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Pulgis Andriušis

AMŽINOJI LIETUVA
(Iš pomirtinių rankraščių)

Atsimenu seimo laikus, nebaigia
mus mitingus Rotušės aikštėj, Liau
dies Namuose ir Tilmanso salėj, 
grėsmingai šaukiančius plakatus ant 
tvorų, partinių laikraščių malūnus, 
kurie diena dienon malė, kad Lietu
va atsidurs ant bedugnės krašto, 
jeigu mes balsuosim ne už tą partiją. 
Krikščionių demokratų, valstiečių 
liaudininkų, socialdemokratų, tauti
ninkų Lietuva - iš viso keturios Lie
tuvos. Tų keturių Lietuvų skirtu
mus ir pūtė ideologai vis gąsdindami 
bedugnės kraštu. Paskui viena Lie
tuva, norėdama apsaugoti kitas tris 
Lietuvas nuo bedugnės krašto, pa
siryžo palikti tiktai vieną Lietuvą, 
kol pagaliau visi sukritom į be
dugnę.

Partijos, valdžios ir jų sukurtoji 
bedugnės simbolika yra laikini, pra
einami daiktai. Tauta niekuomet 
nekrenta bedugnėn.

Tautoje mes įžvelgiame formą ir 
turinį. Forma mes vadiname politinę 
nepriklausomybę, partijas, valdžias. 
Formal-net kartais esti primesta 
svetimos jėgos, kartais sava, tobula, 
[ne visai tobula. Tai vis praeinami, 
laiko pažymėti daiktai. Bet tautos 
turinys visuomet pasilieka tas pats. 
Tai mes pavadinkim amžinąja 
Lietuva, kuri buvo, yra ir bus.

Istorinės sanvartos, politinės ir 
Įpasaulėžiūrinės audros paliečia tik 
kautos formą, o turinys išlieka tas 
mats: tautosakoj, kalboj, gyvenimo 
pūde, o moderniais laikais - literatū
roj, mene, muzikoj. Į karo, maro, 
pado siautėjimus lietuvis reaguoja 
■ik jam būdinga dainele:
I "Laukai nearti, jaučiai neganyti...”
I 0 atsiminkime, kad po didžiųjų 
■narų kai kuriuose Žemaitijos aps- 
Iričiuose teliko po keletą gyvų žine
lių!
I Nei po Liublino unijos, nei po pa
laimimų mes nebuvom formali Lie
tuva, mes betgi niekuomet nepalie
tėm būti amžinąją Lietuva. Dar ka
ralių laikais turėjom savo tikybą, 
paskui gavom kitą, paskui buvom 
lerčiami dar į kitą, paskui - vėl į tą 
pačią, kiti vėl atkritom į senovinę, 
bet ar mes dabar katalikai ar liute- 
lionys, ar kitoki - vis tiek dainuojam 
■as pačias dainas, kalbam ta pačia

ADIJO LAIDOS 
IETUVIU KALBA

AUSTRALIJOJE

YDNEY Stot.s2EA .800 kHz

Antradieniais 1.30-2 vai.p.p. 
hečiadiemais 2-2.30 vai.p.p.

ELBOURNE Stotis 3ZZ: 1220 kHz

Antradieniais 9.30-iovai.vak.
[Trečiadieniais 9.30-iovai.ryto

ANBERRA Stotis 2XX ; tO1O kHz 

Ketvirtadieniais 8-8.30vai.vak.

DELAIDE stot.s5UV 530 kHz 

bekmadieniais 1 -1.30 vai. p.p. 
Beštadiemais 9.30-iOvai.ryto 

(kas antrą savaitę) 

kalba, statom tuos pačius trobesius. 
Vadinasi, nei politiniai, nei religiniai 
sukrėtimai nenutrenkė Lietuvos į 
bedugnę, nors ir, reikia manyti, se
nieji krivių krivaičių krivaičiai rovė 
nuo galvos savo žilus plaukus gra
sindami bedievybe. Greta kryžių 
lietuvių sodyboje ant namų kreigo 
matom ir žirgelius, o ant kraitinių 
skrynių - žalčius, gyvybės medį ir 
balandžius. Pagaliau lietuviai ir tuos 
pačius kryžius stato kitaip, negu 
Bavarijoje arba Italijoj. Valančiaus 
’’Šventųjų Žyvatai” neišverčiami į 
jokią kitą katalikišką kalbą , Klai
pėdos krašto susirinkimininkų ir sa
kytojų neturi jokia kita protestan
tiška tauta.

Atsimenu, demokratiniais ir vė
liau ne taip jau demokratiniais lai
kais iš Kauno nuvažiuoji žmogus 
atostogoms į kaimą. Prie paplentės 
karčiamos palieki grėsmingus daug- 
partinius, o vėliau vienpartinius 
plakatus, vieškeliu pro ežerėlius nu
eini į savo šiaudinę pastogę, per
nakvoji kvepiančioj seklyčioj, ant 
rytojaus girdi: žadina vieversys, 
mauroja laukan genamos karves, 
suvirpa skerdžiaus tošinė, prieklė
čiuos tauška kalami dalgiai, daržely 
su rasa taip aštriai kvepia pivonijos. 
Štai ji, Lietuva!

Pulgis Andriušis 
/1907-1970/

ATSIŠAUKIMAS
Laisvieji lietuviai! Turime žinių iš 

savo giminių, draugų ar pažįstamų 
apie Sovietų Sąjungoje kankinamus 
lietuvius. Nesplėpkime tų davinių. 
Neprisidėkime prie užmaršties tų, 
kurie, nežinomi, kenčia Rusijos Gu
lago salyne.

Tikslias žinias siųskime adresu: 
VLIKas, 29 West 57 Street, New 
York, Nw York 10019.

Tos žinios gali palengvinti kanki
namų lietuvių likimą. Žinių šaltinis 
bus laikomas paslapty.

(Elta)

Gale lauko toli trys berželiai stovi...

Kažkuomet pro mūsų laukus, be- 
sizulindami pašonėmis ėmė slinkti 
ledynai ir besirinkdami sau kelią iš
plovė tris nesibaigiančius guolius, 
paskui juos pripildė ežerais, upėmis, 
derlingom pievom, kurias žmonės ir 
dabar vadina Darymais, Tėkmėmis, 
-Darymėliais, Tekinelėmis, Panuo- 
v iliais, Labiais, Labeliais. Jie lyg 
pakartodami ledo gadynių istoriją, 
rudeniais ir pavasariais pavirsta 
liūliuojančiais vandenų plotais, ku
riuos dar ir dabar matome sapnuose. 
Savo aštriom papilvėm išrėždami 
tuos slėnius, ledynai sustūmę žemių 
mases į tris mūsų laukų kalnagūb
rius, kurie nežinia iš kur atėję neži

pasaulyje
1977 sausio 5 žydų B-Nai Shalom 

sinagogos salėje Waterbury, Conn., 
ryšium su Lietuvos žydų tragedijos 
nacių okupacijos metu aiškinimu, 
buvo viešos diskusijos. Nukentėju
sių žydų klausimu kalbėjo rašytojas 
Peter Perl, žurnalo Connecticut re
dakcijos narys iš Hartfordo. Disku
sijoms moderavo bei savo paaiškini
mus įterpė rabinas Jonah Gevirtz. 
Rengėjų kviestas, į diskusijas įsi
traukė JAV LB tarybos politinių 
reikalų komiteto pirmininkas dr. 
Petras Vileišis. (Elta)

♦♦♦
Per pereitų Velykų šventes eismo 

nelaimėse Australijoje žuvo rekor
dinis skaičius žmonių - priskaitoma 
žuvusių iki 80. Tai aukščiausias 
skaičius palyginus su ankstyvesnių 
metų Velykom.

***

Pereitą savaitę staiga pasitraukė 
Izraelio ministeris pirmininkas Ra
bin, įtartas nelegaliom piniginėm 
transakcijom. Jo vietą užėmė buvęs 
gynybos ministeris S. Peres.

♦♦♦
Ispanijoje legalizuota komunistų 

partija, daugiau kaip 40 metų išbu
vusi už įstatymų ribų ir veikusi pog
rindyje.

♦♦♦
Anglijos konservatorių partijos 

lyderė Mrs. M. Thatcher oficialiai 
lankėsi Kinijoje ir-turėjo pasitarimų 

nia kur nueina. Tie kalnagūbriai 
banguodami čia iškyla piliakalniais, 
gojais, čia įdumba raisteliais, kurie 
vandens perviršių nuleidžia skar
džiais į Darymus.

- Kur josma šiąnakt? - Papiliakal- 
nėn. Užupiliakalnėj jau vakar bu
vom!

- Kur šiandien orei? - Priepiliakal- 
nėj!

Duobulės, Sausalabiai, Pjauliai, 
Padarymės, Šaltžemiai, Didžiolau- 
kiai. Rageliai, Raudožemiai, Pago
jęs, Žiotinės, Dubikės, Pagrabės...
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su Kinijos viršūnėmis.
*♦*

Maroko vyriausybė sutiko duoti 
karinę pagalbą Zaire valstybei vi
durinėje Afrikoje kovoje prieš ko
munistus partizanus, siunčiamus iš 
Angolos ir Zanzibaro. Taip pat pa
ramą pažadėjo ir Prancūzija.

POSŪKIS Į KAIRĘ
Prancūzijos miestų savivaldy

bių rinkimus laimėjo kompar
tijos vado G. Marchaiso ir so
cialistų vado F. Mitterrando su
daryta kairiųjų grupių koalici
ja. IŠ 221 miesto, kur gyvento
jų skaičius prašoka 30.000, į 
koalicijos rankas pateko net 
156. Socialistai dabar valdys 82 
miestus, komunistai — 71, ne
priklausomi kairieji — 3. Kai
riųjų koalicija rinkimuose ga
vo 51% balsų, gaullistai ir prez. 
V. G. d’Estaingo nepriklausomi 
respublikininkai — 47%. Pary
žiuje rinkimus laimėjo buvęs 
gaulistų premjeras J. Chira- 
cas, tapdamas sostinės burmist
ru. Posūkis Į kairę savivaldybių 
rinkimuose gali baigtis komu
nistų ir socialistų koalicijos 
pergale 1978 m. įvyksiančiuo
se parlamento rinkimuose.

JAV užsienio reikalų ministro C. 
Vance misijai Maskvoje nepasisekus, pre
zidentas Carteris žada pagreitinti naujų 
ginklų gamybą.
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Nuvytę 
daigeliai

Ne vienas iš senųjų veikėjų atsi
dūsta, kad pastaruoju metu mūšų 
visuomeninė bei kultūrinė veikla 
gerokai apmirusi, kad dabar pasi
tenkinama tik formalybėmis bei 
pramoginiais parengimais ir dau
giau nieko. Deja, šitokie atsidūsėji
mai yra su pilnu pagrindu palygi
nant anksčiau išvystytą veiklą su 
šiandienine.

Sakysime - susenome, pavargome 
ir išsisėmėme? Tektų su tuo pilnai 
sutikti, jeigu su vyresniąja karta 
viskas ir baigtųsi. Betgi gyvenimas 
nesustoja - auga nauji daigai, šauna 
naujos metūgės, kraunasi nauji žie
dai. Gaila, bendruomenėje viso šito 
nesimato. Kad nebūtų tuščiai kalba
ma, užtenka pažvelgti tik į metinį 
parengimų kalendorių, nors ir Syd- 
nejuje: be oficialių trejeto minėjimų 
visa kita užpildo šokių vakarai, ir 
baliai. Tai ir viskas. Tiesa, Sydne- 
jaus veikla negali būti mastu kitoms 
kolonijoms, bet ir kitose apylinkėse 
nedaug kas geriau. Anksčiau mūsų 
spaudoje nuolat mirgėjo įvairių pa
rengimų skelbimai, kultūrinių suėji
mų pranešimai bei aprašymai, tuo 
tarpu pastaruoju metu juos pakeitė 
jubiliejų minėjimai bei nekrologai. 
Imkime palyginimui seniau turėtą 
veiklą Sydnejuje. Šalia daugybės 
organizacijų, kurios irgi veikė išsi- 
juosusios, studentai reng
davo savo susiėjimus, diskusinius 
vakarus, savaitgalio išvykas, Šviesa 
daugiau kaip dešimtmetį kiekvieną 
mėnesį turėjo savo diskusinius va
karus, Plunksnos Klubo dvidešim
ties metų veikla, neskaitant dar 
spontaniškai surengtų specialių mi
nėjimų, koncertų, išvykų, jūros die
nų, paskaitų, teatro spektaklių, mo
kyklinių pasirodymų ir t.t. Visa tai 
susumavus visas kolonijos gyveni
mas jautėsi kaip bičių avilys pačioje 
darbymetėje. Pažvelgus į šiandieni
nį gyvenimą gaunasi visai kitoks 
vaizdas, kurį taikliai apibūdina poe
to (A. Baranausko) žodžiai: ’’Visa 

Pradėjo veikti
Lithuanian Information Service

Plėsdami savo informacinę veiklą, 
VLIKas įsteigė Lithuanian Infor
mation Service (anglų kalba). ’’Press 
release” būdu, LIS teiks informaciją 
primiausia JAV ir Kanados spaudai. 
Stengsis dalyvauti diskusijose, pas
kaitose ir apklausinėjimuose uni
versitetuose, radijo ir televizijos 
programose, palaikys ryšį ir praves 
pasikalbėjimus su JAV politikos, 
kultūros, mokslo ir spaudos žmonė
mis. Ruoš specialius projektus ir 
juos reklamuos kitataučiams.

Lithuanian Information Service 
vadovauja Daiva Alytaitė - Kezienė, 
Laisvės žiburio New Yorke radijo 
angliškosios dalies vedėja. Mūsų 
reikalais, ji jau ne kartą yra prave- 
dusi pasikalbėjimus su JAV kong- 
resininkais ir žurnalistais. Savo lai
ku daug veikė, kad būtų išlaisvintas 
Simas Kudirka. Lietuvių žmogaus 
teisių komisijos narė.

Pirmutinis LIS ’’news release” 
svetimųjų spaudą turėjo, pasiekti 
kovo 28. Jame pranešama apie Lie
tuvių žmogaus teisių komisiją, in
formuojama apie jos pirmininką dr. 
D. Krivicką ir kai kuriuos narius,
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prapuolė, tik ant lauko pliko / kelios 
pušelės apykreivės liko”.

Ne ką geriau stovi ir mūsų veikla 
plačiuoju akiračiu. Antai beveik 
prieš dešimt metų buvo pradėtas 
gražus užsimojimas - Studijų Dienos 
kaip tik Velykų metu. Porą kartų 
sėkmingai tokios Studijų Dienos 
pravestos Melbourne ir Adelaidėje 
staiga dingo iš mūsų veiklos hori
zontų. Ar jos nebuvo sėkmingos? 
Priešingai, tomis Studijų dienomis 
susidomėjimas buvo gana didelis, 
ypač kad čia daug dėmesio ir akty
vumo parodė kaip tik jaunesnioji 
karta. Gaila, jau kelinti metai apie 
tai niekas neužsimena ir net nepasi
genda.

