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NE ROMANTIKOS
BET REALIZMO
Vytautas Doniela

Ištraukos iš žodžio, tarto New- 
castlyje Tautos Šventės minėjime.

Kiekvienais metais susirenkame 
siminti, jog mus sieja ryšys - taū- 
is ryšys - kurio nenusipirktume 
okią kainą, ir kuris mums sutei- 
tą gilų jaukumo jausmą, kurio 
tad neįsigytume svetimtaučių 
)e, nežiūrint kaip turtingi ar 

ralingi taptume svetimoje žemė-

Bet kartu visgi yra neišdildomai 
ra, kad Tautos Šventę švenčiame 
savo krašte. Jei Vasario šešiolik- 
į mums primena, jog kadaise bu
me politiškai priklausomi tik nuo 
?ęs pačių, ir jei ji mums horizonte 
ia viltį, kad vieną dieną nepri- 
lusomybė vėl bus mūsų pačių 
akose. Tautos Šventė duoda pro- 
s pamąstyti, ar mes kaip tauta, 
;sliau kaip tautos dalis, sukuriame 
palaikome tas sąlygas, kuriose 
uta gyvena harmoningai ir laimin— 
i. Tas klausimas svarbus todėl, niai ar tiesiog asmeniškai - grupiniai 
d nors nepriklausomybė priklauso 
K) daugelio kitų geopolitinių aplin- 
>ių, patsai tautos sąmoningumas 

a vienas iš tų veiksnių, kurie pa- 
da nepriklausomybę išsaugoti, o 
s netekus, ją vėl atgauti.
'autos Šventę neretai jungiame 
mūsų senąja istorija, ypač su Vy- 

uto didybe, su jo bandymu karū- 
lotis. Ta pačia proga prisimename 
didžiuojamės savo tautos anoni- 

iniu patvarumu, tais tautos na- 
ūs, kurių vardai ir pavardės yra 
ngę, bet kurie, kaip mūsų visų 
•otėviai, išlaikė kalbą, savitus pap- 
ėius, geografinį pastovumą ir vi
lsiuos ryšius, kurie žmonių grupę 
ngia į tamprų tautinį vienetą.
Tačiau jei ir turime progos di- 
iiuotis praeities garsiais ir tyliais 
irbais, perdidelis pasikliovimas 
išgali užmigdyti reikalingąjį kas
tinės realybės jausmą. Istorija 
na pirmyn nesustabdomais žings
nis, todėl pavojinga yra gyventi 
raeitimi, sėdėti ant laurų, kuriuos 
įgaliau sunešėme ne tiek mes, kiek 
imesnė ar artimesnė tautos pra

šia. Atsikreipimas į praeitį sutei- 
a .stiprybės, bet jis gali tapti ir 
iuziniu nesmagios dabarties užsi
usimu, eskeipizmu, vadinasi vais
as, kurie tik prislopina bet nepa- 
iikina dabarties sunkumų bei už- 
ivinių. Gera yra turėti vertingą 
neitį, tačiau klaidinga būtų many- 
>kad tuomi jau neabejotinai užsi- 
imaujame vietą dabartyje, ir kad 
šią vietą mums todėl turi parū
gti politiniai kaimynai ar viešoji 
Saulio opinija. Atrodytų, jog pro- 
tių susikurti turtai jau automatiš- 
ii turėtų priklausyti ir mums, ta- 
ūi, iš kitos pusės, žinome, jog isto- 
k nuolat stato naujus reikalavi- 
ts, nuolat reikalauja naujų patei
giu. Todėl Tautos Šventė, jei ji 
; liaupsina praeitį ir užmiršta da- 
ttį, gali būti net žalinga, nes tuo- 
iji prislopdina realybės jausmą ir 
®iigdo dabarties uždavinių sąmo-

Vasario Šešioliktoji prieš akis 
pastato ateities siekius, bet Tautos 
Šventė duoda progos atsikreipti į 
save pačius. Galima šia proga prisi
minti lietuviškojo individualizmo 
problemą. Tiesa, kad lietuvis yra 
atkaklus, nelengvai nusileidžiąs - tai 
faktas, kurį liudija ir mūsų tautos 
nesužlugimas per įvairias okupaci
jas bei nutautinimo mėginimus pas
kutiniųjų kelių šimtmečių laikotar
pyje. Bet kartu lietuviškasis indivi
dualizmas turi ir stiprų asmeninės 
ambicijos elementą, kuris veikia ne 
tik pozityviai bet ir negatyviai. Po
zityviai, tautiniu atžvilgiu, jis išsi- 
reiškia tuomi, kad, spaudžiamas, 
lietuvis nelengvai pasiduoda. Tai 
anksčiau minėtas atkaklumas. Bet 
asmeninė ambicija neretai sukuria 
tvoras, barjerus tarpusavio bendra- 

kurie išsireiškia kaip ideologi- 

susiskaldymai. Pasijuokiame, kad 
’’vienas lietuvis, viena partija, du 
lietuviai - trys partijos”, bet juokai 
juokais, o tikrovėje ši tendencija - 
netikro individualizmo požymis - 
mums daro daug žalos, ypač išeivi
joje. Atrodo, kad dabarties sąlygose 
jau niekas nebeturėtų mūsų skirti, o 
visgi kartais užsiimame kaltinimais, 
grupių sudarinėjimais, retkarčiais 
kovojame vienas prieš kitą, nors tas 
kitas žmogus būtų lygiai intensyviai 
susirūpinęs lietuviškų tikslų įgy
vendinimu.

Atrodo, jog čia iš tikro turime 
reikalo su ta vadinama emigracijos 
liga. Išeivijoje neišvengiamai susi
daro socialinės frustracijos, jau vien 
dėl to, kad svetimoje žemėje ne
lengva tapti lygiaverčiu piliečiu pil
na to žodžio prasme. Tragiškas yra

Vakarų Vokietijoje sukėlė politi
nio skandalo, kai teroristai pasigro
bė žymų pramonininką Martin 
Schleyer, reikalaudami už jį, kad 
būtų paleista iš kalėjimo 11 aktyvių 
teroristų ir juos išvežti už Vak. Vo
kietijos ribų su 100.000 DM ( $ 
43.000) kapitalo. Bonnos vyriausybė 
dar nepadarė reikiamo sprendimo.

♦**
Neseniai įvykęs Sydnejuje Aus

tralijos Darbo Unijų kongresas, va
dovaujant unijų prezidentui Bob 
Hawke dabartinei federalinei vy
riausybei pastatė ultimatyvinę są
lygą, kad per du mėnesius būtų pra
vestas referendumas dėl uranijaus 
eksploatacijos ir eksporto. Vyriau
sybė šitą reikalavimą atmetė kaip 
tiesioginę unijų intervenciją į krašto 
administravimą ir kišimąsi į vyriau
sybės, kaip teisėtų krašto šeiminin
kų reikalus. Vyriausybės atsaky
mas: greičiau bus nauji rinkimai, 
negu ultimatyviniu keliu statomas 
referendumas.

Pavasaris Canberroje

išeivijos faktas, kad šitokios frus
tracijos išliejamos ant savųjų. Ir ne
nuostabu, kodėl. Sunku lieti pyktį 

•ant svetimųjų, nes tam trukdo ir 
kalba ir. socialinio bendravimo ply
šys. Betgi lengva neigiamai suktis į 
savuosius, nes galime pasinaudoti 
dailia gražbylyste ir randame pa
kankamai padėjėjų. Emigrantų liga, 
emigrantiškas susipiaustymas yra 
tipingas visoms tautoms. Apgailėti
nai bei neišvengiamai spraudžiasi jis 
ir į mūsų tarpą. Individualizmas to
dėl yra peilis, turįs dvigubus ašme
nis. Tinkamai vartoti, reikia ji tin
kamai suprasti. Individualizmas 
kaip ramus ir tolerantiškas stovėji
mas ant savo kojų yra dorybė; indi
vidualizmas kaip asmeninės garbės 
poreiškis yra žala grupei ir tautai.

Nukelta į psl. 2

***
Vykstant karui tarp Somalijos ir 

Etijopijos susidaro atvira grėsmė ką 
tik naujai susikūrusiai valstybei 
Djibouti, kuri iki šiol buvo Prancū
zijos priklausomybėje. Amerika ir 
Prancūzija stengiasi prilaikyti 
Somaliją, nes jos žygiai prieš Etijo- 
piją einą pertoli. Sovietų Sąjunga, 
kuri dabar tiesioginiai globoja Eti- 
jopiją, turi irgi didelių sunkumų, nes 
karas su Somalija eina Etijopijos 
nenaudai ir pačioje Etijopijoje susi- 
darusi didžiausia netvarka.

**♦
Pereitą savaitgalį įvykę rinkimai 

Pietų Australijoje grąžino darbiečių 
vyriausybę su mini. pirm. Dunstan 
prieky.

