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VIENOS KONFERENCIJA
PRANEŠIMAS IŠ VIENOS

Vakarų Vokietijos ANDFUNK 
tarptautinis radijas informavo klausy
tojus apie Pabaltiečių Konferencijos 
kultūrinius ir politinius parengimus. 
Buvo pranešta, kad veikia specialiai 
(steigtas informacijos centras prie 
Pasaulio Pabaltiečių Santalkos (PPS).

Konferencijoje dalyvauja atstovai 
iš visos Europos ir iš užjūrių kur jie 
dalyauja demonstracijose prieš 
Sovietų okupaciją Pabaltyje.

Minimas radijas apie Konferencijos 
eigą informavo dešimtyje kalbų į 
sekančias valstybes: Angliją, Prancū
ziją, Olandiją, Norvegiją, Italiją, 
Daniją, Švediją, Lenkiją, Čekoslo
vakiją ir į Vengriją.
LIETUVIŲ VEIKLOS PROGRAMA

Šalia Pasaulio pabaltiečių Santal
kos paskelbtų renginių, lietuviai 
reiškėsi ir kituose forumuose Europos 
Saugumo ir Bendradarbiavimo Konfe
rencijos metu Vienoje. Pateikiamas 
renginių planas, kuris yra koordinuo
jamas su Pasaulio Pabaltiečių Santal
kos informaciniu centru ir vykdomas 
bendromis Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės ir Lietuvių Informacijos' 
Centro jėgomis, talkinant JAV, Kana
dos ir Šveicarijos Lietuvių bendruo
menėm, pabaltiečių Namam Paryžiuje 
ir Kanados Lietuvių Ž uogaus 
Teisėms Ginti Komitetui Toronte.

Pirm.- Penkt., lapkričio 4-7, nuo 10 
vai. ryto ligi vakaro, Messepalast. Hali 
02, Messeplatz, 1071 Wien: veikė 
lietuvių informacijos stalas Tarptau
tinės Rezistencijos biure. Vedė 
Jolanta Vaičaitytė iš Paryžiaus. Prie 
stalo buvo išstatyta ryškių Lietuvos 
kovotojų foto paroda, laisvai dali
nama literatūra bei atsakinėjama į 
spaudos, delegatų ir besilankančių 
klausimus.

JOLANTA VAIČAITYTĖ
Ketvirt., lapkričio 6, 14-16 vai. 

p.p., Messepalast Hali 02, Messeplatz, 
1071 Wien: Persekiojamosios moters 
popietė. Rengė (vairių tautinių ir 
religinių grupių koalicija Tarptau
tinės Rezistencijos biuro apimtyje. Iš 
Paryžiaus lietuvių - Jolanta Vaičai
tytė atliko įkalintų moterų poezjos ir 
muzikos pynę; aktorė Karolina 
Masiulytė deklamavo ištraukas iš 
Nijolės Sadūnaitės memuarų.

Ketvir., lapkričio 6, 20-22 vai. 
vak., Messepalast Hali: pabaltiečių ir 

Afganų filmų vakaras. Buvo rodoma 
LIC 20 minučių video juosta apie 
disidentų judėjimą Lietuvoj, NBC 
televizijos tinklo reportažas apie 
religiją Lietuvoj ir švedų doku
mentinis filmas apie Pabaltiečių 
taikos ir laisvės žygj.

Pirm., lapkričio 10, 14:30 vai. p.p., 
Annagasse 20, 1010 Wien: Spaudos 
konferencija Lietuvos ir Ukrainos 
Helsinkio Grupių dešimtmečiams pa
minėti. Dalyvavo rusas Juris Orlovas, 
lietuvis Tomas Venclova ir ukrainie
čiai Nadia Svitlychna ir Leonidas 
Pliouschas. Rengė PL Bendruomenė, 
LIC ir Pasaulio Ukrainiečių 
Kongresas.

Treč., lapkričio 13, Šv. Barboros 
bažnyčioj, Reinergasse 1—III, 1010 
Wien: Simpoziumas apie persekiojimą 
Katalikų Bažnyčią Ukrainoje ir 
Lietuvoje. . Rengė Pasaulio Ukrai
niečių Kongresas, PL Bendruomenė ir 
Lietuvių Informacijos Centras.

Šalia Pabaltiečių Santalkos 
programos, lietuviai aktyviai prisidėjo 
ir prie kitų ruošiamų (vykių. Pavz., 
Lietuvių informacijos Centras pa
ruošė memorandumą apie Lietuvą 
Tarptautinės Rezidencijos organi
zacijai bei jos JAV skyriui pritaikė 
naudingą Lietuvą liečiančią doku
mentaciją; (teikė vaizdinės medžiagos 
Kanados tarpkonfesinės grupės 
parodai apie uždarytas bažnyčias 
Sovietų Sąjungoj bei sąžinės kalinius; 
paruošė duomenis estų keturiomis 
kalbomis redaguojamai brošiūrai apie 
(kalintas pabaltietes.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
lėšomis Lietuvių Informacijos Centre 
buvo paruošti ir išleisti du leidiniai 
apie žmogaus ir tautos teisių pažei
dimus okupuotoj Lietuvoj. Kartu su 
pirmininko Vytauto Kamanto lydraš
čiu, jie buvo įteikti JAV, Kanados, 
Anglijos ir Šveicarijos delegacijom bei 
buvo toliau skleidžiami Vienoje. 
Lietuvių informacijos Centras į Vieną 
pasiuntė laisvam dalinimui virš dvejų 
šimtų svarų literatūros apie Lie
tuvą, (skaitant ir LKB Kronikos 
sąsiuvinius anglų kalba.

Pasaulio Pabaltiečių Santalkos 
informacijos darbams Vienoj talkino 
bei viršminėtą veiklos programą 
vykdė LB-nės atstovai Gintė 
Damušytė iš New Yorko, Narcizas 
Prielaida iš Ženevos bei Joana 
Kuraitė-Lasienė ir Juozas Danys iš 
Kanados.

Veikė Pasaulio Pabaltiečių 
Santalkos informacijos centras kuriam 
vadovavo Algis Klimaitis ir G. 
Damušytė.

A. MILLERIS SOV. SĄJUNGOJE
Žymus amerikiečių dramaturgas 

Arthur Miller, kurio dalyvavimas 
amerikiečių - sovietų rašytojų susiti
kime praėjusių metų lapkričio mėnesį 
Vilniuje buvo aprašytas 'Europos 
Lietuvyje" (1986.10.16), šiais metais 
vėl buvo nuvykęs į Sov. Sąjungą. Šj 
kartą "susitikimas" buvo suruoštas 
Sovietų Kirgizijos respublikoje, netoli 
Kinijos sienos.

Vaclovas Ratas iš ciklo "Jūratė ir Kąstytis"

MINISTERIO ATSAKYMAS
ŽYDU KLAUSIMU

Gintautas Kaminskas, Lietuvių Informacijos centro atstovas Canberroje, 
parašė laišką spalio 4-tą Chris Hurford, Imigracijos ir Etniškų grupių 
ministeriui ir gavo iš jo atsakymą nacių karo meto nusikaltėlių klausimu. 
Ministeris Chris Hurford savo laiške G. Kaminskui pareiškia, kad minėtą 
klausimą peržiūri komitetas, kuriam vadovauja Andrew Menzies. Komitetas 
savo nuomonę paskelbs lapkričio pabaigoj, šiuo metu tirdami klausimą greitu 
tempu ir jautriai atsižvelgdami j sensacingus spaudos straipsnius, kas liečia 
lietuvių ir latvių bendruomenes.

Ministeris apgailestauja, kad negali nieko apčiuopiamo pranešti, iki 
komiteto nuosprendžio neperžiūrėjo valdžios žmonės. Tačiau jis pareiškia, 
kad neigiami atsiliepimai apie tautines grupes jam absoliučiai nepriimtini. Jis 
giria abi minėtas bendruomenes reikšmingai prisidėjusias prie mūsų krašto 
gerbūvio augimo.

Laišką ministeris užbaigia dėkodamas G. Kaminskui už reagavimą dėl nacių 
karo nusikaltėlių reikalo ir tvirtina, jis viską darys, kad bendruomenių geras 
vardas nenukentėtų.

Iš ten atskridęs tiesiai ( Londoną 
pamatyti jo statomo veikalo ' Arkivys
kupo lubos", Arthur Miller papasakojo 
"The Observer" korespondentui savo 
(spūdžius iš Sov. Sąjungos. Jis pasakė, 
kad jo kelionė į Kirgiziją yra susijusi 
su praėjusių metų konferencija Vil
niuje, kur jis buvo susiginčijęs su 
šeimininkais dėl sovietų politinio 
puolimo prieš Ameriką. Jam paminėjus 
sovietų darbo stovyklose kalinamus 
rašytojus, tarp jų ir Iriną Ratušins- 
kają (po to ji buvo perkelta ( Kijevo 
kalėjimą ir neseniai paleista), sovietų 
rašytojai labai pasipiktino. Bet, jo 
nustebimui, vienas sovietų rašytojas, 
kirgizas Činhiz Aitmatov, atsistojo ir 
pritarė Milleriui.

Kaip š( (vyk( beaiškintum, toks 
drąsuolis galėjo pasirodyti tik dabar, 
Gorbačiovo laikais. Taip pat, be 
Gorbačiovo leidinio Arthur Miller 
negalėjo būti antrą kartą pakviestas j 
Sov. Sąjungą. Šį kartą tarp pakvies
tųjų į Aitmatovo tėvynę prie Issyk- 
Kul ežero buvo anglų rašytojas Peter 
Ustinov, Nobelio literatūros premijos 
laureatas prancūzas Claude Simon, 

vienas italų fizikas, ispanų bioche
mikas ir amerikiečių futurologistas 
Alvin Toffler. Vienintelis sovietų 
rašytojas tame "pasikalbėjime apie 
ateitj" buvo pats kvietėjas Činhiz 
Aitmatov. Visas išlaidas apmokėjo 

.sovietų valdžia.
Grįžtančią iš Kirgizijos Millerio- 

Ustinovo grupę Kremliuje priėmė pats 
Gorbačiovas. Jis kalbėjosi su svečiais 
pustrečios valandos. Milleris pasakė 
anglų laikraščio korespondentui: 
Rusija yra ant šono gulintis uždusęs 
begemotas, o Gorbačiovas yra savo 
rūšies intelektualas, kuris bando 
sugalvoti nepaprastą ideologiją, kuri 
pakeltų tą didžiulę pabaisą ant kojų. 
"Netikiu, kai Gorbačiovas trokšta 
kieno nors kraujo, net nei Reagano. 
Sov. Sąjungoje yra tiek daug darbo... 
Pagalvokit, Rusijoje dar niekas nepa
gaminama, kas galėtų būti parduo
dama bet kur pasaulyje... Visur 
korupcija ir be galės senosios Rusijos 
betvarkės ir chaoso".

Tokiu gudriu būdu sovietai nori 
įtikinti pasaulį, kad jie trokšta tik 
taikos ir niekam pavojaus nesudaro.
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ŠV. KAZIMIERO BAŽNYČIOS
7 5 ME TU SUKAK TI S

Didesnis lietuvių skaičius pasiekė 
Londoną antroje 19 amžiaus pusėje. 
Pirmieji lietuviai apsigyveno Silver- 
towno priemiestyje, kur cukraus 
fabrike gavo darbą. Uždarbiai buvo 
labai menki. Iki 1896 m. Londone 
nebuvo tikros visuomeninės veiklos. 
Westminsterio arkivyskupas kardino - 
las H.Vaughan savo laiške 1894 m. 
mini lietuvių ir lenkų pastangas turėti 
savo bažnyčią ir prašo Dievo palai
mos šiam geram darbui. Nebuvo 
lengva kurtis. Pradžioje (1894 m.) 
lietuviai ir lenkai turėjo savo laikiną 
bažnytėlę tai vienoje, tai kitoje 
vietoje. 1900 m. liepos 10 d. kard. 
H. Vaughan pareiškė pageidavimą, kad 
lietuviai Londone turėtų savo lietuvį 
kunigą. Savo laiške mini net 9,000 
lietuvių. 1900 m. lietuvių parapijinis 
komitetas, tarpininkaujant vietos 
vyskupui, apsiima išlaikyti savo lietuvį 
kunigą. Nors kardinolo laiške minima 
daug lietuvių, tačiau daviniai rodo, 
kad tik 450 lietuvių pasižadėjo duoti 
kiekvieną savaitę savo duoklę. Kardi
nolas paskelbė, kad atidaro Lietuvių 
misiją, dvasios vadtl paskyrė kun. Bol. 
Šlamą ir paskyrė lietuviams pamaldas 
turėti vokiečių Šv Bonifaco bažny
čioje, kol lietuviai nesusiras nuosavos 
vietos pamaldoms. 1901 m. sausio 13 
d. lietuviai ten turėjo pirmas savo 
pamaldas. Nuo šios dienos prasidėjo 
savistovios lietuvių misijos, atseit 
parapijinis, veikimas. Kunigui ir 
bažnyčiai išlaikyti tais pačiais metais 
įsikūrė parapijinė Šv. Kazimiero 
draugija. Pas vokiečius su pamaldomis 
lietuviai buvo prisiglaudę 62 savai
tes. Tuo laiku nusipirko cukraus 
sandėlį prie Cable ir Christian St. E.l. 
Padarę reikiamus įrengimus šį san
dėlį padarė savo bažnyčia. Tad nuo 
1902 m. kovo 30 d. prasideda oficiali 
Lietuvių parapijos veikla. Taip rodo 
to laiko parapijinis antspaudas. 
1905 m. lapkričio 15 d. iš Lietuvos 
atvyko kun. Kazimieras Jurgis 
Matulaitis, kuris su dideliu pasišven 
timu vykdė dabartinės bažnyčios 
statybą. Buvo sutarta statyti naują 
lietuvių bažnyčią naujoje vietoje. 
Žemė buvo nupirkta dabartinėje 
vietoje, būtent 21 The Ovai, E.2, prie 
Hackney Koad. 1911 m. spalio 8 d. 
visuotinio parapijinio susirinkimo pro
tokolas mini, jog bažnyčios ir kleboni
jos statyba jau pradėta. Buvo tikimasi 
jau tų pačių metų Kalėdose įžengti į 
savo naują bažnyčią, bet taip nega
lėjo įvykti, nes daug laiko atėmė 
įvairūs susirašinėjimai ir savo teisių 
apgynimas. Bažnyčia faktinai atida
ryta, pašventinta tik sekančių metų 
kovo 10 d. Bažnyčios ir drauge 
su ja sujungtos klebonijos statyba 
tuo laiku atsiėjo 4,108 svarai su 
šilingais ir penais. 1911 metų gale 
buvo skolos 2,958 svarai. Tik 1923
m. išmokėta visa skola. 1911 m. kun. mūsų vietove , buvo giliai paveikta 
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A. A. R OMUI VYSNI AUS K UI

mirus, jo žmoną ALDONĄ, vaikus Elytę, Raimondą ir Vidą, 
Maksvyčių, Tamošiūnų ir Luneckų šeimas bei artimuosius giliai 
užjaučia ir kartu liūdi.

