 
turėjome 8 iš Canberros, 7 iš 

gai apsimokėti, kurie į žai
dynes vyks ALB Išvykos 
Komiteto organizuojamoje 
grupėje.

Su pagarba
R. Sidabras

Kaimo šundaktaris serga, 
aukšta temperatūra ir jam 
pašaukė daktarą. Atėjęs 
daktaras sėdo ant lovos ir 
ima už "rankos, patikrinti 
pulsą. Šundaktaris paslepia 
ranką po patalais ir sako:

— Ponas daktare! Kai tu 
ir aš mūsų pacientus laiko
me už durnius, tai mes iš to 
duoną valdome. Bet tu ir aš, 
kaip profesionalai labai 
gerai žinome, kad tokio pul
so visai nėra... 

nas, linkėdamas sėkmingos 
išvykos ir laimingo sugrįži
mo, paaukojo 100 dol. Syd- 
nejiškis veteranas sporti
ninkas VI. Šneideris paau
kojo 50 dol. ir mūsų šachma
tų meisteris V. Liūgą 10 dol. 
Nuoširdus ačiū visiems. Ti
kėsimės, kad ir kiti Austra
lijos lietuviai ir paskiros or
ganizacijos prisidės prie 
sportininkų piniginio vajaus.

IEŠMINĖ - B—B—Q

Kovo 12-tą dieną (gerai 
atsigaut po visų rinkiminių 
bėdų - pralaimėjimų ar lai
mėjimų) p.p. Marica ir 
Romas Cibai, savo reziden- 
'cijoje 65 Huntleys Point Rd., 
Huntleys Point, rengia leš- 
minę - B—B—Q, sporti-

33—čioji Sporto Šventė
Leonas Baltrūnas

Geelongo, po 3 iš Adelaidės 
ir Sydnejaus, 2 iš Pertho ir 
14 iš Melbourno. Golfo var
žybos vyko dvi dienas ir 
buvo žaidžiama dviem 
ratais. Galutinėje pasekmė
je laimėtojais tapo: vyrų 
grupėje: I - J. Tilmanis 
Melo. "Varpas”, H - Č. Ži
linskas Canb. "Vilkas”, III - 
E. Koszela Geel. "Vytis". 
Moterų grupėje: I. K. Ženk 
Geel. ’’Vytis”, II - R. Ženk 
Geel. "Vytis”, IH - V. Bren
ner Geel. "Vytis".

Sudaryta komisija, kuri 
tikrino sėkmingiausius gol- 
fininkus ir jų nutarimu nu
statyti laimėtojai: VYRŲ 1. 
Alg. Bertašius (Melb.), 2. Č. 
Žilinskas (Canb.) ir 3. A. 
Skimbirauskas (Melb.). 
MOTERŲ: 1. K. Ženk 
(Geel.), 2. V. Brenner (Geel.) 
ir 3. B. Šilinis (Canb.)

SKVOŠAS

Tikriausiai yra vienas iš 
greičiausių varžybinių žai
dimų, kur ne tik greitis, bet 
fizinis patvarumas ir reflek
sai turi būti nepaprastai 
gerai išlavinti. Šioje sporto 
šventėje skvošo varžybose 
dalyvavo 12 vyrų ir 2 mote
rys. Po vienos dienos karštų 
kovų nugalėtojais tapo: vy
rų grupėje 1. J. Penkaitis 
Sydn. "Kovas”, 2. Budzins- 
kas Canb. "Vilkas”. Moterų 
grupėje: 1. R. Rupinskaitė 
Adei. ’’Vytis”, 2. B. Hornaitė 
Sydn. "Kovas”.

BILIARDAI
Įvyko vokiečių klube, kur 

ne tik tvarakingai išrikiuoti 
biliardo stalai, bet ir visi pa
togumai buvo žaidėjų nau
dojimui (įskaitant turtingą 
barą su gėrimais). Įdomu 
pastebėti, kad biliardas žai
džiamas daugiausiai viduti
nio ir vyresnio amžiaus lo
šikų.