*♦*
Italijos komunistų partija savo 

būsimame kongrese žada iš viso ofi
cialiai atsisakyti marksizmo - leni
nizmo ideologinių principų, o tuo 
pačiu ir proletariato diktatūros. Ita-

PAVOJUS 
BRAŽINSKAMS

BRAŽINSKŲ PADĖTIS

Melburniškis dienraštis ’’The 
Herald” rugsėjo 8 paskelbė aliar
muojančią žinią apie Bražinskus: esą. 
tikras dalykas, kad Amerikos auto
ritetai nusistatę deportuoti tėvą ir 
sūnų Bražinskus į Sov. Sąjungą kur 
jų neabejotinai laukia pasmerkimas 
ir egzekucija. Amerikos institucijos 
šitą faktą gerai žino, bet, atrodo, 
nusilenks sovietų spaudimui.

Ilgame straipsnyje ’’The Herald” 
aprašo Bražinskų istoriją: jų veiklą 
Lietuvoje, suėmimus, kalinimus, iš
trėmimus, pagaliau pabėgimą į Tur
kiją. Nors Turkijoje ir buvo amnes
tuoti, bet nesijautė saugūs, nes 
kiekvienu metu galėję būti išduoti 
sovietams.

Visas straipsnis parašytas labai 
šiltai su tikra simpatija Bražins
kams.

lų komunistų partija norinti užimti 
demokratinę poziciją, kaip ir visos 
kitos politinės, partijos be ideologi
nio atspalvio.

♦**
Amerikos prez. J. Carter susirū

pinęs taika Šiaurės Airijoje siūly
damas sudaryti tokią krašto admi
nistraciją, kuri patenkintų priešin
gas puses. Carterio planas remti 
taikinguosius, bet ne smurtą. Angli
jos vyriausybė Carterio ėjimais la
bai patenkinta.

**♦
Brianske KGB ir {policija Šešias va

landas kovojo su demonstruojančiais bap
tistais, iš kurių valdžia atėmė naujai pa
statytą bažnyčią. Rostove prie Dono ir 
Gorlovkoje taip pat įvyko policijos susi
dūrimas su baptistais, atvykusiais į pa
maldas.
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Atramos 
taškai

Jau ne nuo šiandie ieškome savo 
tautinei egzistencijai atramos ir vis 
kažkaip vaikščiojame pasimetę tarsi 
be rodyklių ar turėklų. Vyresnieji 
tos atramos ieškojo materialiniame 
įsitvirtinime. Jaunieji, negavę iš 
tėvų stiprių tautinių pagrindų, pa
tys dairosi kokio nors užsikabinimo 
ir saitų, kas juos palenktų ir rištų 
prie lietuvybės. Dažnai iškyla viso
kio amžiaus asmenims klausimas - 
ką lietuviai yra pasiekę, kad tuo bū
tų galima didžiuotis prieš kitus ir 
tuo pačiu pačiam pasiteisinti, kad esi 
ir nori būti tuo, kuo esi.

Vyresnių ir net vadovėliuose pa
brėžtas atramos taškas yra didingoji 
Lietuvos praeitis su nuo jūrų iki jū
rų siekiančiam ribom, su narsiaisiais 
karvedžiais, sau lygių neturinčiais 
narsiais kunigaikščiais. Tačiau šie 
atramos taškai yra praradę savo at
ramą, nes šiandie bet kokios rūšies 
imperializmas jau yra pasidaręs 
keiksmažodžiu. Todėl didžiuotis kad 
ir istoriniu savo tautos imperializmu 
yra tas pats kaip ir pačiam prisista
tyti imperialistu. Jaunesnioji karta 
ieško kitų motyvų, kuriais galėtų 
grįsti savo tautinę ambiciją ir, deja, ! 
jų neranda. O neranda kaip tik dėl 
to, kad jų ir nežino ir permažai seka i 
mūsų tautiečių atsiekimus ir laimė
jimus.

Be abejonės, didieji atsiekimai 
niekad nebuvo ir šiandie nėra masių 
ar ištisų tautų atsiekimai, o daugiau 
atskirų asmenų laimėjimai, su laiku Į 
priskirami visai tautai. Jeigu kalbė- J 
sime apie atskirus asmenis, tai tokia 
maža tauta didelių asmenybių pro
porcingai yra davusi žymiai dau
giau, negu didžiosios tautos. Imkime 
kad ir dailę. Palyginus su 10 milijo
nų australų, iškilesnių dalininkų 
Australijoje davė proporcingai dau
giau 10-ties tūkstančių lietuvių j 
bendruomenė. Ir tai yra vienas at
ramos taškas, kuo kiekvienas gali 
grįsti savo tautinę ambiciją. Mūsų 
tautiniai vienetai - dainos ir šokiai, 
tegu ir atsivežtinis kraitis, bet dide
lis kultūrinis pasididžiavimas mūsų 
tautiniu kūrybingumu, tik būtina tai 
suvokti ir įsidėmėti.

Moksle irgi turime ir pačiose vir
šūnėse iškilių mokslininkų. Saky
sim, toks Kalifornijoje Dr. A. Avi
žienis savo išradingumu ir jo gamin
tais prietaisais įgalino amerikiečius 
iškelti pirmuosius žmones ant mė
nulio. Tokie profesoriai Paryžiuje 
kaip J. Baltrušaitis ir A. Greimas 
yra savose srityse pasauliniai auto
ritetai.

Gal labiausiai mūsų akyse nu
skriausta literatūra. Tačiau kas mū
sų raštiją skaito, ją įvertina ir įsigi
lina, tai mūsų literatūra, ypač poezi
ja yra pasiekusi intemationalinio 
lygio. Deja, svetimtaučiui ji nepriei
nama, o mes patys dažniau ją žemi
name, bet nekeliame. Jaunimas 

A.A.
inž. ALGIRDUI JOKUBAUSKUI

staiga mirus, jo dukrą Melbourne Dainos Sambūrio dirigentę Danutę 
Levickienę, jos vyrą ir artimuosius skausmo valandoje giliai užjaučiame 
ir kartu liūdime.

Sydnejaus Choras Daina
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praktiškai iš viso neskaito ne tik sa
vųjų (iš tiesų, retas lietuviškai ir 
moka skaityti), bet ir svetimųjų.

Pagaliau lietuvių kalba - vienintė- 
lis gyvas kalbinis paminklas, turtin
giausia savo gramatinėmis ir sin
taksinėmis formomis, turinti tiesio
ginius ryšius su senąja indų Vedų 
kalba ir kurį šiandie sudaro vienin
telį mokslinį pagrindą vystyti kal
botyros mokslų.

Kiek yra žmonių, mūsų tautiečių, 
kurie palikę savo tautą nuėjo sveti
miesiems tarnauti ir svetimiesiems 
atidavė savo kūrybinius ar moksli
nius laimėjimus. O tik dėl to, kad net 
ir talentingoms bei genialioms gal
voms trūko tautinio ambicingumo 
prisipažinti lietuviais ir lietuvį kaip 
tokį pristatyti pasauliniuose foru
muose.

Taigi, tokių atramos taškų turime 
ne tik dabar, turime jų ir praeity, tik 
kažkokio menkavertiškumo perse
kiojami nemokame jų iškelti ir daž
nai patys save kaip lietuvius nutyli
me. Štai kad ir M.K. Čiurlionio rei
kalas. Ryšium su jo šimtmečio su
kaktimi jis virto savotišku kultu tiek 

Ne romantikos...
atkelta iš psl. 1

Galima paminėti dar vieną lietu
viškojo individualizmo bruožą. 
Spaudžiamas, lietuvis nepasiduoda. 
Bet atkaklumas silpnėja, kai prie
varta dingsta. Šis dalykas ryškus 
mūsų išeivijoje. Tauta, tiksliau pas
kiri asmenys, kurie savo metu būtų 
rizikavę turtu ir net savo gyvybe - 
vien tik tam, kad pabrėžus savo 
patriotizmą - šiandien lygiai toje pa
čioje plotmėje apsnūsta, persimeta į 
gerbūvio bei pramogų ieškojimą. 
Idealai, kurie spaudimo metu veikė 
pačius giliausius jausmus, geresnėse 
aplinkybėse apsidengia dulkių 
sluoksniu. Čia matome savotišką 
transformaciją, kuri gali niekais pa
versti didžiausias aukas, atsiliepia ir 
i mūsų jaunimo tautinį išsilaikymą. 
Kai tautiškumo klausimą į šalį nus
tumia tėvai, jis nesvarbus ar nebe
suprantamas ir jaunajai kartai.