Aldona ir Alfa Adomėnai, Milda ir Vytautas Bukevičiai,
Tamara ir Benius Vingiliai
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K.J.Matulaitis padarė net tris per 
namus rinkliavas, kuriose dalyvavo 
daugiausia 362 asmenys. Dabarti
nę bažnyčią puošia meniškas medžio 
drožinio altorius, kuris vaizduoja Švč. 
Trejybę ir Švč. Marijos vainikavimą. 
Galima sakyti, kad jis yra vienas iš 
gražiausių altorių visame 
Londone. Pagal turimas žinias, šis 
altorius prieš tai buvo išstatytas 
pasaulinėje parodoje Londone 1851 
metais. Nėra žinomas altoriaus skulp
torius, bet jis yra pagamintas Tyroliu • 
je. Gipsinė Šv. Kazimiero statula 
yra skulptoriaus Jokūbo Dagio darbas 
1951 m. Bažnyčios pašventinime 
1912 m. kovo 10 d. dalyvavo svečias iš 
Lietuvos kunigas Juozas Montvila, 27 
metų amžiaus. Balandžio mėnesį 
Titaniko laivu išplaukė į JAV ir tame 
laive žuvo. Jam atminti yra lentelė su 
jo nuotrauka Llurdo koplytėlėje.

J.Sakevičius

NEWC ASTL E 
LIETUVIŲ DŽIAUGSMAS

Maža apylinkė (štai kaip mūsų) 
turi, reikia pripažinti, savo minusus. 
Jos subuvimai esti kuklūs ir nepritrau
kia svečių iš kitų vietovių. Veikla, 
nors pastovi ir sklandi, nepasižymi 
dinamika, ji neturi galimybių pasiro
dyti nuveiktais svariais darbais. Bet 
visus šiuos minusus beveik atsveria 
vienas svarbus pliusas - mažos 
apylinkės ypatingas glaudumas: jos 
narių pergyvenimai, liūdni ir džiaugs
mingi, visada iššaukia simpatingą ir 
nuoširdų atgarsį visų čia gyvenančių 
tarpe.

Taip buvo ir šiuo ypatingu atveju, 
kada metų pradžioj pasklido žinia, 
kad Newcastle apylinkės veiklus ir 
visų mėgiamas narys Juozas Česnaitis • 
nusprendė vestis po ilgų viengungys
tės metų. Visi, be išimties, šiltai 
sutiko šią žinią ir džiaugėsi naujos 
poros netikėtai atrasta laime; pora 
susitiko, kada St. Butkaus pusseserė 
Vanda, tikra ta žodžio prasme 
"viešnia iš šiaurės", atvyko čia 
paviešėti iš tolimosios Anglijos. Ir 
kaip galima netikėti lemtimi?

Vedybos įvyko spalio 26 d. Šv. 
Lauryno bažnyčioje, Broadmeadow. 
Šv. Mišias laikė kun. P.Martūzas ir 
sutuokė Juozą ir Vandą jų metu. . 
Juozo jauniausioji sesuo Lina ėjo 
svočios pareigas, svainis Evald Kris
tensen buvo pabrolys. Apeigų metu 
grojo vargonai ir Zina pgiedojo 
atatinkamą giesmę. Tai dienai skirtus 
tekstus perskaitė Juozo sesuo Janina 
Vabolienė. Gražų įspūdį padarė tai, 
kad sutuoktuvės ir dokumentų pasira 
šymas vyko pilnoj susirinkusių aky- 
vaizdoj, kun. P. Martfizul kviečiant 
visus būti sutuoktuvių liudininkais. 
Jaunoji, dar tik dalinai susipažinusi su 

gražių apeigų ir vietinių lietuvių 
draugiškumu. Visa vedybų eiga buvo 
įamžinta net kelių, gal kiek ir per 
daug entuziastiškų fotografų, kurie, 
matyt pamiršę kur randasi, švysčiojo 
iš visų pusių su foto aparatais...

Jaunoji pora Vanda ir Juozas 
Cesnaičiai

Vestuvių vaišės vyko vietos 
Leagues Club gražioj salėj, kur 
susituokusią porą, senu lietuvišku 
papročiu, prie durų pasitiko Juozo 
mama su duona, druska ir vyno 
taurele.

Nors vaišės vyko australų patal
pose, vyravo lietuviška nuotaika. Po 
trumpų sveikinimų žodžių iš pabrolio, 
St. Butkaus (kuris "atidavė" nuota
ką), St. Žuko, kun. P. Martūzo ir 
australo svečio ir po jaunavedžio 
atsakymo jiems, visi svečiai vaišinosi, 
linksminosi šnekučiavo.

Skambėjo lietuviškos dainos ir 
žinoma, neišvengiama "kartus alutis, 
saldi putelė..."

Jaunieji, perplovę vestuvinį tortą, 
kurį pagamino Janina, apdovanojo 
gėlėmis Juozo mamą ir Vandos globėją 
iki vestuvių - Meedy Butkienę.

Vestuvėse dalyvavo 50 svečių iš 
Newcastelio, Sydnejaus (daugumas 
buvę niukasteliečiai) ir artimi šeimos 
nariai iš Adelaidės ir Pertho.

Sekančią dieną laimingoji pora 
išskrido dviems savaitėms į Balį.

Laimingo vėjo ir laimingo gyveni
mo! v K.

■feivnžje
ŽEMĖS DREBĖJIMAS 

VILNIUJE?

Rugpjūčio 31 d., 1.30 vai. ryto 
Maskvos laiku, Moldaviją ir Rumuniją 
ištiko žemės drabė jimas, kurį pajuto ir 
kai kurie vėlyvą televizijos laidą 
žiūrėję vilniečiai. Viršutiniuose Vil
niaus namų aukštuose siūbavo lempos, 
Indaujose virpėjo indai, judėjo kėdės ir 
stalai. Ne visi miegojusieji patikėjo 
tokiais televizijos žiūrovų pasako
jimais. Juos betgi patvirtina ir dr. P. 
Suveizdis: “Taip. Šiuos virpesius 
geriausiai juto Vilniaus mikrorajonų 
gyventojai, ypač tie, kurie gyvena virš 
septintojo aukšto. Turiu duomenų, 
kad Karoliniškių, Naujininkų ir Šeški
nės mikrorajonuose vilniečiai matė, 
kaip dreba sekcijose indai, svyruoja 
sietynai, o po sėdinčiais - kėdės. 
Tokie virpesiai truko keturias minu- 

tęs..." Lietuvos teritorija yra laikoma 
seismiškai neaktyvia zona, kurią 
kartais pasiekia tik silpnos seisminės 
bangos, susietos su kažkur (vykusiu 
stipriu žemės drebėjimu. Jos dažniau 
šiai Lietuvon atkeliauja iš pietų 
srities ir iš Norvegijos jūros. Taip 
įvyko ir šį kartą, kai Moldavija ir 
Rumunija susilaukė žemės drebėjimo, 
kurio stiprumas dvylikos laipsnių 
skalėje buvo įvertintas 7-8 laipsniais. 
Dr. P. Suveizdis, remdamasis vilniečių 
(spūdžiais, daro išvadą, kad Vilnių 
pasiekę virpesiai tebuvo 2-3 laipsnių 
stiprumo, nesukeliantys nelaimių. Tad 
nenuostabu, kad daugelis Vilniaus ir 
Lietuvos gyventojų šį žemės drebė
jimą pramiegojo. Silpnos žemės dre
bėjimų bangos Lietuvą pasiekia kas 
penkeri metai. 1977 m. kovo 4 d. 
Lietuvon buvo atsiritusios 3-4 laips
nių seisminės bangos, kai žemė 
drebėjo tose pačiose platumose, 
kurios minimos š.m. rugpjūčio 31 d. 
drebėjime.

BEBRŲ UŽTVANKOS
Zarasų rajono Laužadžių gyven

tojai apie bebrus buvo girdėję tik iš 
pasakojimų, kol pirmieji pasirodė 
rugsėjo 14-15 d.d. ties Stelmuže, prie 
Laužadžių. Atvykėliai iškart kibo į 
darbą. Nukirtę medžius ir krūmus, 
bebrai užtvenkė griovį ir užkimšo 
pralaidą kelyje Zarasai - Stalmužė. 
Iškilęs vanduo apsėmė keletą hektarų 
krūmų ir miško. Darbštieji bebrai 
įrengė dvi užtvankas, kurių vandens 
lygis skirtingas visu metru. Stelmužės, 
Laužadžių bei kitų kaimų gyventojai 
laukia išradingų bebrų naujų išdaigų.

JŪRINIS BURIAVIMAS
Pažymint jūrinio buriavimo 60- 

metį, Klaipėdoje buvo surengta graži 
šventė. Buriuotojai išplaukė į Baltiją.

1926 metais garsaus kapitono L. 
Stųjpino iniciatyva buvo įsteigtas 
pirmasis lietuviškas jachtklubas. 1933 
metais buvo įsteigta Lietuvos buriuo 
tojų sąjunga. Kapitono K. Plonaičio 
jachta "Gulbė", perkirtusi Šiaurės 
jūrą, aplankė Londoną, Oslą, Gete
borgą, pirmoji pasiekė nulinį meri
dianą. O.P. Buntino "Žalčių kara
lienei" tarptautinėse Baltijos šalių 
varžybose pavyko iškovoti grei
čiausius savo klasėje jachtos prizą. 
Populiarinti naują sporto šaką padėjo 
1936 metais įsteigta Klaipėdos bu
riavimo mokykla, kuriai vadovavo 
patyręs prekybos laivyno kapitonas 
J. Andžejauskas.

TV AR KD AR AlClO ŠVENTĖ

Plungėje įvyko tradicinė aplinkos 
šventė. Šis renginys kasmet darosi 
įdomesnis, populiaresnis. Daug 
žmonių jis sutraukė ir šį kartą. 
Dėmesio centre buvo šventės 
šeimininkas Tvarkdaraitis. Eikliais 
žirgais pakinkytame vežime jis 
pasirodė centrinėje gatvėje. Jį lydėjo 
puošni Šeimininkė, Kaminkrėtys, 
Valytoja ir būrys velnių sušluotomis. 
Tvarkdaraitis visus pakvietė 
pasidairyti po Plungę, pasižiūrėti, kas 
kaip gyvena. Jis parodė gražiausiai 
tvarkomas sodybas, pagerbė jų 
šeimininkus, o apsileidėlius išpeikė. 
Ant vieno namo stogo velniai net 
šluotą užkėlė.
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SKOTUOS
Tęsinys

Vincas Kapsukas - Mickevičius, 
vėliau tapęs Lietuvos komunistų 
partijos vadu, į Skotijų atvyko 1915 
metų pradžioje. Jis tuo laiku vado
vavo radikaliam Lietuvos socialde
mokratų partijos sparnui. Atvykęs 
tuoj perėmė redagavimą Škotijos 
lietuvių socialistų leidžiamo "Rank- 
pelnis". Jis taip pat redagavo Lietuvos 
socialdemokratų užsienio biuro lei
džiamą teoretinį ideologinį žurnalą 
"Socialdemokratas".

Laike savo buvimo Didžiojoje 
Britanijoje Kapsukas - Mickevičius 
Lietuvių socialistų federaciją pasuko 
dar daugiau į kairę, sudarydamas 
ryšius su vietinėmis organizacijomis, 
kurios propagavo tarptautinį revo
liucinį judėjimą. į federacijos veiklą, 
kaip į subversinę ir neatitinkančią su 
Vokietija kariaujančios D. Britanijos 
interesais, atkreipė dėmesį policija.

Pradžioje karo lietuviai angliakasiai 
ir visi kiti svetimšaliai į anglų 
kariuomenę imami nebuvo. Bet karui 
tęsiantis ir kariuomenei tinkamų vyrų 
eilėms retėjant, D. Britanijos vyriau
sybė pradėjo žiūrėti ir į imigrantus. 
1917 metų liepos mėnesį tarp D. 
Britanijos ir Kerenskio vyriausybės 
Rusijoje, buvo pasirašyta karinė 
konvencija, pagal kurią visi D. 
Britanijoje gyveną Rusijos piliečiai 
turėjo pasirinkti, ar jie nori tarnauti 
britų kariuomenėje, ar grįžti į Rusiją 
ir tarnauti jos kariuomenėje.

Lietuviai kunigai per katalikiškas 
organizacijas ir per pamokslus ragino 
vyrus stoti į britų kariuomenę, kai tuo 
tarpu socialistai siūlė pasirinkti grį
žimą į Rusiją. Vėliau jie tai pakeitė, 
reikalaudami, kad kovencija būtų 
panaikinta. Tuo reikalu bandė pasiųsti 
telegramas Petrogrado darbininkų ir 
kareivių tarybai, bei provizorinei 
Kerenskio vyriausybei. Šios telegra
mos buvo sulaikytos...

Dauguma Škotijoje gyvenančių pa
šauktų į kariuomenę lietuvių pasi
rinko grįžimą į Rusiją. Vien tik 
Lanarkshire iš 1800 pašauktųjų, 1100 
atsisakė stoti į britų kariuomenę. Jie 
buvo deportuoti į Rusiją, kur tuo laiku 
jau vyko bolševikų revoliucija. Kas su 
jais ten įvyko, nežinoma. Žinoma, kad 
tiems, kurie kovojo alijantų pusėje, ar 
slavų - britų legijone Šiaurės Rusijoje 
prieš bolševikus, po karo buvo leista 
grįžti į D. Britaniją. Tokių atsirado 
350. Kitų britai neįsileido, o jų 
šeimoms nutraukė duodamas pašalpas. 
Tokiu būdu, kaip nepageidaujami 
svetimšaliai, buvo deportuota 600 
moterų ir vaikų. Murdoch Rodgers 
straipsnyje rašoma, kad jie buvo 
perkelti į Rusiją, bet kadangi tai vyko 
1920 metais, galbūt jie buvo grąžinti į 
Lietuvą. Lietuvių enciklopedijoje 
apie šiuos įvykius žinių neteko rasti. 
Būnant Anglijoje teko girdėti, kad 
daug moterų, kurių vyrai žuvo, ar 
dingo karo metu, liko su vaikais 
Škotijoje ir, negaudamos jokios para
mos, kentėjo didelį vargą. Nors jų 
reikalais bandė rūpintis Škotijos 
marksistai, bet jų revoliucinis nusitei
kimas lietuviams ne tik nepadėjo, bet 
dar buvo žalingas: jie buvo sekami 
policijos ir britų vyriausybė darė 
pastangas jų atsikratyti.

Pasėkoje deportacijų ir savanoriškų 
išvažiavimų, Lietuvių socialdemok
ratų federacija susilpnėjo ir nustojo 
veikti. Bet dar 1947 metais, į D. 
Britaniją atvykus pokariniams pabė
gėliams, įvyko susidūrimų tarp "dypu- 
kų" ir lietuvių komunistų suagituotų 
Škotijos lietuvių jaunuolių, pastarie
siems bandant "dypukų" tarpe pla
tinti komunistinę literatūrą.

