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" Miiss u pastogei" palikusio $ 3000 auką.

Jo rankose 
mirties raktai

J. A. JŪRAGIS

Velykas, Kristaus Prisikėlimo šventę, gimtojoje žemėje užaugusi 
Australijos lietuvių karta, negalėdama pamiršti lietuviškose sąlygose daug 
kartų žvęstų Velykų, jas tebevadina pavasario šventė. Gamtos nauja 
gyvybė ir Kristaus mirties nugalėjimas susilieja i vieną atgautos gyvybės 
pakilų pagarbinimą. Net ir Telšių vyskupas Antanas Vaičius pernai savo 
velykinį žodį tikintiesiems pradėjo pavasariniais vaizdais: "Su pavasario 
nauja gyvybe, su atgimstančia gamta, su parskridusių paukštelių 
giesmėmis į mūsų gimtąjį kraštą atskubėjo Velykos. Atėjo didžiausio 
džiaugsmo, triumfo ir pergalės šventė, Kristaus Prisikėlimo šventė."

Giliau pasvarstę, tačiau suprasime, kad pavasarinis gamtos atsinauji
nimas Kristaus Prisikėlimo šventei tėra tik atsitiktinis reiškinys, kuris kaip 
išorinis ramentas pavargusioms žmonių širdims panašumų sugretinimu 
padeda lengviau pajusti tikrąją Velykų dvasią ir prasmę. Po žiemos šalčių 
atsigaunančios gamtos gyvastingumas savotiškai užstelbia Kristaus Prisi
kėlimo paminėjimo aiškumą. Net ir pagonis gali pagarbinti gamtos 
atgimimo apraiškas ir Kristaus dieviškąją mirties pergalę apipinti vien tik 
gamtinį atgimimą išaukštinančiais žodžiais.

Ne gamta atneša Velykų šventę. Kristus-Dievas yra gamtos, pavasario 
ir Velykų Viešpats. Velykas tikrai švęsti tegali tik krikščionis, atnaujin
damas savo dvasią giliai suprastų ir jautriai išgyvenamų Kristaus Pri
sikėlimo paslapčių jėga.

Australijoje išaugo >ū.ujos<i<i.’."v.-.-, į artos, kurios Velykose pavasariniu 
gamtos burtų nėra išgyvenusios, ir pabudusios gamtos mistika jų religinio 
Velykų susikaupimo nebeišblaško. Australijos rudenėjanti gamta yra 
dvipusiška - šalia krintančių lapų šviečia žalumas ir žiedai. Velykų 
šventės nuotaikai tokia gamta įtakos neturi. į Kristaus Prisikėlimą čia 
galime žvelgti be pašalinių įtakų tik tikėjimo akimis, tik nemirtingumo ir 
antgamtinių amžinybės sferų pasiilgusia siela. Savo proto dvasinėje 
gelmėje "mes Jau nebegalime būti maži vaikai, siūbuojami ir nešiojami bet 
kokio mokymo vėjelio, žmonių apgaulės, jų gudrumo, vedančio į 
klystkelius" (Ef.4,14), nes tikėjimo akimis matome ir pažįstame Prisikėlusį 
Kristų, atpirkusį pirmųjų tėvų nepaklusnumo nuodėmės priblokštą, 
nekaltumo ir malonės netekusią žmoniją ir suteikusį kiekvienam žmogui 
nemirtingumo pažadą, nukelta į 3 psl.

F* E R S A VAITE

Prancūzijoje parlamento rinkimus 
laimėjo dešiniojo sparno koalicija, 
vadovaujama Jacques Chirac. Jo 
vadovaujama UDF partija gavo 291 
vietą, o socialistai - 216. Rinkimų 
metu sėkmingai iškilo kraštutinė 
dešinioji Tautinė partija, vadovauja
ma buvusio legionieriaus Jean-Marie 
Le Peno. Jo tautinis frontas gavo 34 
vietas, tiek pat kiek komunistai. 
Jacque Chirac pasiūlytas ministerio 
pirmininko postas.

Saudijos naftos ministerio Seiko 
Yamani nuomone, naftos kainos gali 
kristi net iki aštuonių amerikoniškų 
dolerių (vienuolika australiškų) už 
barelį. Dėl to pasaulyje gali kilti 
politiniai perversmai ir finansinis 
chaosas. <

Šveicarijos gyventojai vieningai 
atmetė vyriausybės pasiūlymą įjungti 
kraštą į Jungtines tautas. Oficialiais 
duomenimis 75.3 šveicarų balsavo 
prieš pasiūlymą.

Jungtinėms tautoms gręsia finansi
nis žlugimas, jei JAV ir toliau sulaikys 
pinigus. Vėluodama mokėti už kai 
kuriuos projektus JAV pirmą kartą 

elgiasi taip, kaip sovietai darė visą 
laiką. JAV vyriausybė dėl pinigų 
sulaikymo aiškinasi Gramm-Rudman 
biudžeto suvaržymais, kuriuos vyriau
sybei primetė Kongresas.

Niujorke sovietų ambasadorius 
Jungtinėse tautose Vasilijus Sa- 
frončiukas neigia amerikiečių kalti
nimus, kad jo ambasada naudojama 
šnipinėjimui. Nežiūrint to, kad du 
amerikiečiai buvo nuteisti už vals
tybinių paslapčių perdavimą per p. 
Safrončiuko ambasadą.

Amerikos prezidentas p. Reaganas 
vis dar kovoja Kongrese už karinę 
paramą Nikaragvos kontrom. Jis 
pareiškė, kad jo vyriausybė negali 
ramiai žiūrėti, kaip ant Amerikos 
slenksčio kuriasi "antra Kuba”.

Singapūre sugriuvo septynių aukštų 
nigus viešbutis, kuriame buvo ap
sistoję daugiausia indų turistai. Žuvo 
gana daug žmonių.

JAV perdavė Filipinams 2000 psl. 
nuverstojo prez. Marcos finansinių 
dokumentų, kuriuos jis įvežė į 
Ameriką, gavęs čia prieglobstį. Buvusį 

Filipinų diktatorių atsisakė priimti 
Ispanija.

Kelne Vak. Vokietijoje įkurtas 
"Rusų Namai" klubas. Nario mokestis 
"tik" 385 doleriai metams. Čia 
Vakarų ir Rytų prekybininkai susitin 
ka elegantiškoje aplinkoje prie vodkos 
ir ikros aptarti ir sudaryti sandėrių. 
Sovietų organai Vak. Vokietijoje yra 
šio klubo garbės nariai, o Maskva jam 
pritaria ir net leidžia sovietiniam 
virėjui kepti blynus ir tepti ikrą.

Komercinė televizijos stotis Chan
nel 10 apklausė 48 tūkstančius žmonių 
dėl mirties bausmės įvedimo Australi
joje. 95 proc. apklaustųjų pasisakė už. 
1985 m. 70 proc. australų buvo už 
mirties bausmę, 1979 m. - 70 proc.. 
1979 m. 63 proc. pasisakė už mirties 
bausmę teroristams, 43 proc. - už 
policininko nužudymą, ir 48 pro. už 
nužudymą apiplėšimo metu.

NSW ministeris pirmininkas N. Wran 
patraukė atsakomybėn Sydnėjaus 
radijo stotį 2GB už vieno jos 
darbuotojų - Mike Carlton - pa
juokiančią p. Wran programos dalį. 
Šiuo metu vyksta teismas.

Victorijos imigracijos ministeris 
nusiskundė, kad vietnamiečiai savo 
antikomunistinėmis demonstracijomis 
trukdo jam išgauti iš Vietnamo 3500 
vietnamiečių giminių, kurių skaičių 
jis norėtų padidinti iki 5000, bet 
Vietnamo valdžia dėl tokių de
monstracijų, atrodo, delsia.

Užsienio reikalų departamentas 
Canberroje įspėjo Libijos atstovą, kad 
pagal esamus Australijos įstatymus 
draudžiama rinkti savanorius į So
cialistinę Libijos kariuomenę.

Melbourne advokatas padavė į 
teismą radijo stotį, kuri nelaiku nu
traukė jo reputacijai kenkiantį pasi
kalbėjimą ir gavo $30,250 kompen
saciją. Pasikalbėjimas atrodė visai 
"nekaltas", kai moteriškė telefonu 
paklausė ar jis dirbęs vienoje firmoje. 
Kai tas atsakė, kad taip, tai ji spėjo 
pareikšti, kad kokią teisę jis turįs 
davinėti per radiją žmonėms pata
rimus, jei jis pats daro teisinių klaidų. 
Tolimesnis pasikalbėjimas buvo nu
trauktas.

1



Nuo redakcijos:
Straipsnio atsiradimo istorija: mel- 

bourniškiai, klausydamiesi susižavėjo 
A. Rūbo paruošta radijo valandėle 
apie mūsų tautos himną ir parašė 
"M.P." .redakcijai, kad grynas nuosto
lis, jog ta laida vienkartiniai pra
skambėjusi ir neįmanoma negirdėju- 
siems susipažinti. A. Rūbas ruošė 
laidą pasinaudojęs p. A. Gučiuvienės 
laida transliuota per Adelaidės radiją. 
Kreipėmės į ją ir štai p. A.' 
Binkevičiūtei-Gučiuvienei maloniai 
sutikus parašyti, straipsnis - prieš jus.

Šią apžvalgą apie mūsų Tautos 
Himną parašiau pasinaudodama žino
mo literatūros istoriko Vinco Maciūno 
užrašais ir kitais šaltiniais.

Lietuvos himno "Lietuva, Tėvyne 
mūsų", kurį giedame jau arti 88 metų, 
autorius, kaip visiems žinoma, yra dr. 
Vincas Kudirka. Jis parašė ir žodžius 
ir muziką. Pavadino "Tautiška gies
mė" ir 1898 m. lapkričio 15 d. 
išspausdino "Varpo" 6-me numeryje. 
Tai giesmei buvo lemta tapti Lietuvos 
himnu, kuris nuo to laiko iki šių dienų 
yra giedamas mūsų tautoje.

Paprastai kraštų, tautų himnams 
sukurti organizuojami konkursai, var
žybos, žinovų svarstymai, kritikų 
vertinimai. Tuo tarpu mūsų himnas 
įžengė į gyvenimą be jokių konkursų 
varžybų ir iškart giliai prigijo, ir 
įsipllietino mūsų tautoje, kad net. 
Steigiamojo Seimo konstitucijoje ne
buvo reikalo jo patvirtinti. Konstitu
cijoje paminėta, kad "Valstybės 
ženklas yra balta Vytis raudoname 
dugne", o himnas... visai nepaminėtas. 
Buvęs vidaus reikalų ministeris Rapo
las Skipitis vėliau, viename savo 
laiškų rašė: "Kai dėl Kudirkos 
parašyto Lietuvos himno, tai man 
visai neteko girdėti, kad būtų koks 
oficialus aktas, potvarkis, tas ir 
nebuvo svarbu, nes Kudirkos giesmė 
jau buvo tapusi neginčijamu valsty
biniu himnu. - Vėl anot Prano Dailidės 
žodžių: "Lietuvos Nepriklausomybės 
atstatymą paskelbus, Lietuvos Tary
bai nereikėjo sukti sau galvos dėl 
valstybinio himno parinkimo. Gyve
nimo praktikoje tas klausimas jau 
buvo išspręstas pačios lietuvių tau
tos".

A.BINKEVIČIŪTĖ- GUČIUVIENĖ

0 dabar pažvelkime, kiek mūsų 
himnas sutiko savo kelyje, jei taip 
galima išsireikšti - "puolimų", kurie 
pradžioje lietė tik tekstą, o vėliau ir 
melodiją.

Yra žinoma, kad Kudirka savo 
poezijoje ir raštuose išliedavo gilius, 
patriotinius jausmus. Ir savo, kaip jis 
pats pavadino "Tautiškai giesmei", 
sukūrė prasmingus, uždegančius, į 
širdį prakalbančius žodžius. Bet 
netrukus iškilo priekaištai, kad himnas 
stokoja maldos prado, kad jame nėra 
minimas Dievas, kaip pavyzdžiui kitų 
tautų: anglų, rusų, lenkų him
nuose. Tad dar prieš pirmąjį pasaulinį 
karą daugelyje vietovių patys žmo
nės, giedodami himną, keitė žodžius ir 
vietoje: "Tegul dirba tavo naudai" -
giedojo - "Tegul dirba Dievo garbei". 
Bet rimčiau reikalas susikomplikavo 
dėl pačios melodijos. Reikia pasakyti, 
kad V. Kudirka buvo didelis muzikos 
mylėtojas. Jis smuikavo, pirmas pra
dėjo harmonizuoti mūsų liaudies 
dainas, komponavo valsus, polkas, 
mazurkas, bet... jo kompozicijų me
ninė vertė buvo gan menka - 
mėgėjiška, kadangi nebuvo išėjęs 
rimtesnių muzikos studijų. Todėl, kai 
vėlesniais Lietuvos nepriklausomybės 
laikais, atsirado rimtai ir plačiai 
išsilavinusių muzikų - kompozitorių, 
jų gan aštri kritika nukrypo melodijos 
link. Buvo pabrėžiama aiški svetimų 
dainų įtaka, kad himno melodija nėra 
savita, originali ir buvo siūloma 
pakeisti Kudirkos himną, kuria kita 
patriotine daina. Tam siūlymui atsi
rado nemažai pritarėjų ir ... konku
rentų! Kudirkos žodžiams pritaikyti 
savo melodijas bandė Mikas Petraus
kas, Petras Stankevičius ir Juozas 
Drija - Visockis. Tačiau visos tos 
dainos, nors ir buvo po keletą kartų 
chorų atliktos, tikslo neatsiekė, 
neprigijo, net ir tos kompozicijos 
neišliko iki mūsų dienų.

Siūlant himną pakeisti kuria naujai 
parašyta daina, reikalas pasidarė 
žymiai rimtesnis. Iškilo nemažas 
skaičius rimtų konkurentų. Preten
davo su savo daina "Nauja Dirva", 

Adomo Jakšto žodžiams, Juozas 
Naujalis. Su dviem dainom Maironio 
eilėraščiams - "Kur bėga Šešupė" ir 
"Jau slavai sukilo" - Česlovas 
Sasnauskas. Tačiau ir šios dainos 
nepajėgė nustelbti Kudirkos himno. 
Dabar artėjame prie rimčiausio var
žovo. Bet prieš tai reikia tarti keletą 
žodžių apie vokiečių kilmės daktarą - 
filosofe) Jurgį Zauerveiną, didelį 
lietuvių tautos draugą, kuris prie
šinosi lietuvių tautos germanizavimui 
Rytprūsiuose. Nuostabus poliglotas, 
mokėjęs 44 kalbas, jis rašė poezijų ir 
lietuvių kalba. .1884 m. "Aušros" 
kalendoriuje buvo išspausdintas jo. 
eilėraštis: "Jaunųjų lietuvininkų 
giesmė - Lietuvininkais mes esame 
gimę". Tas eilėraštis buvo ne tik 
skaitomas, bet ir dainuojamas. Pir
masis muziką jam sukūrė Vincas 
Nacevičius, po to vokietis kompozi

torius A. Niemann, kurio daina buvo 
Išspausdinta "Birutės" leidinyje. Bet 
juos abu nukonkuravo trečiasis varžo
vas - Stasys Šimkus, parašęs tiems 
žodžiams 1908 m. muziką. Jo daina 
1912 m. išspausdinta Petrapilyje. Kaip 
žinoma, kad ir netapusi himnu, daina 
plačiai paplito chorų repertuaruose. 
Tą dainą ypač gynė ir protegavo tada 
dar jaunas, vėliau žymus kompozi
torius K.V. Banaitis. Štai keletas 
ištraukų iš tuometinės spaudos. "Dar
bo balsas" 1918 m., korespondencija iš 
Linkuvos: "Balandžio 14 d. buvo 
daromos džiaugsmo demonstracijos ir 
žmonės eidami per miestelį dainavo 
tautines dainas ir Lietuvos himną 
"Lietuviais esame mes gimę". Tais 
pačiais metais - "Tėvynės Sargas’1: 
"Rokiškio apskrityje, Panemunėje, 
vakaras prasidėjo himnu "Lietuviais 
esame mes gimę". Gan dažnai 
korespondencijose buvo minima, kad 
buvo sugiedoti abu himnai: Kudirkos 
ir Šimkaus. "Tėvynės Sargas". 1918 
m.: "Rengdami tad vakarus, žiūrė
kime, kad gražiai padainuotumėme 
mūsų tautos abu himnus”. - Tokių 
žinučių galima pacituoti daugiau. Iš 
jų susidarė aiškus vaizdas, kokiu rimtu 
konkurentu Kudirkai stojo komp.

DR. VINCAS KUDIRKA 
.autos žadintojas, Lietuvos himno autorius

Šimkus su Zauerveino eilėraščiu.
Spaudoje kilo nemažai nuomonių ir 

pasisakymų himno reikalu. Žinomas 
archeologas ir dailininkas Tadas 
Daugirdas, įsijungdamas į spaudos 
diskusijas argumentavo: " Visos tautos 
yra priėmusios savo himnus tokioje 
valandoje, kai nebuvo laiko nei 
konkursams, nei komisijoms, kurios 
atsiųstas konkursui dainas peržiū
rėtų, kuri geresnė. Atėjo tokia 
valanda, kai himnas buvo reikalingas, 
ir, koks atsirado, tokį ir priėmė... 
Taigi, manau, kad jei Kudirkos 
kompozicijoje kai kas ir yra nevisiškai 
lietuviška ir pati daina nėra pertobu- 
liausia, bet himnas jau yra PRIIMTAS 
ir kiekvienam lietuviui daro didelį 
įspūdį". Jo pasisakymą K.V. Banaitis 
aštriai atsikirto, sakydamas, kad 
tautos himnas nėra neatmainomas 
dalykas ir abejoti, kad galėtų atsirasti 
himnas geresnis už senąjį, nėra ko...

Po dvidešimties metų, tačiau K.V. 
Banaitis kapituliavo ir "Naujojoje 
Romuvoje" 1939 m. 6-me nr. rašė: 
"Dabar, praėjus dvidešimčiai metų, 
turiu atvirai prisipažinti, kad senas 
vakarų europoje auklėtas T. Daugir
das, kur kas geriau numanė mūsų 
himno likimą, negu mes, kai kurie 
jaunieji, tuomet tik ką pradedą savo 
nukelta į 4 psl.

Ar girdėjai?

Gausiame draugų būryje melbour- 
niškis p.Gediminas Karazija atšventė 
70 metų jubiliejų. Ilgiausių metui

Pas p. A. Lamanienę (Toukley, 
NSW) atostogauja dukterėčia iš Šiau
lių

Pas Sydnėjaus lietuviškos radijo 
valandėlės koordinatorę p. G. Kazo- 
kienę atvyko sesuo iš Kauno.

Dail. Igno ir Birutės Biliūnų duktė 
Linda, neseniai grįžusi iš atostogų 
JAV su dideliu būriu jaunimo atšventė 
21 gimtadienį.

Žymūs "Kovo" sportininkai Laura 
ir Jerry Belkai pardavė namą ir ta 
proga surengė šaunų atsisveikinimo 
BBQ.

"Mūsų pastogės" rinkėja p. Aldona 
Jablonskienė gydytojų patarta išėjo 6 
savaitėm atostogų.

į "Mūsų pastogės" redakciją pa
skambino viena ponia iš Vaucluse ir 
pasiteiravo, kokia yra Lietuvos vėlia
va. Ji norėjo užsakyti savo vyrui - 
lietuviui gimimo dienai, tačiau vė
liavų siuvėjai neturėjo pavyzdžio.