Šia proga galima prisiminti ir kitą 
mūsų bruožą. Negalima paneigti sa
votiško patvarumo, betgi kartu ryš- 
koka yra padėties realistinio įverti
nimo stoka, ypač nesugebėjimas 
žvelgti į save iš kitataučių taško. 
Kalbame ir didžiuojamės, jog turime 
gražią istoriją, bet užmirštame, jog 
istoriją turi beveik kiekviena tauta, 
todėl jei kartais mes nesujaudiname 
kitataučių, tenka prisiminti, kad, 
pavyzdžiui, didinga bulgarų istorija 
nelabai sujaudina mus - jei iš viso 
apie ją žinome. Žmonės, kaip ir vi
sur, neretai gyvena paskendę kas
dienos rūpesčiuose, mato ir stebi tai, 
kas nuveikiama šiandien, kokie įvy
kiai atsispindi masinėje komunika
cijoje. Mes išlaikėme tautinę tąsą, 

!. tačiau neretai žiūrime į save roman
tiškomis akimis. Mums atrodo, jog 
esame didvyrių žemė, bet rimtame 
ar šventiškame subuvime tarus ki
tataučiams, jog esame ”a land of he
roes”, vargu ar sulauksime pozity
vios reakcijos. Anaiptol, svetimtau
tis net gali suabejoti mūsų dvasiniu 
pajėgumu. Mūsų romantizmas pra-

čia, tiek ir pavergtoje Lietuvoje. 
Gyvas būdamas jis, net jeigu ir 
įvertintas, neturėjo reikiamo užnu
gario, kas jį paremtų. Nepriklauso
mos Lietuvos laikais jis buvo užda
rytas muziejuje ir tik kitataučiai 
partizaniškai bandė iškelti jį į dienos 
šviesą (Vorobjovas, A. Rannit ir 
kt.).

Taigi, iešką tokių atramos taškų 
savo tautinei ambicijai grįsti ir pa
remti ras gana apsčiai. Kadaise šau
kėme, Australijos asimiliacinė poli
tika mus dusina, bet tada buvo ir 
gausios mūsų mokyklos ir mūsų pa
čių dvasinis pakilimas. Tuo tarpu 
šiandie pati vyriausybė skatina tau
tinį individualumą, siūlo paramą ir 
mokykloms, ir kultūrinei tautinei 
veiklai, o gaunasi priešingai - mo
kyklos tuštėja, ant prištų skaičiuo
jami mokiniai, kurie siekia turėti 
lietuvių kalbos pažymį savo brandos 
atestatuose. Gal taipjau yra, kad tik 
priespaudoje pajėgiame atsibus ti ir 
kovoti už savo teises. Tik spaudą 
uždraudus sukrutome leisti kuo 
daugiau knygų ir net laikraščių.

(v.k.)

eities ir dabarties atžvilgiu iš vienos 
pusės gali tarnauti kaip ramstis mū
sų pačių išsilaikymui, bet klaidinga 
būtų jį paraidžiui patiekti svetimie
siems.

Šitą tendenciją svarbu suprasti 
turint omenyje taip vadinamąją 
jaunimo problemą. Nėra paslaptis, 
kad yra nemažai skilimo - tautiniu 
atžvilgiu - tarp vyresniosios ir jau
nesniosios kartos. Lengva yra kal
tinti jaunimą nutautėjimu; tam fak
tų netrūksta. Daug sunkiau deja, 
yra suprasti bent dalines to proceso 
priežastis. Visgi arčiau prie jaunimo 
priėjus, negalima nepastebėti, kad 

viena iš tų priežaščių yra savotiškas 
gėdinimasis, ir būtent gėdinimasis 
tėvų tautinės deklamacijos, kuri 
jaunimo akyse tampa nepateisinta - 
ar dar blogiau - juokinga. Reikia su
prasti, kad jaunimas yra užaugęs ir 
mokslus ėjęs ar einąs svetimoje ap
linkoje, ir todėl net į mūsąjį tautiš
kumą žiūri dalinai svetimomis aki
mis. Kaip mes abejingi liktume, pa
vyzdžiui, bulgarų karštoms patrio
tinėms kalboms, ar jos būtų sako
mos viešai ar tik girdimos šeimos 
tarpe, taip ir mūsų jaunimą neleng
vai užkrečia tie jausmai, kuriuos tė
vuose sukelia tėviškės prisiminimai. 
Tėvai gimė Lietuvoje ir ją prisime
na, gi jaunimas jau yra šios šalies 
rezultatas, ir sąmoningai ar nesą
moningai tautiškumą vertina pagal 
apčiuopiamus rezultatus, o ne pagal 
intencijas. Viena iš mūsų išeivijos 
nelengvai pastebimų tragedijų yra 
tai, kad viena ekstrema nuveda į ki
tą: per jėgą brukamas patriotizmas 
vaiką gali negrąžinamai atstumti, 
lygiai kaip panašių atsitikimų buvo 
ir vyresniojoje kartoje. Kaimietė 
motina, norėdama būtinai savo duk
rai įskiepyti siaurokas kaimietiškas 
pažiūras, dukrą galėjo nustumti 
taip, kad ji vėliau apie kaimą net pa
galvoti nenorėjo. Tokio ekstrėmihio 
persimetimo turime ir savo tarpe.

Nežiūrint negatyvių momentų ir 
dalino savęs nesupratimo svetimųjų 
akimis, visgi galime konstatuoti, 
kad šiandien bendravimo turime 
daugiau, negu išeivijos pradžioje, po 
ištrūkimo iš stovyklinių kaitrų. Bu
vusių partijų linijos šiandien jau 
brėžiamos ne taip aštriai kaip prieš 
trisdešimt metų. Palyginus su sto
vykliniu gyvenimu, pasidarėme la
biau tolerantiški, nors tokios laiky
senos reiktų dar daugiau, turint

AUSTRALIJOJE
AUSTRALIJOS EKONOMINį 

KRIZĖ

Nežiūrint visų pastangų stabili 
zuoti Australijoje besiplečiančią be 
darbę ir gerinti ekonominius sun 
kumus, reikalai vis labiau šlyja su 
keldami vis daugiau nepasitenkini 
mo gyventojų tarpe. Pastangos už 
šaldyti kainas ir atlyginimus nepra 
ėjo, ir streikų bangomis statomi vii 
nauji reikalavimai kelti atlyginimus 
Tuq pačiu kyla ir prekių kainos. Šio 
je vietoje unijos vaidina lemiami 
vaidmenį reikalaujant vis didesni? 
atlyginimų ir trumpesnių darbo va 
landų. Liūdniausia, kad unijoms vi 
sai nerūpi krašto gerovė, o tik stu 
mia kraštą į ekonominę katastrofą.

Reikia pastebėti, kad dėl savi 
brangumo Australija iš viso negal 
remtis savo gaminių eksportu, < 
krašto viduje jų pareikalavimai 
menkas, nes' gyventojai jau viskui 
apsirūpinę. Australijos eksportai 
grindžiamas vien tik žaliavomis, ne 
nei savo gaminių kokybe, nei kaino 
mis negali konkuruoti su kitai: 
kraštais pasaulinėje rinkoje. Deja 
unijų vadovybės šito fakto nemato 
o stato vis didesnius reikalavimus 
kad už mažiau darbo būtų didesni! 
užmokestis.

Uranijaus klausimas Australiji 
pastato labai keblioje ir net komis 
koje situacijoje. Net ir opozicijoj! 
esanti darbiečių partija neabejoja 
kad uranijaus eksportas, būtų nau 
dingas Australijai, vis dėl to unijos 
nuteiktos prieš uranijaus eksporti 
ir jeigu jis nebus sustabdytas, ne 
grasina atvirom riaušėm. Jaučian 
tokį spaudimą atrodo, kad dabartim 
federalinė vyriausybė dar šiais me 
tais gali skelbti naujus rinkimus.

mintyje, jog vienodo galvojimo ne 
bus pasiekta niekada ir niekur. Kar 
tais dar išsigalvojame skirtumų, ku 
rie darbą dvigubina, trigubina, ke 
turgubina; atsiranda patriotinii 
deklaracijų, už kurių iš tikro glūd 
anksčiau minėtas garbės troškimas 
noras iškelti ir pabrėžti savąjį ”aš” 
nes per sukeltą triukšmą ir ”aš” pa 
tenku į viešųjų figūrų tarpą. Tačiai 
galime ir džiaugtis, kad šitokių at 
vejų nepasitaiko daug. Išeivijos pa 
tirtis iš palengvo išmokino į berei 
kalingus ginčus nesivelti. Iš šio tas 
ko žiūrint, per toleranciją sustiprė 
jome.

Baigsime mintimi, jog Tautos 
Šventė, būdama istorinis prisimini 
mas, kartu turi būti ir uždavinys 
uždavinys ta prasme, kad tenki 
nuolat galvoti apie tas sąlygas, ku 
riomis yra išlaikoma ir sutvirtinami 
tautos tąsa. Nėra pagrindo didžiau 
pesimizmui; tauta yra gajesnė, negi 
atrodo iš paviršiaus. Už kasdieniški 
rūpesčių ir savanaudiškumo slypi ii 
tautinės santaros jausmas; taut; 
nėra tik keletos dešimtmečių rezul 
tatas, bet verčiau ilgų šimtmečii 
vaisius ir todėl gyvybingesnė, negi 
besikeičią socialiniai, politiniai, ide 
ologiniai rėmai. Bet natūralus gy 
vastingumas neatpalaiduoja nuc 
pareigų nei vieno tautos nario. Tas 
galioja kaip tik mums išeivijoje. Ne 
romantizmu, bet realizmu; ne savęs 
aukštinimu, bet tolerantišku bend 
ravimu; ne patriotinių žodžių sro 
vėmis, bet šiandieniniu kūrybingu 
mu, galime palaikyti tą mums bran 
gią liepsną, lietuvių tautos tąsą išei 
vijoje.