Didelis dalykas buvo prieš trejetą 
metų pradėtas leisti informacinis 
biuletenis ’’Baltic Herald”, kuris po 
metų staiga sustojo, tarsi su Lietu
vos pripažinimo de jure Sovietų Są
jungai naujosios Australijos federa
linės vyriausybės atšaukimu infor
macijos apie Lietuvos padėtį išsisė
mė ir jis tapo nereikalingas. Šiandie 
pasaulyje išsiplėtęs sąjūdis kovai už 
žmogaus teises skleisti ir kelti, ir 
toks informacinis laikraštis nors ir 
tokios apimties, kaip kad buvo ’’Bal
tic Herald”, būtų nepamainomas ir 
būtinas.

Taigi, prasikala ir išdygsta daug 
žadą daigeliai, bet kažkodėl jie net 
nepražydėję nuvysta. Ir pastaruoju 
metu tokių daug žadančių daigelių 
vis tai šen tai ten pasirodo, bet ar jie 
išsilaikys? Antai, Adelaidėje ir Mel
bourne studijuojantis jaunimas savo 
iniciatyva pradėjo organizuoti vie
šus ar pusiau viešus seminarus. 
Tikrai vertas didelio dėmesio ir pas
katos užsimojimas, kurį reikėtų vi-* 
somis jėgomis palaikyti. Ar šitoji 
iniciatyva prigis ir ar išsilaikys?

Turime naują veiklos priemonę - 
radijo valandėles. Vienur jos puikiai 
išnaudojamos, tačiau yra vietų, kur 
jos visai nepateisinamos, nieko ne
duodančios nei saviems, nei sveti
miems.

žodžiu, rūpesčių daug, tik ką mes 
patys darome, kad ratai suktųsi 
bent patenkinamai?

(v.k.)

kaip Simą Kudirką, Joną Jurašą. Be 
to, apie Lietuvos grupę Helsinkio 
susitarimų vykdymui remti, apie 
Tomo Venclovos liudijimą JAV 
kongreso komisijoj, apie Lietuvių 
Katalikų Bažnyčios Kroniką.

Priedu eina JAV kongreso Euro
pos Saugumo ir bendradarbiavimo 
komisijos pirmininko Dante B. Fas- 
cell ’’news release”, kur yra iš
spausdintas Tomo Venclovos vasa
rio 24 liudijimo pilnas tekstas.

Pasiūlymus, informacijas ir laik
raščių iškarpų kopijas, kur būtų pa
minėta Lithuanian Information Ser
vice (LIS), VLIKo Informacijos tar
nyba prašo siųsti šiuo adresu: Mrs. 
Daiva Kezys 217 - 25 54th Avenue 
Bayside, New York 11364 
Telefonas: (212) 229 - 9134.

(Elta)

Atskleisdamas Mūsų Pa
stogę pagalvok, ar apmo
kėta jos prenumeratai

GYVENIMAS LIETUVOJE
Aušra Jurašienė apie padėtį Lietuvoje

(Tęsinys iš pr. M.P.Nr.)

Gatvėse įspūdis atvykstantiems 
būna nevienodas, įvairus. Kaunas 
atrodo labai lietuviškas miestas, 
Vilnius - žymiąi mažiau. Jau vien dėl 
to, kad, kaip minėjau, tos sritys, su 
kuriomis tenka susidurti atvyku
siam žmogui, paprastai yra daugiau 
surusintos, pavyzdžiui, transportas.

Rusų kalbos paplitimo atžvilgiu, 
Lietuva skiriasi nuo Estijos. Šita 
maža mūsų sesė, kuri procentiniu 
atžvilgiu yra blogesnėje padėtyje - 
joje gyvena daugiau rusų, negu Lie
tuvoje, iš tikrųjų laikosi labai užda
rai ir labai sunkiai mokosi rusų kal
bos. Gal būt, dėl to, kad jų kalba yra 
ugro-finų kilmės, ir jiems tikrai sun
ku slavų kalbos išmokti, o gal dėl 
savo uždaro charakterio. Bet net ir 
estų inteligentai kalba su stipriu ir 
sunkiai suprantamu akcentu. Lietu
viai mokosi rusų kalbos gan lengvai 
ir pagal savo švelnų būdą,.matyt, 
daug daugiau yra linkę atsakinėti 
gatvėse į klausimus ir kalbėti rusiš
kai,-negu, pavyzdžiui, estai. Jeigu 
Taline paklausi krautuvėse rusiškai, 
kadangi lietuviškai jie nesupras, o 
estiškai mes nemokam, tai reikės 
gerokai palaukti, kol jie atkreips į 
tave dėmesį. Ne dėl to, kad jie būtų 
nemandagūs, bet kartais jie nenori 
girdėti.

Patys estai mėgsta pasakoti, kad 
kai gatvėje sutinka rusą, ieškantį 
kokios nors susisiekimo priemonės 
(o rusai mėgsta važiuoti į Taliną - 
pasižiūrėti mažų siaurų gatvyčių), ir 
rusas paklausia, pagal Maskvos ma
dą, kur čia yra metro, tai estas savo 
laužyta kalba labai stengiasi preci
ziškai išaiškinti gatvės kryptį, nuro
do iki rotušės, pasukti į dešinę ir 
po to dar į kairę... Kai ten svečias 
nuvyksta, tai jis randa miesto tuale
tą, kadangi metro Taline iš viso nė
ra. Tikriausiai, tai anekdotas. Bet 
mūsų kraštuose anekdotai yra ne tik 
sąmojus. Tai savotiška priemonė 
išreikšti, ką iš tikrųjų jauti ar gal
voji.

Praeitą rudenį krito į akis kai vi
suose laikraščiuose pasipylę 
straipsniai, kuriuose buvo aprašo
mas nepaprastas rusų kalbos grožis, 
tos kalbos svarba ir reikšmė, kad tai 
esanti Lenino kalba ir t.t.

Greitai paaiškėjo, kad tas turėjo 
visasąjunginį mastą, kad rusų kalbai 
ypatingas dėmesys buvo atkreiptas 
1975 gale ir kad Taškente įvyko 
mokslinė rusų kalbos konferencija, 
plataus masto renginys, į kurį susi
rinko atstovai iš visų respublikų. 
Pranešimus padarė atsakingi asme
nys ir kalbininkai. Apie šią konfe
renciją gana plačiai rašė Kronika (23 
nr.).

Pastarųjų metų spaudoje pas
kelbti faktai liudija apie ryškias 
pastangas paskatinti rusų kalbos 
įsisavinimą ir paversti ją bendrana- 
cionalinę kalba. Nemanyčiau, kad 
tas procesas galėtų būti dirbtinai 
itin pagreitintas ir kad pavojus būtų 
artimiausio dešimtmečio bėgyje, 
bet, žiūrint iš tolimos perspektyvos, 
vienu ar kitu būdu lietuvių kalbai 
rusų kalbos priverstinis skiepijimas 
sudaro rimtą grėsmę.

Norėčiau paliesti skirtingą šios 
temos aspektą ir trumpai pakalbėti 
apie tai, kas man atrodo, dar yra 
grėsmingiau už rusifikaciją.

Tai - mūsų tautoje vykdomas so
vietizacijos procesas.

Tai reiškinys, kuris veikia iš vi
daus lietuvių sąmonę, mąstymą, gy
venimo būdą, papročius ir žmonių 
santykius.

Apie rusifikaciją lengviau spręsti 
iš tolo, kadangi tai yra istoriškai jau 
pažįstamas reiškinys, kuris mums 
neleidžia turėti iliuzijų dėl rusų pa-.

P. RIMŠA VARGO MOKYKLA

garbos mūsų kalbai ir raštui.
Sovietizacija yra grynai tarybinės 

santvarkos produktas, yra naujas 
reiškinys,kuris nukreiptas išugdyti 
naują, tarybinį žmogų, nepriklauso
mai kokios tautybės jis bebūtų.

Tam yra skirtas auklėjamasis 
darbas darželiuose ir mokyklose, vi
suomeninis darbas aukštosiose mo
kyklose, įstaigose ir gamyklose.

Naujo tarybinio žmogaus kūrimas 
yra paremtas kad ir tokiais punk
tais: jdiegti komunistinės ’’moralės” 
principus (juos reikia pradėti diegti 
nu pirmųjų žingsnių), įsisavinti 
marksizmą - leninizmą (kas būtų ne
blogai), bet kaip vienintelį teisingą 
mokymą, kaip vienintelę neklystan
čią filosofiją, atmetant iš anksto bet 
kokias kitas žmogiško mąstymo for 
mas, kalbėti ir galvoti komunistiš 
kai, neturėti savo nuomonės, būti 
principingu, vadinasi, kovoti su 
liaudies priešais, o juo gali tapti po
tencialiai kiekvienas. Kovoti su sve
timom buržuazinėm įtakom, su sve
tima filosofija, su svetimom pažiū
rom, būti ateistu (nori ar nenori) ir 
kovoti su religiniais prietarais (net 
savo viduje), pasmerkti ’’buržuazinį 
nacionalizmą”, kritiškai vertinti 
Lietuvos praeitį, visą dėmesį skirti 
pažangių revoliucinių jėgų ir kovų i 
istorijai ir t.t. Visus šiuos tarybinius 
standartus galima suvesti į vieną 
formulę: Visa, kas netarnauja tary-l 
binei ideologijai, yra jai priešiška ir 
atmestina. Principas, būdingas dik-' 
tatoriškom sistemom.

Pažvelgus šiuo požiūriu, net tai, 
kas kuriama ar daroma Lietuvoj 
kultūros srityje, teatre, kine, įgyja 
tą vadinamą antrą ’’dugną”, kitą ta
rybinę prasmę. Ko yra verti tie 
tūkstantiniai tiražai, kokią misiją 
turi tarybinė literatūra be savo es 
tetinės misijos, kam turi tarnauti I 
lietuviški teatrai, lietuviški filmai... |

Kodėl taip yra skatinama liaudies 
saviveikla ir ko yra vertos kai kurios I 
istorinės studijos, kurios nušviečia | 
praeitį reikiama ’’šviesa”. Lietuviški! 
papročiai išvirsta į tarybines šven-l 
tęs. Abejingumas ir aplaidumas api- I 
ma darbščią tautą. Tie tarybiniai! 
’’naujo žmogaus” standartai turi už-1 
mušti gyvą mintį, kritišką galvoji ! 
mą, tiesos ieškojimą, savarankiški I 
protavimą, pasipriešinimą melui. I 
Vadinami komunistiniai idealai turi! 
užslopinti tautinę dvasią, sąmonin i 
gumą ir sąžinės balsą. Tarybišku ! 
mas - tai ne tik vienintelė ir nekves-l
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AMŽINOJI LIETUVA
Atkelta iš psl. 1

Tai vis žodžiai, kurių skambesyje 
mes lyg nugirstam pasaulių tvėrimo 
gadynes, geologinę praeitį. Pak- 
riaušiuose kėpso akmenys milžinai, 
sako iš tų laikų, kai čia gyveno žmo
nės galinčiai ir jais svaidėsi žaisdami 
ir kariaudami, o vėliau tą nelengvą 
pramogą perkėlė velniams.

Ant kalnų ir gojų švokščia sudir- 
žėję beržai, savo šakom užstodami 
kelią debesims, o apniukusią dieną - 
pasislėpę danguje. Kokie čia ilge
singi vasaros vidurdieniai, kai vis
kas prieš tave paklota kaip ant del
no, kokios skausmingai liūdnos va
karo prieblandos, koki džiaugsmingi 
saulėtekiai, kai beržuose sužvilga 
virpuliuodamas naujas rytmetis -

Iš kur tas ilgesys, iš kur ta šird
perša ir neaprėpiamas džiaugsmas 
bei giedra?

Klauskim tuos piliakalnius, duo
butes, darymėlius, jie geriausiai žino 
atsakymą. Nuo žmogaus tvėrimo

Aušra Jurašienė
Atkelta iš psl: 2 

tinuojama komunistinė ideologija, 
kuria iš esmės niekas nebetiki, tai 
yra savotiška mąstymo uniforma, 
prisitaikusios vidutinybės modelis, 
kuris gina savo menkavertiškumą 
aukštomis frazėmis, po kuriomis 
slepiasi pyktis ir netolerancija vis
kam, kas neįtelpa į duotuosius tary
binio gyvenimo standartus. Tiek 
praktiškoje, tiek ir dvasinėj, filoso
finėj plotmėje.

Šiandien su visais lietuviais Lie
tuvoje gali susišnekėti lietuviškai, 
bet ne su visais gali susikalbėti, 
daiktus vadinant tikrais jų vardais. 
Ne iš visų gali išgirsti gyvą, auten
tišką žodį, blaivią, išmintingą mąs
tyseną (kažkada taip būdingą gal
votiems mūsų kaimiečiams). Vieni 
nenori išreikšti savo dvasinio iden
titeto iš atsargumo irdešimtmečiais 
skiepytos baimės. Kiti - jau iš įpra
timo galvoti tarybinėm laikraštinėm 
frazėm, nebeturėti savo nuomonės, 
nebekelti klausimų, į kuriuos vistiek 
nesurasi atsakymų. Ar iš ambicijos - 
ginti savo prisitaikėlišką galvoseną, 
kaip ir savo trapią, sunkia kaina 
įgytą egzistenciją. Tai ir yra sovie
tizacijos pasekmės, kurias gali pa
justi tik gyvendamas ten, - jos sun
kiau įžiūrimos iš tolo. Tai keičia 
žmogų iš vidaus. Tarybiniai mąsty
mo standartai, kuriuos įspaudžiama 
jaunystėje ir kuriuos žmogus nešasi 
per gyvenimą, kaip proto uniformą, 
atbukina imlumą aplinkai, naikina 

lietuvio atsparumą, savigarbą ir 
kartais skatina išdavystę. Bet ir čia 
reikės laiko, kol šis reiškinys taps (o 
gai niekad netaps) masiniu. Šiandien 
mes galime didžiuotis lietuvių iš
tverme ir kūrybiškumu.

(Elta) 

gadynių niekas kitas čia negyveno. 
Proistorės mokslas patvirtinamai 
sako, kad čia visuomet buvo tie pa
tys žmonės. Argi galėjo kur kitur 
gimti toks posakis:

”Ko taip nusiminęs, 
lyg žemę pardavęs?”