SKRENDAT į EUROPA, JAV. KANADĄ, AZIJA AR KITUR? DA.UG 
SUTAUPYSIT, JEI KREIPSITĖS į MUŠI
Jei norite aplankyti savo draugus ar gimines Lietuvoje, kreipkitės i 

mus - parūpinsime jums pigiausią kelionę į Vilnių.
Galvojate pasikviesti savo gimines atostogoms Australijoje, mes jums 
padėsime paruošti dokumentus ir sutvarkysime kelionę iš Lietuvos j 
Australiją ir atgal.
Taip pat daug pigiau per mus galite užsisakyti lėktuvų bilietus ir 
organizuotas keliones (Tours and Cruises).
Be atidėliojimo kreipkitės į

y 48 The Boulevarde, Strathfield, 2135 
M Tel. (02) 745 3333 Lie. B. 888 
y Veikiam šeštadieniais iš ryto. .... 
ssssssssssssssssssssssssssssssss

LIETUVIU KOOPERATINE KREDITO DRAUGIJA

TALKA LTD.

* Moka už indėlius (deposits) 9 % metinių palūkanų.
Už terminuotus Indėlius:

nuo $100 iki $20,000 - 13 %
nuo $20,000 iki $50,000 - 14 %
nuo $50,000 ir daugiau - 15 %

Aukštesni procentai mokami automatiškai pasiekus nustatytas 
sumas. Terminuoti indėliai priimami tik pilnais $100 ir turi išbūti iki 
finansinių metų galo, t.y. birželio 30 d. Už atsiimtus term. ind. metų 
bėgyje - 6%. Procentai užskaitomi už kiekvieną pilnų kalendorinį 
mėnesį finansinių metų gale ir (rašomi į einamąsias sąskaitas. Už 
įnašus (shares) iki 17% dividendo.

* Teikia paskolas iki $30,000 įkeičiant, nekll. turtą, asmenines 
paskolas su garantuoto jais iki $5000 ir be jų iki $2000. Procentai už 
visas paskolas užskaitomi kas 3 mėnesiai.

* įstaiga veikia:
MELBOURNE šeštadieniais nuo 10 iki 2 vai. pp., sekmadieniais nuo 

1.30 pp. iki 3 vai. pp., Lietuvių Namuose, 50 Errol St., North 
Melbourne. Tel. 328 4957.

Informacijos dar teikiamos pirmadieniais ir antradieniais nuo 9 vai. 
ryto iki 2 vai. pp.

Pašto adresas: "TALKA", Box 4051. GPO, Melbourne 3001.

ADELAIDĖJE sekmadieniais nuo 1 iki 3 vai. pp. Lietuvių Namuose, 
6 Eastry St., Norwod, S.A. 5067

SYDNĖJUJE sekmadieniais nuo 2 vai. iki 4 vai. pp. Lietuvių Klubo 
patalpose'. 16-181 Eašt TeTrdėe, lianUkiOwn.NSW"2'200.

Mūsų: pastogė Slr.ll ''1986..3.24; psl.2-'
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Jo rankose mirties raktai
atkelta iš 1 psl.
Džiaugsmingojo Kristaus Prisikėlimo negalime atsieti nuo Didįjį 

Penktadienį jo iškentėtos atperkamosios kančios. Kristus priėmė kentėjimą 
kaip laisvu noru prisiimtos žmogiškosios prigimties išgyvenimų dalj, nors 
Alyvų sode pramatydamas būsimų kančių baisumą, prakaitavo krauju. 
Išganymo darbą jis įvykdė kentėdamas ir ji mylinčiuosius kviečia imti savo 
kryžių ir sekti paskui jį. Niekam žemėje jis nežadėjo juslinio džiaugsmo. 
Tik dvasini, dažnai tik per kentėjimą pasiekiamą.

Daug yra buvę pasaulyje tautų vadų ir (vairių sąjūdžių vadovų, kurie 
buvo galingi ir Įtakingi, kol 'buvo gyvi. Mirtis pakirto juos ir nutrynė nuo 
Žemės veido. Mirtis buvo jų visiškas bankrotas, visiškas jų garbės ir 
atsiekimų žlugimas. Ne taip atsitiko su Kristumi. Žemėje gyvendamas, jis 
buvo pasaulyje nežinomas. Ir savąjį tikinčiųjų Dievo Tautos sąjūdi Jis 
(steigė, žmogišku mastu imant, viską pralaimėjęs: pasmerktas mirti, nukry
žiuotas, palaidotas. Bet ir kryžiaus kančioje, ir pažeminime, ir visiškame 
apleidime, jo mokiniams iš baimės išbėgiojus, išryškėjo ir buvo pajuntamas 
jo dieviškumas. Ten pat nukryžiuotas piktadaris šaukėsi: "Viešpatie, 
atsimink mane, kai nueisi 1 savo karalystęI". Romėnas šimtininkas, regėjęs 
Kristaus mirti, patvirtino: "Tikrai jis buvo Dievo Sūnus!"

Tai, ko jo priešai bijojo, Įvyko, kaip jis pats buvo ne kartą sakęs, kaip 
buvo apie j( kalbėję Izraelio tautos senieji pranašai. Kristus prisikėlė iš 
mirties. Prisikėlimo tikrumą paliudijo tie, kurie ji prisikėlusi matė, su kuo 
kartu valgė, kalbėjo, klausėsi dabar jau mirtimi ir prisikėlimu patvirtintų 

pamokymų. Prisikėlimo tikrumą paliudija milijonai ir milijonai per 
šimtmečius Kristų tikėjusių ir dabar tikinčių, paliudija savo gyvybes už 
Kristų paaukojusieji visais laikais ir dabar aukojantieji. Kristaus iš mirties 
prisikėlimas yra svarbiausias krikščioniškojo tikėjimo pagrindas. Pagrindas 
Dievo malonės pažadinto, švento žinojimo, kad viskas, ką Išganytojas mokė 
ir skelbė Palestinos miestuose ir kaimuose yra tiesa ir žmogaus amžinajai 
laimei būtiniausieji dalykai.

Jėzus Kristus gyveno, mokė, gydė, atleidinėjo nuodėmes, stiprino 
žmonių dvasią mažo, pavergto krašto ribose, Romos imperijos pakraštyje. 
Prisikėlęs iš mirties, jis sušvito dieviškąja, amžinąja garbe. Jo nebevaržo 
nei laikas, nei Palestinos ribos. Jis buvo pasakęs, kad jo karalystė nesanti iš 
šio pasaulio, bet visame pasaulyje išsiplėtė jo mokslas, nes toks yra Dievo 
noras, nes tikėjimas suteikia žmonių širdims ramybę ir stiprybę. Milijonai 
tikinčiųjų kasdien susitinka JI kaip gyvąjį asmenišką Dievą. Susitinka ji, 
skaitydami Šventąjį Raštą, susitinka jį šventoje Eucharistijoje, vis aiškiau 
jį pažindami, vis labiau su juo suartėdami ir tokiu būdu vis iš naujo 
atrasdami savo gyvenimo tikslą ir prasmę.

Krikščioniškoje meilėje linkėkime vienas kitam linksmų Velykų, nes 
mūsų sielas gaivina tikėjime pajustas Dievo artumas, nes Velykose mūsų 
širdis džiugina ir jaudina iškilminga Prisikėlimo giesmė: Linksma diena 
mums nušvito, visi troškom džiaugsmo šito. Kėlės Kristus, mirtis krito 
Aleliuja.

J. A. JŪRAGIS

MARGUČIU popietė 
-B anksto wne

Rengėjai, ALB Sydnėjaus Apylinkės 
valdyba, o ypač parengimų vadovė p. 
Danutė Bižienė, rimtai rūpinasi, kad 
praeis tokia naujovė, kaip velykaičių 
marginimo popietė mūsų jaunųjų 
tarpe. 0 rūpinosi visai be reikalo!..

Kovo 16 d. sekmadienio popietę i 
Lietuvių Namų viršutinę saliukę 
sugužėjo visas pulkas ne tik pačių 
mažiausiųjų, bet ir geras būrelis 
jaunimo. Čia jų laukė kapos kiaušinių 
ir instruktorius, p. A. Jakštas, kuriam 
paaiškinus ape lietuviškus margučius 

ir jų dažymo techniką, kibta i darbą 
rankoves pasiraičius.

Žinoma, gelbstinčių rankų ne
trūko: p. M. Kavaliauskienė, N. 
Bižytė ir visa eilė močiučių ir mamų 
talkino patarimais ir t.t. Į darbą 
įjungtas net pats valdybos pirmi
ninkas, A. Giniūnas, kuriam buvo 
patikėtas vaško tirpinimo katilas...

Ypač rimtai darbas vyko prie vyr. 
jaunimo stalo - čia ne tik margučiai 
buvo marginami, bet skambėjo ir 
gražios lietuviškos dainos. Gi "pa

vargę" margintojai buvo globojami 
ALB Sydnėjaus Apylinkės valdybos 
narių, juos vaišinant vaisių sunka, 
biskvitais ir kitomis gėrybėmis.

Šiemet Sydnėjuje gražių margučių 
neturėtų trūkti per visas Velykas!

B. Ž.

Tęsinys

Plėšimai lydėjo kiekvieną trėmimą. 
Partizanų pranešime pažymėta, kad 
stribai itin laukdavo trėmimų, nes tai 
buvo proga praturtėti. Komunistų 
istorikė irgi pamini apiplėšimus. Ji 
rašo, kad gyventojų tarpe augo 
nepasitenkinimas, "kadangi išbuo
žinimai dažnai vyko, grubiai pažei
džiant revoliucini teisėtumą. Pasitai
kė faktų, kad, išbuožinant ūkius, buvo 
konfiskuojamas visas turtas, kartais 
net namų apyvokos daiktai. Konfis
kuotas turtas buvo blogai apskaičiuo
jamas bei saugomas, ir tai sudarė 
galimybes Ji grobstyti, kas atskirais 
atvejais privesdavo net iki saviva
liavimo. "

Jei trėmimų išorinis vykdymas bei 
patvarka buvo pastovi, tai ištre
miamųjų sudėtis šiek tiek skyrėsi, 
nors jų daugumą visada sudarydavo 
ūkininkai. Per 1945 m. išvežimus 
labiau nukentėjo dėl savo veiklos 
vokiečių metais nemalonėn patekę 
gyventojai: Vilkaviškio, Kybartų, 
Marijampolės apskričių žmonės, ir tie 
lietuviai, kurie nesuspėjo pasitraukti 1 
Vakarus ir buvo Raudonosios armijos 
sugrąžinti ( Lietuvą. Kai kurių 
išeivijos autorių tvirtinimai, kad 
trėmimai buvo susieti su pirminiu 
bandymu nuslopinti partizanus arba, 
kad pirmieji tremtiniai buvo vokiečių 
kariuomenėje tarnavę kariai, vargu ar 
tikslūs. Pirmieji pagauti partizanų 
rėmėjai bei vokiečiams tarnavę kariai 
buvo suimami kaip nusikaltėliai ir 
siunčiami 1 koncentracijos stovyklas 
kaip kaliniai. Jie nebuvo tremiami, 
nors jų šeimos gal vėliau susilaukė šio 
likimo. Klysta ir tie autoriai, kurie 
aiškina, kad 1946 m. trėmimai buvo 
kerštas už vasario 10 d. Įvykusių 
rinkimų 1 Sovietų Sąjungos Aukščiau
siąją Tarybą boikotą. Juk trėmimai 
vyko vasario 18 d., tad per toki 
trumpą laiką komunistai nebūtų 
galėję suorganizuoti trėmimus. Be to,

SOVIETINIS TERORAS 
PIRMAISIAIS POKARIO METAIS

KĘSTUTIS K. GIRNIUS

jau minėtas J. Bertašiūno (sakymas su 
tuo šiurpiu grasinimu buvo parašytas, 
siekiant įteisinti pirmuosius įtaria
mųjų partizanų šeimų išvežimus. 
Trėmimo diena, nei atsitiktinė, nei 
sugalvota paskutinę minutę, nepa
sisekus rinkimams. Pažymėtina, jog 
komunistų istorikas Rakūnas Berta
šiūno nurodymo nevadina amnestija, 
bet "Įsakymu dėl ginkluotų gaujų 
dalyvių ir nacionalistinių organi
zacijų narių šeimų iškeldinimo iš 
gyvenamųjų vietų."

1949 m. kovo mėnesio trėmimai 
buvo išskirtini keliais atžvilgiais. 
Pirma, trėmimai tuo pačiu metu vyko 
visose trijose Pabaltijo valstybėse. 
1949 m. sausio 17 d. Estijos kompar
tijos pirmasis sekretorius Karotammas 
pranešime Stalinui paragino pavasari 
suorganizuoti trėmimus, pažymėda
mas, "jog būtina, kad akcija būtų 
vykdoma tuo pačiu metu Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos TSR". Estijoje ir 
Latvijoje trėmimas buvo pats di
džiausias, nors Lietuvoje Jis neprilygo 
1948 m. išvežimams. Antra, trėmimai 
Lietuvoje labai smarkiai palietė 
miestus ir miestelius. Ypač nukentėjo 
Kaunas. Išvežta labai daug žydų, 
veikiausiai ryšium su visoje Sovietų 
Sąjungoje vykdoma antisemitine kam
panija. Taip pat nukentėjo nemažai 
aiškaus komunistinio nusistatymo 
žmonių. Jų likimą veikiausiai nulėmė 
neseniai vykę partijos narių valymai 
Lietuvos kaime. Nors nei išeivijos, nei 
tarybiniai istorikai nėra plačiau šiuo 
klausimu rašę, atrodo, jog valymai 
buvo tikrai dideli. 1948 m. sausio 1 d. 
Lietuvos kaimo vietovėse buvo 301 
pirminė partinė organizacija ir 3409 

nariai, o po metų tik 160 pirminių 
partinių organizacijų ir 1292 nariai.

Paskutinieji 1953 m. trėmimai buvo 
ypatingi tuo, kad šį kartą trėmimus 
vykdė vien lietuviai stribai bei milicija 
ir itin uoliai ieškojo pabėgusiųjų. Tai 
buvo naujiena. Anksčiau buvo prilei
džiama, kad pabėgę Įsijungs i par
tizanus (jų šiuo metu beveik nebuvo) 
arba bus sučiupti per sekanti išve
žimą. Tytuvėnų rajono pirmininkas 
Spraunys tokiems pasitikusiems iro
niškai primindavo: "Susirišk venzliu- 
kus kitam pavasariui".

Kiek Lietuvos gyventojų buvo 
Ištremta? Galima tik spėlioti, nes nėra 
konkrečių duomenų tikslesniam ap
skaičiavimui. Mat pirmasis pokarinis 
gyventojų surašymas įvyko 1959 m., 
kai Jau nemažai tremtinių ir kalinių 
buvo Lietuvon sugrįžę. Net jei kokiu 
nors, kol kas nepaskelbtu būdu būtų 
galima apskaičiuoti, kiek sumažėjo 
Lietuvos gyventojų tarp 1944 ir, 
sakykime, 1952 metų, nebūtų galima 
nustatyti ištremtųjų skaičiaus, ne
žinant suimtųjų ir nužudytųjų, o jų 
skaičiaus irgi nežinome. Oficialiai 
paskelbti tarybiniai duomenys apie 
sukolektyvinimo raidą, konfiskuotų 
ūkių ir kitiems perduotų gyvenamųjų 
namų skaičių bei privačių kiemų 
sumažėjimą yra nepilni, vieni su kitais 
dažnai nesuderinami, arba, kur su
derinami, skelbiami tik keleriems 
metams taip, kad negalima padaryti 
prasmingesnių išvadų.

r ra viena išimtis, būtent 1948 metų 
trėmimai Dainavos partizanų prane
šime apskaičiuota, jog komunistai 
išvežė 100,000 žmonių. Skaičius šiek 
tiek perdėtas, bet nelabai. Iki 1946 m. 

vasario 1 d. truputi daugiau negu 
milijonas hektarų žemės buvo paimta į 
valstybini fondą. 1 fondą pateko 
žemė, atimta iš bažnyčių, tariamų 
hitlerininkų, liaudies priešų, iš be 
šeimininkų likusių ūkių, repatrijavu
sių į Lenkiją ar išsikėlusių iš 
Klaipėdos krašto bei antnorminė 
žemė. Iki 1946 metų bene visa 
hitlerininkų ir bažnyčių bei antnormi
nė žemė buvo atimta. Vokiečiai taip 
pat buvo pasitraukę . iš Klaipėdos. 
Taigi po pusantrų metų komunistų 
valdžios žemės reforma turėjo iš 
esmės būti baigta. Tačiau nuo 1946 
metų pradžios iki 1948 metų lapkričio 
mėnesio Valstybinis žemės fondas 
padidėjo dar puse milijono hektarų 
žemės, iš kurios daugiau negu du 
šimtai tūkstančių (213,844 ha) pateko 
( fondą 1948 metais, nuo kovo iki 
lapkričio mėnesio. Tai daugiausiai 
ištremtųjų ūkininkų žemė, nes repat
rijavimas j Lenkiją iš esmės baigėsi
1947 m. Apskaičiavus vidutinišką ūkio 
dydi, apytikriai galima nustatyti 
ištremtųjų skaičių. Prisimintina, kad, 
įvykdžius žemės reformą, retas ūkis 
turėjo daugiau kaip 20 ha. Iš tiesų,
1948 sausio 1 d. tik 4.6 proc. visų 
valstiečių kiemų buvo didesni negu 20 
ha. Tarp ištremtųjų buvo mažažemių 
ir vidutinių ūkininkų ir šeimų, kurių 
ūkiai buvo anksčiau sumažinti iki 5 ha, 
nes kuris nors šeimos vyras buvo 
partizanas ar tokiu (tariamas. Tad 
galima apskaičiuoti, Jog ištremtųjų 
ūkis vidutiniškai turėjo ne daugiau 10 
ha. Tad 1948 m. kovo - lapkričio 
mėnesiais gal dvidešimt tūkstančių 
valstiečių neteko ūkių. Jeigu šeima 
vidutiniškai turėjo keturis narius, tai 
galima manyti, kad šiame laikotarpyje 
buvo ištremta iš Lietuvos apie 80,000 
žmonių; jei 5 narius, tai 100,000.

•Bus daugiau 
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LI E TUV A,
atkelta iš 2 psi.
muzikalinę darbuotę... Jokie sampro
tavimai nepajėgia pašalinti iš gyve
nimo kartą jau prigijusi tautos himną", 
kėliau vėl Kudirkos gimimo sukaktyje 
K.V. Banaitis šiltais žodžiais apibū
dina Kudirkos himną: "Tai yra 
nuostabiai gražus, kilnus Kudirkos 
testamentas lietuvių tautai..."

Tad nepaisant visų "puolimų" Ku
dirkos himnas plačiai ir iškilmingai ėjo 
savo keliu.

Jei anksčiau himnas buvo giedamas 
tik lietuvių vakaruose, vėliau skam
bėjo politinėse demonstracijoje, susi-

TIlV y n e ...
rinkimuose, suvažiavimuose. Buvo 
sugiedotas ir triukšmingame, net su 
kilimu pasibaigusiame, 1917 m. Lietu
vių Seime Petrapilyje. Vėliau, 1917 m. 
spalių mėn. Vilniaus konferencijoje, 
išrinktusioje Lietuvių tarybą, Pirma
jame Steigiamojo Seimo posėdyje 1920 
m. gegužės 15 d., kai seimo pirminin
kas A. Stulginskis visiems atstovams 
atsistojus, paskaitė deklaraciją, at
stovai, taip pat stovėdami, sugiedojo 
himną. Tai buvo oficialus Kudirkos 
giesmės pripažinimas tautos himnu.