Vienos dienos varžybose 
dalyvavo 16 žaidėjų, kur pa-

Sovietų Andropovas pa
siūlė Jungtinių Tautų gen. 
sekretoriui Perez de Cuellar 
atvykti į Maskvą pasitarti 
dėl Afganistano. Kaip žinia, 
J.T. jau kelis kartus reika
lavo, kad sovietai pasi
trauktų iš Afganistano. 

ninku, vykstančių i Ameriką 
ir Kanadą parėmimui. Kvie
čiami visi kuo skaitlingiau 
dalyvauti, nes ypatingai
SLIDINĖJIMO

REZULTATAI

Pasaulio lietuvių žiemos 
sporto slidinėjimo varžybo
se, kurios vyko Amerikoje 
prie Clevelando, australie- 
čiai Algis Vaitiekūnas slalo
me ir didžiajaune slalome iš
sikovojo trečią vietą vyrų 
atviroje klasėje, Dimitrijus 
Kriaucevičius laimėjo II 
vietą didžiajame slalome 
veteranų klasėje. Skaičiuo
jant taškus pagal ŠALFASS 
klubinę taškų lentelę aus- 
traliečiai užėmė antrą klubi
nę vietą.

vienėse žaidynėse nugalė
toju tapo Petras Snarskis 
Adei. "Vytis”, o komandiniai 
laimėtojų laurus pasiėmė 
Melbourne ’’Varpo” 
populiarūs žaidėjai - tėvas ir 
sūnus E. ir E. Marganavi- 
Sai.

Kiek skirtingai, žiūrovų ir 
dalyvių atveju praėjo 33-sios 
Sporto Šventės atidarymas 
tiek buvo pasigendama, 
ypatingai žiūrovų šios šven
tės uždaryme. Kaip jau 
anksčiau minėjau, daug 
sportininkų dalyvauja 
kituose Lietuvių Dienų pa
rengimuose ir todėl nemažai 
sportininkų nebesimatė už
darymo iškilmėse. Vėl iškil
mingas paradas, gražiai 
išsirikiavę sportininkai, 
sveikinimai, padėkos ir 
kitokios kalbos, o ypatingai 
laimėtojams išdalinimas do
vanų visuomet būna gana 
jaudinantis momentas mūsų 
Sporto Švenčių programoje. 
Todėl ateityje reiktų prašyti 
mūsų sporto klubų įgalioti
nių, kad dėtų daugiau pas
tangų, kad visi sportininkai 
dalyvautų uždarymo apei
gose. Sporto Šventės vy
riausias šeimininkas Vikto
ras Adomavičius pasikvietė 
Melbourno A.L.B. apylinkės 
pirmininką, kuris labai nuo
širdžiai, pasikalbėdamas su 
kiekvienu laimėtoju, įteikė 
jiems dovanas. Lietuvos 
himnui skambant, visiems 
buvo aišku, kad dar viena 
iškilminga ir didinga Aus
tralijos lietuvių Sporto 
Šventė baigta. Naujos pa
žintys, nauji draugai ir nauji 
išgyvenimai ilgam liks dau
gelio atmintyje. Kitiems bus 
akstinas daugiau pašvęsti 
laiko savo sugebėjimų page
rinimui, kad sekančioje 
šventėje atsiektų geresnių 
rezultatų.

šeši šimtai sportuojančio 
jaunimo ir jų draugų susi
rinko į Show Grounds patal
pas Naujųjų Metų sutikimui, 
kur muzikos garsams liejan
tis, naujai įsigyta draugystė, 
buvo dar daugiau sutvir
tinta. Laimingų Naujųjų 
Metų linkėjimai su karatais 
bučiniais įrodė, kad Austra
lijos lietuvių sportininkai 
priklauso vienai darniai ir 
labai gyvai organizacijai, 
kuri jungia visą mūsų jau
nimą.

T
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Informacija
TALKA SUMAŽINO
PROCENTUS UŽ

PASKOLAS

Nuo balandžio 1 dienos 
TALKOS Valdyba sumažina 
‘/z % už visas paskolas. Da
bar Talkos procentai už pas
kolas yra vieni iš žemiausių 
visų Kredito Kooperatyvų 
Viktorijoje.