Saulei taisantis guolį laukuose 
pratrūksta daina, žmogui pritaria 
žemė, sugeria jo svajones, liūdesį, 
džiaugsmą, ir savo ruožtu vėl gimdo 
tas pačias nuotaikas. Po sparnu pas
paudęs galvą užmiega laukų darbi
ninkas vieversis, sugula tvartuose 
gyvuliai, dienos nuovargis ištiesia 
žmogaus sąnarius, pasilieka laukuo
se dirbti tik mėnulis su lakštingala, 
tik prie upelio medine ranka lieja 
vandenį šventas Jonas, o pameldy- 
nėse žaidžia laumės. Štai ji, Lietuva!

Ar tu būsi nutautėjęs emigrantas, 
po dešimtmečių grįžęs apsidairyt 
namo, ar Lietuvos ministeris, ar ne
prietaringas mokslininkas, bet eida
mas nuo Pagrabių kalno į ežerą sau

NAUJI LEIDINIAI
Adelė Jonušaitė - Abromaitienė. 

NYKŠTUKŲ MOKYKLA. Pasakai
tės ir apsakymėliai vaikams. Ilius
travo Vanda Aleknienė. 63 psl. di
delio formato. Išleido JAV Liet. 
B-nės Švietimo Taryba 1976 m. Či
kagoje. 1000 egz. Kaina $ 3.00.

Tai labai patrauklūs trumpi skai- 
tymėliai, pritaikinti tarp 5 - 8 metų 
vaikams. Labai pagaunančios spal
votos V. Aleknienės iliustracijos. 
Knygelė gaunama užsakymus siun
čiant šiuo adresu: Antanas Kareiva, 
7030 S. Rockwell St., Chicago, Ill. 
60629, U.S.A.

LIETUVIŲ IMIGRACIJOS 
BRAZILIJON PENKIASDEŠIMT
METIS 1926 - 1976. Redagavo ir iš
leido Lietuvių Imigracijos Brazilijon 
Penkiasdešimtmečio Komitetas 
1976 m. Sao Paulo mieste Brazilijo
je. Didelio formate gausiai fotogra
fijomis iliustruota 207 psl. knyga. 
1000 egz.

Leidiny paduodamos žinios apie 
lietuvius nuo pradžios jų įsikūrimo 
Brazilijoje iki šiandien plačiau apra
šant ir paveikslais pailiustruojant jų 
veiklą ir darbus. Tai savotiška lietu
vių Brazilijoje enciklopedija. Platina 
žurnalas ’’Mūsų Lietuva” Rua Jua- 
tintiba, 28, Parque da Mooca 03124 
Sao Paute, SP, Brazil.

LIETUVOS KATALIKŲ BAŽ
NYČIOS KRONIKA. Trečias tomas. 
Pogrindžio Lietuvoje leidinys. Šia
me tome telpa Liet. Kat. Bažnyčios 
Kronikų 16 - 22 numeriai, apimą
1975 -1976 m. laikotarpį. Išleido L. 
K. Religinės Šalpos Rėmėjų Sąjunga
1976 m. Viršelis ir iliustracijos sese
lės Mercedes. Tiražas 5000 egz. 424 
psl. Kaina minkštais viršeliais $ 4, 
kietais viršeliais - $ 6. 

lei nusileidus, staiga pajusi nesuvo
kiamą baimę, tave išpils šaltas pra
kaitas. Gal čia buvo kažkoks ryšis su 
nežinomais riteriais, kurie guli už
kasti Pagrabiškio kalne, kurių kau
lus po amžių iškelia arklo palyčia?...

Tai draugingi ir jaukūs kalneliai, 
tai niūrūs darymėliai, tai jaukūs, tai 
liūdni gojeliai, sakytum, kiekvienas 
turėtų savo sielą ir gyventų asme
nišką gyvenimą. Naujai pastatytas 
namas pradeda turėti savo istoriją 
tik per kelias kartas, o laukams įgy
venti reikalingi ilgi, ilgi šimtmečiai.

Amžių slinktyje čia siautėjo apo- 
kaliptiniai raiteliai, sėdami vergiją, 
marus ir badus, kryžiuočiai, lenkai, 
rusai, švedai, prancūzai, paskui mo
dernūs vokiečiai, bolševikai. Daug 
šimtmečių nebuvo formalinės Lie
tuvos, bet amžinoji Lietuva iš čia 
niekad nebuvo išsikrausčius.

Versdami istorijos leistrus, mato
me savo karalius, kunigaikščius, 
karvedžius, vyskupus, seimus, re
formas, geras ir ne tokias geras, net 
iš nepavojingo istorinio atstumo 
metam kaltinimus praeičiai, bet at
siminkime, jog visi tie formaliniai 
antstatai ėjo praėjo ir nebegrįš am-

Apie Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronikas, slaptai leidžiamas oku
puotoje Lietuvoje, kiekvienas iš 
mūsų gerai žino. Tai kasdieninio gy
venimo surinkti faktai, kaip vyksta 
Lietuvoje tikėjimo naikinimas ir 
drauge rusinimas. Šios kronikos pa
siekia Vakarų pasaulį, jos verčiamos 
į svetimas kalbas, naudojamos pla
čiai spaudoje. L.K. Bažnyčios Kro
nikos gaunamos siunčiant užsaky
mus: L.K. Religinės Šalpos Rėmėjų 
Sąjunga, 6825 South Talman Avė., 
Chicago, Ill. 60629, U.S.A.

Stasys Džiugas. KIŠKUČIO 
VARDINĖS. Eilėraščiai vaikams. 
Antroji laida, išleista 1976 m. Išleido 
Lietuviškos Knygos Klubas Čikago
je. Iliustravo Vi. Stančikaitė. 56 psl.

V. Frankienė - Vaitkevičienė. DU 
DRAUGAI. Premijuota apysaka j 
jaunimui. Išleido JAV Liet. B-nės 
Švietimo Taryba 1976 m. Viršelis ir 
iliustracijos D. Stočiūtės - Kuolie
nės. 222 psl.

Autorė jau plačiai žinoma kaip 
kurianti vaikams ir jaunimui. Šis 
pastarasis veikalas yra 1975 m. JAV 
Liet. B-nės Švietimo Tarybos jauni
mo skaitinių konkurso laimėtoja. 
”Du draugai” yra viena iš tokių pat
rauklių jaunimui knygų, kurios ne
jučiomis skaitytoją auklėja ir intri
guoja. Svarbiausia, kad- viskas 
vyksta gyvenimiškoje aplinkoje, 
moderniame mieste su visais pavo
jais ir malonumais. Nenuostabu, kad 
šis veikalėlis buvo premijuotas ir 
Švietimo Tarybos išleistas. 

žinai. Tik pro piliakalnių beržus, o 
seniau - ąžuolus švokščia galingas 
srautas, kurio dar niekas negalėjo 
nukreipti iš vagos, o kas tuo srautu 
plaukė, buvo dideli mūsų vadai, ka
raliai, kunigaikščiai, vyskupai, ra
šytojai, net gi pastangoms tą srautą 
užtvenkti arba įlieti kitan srautan, 
amžinoji Lietuva buvo epiška, 
jinai tiktai buvo ir vien tik savo bu
vimu padarė tas pastangas nevai
singas.

Konstatuokime faktą: visos mūsų 
politinės, pasaulėžiūrinės ir kultūri
nės pastangos yra ir bus tiek sėk
mingos, kiek jos mokės ištirpti tame 
amžių srovėjime, susilieti tėkmėje. 
Mes turime mokėt nugirst srauto 
srovėjimą, insiklausyt. Amžių ver
petuose, sutemose, prieblandose, 
sąjūdžiuose, sanvartose vienintelis 
pastovus dydis yra amžinosios Lie
tuvos švyturys.

O visa kita nesvarbu. Kas bus ne
reikšminga, savaime atkris, kas es
minga - įsilies į istorinį srautą. Ir 
mūsų nebus, o amžinoji Lietuva bus! 
Ji vien tik savo buvimu išdildys ne
reikalingas nuosėdas. Visi, kas 
plaukė didžiuoju srautu per šimt
mečių atstumus, mums vis šviečia. 
Prisipažindami prie to, mes daromės 
kūrybiškai nemirtingi, tęstinumo 
palaikytojai, grandis begalinėj 
grandinėj kalbant kūrybine prasme. 
Ir visa mūsų politinė bei kultūrinė 
kūryba bus tik tol, kol amžinoji Lie
tuva bus. Kai jos nebus, viskas bus 
nereikšminga. Mes esame reikšmin
gi tik, kai esame visi drauge, kai te- 
kam viename sraute. O mums, ati- 
trupėjusiems svetimybėje, toli nuo 
didžiojo srauto, dinamikos, teko 
jau pajusti, kokie mes našlaičiai ir 
vieniši. Dalis jau mūsų net negirdi 
srovėjimo už devynių marių ir van
denų ir net ima mėtyt pagalius į tą 
upę. Amžinoji Lietuva epiškai kant
ri. Ji tik savo buvimu atmes tai, kas 
mums neamžina, nereikalinga. Taigi 
ir mes čionai atitrūkėliai, orientuo
kimės tik į tai, kas reikšminga, bū
dinga nesibaigiančiai, pastoviai Lie
tuvai. Mūsų burnojimus, dergimus, 
mikroskopines peštynes atmes, pa
liks tik tai, kas esminga.

Krikščionybė kita, Aristotelis ki
tas, Paskalis kitas mums, negu kitai 
tautai. O politinė santvarka yra ne 
taip svarbu. Iš visko matyti, einam 
prie Jungtinių Europos Valstybių 
santvarkos. Tegu. Nustosim savo 
būdo? O kaip nenustojom amžius 
gyvendami lenkų, rusų vergijoj? Iš
likom visą laiką kitokie, gal ir kiek 
prisimaišę.

Neįtikinamai skamba moralizuo
jančių istorikų teigimas, kad Romos 
imperija žlugo dėl dorovės smuki
mo. Roma faktiškai niekuomet ne- 
žlugo, žlugo tik formaliniai imperijos 
antstatai, bet amžinoji Italija iki šios 
dienos gyva ir poimperiniais amžiais 
davė daug kultūrinių vertybių. Ne
įtikinamai skamba teorizuojančių

Pabaiga psl. 4

Kartą dar^ nesena moteris pa
darė velniui kažkokią smulkią 
paslaugą.

Ėmė raguotasis jai dėkoti:
— Niekados tavo gerumo ne

užmiršiu- Sakyk, ko tu nori! 
Ko tik įsigeisi, aš tavo ndrą tuo
jau patenkinsiu!

'Moteriškė ėmė karštligiškai 
galvoti. Na, ko' gi panorėti!

Velnias nutarė jai padėti. Ma
tyt vargšelė nelabai protinga, 
kad galėtų iš karto sugalvoti. Na 
gi, kas moteriai visų svarbiausia.

— Nori tapti gražia! Panorėk 
ir pasidarysi gražuole!

Tą pačią akimirką pasigirdo 
skambus antausis.

— Nachalas! — įpykusi suri
ko moteriškė. — Nejaugi aš ne 
pakankamai graži!
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Spaudoje
RUSINIMO GRĖSMĖ IR MES

Žurnalo ”Į laisvę” 1976 gruodžio 
numery įdėtas a.a. Leonardo Dam- 
briūno straipsnis "Dabartinė Lietu
vos būklė ir kelias į ateitį”. Tai gal
vojančio žmogaus raštas, skatinan
tis ir kitą susimąstyti. Autorius 
neslepia Lietuvoj padarytos pažan
gos: "Aplamai viso krašto - miesto ir 
kaimo - išvaizda pasikeitė. Ir ka
dangi daug kas nauja pastatyta, tai 
reikia pripažinti, kad daug kas atro
do gražiau, negu buvo. Ir dabartiniai 
okupuotos Lietuvos šeimininkai tu
ristams bei svečiams turi ką paro
dyti ir kuo pasididžiuoti”. Tačiau tai 
tik materialinė pažanga, tik fasadas. 
Antra sovietinės tikrovės medalio 
pusė rodo kitokią padėtį. Mažėja 
gyventojų natūralus prieauglis. 
Daug žalos padaryta politiniais su
metimais pertvarkant žemės ūkį: 
sužlugdyta žmonių meilė nuosavai 
žemei, su kuria jie buvo suaugę. 

Amžinoji...
Atkelta iš psl. 3 

istorikų a la Spengleris teigimas, 
kad civilizacijos vystėsi uždarais 
ciklais: gimė, brendo, žydėjo, mirė. 
Amžinoji Graikija, amžinasis Egip
tas niekuomet nemirė, gyvi ir šian
dien. Buvo tik dinamiškesni.

Paskutinio karo ir pokario laikai 
rodo visai priešingas tiems istori
kams apraiškas: tautos amžinybės 
sąvoka nesiduoda įrėminama į jokias 
baigtines teorijas. Gyvybės srautas 
gali tik nustoti dinamikos, kūrybiš
kai tam tikrą laiką tik apsilpti. Mūsų 
pačių akyse trupa britų, prancūzų 
imperijos (čia vėl puiki proga pi
giems istorikams pasireikšti!), bet 
net ir neanglas, net ir neprancūzas 
nemano, kad amžinajai Anglijai ir 
amžinajai Prancūzijai jau skamba 
laidotuvių varpas. Izraeliui gal il
giausiai reikėjo laukti istorijos 
prieškambaryje, kol amžinosios žy
dų tautos turinys vėl pagaliau atga
vo savo formalinį antstatą. Yra tau
tų, kurios niekuomet neturėjo tokio 
antstato, pavyzdžiui, Ukraina, 
tačiau mes neabejojam, kad kas ga
lėtų sustabdyti jos galingą gyvybinį 
srautą.

Či įvesdamas amžinosios Lietuvos 
terminą nesikėsinu kurti tautinės 
mistikos baubo. Tai yra tik vaizdinis 
terminas, nors ir visose pasaulio 
kalbose kiekvieną tautą mes rašome 
didžiąja raide, vadinasi, lyg jai su
teikdami amžinumo antspalvį, kaip 
kad ir rašom didžiąja raide Tiesa, 
Gėris, Grožis, kaip kad rašom di
džiąja raide Vasario šešioliktoji.