Atsverti kairiųjų veiklą, Škotijos 
lietuvių tarpe katalikai kunigai pra-

LIETUVIAI
dėjo steigti religines organizacijas, 
chorus, vaidybos grupes. Pasidali
nimas įvyko ir ekonominiame gyveni
me. Lygiagrečiai veikė socialistų ir 
katalikų draudimo draugijos, krautu
vės, o 1914 metais buvo pradėtas 
leisti katalikiškas laikraštis "Išeivių 
draugas", kuris savo gyvenimą užbai
gė tik apie 1980 metus. Šv. Cecilijos 
parapijos choras dar ir dabar tebevei
kia ir dalyvauja D. Britanijos lietuvių 
kultūriniame gyvenime. Jame dainuoja 
jau trečios ir ketvirtos kartos 
lietuviai, daugumoje nemoką lietuviš
kai.

Nelaimingas Škotijos lietuvių liki
mas gali būti pavyzdys, rodantis, kad 
per artimas bendruomenės suliejimas 
su vietinėmis politinėmis grupėmis 
gali atnešti nelemtų pasekmių.

J.M.

SP A U D O S 
L AI S VĖ

Laisvė ir spauda, tai dvi sąvokos, 
turėjusios ir tebeturinčios didelės 
reikšmės žmonijos gyvenime.

Laisvės sąvoka pergyveno amžių 
bėgyje didelę evoliuciją. Siekdamas 
laisvės žmogus susiduria su proble
momis, nes nemokšiškai ja naudo
jantis, galima atsidurti pavojuje. 
Taigi, visur ir visada būna laisvės 
suvaržymų.

Su pirmųjų laikraščių pasirodymu, 
pasirodė ir pirmieji spaudos varžymai 
- cenzūra ir tuo pačiu atsirado 
kovotojai dėl spaudos laisvės.

Šiais laikais cenzūra randasi Sovie
tų Rusijoje, jos užimtuose kraštuose ir 
visose šalyse, kuriose vyriauja dikta
tūrinė valdymosi forma. Net ir 
demokratiniuose kraštuose spauda yra 
varžoma tam tikru požiūriu. Spauda 
tarnauja visuomenės naudai, todėl 
reikalinga apribojimų ir taisyklių. 
Reikalas patenkinti masės norą, varžo 
laikraštį ta prasme, kad laikraščio 
stilius ir jo intelektualus lygis perdaug 
neturi skirtis nuo jį skaitančios 
visuomenės. Laikraštis gali tik truputį 
viršyti savojo skaitytojo lygį, bet ne 
perdaug. Visi aktualūs klausimai turi 
būti apsprendžiami įvairiais požiū
riais, kaip jie atsispindi visuomenėje. 
Jei laikraščiai reikštų tik vieną kurią 
nuomonę, tai nepatenkintų daugumos 
skaitytojų.

Laikraščiams neturi diktuoti kokia 
nors politinė partija, tačiau jie turi 
būti nepriklausomi pasirinkdami žinias 
ir jas komentuodami.

Spaudos laisvė, kurios būtinumu 
negalima abejoti, vargu ar gali 
egzistuoti laisvoj žmonių bendruo
menėj. Kol egzistuoja skirtingi gyve
nimo būdai ir prieštaraujantieji grupi
niai interesai, visuomet bus ginčų dėl 
spaudos. Užsipuolimai ant spaudos 
išreiškia laisvos visuomenės egzista
vimą.

Šio straipsnio mintys paimtos iš 
Leonardo Karvelio "Spaudos laisvė" 
knygoje "Plunksna ir žodis".

SSSR užsienių reikalų ministreris 
Ševarnadze atskridęs į Vieną Europos 
saugumo ir kooperacijos konferencijos 
atidarymui, bandė užbėgti už akių 
žmogaus teisių pažeidimo Sovietų S- 
goje kritikai, kviesdamas sušaukti 
specialų žmogaus teisių konferenciją 
Maskvoje.

Eduardas Ševernadze turėjo 5 
valandų pokalbį su JAV valstybės 
sekretoriumi George Schulz, bet jam 
nepasisekė išspausti iš amerikiečių 
koncesiją nusiginklavimo srityje.

PAGARBOS SPAUDAI

Gyvendami Vakaruose, mes turime 
savąją laisvą spaudą, savąsias radio 
valandėles ir Amerikoje net savąsias 
televizijos laidas. Neseniai matėme ir 
mūsų Melbourno jaunimo gerai sureži
suotą ir pastatytą "Telekrizę". Spau
da, tačiau, yra pati reikšmingiausia 
mūsų gyvenime. Nors su Anapiliu 
išeinančiais mūsų senaisiais skaity
tojais ir, dar blogiau, spaudos bendra
darbiais, mūsų rašytinis žodis ir 
laikraščių tiražai mažėja, tačiau 
perdaug dar nepajuntame didelio 
nuostolio nei kokybiniame, nei kieky
biniame jų pasirodyme. Ir, nors 
priaugančioji karta ne visai pilnai gali 
pakeisti senuosius, tačiau, bent 
Australijoje, skaitytojų skaičius nėra 
perdaug nukritęs. Ir jeigu seniau 
turėdavom reguliarius jaunimo sky
rius, tai dabar jie jau dingo. Ar čia 
redaktorių kaltė, kad nemoka prisi- 
vylioti jaunųjų rašytojų, ar čia yra 
paties jaunimo nenoras pradėti ak 
tyviau savoje spaudoje bendradar
biauti? Tiesa, ir vėl Melbourne, 
yra leidžiamas ir paties jaunimo 
redaguojamas "Jaužinios" tai lietu
viškai - angliškas mėnesinis laikraštis, 
duodantis abiem kalbom gana įdomių 
jaunimui žinių. Gal tai dėka profesio
nalaus žurnalisto Jono Mašanausko 
jun., kuris, dirbdamas australų spau
doje, nepabūgo savo žinių pagilinti 
Vilniaus universitete ir šiandien mes 
jo asmenyje turim tikrai puikų lietuvį 
žurnalistą.

Jeigu jaunimas aktyviai daug nera
šo, tai, kiek žinau, laikraštį, ar bent jo 
dalį kas jam įdomu, tikrai paskaito, o 
jei pilnai nesupranta, tai pasiklausia 
vyresniųjų paaiškinimo. Skautai skai
to skautiškąją dalį, sportininkai sporto 
skyrių, o jaunimas žinias apie būsimą 
kongresą ir pan. Gal tik labai mažai 
kas pasižiūri į tuos ilgus ir, kartais 
labai neįdomius straipsnius, kurie ir 
vyresniųjų yra beveik neskaitomi.

Kaip matome iš savo spaudos, tai ne 
tik su redaktoriais, bet ir su 
bendradarbiais yra gana sunku. Ir, 
jeigu australiškųjų ar amerikoniškų 
laikraščių korespondentai ir žurna
listai yra gerai apmokami ir gerbiami, 
turėdami įvairiausių privilegijų, tai 
apie mūsų spaudos bendradarbius to 
pasakyti negalima. Jie, daugumoje, 
dirba iš meilės savai spaudai, savajam 
laikraščiui, negaudami ne tik kad jokio 
atlyginimo, bet dar savais pinigais 
apmokėdami ir visas išlaidas. Ne vieną 
kartą, parašius tikslesnę nuomonę 
apie tą ar kitą dalyką, ir, vietoj 
pagyrimo, truputį pakritikavus, dar ir 
pylos gaunama nemažai. Žinoma, 
negali būti profesionalios kritikos ir iš 
mūsų rašančiųjų, nes visi, ar tai 
menininkai, ar tai kultūrininkai, ar tai 
visuomenės veikėjai, dirba laisvalaikiu 
ir taip pat neapmokamai, vien tik iš 
meilės lietuviškam darbui. Todėl ir jų 
darbe negalima ieškoti profesionalių 
klaidų. Grįžtant prie spaudos darbuo
tojų ir mūsų laikraščių, kurie, lietu 
viškame mūsų gyvenime atlieka tokį 
didelį darbą, turiu pasakyti, kad 
savuosius laikraščius ir juose dirban
čiuosius mes per mažai įvertiname.

Gerai žinome, kad vien iš prenume- 
ratų laikraštis neišsivers. Jam reika
linga kitų pajamų. Viena iš jų yra 
"Mūsų Pastogės’ Spaudos balius. Buvo 
laikai,kai šiuose baliuose vietų trūk
davo. Tačiau dabar, kad ir paskuti
niame baliuje, laisvų vietų dar buvo 
nemažai. Jeigu seniau ir buvo nesusi
pratimų tarp paskirų redaktorių ir 
skaitytojų bei bendradarbių, kas 
dalinai sumažino ir balių lankytojų 
skaičių, tai šiandien jau tas viskas 
praeity. Viskas turėtų būti pamiršta, 
viskas išlyginta. Ir, jei Krašto 
Valdybos pirmininkas su ponia galėjo 

net iš Adelaidės į Spaudos balių 
atvykti, tai daugumai sydnejiškių 
tikrai turėjo būt lengviau atsilankyti į 
šį, taip svarbų laikraščiui balių, ar net 
tuo metu susilaikyti nuo kitų buvusių 
privačių subuvimų.

Darant bent kokį organizacijos ar 
draugijos parengimą, visuomet nori
ma, kad jis vėliau būtų laikraštyje 
aprašytas ir, jeigu galima, nuotrau
komis paįvairintas. Daug kartų man 
pačiam, susimokėjus įėjimo bilietą, 
nusipirkus net ir programą, vėliau, 
parengimo metu, ar tuoj pat po jo, 
teko biil prašomam šį parengimą 
aprašyti vietos ar užsienio mūsų 
spaudoj. Tas labai dažnai atsitinka ir 
su pačiu redaktorium. Gi neparašius, 
atsiranda pikti išmetinėjimai ir net 
asmeniški užpuolimai. Kodėl gi taip 
yra? Manau, kad tai yra rengėjų 
paprasčiausias nesiskaitymas su mūsų 
spauda. Aš pilnai tikiu, kad jei į bent 
kokį parengimą atvyktų australų 
korespondentas, vėliau ką nors rašy
damas ar ir visai nerašydamas, tai jis 
be jokių kalbų, būtų įleistas į salę 
nemokamai jam duodant ir visus kitus 
priedus, ko gero dar ir pavaišinant. 
Tačiau, kai yra paliečiama lietuviškų 
laikraščių žurnalistai, ar net ir 
redaktorius, tai labai retai kad jis yra, 
bent Sydnejuje, pakviečiamas, sutei
kiant visus jam žurnalistinius priva
lumus. Todėl nenuostabu, kad ir mūsų 
spaudoje labai dažnai nesimato įvairių 
parengimų aprašymų, arba jei yra 
aprašomi, tai labai oficialiai.

Jau pats laikas, ypatingai mūsų 
jaunimo orgnizacijoms, suprasti ir 
įsisąmoninti, kad lietuviškoji spauda 
mums lietuviams yra tiek pat svarbi 
kaip ir australiškoji australams. Todėl 
ir pagarba rašantiesiems turi būti 
parodoma daug didesnė. Tik tada 
mūsų spauda bus įdomi ir lietuviškai 
gyva, kai joje matysime savo gyve
nimo veiklą, mūsų lietuvišką darbą ir 
paskirus asmenis šį darbą dirbančius. 
Tą padaryti ir gerai padaryti, gali tik 
rašantieji mūsų bendradarbiai, lietu
viškieji žurnalistai, su kuriais ir 
skaitytis, ir juos gerbti mes privalome 
daug daugiau. Rimas GAILIUS

Henrikas ANTANAITIS, VI PLJ 
organizacinio komiteto pirmininkas, 
skrenda į JAV, Kanadą ir Pietų 
Ameriką Kongreso reikalais.

ua wMWHi NMK M
Ak, kaip gera, kad viskas praeina. 

Tarp daugelio neteisybių žemėje yra 
viena didelė teisybė - praėjimas. 
Viskas praeina ir susilygina. Toli 
palieka nebepasiekiamos laimės ir 
džiaugsmo valandos ar kančios metai. 
Taip, nepaprastai teisingas yra laikas. 
Jo nepapirksi. Jis nepripažįsta draugų, 
nei aukso, nei meilės.

A. Baronas
Mūsų Pastogė Nr 45 1986.11.17 pusl.3-
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Laukiame studentų iŠ Australijos

Rašo J u

VIENĄ DIDĮJĮ DARBĄ UŽBAIGUS 
Anksčiau Mūsų Pastogėje pasidali- 

• nome PLB rūpesčiais, norint už
baigti Lituanistikos katedros steigimo 
reikalą. Suminėjome ir pastangas ir 
laisvojo pasaulio lietuvių nusiteikimus 
Lituanistikos katedros reikalu. Žvel
gėme su viltimi, kad darbas bus 
sėkmingai baigtas. Turėsime laisva
jame pasaulyje Lituanistikos katedrą, 
kurioje galės augti nauji lituanistai, 
kur bus lituanistikos studijų centras, 
kur ilgiems laikams užtikrinama 
sąlygos siekti magistro ir doktorato 
laipsnių iš lituanistikos mokslų.

Katedrą.(steigti kelias sunkus. PLB 
seimo nutarimą vykdydama PLB 
valdyba triūsė net šešetą metų, kol 
sutelkė 600.000,- tūkstančių do
lerių, kad katedra amžinai veiktų 
viename iš garsiausių Illinois univer
sitetų.

Lėšos buvo telkiamos (vairiais 
tarpsniais ir būdais. Pačiomis sunkiau
siomis dienomis pradžioje aukų telki
mui vadovavo ilgametis LB Švietimo 
tarybos pirmininkas Jonas Kavaliūnas. 
Vėliau, darbo paspartinimui, buvo 
sudarytas specialus PLB Fondas, 
kurį tvarkė specialiai sudaryta ta
ryba, vadovaujama paties PLB pir
mininko inž. Vytauto Kamanto. 
Ach, kiek daug pastangų, kiek daug 
darbo! Ir čia atsirado skeptikų, kurie 
nepritarė Lituanistikos katedros Įs
teigimui, net kritikavo, nedėjo cento. 
Tad PLB Fondo Tarybai teko (veikti 
sunkias kliūtis. O vistiek lietuviškoji 
išeivija nestokojo entuziastų ir šiam 
tikslui. Daugiausia vyresniosios kartos 
žmonės klojo tūkstančius, penkšimti- 
nes, šimtines ir kiek kas išgalėjo, bet 
visų aukos buvo nuoširdžios. Džiugu, 
kad šiame bangavime gražiai pasirodė 
ir viduriniosios kartos mokslo žmonės, 
net ir jaunimas šį kartą primetė savo 
nuoširdų skatiką. Ir kai šitaip surėmė 
tėvynainiai pečius, kai išgirstas buvo 
SOS, darbas paspartėjo. Dar plius 
prisidėjo 8000 išsiųstų laiškų ir 
dovanų paskirstymas, kuris davė net 
40.000 dol. įplaukų. Dovanų organi
zavimą stropiai vykdė su talka 
darbštieji Stasys ir Prudencija Joku- 
bauskai.