Galima paminėti, kad teigiamai 
spaudoje apie himną buvo atsiliepęs ir 

Čiurlionis. Jo sesuo Jadvyga knygoje 
"Atsiminimai apie Čiurlionį" rašo: "... 

atlietuvėjimo kelyje Čiurlionis pats 
himną išmokęs, išmokė jį dainuoti ir 
visą šeimą".

Trumpai žvelkime į Ameriką: 
lietuvių visuotiną seimą Niujorke 
atidarant, virš tūkstantinė minia, St. 
Šimkui vadovaujant, sugiedojo "Lie
tuva, Tėvyne mūsų". Ir vėl - kai buvo 
perskaityta Amerikos prezidentui 
siunčiamoji rezoliucija dėl Lietuvos 
Nepriklausomybės, tūkstantinė minia 
sustojo ir galingai du kartu sugiedojo 
"Lietuva, Tėvyne mūsų", pagerbdama 
patį himną ir jo kūrėją.

Kaune, Valstybės radiofone rytinė 

programa buvo pradedama J. Damb
rausko "Malda uš tėvynę", o vakarais, 
programą baigus, sklido po visą 
Lietuvą himno garsai. Abiejų okupa
cijų metu himnas vis labiau buvo 
šalinamas iš lietuvių viešojo gyve
nimo, bet tuo pačiu vis labiau darėsi 
tautinės atsparos ženklu. Ir tikrai, 
Lietuvos himnas, gimęs V. Kudirkos 
širdyje, ir šiandieną nutildytas tėvy
nėje, plačiai ir nevaržomai skamba 
išeivijoje, visuose pasaulio žemy
nuose, kur tik plaka, ir skambės, kol 
plaks lietuvio širdis.

A. BINKEVlClOTĖ-GUClUVIENĖ

PAMINĖTAS VLADAS PŪTVIS

1986 m. kovo mėn. 8 d. Latrobe 
Valley. Moe, p. Servacijaus Šabrinsko 
sodyboje, Geležinio Vilko šaulių būrio 
valdyba suruošė V. Pūtvio-Putvinskio 
57 metų mirties sukakties minėjimą. 
Susirinko nemažas skaičius susipra
tusių lietuvių. Susirinkimą atidarė 
šaulių būrio pirmininkas St. Lipčius, 

paprašydamas vienos minutės atsisto
jimu pagerbti žuvusius šaulius - 
karius. Po to paprašė atvykusį iš 
Adelaidės L. Kunigaikščio Margio 
Šaulių Rinktinės pirmininką B. Kry- 
žanauską, kuris savo gerai paruoštoj 
paskaitoj apibūdino šaulių ideologo Ir 
šaulių sąjungos įkūrėjo Vlado Putvio 

gyvenimą ir jo nuopelnus šaulių 
sąjungai. Po paskaitos garbės šaulei E. 
Lipčienei įteiktas Šaulių Žvaigždės 
medalis už jos įdėtą darbą ir 
pasišventimą šaulių veikloje. Buvo 
pravestas laimės šulinys, kuris bema
tant buvo išparduotas. Padėka fantų 
aukotojams J. Baumilui, L. Lančiaus- 
kui ir p.p. Lipčiams.

Geležinio Vilko šaulių būrio valdy
ba dėkoja visiems dalyviams ir maisto 
aukotojams, Latrobe Valley ir Moe 

seniūnėms p. Koženiauskienei ir p. E. 
Eskirtienei. O didžiausia padėka p.p. 
Šabrinskiams už laidimą pasinaudoti 
patalpomis ir nuoširdžią globą.

Dėkojame L. Kunigaikščio Margio 
šaulių rinktinės pirmininkui Boliui 
Kryžanauskui, aplenkusiam Geležinio 
Vilko šaulių būrį.

Geležinio Vilko Šaulių Būrio
V a 1 d y b a

Kovo mėn. 2 d. sekmadienį, p.p. 
Zakarauskų namuose įvyko pirmas šių 
metų Newcastlio D. Klubo susirin
kimas. Paskaitą skaitė p. St. Butkus, 
tema: "Vyresnio amžiaus žmonių 
seksualinės problemos."

įvadui buvo aptartas žmogaus 
senėjimo procesas, prieinant išvados, 
kad laikas ir žmogaus amžius yra 
reliatyvus dalykas (pav. yra jaunų 
senių ir senų jaunuolių); tokiu būdu ir 
žmogaus seksualinis aktyvumas nepa
reina nuo atgyventų metų skaičiaus.

Toliau buvo plačiai nagrinėta 
pagyvenusių žmonių lytinių santykių 
problemos, jų priežastys ir būdai tas 
problemas sumažinti ar visai pašalinti. 
Kadangi vyrų ir moterų problemos 
skirtingos, jos nagrinėtos atskirai, 
nepagailint ir grynai kliniškų detalių 
ir statistinių davinių.

Susumavus išryškėja keli pagrindi

niai faktai: 1) Senstant kūne vyksta 
fiziologiniai pasikeitimai, kurie nule
mia asmens aktyvumą visose gyveni
mo srityse. 2) Seksualinių santykių 
problemos atsiranda ir didėja po 40 m. 
amžiaus. 3) Tų problemų pagrinde yra 
daugiau psichologinės negu fiziolo
ginės priežastys; nugalėjus pirmąsias 
- dažnai dingsta ir kitos. 4) Pastovūs, 
darnūs lytiniai santykiai turi teigiamą 
įtaką asmens emociniam, psicho
loginiam ir fiziniam gerbūviui ypač 
vyresnio amžiaus žmonėms.

Galbūt tikėtasi gausių diskusijų, 
nes klubo nariai yra arba jau pasiekę 
viduamžį ar netoli jo, bet atrodo, kad 
kaip tik šis faktas pastojo kelią 
atviroms diskusijoms tokia, vieno 
nario žodžiais "slidžia" tema. Nežiū
rint paskutinius pora dešimtmečių 
vykusios taip vadinamos seksualinės 
revoliucijos, daugumoj vyresnio am-

Newcastlio lietuvi ų <11skusij ų Klube

žiaus žmonių akyse, seksualiniai 
klausimai buvo ir tebėra labai privatus 
dalykas. Buvo pastebėta, kad diskusi
jos tokiais klausimais gali vykti tik 
pasiremiant asmeniškais pergyveni
mais, ergo,... Tokiu būdu, po paskaitos 
buvo diskutuotos temai giminingi, bet 
daugiau bendro pobūdžio klausimai, 
tarp kitko, vienas įdomus paradoksas. 
Būtent: šių dienų jaunimo tolerancija 
ir nesivaržymas kalbėti atvirai ir 
objektyviai seksualinėm temom, ir 
sykiu, to paties jaunimo stebėtinai 
netolerantiškos ir tikrai nepažangios 
pažiūros (pagrįstos šūkiu "meilė tik 
jauniems") į vyresnio amžiaus asmenų 
lytinius santykius.

Diskusijoms pasibaigus išrinkta na
uja Klubo Valdyba. Pasiūlyta ir 

išrinkta: Klubo pirmininku - p. Juozas 
Cesnaitis, sekretorė-iždininkė -p. 
Jūratė Ivinskienė, susirinkimų repor
terė p. V. Kristensen.

Po to, pagal nusistovėjusią tradi
cijų, vyko vaišės, kurių metu pasida
linta praėjusių atostogų Įspūdžiais.

Susirinkime atsilankė Krašto Val
dybos narė Kultūriniams Reikalams 
p.Janina Vabolienė, tuo metu atos
togavusi Newcastlyje ir p. St. Butkaus 
giminaitė Vanda iš Manchester, Ang
lijos.

Sekantis susirinkimas įvyks balan
džio mėn. 20 d. dr. V. Donielos bute. 
Paskaitą skaitys Viktorija Kristensen.

V. KRISTENSEN
D. Klubo reporterė

KUR APSISTOTI?

VYT. DON1ELA

Čia, Australijoje, artėjant rudeniui 
ir žiemai, šiaurės pusrutuhs atgyja 
pavasariui ir vasarai. Šia proga, 
trumpesniam ar ilgesniam pasivažinė
jimui, pradeda ruoštis nemaža mūsų 
tautiečių. Vieni apsiginkluoja iš 
anksto apspręstu kelionių planu ir 
tiksliai nusakytais viešbučiais, kiti gi 
palieka sau daugiau laisvės išnaudoti 
nenumatytas pagundas, atsipalaiduoti 
nuo turistinių masių.

Keliaudami į Šiaurės Ameriką - 
Jungtines Valstybes ir Kanadą - 
mūsiškiai daugumoje sustos pas gimi
nes ar pažįstamus. Dienos, savaitės, 
gal net mėnesiai bus iš anksto aptarti 
laiškuose. Bereiks tik išlipti iš 
lėktuvo. Bet ne vienas kelionę tęs per 
vakarų Europą, ar tai prisiminti 
senesnius išgyvenimus, ar tai pamatyti 
tai, kas girdėta, bet dar neregėta. 
Viešbučių ir panašių turistinių nak
vynių bus, bet gal retkarčiais verta 
nukrypti link Europoje tebegyvenan
čių lietuvių?

ANGLIJA. Nors pasaulinių oro 
linijų tinklas labai platus, vien dėl 
patogumo dažnas tautietis iš Austra
lijos atsidurs tiesiog Londone. Po ilgai 
trukusios statybos, Londono aero
dromas yra dabar jau visai tampriai
Mūsų pastogė Nr.ll 1986.3.2'1 psl.4 

sujungtas požeminiu geležinkeliu 
("the tube") su centriniu Londonu ir 
visomis požeminėmis linijomis apskri
tai. Sunku tikėti, kad, prieš berods 8 
metus, likusios keliolika mylių į 
Londoną buvo gana komplikuotos. 
Tekdavo keliauti etapais; norint to 
išvengti, pagrindinė priemonė buvo 
brangi kelionė taksiu.

Lietuvių centrai Londone yra du. 
Rytų Londone - kur turistai lankosi 
rečiau - yra dar prieš karą įsikūrusi 
lietuvių kolonija, kuri turi ir savo 
klubą. Deja, keliautojui šis klubas, 
atidaras savaitgaliais, nebus labai 
naudingas. Gal jis padės surasti 
nebeatrandamus pažįstamus, tačiau 
nakvynei čia sąlygų nėra. Daugiau 
galimybių teikia vakarinėje dalyje esą 
Lietuvių Namai (Lithuanian House, 1 
Ladbroke Gardens, London Wil 2PU), 
keletas minučių nuo Notting Hill Gate 
požeminės stoties. Tai jau didelis 
pastatas, 4 ar 5 ar 6 aukštų, žiūrint, 
kaip juos skaičiuosi. Jame yra įsikūrusi 
"Europos Lietuvio" redakcija, "Ni
dos" spaustuvė ir knygų leidykla. 
Didžioji pastato dalis susideda iš 
nuomuojamų kambarių, kurie papras
tai yra užimti. Visgi gali atsirasti 
vietos ir prakeleiviui: Lietuvių Namai 
turi erdvų svečių kambarį, o iš bėdos 
gali parūpinti ir labiau spartietišką 

nakvynę, pavyzdžiui, sulankstomą 
lovą dideliame bibliotekos kambaryje. 
Pavojingiausias metas turistui yra, 
žinoma, vasara. Neužsisakius iš 
anksto, galima nusivilti. Patartina 
todėl kreiptis kaip galima anksčiau, 
tiksliai nurodant pageidaujamą nak
vynės laikotarpį.Bet ir neieškant 
nakvynės, verta užsukti vakare i 
apačioje esantį barą. Per Londoną 
prakeliauja daug mūsų tautiečių; 
nuostabu, klek ten, visai netikėtai, 
galima sutikti beveik užmirštų, senų 
pažįstamų.

Už Londono, apie 60 mylių atstu
me, yra Lietuvių Sodyba su parku ir 
ežerėliu. Ji irgi priklauso Lietuvių 
Namams. Čia vietos erdviau ir 
nakvynė beveik užtikrinta. Iš kitos 
pusės, kas gi keliaus po pasaulį, kad 
praleistų keletą dienų atsiskyrus nuo 
judėjimo? Pagaliau ir susisiekimas su 
Sodyba painokas.

VOKIETIJA. Bendrai paėmus, Vo
kietijoje lietuvių tebėra daugiau, 
negu kuriame kitame vakarų Europos 
krašte. Bet jie yra išsimėtę. Veikia 
Vokietijos Liet. Bendruomenė su 
padaliniais, it* retkarčiais įvairiuose 
vietose įvyksta minėjimai bei progi
niai susibūrimai. Hamburgas ir Muen- 
chenas, atrodo, ir dabar tebėra 
žymesni centrai, kuriuos palaiko veik
lesnių asmenų iniciatyva. Bet pa
grindinė lietuviška institucija yra 
Vasario 16 Gimnazija (D-6840 Lam- 

pertheim - H uettenf eld). Tautiečiui, 
ypač Gimnazijos rėmėjui, verta už
sukti nors kelioms valandoms į šią 
lietuvišką salą, kurią išlaiko keliolikos 
asmenų pasišventimas. Prakeleiviams, 
deja, Gimnazija patalpų neturi, todėl 
nakvynės reikalais geriau jos ne
varginti, nebent reikalas būtų svarbus 
ir surištas su pačia Gimnazija. 
Atostogų metu Gimnazijoje vyksta 
Studijų Dienos ir panašūs suvažiavi
mai, bet vietos tada esti todėl, kad į 
namus išvažinėja dalis mokinių. Tarp 
kitko, susiekimas nuo geležinkelio 
stoties iki gimnazijos nėra patogus, jei 
prisireikia naudotis viešu transportu.

ITALIJA. Italijoje lietuvių nėra 
daug. Vienas miniatiūrinis centras yra 
prieš karą įsikūrę vienuoliai salezie
čiai (Castelnuovo Don Bosco, Asti, 
Italia), didesnis yra pačioje Romoje 
esanti šv. Kazimiero Kolegija. į šią 
Kolegiją mūsų turistai turėtų at
kreipti daug daugiau dėmesio ir net 
vien dėl jos savo kelionių planą 
dažniau papildyti Romos miestu. 
Kolegija ( Pontificio Collegio di S. 
Casimiro, via' Casalmonferato 20, 
2200182 Roma, Italia) turi šalia 
stovinti namą, kurio kambariais gali 
pasinaudoti prakeleiviai. Turistiniame 
tvane Kolegija yra brangus radinys 
dėl mažiausiai dviejų priežasčių. 
Pirmiausia, ji yra tik keletą minučių 
nuo stoties (Re di Roma) pagrindinėje 
nukelta į 9 psl.
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VLADO ME ŠKLNO 
’’ Donedd Friend portretas"

ISOLDA I. POŽELA1TĖDAVIS

"Didieji tapytojai buvo dažnai ir 
pagarsėję portretistai". Taip yra 
išsireiškęs mūsų iškilus portretistas 
Vladas Meškėnas, kurio "Donald 
Friend portretas" pateko į 1985 m. 
Archibald atranką. Tiesa, premijos 
Meškėnas nelaimėjo, tačiau malonu 
pranešti melbourniškiams, kad jie 
turės progos pamatyti jo naujausią 
kūrini ir palyginti jį su kitais šio 
konkurso rinktiniais darbais. Nuo kovo 
mėn. 12 d. Archibald portretai 
išstatyti "The Westpac Gallery" The 
Theatres, Victorian Arts Centre, 
Melbourne.

Vien patekti į Archibald konkurso 
kūrinių atranką yra nemažas atsieki- 
mas ir garbė. Tiesa, jau kelinti metai 
meno kritikai skundžiasi šio konkurso 
lygio nuosmūkiu. Vieni mano, kad prie 
šio fakto prisidėjo individo nuvertini
mas - mes, būk tai, tapome masių 
žmonės. Kiti kaltina polinki i abstrak 
tus, i norą pagauti ir atkurti pačią 
esmę, nekreipiant per daug dėmesio į 
formą ir technikos apvaldymą. Treti 
tvirtina, kad stipriai išvystytas foto 
menas ir jo specialistai kaip Karsh, 
sumenkino portreto prestižą ir svarbą. 
Kiti vėl teigia, kad šiuo metu 
įsivyrauja naujojo ekspresionizmo 
srovė, kuri užlieja tapybą akį rėžian
čiomis spalvomis, kurios, savo ruožtu, 
padeda išreikšti mūsų buities ir eros 
temas: konfrontaciją, smurtą, de- 
kadenciją, nusivylimą ir pesimizmą. Jų 
tarpe portretui vietos mažoka. 0 vis 
dėlto, jei australu dailininkai pristato 
į Archibald konkursą tiek daug 
portretų, matyt ši meno sritis 
gyvuoja. Gal reikia keisti kriterijus ir 
kitaip suprasti portretų vertę ir 
svarbę? Mes esame pripratę tradici
niai suprasti, kokios savybės sudaro 
gerą portretą. Modelio atkūrimas 
drobėje, jo asmenybės Išraiška tech
niškai apvaldytoje formoje, yra tos 
tradicinės savybės, kurias mes priski
riame "geram" portretui. Tad vienas
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Leonas Urbonas "Simbel". Akrilis. 

iš svarbiausių portreto privalumų yra: 
modelio vidinio gyvenimo ir asmeny
bės interpretacija ir atkūrimas. Mo
delio charakteris turi stipriai at
sispindėti paveiksle ir kaip magnetas 
pritraukti žiūrovą. Be abejo, ir kiti 
meniniai privalumai galioja portretų 
tapyboje: menininko išraiškos pajėgu
mas, individualumas bei technikos 
apvaldymas.

Vladas Meškėnas yra išsireiškęs, 
kad "tapyboje nesvarbu KAS TA
POMA, bet svarbu KAIP TAPOMA". 
Išvadoje, siužeto pasirinkimas ribojasi 
tik dailininko skoniu, polinkiais ir 
vaizduote. 0 "kaip tapoma" turi visą 
eilę prielaidų, kriterijų ir privalumų.

Nesileisdami į smulkesnį indivi
dualių menininkų - portretistų tapy
bos nagrinėjimą, bandykime atrasti, 
kas juos visus sieja. Nors pasirinktoje 
atrankoje dailininkai yra iš įvairių 
šimtmečių ir atstovauja skirtingoms 
meno srovėms, jie visi turi vieną 
bendrą bruožą. Galima sakyti, kad tai 
jau klasikinis portreto bruožas, nes jis 
galioja per amžius, būtent: pavykusi 
vidinio pasaulio išraiška. Si išraiška 
gali būti skirtinga formos atžvilgiu, 
bet esmėje ji sieja visus pagarsėjusius 
portretistus. Žvilgterėkime į jų pa
veikslus:

ALBRECHT DUERER "Autoport
retas"- iš maždaug XV šimtmečio 
pabaigos (Prado muz.) byloja apie 
modelio savimeilę, puikybę, ego- 
centriškumą. Tai išviršinių ir vidinių 
savybių mišinys gerokai pagražintame 
autoportrete.

E L GRECO "Bajoro portretas" iš 
1600 m.(Prado muz.) yra aukščiau 
minėto Duerer portreto absoliuti 
priešingybė. Būtent, gili žmogaus, jo 
esmės ir vertės psichologinė analizė.

TITIAN "Autoportretas" iš 1568 
m.(Prado muz.) ryškiai pabrėžia 
amžiaus bėgyje įsigyjamą jausmų ir 
emocijų nurimimą, sielos praskaid
rėjimą ir gyvenimo patirties išmintį.