Mums lietuviams, atitrupėju- 
siems svetimybėje, toli nuo mūsų 
didžiojo srauto dinamikos, toli nuo 
piliakalnių, ypač šiandien, minint 
reikšmingą istorijos kūrybinį žygį, 
tenka pajusti mūsų būties vienišu
mą, kūrybinių jėgų atoslūgį, stoką 
dinamikos, dvasinę tuštumą. Šias 
tuštumas kai kas jau bando užpildyti 
mikroskopiniais 'vaidais, audromis 
vandens stiklinėje, kai kas iš nepa
vojingo atstumo meta kaltinimus 
praeities politiniams bei ūkiniams 
antstatams, nors seniai po mūšio, 
bet vis dar mojuojama mediniais 
kardais. Ir dar tuo metu, kai mes 
čia, pasaulio gale karts nuo karto 
net per vilnonę uždangą vis nugirs
tam nesustabdomo Lietuvos srauto 
dūžius! Šiandien, ir rytoj, atsiminki
me, kad amžinoji Lietuva žiūri su 
epiška kantrybe ir vien tik savo bu
vimu atmeta visa, kas nereikšmin
ga, kaip kad pavasario upė išplauna į 
panuovalius visa, kas trukdo srovės 
dinamikai.
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Švietimas ateistina jaunimą ir slopi
na jo tautinį lietuvišką sąmoningu
mą, ir "tai yra žiaurus lietuvių tauk 
tos charakterio žalojimas, stengian
tis primesti jai visiškai svetimą ide
ologiją valstybinė spirevartos būdu 
- per komunikacijos įstaigas (radiją, 
televiziją, spaudą), mokyklas ir jau
nimo organizacijas”. Nėra abejonės, 
kad nuolatiniu deklamavimu apie 
proletarinį internacionalizmą ir rusų 
tautos bei kalbos meilę siekiama 
mažų tautų asimiliacijos. Tas asimi
liacines užmačias jau nesivaržydami 
skelbia patys aukščiausieji sovietų 
pareigūnai. Pvz. Sovietų Sąjungos 
penkiasdešimtmečio minėjime Leo
nidas Brežnevas kalbėjo: ’’Tolesnis 
mūsų šalies nacijų ir tautybių suar
tėjimas - objektyvus precesas. Par
tija, yra prieš dirbtinį jo forsavimą - 
to visiškai nereikia, šį procesą dik
tuoja visas mūsų tarybinis gyveni
mas. Kartu partija laiko neleistinais 
bet kokius mėginimus stabdyti na
cijų suartėjimo procesą, vienokiu ar 
kitokiu pretekstu jam kliudyti . 
dirbtinai įtvirtinti nacionalinį iš
skirtinumą, nes tai prieštarautų ge
neralinei mūsų visuomenės vysty
mosi krypčiai, internacionalisti- 
niams komunistų idealams ir ideolo
gijai, komunizmo statybos intere
sams”. Pacitavęs Dambriūnas 
pastebi: ’’Aiškiau pasisakyti prieš 
mažų tautų egzistenciją Sovietų Są
jungoje vargiai ir begalima”. O'lce- 
lias į asimiliaciją - rusinimas: ’’Rusi
nimo faktų yra daugybė. Pavyz
džiui, mokslo įstaigų tiksliųjų moks
lų žurnalai leidžiami tik rusiškai. 
Net pedagoginiame žurnale Tarybi
nė mokykla kiekviename numery 
spausdinami keli straipsniai rusiš
kai. Ir kaip naują dalyką, galima pa
minėti faktą (gautą iš besilankančių 
Lietuvoje žmonių), kad šiais metais

pažinkime Australiją

Autobuso vairuotojas sako, kad 
jis klausėsi mūsų pokalbių ir yra 
labai jų paveiktas. Nuo šio ryto jis 
laikysis visų eismo taisyklių. Žiūri
me, priekyje autobuso bėga vienas 
mūsų vyrų ir mosikuoja savo kepu
rę. Buvo daug juoko, nes pats bėgi
kas komiškos išvaizdos, sudžiūvęs, 
daugiau į kankinį panašus žmogelis. 
Bėgikas neilgai išlaikė ir uždususį jį 
įleido į autobusą. Su tuo įvykiu pasi
baigė ir atgyvenusių taisyklių pri
laikymas.

Netoli pavažiavę sustojame 
Clump Point Jetty. Iš čia 9 vai.,ryto 
nedideliu laivu keliaujame į Dunk 
salą. Praplaukiame mažą salą vardu 
Purtaboi (tuo vardu vadinasi ir mū
sų laivas), tai aboridženų žodis reiš
kias ’’graži gėlė”. Sako, toje saloje 
auga orchidėjos. Sustojame Dunk 
salos prieplaukoje, keletas žmonių 
išlipa, greičiausiai salos tarnautojai. 
Iškrauna ir maisto produktus. Mes 
keliaujame toliau.

Vienas laivo tarnautojas paruošia 
arbatą iš arbatžolių užaugintų netoli 
Innisfail ir vadinasi Nerada Tea. Jis 
pripila popierinius puodelius, pade
da cukrų, pieną, sausainius ir pats 
išeina. Geriam. Arbata, kaip arbata. 
Jei šalia būtų padėtas puodelis Cei- 
lono arbatos būtų galima palyginti, 

įvykęs Lietuvos kompartijos suva
žiavimas pirmą kartą buvo praves
tas tik rusų kalba. Net Lietuvos ra
šytojų sąjungos pirmininkas poetas 
A. Maldonis sveikino suvažiavimą 
irgi rusų kalba. Vadinas, suvažiavi
me Lietuvoje, kuriame dalyvauja 
daugumas lietuvių, kalbėti lietuviš
kai jau nebegalima. Ir net lietuvių 
rašytojų sąjungos pirmininkas 
sveikinti lietuviškai jau nebedrįsta”. 
Kai Sovietų S-gos švietimo minis
tras M. Prokofjevas švietimo parei
gūnų konferencijoj Taškente siūlė 
pradėti mokyti rusų kalbos nerusiš- 
kose respublikose net vaikų darže
liuose, Lietuvoj pavasarį pradėta 
organizuoti visokias rusų kalbos 
olimpiadas ir konkursus su šūkiais 
"studijuokime Lenino kalbą”, o 
laikraštis Tarybinis mokytojas pir
mame puslapy didelėmis raidėmis 
skelbė: ’’mums rusų kalba yra ant
roji gimtoji kalba”. Lietuvoj nuo 
1976 sausio 1 veikia patvarkymas, 
kuriuo visuose fabrikuose, gamyk
lose bei įmonėse rusų kalba pas
kelbta kaip pagrindinė šnekamoji 
kalba, taip pat ja turi būti vedamas 
visas įmonės susirašinėjimas, bu
halterija, visi pramoniniai terminai 
turi būti rusiški, visi įstatymai, pot
varkiai, pagyrimai ir papeikimai 
taip pat skelbiami rusiškai, žodžiu, 
ok. Lietuvoj dabar kuriama panaši 
padėtis, kokią Mažosios Lietuvos 
lietuviai turėjo 19 amž.: ’’Tada, kaip 
žinome, lituanistinis sąjūdis Mažo
joje Lietuvoje buvo net gyvesnis, 
negu Didžiojoje Lietuvoje... Tačiau 
vokietinimo spaudimas per admi
nistraciją ir mokyklas buvo toks di
delis, kad lietuviai neatsilaikė ir iš 
pusės su viršum milijono mažlietu- 
vių sąmoningais lietuviais liko tik 
mažuma šviesesnių bei atsparesnių 
tautiečių. Ir kas ypatinga buvo, tai 
faktas, kad tas pats Kuršaitis, kuris 
rašė lietuvių kalbos žodynus ir gra
matikas, per savo redaguojamą 
laikrašti Keleivį faktiškai vykdė vo
kiečių valdžios politiką, nenaudingą 
lietuviams. Tą patį vėliau darė ir 
Lietuviška ceitunga. Ir nenorėda
mas negali nepalyginti šio fakto su 
dabartine padėtimi okupuotoje Lie
tuvoje. Juk ir čia dabar lietuviška 
spauda šimtu nuošimčių vykdo 
Maskvos politiką ir, kaip matėme,

KORALŲ IR MIRAŽŲ AKIMIRKOS
(Tęsinys iš pr. M.P. Nr.)

bet dabar jokio skirtumo nesijaučia. 
Čia pat tų arbatžolių galima pirkti.

Praplaukiame mažą Timana salą. 
Joje gyvena viena šeima, kuri turi 
savoverpyklą ir iš savotiškai dažytų 
vilnonių siūlų daro brangius gami
nius. Sako jų gaminių yra nupirkę 
Fordai, Rokafeleriai ir kiti milionie- 
riai.

Toliau praplaukiame Bedarra sa
lą. Gaila, joje nesustojame. Dar 
prieš išvažiuodamas šiai kelionei tą 
salą mačiau T.V. programoje. Ji da
bar yra parduodama už 1 milijoną 
dolerių. Sala yra nedidelė ir joje gali 
apgyvendinti nedaugiau 12 atosto
gautojų. Per garsiakalbį aiškina, 
kad saloje yra geras restoranas ir 
valgykla, bet vakarinių pramogų 
atostogautojams nėra.

Laivas sumažina greitį. Praplau
kiame dar porą mažesnių įlankų Be
darra saloje, kuriose gyvena pasitu
rintieji privatūs savininkai. Laivas 
pasuka arčiau Dunk salos, praplau
kiame iš vandens išsikišusius di
džiulius akmenis, ant kurių šildosi 
apkibusios austrės. Po poros valan
dų pasivažinėjimo sustojame prie 
Dunk salos.

Iš prieplaukos įėjęs į salą patenki 
prie medžių pavėsiuose įtaisytų sta- 

siekia tų pačių tikslų”.
L. Dambriūno išvada: "Visa tai 

sudaro grėsmę lietuvių tautinei eg
zistencijai. Savaime suprantama, 
kad tokia politika tautai nėra priim
tina, ir ji tuo nėra patenkinta. Tai 
rodo ir organizuota bei neorgani
zuota rezistencija pačioj Lietuvoj”. 
0 ką darome mes? Mes šių klausimų 
niekur net rimčiau nesvarstome, tad 
ką bekalbėti apie kokias nors pas
tangas. Mums daugiau rūpi ’’pasida
linimas darbo sritimis”, tad kasmet 
surašome bei priimame ’’pasidalini
mų nutarimus”, o tautinė egzisten
cija - ”ne mano kiaulės, ne mano pu
pos”.

’’Antroji gimtoji kalba” daug kur 
ir svetur jau išstumia lietuvių kalbą, 
ir dėl to daugelis (net veikėjai ir va
dai) taip pat nesisielojame. Juk daug 
įdomesnės visokios politinės avan
tiūros, teikiančios ’’patriotinį pripa
žinimą ir veiklos garbę”. Maloniau 
pagiežos bei neapykantos akmenis 
svaidyti į gyvuosius bei dirbančiuo
sius, nes juos gyvenime matome, 
telieka ramybėj nutaustantieji ir 
dingstantieji, nes jie niekam neuž
kliūva. Pagaliau kiek remiamės 
sveika nuovoka, sąžinės jautrumu ir 
tautiniu sąmoningumu megzdami 
bei palaikydami ryšius su okupacijos 
jungą nešančiais savo tautiečiais? 
Pats metas likiminės reikšmės pas
tangose visiems būti gaivinančiu 
deguonim: ’’Pirmiausia reikia pripa
žinti tiesą, kad išeivijos ryšiai su pa
vergtoje Lietuvoje gyvenančia tau
ta vis dar yra labai silpni ir kad mes 
nepakankamai išnaudojame ir tas 
mažas galimybes, kurios leidžia 
mums kai ką daryti. Dalis išeivių 
(tiesa, negausus būrys, nuo savęs 
pridėkim: garsiai ir be atodairos rė
kiantis - St. B.) vis dar neskiria oku
puoto lietuvio nuo okupanto, kalinio 
nuo kalėjimo sargo, nėra sukūrę sa
vyje tikro pavergtos tėvynės ir pa
vergto lietuvio vaizdo. Laikas daro 
savo, ir abidvi tautos dalys, atskir
tos tvirta uždanga, viena nuo kitos 
tolsta visos lietuvių tautos nelai
mei” (b. kv. ’’Naujuosius metus pra
dedant”, Draugas, 1977 sausio 3). 
Duok Dieve, kad nedingtų viltis: 
’’Gerai, kad mūsų priaugančio jauni
mo tarpe tiek okup. Lietuvoje, tiek 
išeivijoje galvojimas yra realesnis ir 
aiškesnis” (ten pat).

(Pasaulio Lietuvis)

J.Zinkus

lų ir suolų. Bet mums įdomiau pa
matyti salos įrengimus. Einame 
paprastu dulkėtu lauko keliu. Šalia 
aerodromas, jame mačiau nusilei
džiant ir pakylant nedidelį lėktuvą. 
Šalia kelio dar neužkasti eina plasti
kiniai vandens vamzdžiai. Vanduo 
čia atvestas iš saloje esančio upeliu
ko. Prieiname viešbutį ir barą. Šalia 
jo - nedidelis gražus gėlo vandens 
baseinas. Pajūriu išsidėstę kiti pas
tatai - valgykla, kavinė, paštas, ban
kas, parduotuvė.

Toliau, tarp medžių, pastatyti 
atostogautojams namukai, panašūs 
kaip ir kitur, tik čia jie atrodo se
nesni. Lauke, tarp gėlynų, yra įtai
syta daug suolų ir stalų. Paplūdi
mys didelis - ilgas, bet toje vietoje 
vanduo negilus. Gali labai toli nueiti, 
o vandens tik virš kelių. Dugnas pil
nas aštrių koralų. Kiti maudėsi ar
čiau prieplaukos, ten yra giliau. Sa
loje yra pasivaikščiojimų takai, viso 
19 km. Vienoje vietoje yra palaido
tas pirmasis salos savininkas Ban- 
field. Jam susirgus gydytojai buvo 
tikri, kad Banfield negyvens ilgiau 
3-jų mėnesių, bet po to jis saloje iš
gyveno 20 metų ir dar parašė kelias 
knygas.
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APIE LIETUVIŲ KALBĄ 
ANGLIŠKAI

, A. Zubras

1. PROF. J. MARVAN MOKSLINĖ 
GRAMATIKA.

Monash (Melbourne) universitet- 
to profesorius dr. J. Marvan yra pa
rašęs 436 puslapių mokslini veikalą 
"Modern Lithuanian Declension”. 
Tai ne mokyklinis vadovėlis, bet gili 
ir originali studija, svarbi baltistikos 
ir lyginamosios kalbotyros moks
lams. Į mūsų linksniavimą pažvelgta 
naujoviškomis akimis. Jau keli me
tai parašytas darbas vis tebeguli 
rankraštyje. Atspausti ir platinti 
sutinka JAV gyvenąs Michigan uni
versiteto prof. L. Matejko, univer
siteto kalbotyrinių leidinių redakto
rius. Ši universiteto leidykla turi 
apie 7000 klijentų, įskaitant visus 
vakarų pasaulio žymiuosius kalbo
tyros institutus ir universitetų bib- 

jliotekas. Turint galvoje šių dienų 
į kainas, prof. J. Marvan veikalo at- 
j spaudimas kaštuos keliolika tūks- 
! tančių dolerių. Leidėjas prašo lietu- 
i vius prisidėti 3.200 dolerių. Austra- 
! lijos Lietuvių Fondo valdyba yra 
nutarusi reikalą paremti 750 dole
rių, trūksta dar 2.500 dolerių. Suma 
nėra didelė, ir tikimasi, kad veikalo 
reikšmę suprantą lietuviai trūksta
mą sumą įgalins padengti savo indi
vidualiais įnašais.