Ir štai spalio mėn. 4 d. ( Jaunimo 
centrą, Chikagoje, visais keliais 
skubėjo tėvynainiai atšvęsti Lituanis
tikos katedros (steigimo pabaigtuvių. 
Gražus būrys entuziastų čia suskrido. 
Suskrido drauge su PLB valdyba - 
Lituanistikos katedros steigėja, at 
švęsti didžiąją ir didžiojo užbaigto 
darbo šventę. Ši šventė švęsta 
jautriomis kalbomis, padėka Illinois 
universiteto vadovybei, na ir šauniu 
pokyliu, kas dera didžiuosius darbus 
užbaigus.

Pokylį organizavo komitetas, 
vadovaujamas mūsų žymaus 
visuomenininko dr. Petro Kisieliaus ir 
PLB vicepirmininkės, niekad nepa- 
vargstančios, Birutės Jasaitienės.

Pokylio nuotaika šventiška. Šventę 
pradėdamas komiteto pirmininkas dr. 
Petras Kisielius sveikina dalyvius, 
nuoširdžiai dėkoja Lituanistikos ka
tedros sumanytojams, vykdytojams, 
aukotojams ir visiems šio gražaus 
užmojo vykdymo darbininkams. Tai, 
esą, vienas išeivijos lietuvių svarbiau 
sias laimėjimas.
Pokyliui toliau vadovauja Birutė 
Jasaitienė ir Prudencija Jokubauskie- 
nė.

Jautrią, Dievui dėkojant už suteiktą 
stiprybę š( darbą atleikant, maldą 
sukalbėjo kuri. Juozas Vaišnys S.J.

Pokylio metu Illinois universiteto 
atstovams 80.000,- dol. čeki (teikė 
PLB fondo iždininkas Stasys Joku- 
Mūsų Pastogė Nr 45 1386.11.17 pusl.4

bauskas ir Lietuvių Fondo valdybos 
pirmininkas dr. Antanas Razma. 
Pažymėtina, kad Lietuvių Fondas 
nuoširdžiai pritarė, stambiu (našu 
parėmė Lituanistikos katedrą ir yra 
vienas iš katedros steigėjų.

Vaclovas Kleiza
Lietuvos Generalinis Garbės Konsulas

Pokylyje dalyvavo ir čekius priėmė 
Illinois universiteto kancleris dr. 
Donald Langenberg; slavų ir baltų 
kalbų bei literatūros departamento 
vedėjas dr. Biljan Slivic - Simsic ir dr. 
Nicholas Moravcevich. Jie taip pat 
tarė padėkos žodį ir nuoširdžiai 
(vertino lietuvių pastangas.

Sveikinimo kalbas pasakė Litua
nistikos katedros vedėjas dr. Bronius 
Vaškelis, JAV LB Krašto valdybos 
vicepirmininkas Bronius Juodelis, 
Jonas Kavaliūnas ir generalinis kon
sulas Vaclovas Kleiza. Sveikintojai 
iškėlė Lituanistikos katedros svarbą ir 
linkėjo , kad Katedroje būtų pakan
kamai studijuojančių, kad ji atliktų 
savo paskirt}.

Išsamų apie Katedros (steigimą ir 
jos rūpesčius pranešimą padarė PLB 
pirm, inž Vytautas Kamantas. Apie 
tai jau esame užsiminę. Jis pranešė, 
kad didysis darbas sėkmingai baigtas, 
tai visų išeivijos lietuvių pastangų 
vaisius. Pranešė taip pat, kad gal 
susidarys net perviršius, iš kurio 
sudaromas - (steigimas didžiojo litua 
nisto, Lietuvių Bendruomenės kūrėjo, 
ugdytojo a.a. Stasio BARZDUKO 
fondas, iš kurio bus skiriamos stipen
dijos studijuojantiems lituanistiką ka
tedroje, ar kviečiant svečius profe
sorius.

Stasio Barzduko fondo steigimas 
sutiktas su džiaugsmu. Tuo yra 
pagerbiamas žmogus, kuris visą savo 
gyvenimą paskyrė jaunimo auklėjimui, 
lituanistikai ir Lietuvių Bendruome
nės idėjų (gyvendinimui.

Šio fondo pradžiai Aušra ir Rytas 
Babickai paaukojo 5000,- dol. Gi 
PLB valdyba, pagerbdama šviesų 
atminimą buvusių PLB pirmininkų 
Juozo Bačiūno, Stasio Barzduko ir 
Jono Matulionio, juos (rašė ( lituanis
tikos katedros aukotojus ir (mokėjo 
5000,-dol. Tai taip pat gražus žes- 
tas iš PLB pusės.

Tad kas toliau?
Pokylyje Lietuvos generalinis kon

sulas Vaclovas Kleiza savo sveikinimo 
žodyje tarė: "Namas pastatytas, 
stogas uždengtas, vainikas iškeltas, 
tai idealistų ir nuoširdžių aukotojų 
darbo vaisius. Turime kuo pasidžiaugti 
ir pasididžiuoti. Bet gi namo vidus 
tebėra tuščias. Reikia jį užpildyti, nes 
trūksta darbo ir mokslo priemonių, 
kad būtų galima lituanistiką studijuoti 
ir mokslo veikalus leisti..."

Šventi žodžiai. Reikia pripildyti 
namo vidų. Tad reikia ir studijuojam 
čių. Dabar lituanistikos katedroje 
aukštųjų mokslų siekia devyni aspi

rantai, o iš viso studijuoja 32 
studentai. Gera pradžia. Linkėtina, 
kad į lituanistikos katedrą studijuoti 
atkiltų iš viso laisvojo pasaulio 
lietuvių jaunimo, taigi ir iš gražiosios 
Australijos. Žinoma, čia reikia jam ir 
paramos. Lietuvių Fondas turi stipen
dijų fondą, jas skiria. O kad taip ir kiti 
fondai ir fondeliai po vieną dvi 
stipendijas skirtų. Bet tik tiems 
kurie studijuos lituanistiką Lituanis
tikos katedroje, siekdami mokslo 
laipsnių.

Ši užbaigtuvių šventė praėjo šau
niai. Grojo neolituanų orkestras, 
vadovaujamas Algio Modesto. Smagiai 
pasišokta, pasivaišinta, pasidžiaugta 
didžiojo darbo užbaigimu.

Tai dar vienas (rodymas, kad 
Lietuvių Bendruomenė išeivijoje at
lieka daug, naudingų ir lietuvybės 
išlaikymui būtinų darbų.

Lituanistikos katedra tebūnie švie
sus žiburys išeivijos lietuvių gyvenime 
ir tešviečia jaunosioms kartoms tauti
nės gyvybės išlaikimo šviesa.

LIUTERONŲ
SU VAŽI AVI MAS

Išeivių evangelikų liuteronų kuni
gų ir Bažnyčios darbuotojų suvažia
vimas 1986 m. Belhel, prie Bielefeldo.

Išeivių evangelikų liuteronų kuni
gų ir Bažnyčios darbuotojų suvažia
vimas 1986 m. (vyko nuo rugsėjo mėn. 
8 ligi 12 d.d. Bethelyje, Vak. 
Vokietijoje.

Šiam suvažiavimui jau penktą 
kartą iš eilės vadovavo Pasaulio 
liuteronų sąjungos vokiečių tautinio 
komiteto įgaliotinis, Bažnyčios tarė
jas kunigas Edmund Ratz iš Stuttgar- 
to. Renginys pradėtas iškilmingomis 
pamaldomis diakonissių koplyčioje, 
kurias laikė pats vedėjas.

Suvažiavimą atidarė Bažnyčios 
tarėjas kunigas E. Ratz, nuoširdžiai 
pasveikindamas susirinkusius iš Vaka
rų Vokietijos ir vieną iš Šveicarijos. 
Kiekvienas dalyvis trumpai prisistatė 
ir pasakė, ką veikė per pastaruosius 
metus.

Šiemet didžiausią grupę sudarė 
lietuviai, kurių buvo 14, estų ir latvių 
po 13, vengrų 1 ir trys vadovai 
vokiečiai, iš viso 44 žmonės. Lietuvių 
grupėje š( kartą buvo: garbės senjoras 
kunigas A. Gelžinius, kunigas Marty
nas Klumbys, kunigas K. Felgendre- 
her, kunigas Fr. Skėrys, Uršula 
Bendikaitė, J. Rupkalvis, M. Dikšai- 
tienė, Elena Ballulienė, Dr. A.H. 
Konig Kėnigis, Martynas ir Alma 
Mileriai, Kasparas Dikšaitis, teol. 
studentas V. Grigužis ir mokytoja 
Tamara Schmidt - gim. Kelerytė.

Kasdien vyko rytinės pamaldos, 
kurias pakaitom laikė išeivių kunigai 
ir kunigas Fr. Skėrys.

Išeivių Bažnyčių atstovai ir 
kunigai darė pranešimus apie jų veiklą 
per paskutinius metus. Mūsų Bažny
čios sekretorius Vakarų Vokietijoje 
Kasparas Dikšaitis ir iždininkas Dr. 
A.H. Kėnigis-Konig š( kartą paruošė 
labai puikų ir išsamų penkių puslapių 
mašinėle surašytą pranešimą apie 
lietuvių evangelikų veiklą Vakarų 
Vokietijoje. Tuos pranešimus raštu 
gavo visi dalyviai.

Kunigas Fr. Skėrys padarė trumpą 
pranešimą apie dabartinę Vasario 16 
gimnazijos būklę po vasaros atostogų, 
statybas, jos laimėjimus ir didelius 
finansinius rūpesčius bei mokinių 
skaičių naujiems 1986-87 mokslo 
metams prasidėjus, t. y. nuo 1986 m. 
rugsėjo mėn. 1 d. Šiuo metu 
gimnazijoje yra 82 mokiniai: 59 
katalikai, 22 evangelikai ir vienas 
izraelitas, 43 mergaitės ir 39 berniu 
kai. Naujai (stojo 35 mokiniai. Turime 
mokinių iš 10 valstybių: Vokietijos 
47, Jungtinių Amerikos Valstybių 18, 
Australijos 4, Kanados 4. Argentinos 

3, Uragvajaus2, Dominikonų Respub
likos 1, Mali-Afrikos 1, Venesuelos 1 
ir Šveicarijos 1. Naujas berniukų 
bendrabutis numatomas (šventinti per 
Lietuvos Nepriklausomybės šventės 
minėjimą 1987 m. vasario mėn. 14 d.

Kun. Fr. Skėrys.

MŪSŲ SKAUTAI
VII—ji LSS Tautinė Stovykla bus 

ruošiama 1988 m. Cleveland, Ohio, 
J.A.V. Neužilgo bus paskelbtos smul
kesnės detalės.

Jau paskirtas sekančios kaden
cijos (1987-89) LSS Vadovybės 
Rinkimų komisijos pirmininkas - 
v.s.fil. Valentinas Varnas, iš Los 
Angeles. LSS vadovybės rinkimai 
(vyks 1987 m. antrojoje pusėje.

Lietuvių skautų įkūrėjas - LSS 
Pirmūnas, v.s. Petras Jurgėla, š.m. 
rugsėjo mėn. sulaukė 85 m. amžiaus. 
Jubiliato pagerbimą gruodžio 7 d. 
ruošia New Yorko sesės - broliai.

LSS Australijos Rajono Vadijos 
eilinis posėdis (vyko spalio 29 d. 
Concorde, Sydnejuje. Aptarti Rajo
ninės stovyklos ir kiti reikalai.

Gauta žinių, kad ( Australiją, 
gruodžio mėn. gale, atvyksta iš 
Clevelando Lietuvių Skaučių Sese
rijos Vyr. Skautininke, v.s.fil. Stefa 
Gedgaudienė. Ji dalyvausianti 
Lietuvių Dienose Sydnejuje ir, vėliau, 
Rajoninėje Stovykloje, Mt. Keira, 
N.S.W.

Iš kairės: Birutė Kymantienė, 
Virginija Bruožytė ir Zita Prašmu- 
taitė.

"Svajonės” reprezentuos Austra
lijos lietuvius įvairiuose Amerikos ir 
Kanados miestuose. Jų koncertai 
prasidės lapkričio 29-tą Bostone ir 
pasibaigs 1987 m. sausio 3-čią Los 
Angeles mieste.

Koncertų koordinatorius yra Vyte
nis Rasutis, gyvenąs Čikagoje. Visuo
se miestuose "Svajonių" koncertus 
ruošia Lietuvių Jaunimo Sąjungos 
valdybos.

Išvykos organizatoriai Australijoje 
yra Aldona Butkutė ir Henrikas 
Antanaitis.
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IŠ V AI Z D Ą

Ar esate patenkinti savo išvaizda? 
Ar tai, ką visas pasaulis mato yra 
tikrai jūs? Ar norėtumėt atrodyti taip, 
kad visi j jus atkreiptų dėmesį, jūsų 
klausytų, su jumis skaitytųsi?

Jei jūsų atsakymas i visus šiuos 
klausimus yra "taip", tai kreipkitės, 
žinoma, jei gyvenate Sydnejuje, į 
Birutę Vingilytę - Hammill: ji jums 
patars, už atlyginimą, kaip iš jūsų 
turimų fiziškų ypatybių, pridėjus 
tinkamus rūbus, šukuoseną ir papuo
šalus, jūs pasidarysite asmuo į kurį visi 
atkreips dėmesį. Taigi, prieš einant 
pas "Talkos" direktorius prašyt pas
kolos, perkant automobilį, prieš sta
tant savo kandidatūrą į sekančią 
Bendruomenės valdybą, bandant įkal
bėti tautiečius aukoti tam ar kitam 
reikalui, Birutės patarimai jums duos 
savimi pasitikėjimą, kurio jūs 
greičiausia stokojate patys.

Birutė V ingi lyte - Hammill
Jei mūsiškiai prie Birutės durų gal ir 

nestovės eilutėje laukdami jos paslau
gų, bet Australijos biznio, teatri
niuose ir spaudos sluoksniuose, kaip 
rašo Sydnejaus laikraštis "Daily 
Mirror", vaizdo sudarymas (Image 
making) yra svarbi dalis kasdieninio 
gyvenimo. Šiai naujai "pramonei” 
spalio 27 laikraštis paskyrė visą 
puslapi, kuriame Birutė išreiškė savo 
nuomonę apie įvairias biznio, politines 
ir televizijos asmenybes ir kaip, kai 
kurie iš jų galėtų pagerinti savo 
išvaizdą.

Sydnejaus lietuviams Birutė yra 
gerai žinoma savo profesionaliu 
pravedimu bent poros Almos Kava
liauskaitės - Rountree madų paradų 
lietuvių namuose. Dabar jos talentai 
per konsultantus Personal Presen
tation and Self Image bus prieinami 
visam Sydnejui. NSW premjerui 
Unsworth Birutė pataria per tankiai 
nelankyti restoranų, išmokti šypsotis 
ir savo.megztukus atiduoti Išganymo 
armijai. Ji galvoja, kad Liberalų 
vadas John Howard jau yra rankose 
kokio nors "Vaizdo sudarytojo", nes 
jis apsikirpo plaukus, nusipirko naujus 
akinius ir susitrumpino antakius.