OOOOOOOQOOOOOOOOCOOOW

Daug sužinosi 
skaitydamas

Must; Pastogę!
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Veikalo autorė Aldona Juškaitė

LITUANISTIKA AUSTRALIJOS
arba 

LITHUANIAN LITERATURE IR 
AUSTRALIAN LIBRARIES

BIBLIOTEKOSE
Tokiu pavadinimu neseniai pasi

rodė labai simpatiška knygelė, ku
rios autorė yra melburnietė Aldona 
JUŠKAITĖ, baigusi universitete 
bibliotekininkystės kursą ir čia yra 
jos diplominis darbas.

Tei bene antras mokslinis darbas 
Australijoje lituanistine tema (pir
masis buvo Sydney universitete 
G.E. Kazokienės apie dail. V. Ratą ir 
jo kūrybą). Lituanistiniai moksliniai 
darbai šiame krašte yra toks retas 
dalykas, kad kiekvienas šia kryptimi 
užsimojimas yra didelis laimėjimas 
lietuviams ir Lietuvai.

Aldonos Juškaitės studija ’’Lithu
anian Literature in Australian Lib
raries” autoritetų buvo pripažintas 
kaip vienas iš geriausių darbų ir

SUKAKTUVININKAS

Šių metų pirmoje pusėje Ameri
koje gyvenančiam poetui Santvarai 
suėjo 75 metai. Tai ypatingai šakota 
asmenybė, kurio sukakties negalima 
praeiti negirdomis.

Stasį Santvarą pirmoj eilėj pažįs
tame kaip poetą, kuris keičiantis 
kartoms ir nuotaikoms išliko vienti
sas, turįs savo būdingą veidą ir ne
pasidavęs laiką užgožiančiom įta
kom. Tai yra didelis kreditas poetui, 
kuris pergyvenęs eilę revoliucinių 
perversmų mūsų literatūroje vis 
tiek išlaikė savo veidą nepasiduoda
mas nei madai, nei plūstančiom sro
vėm. Tiesa, Santvaro kaip poeto ne
galėtume įrikiuoti į novatorių - poe
tų revoliucionierių eiles, atiden
giančių naujus pasaulius, jis daugiau 
vidurio žmogus, tarpininkas tarp 
besivystančių kartų, kas jį ir padaro 
mūsų literatūroje reikšminga ir 
svarbia figūra.

St. Santvaras pradėjo skelbti 
savo kūrybą dar 1921 'metais perio
dikoje. 1924 m. pasirodė jo pirmas 
eilių rinkinys ’’Saulėtėkio maldos”, 
tačiau neužėmė mūsų 'poezijoje do
minuojančios vietos. Iš tiesų ir vė
lesnioji jo kūryba nei sįvo idėjomis, 
nei naujoviškumu niekad nebuvo 
prasiveržusi į priekį, tačiau Santva
ro stiprybė yra ištikimybė pačiam 
sau.

Stasys Santvaras šalia poeto yra 
ir teatro žmogus. Visų pirma jis bu
vo Lietuvos operos solistas, artistas 
ir pagaliau dramaturgas. Jis yra iš
vertęs eilę itališkų operų ir pritaikęs 
lietuviškai scenai, pats parašęs net 
keturis operų libretus. Taigi, jo įna
šas Lietuvos operai yra labai didelis. 
Pagaliau jis išbandė savo jėgas ir 
dramaturgijoje, sukūręs keletą 
dramos veikalų, iš kurių du (’’Žve
jai” ir ’’Kaimynai”) buvo sėkmingai 
pastatyti Lietuvos valstybiniame 
Teatre.

Šalia to Stasį Santvarą matome ir 
kaip spaudos žmogų - publicistą. Dar 
studijuodamas dainavimą Italijoje 
jis buvo Lietuvos Aido bendradar
bis, daug rašęs nepriklausomoje 
Lietuvoje įvairiomis kultūrinėmis ir 
teatro temomis, galima sakyti ofi
cialus operos spektaklių recenzen
tas.

Šalia to Lietuvoje jis dirbo Kauno 
konservatorijoje kaip lietuvių 
kalbos fonetikos ir tarties lektorius, 
jaunimo teatro direktorius. Be to, jis 
dar buvo kūrėjas savanoris kovojant 
už Lietuvos . nepriklausomybės 
atstatymą. Visa tai sudėjus Santva
ras yra davęs Lietuvai ir lietuvių 
kultūrai ypatingai didelį įnašą, ir jo 
įmint os'pėdosilgai'išliks mūsų kul
tūros istorijoje.

Stasys Santvaras su žmona Ale Ir 
sūnum Algimantu 1954 m.

Department of Library Studies iš
leistas kaip parankinė knyga (refe
rence book) visoms Australijos bib
liotekoms.

Kaip žinia, literatūros apie Lietu
vą Australijoje nėra gausu, ir, atro
do, nei savo apimtimi, nei svarba 
nepatenkintų net užsimotos temos. 
Tačiau Aldona taip mokėjo panau
doti turimą medžiagą ir ją taip pri
statyti, kad jos knyga iš karto pri
pažinta, kaip pavyzdiniu vadovėliu 
bibliotekininkams. Tegu nemano 
skaitytojas, kad tai sausa esamų lie
tuviškų ar apie Lietuvą knygų, 
esančių Australijos bibliotekose, re
gistracija. Be abejo, yra ir to, bet 
kadangi Lietuva ir lietuviai austra
lams yra dar tokia svetima sritis, tai 
būtina buvo duoti žinių apie Lietu
vą, jos istoriją ir apie lietuvius išei
vijoje bent tiek, kiek tai leidžia mi
nimo veikalo rėmai. Ir tokį pristaty
mą Aldona pasigėrėtinai atliko. 
Vystydama savo temą Aldona visų 
pirma suminėjo Lietuvių Bendruo
menėje veikiančias bibliotekas, jų 
apimtį, ir tik vėliau padarė apžvalgą 
australiškų bibliotekų, kuriose yra 
veikalų apie Lietuvą, kaip jie su
skirstyti ir kaip prieinami. Į pabaigą 
autorė sumini lietuvių leidinius, 
ėjusius ir tebeleidžiamus Australi
joje, duoda plačią apžvalgą lietuviš
kų leidinių pasaulio lietuvių išeivijo
je, pristato žymesnes lietuvių lei
dyklas ir net nurodo, kur lietuviškų

leidinių galima gauti ir kas juos pla
tina Australijoje.

žodžiu, leidinys kruopščiai pa
ruoštas ir svarbus ne tik iš profesi
nio taško žvelgiant, bet lygiai bus 
nepamainomas šaltinis ir visiems 
tiems, kurie domisi ar domėsis litu
anistine medžiaga Australijoje. Ne
abejojame Aldonos lietuviškais tau
tiniais nusiteikimais, bet galima 
įtarti, kad ją prie šio darbo gal la
biausiai paskatino 1975 m. Whitlamo 
vyriausybės de jure Pabaltijo pri
pažinimas Sovietų sąjungai, kas 
Australijoje sukėlė didelio susido
mėjimo Pabaltijo kraštais, o drauge 
ir Lietuva. Tą faktą Aldona pripa
žįsta ir savo veikalo įžangoje.

Įdomu pastebėti, kad autorė pab
rėžia, jog australų bibliotekose yra 
ir sovietinių lituanistinių leidinių su 
skirtingu, prorusiškų požiūriu, kas 
be abejo besidomintį lituanistika 
privers pagalvoti ir būti atsarges
niam.

Kiekvienu atveju šis apie 100 psl. 
A. Juškaitės veikalas lietuvio akimis 
yra neįkainuojamas įnašas ir raktas 
į lituanistinę literatūrą Australijoje. 
Knygos viršelis su tautiniais raštais 
ir simboliais patį leidinį daro dar 
patrauklesnį. Knygos kaina $ 4.

Sveikiname Aldoną su šiuo veika
lu ir linkime dar brandesnių ir išsa
mesnių darbų, iškeliančių Lietuvą ir 
lietuvius.

STASYS SANTVARAS

V. K-lis

JUOKIASI DIENOS

Anakreonai, — sako man mergaitės, — tu sensti.
ANAKREONAS

Bėga ir juokiasi mano gyvenimo dienos, 
Moterys man sako: —Sensti, Stasy!
Betgi širdis kupina dar gegužio žalios mėnesienos, 

. Gundo dainuoti ir šokt ilgesio saulė šviesi...

Ir išeivijoje St. Santvaras nesiil- 
sėjo ant savo garbingai laimėtų lau
rų. Jis yra tremtyje atsikūrusios 
Liet. Rašytojų Draugijos pirmasis 
pirmininkas, drauge su B. Brazdžio
niu, P. Andriušiu ir A. Gustaičiu per 
važiavo beveik visas Vokietijoje DP 
stovyklas pravesdami literatūrinius 
vakarus, kurie, P. Andriušiui 1968 
m. nuvykus į Ameriką, buvo sėk
mingai po dvidešimties metų pakar
totinai pravesti Amerikoje. Būda
mas Amerikoje nuolat bendradar
biavo spaudoje skelbdamas atsimi
nimų, literatūrinių apybraižų ir ki
tomis kult, temomis rašinių bei stu
dijų.