2. ATSILIEPIMAI APIE
RANKRAŠTĮ.

Veikalas yra didžiai vertingas, ir 
jo išleidimas lietuvių kalbai atvers 
plačiau duris į mokslo pasaulį. Iki šiol 
anglų kalba šios srities tikrai moks
linio veikalo dar nėra. Pensylvani- 
jos universiteto profesorius W. 
Schmalstieg (A. Salio mokinys), re
cenzuodamas Marvano rankraštį

KORALŲ...
Nors ne vienos peteliškės pats 

nemačiau, bet sako čia jų yra keletas 
rūšių, o mėlyna juodais sparnų 
craštais yra salos herbas. Prekių 
cainos aukštos.Bare alaus stiklas 58

c.
3 vai. p.p. išvykstame iš salos. Po 

40 min. kelionės laivu, vėl sulipame į 
savo autobus ir važiuojame toliau į 
šiaurę. Privažiuojame didesnį 
miestą Innisfail, turintį apie 8.000 
gyventojų. Tas miestas anksčiau 
vadinosi Geraldton. Tuo pat vardu 
yra miestas ir Vakarų Australijoj ir 
praeityje yra pasitaikę daug nesusi
pratimų. Kai vieną kartą iš užsienio 
siunčiamos prekės į Vakarų Austra
liją buvo iškrautos Queenslande, 
buvo nutarta pakeisti miesto vardą 
ir užbaigti tą maišatynę. 1911 m. jis 
buvo pavadintas Innisfail. Mieste 
pastatai dideli, bet gatvės labai blo
gos. Ir čia cukrinės nendrės ir cuk
raus fabrikai yra pagrindinis gy
ventojų verslas.

Po pusvalandžio kelionės, kairėje 
Keiio pusėje išvystame aukščiausią 
Kauną Queenslande Bartie Frere, 
1612 m. aukščio.

Vakare . privažiuojame Cairns 
miestą ir apsistojame City karavanų 
parke. Miestas turi apie 35.000 gy
ventojų, stovi prie Trinity įlankos, 
iš kitos pusės apsuptas kalnais. Jis 
buvo pavadintas 3-čio Queensland© 
gubernatoriaus pavarde. 1976 m. 
Cairns miestas švenčia savo gyveni
mo šimtmetį. Mes čia praleisime 3 
naktis. Po vakarienės, beveik visi 
skalbiasi apsinešiojusius rūbus vie
tos skalbykloje arba miesto auto
matuose.

Trečiadienį po pusryčių, mus nu
veža į Cairns geležinkelio stotį. Vi
rėja kiekvienam duoda geležinkelio 
bilietą ir informacinį lapą, kuriame 
yra paaiškinimai apie tą geležinkelio 

rašo (Aidai, Nr. 6, 1976 m.): ’’Nors 
aš turiu prisipažinti, kad man trūks
ta intelektualinės gilumos, energijos 
ir laiko pilnai suprasti visas Marva
no studijos kalbotyrines implikaci
jas, aš turėčiau pripažinti, kad tai 
yra genialus darbas”. Kitoje vietoje 
tas pats autorius: ”Aš esu tikras, 
kad jeigu Marvanas būtų tokioje 
padėtyje, kad galėtų įtaigoti jaunųjų 
teoretikų generaciją, šis jo darbas 
būtų laikomas kryptį duodančiu vei
kalu”.

Pasiskaitę W. Schmalstiego re
cenziją, susidomėjo pasaulio kalbi
ninkai. Prof. P. Trost sausio 6 d. 
laiške iš Prahos teiraujasi Marvano, 
kada pasirodys naujasis veikalas. 
Vilniaus universiteto dėstytojas A. 
Girdenis šių metų vasario 23 d. laiš
ke W. Schmalstiegui, suminėdamas 
krašte dirbamą kalbotyrinį darbą, 
rašo: ’’Tik gaila, kad gal būt mes bū
sime atradę tai, ką gali būti padaręs 
Marvanas. To kalbininko vardas 
mums žinomas - originalus ir išra
dingas tyrinėtojas. Todėl ir aš pats 
ir mano kolegos tikrai apsidžiaugtų, 
jei gautumėm Jūsų minimą darbą. 
(Čia turima galvoje Modern Lithua
nian Declansion rankraščio kopija, 
kuri randasi pas W. Schmalstiegą. 
A.Z.). Jeigu kaip, galėčiau net pada
ryti kokią kopiją lituanistinei skai- 

Cairns miesto vaizdas

liniją. 9 vai. traukinys išvažiuoja į 
Kurandą, 34 km. geležinkelio, kuris 
buvo pastatytas per 5 metus ir nu
tiestas per sunkiai prieinamas vie
tas. Dar- praėjusiame šimtmetyje, 
norint geležinkelį nuvesti iki aukso 
kasyklų, jo statyba buvo pavesta 
kontraktoriui John Robb. Darbas 
buvo pradėtas 1884 ir baigtas 1888 
metais. Neturint tiek modernių ma
šinų kaip dabar, darbas buvo labai 
sunkus. Yra prakasta 15 tunelių ir 
pastatyti keli tiltai. Kartais prisiš- 
tomis virvėmis nuleisti vyrai daužė 
akmenis ruošdami bėgiams nutiesti 
plokštumą. Yra užregistruota, kad 
24 žuvo įvairiose statybos nelaimė
se, o dar daug mirė nuo ligų, gyvačių 
bei erkių įkandimų. Vienu laiku dir
bo 1500 darbininkų. Sėdime dabar 
traukinyje, gėrimės apylinkių vaiz
dais visai nepagalvodami kiek pra
kaito, ašarų ir keiksmų čia palikta 
praėjusio šimtmečio darbininkų ge
ležinkelį pravedant.

Traukinys •'•važiuoja darydamas 
didelius vingius. Per langus matosi 
seni Cairns priemiesčiai, lentpiūvės 
ir labai pelkėtoje vietoje aerodro
mas. Dar kiek pavažiavęs traukinys 
sustoja pakelės stotelėje ir paima 
porą keleivių. Važiuojant į kalną, 
dešinėje pusėje žemai išvystame 
gražias sodybas, apsuptas cukrinių 
nendrių laukais. Stebime aplinką lyg 

tykiai, kad darbas būtų prieinamas 
visiems. Žinoma, gaila, kad jis iki 
šiol tebėra neišspausdintas”.

3. KALBA REPREZENTUOJA 
TAUTĄ

Rimta kalbotyrinė studija turi ne 
vien tik mokslinę reikšmę, bet pasi
tarnauja apskritai supažindinimui 
su tautos kultūra bei jos dvasia. 
Kalba yra komunikacijos priemonė, 
bet ir vaiskiausias žiedas, atsklei
džiąs žmonių minties gelmes ir emo
cijų bei jausmų įvairybių skalę. Kal
ba tat yra mūsų tautos didžiausias 
turtas. Rusifikacijai ir tautos geno
cidui atremti tiesioginis ar netiesio
ginis kalbos gynimas yra vienas la
bai reikšmingų ginklų. Gali būti dar 

reikšmingiau, jei lietuvių kalbos rei
kalu kalba kitatautis, kalbininkų pa
sauliui pažįstamas autoritetas. 
Tarptautinė kalbininkų šeima ir 
įvairūs jų suvažiavimai, tinkamai 
priėjus, gali lietuvių tautai šiuo kri
tišku istoriniu momentu suteikti 
reikšmingos pagalbos. Lietuvių 
skaitytojui, tikiu, bus įdomu išgirsti 
rusų kalbininko Ivanovo ir Toparovo 
teoriją. Pagal ją slavų kalbos yra 
vėlyvesnės raidos apraiška iš baltų 
prokalbės. Teorija nustebino slavis- 
tus, ir apie tai dar daug išgirsime.

Šioje vietoje tinka priminti J. 
Marvano vieno laiško, rašyto man 
kovo 7 d., baigiamuosius sakinius: 
”Aš tik galiu priedui pabrėžti, kad 
lietuvių kalba angliškai kalbančių 
moderniųjų lingvistų yra žiauriai 
pamirštama, nes jiems neprieinama 
pasinaudoti rimta lingvistinė studija

iš lėktuvo. Tolumoje dangus susi
tinka su jūra. Toliau pavažiavęs 
traukinys sumažina greitį ir kitoje 
geležinkelio pusėje stebime iš 46 
metrų aukštumos krentantį vande
nį. Pravažiuojame daug tunelių, ku
rie yra numeruoti. Pagaliau trauki
nys sustoja prie Barron Falls, žmo
nės išlipa iš vagonų ir fotografuoja 
užtvanką, kuri tarnauja ir elektros 
gamybai. Netoli Kuranda stoties 
pravažiuojame labai aukštą akmenį, 
Robbs Monument vadinamą. Tai 
paminklas geležinkelį pravedusiam 
kontraktoriui. Visi pakelės vaizdai ir 
besikeičiančios aplinkos įvairumas 
sudaro įdomiausią geležinkelių ke
lionę Australijoj.

Pusantros valandos važiavę su
stojame Kuranda stotyje, kuri yra 
329 metrai virš jūros lygio. Peronas 
skęsta žalumynuose, o aplink stotį 
daug gėlynų. Stoties pastate yra 
pora parduotuvių, prekiaujančių su
venyrais, gėrimais bei lengvais už
kandžiais. Žmonės nenoromis skirs
tosi. Neskubėdami einame ir mes į 
jau laukiantį autobusą ir keliaujame 
dar toliau į šiaurę.

Nei valandos nevažiavę Capt. 
Cook H-way įsukame į kelią, vedantį 
į istorinį Port Douglas miestuką. 
Pravažiuojame miestelio plačias 
gatves ir keliaujame aukštyn į Flag
staff Hill. Čia lyg iš lėktuvo matome 

apie lietuvių kalbą. Kas gi kita gali 
lituanistinį reikalą atžymėti ameri
kiečių ir anglų kalbininkų ir apskri
tai humanistinių disciplinų žemėla
pyje, jei ne lietuvių kalba?”

3. ASMUO IR DARBAI.
Jiri Marvan yra čekas, gimęs 1936 

m. Prahoje, kur ir mokėsi. Studijavo 
bendrąją kalbotyrą, slavistiką ir 
baltistiką Karolio universitete iki 
1954 m., būdamas vienas uoliųjų 
baltisto prof. Pavel Trost mokinių. 
Filologijos daktaro laipsnį gavo 1966 
m. Profesoriavo Uppsalos universi
tete Švedijoje (1963 - 67 m.) ir tuo 
pačiu laiku vienerius metus(1965 m.) 
Stockholme, dėstydamas 
lyginamąją slavų ir baltų lingvisti
ką. 1969 - 72 m. Kalifornijos univer
sitete - slavų, baltų ir bendrąją ling
vistiką. Nuo 1973 m. dirba Australi
joje, Monash universitete,

Yra parašęs 5 žymios apimties 
kalbotyrinius veikalus, tarp kurių 
įskaitytinas vis dar rankraštyje te
besantis ’’Modern Lithuanian 
Declension”. Moksliniuose žurna
luose yra atspaudęs per 40 straips
nių ir apžvalgų. Keli jo straipsniai 
buvo atspausti ir Lituanus žurnale, 
tarp jų vienas 1973 m., minint mo
kytojo P. Trost 65 m. sukaktį. Pa
tiekta šio žymiojo baltisto 16 titulų 
bibliografija. Sužinome, kad Trosto 
pirmasis lituanistinis darbas ’’Apie 
lietuvių liaudies dainų esmę” buvo 
atspaustas Kaune 1938 m. Naujosios 
Romuvos žurnale.

J. Marvan lietuvių kalba susido
mėjo jau pirmaisiais metais studi
juodamas universitete. Pirmuosius 
sakinius mokėsi iš atsitiktinai pa
gautų vadovėlių. Iš Vilniaus radijo 
transliacijų, kurios labai gerai gir
dimos Prahoje, mokėsi tarimo ir ak
centavimo. Trejus metus studijavo 
lietuvių, latvių ir senąją prūsų kalbą 
Trost vadovybėje. Doktorato darbe 
ypač daug dėmesio skirta lietuvių 
kalbai.

Lietuvoje prof. Marvan tėra bu
vęs vos kelias dienas, o lietuviškai 
jis kalba laisvai. Tikrai buvo įdomu 
stebėti, kai prieš kelerius metus 
vieno pobūvio metu Melbourne jis 
juokaudamas taisė lietuvių studentų 
kalbą. Prakalbinusiam prie stalo jį 
angliškai, atsakydavo: ’’Kalbėkim 
lietuviškai!”

Artimai bendrauja su lietuviais. 
Pakviestas lankosi mūsų klube ir 
pobūviuose. Paprašytas mielai pra
taria ir viešai žodį. Viename vieša
me lietuvių minėjime savo prakal
boje iškėlė tolerantiškumą kaip tau
tinį lietuvio bruožą. Suabejojau 
klausydamas: istorijoje gal ir esame 
taip pasirodę, bet ne šių dienų išei
vijoje, ypač savybėje.

Visomis priemonėmis prof. Mar
van talkino Australijoje baltų kalbas 
pripažinti matrikuliacijos pažymėji
mui, o tam reikėjo gauti pritarimą iš 
universitetų. Tas pasiekta tik Vik
torijoje ir Pietų Australijoje.

Jo universiteto kabineto priva
čioje lentynoje yra daugelis žymiųjų 
lietuvių kalbotyros veikalų. Tarp jų 
ir labai retai sutinkamas prof. P. 
Skardžiaus darbas - ’’Lietuvių kal
bos žodžių daryba”, Kaunas, 1943 m.

Šiuo metu planuojamas pasikal
bėjimas lietuviškai su Marvanu 
Melbourno radijo pusvalandžiui. Ti
kimasi įrašą pasiųsti ir į kitas vietas.

ilgą paplūdimį, jūrą ir miestelį su 
daugumoje senais namais. Port 
Douglas buvo labai reikšmingas 
uostas aukso ieškojimo gadynėje, 
bet dabar likęs tik šiaip taip išsilai
kantis miestelis su gražiomis apy
linkėmis. Čia kelias pasibaigia, todėl 
grįžtame į miestelį ir autobusas su
stoja prie kriauklių (shell) gaminių 
parduotuvės. Kaip ir kituose neva 
tai fabrikėiuose, taip ir čia, tik daliai 
žmonių suėjus viena moteris pradė
jo aiškinti apie kriauklių rūšis ir ro
dyti kas iš jų padaryta.

( Nukelta Į 6 psLĄ
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NOJAUS PUODAS
1 so: Kukutis.