REMBRANDT VAN RIJN "Seno 
kareivio portretas su auskarais" iš

L. Kraucevičiūtės nuotr.

Vladas Meškėnas. "Donald Friend portretas." Aliejus 5'x 4'

XVII šimtmečio perduoda visas karo 
baisybes mačiusio žmogaus akis, kurio 
kietai sučiauptos lūpos yra prisieku
sios per amžius tylėti, nieko neišduoti.

FRANCISCO DE GOYA "Auto
portretas" iš 1815 m.(Prado muz.) yra 
introspektinis etiudas. Garsusis tapy
tojas nukreipė žvilsgnį į vidų, nes 
kurtumas jį atskyrė nuo gyvojo garsų 
pasaulio.

AUGUSTE RENOIR "Jeanne Sa
many portretas" iš 1877 m. yra 
spinduliuojančio ekstrovertiškumo es
kizas. Šios jaunos moters akys trykšta 
laime ir gyvenimo džiaugsmu.

VINCENT VAN GOGH "Daktaro 
Gachet portretas" iš XIX šimtmečio 
(Jeu de Paume muz.) ir keli jo 
autoportretai byloja apie sielos kan
čią, pesimizmo ir beprotybės prarają, 
vaizdžiai iliustruota menininko ta
pyboje.

O ką bendro turi Meškėno " Donald 
Friend portretas" su aukščiau pami
nėtais kuriniais? Pabandykime kiek 
atidžiau panagrinėti:

Portreto kompozicija paprasta, be
tarpiška, efektyvi. Judesio krypties 
taikinys - modelio veidas, o pats 
židinys (focal point) - akys. Modelis 
yra apysenis, apystoris vyras, kuris 
kiek manieringai užlenkęs vienos 
rankos pirštus, jais paremia kaktą t.uo 
atkreipdamas žiūrovo dėmesį i savo 
akis. Kvadratais raštuotas apdaras ir 
panašiai raštuotas (patchwork) fonas 
optiniai suploja, supaviršina perspek
tyvą ir įgalina dailininką pabrėžti ir 
iškelti modelio veidą ir kruopščiai 
nutapytas jautrias rankas.

Modelio veidas apšviestas iš kairės į 
dešinę. Tai nusistovėjusi, labai tradi
cinė pozicija. Betgi, kas labai 
patraukia akį, tai dailininko suge
bėjimas tonais ir šviesos efektais 
apipavidalinti formas. Meškėnas pui
kiai vartoja šiltas oranžines, ružavas 
spalvas ir joms priešpastato šaltus 
žalius ir mėlynus tonus. Tai duoda 
modelio veidui ir rankoms nepaprasto 
gyvumo ir judrumo. Visa Meškėno 
tapyba pasižymi dinamiškumu. Jo 
potepis energingas, ekspresionistinis,

apipavidalinantis, dosnus. įdomus ir jo 
štrichas. Kaip tolimas aidas jis 
primena vitražus ir Rouault pomėgį 
juo atskirti figūrą nuo fono.

Kompozicijos apskritos ir įstrižos 
linijos yra paįvairintos apdaro kvad
ratais. Stačiakampė galva ir kakta yra 
įrėmuotos storu pakaliu, apykalės 
rulonu, pabrėžtos išlenktos rankos 
pozoje, kurios mažasis pirščiukas kiek 
manieringai atsiskyręs nuo kitų ir 
paremtos apskrita papilvės raukšle. 
Galvos h- kaktos kampuotumas pasi
kartoja apdaro kvadratuose, kėdės 
briaunoje, stalo viršuje ir fone.

Išpurtęs modelio kūnas ir veidas 
byloja apie gero gyvenimo pomėgį. 
Storoka, kiek atsikišusi apatinė lūpa, 
putli nosis priduoda veidui kiek 
vulgarumo, žemiškumo. Perveriantis 
akių žvilgsnis byloja apie šio individo 
vidinę Jėgą, pasitikėjimą savimi. Tai 
ne eilinis žmogus, bet individas, kuris 
žino savo vertą.

Vladas Meškėnas yra apdovanotas 
retu talentu puikiai atvaizduoti indi
vido bruožus. įsijausti į modelio 
galvoseną, nuotaikas ir jausmus. Jis 
sugeba žiūrovui atverti modelio vidinį 
pasaulį. O tai ir yra bruožas, kuris jam 
leidžia rikiuotis į didžiųjų portretistų 
eiles.

Pristatydamas publikai "Donald 
Friend portretą", Meškėnas atskleidė 
jame savo kūrybiškai intensyvų išgy
venimą - kaip jis pajuto ir suprato 
modelio jausmų, emocijų ir nuotaikų 
gamą.
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PAKELĖS KAZIMIERAS A. Karazijienės nuotr.

PASKUTINIS LAIŠKAS IŠ LIETUVOS

B. ŽALYSPAKELĖS KAZIMIERAS
Dievdirbis - 
iš balto liepos medžio 
išdrožė Tave, 
Šventasis Karalaiti, 
paprastuti, 
varganą 
kaip ir jispats, 
bet toki savą — -

... pastatė 
žemdirbio sugrubę rankos 
lauką tylaus 
keliuko pakrašty, 
kad Tu.
koplytstulpy rymodamas, 
saugotum gimtus laukus - 
lietuvio visą turtą - 
kad gintum javą 
nuo ledų, 
sausros 
ir nuo rūdies - -

JOAN

Nuskalavo lietūs purpurą 
nuo apsiausto karališko... 
Kuklus ir pilkas 
metų dešimtim 
meldei Tu Viešpati: 
prašei palaimos rankoms 
šalikelėj Tave pastačiusioms, 
tikėjusioms, 
kad Tu pas Amžių Tėvą 
užtarsi jas 
gimtuose laukuose 
sau duoną besipelnančias - -

Toli, toli 
bažnyčios Vilniaus spindi... 
Karališkųjų Tavo rūmų 
neliko nė žymės - - 
(S ai ir koplytstulpi 
suėdė laiko kirvarpos, 
bet Tu, 
lietuviškoj širdy išlikęs - 
vis, ir vis už savo Lietuvą meldies.

Mielai Sesei
Laukų balandžiai ūbauja pušyne.
Pavasaris, o Viešpatie, pas mus! 
Atvožęs juodus arimus, 
Žalių raštelių prirašys.

Ir kils giesmė lyg vyturėliai 
Upeliai ūžaus ir skardens, 
Kad iš numirusio akmens 
Kalnelių šypsenoj mums prisikėlei.

Naktis nusilenkė. Ateina rytas 
Ir Tu atgniaužtą delną pradarai. 
Aloe varva pumpurai, 
Grumsteliai nusigandę ritas.

Ir obels drobulė Tave vyniojas.
Tik kas, o Viešpatie, slidžiais 
Takelių mūsų paledžiais
Skubės Tau apkabint rasotas kojas

Jūsų Bičiulis.

MOTERYS!
Gyvename moterų emancipacijos, o 

kai kur jau ir moterų hegemonijos 
laikus. Mūsų planetos civilizacija 
išgyvena dramatiškas traumas ir 
konvulsijas. Vakarų krikščioniškoji 
kultūra (tokia ji tik iš vardo!) atsidūrė 
defenzyvinėje pozicijoje. Jai gręsia 
apokaliptinė NUOBODA - išsigimimo 
ir susinaikinimo pavojai...

Eilėje kraštų, ypač Prancūzijoje, 
jau atvirai pasisakoma (atseit, kol dar 
nevėlu), jog nedelsiant reikia per
kainuoti vertybes, keisti gyvenimo 
stilių ir palaipsniui pereiti iš patriar
chato i MATRIARCHATĄ. Klausimas 
sukasi apie tai, jog vyrijos vadovau
jama žmonija jau įžengė i taip 
vadinamą "DVASINIU LEDYNU" 
laikotarpį ir baigia prieiti prie visiško 
politinio, ekonominio, ekologinio ir 
biologinio (nebepagydomos ligos), o 
taip pat etinio ir moralinio bankroto!. 
Atsaką šios problemos sprendimui turi 
"Visuomenės feminizacijos sąjūdis".

Šio sąjūdžio moterys taip pasisako: 
"mūsų vyrijai svarbu tik pinigas, 
statusas, garbė, peštynės, ginklai ir 
karai. Vyrai ne vien tik sapnuoja, bet 
ir nemiegodami svajoja apie
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šis eilėraštis suprantamesnis darosi, 
kai galvojama apie Kristaus prisi
kėlimą Velykų rytą Lietuvoje pa
vasari.

Jis atsiuntė ir atvirutę "indų rankų 
darbo" su gražiai, meniškai nupieštais 
margučiais. Deja, ją mano vaikai 
atminčiai pasiėmė, o man liko tik 
laiško ir eilėraščio kopijos, nykstantis 
prisiminimas, kuriais mes seniai gyve
name.

Kun. Pranas Šliumpa, kilęs iš Rokų 
km., A. Panemunės prie Kauno, baigęs 
1937m. Jėzuitų gimnaziją Kaune, 
įstojo ten pat i kunigų seminariją ir ją 
baigęs sulaukė antrojo komunistų 
"išlaisvinimo". Buvo Ištremtas l darbo 
stovyklas 10 metų vergauti, grįžęs 
dirbo Višakio Rūdos parapijoje ir 
vergijoje netekęs sveikatos, vos 
sulaukęs 60 m., 1976 m. gruodžio 10 d. 
mirė ir buvo palaidotas A. Panemunės 
kapinėse. Australijoje yra, rodos, du 
jo bendraklasiai pažįstamieji.

J. ARAS

GESTAPO uniformą, kuri ne vienam, 
kaip sykis, gerai tinka ir prie veido..."

Ką gi, metafora tikrai (domi, bet 
moteris tektų ir paakinti, jog 
MOTERĮ iškėlė Krikščionybė ir, 
matyt, nebe reikalo (mat yra religijų, 
ypač Islamas, kurios moters dar ir 
dabar neskaito už pilnavertį žmogų, 
esą, ji neturinti sielos!), nes jau artėja 
laikas, kai moterys taps ne tik 
kunigėm, bet ir popiežėm. Tvirtinama, 
kad tai išeitų į naudą ir krikščionijai, 
ir visai žmonijai (reikalas rimtas - 
nejuokauju! - J.J.).

Mes lietuviai, moterų hegemonijos 
poslinkių prasme, rodos irgi neatsi- 
liekame, k.a.: turime moteris pia 
nlstes, dirigentes, solistes, vargo
nininkes, redaktores, įvairių specia
lybių darbuotojas ir veikėjas, iš jų 
paskiausia, bet ne pati mažiausia - 
A LB Krašto valdybos pakopa. Tik 
KUNIGIU, išskiriant man žinomą 
vienos šaunios poetės (G.R.) eilėrašti 
'apie KRISTĘ', deja, dar neturime!

Tuo ši eseistini rašinį ir baigiu.

JONAS JUŠKA

Joan Sutherland atkreipė pasaulio 
dėmes) ir išgarsėjo sudainavusi " Lucia 
di Lammermoor" Anglijoj. Ji turi 
nepaprastą koloratūrini sopraną, tyrą 
kaip krištolas, bet su dramatiniais 
atspalviais. Australijai pasisekė, kad 
ji pasirinko dali savo laiko praleisti 
čia, ir kiekvieną sezoną dainuoja 
Sydnėjuje ir kituose miestuose.

Jos ir jos vyro , Richard Bonynge 
pavyzdys paskatino ir kitus žymius 
australų dainininkus pasilikti čia ir 
sudaryti "Opera Company", kuri 
prilygsta didžiosioms pasaulio ope 
roms.

Australijos Opera gali pastatyti 
sunkius veikalus, kaip kad paskutiniu 
metu statytą "Lucia di Lammer
moor", kurią man teko laimė pamatyti 
paskutin) vakarą.

La Sutherland balsas nėra taip 
tyras kaip prieš dvidešimt metų, bet 
dar vistiek kaip varpas ir subrendime 
nepraranda klausytojo susižavėjimo. 
Paskutiniame spektaklyje ji dainavo 
labai puikiai, net geriau interpretavo 
negu anksčiau. Pradėjusi savo tiumfą 
Lucia, gal norės ta pažia role ir 
užbaigti.

Richard Bonynge labai geras 
dirigentas. Jis žino, kas tinka jo 
žmonai ir žino, ką jis gali gerai 
interpretuoti. Ši opera buvo tyras "bei 
canto", visos rolės labai gerai 
išpildytos. Joan Sutherland puikiai 
sudainavo ir buvo labai įtikinama,kai 
ji "išėjo iš proto". Jos vaidyba dar 
niekad nėra buvusi tokia gera.

Donizetti opera liečia dviejų dide
lių škotiškų šeimų tarpusavio neapy
kantą. Lucia įsimyli į savo brolio 
priešą. Jų slaptas susi žied avim as 
laužomas, kai Lucia apgauta brolio 
mano, kad Edgardas jos nebemyli. Ji 
sutinka ištekėti už Arturo, kaip jos 
broliui yra naudinga. Jos mylimasis 
sugrįšta į pilį tuo momentu, kai ji 
pasirašo vedybų aktą. Jis ją prakeikia 
ir (po labai gražaus seksteto) palieka. 
Liucija nužudo Artūrą vedybų patale 
ir visų pasibaisėjimui ateina į puotą 
kruvinais marškiniais, išprotėjusi. Ši 
scena labai Įspūdinga. Tai yra jos 
paskutinė gražiausia arija. Nors 
labai nebūdinga, paskutinė scena 
priklauso tenorui Edgardui. Po jos jis 
nusižudo. (Lucia jau mirus).

Edgardo rolę išpildė Richard 
Greager, kuris prilygsta Joan Suther-

Joan Sutherland - Liucia su baritonu 
Tom Krause Hamburge 1971 m.

land ne vien tik ūgiu, bet ir balsu. Jų 
meilės duetas buvo įtikinantis. Enrico, 
Liucijos broli, dainavo Malcolm Do
nnelly. Sergei Baigildin buvo Arturo, 
latvių kilmės John Wegner kunigu. 
Pagrindinėse rolėse buvo net keturi 
dainininkai (tarp jų ir Sutherland), 
laimėję "Sun Aria Competition".

Gaila, kad spektaklis vyko didžio
joje salėje, kuri dabar yra koncertų 
salė, nors buvo planuota operai. 
Opera buvo perkelta į mažąją salę. 
Labai gaila, kad taip sutvarkyta, nes 
mažoji salė per maža, o didžioji 
netinkama, nes scenovaizdžio nega
lima pakeisti. Tai šj kartą apsieita su 
labai mažais pakeitimais didžiojoje 
salėje, be jokios uždangos.

Orkestras irgi ne apačioje ir kliudė 
arti sėdėjusiems. Ši opera buvo 
dainuojama originale - italų kalboje, o 
vertimo angliškas tekstas švietė ant 
baliustrados virš scenos, gana aukštai 
(aukščiau kaip mažoje salėje), tad 
buvo gana sunku sekti žodius ir 
veiksmą. Bet vistiek tie "subtitrai" 
yra didelė pažanga ir patogumas 
operos mylėtojams, nes leidžia žiū
rovams sekti žodžius kartu su 
veiksmu. Viskas pasidaro jautriau.

Baigiant noriu pasakyti, kad šis 
pastatymas buvo didelis Australijos 
Operos ir dar didesnis Joan Sutherland 
triumfas. Publika jai sukėlė dideles 
ovacijas, gavo daugybę gėlių, kurias 
priėmė net su ašaromis.

RŪTA
KAVALIAUSKAITĖ
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Kun. A. Arminas-AliSas

Okupuotoje Lietuvoje išleisti kokį 
literatūrini kūrini, kurį parašo kuni
gas, atskleisdamas savo įsitikinimus, 
yra neįmanoma, nes okupanto cencūra 
jo nepraleidžia ir dažnais atvejais 
autorius nukenčia. Mūsų išeivija yra 
perdaug išsibarsčius, tad kartais tikrai 
sunku surinkti tuos kultūrinius perlus, 
kuriuos vienas ar kitas pasilaiko 
rankraščiuose, kartais periodikoje 
kaiką išspausdina, tačiau neišleisdami 
atskiru leidiniu, nei savo kūrybos 
pločiu bei gyliu nepaveikia mūsų, nes 
nepasiekia platesnės skaitytojų 
masės. Jei kartais ir išleidžiama koks 
poezijos kūrinys kelių šimtų egzemp
liorių tiražu, tai mažai kas jį įsigyja ir 
autorius dažniausiai lieka užmirštyje.

Taigi suprantama, kad ir kun. 
Aleksandro Armino brandi, jausminga 
ir pasigėrėjimo verta poezija mažai 
kam iš mūsų yra žinoma, kadangi 
autorius ją kūrė tolimojoj Brazilijoje, 
kuri pirmiesiems lietuviams emigran
tams buvo ne tik nesvetinga, bet 
vargo, skurdo ir išnaudojimo kupina.

1938 metų rudenį anuometinė 
Lietuvos vyriausybė, nujausdama ar
tėjančius pasaulio politikos nera
mumus, adv. Rapolą Skipitį ir mane, 
kaip Draugijos užsienio lietuviams 
remti (DULR) atstovus, išsiuntė į 
Pietų Ameriką su visa eile pageida
vimų dėl įgyvendinimo vienybės 
lietuvių išeivių tarpe ir dėl išsivys
tymo gyvesnės tautinės veiklos.

Pirmiausia sustojome skaitlingiau
sioje lietuvių kolonijoje - Brazilijoje. 
Pagal Lietuvos, o taip pat ir Brazilijos
statistinius davinius tuo metu Brazi
lijoje gyveno per 50,000 lietuvių. 
Daugumas jų buvo susibūrę Sao Paulo 
priemiesčiuose vila Beloj, vila Zelinoj, 
vila Alpina ir vila Mocoj. Pasiekę šio 
tolimo kcašto krantus, tuoj ėmėmės 
informacinio ir vėliau organizacinio 
darbo. Ano meto Brazilijos lietuviai 
buvo susikirstę politinėmis grupėmis, 
panašiomis į Lietuvoje veikiančias. 
Tuo metu Brazilijoje buvo leidžiami 
net trys savaitraščiai: liaudininkų 
"Lietuvis", katalikiškų organizacijų 
"Šviesa", tautininkų "Brazilijoslietu

vių Aidas" ir radikalių kairiųjų 
mėnesinis žurnalas "Rytas". Komu
nistų partija tada Brazilijoje galėjo

IŠ PARODOS VASARIO 16 GARBEI SYDN&JUJE
Ignas Biliūnas. "Apleistas ūkis!1 Aliejus.L. Kraucevičiūtės nuotr.

NUOTRUPA IŠ ATSIMINIMŲ

KUKLUS KUNIGAS IR POETAS

veikti kitų organizacijų priedangoje, 
taigi apie "Rytą" ir buvo susibūrę 
komunistuojantys lietuviai.

Svarbiausias mūsų kelionės tikslas - 
suvesti visas lietuvių ideologines 
grupes į lietuvišką sandėrį ir vietoje 4 
laikraščių leisti vieną dienraštį, kuri 
būtų finansavusi Lietuvos vyriausybė. 
Atskiros politinės grupės, žinoma, 
galėtų turėti savo puslapius ar 
skyrius, tačiau sprendimas dėl laik
raščio turinio, buvo numatyta, pri
klausytų vyriausiam redaktoriui.

Laikraščių sujungimo pasitarimuose 
teko man pažinti aukštą, santūrų, 
akiniuotą kunigą Aleksandrą Arminą: 
kunigą, idealistą, poetą ir labai 
bičiuliškos sielos lietuvi. Tuo metu jis 
redagavo Sao Paulyje lietuvių kata
likų savaitraštį "Šviesa", laikinai ėjo 
lietuvių klebono pareigas vila Zellnoj, 
vadovavo jo paties įsteigtam šv. 
Cecilijos vardo parapijos chorui ir 
suorganizavo lietuvių parapijinę mo 
kyklą.