Nors būdamas ir 75 m. St. Sant
varas ir šiandie tebėra aktyvus ir 
pilnas šviesaus optimizmo, kuris 
prasiveržia ir dominuoja visoje jo 
kūryboje.

n.n.

ATSISAUKIM AS
Didžiai Gerbiamas linkuvi, linkuve!

Linkuvių suvažiavimas, įvykęs 
1976 m. Darbo dienos savaitgalį, 
rugsėjo 4 d., Chicagoje pritarė išlei
dimui Linkuvos gimnazijos mono
grafijos, kurios rankraštis jau yra 
paruoštas spaudai ir atiduotas 
spausdinti. Kadangi tokiam lokalinio 
pobūdžio leidiniui išleisti sunku būtų 
rasti leidėją, tenka patiems linku- 
viams, ypač susijusiems su jos, gim
nazija - ją baigušiemš, lankiusiems, 
joj mokytojavusiems - pasirūpinti

Netikiu aš, kad išnyksta ir miršta kiekvienas, 
Trykštančią versmę išsemti sunku-----
Bėga ir juokiasi mano gyvenimo dienos, 
Bėga ir krinta Širdin saulės žiedų vainiku...

SUBSIDIJOS LIETUVIAMS
išleidimo lėšomis. Tam tikslui suva
žiavime buvo išrinkta finansinė ko
misija - agr. L Andrašiūnas, dr. O. 
Vaškevičiūtė ir agr. A. Indriulytė - 
Eivienė - kuri ir kreipiasi į laisvaja
me pasaulyje esančius linkuvius, 
prašydama paremti Linkuvos gim
nazijos monografijos išleidimą, apy- 
tikriu spaustuvininkų 
apskaičiavimu, reikėtų turėti apie 
$ 4000-4500. Knyga bus mažiausia 
300 puslp. (su 90-100 nuotraukų). 
Knygos bus spausdinama bent 500 
egz. iš kurių apie 150 egz. eis į svar
besniąsias pasaulio bibliotekas (bus 
pridėta angliška knygos santrauka). 
Tikimasi, kad gal apie 100 egz. pa
teks ir Lietuvą. Tik mažesnė egz. 
dalis teks tiems laisvajame pasauly
je esantiems linkuviams, kurių ad
resai žinomi (apie 150) ir tik vienas 
kitas egz., šiaip pašaliečiui (istorikui 
ar kultūrininkui). Tikimės, kad dau
gumas linkuvių pagal savo išgales 
išleidimą parems ir didesne auka 
negu knygos kaina ($ 15). Iki šiol 45 
buvę linkuviai jau tam reikalui yra 
suaukoję apie 2500 dolerių. Tikime, 
kad ir likusieji prie šio gražaus dar
bo prisidės. Mecenatai aukoję $ 100 
ar daugiau, garbės prenumeratoriai 
$ 50 ir prenumeratoriai rėmėjai $ 20, v „ ... .

>bus -knygoje atitinkamai atžymėti^»»’^^š’iūrtiš‘ 1’
Laukdami Jūsų malonaus sutikimo .ik.

Tarpininkaujant Sydnejaus Apyl. 
valdybos pirmininkui p. V. Saudar
gui iš N.S.W. vyriausybės gauta $ 
400 paremti dalyvaujantiems lietu
vių vienetams 1977 m. karnivale. 
Dalyvaus Dainos choras ir tautinių 
šokių grupė Gintaras.

Koncertas, kur pasirodys ir mūsų 
pajėgos, įvyks spalio 7 d. (penkta
dienį) 8 vai. vak. State Theatrete 
salėje, kuri yra State Office Block 
Phillip St. priešais Wentworth Ho
tel. Tai graži jauki salė. Tame pa
čiame pastate įsikūrus ir N.S.W. 
vyriausybė. Tikimasi, kad dalyvaus 
ir vyriausybės atstovai. Yra vilčių, 
kad ir ateity susilauksime paramos 
iš vietinės valdžios mūsų menininkų 
bei meninių vienetų veiklai.

ALB Sydney Apyl. Valdyba

paremti leidinį atitinkama auka, lie
kame su geriausiais linkėjimais 

ir su tikra pagarba

Finansų komisijos vardu: 
I. Andrašiūnas

Adresas: 5731 S. Washtenaw
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TAUTOS ŠVENTĖ SYDNEJUJE

Ne dėl rengėjų kaltės Tautos 
Šventės minėjimas Sydnejuje praė
jo skirtingai, kaip kad buvo planuo
ta: tą savaitgali (rugsėjo 10-11 d.d.) 
klubų darbuotojų streikas privertė 
Liet. Klubą, kur turėjo būti visi 
Tautos Šventės minėjimo parengi
mai, savaitgaliui užsidaryti, tad tuo 
pačiu ir pats minėjimas buvo per
keltas į kitą savaitgalį - rugsėjo 
17-18 d.d. Sąryšyje su šia permaina 
radikaliai pasikeitė ir programa: 
Tautos Šventės išvakarės kaip pla
nuota, neįvyko, iš anksto užprašytas 
paskaitininkas irgi pasikeitus laikui 
negalėjo dalyvauti taip, kad minėji
mas atrodė bus iširęs. Tačiau nežiū
rint visų nenumatytų sunkumų vis 
tiek minėjimas praėjo visiškai pasi
gėrėtinai. Rugsėjo 11 d. Tautos 
Šventės proga buvo bažnyčioje iš
kilmingos pamaldos dalyvaujant or
ganizacijoms su vėliavomis ir su visa 
apeigine dalimi, o rugsėjo 18 d. Lie
tuvių Klube įvyko pats minėjimas 
gausiai dalyvaujant vietos tautie
čiams. Apylinkės valdybos pirm. p. 
V. Saudargas minėjimą pradėjo il
gesniu žodžiu, kuris drauge atstojo 
ir trūkstantį paskaitininką. Sekė 
kun. P. Butkaus invokacija ir toliau 
įspūdingai buvo inscenizuota Ber
nardo Brazdžionio poema ’’Vaidila 
Valiūnas’’ Pauliaus Rūtenio inicia
tyva ir kūrybingu sumanumu. Jam 
talkino Daiva Labutytė-Bieri, 
Vytenis Šliogeris (deklamatoriai) ir 
vaidinęs vaidilą Vytautas Asevičius. 
Poeto B. Brazdžionio karšti patrio
tiniai žodžiai, jautriai išpildytojų 
perduoti, klausytojams padarė gilų 
įspūdį. Minėjimas baigtas Dainos 
choro skambiomis dainomis diriguo
jant p. B. Kiveriui, užbaigiant Tau
tos Himnu.

Iš savo pusės Sydnejaus Liet.
Klubo vadovybė irgi parodė gražų 
mostą leisdama visiems minėjimo 
dalyviams nemokamai pasivaišinti 
vieną valandą klubo ištekliais tuo 
pabrėžiant šventinę nuotaiką.

Viską susumuojant minėjimas 
praėjo pasigėrėtinai ir originaliai. 
Ačiū už tai rengėjams - ALB Sydne
jaus Apyl. Valdybai.

LATROBE VALLEY
Rugpiūčio 31 d., apie 29 metus 

Moe mieste išgyvenęs, mirė Bronius 
Umbrasas, 63 metų amžiaus.

Palaidotas Moe kapinėse rugsėjo 
2 d. Nuliūdę liko žmona, dukra ir du 
sūnūs. Velionis malonaus būdo, po
puliarus darbovietėje ir turėjo gerų 
draugų lietuvių tarpe. Laidotuvėse 
dalyvavo per pusantro šimto žmo
nių.

Ilsėkis ramybėje.
TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

Tautos Šventę latrobiečiai minėjo 
rugsėjo 3 d. Morwell mieste. Šis mi
nėjimas buvo nepaprastas, nes 
programą išpildė iš Melbourne at
vykęs Dainavos sekstetas.

Seniūnei atidarius minėjimą ir vi
siems sugiedojus Tautos Himną, še
šios mielos gražios lietuvaitės Z. ir 
B. Prašmutaitės, A. Tamošiūnaitė, 
V. Araitė, L. Pikelytė ir B. Šaulytė, 
žavėjo klausytojus savo išvaizda ir 
dainų išpildymu.

Programoje dalyvavo ir J. Mikš- 
tas paskalydamas savo naujausių 
patriotinių eilėraščių.

Nors viešnios į Moe atvyko šešta
dienį pietų metu ir popietę praleido 
apžiūrėdamos Morwell rudos 
anglies kasyklas ir elektros jėgainę, 
vakare atliko programą minėjime, 
bet ir po minėjimo, vaišių metu, jos 
padainavo gražių dainų, pravedė ra
telius į kuriuos įsijungė ir reumatiz
mo surakintas senimas. Ačiū mie
loms męrgaitėms už atvykimą ir pa-
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garba jų tėveliams už gražų dukrų 
išauklėjimą.