Pa^al Šv. Rašto Senąjį 
Testamentą Nojus buvo patsai pir
masis žmogus, kuris paįgėn-.Ir kiek 

Tvėrėjas ant Nojaus už ši grieką py- 
To> : ma. Daleistina, kad nepyko, 
nes Nojus gėrė tik Jo paties dova
notą vynuogių sultį, visiškai net ne
įtardamas, kad šioji, ilgesnį laiką 
pasistovėjusi puode, pavirsta į vyną. 
Taipogi daleidžiant jo patsai fer
mentacijos procesas neįvyko be 
Tvėrėjo žinios (prisilaikant tikėjimo 
tiesos, kad be Dievo žinios nenu
krenta plaukas nuo tavo galvos), 
Nojus šiuo atveju liekasi nekaltina
mas išgalvojęs vyną, kuris savo ke
liu ir amžių tėkmėje išpruso į 
konjaką, iš kurio (savo keliu ir amžių 
tėkmėje) gimė visokiausias 
įmanomas šarmalakas, bizalakas, 
liūrlakas - tručyzna. Ir, netgi, iki to
kio laipsnio, kad surašus juodu ant 
balto, ką pasaulis šiandieną susipila 
sau gerklėn, tai gautųsi Websterio 
žodyno storumo knyga, pagal kurios 
sąrašus ragaudams kasdieną po 
vieną, į pensiją išeitum netik kad 
Whysky ir Š-ampano nenurijęs, bet 
ir M-artelTio nepauostęs... Ir pagal
voti, kad visa tai tik iš vienos puo
dynės prarūgusios vynuogių sulties?

Kiek šis Nojui prikergtas ‘išradi
mas’ atnešė žmonijai gero bei blogo - 
galėtumei ginčytis iki paskutinio 
lašo paskutinėje bonkoje. 
Taip,taip... labai daug laimėjo Ame
rikos moralistai moralės pagrindais 
užkišę visas bonkas "prohihicijos 
laikais? Daug laimėjo mūsų pačių 
tautiečiai Vokietijos lageriuose at- 
kimšę statines ‘Aviacinio Spirito*?... 
Palaikant, gi, moralistų pusę, kad 
tik vanduo gerti sveika - nesiderina 
logika. Absoliučiai nesiderina! Taigi! 

- ką žmc..ės gėrė prieš tai, kol No
jaus puodynė prarūgo? Ir štai, vis- 
vien, prisigėrę lietaus vandens visi 
nuskendo... Ar neaiškus įrodymas, 
kad žmogus nebūtinai turi būti pri- 
sipampęs betkokio bizalako idant 
užsitrauktų Dievo rūstybę?...Dievo 
rūstybę, taip, bent tatai, aš spėju, 
galima užsitraukti ir su mėsa. Tuo 
labiau į, kad taip, giliai, tikėjo mano 
senelis. Stikliuką ‘karčiosios* arba 
‘gyvatinės* jis, kaip sako mama, 
išlenkdavo kasdien. Savaime aišku - 
grynai sveikatos sumetimais... 
Tačiau penktadieniais, o tuo labiau 
gavėnioje - mėsos anei į burną!Kur 
žmogau, bijok Dievo!. Gi užsitraukti 
senelio rūstybę ant savęs, reikėjo 
tik paminėti (jeigu ir patsai tuo laiku 
būtumei taip tikėjęs!), kad laikas 
apsukti altorių ir vyskupą vežti 
vežimu, kurio netraukia joks 
arklys... Būtų, tada, jis tau aiškiai 
atkirpęs: “O kas tą vežimą trauks? 

:Tu, asile?“
Grįžkime prie Nojaus, kuris anų 

dienų netobulybės jūroje turėjo būti 
gana tobulas, atseit - gana geras 
žmogus.Pasigėrė tai jau pasigėrė, 
bet. <> ką? - liepė jam Tvėrėjas palei
sti visas puodynes su vynuogių sul
tini! idabar jau vynu!) žemyn nuo

i ii'.u.» kalno?! Nieko panašaus! 
Rv. .Hiatai, nusidriekę per 
tūkstančių metų istoriją, gana liūd
ni. Ir ar iš viso pajėgiame 
įsivaizduoti, kaip visiškai kitaip___
_būtų susiklosčiusi žmonijos istorija 
be anos palaimintos (arba 
prakeiktos!) puodynės? Kaip būtų 
buvę, jeigu Nojus būtų nepasigėręs 
arba išsipagiriojęs būtų griežčių - 
griežčiausiai uždraudęs savo šeimai 
vynu šlakstytis? Neįmanoma! Kaip 

tai neįmanoma? Mozė visai tautai 
uždraudė valgyti kiaulieną ir tai te
begalioja dar ir šiandieną! O ir 
Mozė, kaip sako Šv. Raštas, vykdė 
tiktai Dievo valią...
Čia, be intencijos kritikuoti Tvėrėjo 
išmintį, gaunasi painiava. Jeigu 
(kaip sako mūsų moralės sargai, vi
suomet šnairai žiūrėję į betkokios 
spalvos bonką) alkoholis yra blogy
bė, tai Nojui nereikėjo duoti ne tik 
kad vynuogių sulties, bet ir puody
nės. Tuomi pačiu, jeigu Tvėrėjo 
žodžiu Mozės ausin ir griežtų įsaky- 
mu-įstatymu tautai iš Mozės burnos, 
kad kiaulieną valgyti yra didžiausias 
nusikaltimas, kodėl (tai pramačius!) 
neliepta jau Nojui kiaulę iš laivo iš
mesti? Negi tik Mozės laikais kiaulė 
bus pridariusi kokių nors kiaulysčių, 
omenyje turint faktą, kad tais 
laikais vynas jatrtekėjo upeliais"Ir 
buvo geriamas visomis progomis?! 
7isa tai rimtai apsvarščius gaunasi 
okia (mano!) išvada, kad kiaulė bus 
lukentėjusi visiškai nekaltai. 
Vfatote, Mozė dažnai kalbėjosi su 
Tvėrėju ir tai patvirtina Senasis 
Testamentas. Viename iš tokių po
kalbių, raportuodamas bosui apie 
tautos elgesį-moralę, Mozė galėjo 
paprastai prasitarti, kad Icikas pa- 
;igėrė kaip kiaulė. O nors, visoje 

teisybėje, kiaulės girtos kaip Icikas 
nematė niekas.... Vis ’.ėlto toks

Prieš trejus metus į mūsų rankas 
pateko prof. J. Marvan (Monash 
uni., Melbourne) 436 puslapių rank
raštis ’’Modern Lithuanian Declen
sion”. Viešumai žinoma labai palan
kus baltisto prof. W. Schmalstieg 
įvertinimas "Aidų” žurnale 1976 m. 
Nr. 6. Leidėjas pagaliau surastas 
JAV, bet prašo lietuvius dalimi pri
sidėti padengti spausdinimo išlai
das. Reikia tat mums sutelkti $ 
3.500. Australijos Lietuvių Fondo 

nekaltas Mozės žodis kiaulę išvarei 
Iciko tvarto ir nutraukė kumpį nu 
visos tautos stalo.

Niekas, tačiau, nekaltino vym 
kuriam tolimesnėje istorijos raide 
buvo pramatyta speciali vieta. Kai 
du svarbiausius vyno esmės ir s va! 
bos patvirtinimus priimami 
vestuves Kannoje, kur pirmuoi 
stebuklu ir su dieviška galia vand'j 
paverčiamas į vyną. Paskutij 
Vakarienę - kur vynas paverčiama 
į kraują. Nežiūrint į tai, kad mes bg 
vome officialiai liepti valgyti duon 
ir gerti vyną kada tik susirenkaių 
Jo Vardu, mes užaugome be vyni 
irgi - oficialiai. Neoficialiai - tai jaj 
pampome viską, atseit - kas tik pi 
puolė į rankas. Šarmalaką, bizaki 
liūrlaką, naminę, šiūpėlinę, bulvinę 
ruginę bei miežinę....

Taip tad ir matote, kad moralist; 
dažnai kartojamas priebėgis, ka 
alkoholis yra velnio išmislas įviliot 
žmogų į savo pinkles, neturi 
mažiausio pagrindo ir yra neteisybę 
Tai patvirtina ir mūsų liaudies 
pasakos bei istorijos, kuriose be 
karštos smalos, pragare - pekloje 
kitokio gėrimo nerasi. Moralistams 
vis dar mėginant ginčytis, pastaty 
kite ant stalo bonką pasaulyje tau
riausio gėrimo - benediktino! 
Paklauskite kas jį išgalvojo, kas j 
gamina ir - matas!...i 

valdyba šių metų kovo 12 d. posėdy
je, pati paskyrusi iš kasos $ 750, nu
tarė skelbti specialų šiam reikalui 
vajų - sutelkti trūkstamus $ 2.500. 
Rėmėjai prašomi įnašus pasiūlyti 
Melbourne A.L.F. iždininkui I. 
Aleknai, kitose vietose Fondo įga
liotiniams. Siunčiant čekius, įrašo
ma: Australijos Lietuvių Fondas • 
Gramatika

Siunčiant adresuojama: The Aus
tralian Liethuanian Fund, 44 Errol 
St., North Melbourne, Vic.

KORALŲ...
Iš kriauklių padaryti gaminiai yra 

gražūs. Daugiausia moteriški pa
puošalai: sagos, karoliai, auskarai, 
apyrankės. Čia buvo geriausia vieta 
ką nors gražesnio australiško nu
pirkti lauktuvėms. Daug kas tikėjo
si didesnio dovanų pasirinkimo 
Cairns mieste ir labai nusivylė.

Iš parduotuvės pėsčiom einame į 
parką, kuriame jau ruošiami pietūs. 
Už parko prasideda paplūdimis. Jau 
anksčiau vairuotojas sakė, kad čia 
grynas smėlis yra taip kietai su
spaustas, jog ant jo gali sustoti di
džiulis autobusas ir jis laikosi nei 
kiek negrimsdamas. Kai autobusas 
nevažiuoja, reikia pačiam išbandyti 
kiek čia yra teisybės. Tik iš parko 
išžengęs patenki ant palaido ir neš
varaus smėlio. Jis daugumoje už
terštas parko medžių lapais ir kito
mis liekanomis. Toliau, smėlis kurį 
siekia jūros vanduo, yra tikrai kie
tas. Basų kojų pėdų įspaudų niekur 
nesimato. Aš išsibėgėjęs daviau 
šuolį į tolį ir bato kulnys vis dėlto 
įmušė apie 1 cm. gylio žymes.

Iš Port Douglas važiuojame į 
Cairns miesto centrą. Kelionės nuo
vargį atleido nusnaustas pusvalan
dis autobuse.

Cairns miestas savo išvaizda yra 
skirtingas iš kitų (kaip ir Alice 
Springs, N.T.), nors kuo jis skiriasi, 
negalėčiau pasakyti. Palmės auga ir 
kituose miestuose. Gatvės plačios. 
Auto mašinos vietomis pastatomos 
gatvių viduryje. Parduotuvių pas
tatai gražūs ir švarūs. Dovanų pasi
rinkimas parduotuvėse didelis, bet 
prekės tokios pat kaip ir kituose 
Australijos miestuose, gamintos Ja
ponijoj, Filipinuose ar Hong Konge. 
Iš visų didžiausias Woolworth pas
tatas su gausybe įvairių rūšių pre
kių. Vaisiai man atrodo yra labai 
brangūs. Vienas Granny Smith
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obuolys 22 c., nekokia kriaušė 15 d., 
apelsinas 11 c. Čia nurodytos Wool
worth kainos.

Prieš išvažiuojant iš namų, 
Queenslando lietuvių kapelionąs 
kun. P. Bačinskas rašė, kad Cairns 
mieste netoli geležinkelio stoties 
lietuvis turi garažą. Susirandu tą 
garažą ir jo savininką Povilą Balta
kį. Iš karto užsimezga kalba ir atro
do kad ji greitai nesibaigs, o laikas 
abiems ribotas. Sutariame, rytoj 
aplankysiu p. Baltakius jų namuose.

Vakare iš savo stovyklos važiuo
jame į cukraus fabriką (Hambledon 
Sugar Mill), kuris yra didžiausias 
Cairns apylinkėje ir priklauso C.S.- 
R. (Colonial Sugar Refineries). Grį
žau labai nusivylęs, nes tikėjaus pa
matyti ir susipažinti su cukraus- ga
mybos procesu. Niekas jokių paaiš
kinimų nedavė, o tik paleido kaip 
avių būrį ir keliaukite sau sveiki. 
Kai kur ant sienų ar mašinų buvo 
užrašai, ką tos ūžiančios ir su savo
tišku kvapu mašinos daro. Pirmiau
siai atvežtas nendres suspaudžia ir 
iš jų atskiria sunką. Likusias kietas 
nendrių atmatas naudoja fabrike 
kurui. Sunka garinama ir iš jos at
skiriami cukraus grūdeliai nuo me- 
laso iš kurio gamina alkoholinius gė
rimus. Gautą rudą cukrų siunčia į 
didmiesčius, kur jį perdirba, prideda 
kai kurių priemaišų ir išbaltina. 
Toks perdirbtas cukrus, kai kurių 
nuomone, nėra sveikas.

Fabrike radau 1968 Australijos 
statistinius davinius, kurie rodė, 
kad cukraus eksportas tada stovėjo 
ketvirtoje vietoje po vilnų, kviečių 
ir mėsos. Tada veikė 34 cukraus 
fabrikai. 12 iš jų priklausė koopera
tyvams, 7 - C.S.R. ir 15 kitoms fir
moms. Cukrines nendres augino 
8500 ūkininkų, vidutiniškai užsodi
nant 30 - 40 ha žemės.

Grįžę į stovyklą vieni lošia korto
mis, kiti siurbčiodami arbatą šneku
čiuojasi, treti atsisveikino ir nuėjo 
ilsėtis.
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Keliamės naujos dienos nuoty
kiams. Po pusryčių pasidarome su
muštinius ir išvažiuojame visai die
nai. Autobusas sustoja Cairns turis
tinių laivų prieplaukoje. Gauname 
bilietus ir sėdame į laivą ’’Minerva” 
kelionei į Green salą. 1770 m. Capt 
Cook keliaudamas laivu ’’Endea
vour” per žiūroną pastebėjo žaliais 
medžiais apaugusią salą, kurią pa
vadi no savo laivo astronomo Char
les Green pavarde.