Per ištisus šešius mėnesius, kuriuos 
praleidome Brazilijoje, aptardami lie
tuviškųjų politinių grupių susijungimo 
galimybes, beveik kasdieną matyda
vomės ir su kun. Aleksandru Arminu, 
kuris entuziastingai puoselėjo mintį 
sujungti visus Brazilijos laikraščius į 
vieną dienraštį.

Tačiau mūsų planas teliko tik 
pasitarimų fazėje, kadangi Europoje 
jau brendo karinio pobūdžio galimybės 
ir mudu su adv. Rapolu Skipičiu 
privalėjome grįžti į Lietuvą, nes 
vienintėlls mūsų uostas Klaipėda jau 
buvo nacių ultimatumo pasekmėje 
•prijungtas prie Vokietijos.

Kun. A. Arminas gimė 1908 metais 
gruodžio 2 d. Ožkabalių kaime,
Vilkaviškio apskr., mirė 1975 m. 
vasario 6 d. Brazilijoje. Savo kūrybą 
jis pasirašinėjo Venancijaus Ališo 
slapyvarde. 1931 m. baigė Vilkaviškio 
kunigų seminariją ir jau 1937 m. 
išvyko į Braziliją, kaip savanoris 
kunigas, panorėjęs savo tautos išei
viams padėti išsaugoti religiją ir 
tautinių tradicijų savitumą. Čia jam 
teko dirbti ir brazilų parapijose. 
Ilgesnį laikų jis gyveno Maua mieste 
lyje, netoli Sao Paulo, kur ėjo 
kapeliono pareigas seserų pran- 
ciškiečlų vienuolyne. Lietuvoje kun. 
A. Arminas, atrodo, nespausdino savo 
poezijos, tačiau, apsigyvenęs Brazi
lijoje, gana dažnai siuntė savo

Rašo: Julius V ė teikis

eilėraščius į "Židinį", "Dienovidį" ir 
kitus periodinius liedinius Lietuvoje ir 
Amerikoje.

Iki šiol jo poezija yra išleista 
keturiais atskirais leidiniais: "Sao 
Bento Varpai", "Pietų Kryžius", 
"Cascata cristalina" ir "Anapus 
Marių".

Marija Saulaityt.ė Brazilijos lietuvių 
metraščio apžvalgoje apie išeivijos 
lietuvių rašytojus nusiskundžia, kad 
"studijuoti Išbarstytą tautą, išsi
nešusią savo papročius ir kalbą į 
svetimus kraštus, yra sudėtingiau, nei 
studijuoti likusią savo tėvynėje dalį."

Tautiečiai, kurie arčiau ir ilgiau 
pažinojo kun. A. Arminą, apibūdina jį 
kaip ieškančios, poetiškos sielos 
žmogų. Ir tikrai, jo .kūryboj atsispindi 
dvilipiškumas: savanoriškai palikto

Nuo bangos ant bangos, nuo salos prie salos 
Plaukia mūsų laivai, plaukia mūsų laivai. 
Ar nakčia įsiklausiusi žvaigždžių tylos, 
Gaudė ji ar tu dainavai?

Baltos burės, lyg marių žuvėdros sparnai:
Baltos vergės juodų ir piktų debesų
Kur mus neš — nežinau: kur mus neš — nežinai. 
Taip keliauti, iš tikrųjų, baisu.

Naujos salos iškils vandenų pakrašty. 
Naujos salos nusės pakrašty į bangas. 
Lips keleiviai ant jų. Nei sudie pasakyt. 
Nei paspaust nesuspėsi rankas.

Nuo bangos ant bangos plaukia mūsų laivai. 
Žvaigždės spindi danguj išdidžiu kilnumu. 
Tu žuvėdrą ir žiedą lopšy sapnavai?
Aš tą sapną suprat jau imu----

Visose savo poezijos knygose kun. 
A. Arminas dažniausiai gvildena dvi 
pagrindines jo gyvenimą lietusias 
temas: jis apdainuoja paliktąją tėvynę 
Lietuvą ir naująjį kraštą, kuriame 
apsisprendė likti iki gyvenimo 
pabaigos.

Marija Saulaitytė nagrinėdama jo 
poezijos tematiką, sako, kad po 
antrojo pasaulinio karo kun. A. 
Armino poezija susiaurėja savo apim
tim ir tampa daugiau tremtinio 
eilėmis, kartais paspalvintomis namų 
ilgesio sielvartu. Poetas vis mažiau 
dainuoja apie paliktosios Tėvynės 
grožį, nes pripranta prie tropinės 
dabarties.

Eilėraštyje "Ant Korkovado aukš
tumų" jis poetišku šauksmu išreiškia 
susižavėjimą naujojo krašto spindesiu.

Tačiau namai lieka namais, Tėvynė 
lieka brangiausia jo sielos dalis, net. ir 
kambarėlis, kurį jis paliko Lietuvoje 
yra mielas, brangus ir labai jaukus. 

sios tėvynės ilgesys ir naujojo krašto 
žavingoji gamtos didybė su savo 
kalnais ir jų pašlaitėmis ištisų 
medelynų žydinčiais įvairiaspalviais 
kilimais...

Pirmoje poezijos knygoje, pavadin • 
toje "Sao Bento Varpai", poetas 
išgyvena dvejopą sielos nerimą: jis 
gretina paliktosios tėvynės gyvenimą 
su nauja, dar jo nepatirta miesčionijos 
buitimi, kurioje apstu gyvenimo nei
giamybių.

Viename minėtojo leidinio eilėraš
tyje, pavadintame "Žiedas ir žuvė
dra", poetas jau panaudojo naujojo 
krašto įvaizdžio priemonę, kuria 
vaizduoja brazilišką jūrą ir pietų 
dangų. Čia poetas savo svajose 
tikrovę sutapdina su skaidria grožio ir 
šviesos darna.

Ant Korkovado aukštumų, 
Po kojų debesis pamynęs, 
Tarp žemės ir dangaus žydrynės 
Alsuosi laimės artumu.

Ką lopšio pasaka sena 
Ir ką svajojimų miražai 
į sielų tik nedrąsiai rašė — 
Širdis bus tavo kupina!

•
O nežinosi, kad tada
Ne tau, bailus šiaurės paukšteli, 
Bet man liūdno dienų kelio 
Bus laimingiausia valanda!

Savo trečioj poezijos knygoj "Cascata 
cristalina" eilėraštyje "Eina pro 
namus mėnesienos naktį" poetas 
šitaip ilgesingai apdainuoja lazdą

Tyliai, tyliai (slink į mano kambarėlį - 
Pakeltus palikau baltų stiklų rėmus - 
Palieski rankraščius, knygas, paveikslus, gėlę, 
Smūtkelį kertėje, kurs laimino namus;

Ir laiškus, kuriuose širdis kieno nors plazda, 
Langų užuolaidas, prie lovos kilimus, 
Spintelę, lempą, dėdės dovanotą lazdą, 
Parvesdavo dažnai mane ji į namus. -

Kai eidavau giria uogautų arti tako...-
0 taip giria...Menu...Ten liūnas toks limus...- 
Aš stoviu ir verkiu ant siauro kalnų tako, 
Kad nebėra lazdos parvesti į namus.

Polėkiai Mūsų pastogė Nr.ll 1986.3.24. psl.7
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DIDIEJI LIETUVIAI

•JONAS JABLONSKIS
Jablonskis, kaip ir kiti mokiniai, 

lietuvių kalbos pamokas lankė norė
damas tiktai turėti atestate to dalyko 
pažymį, be kurio vėliau, Maskvos ar 
Petrapilio un-tuose nebuvo galima 
gauti lietuviams studentams skiriamos 
stipendijos.

1881 m., baigęs Marijampolės gim
naziją, Jablonskis nestojo į kunigų 
seminariją, kaip to norėjo tėvai ir 
giminės, bet nuvyko į Maskvos un-tą 
studijuoti klasikinės filologijos. Tuo 
metu ten kalbotyros dalykus dėstė 
įžymūs rusų kalbininkai F.F. Fortuna- 
tovas ir T. Koršas. Šie lingvistai 
didžiai vertino lietuvių kalbą mokslui, 
lyginamajai kalbotyrai. Ypač prof. T. 
Koršas, kuris, Jablonskio tvirtinimu, 
puikiai mokėjęs lietuvių kalbą, dažnai 
cituodavęs lietuviškus tekstus graikų 
ir lotynų kalbų paskaitose. Mirus prof. 
Koršui, J. Jablonskis rašė: "... ir 
žmogus nenoromis imdavai mokytis 
tos savosios kalbos, kuria taip domisi, 
kurią taip brangina mokslo reikalui, 
mylimasis, galvotasis, talentingasis 
lektorius, pats tuo skatindamas - 
daugiau mokytis, tirti, ieškoti" ... 
Jablonskio "Raštai" 1 t. 188 psl.

Kitas akstinas Jablonskiui domėtis 
lietuvių kalba buvo tas, kad Maskvos 
un-te lietuviai studentai ėmė burtis į 
savo draugijas ir pradėjo rūpintis 
lietuvių švietimo bei kultūros reika
lais. Lenkų kalba ir lenkiškumas 
nustojo reikšmės. Lietuviai studentai 
tarp savęs ėmė kalbėti lietuviškai ir 
nebebijojo pasisakyti esą lietuviais.

Tokioms aplinkybėms esant. Jab
lonskis dar studentu būdamas, pasi
ryžo visas savo jėgas ir sugebėjimus 
skirti lietuvių tautos gerovei, o baigęs 
studijas svajojo grįžti į Lietuvą ir 
dirbti savųjų tarpe. Tačiau dėl caro 
valdžios vedamos politikos, Jablons
kiui, 1885 m. baigusiams Maskvos un- 
tą. nepavyko gauti mokytojo vietos 
Lietuvoje. Kurį laiką jis buvo pri
verstas dirbti atsitiktinius darbus: 
privačiai mokyti, sekretoriauti Mari
jampolės teismo raštinėj ir panašiai. Ir 
tik po keturių metų per Marijampolės 
teismo pirmininko protekciją pasisekė 
gauti lotynų ir graikų kalbų mokytojo 
vietą Mintaujos gimnazijoje. Čia jis 
vedė ir išgyveno septynetą metų.

Mintaujoje apie Jablonskių šeimą 
spietėsi vietos lietuviai inteligentai, 
domėjęsi lietuvių kalbos klausimais ir 
platinę draudžiamą lietuvišką spaudą. 
Jablonskis globojo lietuvius mokslei
vius, kurie į jį kreipdavosi švietimo ir 
buitinėms problemoms iškilus. V asaros 
atostogų metu Jablonskis važiuodavo 
į Lietuvą tarmių tyrinėti ir rinkti 
kalbinės medžiagos. Visa tai, žinoma, 
nepatiko caro valdžiai ir ši 1897 m. 
iškėlė Jablonskį į Taliną.

Besidarbuodamas Taline Jablonskis 
vėl užmezgė ryšius su buvusiais savo 
profesoriais kalbininkais F.F. Fortu- 
natovu ir A.A. Šachmatovu. Jų 
pastangomis rusų Mokslo Akademija 
pavedė Jablonskiui suredaguoti A. 
Juškos žodyną. Žodyno redagavimo 
klausimais jis dažnai susirašinėdavo su 
Maskvos profesoriais filologais, klaus
damas jų patarimo. Jis taip pat dažnai 
nuvažiuodavo į Lietuvą žodyno me
džiagos patikrinti. J. Bulota savo 
atsiminimuose rašo, kad su juo buvę 
sunku apie bet ką kita kalbėti. Jis 
nuolat klausinėdavęs, kaip pas jus šis 
ar anas žodis yra tariamas.

Polėkiai

BRONĖ MOCKUNIENĖ

Mokslininkas, filologas, buvo vienas 
iš nedaugelio lietuvių, kuris devynio
likto šimtmečio gale atkreipė dėmesį į 
lietuvių kalbos reikšmę kalbotyros 
srity. Didelę savo gyvenimo dalį jis 
pašventė tobulindamas gražiųjų mūsų 
kalbą, kuri prieš šimtą metų, deja, dar 
nebuvo nei tokia graži, nei tokia 
turtinga, nei tokia švari kaip šiandien. 
Už visą tai mūsų dėkingumas pri
klauso patriarchui Jonui Jablonskiui, 
kuris, užmiršęs savo asmens gerbūvį, 
nepaisydamas rusų caro persekiojimų, 
nepailsdamas dirbo, iškėlė senąją 
lietuvių kalbų iš kaimo, apvalė nuo 
svetimybių, apvilko švariu tautiniu 
rūbu ir jau kaip literatūrinę kalbą 
nuvedė į pradines ir vidurines mokyk
las, į mokytojų seminarijas ir univer
sitetą.

Jablonskio hendralaikiai šviesuoliai 
Jonas Šliūpas, Jonas Basanavičius, 
Vincas Kudirka, Vaižgantas, Maironis 
ir kiti, be abejo, irgi paliko neišdil
domus pėdsakus lietuvių gyvenime, 
literatūroj ir poezijoj, tačiau daugu
moje jie turėjo dėkingesnes profesijas 
ir nestokojo duonos kąsnio. Jablonskio 
gyvenimas, galima sakyti, buvo tra
giškas. Jis pasirinko nepelningą ir tuo 
metu pavojingą mokytojo profesiją, 
pasuko mokslininko - tyrinėtojo keliu 
ir visas savo jėgas atidavė lietuvių 
literatūrinės kalbos kūrimui. Jablons
kis paliko didelę krūvą grožinės 
literatūros vertimų, įvairių straipsnių 
liečiančių lietuvių kalbą, daugybę 
recenzijų ir mokslo vadovėlių: lietu
vių kalbos gramatikos vadovėlius, 
lietuvių kalbos sintaksės vadovėlį, 
žodynus ir kita.

Turėjo jis ir bendraminčių, kaip J. 
Balčikoni, K. Būgą, J. Šlapelį, kurie 
retkarčiais talkininkaudavo jam. Prof. 
J. Balčikonis suredagavo ir išleido 
(1932-35 m.) Jablonskio "Raštus". Šis 
leidinys okupuotoj Lietuvoj tapo 
retenybe, kitaip sakant, pranyko. Jo 
vieton Lietuvoje išleisti (1957-58 m.) 
du tomai Jablonskio "Rinktinių Raš
tų".

Jonas Jablonskis gimė 1860 m. 
gruodžio 30 d. Kubilių kaime, netoli 
Kudirkos Naumiesčio. Būdamas 17 
metų. Jonas su tėvais persikėlė į 
Rygiškius Griškabūdžio apylinkėje. 
Nuo to Rygiškių kaimo yra kilęs ir 
slapyvardis - Rygiškių Jonas, kuriuo 
Jablonskis pasirašinėdavo savo 
straipsnius ir vadovėlius.

Dar tėvų namuose Jonukas išmoko 
lietuviškai skaityti, o pradžios mokslą 
ėjo Naumiestyje. Būdamas gabus ir 
darbštus, pradžios mokyklą baigė per 
trejus metus ir 1872 m. įstojo į 
Marijampolės gimnazijų. Jaunam Jab
lonskiui ypač gerai sekėsi senovės 
graikų ir lotynų kalbos, kurių 
rašomuosius darbus taip gerai parašy
davęs, jog nekartų susilaukdavęs 
mokytojų pagyrimo.

Marijampolės gimnazijoj tuo metu 
be kitų kalbų buvo šiek tiek mokoma 
ir lietuvių kalbos, nors labai nedaug - 
tik viena valanda per savaitę. Ne ką 
mokiniai galėjo išmokti per tą vieną 
valandą, tuo labiau, kad nebuvo 
vadovėlių ir mokytojai nedėstydavo 
gramatikos. Paskaitydavo kokį senesnį 
lietuvišką tekstą ir paaiškindavo 
vieną kitą retesni žodį.
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Dažni apsilankymai Lietuvoje ne
liko caro žandarų nepastebėti. Ir kai 
1901 m. į jų rankas pateko vienas 
laiškas revoliucionieriui V. Micke
vičiui - Kapsukui, kuriame buvo 
rašoma apie lietuviškus laikraščius ir 
nurodytas Jablonskio adresas, tai buvo 
pakankamas pagrindas iškrėsti Jab
lonskio butą, o jį patį atleisti iš 
tarnybos.

Netekęs tarnybos Taline, Jablonskis 
su šeima laikinai prisiglaudė pas savo 
svainį Žeimelyje, o po metų caro 
valdžios buvo Ištremtas į Pskovą. 
Pskove jis toliau redagavo Juškos 
žodyną, lankė bitininkų kursus, kol, 
pagaliau, 1903 m. jam buvo leista 
grįžti į Lietuvą.

Kai 1904 m. Lietuvoje panaikintas 
spaudos draudimas, Jablonskis persi
kėlė į Vilnių ir pradėjo dirbti prie 
pirmojo lietuviško dienraščio "Vil
niaus Žinios” leidimo, o vėliau ir prie 
"Lietuvos •'Ūkininko", taisydamas jų 
kalbą. Tačiau šis darbas jo nepaten
kino, nes leidėjai daugiau dėmesio 
kreipė į tiražą ir pajamas, negu į 
kalbos grynumą.

Pasitraukęs iš laikraščių redakcijų, 
1905 m. Jablonskis atsidėjo grynai 
kultūros ir švietimo darbaui, suorga
nizuodamas "Aušros" draugiją pi
gioms bet gryna lietuvių kalba 
knygelėms leisti. į tą draugiją jis dėjo 
daug vilčių, sakydamas “čia mano 
arklas, čia mano akėčios”...

Deja, ir šiuo artimu savo širdžiai 
darbu, idealistas Jablonskis neilgai 
džiaugėsi. Išėjus keletui jo paties 
gražiai suredaguotų knygelių, drau
gija iširo i nes stigo lėšų. Apskritai 
Jablonskio gyvenimas Vilniuje buvo 
sunkus. Pajamos iš tų knygelių buvo 
menkos ir Jų neužteko šeimos išlai
kymui.

Po metų persikėlė į Panevėžį, kur 
buvo paskirtas neetatiniu lietuvių 
kalbos dėstytoju mokytojų semina
rijoj. Dirbdamas Panevėžy Jablonskis 
rašė straipsnius bei recenzijas kalbos 
klausimais, su mokiniais vertė peda- 
gonlnio turinio knygeles. Čia sušlu
bavo jo sveikata: susirgo sunkia 
inkstų liga. Reikėjo gydytis, o lėšų 
stigo, nes neetatinio mokytojo atlygi
nimas buvo menkas.

1909 m. persikėlė į Brestą, kur gavo 
etatinio lotynų kalbos mokytojo vietą.

Po trejų metų, visiškai pašlijus 
sveikatai, Jablonskis persikėlė į Gar
diną, arčiau savo gimtojo krašto. Čia 
jį užklupo ir pirmasis pasaulinis karas. 
Artėjant frontui Jablonskis su visa 
gimnazija evakuavosi į Veližą, o 
vėliau į Voronežą, kur buvo susibūrę 
daugiau lietuvie pabėgėlių. Voroneže 
suorganizuotose lietuvių gimnazijose 
jis dėstė lietuvių ir lotynų kalbas. Dėl 
ligos negalėdamas vaikščioti, į pamo
kas atvažiuodavo račiukais. Nepaisy
damas sunkios sveikatos būklės, ir čia 
įtemptai dirbo: drauge su kitais 
mokytojais parengė lietuvių kalbos 
chrestomatiją "Vargo mokykla" (2 
dalys, Išsp. 1916 m.), sudarė tai 
chrestomatijai "Mūsų žodynėlį", pa
rašė "Mūsų rašybą", išvertė aritme
tikos vadovėlį ir kt.