Tad prieš sekančias Lietuvių dienas 
pasižiūrėkime į save ir pagalvokime, 
ar nereikėtų paprašyti Birutės, kad ji 
sudarytų naują vaizdą visai 
Bendruomenei? , M

MOTE R YS
UŽ V Al R O

1888-ieji metai. Berta Bene, 
garsaus išradėjo Karlo Benco žmona, 
pirmoji pasaulyje išdrįso vykti į 
tarpmiestinę kelionę automobiliu. Jos 
vyras, sukūręs automobilį, pats teva- 
žinėjo po gimtąjį Manheimo miestą, o 
žmonai prireikė apsipirkti kaimyni
niame mieste, Teko pačiai sėsti už 
vairo.

Be to, pirmą kartą šioje kelionėje 
pirmasis pasaulyje automobilis buvo 
suremontuotas grynai moteriškais 
reikmenimis. Norėdama išvalyti užsi

kimšusį degalų padavimo vamzdelį, 
keliautoja išradingai panaudojo mote
riškos kepuraitės segtuką, o kai 
prireikė geriau izoliuoti centrinį 
elektros laidą, panaudojo guminius 
kojinių raištelius.

Deja, pirmoji oficialiai užregist
ruotos autoavarijos auka buvo taip 
pat moteris - Bridžit Driskol, kuri 
1896 metų rugpjūčio 16 d. bandė 
pereiti Londono gatvę, tačiau pateko 
po automobilio ratais, nors energingai 
signalizavo vairuotojui skėčiu - taip 
buvo pažymėta policijos protokole.

Pirmoji aktyvi kelių, tiksliau 
gatvių eismo taisyklių propoguotoja 
buvo rusų imperatorienė Ana, kuri 
1730 metų kovo 9 d. pasirašė įsaką, 
skelbusį: "Jeigu kas išdrįs taip 
smarkiai ir neramiai važiuoti, tokius 
gaudyti, atvesti į policiją ir plakti be 
pasigailėjimo..." *

" S V AJO NT Ų"

IŠVYKA

Australijos lietuviškasis jaunimas 
gyvena savo darbų pasisekime, kaip 
kad gal niekada iki šiol. Dirba visi ir 
visuose miestuose. Žiūrėk, tai madų 
paradai, tai scenos pasirodymai, tai su 
dideliu pasisekimu praėjusi melbour- 
niškių komiška " muilo " opera " 
Telekrizė " ir, tur būt, pats 
garsiausias pasirodymas buvo Mel
bourne " Svajonės ", Trys jaunos, 
talentingos, jau neskaitant kad gra
žios, merginos dainininkės: Virginija 
Bruožytė, Birutė Kymantienė ir Zita 
Prašmutaitė, ne tik kad sužavėjo visus 
Australijos lietuvius, bet savomis, taip 
puikiai išpildytomis dainomis, jos 
tiesiog užbūrė tiek jaunus, tiek ir 
vyresniuosius. Su skirtingais koncer
tais jos jau du kartus apkeliavo visas 
didesnes Australijos lietuviškąsias 
kolonijas. Klausiausi aš, klausėsi ir 
daugumas sydnejiškių pilnai užpil
dytoje Sydnejaus Lietuvių klubo 
salėje.

Kai Australijos Jaunimo S-gai 
buvo patikėta ruošti 1987-jų metų 
VI- jį Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongresą, tai tuoj pat ir prasidėjo 
pagrindinis ruošos darbas - pinigų 
telkimas, nes tik su gera finansine 
parama kongreso pasisekimas yra 
garantuotas.

Į šį darbą tuoj pat įsijungė ir šios 
trys jaunos Melbourno dainininkės, 
sudariusios naują dainos vienetą 
"svajonės ", Jų tikslas: su lietuviška 
daina - į lietuvių širdis, jos tuoj pat. 
įsijungė į jaunimo Kongreso darbų ir 
finansinę talką, per dainą pristaty
damos šį kongresą ne tik Australijos 
Bendruomenei, bet dabar ir Amerikos 
bei Kanados lietuviams. Jos, kaip ir 
kitas mūsų jaunimas ir vidurinioji 
karta, kuri jiems daug padeda, gerai 
supranta, kad lietuviškasis jaunimas 
yra mūsų ateitis ir mūsų lietuviškasis 
išsilaikymas karštoje ir taip greitai 
viską tarpinančioje, Australijos aplin
koje, tą patį perduodant ir kitam 
pasaulio jaunimui.

"Svajonės", po didelio darbo, savo 
pirmuosius žingsnius žengė 1985 
metų pradžioje Melbourne. Ir nuo to 
laiko jos padarė didžiulę pažangą, 
išleisdamos plokštelę, duodamos 
daug gerų koncertų ir šiandien yra 
kone pakeliui į Ameriką ir Kanadą. 
Jų grupę sudaro trys dainininkės, tai: 
Virginija Bruožytė, stiprus lyrinis 
sopranas, šių metų rugpj ūčio pabai
goje baigusi Melbourno Universiteto 
Muzikos Konservatoriją. Savo baigmi
niame egzaminų koncerte, perpil
dytoje auditorijoje ji išpildė lotynų 
kalba sunkų Mozarto kūrinį 
'Exsultate et. Jubilate". Tai buvo tas 
pats kūrinys, kuris buvo išpildytas 
Londono Westminster katedroje gar
sios anglų dainininkės per princo 
Andrew ir jo žmonos Sarah vestuves.

Virginija šį sunkų dalyką, pritariant 
pilnam kameriniam orkestrui, išpildė 
labai gerai ir buvo palydėta triukš
mingais plojimais. Po egzaminų ji gavo 
"solistės " titulą.

Prie Virginijos puikaus soprano 
labai gražiai derinasi ir puikiai 
pritampa Birutės Kymantienės mezzo 
- sopranas ir Zitos Prašmutaitės 
altas, kuri yra ir "Svajonių" pianistė. 
Šio vieneto koordinatorė yra Aldona 
Butkutė, žinoma mūsų jaunimo ir 
bendruomenės veikėja, lietuviško 
teatro viena iš vadovių ir su pilna 
lietuviška "dūšia" dirbanti Jaunimo 
Kongreso geram pasisekimui. Muziki
nės direktorės yra Dainos Sanbūrio 
dirigentė Danutė Levickienė, kurios 
vadovaujamas Melbourno Dainos 
Sanbūris su labai dideliu pasisekimu 
prieš porą metų gastroliavo Amerikoj 
ir Kanadoj ir Birutė Prašmutaitė, 
jaunoji muzikė yra taip pat Sanbūrio 
dirigentė.

Kartu su "Svajonėmis" j Ameriką 
išvyksta ir busimojo Jaunimo Kong
reso organizacinio komiteto pirmi
ninkas Henrikas Antanaitis. Austra
lijos lietuviai šį jauną vyrą, iš 
profesijos esantį pramonės psicho
logą, gerai pažįsta. Lietuviškoje 
veikloje jis yra pasižymėjęs labai 
daug. Atsimena jį daug Amerikos 
skautų, dalyvavusių Vi-je skautų 
Tautinėje Stovykloje Australijoje, 
kur šis skautininkas buvo stovyklos 
vadovas. Dalyvavo ir organizavo jis 
Australijos jaunimą į I-jį ir II-jį 

P.L.J. Kongresą, šoko ir vadovavo 
tautiniams šokiams ir daug kur kitur. 
Jo, kaip ir "Svajonių" tikslas Ameri
koje ir Kanadoje yra per lietuvišką 
dainą ne tik parodyti, kad Kengūrų 
krašto jaunimas žavingai dainuoja, bet 
tuo pačiu ir skleisti Jaunimo Kongreso 
lietuviškąją idėją, kad kuo daugiau 
laisvojo pasaulio jaunimo atsilan 
kytų į būsimą Kongresą Australijoje. 
Po Amerikos jis aplankys ir Pietų 
Ameriką. Prieš pradedant šį sunkų 
darbą, Australijos lietuviškasis jauni
mas, buvusioje Tautos Šventės dieno
je, paskelbė savo tikslą - išlaikyti 
lietuviškumą ir jungti visus lietuvius 
kovoje už Lietuvos nepriklausomybę. 
Jie dirba ir tikrai to siekia.

Prieš išvykdamos "Svajonių" daini 
ninkės prašė spaudoje pareikšti, 
kad jos nori kuo daugiau išjudinti 
Amerikos ir Kanados lietuvius bei 
jaunimą, kad jie ne vien tik remtų 
savąjį jaunimą, bet taip pat susido
mėtų ir patys atvykti į Australiją. Jos 
mielu noru duos paskutines informa
cijas apie kongresą ir bus pasiruo
šusios apie tai kalbėti oficialiuose ir 
neoficialiuose subuvimuose.

Laimingos ir sėkmingos kelionės 
mūsų puikioms "Svajonių" daininin
kėms ir Org. K-to vadovui Henrikui 
Antanaičiui. Palikdami australiškąją 
vasarą ir vykdami į šaltąją Amerikos 
žiemą, su gražiąja lietuviška daina, 
nuvežkite ir mūsų vasariškos lietuviš
kos šilumos, kad ji uždegtų ir didelį 
lietuviškos meilės aukurą Amerikoje 
ir Kanadoje, sujungiant mūsų Vakarų 
pasaulio jaunimą VI-jo Pas. Liet. 
Jaunimo Kongreso metu Australi
joje.

į Ameriką "Svajonės" atskrenda 
lapkričio 22-23 dienomis ir iki 27-tos 
bus Los Angeles mieste. H. Antanai
čio maršrutas po Kanados yra kitoks ir 
jis lankysis Caracas, Sao Paulo, 
Buenes Aires, Santiago ir kituose 
miestuose.

Antanas Laukaitis

Daug sužinosi 
skaitydamas

Mūsų Pastogę!
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Buvęs Izraelio branduolinės pra
monės technikas Mordechai Vanunu, 
britų laikraščiams išdavęs Izraelio 
atominės pramonės paslaptis, staiga 
dingo Anglijoje spalio mėn. viduryje. 
Buvo spėliota, kad jį pagrobė Izraelio 
agentai. Dabar Izraelio valstybė 
prisipažino, kad laiko Mordechai 
Vanunu arešte ir kels jam bylą. 
Nepaaiškinta, kokiu būdu Vanunu 
atsidūrė Izraelyje, nors Izraelis 
paneigė, kad jo žvalgybos agentai 
būtų pagrobę Vanunu D. Britanijos 
teritorijoje. •

Mordėchai Vanunu, prieš nuvyk
damas į D. Britaniją, kurį laiką gyveno 
Sydnejuje ir čia pasidarė krikščioniu. 
Izraelis jį kaltina esant Palestinos 
Laisvinimo Organizacijos simpatiku ir 
agentu.

Rinkimai į JAV kongresą pasi
baigė demokratų partijos laimėjimu. 
Demokratai ne tik padidino savo 
daugumą Atstovų Rūmuose, bet ir 
pasiekė persvarą senate. Respubli
konui Ronald Reganui bus daug 
sunkiau pravesti kontraversinius pro
jektus per abu demokratų kontroliuo
jamus kongreso rūmus. Geresnius 
rezultatus respublikonai atsiekė 
valstijų rinkimuose. Čia jie iš demok
ratų atėmė 9 gubernatorių postus.

Australijos politikai būkštauja, kad 
demokratai sieks didesnio protekci- 
jonizmo JAV ekonomijai, mažiau 
kreipdami dėmesį į galimas tragiškas 
pasekmes JAV sąjungininkų, kaip 
Australijos, ekonominiam gerbūviui.

Didžiulio gaisro metu Bazelyje, 
Šveicarijoje, apie 30 tonų nuodingų 
chemikalų subėgo į Reino upę, 
smarkiai užteršdami vandenį ir su
naikindami žuvis. Chemikalai, dau
gumoje gyvsidabris ir dažai, atsis- 
kiedžia pakeliui į jūrą, bet sudaro 
didžiulį pavojų Olandijos geriamo 
vandenio sistemai. Olandai ypač 
stengiasi apsaugoti Ijsel upę nuo 
užteršimo, nes ši upė maitina didžiulį 
gėlo vandens ežerą (Ijselmeer), jų 
atkariautą iš jūros, kuris yra svarbus 
Olandijos geriamo vandens šaltinis.

•
Jungtinių Tautų Organizacijos 

Visuotinas susirinkimas priėmė rezo 
liuciją, reikalaujančią tuoj pat ati
traukti iš Afganistano visas svetimas 
karines pajėgas. Už rezoliuciją bal
savo 122, prieš 20, susilaikė 11 
valstybių. •

Komunistinės Afganistano atsto
vybės prie Jungtinių Tautų delegatai 
mėgino jėga išsklaidyti spaudos kon 
ferenciją, sušauktą afganų sukilėlių 
vadų, atvykusių į New Yorką. 
Komunistai apstumdė ne tik afganų 
laisvės kovotojus, bet ir reporterius, 
įsikišus Jungtinių Tautų policijai, 
komunistų delegatai pasišalino ir 
konferencija tęsėsi be trukdymo. 

Afganų sukilėliai lankėsi J.T. Vi
suotiname susirinkime kaip Saudi 
Arabijos ir Pakistano delegacijų 
svečiai. •

Pasklidus gandams, kad JAV 
slapta siunčia ginklus Iranui, kad šis 
tarpininkautų išlaisvinti teroristų 
Libanone pagrobtus amerikiečius, 
žurnalistai bando išgauti derybų 
smulkmenas iš JAV Baltųjų Rūmų, 
nors tokių žinių viešas paskelbimas ir 
kainuotų amerikiečių įkaitų gyvybes.

Albanijos komunistinės vyriau
sybės lyderis Ramiz Alia pareiškė, 
kad Albanija, iki šiol izoliavusis nuo 
viso pasaulio, gerins savo santykius su 
kitomis valstybėmis, tačiau nesileis j 
bet kokius ryšius su Sovietų Sąjunga ir 
JAV. Albanija laikosi kietos stali 
nistinės linijos savo valstybinėje 
santvarkoje.
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IŠEIVIAI GUDAI 376 JVI. PO KRISTAUS

Visų baltų imperatorius 4-tam 
amžiuj po Kr. buvo Varamonių 
(Varumonių) Rikis, svetimtaučių vei
kaluose vadinamas daugeliu vardų: 
Hermanrick, Ermanaric ir kt. (Yra 
žinoma, kad baltų kariai nuolat 
šaukdavo žodi - "vara", tai buvo 
žodis, skatinąs kovai. Daugelis 
baltų karo vadų, anuomet vadinami 
rikiais, jų vardų pradžioje turėdavo 
skiemenį "var", kuri svetimtaučiai 
istorikai išverčia į: H ar, Er, Gar 
arba Her, Er, Ger.)