9 vai. ryto smarkiau suūžia laivo 
motoras ir tolstame nuo prieplau
kos. Keliaujame į rytus. Jūra rami, 
laivas didokas ir nejaučiame jokio 
supimo. Per garsintuvus girdime 
pranešimus kas, kur ir kada vyksta, 
ką pamatysim ir kad laivas iš Green 
salos išplauks atgal 3.15 vai. Vanduo 
atrodo negilus, dugnas gerai matosi. 
Įdomu. Po 75 min. kelionės laivas 
sustoja prie Green salos prieplau
kos. Visi keleiviai išlipa išskyrus 
mūsų grupę. Mūsų jau laukia dvi 
motorinės valtys su jų dugne įtaisy
tu stiklu. Tas stiklas apsaugotas 
aplink einančia sienele, kurios aukš
tis labai patogus stebint pasidėti al
kūnes. Valtyje yra 2 atskiri stiklo 
įrengimai dugne, apie juos padaryti 
suolai.

Netoli nuplaukusi valtis sumažina 
greitį ir jūros dugne išvystame dau
gybę koralų. Aplink plaukioja įvai
riaspalvės žuvys. Dar toliau, matosi 
kitokių formų ir kitokių spalvų ko
ralai. Valties vairuotojas aiškina ir 
sa-ko atskirų koralų pavadinimus ir 

jų rūšis (yra kietų ir minkštų) ir kiek 
kuri rūšis turi amžiaus. Pasakoja 
apie žuvis, kai kurios iš jų neperneša 
’’uždarymo” ir net ir srovenančio 
vandens akvariumuose ilgiau dienos 
neišgyvena. Jos laikosi tik atviroje 
jūroje. Vietomis valtis sustoja, po 
kelių minučių plaukia toliau ir vėl 
sustoja. Kas kart pamatome vis 
naujų rūšių koralus. Keičiasi ir jų 
spalvos. Apima džiuginą jausmai: 
kažkaip nejučiomis pradedi vertinti 

kelionę ir jauti, kad ne be reikalo čia 
atvykai. Stebina ir vandens skaid
rumas. Koralų spalvos įdomios ir 
gražios, bet jos nėra tokios, kokio
mis būna išdažyti koralų gabalai su- 
venirų parduotuvėse. Atrodo, kad 
juo ryškesnėm spalvom juos nudažo, 
tuo geriau sekasi parduoti. Po gero 
pusvalandžio mus išlaipina į priep
lauką. Su stiklo dugnu valtys turis
tus vežioja nuo 1937 metų.

Išlipus iš laivo galima pasirinkti 
dvi kryptis: viena į salą, kita toliau i 
jūros pusę į povandeninę observa
toriją. Pasirenku antrą. Į observa
toriją įėjimas padarytas siaurais 
laiptais iš suvenirų parduotuvės. Tai 
geležies sienų, iš lauko sustiprintas 
gelžbetonu kambarys 25 x 8 pėdą 
pločio ir 7 pėdų aukščio. Jame yra 22 
vienos pėdos skersmens stiklo lan
gai, per kuriuos matosi koralai ir 
žuvys. Žuvų plaukioja ypatingai 
daug. Jų čia niekas nemaitina ir jos 
neužtvertos. Kada nori atplaukia, 
kada nori išplaukia, bet dabar jos čia 
sukinėjasi lyg būtų savo namuose. 
Ilgai, ilgai žiūrėjau į su jūros van
dens lingavimu judančius plačius 
koralus, jų skirtingas formas ir 
spalvas. Norėtųsi apie juos daug 
daugiau sužinoti ir jei būtų laiko ir 
specialių knygų čia vietoje, jas gerai 
pastudijuočiau. Observatorija nu
leista 16 pėdų žemiau vandens lygio- 
Ją suplanavo ir statė Australijoj gi
męs inžinierius Vince Vlasoff. Ob
servatorija sveria 80 tonų, ji yra 
pritvirtinta prie jūros dugno įkaltu 
stulpų ir atlaiko ciklonų sukeltas 
audras. Observatorija užbaigta 
statyti 1954 m.

Bus daugiau

Daug sužinosi 
skaitydamas 

Mūsų Pastogę!
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SPORTAS Pabaltiečių sporto Susirinkimai
programa

Šiais metais šventė įvyksta Mel
burne, ir ją ruošia Pabaltiečių 
Sporto Komitetas, vadovaujamas R. 
Ragausko. Visos rungtynės vyksta 
s'unawading Basketball stadium, 
Jurwood Rd. (tarp Blackburn ir 
Springvale Rd), E. Burwood.

Šventės programa: 
šeštadienis, balandžio 23 d.

Krepšinis
11.30 latviai - lietuviai (mergaitės),
12.45 latviai - lietuviai (berniukai),
2.45 latviai - estai (moterys),
3.15 Šventės atidarymas 
4.00 estai - lietuviai (vyrai),
5.15 latviai - Nunawading (vyrai).

Tinklinis
11.30 estai - latviai (berniukai)
12.45 estai - latviai (mergaitės),
2.00 latviai - lietuviai (vyrai),
4.00 estai - lietuviai (moterys),
8.30 Balius -Latvių Namuose, !

Dickens St., St. Kilda, tel. 91 3145 
Treniruotė: 9.00 lietuviai, 9.50 es

tai, 10.40 latviai.
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Sekmadienis, balandžio 24 d.
Krepšinis
10.00 estai - lietuviai (moterys),
11.15 latviai - estai (vyrai),
12.30 latviai - lietuviai (mergaitės), 
1.50 latviai - lietuviai (berniukai), 
3.10 latviai - lietuviai (moterys),
4.30 latviai - lietuviai (vyrai).

Tinklinis
10.00 estai - lietuviai (vyrai),
11.15 latviai - lietuviai (moterys),
12.30 latviai - estai (berniukai),

1.50 latviai - estai (mergaitės),
3.10 latviai - estai (vyrai),
4.30 latviai - estai (moterys).
Dėl šventės informacijų prašome 

kreiptis į R. Ragauską tel. 93 6574
Šventės metu ALFAS organizuo

ja sporto klubų atstovų suvažiavimą 
Melbourne aptarti 1978 Pasaulio 
Lietuvių Sporto Žaidynes Toronto 
mieste (Canada).

LIETUVIŲ KOOPERATINĖ KREDITO DRAUGIJA

GEELONG
Geelongo Lietuvių Sporto Klubo 

"Vyties” visuotiniam susirinkime, 
įvykusiam 1977 metais kovo 20 die
ną, išrinkta nauja valdyba pareigom 
pasiskirstė: A. Adomėnas - pirmi
ninkas, J. Manikauskas - vice-pirmi- 
ninkas, C. Valodka - kasininkas, A. 
Jančauskaitė - sekretorė, E. Kardas 
- sporto reikalų vadovas.

Kandidatais liko V. Brenner, L. 
Volodka ir P. Vaičekauskas.

Visą korespondenciją siųsti sek
retorės adresu: A. Jančauskaitė, 53 
McClelland Street, North Geelong 
3215.

G.L.S.K. Vyties Valdyba

MELBOURNE
PRANEŠIMAS

MLSK Varpo metinis susirinki
mas įvyko kovo 26 dieną Lietuvių 
Namuose. Pirmininkavo A. Milvy

das. Susirinkimas buvo gausus ir 
dalyviais ir pozityviomis idėjomis 
dėl pagyvinimo ateities veiklos. 
Taikliausias pasisakymas dėl klubo 
veiklos buvo iš australo trenerio, 
kuris ragino narius ir lietuvius tėvus 
pabusti iš miego ir griebtis darbo 
papildyti klubo eiles jaunais lietu
viukais. Buvusio pirmininko prane
šimas taip pat pabrėžė trūkumą žai
dėjų, berniukų ir mergaičių, kas 
verčia klubą arba remtis vis didė
jančiu australų žaidėjų skaičium, 
arba mažinti komandų skaičių. Šis 
reikalas yra ypač jautrus dabar kai 
už kiekvienas praleistas rungtynes 
dėl žaidėjų trūkumo klubas bau
džiamas pinigais. Deja, nei praneši
mas nei atsišaukimas nepajėgė už
degti susirinkimo ir tik po gausybės 
atsisakymų ir išsisukinėjimų buvo 
perlipdyta klubo valdyba. Valdybos 
sąstatas: R. Ragauskas pirmininkas, 
tel. 93 6574, A.E. Liubinas sekreto
rius, tel. 379 1294, V. Balnionienė 
vicepirmininkė, tel. 699 8949, J. 
Vaitkus turto globėjas, R. Šidlaus
kaitė kasininkė.

Klubo adresas: 8 Lebanon St. 
Strathmore, 3041

Sekretorius

LAIŠKAI
REDAKCIJAI "TALK A” LTD JUOKAI

’INIGAS TURI DVI PUSES •Moka už indėlius (deposits) 7% metiniu palūkanų, už terminuotus 
indelius 10% (nemažiau $ 100 ir turi išbūti iki finansinių metų galo, t.y. 
birželio 30 d., už atsiimtus term. ind. metų bėgyje * 4%), už įnašus 
(shares) iki 10% dividento.

•Teikia paskolas iki $ 10.000, įkeičiant nekiln. turtą, iš 11%, asmenines 
paskolas iki $ 3.000 su garantuotojais iš 12%, iki $ 1000 be garantijos iš 
13%. Procentai už visas paskolas užskaitomi kas 3 mėn.

•įstaiga veikia:
MELBOURNE šeštadieniais nuo 11 iki 2 vaL p.p. Liet. Namai, 50 Errol 

St. North Melbourne.
Pašto adresas: TALKA, Box 4051, G .P.O. Melbourne 3001
ADELAIDĖJE, sekmadieniais nuo 1 iki 3 vaL p.p. Liet. Namai, 6 

Eastry St., Norwood.
Pašto adresas: TALKA, Box 146, P.O. Norwood, SA. 5067

Mūsų Pastogėje Nr. 12 (1474) til- e 
>o p. A. Kramiliaus SVARBUS į 
’R ANE ŠIMAS, dėl kurio norėčiau j 
jasisakytį. I

Jau senai reikėjo tokias žinias su- i 
■inkti apie lietuvius, kurie gelbėjo j 
iydus vokiečių laikais. Kadangi žy- j 
lai viską suverčia lietuviams, ne- 1 
sūrint į tai, kad lietuviai be vokiečių į 
iinios negalėjo net kiaulės paskers- j 
;i, bet nutyli, kiek lietuviai padarė į 
jero ir gelbėjo žydus, kiek galėjo. į 
Tiesa, buvo lietuvių ypatingame bū- j 
yje, kurie šaudė žydus, bet dėl ke- 
ių asmenų, kurie buvo vokiečių va
dovaujamame būryje, negalima 
mesti kaltės visiems lietuviams.

Norėčiau tik papildyti p. A. Kra-
miliaus pranešimą, kad reikalinga 
tokias žinias surinkti kuo skubiau. 
Bet taip pat reikalinga irgi surinkti 
žinias apie tokius žydus, kurie bol- 
ševikmetyje tarnavo rusams ir daug 
žalos padarė lietuviams. Kaip žino
ma, tokie žydai kaip Krastin, Dem- 
bo, Finkelštein, Komodos ir kiti kaip 
Todes, buvo vykdytojais deportuo
jamų lietuvių į Sibirą 1941 m. birže
lyje. Tuo reikalu yra patiekta išsami 
medžiaga USA House of Represen
tatives apklausinėjime 1954 metais 
H. Res. 346.

Lietuvoje patys žydai yra patiekę 
daug medžiagos apie lietuvius, kurie 
gelbėjo žydus, Skaityk M. Elinas ir 
D. Gelpernas knygą KAUNO GE
TAS IR JO KOVOTOJAI, Leidykla 
’’Mintis” Vilnius, 1969.

Papildydamas virš minėtą prane
šimą prašoma teikti žinias ne tik 
apie tuos, kurie gelbėjo, kurios yra 
be galo svarbios, bet tiekti ir tokias 
žinias, kur žydai prisidėjo prie lietu
vių tautos naikinimo. Žinios privalo 
būti tikslios nurodant faktus ir būti
nai nurodyti konkrečiai žydų pada-
rytus nusikaltimus lietuviams. Bū
tina pažymėti jų pavardes, laiką, 
vietą ir kokiu būdu jie nusikalto lie
tuviams.

Kiekvienas pinigas turi dvi puses. 
Tad jį reikalinga gerai apžiūrėti iš 
abiejų pusių. Viena pusė apie lietu
vius, kurie gelbėjo žydus. Kita pusė 
apie žydus, kurie prisidėjo prie lie
tuvių naikinimo. Vieni žino vienus 
faktus, kiti kitus. Tad siųskite žino
mus faktus apie lietuvius ir apie žy
dus, kaip nurodyta M.P. Nr. 12/1474

Ju-Ra.

S
Svetozar Simko
Tai yra vardas ir pavardė Čekoslovaki

jos šnipo, šešis metus dirbusio V. Vokieti
joje, o dabar pabėgusio į Angliją ir išda- 
vusio visas Rytų Europos valstybių (šnipi
nėjimo paslaptis. S. Simko ne tik papasa
kojo apie čekų naudojamus šnipinėjimo 
metodus, bet taip pat išdavė kitų šnipų ir 
į šnipinėjimą įveltų diplomatų pavardes 
ir nurodė slaptas vietas, kur buvo paslėp
tos radijo perdavimo stotys, minikameros 
ir pinigai. .Visa tai būtų turėję būti pa
naudota karo atveju.

Pagal S. Simkos pateiktas žinias, iš 27 
Čekoslovakijos diplomatų Bonoje, 17 buvo 
šnipai. Jų tarpe du pirmieji ambasados 
sekretoriai. Į šį skaičių neįeina užverbuo
ti šoferiai, tarnai ir pašaliniai asmenys. 
Apie 35-50% Rytų bloko žurnalistų Va
karuose taip pat esą šnipai.

S. Simkos planai užsimezgė prieš 10 me
tų, kai jis, mokėdamas anglų ir dar kelias 
kitas kalbas, pirmą kartą apsilankė Angli
joje (už vizą turėjo pasižadėti šnipinėti). 
Galutinai pasiryžo 1968 m., po Raud. ar
mijos invazijos. Nuo tada jis metėsi į pa
vojingą šnipo darbą, nes tai buvo vienin
telis būdas įsigyti valdžios pasitikėjimą ir 
patekti į užsienį.

Savo ilgą šnipinėjimo istoriją jis papa
sakojo „Daily Telegraph“ korespondentui 
D. Shears. Toji istorija pasibaigia tokiu 
epizodu.

„Kai Simko pasaikė savo ilgai išlaikytą 
paslaptį apie pasiryžimą pabėgti į Angli
ją mažamečiui sūnui, šis jam atsakė: „Tė
veli, gerai, kad pasiryžai; aš ketinau pa
daryti tą patį, kai užaugsiu didesnis“.

Jau gegužės mėn. numatoma pra
dėti gaminti TV filmą apie Simą Ku
dirką, jo pastangas pabėgti nuo so
vietų laivo, jo brutalų perdavimą 
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rusams ir jo išgyvenimus sovietų 
kalėjimuose iki išlaisvinimo.