Karui pasibaigus 1918 m. vasarą 
Jablonskis sugrįžo į Lietuvą, į Vilnių. 
Čia lietuvių pedagogui ir leksiko
grafui Jablonskiui, daug metų pašven-

1985 m. gruodžio 30 d. suėjo 125 
metai, kai gimė JONAS 
JABLONSKIS.

tusiam moksliniam darbui, buvo pa
skirta 3600 rublių metinės algos ir 
vienkartinė pašalpa Jo šeimai 6200 
rublių.

Atsikūrusi nepriklausoma Lietuvos 
valstybė turėjo pergyventi daug vargo 
ir nepriteklių. Suprantama, kad tas 
pats likimas lietė ir įžymųjį moksli
ninką Joną Jablonskį. Neturėjo jis 
patogaus buto, nei sekretorės, kuri 
perrašytų jo straipsnius. Tačiau jis 
intensyviai dirbo gimtosios kalbos 
kūrimo darbą: rašė lietuvių kalbos 
vadovėlius, recenzijas, straipsnius 
kalbos praktikos klausimais, vadovavo 
kursams aukštesniųjų Ir vidurinių 
mokyklų lietuvių kalbos mokytojams 
parengti, profesoriavo universitete, 
vertė grožinės literatūros ir pedago
ginio pobūdžio knygas. Nebegalė
damas pats valdyti plunksnos Jablons
kis savo mintis diktavo kitiems, 
dažniausiai savo studentams, kurie 
užrašinėjo jo raštus, mokėsi Iš jų 
taisyklingos lietuvių kalbos ir ruošėsi 
sistemingai dirbti mokslinį darbą.

Pagaliau sunki liga ir įtemptas 
mokslinis darbas galutinai išsekino 
(žymiojo kalbininko jėgas. Jonas 
Jablonskis mirė 1930 m. vasario 23 d. 
Mirė pasistatęs sau paminklų, anot 
Horacijaus, "tvirtesnį už varį", kurio 
nei laikas nei rūdys neįstengs sunai
kinti... Jono Jablonskio lietuvių kalbos 
kūrėjo, tobulintojo ir grynintojo 
vardas gyvens tol, kol bus gyva 
lietuvių kalba.

1905 Ponrvėžyje: sėdi Įl kairės kuo. J. Laukaitis.
J. Jablonskis Ir K. Būga: stovi _ j4 giaptlla ir 

J. Balčikonis
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Skautai
Šiais metais A.A.S.E. plaukimo 

varžybos Jvyko vasario 23 d. Birronge. 
Dalyvavo estai, latviai, lietuviai, 
ukrainiečiai, rusai Ir vengrai. Lietuvių 
skautų ir skaudų susirinko nemažas 
būrelis. Sesių 14, brolių 11. Tėvelių 
skaičius galėjo būti didesnis, bet 
entuziazmo Ir paskatinimo iš jų ne
trūko. Nors mūsų skautai, skautės 
nėra olimpinio lygio, jie dėl to 
nesijaudina. Reikia plaukti, tai ir 
plaukia. Tik vėliau paaiškėja, kad tas 
brolis niekad nėra tuo būdu plaukęs, 
ar kad ta sesė daug jaunesnė už savo

pl auki a
priešininkę. Taip taškų po taško 
sudėjo: - sesės parsivežė taurę už 
pirmą vietą, o broliai išsikovojo 2-ą 
vietą. Lietuvių ateitis šiose varžy
bose atrodo gan gerai; yra Jaunų, gerų 
plaukikų, o ir kiti pasišovę treniruotis 
sekančioms varžyboms. Visų plaukikų 
neįmanoma išvardinti, visi prisidėjo 
prie laimėjimų.

Sveikiname seses ir brolius ir 
tikimės sekančiais metais ne vieną, 
bet dvi taures parsivežti.

MARINA COXAITE

KAZĮ UK AS
SYD NĖJUJE

Kovo 9 d. Sydnėjaus lietuviai 
pradėjo šv. Kazimiero šventę su 
pamaldomis Lldcombe bažnyčioje. 
Skautai savo šv. patrono mišiose 
dalyvavo su vėliava. Po mišių, 
daugumas važiavo 1 Kaziuko mugę, 
kuri šiais metais suruošta lietuvių 
namuose, Bankstowne. Atvyko stebė
tinai didelis skaičius žmonių, ypač kad 
bažnyčia nebuvo perpildyta.

Dar prieš užsakant pietus, prie 
baronkų stalo susirinko minia žmonių 
- ar labai išalkę ar labai pasiilgę 
baronkų? Kaip ten bebūtų per 20 mln. 
baronkų neliko!

Didžioje salėje, sklindant lie
tuviškai muzikai, skautės aptarnavo 
svečius dešrelėmis su kopūstais, o 
vėliau vežiojo kavą sy pyragais. 
Paukštytės ir vilkiukai pardavinėjo 
savo gamybos saldumynus. Vaikai 
galėjo "pirkti" obuolių iš brolių 
vyčių, jeigu patys mokėjo su dantimis 
išimti iš vandens. Todėl matėsi daug 
šlapių galvų! Kol broliai murkdė 
"obuoliautojus", sesė Audronė dažė ir 

KUR APSISTOTI?

atkelta iš 4 psl.
požeminėje Unijoje; tąja pat Unija per 
keturias stotis galima pasiekti centri
nę geležinkelio stotį (Roma Termini) 
ir visą eilę Romos istorinių įžymybių, 
įskaitant Vatikaną, kuris yra paskuti
nė šios Unijos stotis (Ottaviano). Link 
Kolegijos galima važiuoti ir autobu
sais, bet, tokiu atveju, naudinga 
žinoti, kad Kolegija stovi kampu prie 
aikštės, kuri vadinasi Piazza Asti. 
Antra, Kolegija kambarius nuomoja 
pigiau, negu viešbučiai; į normalų 
patarnavimą įskaitomi ir pusryčiai ir - 
jei norima - pietūs ir vakarienė. 
Tenka įspėti, kad telefoniniam sąry
šiui su raštine patartina naudoti kurią 
nors geriau žinomą kalbą. Neiš
vengiamai dalis personalo kalba tik 
itališkai, nors padedančios vienuolės 
ir vokiškai. Anglų kalbos žinojimas 
Italijoje nėra tiek paplitęs kaip, 
pavyzdžiui, Vokietijoje, todėl ir 
Kolegijoje, pirmomis minutėmis, tenka 
kalbomis manevruoti. Žinoma, jei 
raštinėje pasitaikys lietuvis, lietuvių 
kalba bus patogiausia.

Reikia pabrėžti, kad vasaros metu 
ir Kolegijos viešbučio kambariai 
kartais būna visi užimti; kitais metų 
laikais padėtis yra lengvesnė. Poten
cialus mūsiškis turistas, numatęs 
lankytis Romoje, turėtų susirišti iš 
anksto. Geriausiai yra rašyti laišką 
Kolegijos rektoriui, kun. Alg. Bartkui, 
aukščiau minėtu adresu. Kun. Alg. 

visaip gražino veidus (face painting).

Kaziuko mugę’ paįvairino p. E. 
Lašaičio išstatyti medžio drožiniai ir 
pasisekęs Jaunimo Sąjungos pravestas 
leimės šulinys. Žmonės galėjo apsirū
pinti ir spalvotais velykaičiais, ku
riuos paukštytės ir vilkiukai sąžiningai 
pardavinėjo. Pagaliau dar atkeliavo ir 
čigonė, rodos net iš Lietuvos, kuri 
pranašavo žmonėms ateitį. Vargšė 
čigonė išsėdėjo savo tamsioje būdelėje 
.virš trijų valandų, kol visus "aptar
navo".

Pamažu žmonės išsiskirstė - atrodė 
patenkinti - tik baronkų trūko. 
Rengėjai džiaugėsi pasisekusia muge. 
Tikisi kitais metais turėti daugiau 
baronkų ir susilaukti dar daugiau 
žmonių.

K. COXAITE

Bartkus supranta turistinius rūpesčius 
ir (man rodos) pirmenybę duoda 
lietuviams.

PRANCŪZIJA. Šio krašto neskait 
tingi lietuviai yra daugiausia susibūrę 
Paryžiuje. Kaip didelė ir maloni 
naujiena, pereitų (1985) metų pra
džioje viename Paryžiaus priemiestyje 
buvo atidaryti Pabaltlečių Namai 
(angliškai pavadinti Baltic House, 1 
rue de la Prairie, F-94500 Champ- 
Igny-sur-Marne, France). Kaip patsai 
vardas nusako, tai yra labiau pabal- 
tiečių negu vien lietuvių pastogė ir, 
priedo, kol kas jąja naudojasi labiau 
•jaunimas negu vyresnieji. Vietos čia 
yra daug mažiau negu Romoje ir - 
išskyrus neturistinį laikotarpį - ne 
realistiška būtų tikėtis atskiro kam
bario. Pagrindinė šių namų or
ganizatorė bei dabartinė šeimininkė 
yra Mme Jolanta Vaičaitytė - Goutt 
(privatus adresas, netoli Namų, yra 5 
rue de Marche, F-94500 Champigny- 
sur-Marne, France). Nors Pabaltlečių 
Namai yra jau tolimesniame priemies
tyje ir pravartu turėti priemiesčio 
planą, šis adresas gali visgi būti 
stipriai naudingas. Paryžius, kaip 
vienas iš turizmo centrų, kartais yra 
tiek pritvinęs turistų, kad kambarių 
reguliariuose viešbučiuose neįmanoma 
gauti.

Malonių turistinių išgyvenimų!

VYT. DONIELA 

Priekyje: A. Bierri, V. Šliteris,- 
(E.Cobb) A. Cobb, E. Viržintas, M. 
Migutė.
Antroje eil.: M. Venclovas, V. 
Protaitė, E. Šliogerytė, O. Šliterytė, 
A. Venclovaitė, B. Migutė, L. 
Skirkaitė.

SKYNĖM slyvas orange

Dar tik aušo, bet prie Lietuvių 
Namų Bankstowne,kovo 15 d. rytą, 
judėjimas, kaip Kamajuose per at
laidus - mašina po mašinos tik rieda, ir 
vis, daugiausiai, pilnos...Tai vyresnioji 
tautiečių karta renkasi į XVI-ją 
Sydnėjaus Skautų Židinio ruošiamą 
ekskursiją į N.S.W. sodų rajoną, 
Orange’je.

Orange pasiekiame keletą minučių 
po 11 vai. Pirmiausia stabteiėjame 
prie mineralų muziejaus. Tai privati 
vienos šeimos kolekcija. Joje labai 
gausūs Australijos ir iš viso pasaulio 
surinkti mineralų rinkiniai ir jais, 
ilgesnį laiką, gėrimės. Kiek vėliau 
atsiranda ir mūsų vadovas,p.Warren 
Summerville, vyr. sodininkystės lek
torius įvairiuose Australijos ir kitų 
kraštų universitetuose, geras savo 
srities žinovas ir mėgstąs apie tai 
pakalbėti. Jis organizuoja apylinkėje 
sodų augintojų kooperatyvus, nes 
skaito, kad tarpininkai juos "apstato 
ant visų kantų": krautuvėse vaisiai 
labai brangūs, o jų augintojai už juos 
gauna tik centus. Jie stengiasi savo 
vaisius parduoti kur tik gali (daug jų 
eksportuoja į Hong Kongą), bet tik ne 
Sydnėjuje, nes čia, esą, gyvena 
didžiausi sukčiai... Nepadėjusi ir prieš 
pora mėnesių praūžusi audra su 
ledais, padariusi apie 100 milijonų 
dolerių nuostolių.

Rajone, be obuolių, auginama daug 
kaulinių vaisių - vyšnių, įvairių rūšių 
slyvų, persikų, nektarinų ir kt. Jis 
papasakojo ir apie naujuosius dalykus 
sodininkystėje: stengiamasi mažinti 
vaismedžių ūkį, bandant išauginti 
tokias atgmainas, kad jų viršų galima 
būtų pasiekti rankomis. Slyvų ir kiti 
medžiai bandomi auginti ant "trelių", 
kad būtų galima derlių nuimti 
mašinomis. Išskyrus obelis, visi kiti 
vaismedžiai nuodais nebepurškiami; 
kenkėjai kontruoliuojami biologiniu 
būdu, t.y. vieni kenkėjai naikinami 
kitos rūšies vabzdžiais.

Buvome nuvežti ir į vieną modernių 
pakavimo įmonių, kuri kainuojanti $5 
milijonus. Jų šiame rajone esą apie 15. 
Mašinos kompiuterizuotos, atlieka 
beveik visą darbą. Darbininkų ne

Mirus mylimam vyrui

a. a. Juozui Žukauskui

žmonai Taniai Žukauskienei gilią užuojautų reiškia

Jolanta ir Jurgis Janavičiai
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Trečioje eil.: R. Venclovaitė, P. 
Nagulevičius, R. Kairaitis, P. Šlio
geris, K.Coxsaite, M.Coxaitė, L. 
Stasiūnaitytė, V. Coxaitė, P. Pulllnen, 
D. Stasiūnaitytė.
Trūksta: T. Pullineno, P.šumsko, P. 
Buroko 

daug. Šiuo metu pakuojamos slyvos (o 
gal jos ir kaip kitaip vadinamos, nes jų 
didys - sulig vištos kiaušiniu).

Vėliau jis pademonstravo ir kai 
kurias sodų ūkyje vartojamas mašinas, 
šaldytuvus. Išeidami buvom gavome 
po raudonšonį obuolį.

Kadangi sode užtrukome ilgiau 
negu buvo numatyta, "už pabaudą" 
gavome čia pat ir pietauti; grupelėm!: 
susibūrę vaismedžių pavėsyje trau
kėme iš savo "tašių", pintinėlių 
visokias gėrybes ir kimšome, kad net 
ausys linko, nes jau buvo vėlokas 
laikas...Po to, kas norėjo galėjo 
pasiskinti slyvų - tų didžiųjų - 
žinoma, ne už dyka, bet skynusieji 
sakė, kad kainos buvo prieinamos.

Apsitvarkę, pasileidome į patį 
Orange's miestą, kuris šią savaitę 
švenčia "obuolių festivalį" (šiemet be 
obuolių). Stabtelime vietiniame "ker
mošiuje", vėliau aplankome miesto 
katalikų šv. Juozapo bažnyčią - 
nedidukę, bet labai skoningai išdeko- 
ruotą. O po to, ant greitųjų "pagirdę' 
arklius", pasileidome link to negerojo, 
Orange's vaisių augintojams siaubą 
keliančio Sydnėjaus, kurio vaisių 
pardavimo tarpininkai yra blogesni už 
Alį Babą ir 40 plėšikų!

Kelionė, nors ilga ir pritrynusi 
"mazolius" ant tam tikrų kūno dalių, 
nebuvo nuobodi - jos metu su 
pravažiuojančiomis vietovėmis, vis 
įpindamas anekdotą ar du, supažin
dino kelionės vadovas, v.s. Jouas 
Zinkus, ir keli "saviveiklininkai" 
(M.Vaškevičienė, A. Skirka, V. An
tanaitienė, A. Savickienė, J. Jab
lonskis ir kt.) įvairinę laiką pasako
jimais. kupletais, eilėraščiais ir fel
jetonais. O grįžtant namo, kuri laiką ir 
padainuota.

Grįžtančius keliauninkus truputį 
vargino kaltrelė, atsiradusi po kelių- 
vėsių dienų. Alpimų nepasitaikė, bet 
įvairios pakelės troškulio malšinimo 
įstaigos trynė rankas iš džiaugsmo...

Grįžome - į pasiilgusių vyrų, anūkų 
ar pasiaukojusių kitų giminaičių 
rankas, laukusių prie Lietuvių Namų, 
Bankstowne - 7.15 vai. vakare.

VYT. ŠIAURYS

9



JAUNIMO SKILTVS

Pensininko dalia Tvletai kaip akimirka
Čia žemėje gyvendami turime tris 

amžiaus laikotarpius: jaunystę, pilna
metystę ir senatvę. Vienas pensinin
kas juos šitaip apibūdino: kol jaunas 
tai kvailas buvau, subrendęs klaidų 
pridariau, o kai pasenėjau, viską 
apgailestauju. Kiek čia yra tiesos, gal 
tik pensininkas žino.

Šeimoje ne tik tėvai, bet ir 
kaimynai jauną vaikutį tiesiai vaikš
čioti, po kojų nesipainioti mokino, 
sekė pasakas apie vaikus atnešantį 
gandrą. Mokykloje berniukus ir mer
gaites atskirai sodino, tik per per
traukas galėjai maišytis. Bažnyčioje 
tik per atlaidus ir didžiąsias šventes 
didelėje žmonių kamšatyje susimaišy
davo vyrai ir moterys. Tada jauteis 
laimingas, prispaustas prie gražios ir 
šiltos merginos. Žinoma "snargliams" 
neturėjo rūpėti šitokie dalykai, bet 
jiems kitokių žaislų ir žaidimų 
nebuvo, o jaunystės laikotarpis buvo 
labai lėtas. Norėdavai būti suaugusiu, 
nesigėdinal metų skaičių pasididinti, 
džiaugeis, kad kas nors vyru ar 
mergina pavadindavo. Pyktis imdavo, 
kai tėvai neleisdavo į šokius.

Ūsai pradėjo kaltis, į kariuomenę 
reikėjo eiti, grįžę vyrai rado su
brendusias merginas. Prasidėjo išsi
laisvinimas, savistovumas, nepriklau
somumas. Tėvai turėjo duoti pilname
čiams laisvę ir šie tapo patys už save 
atsakingi. Todėl ir atsitiko, kad buvo 
meilėje nusivylimo, kad ne tas vyras 
ar ne ta moteris pasirinkta; čia kai kur 
paslysta, suklupta kartu su kitu; 
skriaudų pridaryta ir neapsižiūrėta, 
pražiopsota. Kartais atrodo, kad 
daugiau klaidų pridaryta negu laimės 
patirta, o vargas tarytum lapais 
lapojo, kerote kerojo. Norėta kalnus 
nuversti, pinigų uždirbti sau ir 
vaikams, kad galėtum pasidžiaugti. 
Nepastebėta, kaip atėjo gyvenimo 
saulėlydis.

Vieno gimtadienio proga darbovie
tėje įdavė mažą dovanėlę, įspraudė į 
rankas auksinėm raidėm atviruką, lyg 
numirusiam "švęstą" paveikslėlį ir, 
paspaudę ranką, išleido į atsargą, iš 
kurios jau niekas nešaukia atgal į 
tarnybą. Keista buvo, nes nepajutai, 
kad kažkas rimtesnio nutiko. Tik

Atsiųsta

"MALDOS KALENDORIUS" (Ca
lendar of prayer) lietuvių ir anglų 
kalbomis 40 psl. 1986 m. išleido 
Lithuanian Catholic Religious aid.