Negalima pamiršti ir vietos lietu
vių, kurie prisidėjo prie minėjimo 
pasisekimo. Ačiū ponams Ališaus
kams suteikusiems globą ir nakvynę 
trims viešnioms, Alei Šabrinskienei 
už loterijos ir rinkliavos pravedimą, 
Vytautui Šabrinskui už muziką ir p. 
A. Šabrinskui už ’’virš normos” fi
nansinę paramą. Ačiū už loterijos 
fantus ponams Kazakauskams, 
Drungilams, Šabrinskamsir p.p. So- 
daičiams.

Rugsėjo 4 d. pakrikštyta Marija - 
Aldona Rosato, Tony ir Veronikos 
Koženiauskaitės Rozato pirmagimė 
dukra a.a.

Ir sumainė žiedelius

Dalia (Mickutė) ir Steven Cimbaly
' 4 . iii ■ J”" - ■

Pas Newcastle lietuvius (b.g.)

TAUTOS ŠVENTĖ

Apylinkės Valdyba surengė Tau
tos Šventės minėjimą rugsėjo 17 d., 
šeštadienį, gražioje St. Peters salė
je. Valdybos pirm. Dr. G. Kišonas 
atidarė minėjimą ir pakvietė prof. 
Dr. V. Donielą skaityti paskaitos, 
kurioje buvo pabrėžiama tautos vie
nybės reikalas siekiant ateities. P. 
Kairys padeklamavo B. Rutkūno ei
lėraštį ’’Lietuva”, harmoningų dainų 
pynę išpildė Zinos Trio gitara paly
dint Valei Zakarauskaitei. Pobūvyje 
matėsi iš Newcastle Art Society 
grupė, latvių ir estų svečių ir gru
pelė iš Newcastle Employment 
Office (Benignos bendradarbiai).

EKSKURSIJA Į LEONO URBONO 
SODYBĄ ’’ARAS”

Newcastle Art Society organi
zuoja ekskursiją į dail. Leono Urbo
no sodybą ’’Aras” spalio 29 d. Va
žiuojama autobusu, iešminė numa
toma sodyboje. Užsirašyti pas Alf. 
Šerną. Kelionė įskaitant ir kepsnius 
iešminėje -11 dol. asmeniui. Jau yra 
10 lietuvių, užsirašiusių į šią įdomią 
išvyką.

Mūsų menininkai Leonas Urbonas 
ir Henrikas Šalkauskas reiškėsi kaip 
lektoriai ir teisėjai Newcastle Art 
Society veikloje, todėl su šia 
draugija išsivystę labai draugiški 
santykiai. Jos nariai vyko su mūsų 
ekskursija metų pradžioje pasigėrė
ti Gyvataro šokiais, dabar jie kviečia 
mus ekskursijon į ’’Arą”.

KOMADIRUOTĖ Į TASMANIJĄ

Sigita Nowazc-Ulanaitė su šeima 
trejiems metams persikėlė į Tasma- 
niją, nes jos vyras yra šiam laikui 
sudaręs sutartį su naujomis B.H.P. 
TEMCO metalo liejyklomis. Regina 
Ulanienė ką tik išvyko dviem mėne
siams pabuvoti su dukros Sigitos 
šeima.

• Moka už indėlius (deposits) 7% metinių palūkanų, už a
terminuotus indelius 10% (nemažiau 1100 ir turi išbūti iki į 
finansinių metų galo t y. birželio 30 d.,. už.atsiimtus term, t 
ind. metų bėgyje - 4%), už {našus (shares) iki 10% divi- V 
dendo. 0
• Teikia paskolas iki f 10000 įkeičiant nekiln. turtą, iš į
11%, asmenines paskolas iki $ 3000 su garantuotojais v 
iš 12%, iki $ 1000 be garantijos iš 13%. Procentai už visas 0 
paskolas užskaitomi kas 3 mėn. n
• Įstaiga vatHat ?
Melbourne šeštadieniais nuo 10 iki 2 vaL pp. Lietuvių Na- \ 
mai, 50 Errol St North Melbourne. ?

Pašto adresas: “TALKA”, Box 4051, G.P.O. Melb. 3001. j 
Adelaidėje, sekmadieniais nuo 1 iki 3 vaL pp. Lietuvių i 
Namai, 6 Eastry St, Norwood. t

pasveikino jaunuosius linkėdamas 
laimingo ir saulėto šeimyninio gy
venimo. Savo žodyje kun. P. Butkus 
priminė lietuvių ir ukrainiečių tautų 
bendradarbiavimą tiek praeity, tiek 
ir dabar, kovojant su bendru priešu 
ir siekiant abiem tautom laisvės. 
Įteikdamas šv. Tėvo palaimintą ro
žinį kun. P. Butkus pabrėžė: ’’mels
kitės abu iš vieno. Kas kartu mel
džiasi, kartu ir gyvena.”

Jaunasis gražiai padėkojo abiejų 
pusių tėvams ir visiems vestuvėse 
dalyvavusiems. Steven yra mokyto
jas, studijavęs trejus metus Romoje 
filosofiją ir teologiją. Dalia yra bai
gusi liet, savaitgalio mokyklą ir mo
kytojų seminariją, taip pat mokyto
ja. Studijuodama reiškėsi lietuvių 
jaunimo veikloj: skautavo, šoko 
tautinius šokius. Buvo išvykusi ir 
metus praleido Europoje.

Abiem linkime šviesaus ir laimin
go gyvenimo.

Spalio 3 d. Dalia Mickutė sukūrė 
šeimą su ukrainiečiu Steven Cimba- 
ly. Sutuoktuvės įvyko ukrainiečių 
bažnyčioje Lidcombe. Jaunuosius 
sujungė ukrainietis kunigas pagal 
rytų apeigas, o šv. Mišias ir pritai
kintą pamokslą pasakė kun. P. But
kus. Vestuvių vaišės vyko parapijos 
salėje Beraloje. Jaunuosius tėvai 
sutiko lietuvišku papročiu - su duona 
ir druska.

Pobūvyje vestuvines ceremonijas 
gražiai pravedė Dalios brolis Remi
gijus, atvykęs iš Pertho. Sveikin
damas jaunuosius Bronius Genys 
pabrėžė Dalios aktyvumą lietuvių 
jaunimo tarpe. Sydnejaus Liet. Klu
bo pirm. p. V. Simniškis taip pat

, r

SKAUTŲ TAUTINĖS 
STOVYKLOS LOTERIJOS VAJUS

Loterijos bilietų platinimas skau
tų tautinei stovyklai paremti jau 
baigtas. Daugiausia bilietų išplatino 
Vytas Leonavičius savo bendradar
bių australų tarpe. Čia dar kartą įsi
tikinta, kad maža Newcastle lietuvių 
bendruomenė turi ieškoti draugų 
vietinių australų tarpe ir galima pa
sidžiaugti, kad jų turime: jie lankosi 
į lietuvių pobūvius, bendrauja su 
lietuviais. a.Š.

Australijos Liet. Skautų Rajono 
Vadija dėkoja p. A. Šernui ir vi
siems loterijos bilietų platintojams 
bei pirkėjams Newcastle lietuvių 
kolonijoje. Nuoširdus skautiškas 
ačiū.

P. Pullinen 
Vadeivė

NEWCASTLE DISKUSIJŲ 
KLUBO SUSIRINKIMO 
APŽVALGA

Rugpiūčio 28 d. p.p. Davies na
muose įvyko D. Klubo susirinkimas. 
Paskaitą ’’Moralinės tradicijos ir jų 
kitimas”skaitė prof. V. Doniela. Te
mai esant plačiai buvo pasirinkta du 
specifiniai aspektai: šiandien vyks
tąs seksualinis laisvėjimas ir agresi
jos problema. Kalbant apie pirmąjį, 
buvo pabrėžta, kad seksualinis su
varžymas yra daugumos socialinių ir 
psichologinių problemų priežastis. 
Moterų išsilaisvinimo kova, kuri 
prasidėjo anglų šalyse, yra pirmoje 
eilėje reakcija prieš anglo-saksų

įsišaknijusį puritanizmą ir jo mo
ralinius varžtus. Šalia kitų priežas
čių, ’’piliulė” ypatingai suteikė mo
terims galimybę iš tų varžtų vaduo
tis ir prelegento nuomone, seksuali
nė revoliucija paveikė moteris stip
riau negu vyrus. Tuo pačiu buvo 
pabrėžta, kad šis laisvėjimas tebėra 
pereinamam laikotarpy, kuris pasL 

reiškia tam tikra įtampa jaunosios 
kartos elgesy, iššaukta konflikto 
tarp naujo moralės supratimo ir 
tradicinio auklėjimo. Čia profesorius 
davė trumpą psichologinę seksuali
nio suvaržymo analizę, pagal kurią, 
pavydas ir ’’dominacijos struktūra” 
(socialinė, religinė ir politinė) yra 
svarbiausi faktoriai. Seksualinė 
laisvė, tikra to žodžio prasme, bus 
atsiekta tik tada, kada į seksualinius 
jausmus bus žiūrima taip, kaip i 
kitas natūralias sensacijas, pav. 
troškulį ar alkį.