*♦*
Gastroliuodamas su Australijos 

Opera mūsų keliaujantis vaidila 
Paulius Rūtenis lankomose vietovė
se rankioja... slogas: Canberroje iš
buvo tris savaites, iš kurių vieną 
pašventė slogai. To paties jis tikisi ir 
Melbourne. Užėjęs į Canberros Liet. 
Klubą Paulius sutikęs tik pustrečio 
lietuvio. Sako, ir Canberros klubas 
jau turi pokerio mašinas, tai klubo 
svečiai dabar galį kultūringai klube 
praleisti laiką.

PRISIPAŽINO KALTAS
Antonio Cubillo, Canary salų išsilaisvi

nimo organizacijos vadas prisipažino esąs 
atsakingas už Las Palmas aerodrome pa
dėtą bombą, kuri privertė PAN-AM ir 
KUM lėktuvus nukreipti į Tenerife aero
dromą. ir čia juos ištiko baisiojo tragedi
ja. A. Cubillo iš savo saugios buveinės 
Alžyre pranešė, kad Canary salos siekia 
išsivaduoti iš Ispanijos priklausomybės.
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Jis labai mylėjo savo žmonelę. 
Kai ji kartą paprašė jo užrašyti per 
radiją padiktuotą kepsnio receptą, 
jis padėjo tam visas savo pastan
gas, nors ir sugavo iš karto dvi sto
tis. Recepte gavosi štai kas:

—Rankos ant strėnų, padėti vie
ną puodelį miltų ant peties, pakel
ti kelius ir nulenkti kojos pirštelius; 
gerai sumaišyti pusėje puodelio 
pieno, pakartoti šešis kartus; grei
tai įkvėpti pusę arbatinio šaukšte
lio kepimo miltelių, nuleisti kojas 
ir sumaišyti du kietai išvirtus kiau
šinius sietelyje. Normaliai iškvėpti 
orą ir pamaišyti lėkštėje. Dėmesio! 
Atsigulti ant grindų ir išsivolioti 
gerai dviejų kiaušinių baltymuose 
iki pradės virti. Po dešimties minu- 

nuo ugnies ir gerai į- 
šiurkščiu rankšluosčiu, 
kvėpuoti, apsupti šilta 
paduoti su pomidorų

čių nuimti 
trinti su 
Normaliai 
flanele ir 
sriuba.

—Daktare, — garsiai ir arogan
tiškai pareikalavo jauna poniutė, 
įžengusi į kambarį. — Pasakykite 
man aiškiai ir atvirai, kas pas mane 
negerai!

Jis apžiūrėjo ją nuo galvos iki 
kojų.

—Ponia, — pasakė pagaliau, —aš 
galiu tamstai pasakyti tris dalykus: 
pirma — jūs turite sumažinti savo 
svorį maždaug 30 kg.; antra — jūs 
būtumėte žymiai gražesnė, jei var
totumėte tik dešimtąją dalį to gri
mo, kurį dabar nešiojate ant veido; 
trečia — aš esu menininkas, dak
taras gyvena kitam aukšte.

—Kodėl Petraičiai pradėjo imti 
prancūzų kalbos pamokas?

—Nagi, žinai, jie įsūnijo mažą 
prancūziukę ir todėl nori suprasti, 
ką sakys, kai ji pradės kalbėti.

— Mano žmona šią naktį sapnavo, 
kad aš esu milijonierius.

— Tamsta dar esi laimingas tokiu 
atveju — manoji ir dienos metu taip 
galvoja!
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Informacija
KULTŪRINĖ POPIETĖ 

MELBOURNE

Algimanto Mackaus Knygų Lei
dimo Fondas Amerikoje pereitų 
metų pabaigoje išleido Australijoje 
gyvenančios poetės Aldonos Veš- 
čiūnaitės debiutinę poezijos knygą 
’’žodžiai kaip salos”.

Daugelis Australijos lietuvių au
torę gerai pažįsta, nes jos eilių buvo 
skelbta Australijos lietuvių spaudo
je, Metmenų žurnale ir pati autorė 
yra dalyvavusi eilėje literatūros va
karų. A. Veščiūnaitės poetinėje kū
ryboje apstu originalumo, šviežiumo 
ir avangardiškumo. Įdomu pastebė
ti, kad knygos aplanką ik titulinį 
puslapį sukūręs melburniškis daili
ninkas Viktoras Simankevičius, di
delis talkininkas ir ir nuoširdus pa
tarėjas visų kultūrinių renginių 
Melbourne.

Melbourne Soc. Globos Moterų 
Draugija, norėdama pagerbti poetę 
Veščiūnaitę, šio kultūrinio įvykio 
proga gegužės 1 d., sekmadienį, 3 
vai. Melb. Lietuvių Namų koncertų 
salėje rengia knygos pristatymą - 
kultūrinę popietę. Šia proga daly
vaus ir specialiai iš Sydnejaus atvy
kusi pati poetė. Knygą pristatys 
Alena Karazijienė. Popietės prog
rama rūpinasi Paulius Rūtenis.

Melb. Soc. Globok Moterų Drau
gija maloniai kviečia visus, o ypač 
literatūros ir poezijos mėgėjus šioje 
šventėje gausiai dalyvauti.

pa

PRANEŠIMAS

Gegužės 1 d., sekmadienį, 2.30 
vai. Lietuvių klubo patalpose įvyks 
A.L.B. Sydnejaus Apylinkės narių 
visuotinis susirinkimas.

Darbotvarkė: 1. Susirinkimo ati
darymas. 2. Susirinkimo pirmininko 
rinkimas. 3. Mandatų komisijos rin
kimai. 4. Praėjusio susirinkimo pro
tokolo skaitymas. 5. Apylinkės Val
dybos pranešimai. 6. Kontrolės Ko
misijos pranešimas. 7. Garbės Teis
mo pranešimas. 8. Apylinkės vyk
domų organų rinkimai. 9. Sydnejuje 
veikiančių organizacijų pranešimai. 
10. A.L.B. Krašto Valdybos pirm, 
pranešimas. 11. Klausimai ir suma
nymai. 12. Susirinkimo uždarymas.

Skelbtu laiku nesusirinkus reikia
mam skaičiui dalyvių, po pusvalan
džio susirinkimas vyksta nežiūrint 
atvykusių narių skaičiaus.

A.L.B. Sydnejaus Apylinkės 
Valdyba.

PADĖKA

Lietuvių Dienoms Rengti Komi
tetas Melbourne, suvesdamas praė
jusių Lietuvių Dienų apyskaitas, 
paskyrė Mūsų Pastogei 100 dolerių 
už spaudos patarnavimus ruošiant 
Liet. Dienas.

Taip pat Melbourne Apylinkės 
Valdyba Mūsų Pastogei skyrė 50 
dolerių auką. Už paramą nuoširdžiai 
dėkojame.

Mūsų Pastogės Administracija

SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBAS
16-18 East Terrace, Bankstown. Tel.: 708-1414

ŠEŠTADIENIAIS IR SEKMADIENIAIS ŠOKIAI GROJANT 
GOLDEN TRIO KAPELAI

Balandžio 23 d.
■CARITAS BALIUS

FILMAI:
Balandžio 26 d., antr., 7.30 vai.: 

PICNIC AT HANGING ROCK

KLUBAS ATVIRAS:
pirm.- treč. 4-10 vai., ketv. 4-11 vaL. 
penkt. 4-12 vaL, šefe. 2-1 vai ariau. 
1230 -11 vaL

ŠOKIAI grojant Golden Trio kapelai 
šešt. 8-12 vai., sekm.T-10 vai.

Antradieniais stalo tenisas
Trofiadirnish šachmatai
KeUirtadieniaia dvigubi jackpctai

VALGYKLA veikia: pirm. - penkt 
6-9 vaL, šešt. 6-10 vaL sekm. 1-9 vai 
Valgyklos vedėja G. Kasperaitieoė

Aro sodyboje
Dail. Leono Urbono sodyba, kuri 

vadinasi Aro vardu ir esanti prie 
Mittagong, susidomėjimas auga. Iš 
tiesų tai nėra paprasta gyvenvietė, 
bet toje apylinkėje kuriamas meno 
centras, kuris jau plačiai žinomas iki 
Canberros ir Newcastle.

Balandžio 24 d., sekmadienį, Aro 
Sodybą oficialiai lankys The Gallery 
Society of N.S.W. Ta proga pats so
dybos savininkas dail. L. Urbonas 
svečiams skaitys paskaitą apie ap
linką ir jos įtaką žmogui.

Neseniai Aro Sodyboje praėjo rū
pestingai ruoštas Meno festivalis, 
kurio metu vyko įvairios parodos ir 
pasisvečiavimai. Paties dailininko 
paroda tebevyksta visą laiką.

Lietuviai nuolat kviečiami Aro 
sodyboje apsilankyti ir pasigėrėti, 
ką gali iš paprasto australiško bušo 
padaryti vienas kūrybingas ir nepa
laužiamos valios žmogus.

Velykoms važiuodami į Sydney 
pasisvečiuoti į Aro sodybą užsuko ir 
melburniškiai Zina ir Jonas Kalpo
kai, kurie pasidžiaugė visa sodyba ir 
net įsigijo vieną dailininko Urbono 
paveikslą.

Aro sodyba: 8 Allambie Rd., 
Mittagong.

AUSTRALUOS LIETUVIŲ DIENOS
Mūsų atmintyje dar yra gyvos 

1976 m. Lietuvių Dienos, įvykusios 
Melbourne. Atrodo, buvusi plati 
programa, bet gražiai suderinta ir 
gerai pravesta. Pats L.D. atidary
mas įvyko puošnioje salėje, o jau ne 
sporto aikštėje, kaip būdavo anks
čiau. Australijos valdžios atstovų 
dalyvavimas L.D. sulaukė ne tik 
platesnio mūsų kultūrinių poreiškių 
įvertinimo, bet kartu pagarsino mū
sų sugebėjimą tokias kultūrines 
dienas suruošti. Visa tai, mūsų 
bendruomenės atsiekimuose, 
reikėtų laikyti žingsniu į priekį.

1978 m. L.D. įvyks Sydnejuje. Jau 
dabar rūpinamasi, kad jos ir čia būtų
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CARITO IR DAINOS CHORO 
BALIUS

Įvyksta Lietuvių Klube, šeštadienį, balandžio 23 d. Pradžia 7 vai.
Programoje ’’Dainos” choro moterų, vyrų ir mišraus choro dainos, vad.

B. Kiveriui ir talkininkaujant Zitai Belkutei - Garner.
Po programos seks šokiai griežiant klubo ’’Golden Trio” kapelai. 

Laukiame visų iš arti ir toli. Įėjimas veltui.
Rengėjai

Australijos Lietuvių Fonde
Australijos Lietuvių Fondo Val

dybai malonu konstatuoti, kad yra 
tautiečių, kurie siųsdami Fondui au
kas, savo laiškuose gražiai įvertina 
Fondą kaip Australijos lietuvių tau
tiniam darbui remti lėšų teikėją ir 
pritaria valdybai jos darbuose. Čia 
pakartojami p. Č. Liutiko žodžiai, 
kad "kietas darbas, ištvermė, ga
rantuota sėkmė geriems rezulta
tams” Fondo Valdybai yra ir bus 
tarsi kelrodis jos veiklai.

AUKOS. Pastaruoju metu Fondui 
gauta aukų:

110 dol. - Lietuvos Atgimimo Sąjū

neblogiau suorganizuotos. L.D. 
rengti komitetas posėdžiauja ir de
rina L.D. programos sudarymą. Ta
čiau yra šimtai kitų mūsų bendruo
menės narių besirūpinančių ir daly
vaujančių L.D., todėl ir tas dienas 
organizuojant jie turi būti išklausy
ti, L.D.R. komitetas prašo visų su
interesuotų, jau dabar, duoti pasiū
lymus ir pageidavimus, nesivaržant 
nurodyti ir pastebėtus trūkumus. 
Komiteto nariai seka spaudoje tuo 
reikalu pasirodančius straipsnius ir 
juos priima dėmesin. Bet paruošti 
straipsnį spaudai ne visiems gerai 
sekasi, todėl L.D.R. komitetas prašo 
visų suinteresuotų ir galinčių pa- 

džio Adelaidės Skyrius.
100 dol. p.p. Jurgis, Nata, Elena ir 

Česlovas Liutikai (Syd.).
25 dol. - Melb. Apyl. Valdyba; pa

keltas įnašas iki 125 dol.
20 dol. - p. P. Burokas (Syd.).

Po 10 dol.: p.p. A. ir P. Krutuliai 
(Perth), J. Ramanauskas (Syd.).

5. dol. - p. V. Skrolys (Perth).
Šimtininkai. Lietuvos Atgimimo 

Sąjūdžio Adelaidės Skyrius ir p.p. 
Č. Liutikų šeima įrašyti į A.L. 
Fondo šimtininkų sąrašą.

A.L. Fondo Valdyba, sveikindama 
naujuosius Fondo šimtininkus, nuo
širdžiai dėkoja visiems Fondo rėmė
jams už aukas ir Fondo įgaliotiniams 
bei talkininkams už gražias pastan
gas.

Testamentai. Ta pat proga Fondo 
Valdyba praneša, kad du mirę gar
bingi tautiečiai savo testamentuose 
yra skyrę atitinkamas sumas A.L. 
Fondui. Patvirtinus testamentus 
bus pranešta jų pavardės ir skirtos 
sumos.

A.L. Fondo Valdyba

tiekti savo pasisakymus raštu, juos 
siųsti komiteto pirmininko adresu: 
Dr. B. Vingilis, 22 Hilltop Ave., Mt. 
Pritchard, N.S.W. 2170. Tie laiškai 
nebus skelbiami spaudoje.

ALDRKInf.

pabiros
Carito ir Dainos choro balius jau 

šį šeštadienį, balandžio 23 d. (per 
Jurgines!) Lietuvių Klube. Vakaro 
programoje Dainos choro dainos va
dovaujant B. Kiveriui ir talkinant Z. 
Belkutei - Garner.

Dainos choras gerokai padidėjęs 
ir sustiprėjęs, Velykų pamaldose 
pasigėrėtinai giedojo, tad ir šiame 
baliuje žavės klausytojus.

♦♦♦

Velykų sekmadienį įvyko Laimos 
ir Vytenio Šliogeriu dukrelės Irenos 
- Aleksandros šaunios krikštynos. 
Pastebėtina, kad į Šliogeriu šeimą 
tik po kelintos kartos įžengė mote
riška būtybė...

♦»*

Velykų sekmadienį Sydnejuje 
įvyko šaunios vestuvės Valerijos 
Šatkauskaitės su Saulium Karpuška 
iš Geelongo. Vestuvėse neskaitant 
vietinių gausiai svečių dalyvavo iš 
Geelongo ir Melbourno.
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