Varamonių Rikio (Ermanaric) 
valdomų žemių plotas, prasidėjęs nuo 
Oderio upės, tęsėsi per visą Prūsiją, 
dabartinę Lietuvą su milžinišku Jot- 
vingijos plotu (belikusi Suvalkija) ir 
daėjo iki Juodųjų jūrų. Rytuose 
baltai gyveno tik tam tikrose vieto
vėse. Varamonių Rikio imperijos 
vienybę suardė hunai, mongolų kilmės 
klajokliai, pradėję veržtis į Europos 
žemyną iš Azijos. Pirmiausia jie 
susidūrė su karingaisiais baltais- 
gudais, istorikų veikaluose vadina 
mais "Goths", jiems klaidingai 
suteikiant germanišką tautybę. 
Istorikų veikaluose kalbama apie dvi 
gudų grupes: Ostrogoths ir 
Visigoths (arba Vizigoths). 
Pastarieji, tai vyčiai-gudai. 
Ostrogoths, tai "Aštringieji“ gudai, 
vadinsiu juos ostrogiškiais. (Šiaurės 
Aukštaitijoje buvo žinomas būdvardis 
- "stragus", tuo žodžiu apibūdindavo 
aštraus būdo žmogų. Stragiai - 
aštriai. Aukš taitijoje vieno kaimo 
bernai buvo pasižymėję peštukai, 
vakaruškose bandydavo sukelti 
muštynes, tai aplinkiniai gyventojai to 
kaimo žmones praminė 
"stragiškiais".)

Ostrogo pilies griuvėsiai.
Kunigaikščių Ostrogiškių tėviškė.

A. Šapoka "Lietuvos istorijoje" 
pažymi, kad 1500 m. kunigaikštis 
Konstantinas Ostrogiškis kovojo už 
Lietuvą prieš Maskvos carą Joną III- 
jį-

Vyčiai ir ostrogiškiai buvo gudų 
gentys, kurias valdė skirtingų 
dinastijų karaliai, bet jiems atvykus į 
Italiją, kartais abi grupes valdė tai 
vienos, tai kitos dinastijos karaliai.

Hunai, įsiveržę 376-tųjų metų 
rudenį į gudų gyvenvietes, juos 
nugalėjo. Didelė gudų didis nenorėjo 
nešti hunų jungo ir pasitraukė iš 
vietovių, kurios buvo į vakarus nuo 

Juodosios jūros, palei Dnieprą ir palei 
Dunojų.

Istorinių faktų šviesoje išryški,
kad vyčiai-gudai, hunų nugalėti, iš apsikrikštijęs.
dešiniojo Dniepro kranto persikėlė į 
kairįjį ir didelė jų grupė keliavo 
šiaurės Italijos kryptim. 
Ostrogiškiai, gyvenę dabart. 
Bulgarijoje ir šiaurinėje dabart. 
Rumunijos dalyje, neatsispyrę prieš 
hunus, pasitraukė į Panoniją (dabart. 
Vengrija), kurioje buvo ir baltų 
gyvenviečių. Susidarė didelė grupė, 
kuri pajudėjo šiaurės Italijos kryptim. 
Iš istorinių lapų išryški, kad išeiviai 
gudai: vyčiai ir ostrogiškiai susijungė 
ir į šiaurės Italiją atvyko kartu.
Mūsų Pastogė Nr 45 1986.11.17 pusl.6

Agnė Lukšytė

Likusieji gudai minėtose vietovėse 
bandė su hunais sugyventi ir, laikui 
bėgant, susimaišė.

Žymusis vokiečių istorikas L. 
Schmidt tvirtina, kad abi išeivių gudų 
(Goths) grupės susijungė prieš 
atvykdami j romėnų imperiją, 
sudarydami 40,000 žmonių: didikai, 
karo vadai, kariai, technokratai, 
moterys ir vaikai. Buvę 8,000 karių.

Gudų kariuomenė buvo įsiveržusi 
255 po Kr. į Romos Imperijos 
teritoriją šiaurėje, Unijoje, bet 
romėnai juos išvijo. 376 m. pabaigoje 
atvykusius išeivius gudus romėnai 
sutiko neva draugiškai. Romėnų 
galybei nykstant, jie tikėjosi, kad 
gudai, būdami narsūs kare, suteiks 
jiems pagalbą prieš įvairias gentis, 
ypačiai germaniškąsias, juos nuolat 
puolančias. 260 m. po Kr. germanų 
gentis - Alamanni buvo trumpam 
įsiveržę į šiaurę, bet romėnai juos 
išvijo.

Hunų nustelbtiem gudam romėnai 
leido įsikurti nederlingoje, kalnuotoje 
vietovėje. Tačiau 377 m. gudai 
pradėjo badauti ir veržėsi prie 
Viduržemio jūros. Romėnai jiems 
pastojo kelią, bet 378 m. rugpjūčio Ši
tą, prie Andrijanopolio (Andrinople) 
Romos imperatorius Valensas 
(Valens) buvo nugalėtas ir nužudytas. 
Gudai veržėsi prie Konstantinopolio, 
bet tapo atmušti, taigi liko prie 
Viduržemio jūros, užimdami patį 
svarbiausią imperijos centrą. 382 m. 
Romos imperatorius Teodozijus gudus 
iš to centro išvijo, bet leido jiems 
pasilikti Ilirljoje, Moezijoje (Moesia - 
dabart. Serbija).

Gudai, būdami didelė tautinė grupė, 
iš visų kunigaikščių išsirinko vieną 

vadą ir paskelbė jį karalium, tai buvo 
garsusis Alarikis (Aląric).

Žymusis vokiečių istorikas L. 
Schmidt štebisi, kokiu būdu karalius 
Alarikis taip lengvai verbavo karius iš 
negermaniškų genčių, gyvenusių 
palei Dunojų. (Dabar mums aišku 
kodėl, nes palei Dunojų gyveno tie 
patys gudai - baltai.) L. Schmidt 
mano, kad Alarikio kariuomenė buvo 
sudaryta iš 100,000 karių. Su tokio 
dydžio karinėmis pajėgomis karalius 
Alarikis puolė Graikiją, nuteriojo 
Atėnus ir Peloponėzą.

Tuo metu romėnų karo vadas buvo 
Stilikonis (Stilicho), Vanduolis 
(Vandai), buvęs Arlanizmo-Mitros 
tikėjimo išpažinėjas, vėliau

Jis Alarikį išvijo iš
Graikijos.

Romėnų imperatorius Teodozijus 
turėjo du sūnus: Arkadijų ir 
Honorijų, taip pat dukrą - Galą 
Placidiją (Gaila Placidia).

Gudų karaliui Alarikiui netrukus 
teko bendrauti su abiem Teodozijaus 
sūnumis: Arkadijum ir Honorijum. 
Nežiūrint to, kad Stilikonis nugalėjo 
Alariki, imperatorius Arkadijus vėl 
leido gudams grįžti į lliriją (Ulyrica). 
Netgi sudarė su Alarikiu sąjungą ir 
apdovanojo Jį aukštu romėnų karo 

vadų titulu - "Magister Militum per 
Illyricum".

Romėnai aukštai vertino gudų 
kunigaikščius, sugebančius gerai 
vadovauti kariuomenei, nes romėnams 
grėsė pavojus nuo germaniškųjų 
genčių. Ketvirtam amžiuj po Kr. 
daugelio Romos kariuomenės dalinių 
vadai buvo gudai. Jų vardai išlikę 
(vairiuose dokumentuose: V andai 
(Vanduolis), Stilicho (Stilikonis), 
Goth (Gudas), Gainas (lygiai taip ir 
užrašyta istoriniuose veikaluose), 
Suevian (Sauvianas arba Švedas) ir 
Ricimer (Rikių Maris). Tai buvo 
labai garsūs romėnų imperijos vadai. 
Istoriniuose veikaluose sakoma, kad 
dėka šių vadų Romos imperija gyvavo 
dar du šimtus metų.
370-375 m. išleistieji įstatymai 
draudė romėnams ir barbarams (gudus 
ir germanus romėnai vadino barba
rais) jungtis vedybų keliu. Nevien tas 
įstatymas išlaikė gudus ilgesnį laiką 
nenutautėjusius. Didžiausia kliūtis 
asimiliacijai buvo skirtingos religijos. 
Romėnai garbino stabus. Istorikai 
tvirtina, kad gudai (Ostrogoths ir 
Vizigoths) tikėjo j Mitrą (Mithre 
religion), tai buvęs monoteizmas 
(vienas Dievas), kuriame vyravo 
dvasiniai elementai, buvo
nusistovėjusi hierarchija, daranti
(takos į gudų valdymosi formą, 

socialinę struktūrą ir papročius.
401 m. karalius Alarikis vėl puolė 

romėnus, bet Stilikonis jj atmušė. Iš 
apsčiai randamų žinių istoriniuose 
lapuose apie gudų karalių Alariki 
aišku, kad jis savo mintyse puoselėjo 

norą "valdyti pasaulį". Atrodo, kad 
Stilikonis ir Alarikis norėjo tapti 
Romos imperatoriais. Kaip ten 
bebūtų, Stilikonis ir Alarikis tapo 

,. suokalbininkais prieš Romos 
imperatorių, nežiūrint to, kad 
Alarikis buvo sudaręs taikos sutartį su 
imperatorium Arkadijum. Tačiau 
Stilikonis tapo nužudytas. Manoma, 
kad romėnų kariuomenė nutarė juo 
nusikratyti, nes prieš Stilikonį 
intrigavo imperatorius Honorijus.

Karalius Alarikis sugebėjo Štili- 
, konio karius patraukti į savo pusę. 408 

m. Alarikis su kariuomene žygiavo 
pietų Italijos kryptim. Alarikio veiks
mai rodė jį norintį galios ir valdžios 

' Romos imperijoj. Romos senatorius 
Priscus Atlalus apdovanojo Alariki
aukščiausiu kariniu titulu: "Magister 
utriusųue militiae praesentalis". Jis 
norėjo turėti savo pusėje gabų vadą 
Alarikį.

Alarikis bandė užmegsti draugiškus 
santykius su imperatorium Honorijum, 
bet šitam to nepageidaujant, Alarikis 
užėmė Romą ir išvyko su impera
toriaus Honorijaus seseria - Gala 
Placidija.

Alarikio kariuomenė nusiaubė visą 
Italiją, nes gi kariuomenei reikėjo 
maitintis. Alarikio planas buvo sekan 
tis: persikelti per Viduržemio jūrą į 
šiaurės Afriką, kuri buvo Romos 
"grūdų aruodas", tačiau jis nespėjo, 
nes mirė 410 m. pabaigoje,

Karaliaus Alarikio laidotuvės yra 
plačiai aprašytos istoriko C. Dawson 
veikale - "The Making of Europe” 
(New York, 1932 m.), taip pat 
istorikės Jūratės Statkutės de Rosales 
veikale "Baltų kalbų bruožai Iberijos 
pusiasalyje" 235 psi. (Chicago, 1935 
m.) Karalius Alarikis buvo palaidotas 
Bosentos (arba Brosentos) upės pa
krantėje su didelėmis iškilmėmis, kaip 
epinis herojus.

Minėtame Jūratės Statkutės de 
Rosales veikale pažymima, kad po 
karaliaus Alarikio mirties gudai iškėlė 
į karalius Adaulfą, Alarikio sūnėną 
(brolio sūnų), bet veikaluose, kurie 

remiasi Romos ir Bizantijos imperijų 
išlikusiais dokumentais, sakoma, kad 
Adaulfas buvo Alarikio švogeris 
(sesers vyras). Pagal senovės baltų 
tradiciją - kraujo giminė turi pirme
nybę. Tiksliau būtų, kad Adaulfas 
buvo Alarikio sūnėnas.)

Gotų herbas, išlikęs Siaurės Italijoje.
Išlikusiuose dokumentuose pabrė

žiama, kad Adaulfas buvo labai 
gražios išvaizdos vyras. Jis vedė Galą 
Placidiją Narbonoje (Narbonne) 414. 
Visuose dokumentuose romėnė Gala 
Placidija vadinama ypatingo grožio 
moteris. Adaulfas, susigiminiavęs su 
Romos imperatorium Honorijum, ban
dė jam būti draugišku, bet turėjo ir 
savo planus, nes yra išlikęs garsus jo 
išsireiškimas': "Pradėdamas savo val
dymą pareiškiu, kad aš karštai trokštu 
ištrinti romėnų vardą ir romėnų 
imperiją pakeisti į gudų imperiją".

Adaulfo ir kitų gudų: ostrogiškių ir 
vyčių karalių viešpatavimas Italijoje, 
Prancūzijoje ir Ispanijoje "nusags
tytas" įvairiais, įdomiais epizodais. 
Italijoje gudų kunigaikščiai buvo 
žymūs net ir 8-tam amžiuj, bet jie jau 
buvo apsikrikštiję.

Šio straipsnio tikslas yra trigubas. 
Pirmasis, tai patvirtinti, kad Jūratės 
Statkutės de Rosales minėtas veikalas 
nėra supintas iš "svajonių ir sapnų". 
Išversdama kroniką iš ispanų kalbos, ji 
iškėlė į šviesą iš miglotos praeities 
baltų - gudų nueitą kelią išeivijoje, 
kuris baigėsi nutautėjimu. Česlovo 
Gedgaudo veikale "Mūsų praeities 
beieškant" pateikti istoriniai faktai 
apie baltus yra patvirtinami svetim
taučių istorikų veikaluose.

Šiame straipsnyje surašyti istoriniai 
faktai apie gudus - išeivius, įsiveržu
sius į Italiją, yra kondensuotos žinios 
iš svetimtaučių istorinių veikalų, 
kurie nemini Ispanijos karaliaus Al
fonso X surašytos kronikos, bet 
remiasi išlikusiais dokumentais iš 
Romos ir Bizantijos imperijų archyvų. 
Jūratė Statkutė de Rosales savo 
veikale ir straipsniu Dirvoje paaiškina 
kodėl buvo padaryta klaida apie 
gudus, juos vadinant gotais - germa 
nais.

Antrasis šio straipsnio tikslas, tai 
pabrėžti faktais, surinktais svetim
taučių istorikų veikaluose, kad baltai 
senovėje buvo raštingi. Visuose isto
riniuose veikaluose iškeliamas gudų 
(Goths) raštingumas. Sakoma, kad 
nevien ostrogiškių ir vyčių didikai 
buvo raštingi, bet ir paprasti žmonės. 
Išlikusieji dokumentai byloja, kad 
kiekvienam gudų kareiviui buvo 
išduodami rašyti įstatymai ir taisyk
lės, kurių jie privalėjo laikytis. Jei 
kareiviai būtų buvę - neraštingi, tai 
kokia prasmė jiems išduoti raštus?