Procentai už indėlius (de
posits) kol kas paliekami to
kie patys: už einamąsias 
sąskaitas (on call) moka 9%, 
už terminuotus indėlius nuo 
12 iki 15 % metinių palūka
nų priklausomai nuo sumos 
dydžio.

Talkos Valdyba

LIETUVIŲ KALBA Į 
UNIVERSITETĄ!

Lietuviškų Studijų Komi
tetas praneša, kad jau su
rinkta virš 2000 parašų, kas 
sudaro tik vieną penktadalį 
numatyto tikslo (10.000). 
Peticijų parašų rinkimas 
pratęsiamas iki birželio 1 
dienos.

Nuoširdžiai kviečiame 
visus tautiečius aktyviai įsi
jungti į mūsų pradėtą vajų 
pritraukiant kuo daugiau 

SYDNEJAUS LIETUVIŲ TEATRAS "ATŽALA” 
vasario 27 d., sekmadienį, 3 vai. Sydnejaus Lietuvių Klubo salėje kartoja 
Tennessee Williams 4 scenų dramą

Staiga pereitą vasarą
Režisierius PAULIUS RŪTENIS, dekoracijos Jolantos Janavičienės.

Bilietai prie įėjimo: $ 5 suaugusiems ir $ 3 pensininkams ir moksleiviams.
Salėje vietos nenumeruotos

talkininkų renkant parašus 
ir australų bei kitataučių 
tarpe.

Peticijų formuliarai gau
nami per ALB apylinkių 
valdybas arba kreiptis tie
siog paštu: Liet. Studijų 
Komitetas, 361 Tooronga 
Rd., East Hawthorn, Vic. 
3123.

Lietuviškų Studijų 
Komitetas

Vasario 10 d. iš Amerikos 
atvyko dailininkas ir poetas 
Jonas Rūtenis aplankyti 
Sydnejuje savo brolio Pau
liaus Rūtenio. žada kiek il- 
liaufusSta **********************************
gyvenimu.

Vasario 12 d. Josonija Pa- 
laitis (Palaitienė) atidarė ta
pybos darbų parodą, pava
dintą Lord Howe Island 3. 
Paroda vyksta Australijos 
Muziejuj, College St., ir bus 
atidaryta iki kovo 13 d. Pa
rodą remia Riley Street Ga
lerija, Australijos Muziejus 
ir Lord Howe Island Istori
jos Draugija. Visi kviečiami 
atsilankai.

SYDNEJAUS LIETUVIŲ NAMUOSE
16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN (tel. 708 1414)

Vasario 26 d. 7 vai.
BALTGUDŽIŲ BALIUS - ŠOKIAI 

Kviečiami visi - {ėjimas laisvas

Vasario 27 d., sekm., 3 vai., 
ATŽALOS TEATRO SPEKTAKLIS 
Tennessee Williams 4 scenų drama: 
’’STAIGA PEREITĄ VASARĄ” 
Įėjimas $ 5 asmeniui,

$ 3 moksleiviams ir pensininkams.

paskolų — aukų vajus
TEBETĘSIAMAS. PRISIDĖSIKE VISI!

PRANEŠIMAS

Sydnejaus Lietuvių 
Katalikų Kultūros Draugija, 
talkininkaujant sportinin
kams, skautams ir ateitinin
kams, kovo 6 d. rengia įdo
mią KAZIUKO MŪGĘ tuoj 
po liet, pamaldų Lidcombe 
parapijos salėje. Bus galima 
atsigaivinti įvairiais šaltais 
gėrimais, skaniai pavalgyti, 
išbandyti laimę loterijose, 
įsigyti lietuviškų knygų, 
žurnalų Aušros Vartų 
stebuklingą šv. Marijos pa

veikslą (tik $ 2) ir kitokių 
prašmatnybių. Taip pat bus 
ir skanių barankų - riestai
nių.