"PASAULIO LIETUVIS" 1986 m. 
Nr. 2 (196) vasaris. Pasūdo lietuvių 
bendruomenės leidinys Bendruomenės 
minčiai ir gyvenimui. Redaktorius 
Bronius Nainys. Numeryje duodama 
LKB Kronikos Nr. 66 apžvalga; 
plačiai aprašomas V mokslo ir kūrybos 
simpoziumas, (vykęs Čikagoje 1985 m. 
lapkričio mėn.; spausdinama Vilniaus 
universiteto profesoriaus dr. Zigmo 
Zinkevičiaus paskaita "Nauja apie 
jotvingių kalbą", skaityta simpo
ziume; toliau rašoma apie Mokslinę 
konferenciją tautinės sąmonės išlai
kymui, vykusią Čikagoje 1985 m. 
Sporto skyriuje plačiai aprašyta 36-ji 
Australijos lietuvių sporto šventė. 
Daug žinių apie viso pasaulio lietuvių 
bendruomenes.

"NEWS DIGEST INTERNATIO
NAL" Nr. 4 (89) gruodis - vasaris, 
1985-6. Redaguoja redakcinė kolegija
J.P. Kedys, J. Vėteikis, Peeter 
Llndsaar, F.S. Salter. Anglų k. 
Prenumerata metams Australijoje $ 4. 
Rašoma aktualiais politiniais klausi
mais, iškeliant komunizmo grėsmę 
pasauliui ir pavergtų Pabaltijo 
valstybių reikalus. 

sekantį rytą, kai neprisuktas žadintu
vas nepabudino, bet vistiek negalėjai 
akių užmerkti, pagalvojai, kad esi 
niekam nereikalingas. Bandei teisin
tis, kad dabar pagyvensi, kad ištrūkai 
iš gyvenimo kalvės, iš žiurkių lenkty
nių, kad galėsi visą laiką atosto
gauti...Deja, tai buvo tik svajonė. Jau 
seniai nesijautei gerai, bet atidėliojai 
pas daktarą eiti, nes nenorėjai 
teisybės žinoti. Šiandien nuėjęs išgir
dai, kad saulėje negalėsi gulėti, kad 
rūkyti reikės mesti ir išgėrimą 
sumažinti, Jei nori ilgiau gyventi.

Neseniai mirė tavo amžiaus pa
žįstamas, dalyvavai jo laidotuvėse. 
Matei, kad beveik visų veidai lyg 
keturkampiai, raukšlės ne tik kaktose, 
plaukai žili arba dažyti ir tų pačių 
mažai, plikės šviečia. Kūnai ne
proporcingi, tai per stori, tai sulinkę, 
net sunku stovėti. 0 kad būtų bent 
jaunimo, tai gal to prisirpimo tiek 
nepastebėtum. Rožinį nuobodžiai kal
bant, mintys apie netolimą likimą 
sukasi. Prisiminei filmoje matytą 
senelę, kuri, viena pasilikusi septinto 
aukšto bute, sugalvojo dukteriai 
padėti ir puolė langus valyti. At
sidariusi atsisėdo ant palangės ir 
šluostė. Gatvėje susirinko žmonių 
minia ir šūkavo, kad tokius senus 
žmones eikėtų į prieglaudas uždaryti. 
Grįžusi iš krautuvės duktė puolė į 
vidų, įtraukusi senelę barė, o ši ramia, 
atsakė, kad ji nė nepagalvojusi apie 
pavojų. O kodėl ir ko ji turėjo bijoti?

Seno amžiaus žmonėms jau nereikia 
pasninkauti, nes jie ir taip lašinių ar 
mėsos vengia. Pensininkai yra šventi 
žmonės, nes negali nusidėti. To 
amžiaus vyrai nėra Čarli Čaplinai ir 
savo bučkiais gaisrų nesukels, net 
moterys jų nebijo. Vis dėlto jie 
kažkodėl nesijaučia didvyriais. Aną 
dieną vienas pensininkas prie pustuš
tės Agatos ašarų bonkos tik tiek 
pasakė: "Jei dar kartą gyvenčiau, 
būčiau gudresnis ir tokių kvailysčių 
nekartočiau, žinočiau kaip gyventi". 
Jo draugas susimąstęs tylėjo, net 
nekreipdamas dėmesio į nuslydusį ant 
grindų nuotraukų albumą.

J. ARAS.

p aminėti
"TECHNIKOS ŽODIS" Nr. 4 (1985 

spalis - gruodis) PLIAS ir ALIAS 
organas, įsteigtas 1951 m. Vyr. 
redaktorius V. Jautokas. Spaudė M. 
Morkūno spaustuvė.

"SKAUTŲ AIDAS" Nr. 9 ir Nr. 10 
1985 m. Oficialus Lietuvių skautų S- 
gos organas, įsteigtas 1923.III.15 
Šiauliuose, Lietuvoje. Leidžia LSS 
Tarybos Pirmija. Redaktorius v.s. 
Antanas Saulaitis, SJ. Išeina kas 
mėnesį, išskyrus liepą ir rugpiūtį.

"ŠALTINIS" Nr. 5 ir Nr. 6 1985 m. 
Tikybinės ir tautinės minties žurnalas. 
Eina nuo 1906 m. Leidžia Marijonai ir 
Šv. Kazimiero S-ga. Redaguoja k. S. 
Matulis, MIC.

"ŽINIARAŠTIS" Nr. 9 1986 m. 
vasaris. Leidžia PLJ S-ga. Redakto
rius Tadas G. Dabšys. Daug žinių apie 
lietuvių jaunimą visame pasaulyje 
(apie Australiją - paimta iš "M.P.").

"JAUŽINIOS" Nr. 5. Australijos 
lietuvių jaunimo sąjungos laikraštis, 
lietuvių ir anglų k., redaguoja ir 
leidžia Jonas Mašanauskas Jnr. PLJS 
pirmininkas G. Grušas rašo apie 
įpusėjusį pasirengimą PLJ kongresui, 
įdomus str. apie sovietų poetą 
Jevtušenką, nuotraukos ir reportažas 
iš 36 Sporto šventės, šachmatai 
ir net... raudono vinigreto receptas.

VASARIO 16 GIMNAZIJĄ 
PRISIMENANT

Jau vienuolika mėnesių praėjo nuo 
dienos, kai išskridau iš Adelaidės 
aerodromo j tą tolimą ir nematytą 
Vokietijos kraštą. Važiavau ten 
lankyti Vasario 16 gimnaziją - 
vienintelę lietuvišką gimnaziją, kuri 
veikia laisvam pasauly. Vasario 16 ir 
dar viena gimnazija Lenkijos mieste
lyje Punske vienintelės lietuviškos 
gimnazijos pasaulyje, kurios nėra 
dabartinės Lietuvos ribose.

Devyni mėnesiai užsieny praėjo 
kaip viena akimirka. Rodosi, tik 
neseniai tariausi su tėvais ar apsimo
kėtų važiuoti. Pagalvojus, visi metai 
man buvo lyg sapnas. Dabar ir vėl 
atsiradau tikrame pasaulyje. Sapnai 
gali būti labai vaizdingi ir reikšmingi, 
o šitas mano "sapnas” kaip tik toks ir 
buvo.

Europa - visrTi kitas pasaulis, gal 
nepakankamai ją įvertinau ten būda
mas. Dabar viskas turi daug daugiau 
reikšmės. Grįžęs turėjau progos sau 
atsisėsti ir pergalvoti, ką pergyvenau. 
Prisiminimai sukėlė linksmų minčių 
ir... liūdnų minčių. Tikiuosi šiomis 
eilutėmis perduoti kai kurias tų 
minčių, nors gal ir pats dar daug ko 
pilnai nesuprantu.

Iš tų devynių mėnesių užsieny, 
maždaug šešis praleidau mokydamasis 
pačioje gimnazijoje. Lankiau ją kaip 
laisvas klausytojas. Tas reiškia, kad 
man nereikėjo studijuoti chemijos, 
biologijos ir pan. dalykų. Studijavau 
tik lietuvių kalbą, tikybą, Lietuvos 
istoriją ir vokiečių kalbą.

Gimnaziją lankė maždaug 90 stu
dentų; tie studentai buvo iš viso 
pasaulio. Nemažas skaičius iš Ameri 
kos. keletas iš Pietų Amerikos, daug iš 
pačios Vokietijos, mes keturi iš 
Australijos ir viena mergaitė iš 
Afrikos. Kaip matote, buvo tikra 
kosmopolitinė gimnazija. Buvo labai 
įdomu susipažinti ir susidraugauti su

AUKOS
VI PLJK

Kongreso Komitetas Adelaidė $2000, 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos 
Skyrius Chicago, USA $1436.40, N.N., 
S.A. $1200, Dr. R.M. Barkus, NSW 
$960, "Talka", Vic. $700 (viso 
$1200), M. Didžys, Vic. $100, V. 
Sidabrą, Vic. $100, Dr. S.H. Statkal, 
Vic. $100, J. Jasulaitis, Vic. $100, Dr.
K. Zdanius, Vic. $100 (Viso$200), J.J. 
Petraičiai, Vic. $50, A. Rakštelis, 
Vic. $50, J. Račius, Vic. $50, A. 
Staugaitis, Vic. $50, S. Pažereckienė, 
Vic. $50, K. Kvietelaitls, Vic. $30,
J. Budrys, Vic. $20, M. Saženienė, 

Vic. $20. O. Alekna, Vic. $20. N. 
Voikas, Vic. $20, V. Žygas, Vic. $20, 
J. Varkelis, Vic. $16, V. Vaitle- 
kįnienė, Vie., V. Ribačiauskas, Vic.,
L. Kaladė, Vie., V. Gabrilaitis, Vic., 
J. Serapinas, Vic., A. Matukevičius po 
$10, R. Anastauskas, Vic. $7, S. 
Grybienė, E.M.Matulionis, S. Kirša, V. 
Motuzas, V. Šeštokienė, H. Petraus
kas, V. Akumbakas, J. Zonius, P. 
Eismontas, J. Juškevičius, O. Pocienė, 
A. Ramanauskas, K. Bartaška, O. 
Vaškelis ir L. Curry visi iš Vic. po $5. 
O. Radavičienė ir F. Boitnerisiš Vic. 
po $2.50, B. Kavaliauskas, Pranauskas 
ir J. Juška iš Vic. po $2, Sydnėjaus 
Pensininkų Klų|>as,NSW, $100, L. 
Bušelis ,Vic., ir J. Mašanauskas 
(jun.),Vlc., po $100.

SYDNĖJUS 
u ar nes Rėmėjai. 
Po $100 - p.Zologienė, J. Gervinąs, V. 
Narušienė, M. Statkienė, A. Statkus. 

žmonėmis iš kitų kraštų, o ir jiems 
buvo įdomu pamatyti, kokie žmonės iš 
to tolimo krašto: Australijos.

Kadangi beveik visi studentai 
gyveno pačioje gimnazijoje, bendra
bučiuose. teko bendrauti su tais 
pačiais žmonėmis diena iš dienos. 
Pasidarėme beveik kaip ir šeima. 
Nesant tėvų patys padėjome vieni 
kitiems: draugaudavom kartu, studi- 
juodavom kartu, valgydavom kartu ir 
meigodavom kartu. O bendrabučio 
vedėjas buvo kaip ir tėvas. Jis 
prižiūrėdavo visus kaip ir tėvai 
prižiūri savo vaikus. Veždavo pas 
daktarą, jei reikėdavo, ir kalbėdavo 
kaip draugas, jei buvo kokių nors 
reikalų ar problemų.

Man asmeniškai labiausiai gimnazi
joje patiko tai. kad galėjau lankyti 
lietuviškas klases. Nebuvo taip, kaip 
čia Adelaidėje, kur tik šeštadienį iš 
ryto galėjau lankyti lietuviškus kur
sus. Tenai, kiekvienų dieną nuo 
pirmadienio iki penktadienio lankyda
vau bent, tris ar keturias klases į 
dieną, o viskas buvo dėstoma lietuviš
kai, išskyrus vokiečių kalbos pamokas. 
Kadangi mūsų lietuviški mokslai buvo 
intensyvesni tenai negu čia. namuose, 
daugiau išmokome. Man taip pat labai 
patiko mokytis kartu su studentais iš 
Pietų Amerikos. Mes labai susidrau
gavome, gyvenome tam pačiam kam
baryje ir lankėm tas pačias klases. Jie 
turėjo tokią tikrą lietuvišką dvasią, 
kurios ir aš gimnazijoje ieškojau. Jie 
jau yra trečios kartos lietuviai, kurie 
gyvena Pietų Amerikoje. Prieš kelias 
dešimt metų, lietuvybė visoje Pietų 
Amerikoje buvo beveik pranykus, bet 
kaip reikia studijuoti. Deja, tas 
paprastai neįvyksta ir gimnazija tik 
kenčia dėl jų.

(bus daugiau)

Aukotojai.
R.Gervinąs $40, J. Sakalauskas $40, 
Z. Pauliukonis $10, p.Skirka $5, A. 
Marašinskas $5, L. Kramilius $20, 
p.Kupris $5, V. Kaye $5. J. Kalgovas 
$5, J. Dambrauskas $10, A.R.Migus 
$50, B. Kiveris $10, V. Deikus $20, A. 
Laukaitis $20, J. Biretas $6, M. 
Medelis $6, V. Sereika $2, R. Alekna 
$30.02, J. Žukauskas $20, E. Žu
kauskas $50, A.I. Dudalčiai $20, M. 
Migevičlenė $20, P. Šapronas $10, Z. 
Cilvlnas $10, p. Vilkaitis $10.
A.a. Antano Gaiduko pagerbimui 
PLJK aukojo sodybietės A. Vlngllienė 
$10 ir V. Narušienė $10.

ADELAIDE
LKVS "Ramovė" Adelaidės skyrius 
(koncerto pelnas) $500, B.Žilinskienė 
(Canberra) $350, Adelaidės katalikių 
moterų draugija (pietų pelnas) $278, 
Ateitininkai sendraugiai (Jaunimo 
koncerto pelnas) $177, p.p. J. Bar- 
dauskai, V.M. Neverauskai, S.A.Baltic 
Women Association, F. Skabeika, V. 
Vosylius - visi po $100. P. Smolskls 
$60. A. Vitkūnas $50, P. Barauskienė, 
p.p. Budriai, O. Riškienė - po $20, G. 
Pečiulienė. J. Poškus, I. Taunys - po 
$10, p.p. Sasinai, S. Rudzenskienė, A. 
Visockienė - po $5. Visiems nuošir
džiai dėkojame.

VI PLJK
Ruošos komitetas.

Mūsų pastogė Nr.ll 1986.3:24 psl.10
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KREPŠĮ ni o 
ISTO RIJA

Žaidimas, panašus į krepšinį, jau 
buvo žaidžiamas VII-me amžiuje 
prieš Kr.g. Vidurio Amerikoje gyvenę 
actekai, majai ir inkai mesdavo 
kamuolį į aukštai pakabintą taikinį. 
Žaidimas, vienų vadinamas 
"poktapok", kitų "tlačtli", buvo 
žaidžiamas šventyklų kiemuose. 
Aikštės galuose, prie akmenų sienų, 
maždaug 3 metrų aukštyje, buvo 
pritvirtinamos ornamentais papuoštos 
akmeninės plokštės su taikiniu - 
iškalta skyle, nedaug didesne už 
žaidimo kamuoliuką, pagamintą iš 
"verkiančio medžio ašarų", t.y. 
kaučiuko syvų. Su gerai atšokančiu 
kamuoliuku žaisdavo dvi komandos, 
nuo trijų iki vienuolikos žaidėjų. 
Kamuoliukas buvo atmušinėjamas pe
timi, šlaunimis ir vidurine rankos 
dalimi - dilbiu. Kiekviena komanda 
turėjo savo vyresnį žaidėją, dabartinį 
komandos kapitoną, kurio vadovau
jama ji stengdavosi pasiekti mažąjį 
įvartį - pataikyti kamuoliuku į
varžovo ginamąją sieną, arba didįjį - 
įmušti kamuoliuką į aukštai pakabintą 
taikinį. Didįjį įvartį pasiekusi koman
da tapdavo nugalėtoja ir būdavo 
gausiai apdovanojama. Pralaimėjusios 
komandos kapitono galvą arba širdį 
dažnai paukodavo dievams.

Vėliau buvo ir kitaip krepšinis 
žaidžiamas. Floridoje, Amerikoje, 
kamuoliukus mėtydavo į ant aukšto 
stulpo pakabintą lanką su tinkliuku. 
Tai buvo daroma XVI amžiuje. 
Argentinoje gaučai kamuolį į krepšį 
mėtydavo jodami ant arklių.

Modernaus krepšinio įkūrėjas D. 
Neismith (1861-1939) suformulavo 
penkis pagrindinius krepšinio žaidimo 
principus: 1. Žaidžiama apvaliu 
kamuoliu ir tik rankomis, 2. Žaidėjams

PRIEŠ 33 
METUS

Melbourno "Varpo" naująją valdybą 
sudarė: M. Katilius - pirm., L. 
Baltrūnas, J. Červinskas, J. Baškys ir 
K. Miklius. Krepšininkai pirmauja 
"Business House" lygoje. Komandą 
sudarė Baltrūnas, Darginavičius, 
Baškys, Modzeliauskas, Juška, Gru
žauskas, Miklius, Spranaitis, jauniai 
Soha ir Bacevičius. St. Darginavičius 
jau žaidžia Victorijos valstijos rink
tinėje.

"Varpo" stalo teniso žaidėjas V. 
Sirjatavičius, laimėjęs prieš geriausius 
10 Victorijos žaidėjų, tapo šios 
valstijos čempionu. Jis žaidžia Ir už 
"Varpą”, kurio komandą sudarė 
Sirjatavičius, Kuncaitis, Kymontas ir 
Ablonskis.

* * * *

Adelaidėje įsikūrusios futbolo sek
cijos komanda gerai pasirodo savo 
divizijoje. Šioje komandoje vieni iš 
geriausių lietuvių žaidėjų yra Kitas, 
Sadauskas, Virbickas, Lazauskas, Ar- 
monas ir Langevičius.

Adelaidėje gerai laikosi ir krep
šininkai. Šių metų žiemos sezono 
atidarymo proga, vyrų "Vyčio" ko
manda laimėjo prieš MacDonald 
komandą‘ 67:29 ■ ir prieš "Ventą" 

negalima su kamuoliu eiti ar bėgti, 3. 
Kiekvienas žaidėjas gali užimti bet 
kurią aikštelės vietą, 4. Žaidėjams 
negalima liesti vienas kito ir 5. 
Taikinys turi būti horizontalus ir 
pakeltas virš aikštelės. 1891 Spring- 
fieldo sporto salėje jis pakabino 
pirmąsias 13-kos punktų naujojo 
žaidimo taisykles. Prie salės balkono 
buvo pritvirtintos dvi persikams 
nežioti pintinės. Dvi komandos po 
devynis barzdotus vyrus (mat, toje 
grupėje buvo 18 studentų), pradėjo 
pirmąją kovą, dėl salės centre aukštyr 
pamėtėto kamuolio. Sunkūs buvo 
pirmieji krepšinio žingsniai, dėl menko 
žaidėjų pasirengimo, netobulų taisyk
lių, komandoje kartais žaisdavo net 
50 krepšininkų, dažnai būdavo pažei
džiamos ir tos menkos taisyklės Ir 
rezultatai būdavo menki. Tačiau jau 
1893 m. žaidėjų skaičius buvo 
sumažintas: mažoj aikštelėje ko
mandą sudarydavo penki žaidėjai, 
didesnėje - devyni. Dažniausiai
žaisdavo devyni: vartininkas, du 
gynėjai, trys žaidėjai aikštės vidury, 
du kraštiniai puolėjai ir metantysis į 
krepšį. Nuo 1897 m. vienu metu žaidė 
tik penki žaidėjai. Kamuolys iš krepšio 
būdavo išstumiamas lazda, arba iš
imamas palipus kopėčiomis. Vėliau 
buvo pradėta gaminti vieliniai, cilin
dro formos, krepšiai. 1893 m. jau buvo, 
geležiniai lankai su tinkleliais su prie 
dugno pririšta virve, kurią truktelėjus, 
kamuolys išsirisdavo. Kiaurais krep
šiais pradėta žaisti 1896 m. Iš pradžių 
jie būdavo tvirtinami tiesiai prie 
balkonų, o kud balkone sėdintys 
žiūrovai negalėjų kamuolio vienaip ar 
kitaip pakreipti, buvo pakabinti spe
cialūs tinkliniai skydai. 1909 m. 
pradėta gaminti skydus iš stiklo.