Agresijos problema, egzistavusi 
visais amžiais, bet praeity etiškai 
pasmerkta, šiandien yra ne tik pa
teisinama,. bet net legalizuojama 
plačiu globaliniu mastu. Jos prie
žastys randosi tiek asmeninėj psi
chologijoj tiek socialinėj plotmėj ir 
pagrįstos egocentriškumo bruožu: 
aš, mano grupė, mano partija, mano 
tauta ir pan. Iš čia išplaukia visos 
agresijos formos: rasinė, lytinė, so
cialinė (chuliganizmas), ideologinė 
bei politinė. Pav.: komunizmo sąjū
džiai, kurie pabrėždami klasių kovą 
tuo pačiu skiepija ir ugdo neapy
kantos, karingumo, nepasitikėjimo 
jausmus. Ekonominė kompeticija 
irgi ugdo ir pateisina agresiją. Iš 
tradicinių moralių, kurios paliečia 
savitarpį bendravimą, einama link 
priešingos moralės, kuri pabrėžia 
savitarpio kovą.

Po paskaitos buvo diskutuota 
seksualinis auklėjimas mokyklose, 
kintančios pažiūros į vedybinį gyve
nimą ir šeimos vienetą bei santy
kius, meilės sąvoka sąryšy su sek
sualine laisve, neištikimybė ir kiti su 
paskaitos tema susiję klausimai.

Sekantis susirinkimas įvyks 
spalio 2 d. p.p. Žukų namuose. Pas
kaitą skaitys p. A. Šernas.

V. Kristensen 
Reporterė
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Politinė orientacija dabarties Lietuvoj
Dr. ALEKSANDRAS ŠTROMAS

Istoriškai oficiozinė, tarybiš
kai komunistinė sąmonė turėjo 
šaknis tam tikrų Lietuvos visuo
menės sluogsnių tarpe. Tai pir
moje eilėje buvo ta kairioji, ra
dikalioji inteligentija, kuriai so
cialiniai lygybės bei progreso 
idealai atrodė svarbesni už bet- 
kuriuos siaurai nacionalinius 
tikslus bei vertybes ir kurie ap
lamai siejo grynai nacionalisti
nę orientaciją su provincializ
mu bei atsilikimu. (Hitlerio pa
vojus Lietuvai paskatino dauge
li tokių inteligentų į besąlyginę 
simpatiją Tarybų Sąjungai; čia 
paminėtini Liudas Gira, Anta
nas Venclova, Justas Paleckis, 
Juozas Vaišnoras, Petras Cvir
ka, Salomėja Nėris). Antra ver: 
tus, oficiozinė politinė sąmonė 
buvo populiari ir tam tikroje 
dalyje Lietuvos mažumų, pir
moje eilėje žydų ir rusų mažu
mose (tačiau būtina pabrėžti, 
kad tai liečia tiktai tų mažumų 
mažumas), kurios tikėjosi per 
“socialistinius ’“pertvarkymus” 
pasiekti sau pilietini pilnaver
tiškumą ir faktini lygiateisišku
mą, su pagrindinės tautos atsto
vais. Šie du sluogsniai ir sudarė 
tarybų valdžios Lietuvoje pirmi
nę socialinę atramą.

Tarybų valdžiai Lietuvoje Įsi
galėjus, be šių sluogsnių, ją pra
dėjo remti aiškūs konformistai 
bei karjeristai, kurie remtų bet- 
kurią valdžią už betkokį gardes
nio pyrago kąsnį. Tačiau be jų 
tarybų valdžios Lietuvoje rėmė
jų tarpe buvo tam tikra dalis lie
tuviško jaunimo, kuris perėjo į 
TSRS pusę iš visiškai nuoširdžių 
paskatų. Daugeliui kilusių iš že
mesnių visuomenės sluogsnių 
Lietuvos jaunuolių su tarybų 
valdžia staiga atsivėrė tokios 
perspektyvos į mokslą, į aktyvų 
socialinį gyvenimą, apie kurias 
jie nė svajoti negalėtų tradici
nėje Lietuvos visuomenėje. Tos 
jiems atsiveriančios perspekty
vos daugeliui jų pasirodė lyg tai 
paties socialinio teisingumo iši

mą okupacijai tiktai jos pačios 
politinio realizmo jausmo veda
ma, t.y. siekdama išvengti fizi
nio sunaikinimo ir išlikti gyvu 
nacionaliniu organizmu iki ge
resnių laikų. Nacionalinė -. ne- 
priklaųsomybinė ideologija jos 
sąmonėje tokiu būdu neišnyko. 
Su pilietinio karo pabaiga ji nu
stojo savo organizacinio pagrin
do, tos jungiamosios grandies, 
kuri darė ją pastebimu visuome
nės gyvenimo paviršiuje faktu, 
ir persikėlė į individualių įie- 
tuyos žmonių vidinio pasaulio 
sferą.

Paradoksalu, bet faktas: tota
linė oficialios komunistinės po-' 
litinės sąmonės pergalė Lietu
vos visuomenės paviršiuje ilgai
niui išsiliejo į pilną ir galutinį 
šios sąmonės sutriuškinimą. Net 
Lietuvos tradicinės visuomenės 
nariai, kurie buvo ją priėmę į 
savo asmeninių įsitikinimų sis
temą, kurie anksčiau nuoširdžiai 
tikėjo tarybų valdžia ir jos ko
munistiniais idealais, laikui bė
gant, visuomeninės patirties pa
mokų poveikyje visu tuo pilnai 
nusivylė. Manau, kad nesukly
siu pasakęs, jog šiandien Lietu
voje nėra nė vieno lietuvio ar 
net. ir nelietuvio, bet asmens, 
susijusio su tradicine lietuvių 
visuomene, . kuris nuoširdžiai, 
dėl idėjinių sumetimų, remtų 
egzistuojančią Lietuvoje politi
nę santvarką ar tikėtų į tarybų 
valdžios ar komunizmo idealus. 
Kaip liudija “Akiračiuose” 
(1974, nr. 3) autorius iš Lietu-

Gauta žinia, kad Amerikoje mirė 
poetas Petras Pilka, gyvenęs Bosto
ne, sulaukęs 69 m. Yra išleidęs kelis 
poezijos rinkinius, buvęs labai po
puliarus, ypač jo patriotiniai poezi
jos motyvai buvo nuolat kartojami 
įvairiomis progomis pariodikoje, 
minėjimuose.

♦♦♦

kūnijimu, ir todėl jie visiškai 
nuoširdžiai sutarybėjo ir tapo 
entuziastingais Lietuvos inkor
poracijos į “didžiąją Tarybų Są
jungą” šalininkais. Geriausiai 
iliustruoja tokius “komjaunuo
liškos ugnelės” pagautus “nau
jus” Lietuvos bolševikus vėliau 
nusižudžiusio gabaus poeto Vla
do Grybo ar vis dar tebegyvo 
kito poeto Justino Marcinkevi
čiaus vardai.

Žinoma, didžiulės Lietuvos 
visuomenės daugumos politinė 
sąmonė kaip buvo, taip ir tary
binėse sąlygose liko naciona- 
liškai - nepriklausomybinė. Ta
čiau visdėlto negalima užmiršti 
k to, kad Lietuvos visuomenėje 
visgi buvo ir tam tikrų elemen
tų, kurie iš nuoširdžių paskatų 
tapo naujojo režimo rėmėjais 
bei ramsčiais. Pilietinis karas, 
kuris vyko Lietuvoje ištisus 8 
metus (1944-1952), su tam tik
romis išlygomis (nes iš abiejų 
pusių buvo žmonių, kuriems rū
pėjo ne tiek Lietuva, kiek jų 
nuosavas kailis), turėtų būti pa
vadintas atviru tų dviejų politi
nės sąmonės formų susidūrimu. 
Tačiau visos TSRS galybės pa
siekta fizinė komunistų pergalė 
šiame susidūrime jokiu būdu 
nereiškė oficiozinės politinės 
sąmonės Lietuvoje įsigalėjimo. 
Lietuvių tauta taip ir nepasida
vė okupantui bei jo- indoktrina- 
fiijai; ji nutraukė pasipriešini-

SNIEGO PLATUMOS
ALBINAS BARANAUSKAS

Novelė

Albinas Baranauskas pereitais metais lamėjęs Liet. Rašytojų Drau
gijos premiją už stambų veikalą ’’Rudenys ir pavasariai” (išleista du to
mai, numatomas ir trečiasis). Jis jau išleidęs išeivijoje keturias beletris
tikos knygas ir peozijos rinkinį. Čia spausdinama jo novelė iš rinkinio 
’’Sniego platumos”.

Dieną buvo kepta duona, ir trobo
je taip šilta, kad Pušaičiai vakarie
niaudami šluostėsi prakaitą ir kal
bėjo storais, pro nosį, balsais.

Pratirpę langai mėlynavo nuo 
mėnesienos sode. Pušaitis po vaka
rienės išsitiesė lovoje, žiovaudamas 
ir kratydamas barzdą, o mažosios 
mergaitės sulipo ant priekrosnio 
žiūrinėti paveikslų pasakų knygoje. 
Virš jų galvų šnarėjo pasenęs laik
rodis su gegutės nameliu, atkraus- 
tytas iš kerčios, nes nuo šalčio 
smarkiai vėlavosi.