Istorikai pabrėžia, kad (Ostrogoths 
ir Vizigoths) ostrogiškių ir vyčių 
gudų vaikai pasaulinėje literatūroje 
buvo stipriau lavinami negu kitų 
tautų didikų vaikai. įvairūs (Goths) 
gudų įstatymai pasižymėję . aukšta 
literatūrine kultūra, sugebant rašytu 
žodžiu tiksliai perduoti mintį. Jų 
pirkliai patys buvo išsilavinę, bet 
samdė sekretorius. Nors anais laikais
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SPORTINIAI APMĄSTYMAI

Leonas BALTRŪNAS

Australijos lietuvių sportiniame 
gyvenime pats svarbiausias laikotar
pis, metų bėgyje, yra kiekvienų metų 
pabaiga, tarp Kalėdų ir Naujųjų 
Metų, vyksta Australijos lietuvių 
Sporto Šventės, ( kurias suvažiuoja 
visos Australijos geriausi lietuviai 
sportininkai varžytis savo pamėgtose 
sporto šakose.

Jau nuo 1950-tųjų metų tokios 
Sporto Šventės vyksta nenutrūksta
mai kiekvienais metais ir, jeigu kai 
kurios lietuvių organizacijos pradeda 
pamažu silpnėti savo veikloje, tai 
Australijos lietuviai sportininkai gali 
didžiuotis, nes Jų dalyvių skaičius jau 
siekia keturis šimtus. Šis skaičius 
aiškiai įrodo, kad Australijos lietuviai 
sportininkai sudaro skaitlingiausių ir 
veikliausią jaunimo organizaciją, kuri, 
per lietuvių sporto klubus, brandina ir 
auklėja mūsų jaunimą. Deda pastangų 
išauginti sveiką, stiprų, drąsų, va
lingą, taurų ir sąmoningą Australijos 
lietuvį, kuris su pasididžiavimu viešai 
skelbia savo tautinį susipratimą ir su 
meile demonstruoja savo fizinių ir 
dvasinių jėgų pajėgumą. Su džiaugsmu 
galime konstatuoti, kad kiekvienoje 
Australijos lietuvių skaitlinglau gyve
namoje Bendruomenės apylinkėje, 
lietuvių sporto klubuose, gražiai 
klesti jaunesnio amžiaus sportininkų 
skaičius, kas leidžia manyti, kad mūsų 
lietuviškųjų sporto klubų ateitis yra 
užgarantuota. Man, kaip senam 
sporto veteranui, yra labai malonu 
matyti jau trecios kartos Australijos 
lietuvius žaidžiant ir sportuojant už 
įvairius lietuvių sporto klubus.Tą jie 
daro ne vien dėl to, kad jų tėveliai 
taip nori, bet kad jie JauCia, per savo 
tėvelius ir senelius,savo lietuvišką 
kilmę ir jie didžiuojasi galėdami 
reprezentuoti lietuvišką klubą, ku
riame jie yra mokinami,prižiūrimi ir 
auklėjami senųjų mūsų sportininkų.- 

Žinoma, pagarba priklauso tėveliams, 
kurie pasiaukoja nuveždami savo 
valkus į rungtynes, treniruotes, susi
rinkimus ir visokeriopai padeda savo 
valkams. Džiugu, kad tėveliai su
pranta sporto ir fizinio auklėjimo 
svarbą jų vaikų augime ir vystyme ir 
suranda būdų tam skirti reikalaujamų 
lėšų, nes kainuoja sportininko nario 
mokestis, registracija,uniformos, ke
lionės išlaidos. Taip pat malonu, kad 
per metų metus turime gerų 
tautiečių,kurie pasišvenčia ir apgy
vendina ir globoja atvykstančius 
svečius sportininkus, kas įrodo, kad 
dar nėra išdilęs lietuviškas nuošir
dumas Ir vaišingumas. Šiuo metu

Australijos lietuvių tarpe yra labai 
aktualus pasaulio lietuvių jaunimo 
Kongreso reikalas. Norisi priminti 
tautiečiams kad mūsų sportinė veikla 
yra dalis pasaulio lietuvių jaunimo 
veiklos. 1988 metais Australijoje 
įvyks Pasaulio lietuvių Sporto Žaidy
nės į kurias suvažiuos daugiau 
pasaulio lietuviškojo jaunimo, negu į šį 
pasaulinį jaunimo Kongresą. Abu šie 
parengimai yra labai svarbūs mūsų 
lietuviškojo jaunimo ateities veikloje. 
Norisi tikėtis, kad Australijos lietu
viai sugebės tinkamai ir pagarbiai 
pravesti abu šiuos parengimus. K a- 
dangi čia pat jau metų pabaiga ir 
mūsų iškilieji sportininkai jau sparčiai 
ruošiasi į Sydnejuje įvykstančią 
Sporto Šventę, manau, kad bus 
neprošalį priminti mūsų sportuojan

čiam jaunimui, kad yra visa eilė 
nerašytų taisyklių, kurias jie turėtų 
įsisąmoninti ir jų laikytis. Pirmiau
siai - jie turi žinoti, kad mūsų 
metinės Sporto Šventės nėra tik 
pramoga, kur susirinkęs jaunimas gali 
smagiai praleisti laiką, bet tai yra 
rimtas fizinių ir dvasinių jėgų 
išbandymas spęrto arenoje. Ge
riausiai pasiruošę sportininkai gali 
tikėtis tapti nugalėtojais ir lai
mėtojais ir tuomi užsitarnauti ne tik 
sau garbę, bet ir savajam sporto 
klubui ir gyvenamajai vietovei. At
siekti laimėjimą, nebeužtenka vien 
būti fiziniai patvariam, bet reikia 
atsisakyti nemažai dalykų, kurie 
silpnina sveikatą ir kūno atsparumą. 
Dažniausiai sportininkas gerai žino, 
kad šis bei tas kenkia jo pajėgumui Ir 
jo sportiniai atsiekimai gali smarkiai 
nukentėti. Neturėjimas stiprios valios 
dažnai nelaiku ir ne vietoje suklupdo 
gerą sportininką. Iš praeities paty
rimo žinau, kad po dienos varžybų, 
Šventės rengėjai, organizuoja spor
tuojančiam jaunimui socialinius pasi
linksminimus, kur būna gera proga 
arčiau pažinti vieni kitus ir susirasti 
naujų draugų.Tai yra gražu ir gera, 
bet būdavo, kad per tokius subuvimus 
be alkoholio neapsieidavo, visai už
mirštam kad dar rytoj numatomos 
svarbios varžybos.Jeigu per tokius 
subuvimus neskiriama pakankama vy
resniųjų priežiūra, toks sportininko 
pasielgimas gali gerokai pakenkti 
sportuojančiojo formai. Ne mažiau 
kenksminga sportininko sveikatai, kai 
iš nuobodumo arba neturėjimo ką 
veikti, pavakariais sportuojantis jau
nimas bando paskęsti rūkalų dūmuose 
iki vėlyvos nakties. Alus ir cigaretės 
pasidaro jų neatitraukiama palydovė. 
Manau, kad vyreniųjų sportininkų ir 
klubų vadovų pareiga yra sekti ir 
prižiūrėti savo sportininkus ir dėti 
visas pastangas, kad kiekvieną vakarą 
sportininkai laiku atsirastų savo 
lovose ir pakankamai laiko turėtų 
jiems reikalingo poilsio. Kaip ten 
nebūtų, kiekvienas sportininkas, no
rėdama atsiekti geresnių rezultatų 
sporto varžybose, turi atsiminti, kad 
atvažiavus į Sporto Šventę, visomis 
išgalėmis išlaikyti sveiką gyvenimo 
balansą ir dėti visas pastangas, kad 
ištisų metų pasišventimas ir įdėtas 
darbas nenueitų niekais. Per Šventės 
varžybas, kiekvienas turi parodyti 
savo aukščiausį sugebėjimą, nes tik 
tada gali tikėtis laimėjimo.

Kartais užmirštame, kad iš mūsų 
yra reikalaujama ne tik įrodymo, kad 
esame gerai pasiruošę savo pasirink
toje sporto šakoje, bet per visas 
varžybas mus seka šimtai tautiečių, 
kurie džiaugiasi jeigu jie gali įsitikinti, 
kad esame ne tik geri sportininkai, bet 
ir geri klubų reprezentantai. Spor
tininko elgesys ir geros manieros 
niekada neturėtų mūsų apleisti.

Būtų sveikintina, jeigu mūsų spor
tininkai visada gerbtų savo klubo Ir 
žaidynių vadovus, trenerius, vyres
niuosius ir niekada nesiginčytų su 
teisėjais arba priešingos pusės žaidė
jais. Mandagumu, draugiškumu ir geru 
elgesiu visada galima daugiau atsiek
ti. Pyktis, rūstumas ir pagieža niekada 
nebuvo gero sportininko draugas.

Tenka priminti, kad Sporto Šventės 
atidaryme ir uždaryme turi dalyvauti 
visi sportininkai, nes tai yra dalis

šventės programos, kurios niekas 
neturi teisės vengti.

Susidrausminkime ir (rodykime, kad 
Australijos lietuviai sportininkai vis 
dar laikosi gražių, senų tradicijų už 
ką visa mūsų Australijos lietuviškoji 
Bendruomenė mus turi gerbti ir 
mylėti.

TAI BUVO

1953 metų rugsėjo 18 dieną 
Adelaidės metinio "Vyčio” baliaus 
metų buvo pagerbti iškilieji sportinin
kai. Pasigirdus trimito garsams 
su meliodija "Lietuviais esame mes 
gimę", klubo vicepirmininkas J. Jau
nutis pakvietė išsirikiuoti paskiras 
komandas. Pirmininkas J. Pyragius 
įteikė specialius ženkliukus komandų 
žaidėjams ir specialias dovanas A. 
Kituiir M. Čipliui, kai Futbolo s-gos 
vadovas S. Liaksas įteikė mecenatų 
dovanas A. Kitui ir A. Sabaliaus
kui ir Apyl. v-bos dovanų Aid. 
Snarskytei.

Geelonge vykusiose IV-se Lietu
vių krepšinio pirmenybėse dalyvavo 
Sydnėjaus KOVAS, Melbourne VAR
PAS, ClaytonoįVic.) VARPAS, Ade
laidės VYTIS ir Geelongo NERIS. 
Sportininkus pasveikino Geelongo sp.- 
kl. p-kas A. Bratanavičius ir varžy
bas atidarė Apyl. p-kas inž. J. 
Pelenauskas. Atidaryme ir visose 
rungtynėse buvo labai daug žiūrovų iš 
Geelongo ir iš Melbourne. Pirmą 
vietą laimėjo Sydnėjaus KOVAS, li
trą Melbourno VARPAS, 3-čią Clay- 
tono VARPAS, 4-tą Adelaidės VYTIS 
ir 5-tą Geelongo NERIS. Turėjusi 
atvykti Snieguotųjų kalnų komanda 
neatvyko. Po šių varžybų buvo 
sudaryta Australijos lietuvių rinktinė, 
į kurią buvo išrinkti: UrneviCius

STASYS URNEVIČIUS
Ilgametis Vyties sportininkas, buvęs 
Australijos lietuvių ir Pietų Austra
lijos valstijos krepšinio rinktinės daly
vis, eilės A.L.F.A. S-gos Valdybų 
pirmininkas, nenuilstantis sporto dar
buotojas ir daugiakartis Adelaidės 
L.S.K. "Vytis" pirmininkas.

(kap.Adel.), Šutas, Laukaitis, Krau- 
cevičius ir Koženiauskas (Kovas), 
DarginaviCius (Melb. Varpas), Gin- 
čiauskas (Clayt.Varpas), Gurskis ir 
Jaciunskis (Adei.). ŠI rinktinė žaidė 
prieš Geelongo miesto australų rink 
tinę ir laimėjo 80:57. Per visas 
varžybas daugiausiai taškų įmetė St. 
DarginaviCius Melb. Pirmenybės buvo 
pradėtos ir baigtos Lietuvos himnu.

Sydnėjaus jaunimui buvo suorga
nizuoti Georges River maudyklėse 
plaukimo kursai. Instruktorius E. 
Šliterls ir vadovas A. Mauragis.

1953 metų N. Metų sutikimo 
balių surengė sporto klubas KOVAS 
puikioje State Ballroom salėje, kuri

IŠEIVIAI GUDAI..

atkelta iš 6 psl. 
visi raštai buvo rašomi kaligrafijos 
būdu, bet yra išlikę įvairūs biznio 
rašteliai rašyti paprastu rankos raštu.

Trečiasis šio straipsnio tikslas, tai 
tas, kad mes patys turim žinoti, jog 
svetimtaučių vadinamieji " Goths" 
buvo ne germanai, bet baltai: dvi 
reikšmingos gudų grupės (gentys). 
Istorikai sako, kad Italijoje net8-tam 
amžiuj vyravo (gotų) kalba su 
vietinių gyventojų priemaišomis. Ku
nigų pamokslų, kuriuos jie sakė 
lotyniškai, žmonės nesuprato. Kata 
likų Bažnyčia tuo susirūpino ir buvo 
sudaryta literatūrinė kalba iš šneka
mosios kalbos. Svetimtaučiai istorikai 
ir kalbininkai mano, kad gotų kalba 
mirė, bet teigia, jog italų kalboje liko 
stipri gotų kalbos įtaka. Jie nurododvi 
žodžių galūnes, rodančias gotų kalbos 
įtaką: "-ele" ir "-ingham". (Paly-, 
ginkim mūsų kalboje: mergelė, gėlelė, 
širdelė Ir karingam, garbingam, 
džiaugsmingam ir t.t.) Istorikai aiš
kina žodį "rikkls", sutrumpintai esą 
tariama "rlc" lotynų kalboje atsiradęs 
"rex", reiškiąs karalių. Be to, italų 
kalboje yra daugybė žodžių ir 
pavardžių, kurių viduryje arba gale 
yra "ia", dažnai tariama "ija" lietuvių 
ir italų kalbose. Aiškinama, kad 
karalius Alarikis buvo romėnų sąjun
gininkas, gotų kalboje vadinusis - 
"sajones". (Palyginkim mūsų žodžius, 
galūnės atžvilgiu: svajonės, kelionės, 
vilionės ir t.t. "Sajones" anuomet, 
tikriausiai, reiškė - "sąsaja, sąjunga, 
saitas" ir panašiai.)

Nevien žymusis vokiečių istorikas 
L. Schmidt, bet ir kiti garsieji 
istorikai, ypačiai prancūzų, pavz. 
Henri Pirenne stebisi, kad nei Italijoj, 

nei Ispanijoj, nei Prancūzijoj neliko nė 
mažiausios germanų kalbos įtakos, 
nežiūrint to, kad gotai tuose kraš 
tuose buvo įsitvirtinę kelis amžius. 
Istorikai, galvodami, kad "Goths" 
buvo germanų gentis, sako, kad jie, 
kaip germanai esąs toks fenomenas, 
kurio gal niekada nebūsią galima 
išaiškinti. Gotų kalbos sintaksė Ir 
gramatika buvusi visiškai skirtinga 
nuo germanų kalbos. Gotai netgi buvę 
germanų priešai. Germanų gentims 
romėnus užpuolus, Romos impe
ratoriai kviesdavo gotus, kad atgintų 
nuo germanų.