Savo atsilankymu parem- 
site organizacijas, o taip pat 
ir Syd. Liet. Savaitgalio 
Mokyklą.

Kiečiame visus iš arti 
toli.

ir

Rengėjai

SKAUTŲ ŽIDINIO
NARIAMS

Pranešu, kad vasario 27 d.
2 vai. Liet. Klube šaukiama 
Židinio metinė sueiga. Rink
sime naują Židinio vadovybę 
(šiuo metu į Židinio tėvūnus 
yra du kandidatai) bei tarsi- 
mės einamaisiais reikalais.

Kadangi sueigos laikas 
yra labai ribotas, prašome 
narius atvykti punktualiai. 
Sueigos metu bus galima 
susimokėti nario mokestį ir 
užsiprenumeruoti skautiš
kos spaudos. Narių dalyva
vimas būtinas.

* * ♦I 
?i

AUKOS AUSTRALIJOS 
LIETUVIŲ FONDUI

A.a. Veronikai Miliaus
kienei, Perthe, W.A. mirus, 
vietoj gėlių aukojo A.L. 
Fondui:

$ 20 A.L.B. Pertho Apy
linkės Valdyba (70)

Po $ 10 - J. Babarskas, B. 
Butkys, J. Čižas, B.A. Ka- 
teivos (30), T.V. Kaspučiai, 
E.P. Plučai, A.B. Steckiai ir 
V.J.K. R.E. Repševičiai - 
visi iš W.A.

A.a. Marijai Cibulskienei, I 
Perthe, W.A. mirus, vietoj i 
gėlių A.L. Fondui aukojo:

$ 20 A.L.B. Pertho Apy- . 
linkės Valdyba (90)

Po $ 10 - J. Miliauskas, 
V.J. Repševičiai (20), M. 
Šidlauskienė ir V. Volodka 
(30) - visi iš W.A.

A.a. Juozui Rimkui Mel
bourne mirus, gėlių vietoj 
aukojo

$ 20 Juozas Jasulaitis, 
Vic. (710)

VISUR
BRANDI SUKAKTIS

Vasario 8 d. į p.p. Miniotų 
kiemą sugūžėjo nemažas 
būrelis draugų ir kaimynų 
atšvęsti Vlado Minioto 80-jį 
gimtadienį.

Sukaktuvininkas gerai ži
nomas lietuvių bendruome
nėje savo veikla: net keletą 
kartų buvo Sydnejaus apy
linkės pirmininku, vienas iš 
šv . Kazimiero Draugijos 
steigėjų Sydnejuje ir šiaip 
daug dirbo katalikiškoje 
veikloje. Prel. P. Butkus 
pasveikino iškeldamas jo 
įnašus į bendruomenę ir 
įteikė knygą.

Vladas kaip asmuo visada 
malonus, draugiškas, visa
dos pasirengęs patarnauti ' 
padėti kaip galėdamas. K 
ir kitus jį irgi lydėjo įva' 
nesėkmės: neteko

VISAIP
jauname amžiuje dukrelės, 
palaidojo žmoną, o neseniai 
eismo nelaimėje prarado ir 
vaikaitį. Nežiūrint visų 
vargų ir širdgėlų, Vladas 
vistiek išliko nepalūžęs, 
stiprus, nepraradęs nuotai
kos. Linkime laimės ir daug 
sveikatos. J.V.
VASARIO 16—JI 
BRISBANE

Vasario 16-ją atšventėme 
Railway Instituto salėje va
sario 5 d. vakare. Susirinku
sius lietuviškai ir angliškai 
pasveikino apyl. pirm. p. 
Perminąs. Įnešus tautinę 
vėliavą į garbės prezidiumą 
pakviesti V. Mališauskienė, 
V. Musteikis ir kun. Dr. P. 
Bačinskas. Puikią ir kon
centruotą paskaitą skaitė p. 
V. Kaciūnas primindamas 
jaunimo įnašą atkuriant 

PADĖKA

Nors ir pavėluotai, noriu išreikšti nuoširdžią padėką 
"Pakštumos” bendradarbiams ir padėjėjams:

Andriui Pranckūnui, jis sukūrė muziką ir padėjo re
žisuoti; Alenai Karazijienei, kuri padėjo parašyti skriptą 
ir taisė kalbą; Reginai Vaičaitienei, kuri paruošė šokių 
segmentus; Rožei Makaravičiūtei, kuri sukūrė ir pasiuvo 

į kostiumus; visiems, kurie aukojo drabužius ir medžiagą;
Viktorui Makarevičiui už paaukotą plastiką kostiumams; 
Helmutui Bakaičiui už moralinę paramą ir labai reika
lingą "pep-talk"; Vytui Karazijai už leidimą pasinaudoti 
jo studija garsų efektų igrojimui; Jonui Sadauskui ir Jo- 

į nui Sakalauskui už pagalbą tvarkant šviesas; muzikan
tams Andriui Pranckūnui, Mindaugui Simankevičiui, 
Petrui Mačiui ir Eugenijui (Tomui) Baltučiui; visiems da
lyviams, su entuziazmu stojusiems į darbą. Ačiū!

Algis Karazija
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Lietuvą. Dainavo kun. Dr. 
P. Bačinsko vedamas vaikų 
chorelis. Tie patys daininin
kai lietuviškai ir angliškai 
paskaitė apie Lietuvą iš
traukų iš lietuviškų enciklo
pedijų. Taip pat padainavo 
p.p. Platkauskienė, Butkie
nė, Luckienė, Mikužienė ir 
Klimienė. Tautiniams šo
kiams grojo Vyt. Lorencas, 
o bendrą muziką parūpino p. 
Ruzgys su savo elektroni
niais aparatais. Minėjimas 
buvo puikus, tik gaila, jame 
dalyvavo nedaug tautiečių.

Povilis

MOTERŲ VAKARAS

Vasario 12 d. įvyko tradi
cinis Sydnejaus Liet. Mot. 
Soc. Globos D-jos metinis 
Užgavėnių vakaras. Tai 
bene pirmas lietuvių paren- 
dimas šiais metais. Kaip 
įprasta, ir šį vakarą svečių 
buvo apsčiai.

Išnaudodama šią progą 
Moterų Draugijos Vadovybė 
pasveikino savo pirmininkę 
p. Oną Baužienę British 
Empire Medai apdovanoji
mo proga.

Sekė programa, suorga
nizuota pačių moterų Drau
gijos pastangomis: translia
cijos iš E.R. Engadine radio. 
Matėme pensininkę iš Wol
longong, kuriai ypač sunku 
pritapti prie liet, organiza
cijų, P.Rūtenis pasigėrėtinai 
suvaidino tautietį, grįžusį iš 
baliaus ir kt. Programą pa
traukliai pravedė p. J. Vi- 
liūnienė.

Gausioje loterijoje netrū
ko fantų pagal laimėtojų 
skonį. Pabrėžtina, kad ypač: 
vakaro dalyviams patikę 
vakarienės vietoje Liet. 
Klubo valgyklos servuojami 
blynai.

Židinio Tėvūnas

PATIKSLINIMAS

Mūsų Pastogės Nr. 4 tilpo 
žinutė apie a.a. Z. Vabolio 
mirtį. Toje informacijoje yra 
keletas netikslumų:

1) a.a. Zigmas Vabolis mi
rė būdamas 53 metų, ne 55;

2) nuo 1976 metų velionis 
laimingai gyveno su savo 
žmona Zita;

3) liūdesy paliko žmona 
Zita, motina Bronė, sesuo 
Gražina ir iš pirmųjų vedy
bų sūnūs Šarūnas ir Ramū-
nas.

* * *
Romoje mirė kardinolas 

Antonio Samore, nuoširdus 
lietuvių draugas. Dar nepri
klausomybės laikais 1932-38 
m. jis buvo Lietuvoje kaip 
Vatikano pasiuntinybės 
sekretorius ir iš čia jo 
palankumas Lietuvai ir lie
tuviams.
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