45:21. "Vyčio" komandą sudarė 
Ignatavičius, Alkevičius, Jaciunskis, 
Gurskis, Merūnas, Petkūnas, Pyragius 
ir Kitas. Adelaidėje veikė ir antra 
krepšinio komanda "Tauras”:.

* * * *

1953 m. spalio 26 d. Sydnėjuje, 
stebint 10,000 žiūrovų, melbourniškis 
24 metų Victorijos čempionas lietuvis 
Pranas Mikus kovojo dėl Australijos 
pusvidutinio svorio čempiono vardo. 
Po 15 raundų apylygės kovos, Mikus 
taškais pralaimėjo australui G. 
Barnes. P. Mikus gimė Kaune, Vokie
tijoj gyvenęs Seligenstate, kur pra
dėjo boksuotis ir vokiečių apygardoj 
laimėjo pirmą vietą. Australijoje jį 
pastebėjo ir ėmė globoti to laiko 
žymusis treneris Ambrose Palmer. P. 
Mikus vedęs Genę Matulaitytę.

* * * *

Šias metais sportiškas šeimas su
kūrė Sydnėjuje - Vytautas Karpa
vičius ir Milda Bačiulytė, Juozas 
Kalgovas ir Jane Jurevičiūtė, Vincas 
Binkauskas ir Birutė Kizelytė, Anta
nas Laukaitis ir Valė Karpavičiūtė, 
Jonas Adickas ir Zelma Dilbaitė, 
Canberroje - Petras Pilka ir Onutė 
Velioniškytė, Melbourne - Stasys 
Ginčiauskas ir Bacevičiūtė.
/ »• < : > i r i : ’ < 1 > ’ •'

* * * ♦ i’

Kokiu būdu tu patekai į krepšinį?

Moterys krepšinį pradėjo žaisti tik 
vienu mėnesiu vėliau negu vyrai. Jų 
pirmosios oficialios taisyklės patvir
tintos 1895 m. Moterų žaidimo 
aikštelė dalinama į tris dalis, kuriose 
žaidėjų judėjimas buvo ribojamas. 
Komandoje žaidė šešios žaidėjos: trys 
gynėjos ir trys puolėjos. 1893 m. 
krepšinis atvežtas į Prancūziją. 1884 
m paplito Kinijoje, Indijoje, kiek 
vėliau Japonijoje, Rusijoje, Pietų 
Amerikoje ir kt. 1913 m. Maniloj, 
Filipinuose, kur ir dabar krepšinis yra 
tautinis žaidimas, įvyko pirmasis 
tarptautinis krepšinio turnyras. Nu
galėtoja tapo Kinija.

į Lietuvą krepšinis atkeliavo 1920 
m. Rungtynės vykdavo mažoje salėje. 
Vidury salės stovėjo kolona, nuo 
kurios ir atsirado "pozicinis" žai
dimas, nes ji dažnai užblokuodavo
gynybos žaidėją, o puolėjas prasiverž
davo ir laisvai įmesdavo į krepšį. 
Pradžioje krepšinis Lietuvoje buvo 
vadinamas basketbolu, vėliau krep- 
šiasvydžiu ir tik vėliau krepšiniu. 
Tikrąja krepšinio gimimo diena Lie
tuvoje yra laikoma 1922 m. balandžio 
23 d., kai įvyko pirmosios oficialios 
krepšinio rungtynės tarp LFLS ir 
Kauno rinktinės. Jas 8:6 laimėjo 
LFLS. Lietuvos krepšinio pionieriais 
yra laikomi: S. Garbačiauskas, L. 
Juozapaitis, K. Bulota, V. Dineika ir 
St. Darius.

Didžiausias krepšinio populiarinto
jas Lietuvoje buvo tragiškai žuvęs 
transatlantinis lakūnas Stasys Darius. 
Jis pats žaidė, mokė kitus, parašė 
knygelę apie basketbolo žaidimą ir

Z AL GI RIS 
PR AL AI MI...

Zagrebe, Jugoslavijoje žaistas fi
nalinės grupės Europos šalių čem
pionų taurės turnyro rungtynes, 
Kauno "Žalgiris" pralaimėjo 90:99 
Zagrebo "Cibona" komandai. Šiose 
rungtynėse nežaidė žalgiriečių ka
pitonas V. Chomičius, tuo metu buvęs 
Kauno ligoninėje dėl sužeistos kojos. 
"Žalgiris" sužaidė gana blankiai, nes 
kelių jugoslavų dengiamas aukštasis 
Sabonis negalėjo daug ką padaryti. 
Tuo tarpu jugoslavų fenomenas Pe- 
trovič aikštėje parodė nuostabų 
žaidimą ir metimus. Iki šiol "Žalgiris” 
yra sužaidęs devynias rungtynes, iš 
kurių šešias laimėjo. Antroje vietoje 
esanti "Cibona" po aštuonių rung
tynių turi penkis laimėjimus.

LI ETŲ V OJE
* Bronzos medalį lengvame svoryje 
bokso Čempionate Alma Atoje laimėjo 
kaunietis R. Bilius.
* Vilniaus "Žalgirio" futbolininkai 
š.m. Sov. S-gos aukščiausioje futbolo 
lygoje pralaimėjo prieš Maskvos 
"Spartaką" 2:0. 

paruošė basketbolo žaidimo taisykles. 
Pirmąsias Lietuvos pirmenybes 1922 
m. surengė moterys. Buvo dvi vyrų ir 
dvi moterų komandos. 1923 m. buvo 
keturios moterų komandos, pirme
nybes laimėjo "Aušros" gimnazija. 
Tais metais krepšinį žaidė 300 
žmonių. 1924 m. įvyko pirmosios vyrų 
varžybos; be Kauno, dalyvavo Šiaulių, 
Radviliškio, Marijampolės, Kybartų, 
Vilkaviškio, Alvito ir Paežerių krep
šinio komandos. Pirmosios tarp
valstybinės rungtynės įvyko 1925 m., 
kai Lietuva žaidė prieš Latviją ir 
pralaimėjo 20:41. 1927 m. buvo 
nutarta, kad krepšinis yra žiemos 
sportas ir turi būti žaidžiamas salėse. 
1932 m. Kauno krepšininkai įsikūrė 
miesto sode vasaros teatro salėje. 
1934 m. Kaune pastatyti modernūs 
Kūno Kultūros Rūmai su gera sale.
1935 m. į Pasaulio Lietuvių Kongresą 
atvyko ,k?jfet.as gerų krepšininkų iš 
Amerikos - E. Kriaučiūnas, B. 
Budrikis ir kt. Po 1936 m. Berlyno 
olimpiados į Lietuvą atvažiavo P. 
Lubinas, prisidėjo ankščiau atvykęs J. 
Knašas, K. Savickas, J. Žukas. Jie 
davė pradžią moderniam Lietuvos 
krepšiniui. Po laimėtų Europos pir
menybių 1937 m. ir 1939 m. Lietuvoj 
krepšinis taip išpopuliarėjo, kad tapo 
ir iki dabar yra tautiniu sportu. 
Lietuvos rinktinėje yra žaidę dabar 
Australijoje gyvenantys A. Heiningas, 
L. Baltrūnas, L. Petrauskas ir K. 
Bagdonavičius.

A. L-TIS.

N auj a 
’’ V arpo" 
valdyba

Š.m. vasario 23 d. įvykusiame 
Melbourno Lietuvių sporto klubo 
"Varpas" metiniame susirinkime iš
rinkta nauja sporto klubo valdyba, 
kuri pareigomis pasiskirstė sekančiai:

Birutė . Adomavičienė - pirmini- 
ninkė

24 Dalmore Ave Ormond, 3163 
Tel 578 3825

Eduardas Ragauskas - sekretorius
15 Tenham Grove Cheltenham, 

3192 Tel 583 6574
Petras Oželis - Iždininkas
Daina Balnionytė - parengimų 

vadovė
Dovydas Sadauskas - turto vedėjas

Visa korespondenciją prašome 
siųsti sekretoriaus adresu.

Sekretorius.

* Lietuvos rinktinė, kurią sudarė G. 
Šablinskas, V. Stabrauskas, R. Jas- 
montas ir S. Krienls, laimėjo antrą 
vietą Sverdlovske vukusiose Sov. s- 
gos aviamodelizmo žiemos pirmeny
bes.

Mūsų pastogė Nr.11 ‘ 198®;3.W.pšT.li':
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SYDNĖJAUS PARAPIJOS

PRANEŠIMAI
PAMALDOS VELYKOSE

Didžiosios Savaitės šv. Tridienio 
savo apeigų neturėsime. Dalyvaukite 
sau artimiausioj bažnyčioje.

IŠKILMINGOS VELYKŲ PAMAL
DOS - Sekmadieni, kovo 30 d. St. 
Joachim's bažnyčioje Lidcombe (John 
St.) 11.30 vai.

Pamaldose lietuviška "Aleliuja" bei 
kitas giesmes išpildys "Dainos" Cho
ras vadovaujamas Broniaus Klverio Ir 
Birutės Aleknaitės.

Šv. Komunijų gali priimti visi, kaip 
per rekolekcijas - jei ir būtų priėmę ją 
kitoje bažnyčioje...

Dar bus klausoma išpažinčių - ypač 
iš toliau atvykusių.

Pasistenkime kuo gausiau dalyvauti 
- ypač, kad užpildytume tas spragas 
suoluose, kurios vis didėja dėl mūsų 
brolių jau Iškeliavusių į amžinas 
Velykas...

PIRMOJI KREGŽDĖ
Kaip ir buvo tikėtasi, į mano 

kvietimą "M.P." paremti Lietuvos 
klierikus, jau gavau atsiliepimą. Iš 
tolimo Perth'o Ona Liutikienė (grei
čiausiai pensininkė) atsiuntė $100 
čekį. Ačiū už taip jautrų ir dosnų 
atsiliepimą. Tai "tarsi pirmoji kregž
dė". L aukim pavasario.

Prel. P. BUTKUS

MELBOURNO LIETUVIŲ 
BIBLIOTEKOJE

Gauta: XX a. Lietuvių dailės 
istorija 2-se tomuose. Vilnius 82-83. 
A-K Lietuvių pavardžių žodynas, 
Vilnius 85. J. Uginčienės "Močiutės 
vaišės", kulinariniai receptai, antrasis 
papildytas leidimas, Vilnius 85. Auko
jo: $50 V. Pleškūnas, $20 M. 
Prašmutlenė, $10 Vl.ir O. Jakučiai. $5 
E.ir P. Markoniai. M. Prašmutienė iš 
savo vyro a.a. Karolio Prašmuto 
palikimo Adomo Mickevičiaus raštų 
lenkų kalba 16 tomų, kurie apima 
išsamią kūrybą ir platų susirašinėjimą 
su pasaulinio masto rašytojais. Graži
na Ramanauskienė - iš jos tėvo a.a. 
Broniaus Gasiūno palikimo knygų ir 
laikraščių komplektų. Per A. Rama
nauską (Forest Hill) iš Mrs. Margareta 
Chmieliauskas iš jos vyro a.a. Leono 
Chmieiiausko palikimo daug vertingo 
turinio spausdinių. Pijus Vaičaitis - A. 
Salio Raštų Ill-čią tomą, vertės US$ 
36 už A$ 27. Česlovas Vištokas - 
Anglijoje 1986 m. leistą žurnalą "AIR 
Entusiast Twenty-nine", kurio 61-66 
psl. telpa "The Annals of Lithuanian 
Aviation" - C. Vistakas records a 
little-known aspect of interwar Euro
pean aviation history. Nuoširdi pa
dėka.

Bibliotekos vedėjas.
ATITAISYMAS

Š.m. "M.P." Nr.10 neteisingai
parašytas Sydnėjaus Pensininkų val
dybos pirm. p. Narbuto vardas. 
Atsiprašome. Red.

AUSTRALUOS 
LI ETŲ VI U 
STUDIJŲ

DI E N OS

ALB Krašto Valdyba š.m. kovo 
mėn. 28 ir 29 dienomis (Didįjį 
Penktadienį ir Šeštadienį) Adelaidės 
Lietuvių Namuose ruošia AUSTRA
LIJOS LIETUVIŲ STUDIJŲ DIE
NAS.

Studijų dienos bus pradedamos 
penktadienį 10 vai. ryto ir baigsis 
šeštadienį po pietų. Programos dieno
tvarkė, kurioje bus paskaitos ir 
diskusijos lietuvių ir anglų kalbomis 
sukančiomis temomis:

a) Australijos lietuvių kultūrinis 
gyvenimas ir jaunosios kartos veikla 
mūsų bendruomenėje.

b) Vyresniosios ir jaunesniosios 
kartos politinė veikla.

c) Lietuvių kalbos pagilinimo kursai 
jaunimui - planas.

d) Lietuvių tautiniai rūbai.
e) Tarpbendruomeninių kultūrinių 

ryšių pagyvinimas.
Yra numatyta pravesti netrukdant 

norintiems dalyvauti Didžiosios Sa
vaitės religinėse apeigose.

Didįjį Penktadienį, 7 vai. vakaro, 
bus Velykinės ir religinių medžio 
drožinių parodos atidarymas ir mar
gučių premijavimas. Po to turėsime 
įdomų tautosakos vakarą.

Studijų dienų programoje turėsime 
svečių iš Pertho, Melbourne ir 
Sydnėjaus, o taip pat gausų būrį 
žiūrovų iš visos Australijos.

Visus tautiečius kviečiame gausiai 
dalyvauti.

ALB KRAŠTO VALDYBA

SYDNEY RAMOVĖNAMS

Pranešame visų narių - ramovėnų 
Žiniai, kad L.K.V.S. "RAMOVĖ" 
Sydney Skyriaus Valdyba, š. m. 
balandžio m. 13 d. (sekmadienį) 2.30 
vai. p.p., Sydney Lietuvių Klube 
Bankstowne mažojoje salėje, šaukia 
visuotiną - metinį narių susirinkimą 
šia darbotvarke:

1) Susirinkimo atidarymas,
2) Prezidiumo rinkimas,
3) Mandatų Komisijos rinkimas,
4) Pereito visuotino susirinkimo 

protokolo skaitymas ir priėmimas,
5) Valdybos pranešimai:

a) Pirmininko,
b) Iždininko,
c) Revizijos Komisijos.

6) Diskusijos dėl pranešimų ir jų 
tvirtinimas,

7) Naujos Skyriaus Valdybos ir 
Revizijos Komisijos rinkimai,

8) Einamieji reikalai, klausimai ir 
sumanymai,

9) Susirinkimo uždarymas.

Visiems nariams susirinkime daly
vavimas yra būtinas. Nurodytu laiku 
nesusirinkus reikiamam narių skaičiui, 
už pusės valandos šaukiamas susirin
kimas bus teisėtas bet kuriam narių 
skaičiui susirinkus.

Skyriaus Valdyba

SYDNĖJAUS LIETUVIU 
N AMUOSE

16-18 EAST TERRACE. BANKSTOWN (TEL. 708-141)

Balandžio 5 d. šeštadienį 7.30 vai.

BAVARIEClU vakaras

Jauki nuotaika, puiki muzika. Kviečiame visus, 
įėjimas $ 6, įskaitant ir lengvą užkandį.

Artėja

METINIS KLUBO BALIUS

Jis įvyks gegužės 3 d.

oaoooaoaoeeoooeoooaaaaaaaooooooooooaoeoaaoaaaixa»«oocoooe

Melbourne Lietuvių Klubas maloniai visus kviečia į ruošiamą

MARGUČIU BALIU

Balandžio 5 d., Šeštadienį, 7.30 vai. vakaro, Lietuvių Namuose. 
Bus smagi muzika, skani vakarienė, turtinga loterija ir gražiausiai i 
išmargintų margučių rinkimai.

įėjimas - $12, o susimokėjusiems klubo nario mokestį - veltui.

Tikime, kad bus nemažas dalyvių skaičius, tai prašome užsisakyti stalus iš 
anksto iki 30-to Kovo pas-

E. Marganavičių 25 2251
F. Sodaitį 569 9578

G. Statkų 857 8502

Melb. Liet. Klubas I

DAINOS CHORE

Reguliarios repeticijos pradėtos 
vasario 14 d., vyksta penktadienio 
vakarais, Lietuvių klube. Džiaugia
mės sugrįžusiais naujais veidais į 
choro eiles. Jadvyga Muščinskiene, 
Juozu Paltanavičium, Stasiu Kriukliu, 
Cecilija Protiene, Jonu ir Benium 
Šarkauskais ir Edvardu Lašaičiu. Vėl 
susirgo Albina Dubauskienė - linkime 
jai greito pasveikimo.

įvertindami "Dainos" choro įnašą i 
Lietuvių bendruomenės gyvenimą 
sydnejiškiai įvairiomis progomis pare 
mia chorą finansiniai. Metinio koncer
to metu per klaidą buvo išleista M. ir 

A. Statkų 20 dolerių auka. Vasario 26 
d. Antano Gaiduko laidotuvėse, jo 
atminimui, Engadinės Lietuvių Sody
bos gyventojai paskyrė "Dainos" 
chorui 100 dolerių auką. Ačiū už 
nevystančias gėles.

A. Kramiiius 
"Dainos" choro vardu 

PADĖKA

Dėkojame p. B. Ropienei už 
padovanotas, per p. M. Reizgienę, 
užuolaidas.

S.L.M.S.G. D-jos Valdyba
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AUKOS 
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ FONDUI

Jonas Sakalauskas, Cabramatta - $100

B. STAŠIONIS
Fondo įgaliotinis

BIBLIOTEKA DĖKOJA

Klubo Biblioteka dėkoja Agnei Mei- 
liūnienei už padovanotą knygą "Baltų 
kalbų bruožai Iberų pusiasalyje". Tai 
labai vertinga knyga ir Bibliotekai 
labai reikalinga.

Taip pat tariame ačiū dr. Motiejui 
Šeškui už prisiųstą "Australijos Lie
tuvių Metraštis" I tomas.

Klubo Biblioteka

AUKOS VASARIO 16 GIMNAZIJAI

Alb. Kutka $100
N. Celkienė $40
P. Burokas $25
Br. Šidlauskas $20

Klubo Biblioteka

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

Funerals of Distinction
17 RAILWAY PDE., FAIRFIELD, N.S.W.

Tel. 724 5408. Veikia 24 valandas per parą

Mūsų pastogė Nr.il 1986.3.24. pslJ2

12


	1986-03-24-MUSU-PASTOGE_0001
	1986-03-24-MUSU-PASTOGE_0002
	1986-03-24-MUSU-PASTOGE_0003
	1986-03-24-MUSU-PASTOGE_0004
	1986-03-24-MUSU-PASTOGE_0005
	1986-03-24-MUSU-PASTOGE_0006
	1986-03-24-MUSU-PASTOGE_0007
	1986-03-24-MUSU-PASTOGE_0008
	1986-03-24-MUSU-PASTOGE_0009
	1986-03-24-MUSU-PASTOGE_0010
	1986-03-24-MUSU-PASTOGE_0011
	1986-03-24-MUSU-PASTOGE_0012