Istorikai taip pat pabrėžia, kad 
gotai buvę Arian Mitros tikėjimo. 
Tai buvusi religija, paremta dvasiniais 
elementais. Gotai negarbinę stabų, 
nors germanų gentys garbinusios 
stabus. Gotai nuo germanų griežtai 
skyrėsi: kalba, įstatymais, papročiais, 
žemdirbystės metodais ir būdais, 
kuriais karaliai mirdami pavesdavę 
valdžią savo ainiams. Pavz. Italijos 
istorikai teigfa, kad gotų ainiai - 
kunigaikščiai valdė tam tikras šiaurės 
Italijos sritis net 14-tam amžiuj, nors 
jau buvo apsikrikštiję. Sakysim, 14 a, 
Clune srities kunigaikštis, gotų pali
kuonis, buvęs vardu - Algirdas. (Taip 
ir parašyta, net "s" nenubyrėjusi.)

Saujelei išeivijos lietuvių jau paaiš 
kėjo, kad "Goths" buvo baltai - gudai, 
tai mūsų tautos dalis praeityje, labai 
veržli ir karinga. Mums, išeiviams 
lietuviams privalu, kur tik įmanoma, 
iškelti šį svarbų faktą: "Goths" buvo 
gudai - baltai, ne germanai ir tuo 
atitaisyti įsigalėjusią klaidą.

talpino 350 žmonių ir buvo perpildyta. 
Labai įdomią programą atliko V. 
Asevičiaus įsteigtas ir Br. Kiverio 
vadovaujamas dvigubas kvartetas: 
Asevičiai, Daudarai, Bitinai, L. Juo 
daitienė ir A. Giliauskas. Jų išpildy
tos dainos, ypatingai Štrauso " Žydra - 
sis Dunojus" buvo sutikti su labai 
didelėmis ovacijomis.
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Sydnejus
Pranešame visuomenės žiniai, kad 

šiais metais Lietuvos Kariuomenės 
Atkūrimo Šventė įvyks lapkričio 23 d. 
sekamdienį sekančia tvarka:

Lapkričio 23 sekmadienį 11.30 Šv. 
Mišios Lidkombės bažnyčioje. Visus 
Ramovėmis maloniai kviečiame 
organizuotai su vėliava dalyvauti 
pamaldose. Kartu kviečiame ir kitas 
organizcijas su savo vėliavomis 
dalyvauti, nes ši šventė yra visų 
lietuvių šventė.

3.00 vai. Lietuvių klubo didžiojoje 
salėje įvyks minėjimas. Po invokacijos 
ir vėliavos pagerbimo, paskaitų 
skaitys Australijos jūrų karininkas 
R. Bičiūnas. Po paskaitos seka 
meninė programa.

Maloniai prašome visus Ramovėnus 
ir visuomenę skaitlingai dalyvauti.

Sydnejaus "Ramovė” Valdyba

H OKA RTE 
feibtaltice Oi ų 
susi r i riki mas

Pabaltiečių (H.E.L.L.P.) organi
zacijos metinis susirinkimas įvyko 
spalio 24 dieną. Buvo rodomas filmas 
"Baltic Freedom and Peace Cruise". 
Vėliau garbės svečias senatorius 
Brian Harradine (neprikl.) kalbėjo 
apie Baltijos kraštų rezoliucijų, 
neseniai pravestų Australijos parla
mente.

Svečias priminė, kad dabar visos 
politinės partijos parlamente įparei
gotos, kai jos būna valdžioje, kelti 
Baltijos tautų klausimą. Būdami 
Australijos piliečiai, turime teisę 
reikalauti iš valdžios , kad tą 
rezoliucijų pilnai išpildytų.

Pabaltiečių organizacijos pirmi
ninkas Ramūnas Tarvydas padėkojo 
senatoriui B. Harradine už apsilan
kymą ir mūsų reikalų gynimų. 
Nariams išreiškė padėką prisidė- 
jusiems prie "Baltic News" spausdi
nimo ir platinimo, kurio tiražas šiuo 
metu yra 9.000.

H.E.L.L.P. komitete, tarpe kitų 
pabaltiečių ir australų, lietuviai yra 
šie: A. Kantvilas, V. Mikelaitis, J. 
Paškevičius, R. Tarvydas, A. ir P. 
Taškūnai.

Hobarto Apylinkės moterų draugija 
ruošia metinį blynų balių kuris įvyks 
lapkričio 29 d. šeštadienį 8 v.v., 
ukrainiečių salėje, 201 Main Rd., 
Dervent Park.

Vakarienė ir šokiams muzika 
įėjimas 10 dolerių asmeniui. 
Bilietus platina E. Paškevičienė, 

144 Springfield Av. Springfield. Tel. 
722075

Kalėdų eglutė vaikams įvyks 
gruodžio 6 d. 2 val.p.p. ukrainiečių 
salėje.

Draugijos narės paruoš maistą ir 
gėrimus visiems apsilankiusiems.

Kviečiame tautiečius atsilankyti.

A.L.B. Hobarto Apyl. v-ba

■įOCCOOOOOOOCCOOCOOOOCOCOOOOCOOOOOOOOOCOCOOCOOOOCOOOOOCOOCOOOO*
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Dėl laiko trumpumo ir nuotolių didumo yra neįmanoma su visais 
atsisveikinti asmeniškai, tai mes, palikdami N.S.W. persikeliant gyventi į 
Pietų Australiją, norime padėkoti visiems savo draugams ir pažįstamiems 
Sydney, Newcastle, Gosford ir Canberra už metų metus malonaus ir 
džiaugsmingo draugavimo. Ačiū Jums visiems už daugelį malonių valandų.

Jeigu Jums įdomu, tai mūsų naujas antrašas yra: K. ir J. Paul, 6/27 
Thornton Street, Kensington 5068.

Sudiev.
Kostas ir Jadvyga Pauliukėnai.

JAUNIMO ŽINIAI

Pranešame jaunimo žiniai, kad 
A.L.J. pasilinksminimo vakaro, kuris 
įvyks gruodžio 29 d. 9.30 vai. vakare, 
pakeista vietovė:
Vakaras vyks - HABERFIELD 
ROWERS clubo patalpose.

VI PASAULIO LIETUVIU 
JAUNIMO KONGRESUI

$ 200 A.ir S. Mauragiai NSW
$ 100 Iz.ir E. Jonaičiai "
$ 50 Petras Burokas
$ 20 Kajus Kazokas
$ 10 Vyt. Gerdvilis New Zealand
$ 4 J. Šarkauskienė NSW

PARAMA LIET. ORGANIZACIJOMS

Sydnejaus pensininkų klubas, po 
paskutinio popiečio, suruošto spalio 
26 d., padaręs pelno, jį paskirstė 
lietuviškųjų organizacijų parėmimui: 
Sydnejaus Lietuvių namams - $ 500, 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongreso 
reikalams - $ 200 ir "Mūsų Pastogės" 
išlaikymui $ 100.

CANBERROJE
Canberros " Ramovės" skyriaus val

dyba praneša, kad kariuomenės šven
tės minėjimas Canberroje įvyks se
kančia tvarka:

lapkričio 23 d. (sekmadienį) 11-30 
vai. pamaldos St. Marys koplyčioje, 
Braddon. Po pamaldų 1 vai. paminė
jimas Lietuvių klube. Po minėjimo 
pietūs.

L. Budzinauskas 
Canberros Ramovės skyriaus pirm.

Paieškoji m as

Paieškomas KAZYS ŽELVYS, gy
venęs Melbourne.

Prašom atsiliepti "Mūsų Pastogės" 
administracijai.

O I?I E T Ė
SO IB YF3 OJE

Spalio 10 d. - sekamadienį - 
Sydnejaus Moterų Soc. Globos D-ja 
vėl suruošė nuotaikingą popietę 
visuomenei Lietuvių Sodyboje, 
Engadinėje. Tam d-jos moterys ir 
sodybiečiai jau nekuris laikas smarkiai 
ruošėsi. Užtai ir gausiai atvykę 
svečiai buvo labai gražiai priimti - ir 
pavaišinti - ir karštu kūgeliu, ir 
įvairiausių patiekalų pietumis, ne
skaitant "pončkų", tortų ir kitų 
skanumynų 
pasm aguriavimui.. .Seklyčios rūsys 
gaivino svečius ir viešnias 
prašmatniais "nektarais"!.. Veikė 
turtinga loterija.

Bet kulminacinis dienos punktas 
buvo nesenai pastatyto (Ed. Lašaičio 
darbo) Rūpintojėlio šventinimas. 
Šventinimo apeigas atliko prel. P. 
Butkus. Jas užbaigiant bendrai 
sugiedota "Marija, Marija..." giesmė.

Nuotaikos paspalvinimui, "Sūkurio" 
tautinių Šokių grupės atžalynas, vad. 
G. Hurbienės ir M. Cox, pašoko tris

SYDNEJAUS LIETUVIŲ
N AMUOSE

16-1H EAST TERRACE, BANKSTOWN (Tel. 70* 14141

klubo narių vaikams įvyks gruodžio 21 d. 2 vai. p.p.
Prašome klubo narius užregistruoti savo vaikus iki 12 metų amžiaus 

klubo rastinėje ne vėliau kaip iki lapkričio 16 dienos.

S M O R G ASBO A. R D

Stamm, Mettas maistas.
Karštas patiekalas kr Salti aCkaadžlai

Klubas atidarytas: pirm, ir treč. 5 - 10.30 v.v. 
Ketvirtadieni 5 - 11.00 v.v. Penktadieni 5 - 12.00 v.v. 
Šeštadienį 2 - 1.00 v.r. Sekmadieni 12.30 - 10.00 val.v.v. 
Public hoi. 2 - 11.00 v.v. Antradieniais klubas uždarytas.

VALDYBA

tautinius šokius - Šustą, Rugučius ir 
Tabalą.

Svečių Sodyboje šį kartų atsilankė 
tikrai apsčiai. Jų tarpe matėsi ir šios 
Sodybos originatorė Ona Baužienė, 
atvykusi iš Adelaidės ir tariusi trumpą 
žodį, po šventinimo apeigų, Rūpin
tojėlio papėdėje - jo pastatymas 
buvusi jos svajonė...

Pavakariais Sodyba vėl ištuštėjo - 
liko tik jos nuolatiniai gyventojai savo 
namukuose, paskendusiuose pavasario 
gėlių žieduose!

Energingai Sydnejaus Moterų Soc. 
Globos D-jai šiuo metu vadovauja 
Vida Kabailienė.

Dažna širdies liga
Gana tipiška liga yra kardiomio

patija (iš graikų kardio - širdis, mys - 
raumuo, path - liga). Tai širdies 
raumens liga. Širdis, kuri pumpuoja 
kraujų į visas kūno dalis, priklauso nuo 
jos raumenų sienelių. Širdies raumens 
liga gali būti labai rimta. Kardiomio
patija yra skirtinga nuo širdies 
priepuolio, kai arterija, nešanti kraują 
į širdies raumenis, užsikemša.

Yra du pagrindiniai kardiomio- 
patijos tipai: hipertropinė ir padidė
jusio kraujo spaudimo (congestive - 
dilated cardiomyopathy). Pastaroji 
dažniau pasitaiko. Gydytojui tenka 
matyti daug ligonių, sergančių šia 
liga. Dažnai, bet ne visuomet ši liga 
turi ryšį su alkoholiu.

Sergant kardiomiopatija, širdies 
raumenys (kurie taip pat yra širdies 
sienelės) iš dalies pakeičiami pluoš
tiniu audiniu, kuris negali pumpuoti 
kraujo per kūną. Likęs širdies raumuo 
turi ypač sunkiai dirbti, kad galėtų 
aprūpinti kūnų krauju. Ligonis tuo 
atveju vis tiek negauna pakankamai 
kraujo ir deguonies. Padidėjusi širdis 
gali sunkiai dirbti tiktai iki tam tikro 
laipsnio. Jeigu širdies raumuo yra 
gerokai suįręs, širdis pradeda silpnėti.

Padidėjusio kraujo spaudimo kar- 
diomiopatijos atveju širdies silpnėjimo 
ženklai gali būti tokie lėti, kad 
žmogus nejaučia pasikeitimo arba jis 
gali staiga prasidėti. Uždusimas yra 
būdingas ankstyvas ženklas. Kitas 
bendras ir dažnai mįslingas ženklas 
yra sloga ("šaltis"), kuria ligonis 
skundžiasi per pastarąsias kelias 
savaites. Sloga ypač pablogėja naktį: 
ligonis kosti, sunkiai kvėpuoja. Jis 
atsiremia i kelis pagalvius arba miega 
sėdėdamas kėdėje. Šie ženklai rodo,

*
EGLUTE 

kad kairioji širdies pusė, kuri pum
puoja kraujų iš širdies į kūnų, blogai 
veikia.

Šios ligos vienas pavojų yra širdies 
krešuliai. Jie gali susidaryti širdies 
viduje ar kitose kūno vietose. Jie 
keliauja į plaučius ar smegenis, 
užkemša mažųjų arterijų.

Kardiomiopatiją gali sukelti daug 
priežasčių, bet dažniausios jų būna 
alkoholis ir virusai.

Kaip galima apsisaugoti nuo kar- 
diomiopatijos? Nėra tikro apsisau
gojimo būdo, bet geriausia stengtis 
palaikyti gerą sveikatą ir imuniteto 
sistemą. Valgyti sveikų, maistingų 
maistą, mankštintis ir vengti sveikatai 
žalingų įpročių.

(Pagal dr. Arnoldo Fox straipsnį 
"Catholic Digest”

Šachmatų žaidime pamėgta naudo
tis kompiuterių pagalba. Neturint 
partnerio, įsigijus kompiuterį ta 
problema atpuola. Net ir turnyruose 
firmos įregistruoja savo kompiuterį 
kuris pasidaro turnyro dalyvis. Sydne
jaus šachmatininkas Alex Wohl panoro 
bandyti pasiekti rekordą žaidžiant 
šachmatų partijas su kompiuteriu 24 
valandas. ,

Adelaidėje gyvenantis latvis 
Lldums antrą kartą finansuoja tarp
tautinį šachmatų turnyrą Austra
lijoje. Pakviesti pasaulio šachmatų 
didmeisteriai ir jiems pažadėta beveik 
pilnai apmokėti kelionių išlaidas. 
Pažadą dalyvauti jau yra atsiuntę 
aštuoni didmeisteriai.

Turnyras prasidės Adelaidėje gruo 
džio 28 dieną.

Pirmame tarptautiniame turnyre 
dalyvavo ir mūsų vienintelis Austra
lijoje givenąs šachmatų didmeisteris 
Romanas Arlauskas, žaidžiant kores- 
pondenciniu būdu.

Tame turnyre jis įrodė savo 
pajėgumą laimėdamas prieš meiste
rius. Vienoje partijoje prieš jugoslavų 
didmeisterį teko žaisti net septynias 
valandas. Partija baigėsi lygiomis.

Printed by F.L.P.
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