— O pas Krieną, vaje, visi langai 
pliska, — nustebo Pušaitienė, baks- 
terėjusi nosimi į langą.

Vyriausioji duktė Ona paėmė 
mezginį ir rankove nušluostė apra
sojusį stiklą.

— Seklyčioje sėdi. Tai bus vėl pas 
Kostę, žinoma.

— Temstant mačiau, rogės lėkė 
per kalniuką, — prabilo Petras.

Lova sugirgždėjo, ir juos pasiekė 
nekantrus Pušaičio atodūsis: 

vos T. Ženklys, net ir pats A. 
Sniečkus pastarųjų 20-25 metų 
laikotarpyje persiorientavo į 
tautinių interesų gynybą. Ogi ir 
toks savo gyvenimo pradžioje 
besąlygiškas komunistas kaip 
Justinas Marcinkevičius praėjo 
sudėtingą kelią nuo “Pušies, ku
ri juokėsi” (1961) iki “Kated
ros”.

Taigi, oficiozinė politinė są
monė šiuo metu egzistuoja Lie
tuvoje pilno susvetimėjimo, pil
nos alienacijos sąlygose. Bruka
ma per visas masinės informa
cijos bei komunikacijos priemo
nes, ji neranda ne tik jokio po
zityvaus atgarsio individualioj
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— Aš taip sakau, kad iš tų šiaudų 
nebus grūdų...

Jo žmona pakėlė akis lubosna.
— Vaje, tėvai, lyg tavo reikalas, 

kad dabar šneki?
— Užtai šneku, kad Koste ne 

Stankui, ir viskas. Jei dar jo žemė 
būt ko verta — vieni kupstai — o 
taip pat plikas ir be dantų.

— Na vistiek, kokia giminė, — su
murmėjo Pušaitienė, sėsdama prie 
ratelio. — Žemė, tai žemė, bet pasa
kysiu, jį kad ir kars, tai nepa
smaugs. Tu klausyk, — ji įsmeigė 
akis į pašaipos pilną vyro veidą. — 
Grigienę pažįsti? Stankaus teta iš 
mamos pusės, ką dabar sakysi?

— Hm...
— Sena, ir be vaikų, ir šitokie tur

tai... Arba Juodgėla... Juodgėla tik
ras jo pusbrolis!

Pušaitienė nespėjo uždaryti 
burnos, kai vyras juokdamasis pa
rodė į ją pirštu, o Petras, drožinėjęs 
pasieny ant suolo, nusikvatojo.

Senai mačiau prie ko mama

Neseniai Anglijoje praėjo Euro
pos lietuvių studijų savaitė, rengia
ma kiekvienais metais. Ir šios studi-
jų savaitės programoje buvo visa 
eilė gilių ir konstruktyvių paskaitų, 
liečiančių mūsų problemas. Iš pačių 
aktualiųjų paskaitų paminėtinos: 
Dr. Aleksandro Štromo ’’Politinė 
sąmonė Lietuvoje ir atsispindinčios 
joje krašto ateities vizijos” (autorius 
neseniai atvykęs iš Lietuvos ir gerai 
pažįstąs lietuvių nuotaikas tėvynė
je), Dr. Juozo Girniaus paskaita, 
kurią būtų galima pavadinti ’’lietu
vybės nuosmukis išeivijoje” ir Tomo 
Venclovos paskaita apie disidentinį 
sąjūdį Lietuvoje ir Sovietų Sąjun
goje. Šios paskaitos liečia gyvybiniai 
aktualiai mūsų tautines problemas, 
su kuriomis verta supažindinti ir 
mūsų skaitytojus. Čia paduodame 
Dr. Aleksandro Štromo sutrauktoje 
formoje paskaitą, paskelbtą ’’Euro
pos Lietuvyje” Red.

veda...
— Taigi, išlindo yla iš maišo. 

Juodgėla...
Ona taip pat nusijuokė, nepakel

dama akių nuo mezgamos vilnonės 
kojinės. Ratelis sustojo; Pušaitienė 
pasiruošė kovai, sukryžiavusi ant 
krūtinės rankas, laukdama, kada 
baigsis patyčios.

— Ona, klausyk, kokį senį tau ma
ma nor išpiršt, — mirktelėjo Petras, 
kilnodamas antakius.

Ona tebesišypsojo, vedžiodama 
juodomis, ramiomis akimis nuo vie
no į kitą. Mažosios mergaitės, įkni
busios į knygą, atvertė puslapi ir 
ėmė cypti iš nustebimo:

— Žiūrėk, ar tu matai? Žiurkė! Va 
kita... Šitiek žiurkių!

Šalia jų snaudžiąs katinas panie
kinančiai blyksterėjo akimis.

— Mergiščios, — tarė joms mama. 
— Ar neisit gult? Senai laikas po pa- 
talukais.

Paskum ji atsigręžė į savo prie
šus, truputį suerzinta.

— Jūs nesijuokite iš Juodgėlos dėl 
to, kad čia visai nėr iš ko. Ar nema
tote atlaiduose, su kuo jisai šneka? 
Žiūrėk, su Stankevičiais arba, žino
ma, su Kanapinsku, o kaip nuva
žiuoja į Žolynus, tai eina pietų pas 
apskrities viršininką, užtai, kad vis 
giminės. Jie jam senai sako: ko tu 
nevedi?

Šitaip jiems šnekučiuojant, 
mergaitės kaišiojo katinui po nosimi

Nukelta į psl. 6
Mūsų Pastogė Nr. 38, 1977.9.26, psl. 5
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Politinė orientacija...
Atkelta iš psl. 5

sąmonėj, bet ir veikia i ją atgra
sinančiai. Tačiau tai nereiškia, 
kad oficiozinės ideologijos po
veikis į tautos politinę sąmonę 
yrą nulinis. Monopoliškai vieš
pataujanti šios ideologijos pa
dėtis turi bent sekančius neiš
vengiamus politinės sąmonės 
efektus:

1. Apolitiškumo. socialinio 
autizmo bei moralinio cinišku- 
mo; savanaudiškumas ir girtuok
liavimas iš vienos ar susitelki
mas ties grynai meniškais kul
tūriniais interesais iš kitos pu
sės yra ryškiausieji šio efekto 
pasireiškimai.

2. Bukinamąjį efektą, pasi
reiškiantį dezinformuotumu, su
klaidintu elementarių, valdžios 
slepiamų, tautinės istorijos bei 
tradicijų menku žinojimu, dez
orientacija šalies bei pasaulio 
situacijoje.

3. Antagonizuojantį efektą, 
kuris yra - savotiškas pirmųjų 
dviejų efektų padarinys. Tota- 
liškai nepriimdamas oficiozinės, 
ideologijos ir neturėdamas visai 
visuomeninei prieinamų kitų 
šaltinių pozityviai politinei są
monei formuoti, masinis žmo
gus reaguoja j supančią jį poli
tinę aplinką instinktyviai nei
giamai. Ir juo labiau jis verčia
mas prie tos aplinkos prisitai
kyti, juo labiau auga tas jo ne
gatyviosios reakcijos į ją poten
cialas. Iš čia išplaukia jau tokie 
politinės sąmonės reiškiniai, 
kaip ultraksenofobija, ultrana- 
cionalizmas, kerštingumas bei

Sniego...
Atkelta iš psl. 5

žiurkių atvaizdą, raginančiai temp
damos už uodegos. Išbudintas, pik
tas, jis šoko Pušaitienei ant kelių, 
baisiai išgąsdindamas, o iš ten ant 
žemės.

— Užėdėt drignių? Gult! Net pa
kinkiuose nusmelkė...

Bet mergaitės taip susigūžė, 
kumščiais užsikimšusios burnas, kad 
jas tuoj užmiršo, nepaisant retkar
čiais prasiveržiančių juoko spygte- 
rėjimų. Prikaitusioj pirkioj tirštėjo 
ir stingo mieguistas nuobodulys, 
nuo kurio net lempos šviesa jiems 
darėsi kaskart blankesnė.

— Taigi, — paglostė barzdą tėvas'.
— Nėr vėjo. Kaip bus? Sukepėt pas
kutinius miltus, jei taip ilgiau, tai 
liksim be duonos.

— Ketvirtadienį saulei leidžiantis 
sukosi.

— Naujas girnas mėgino. Paleido, 
bet nepavežė, permaža vėjo. — Po 
to, dirbtinai žiovaudamas: — O gal 
kiek pratrynė, ką? Reiks ryt nu
klampoti pažiūrėt...

— Kam reik žirgeliot per sniegą?
— nekantriai pertraukė žmona. — 
Jeigu nemalė, tai, aišku, nėr.

Pušaičio barzda suvirpėjo iš ne
pasitenkinimo.

— Kojos mano, o ne tavo!
— Nes visada pareini prilesintas!
— Pranuks siūlo, kodėl turiu ne- 

imt?
— Šitam nors sykį turės būt galas! 

Kad Pranuks siūlo... Savo dukterį 
nori pragert?

— Mama! — priekaištaujančiai 
įsikišo Ona. — Mama!

— Matai tu juo dabar, matai? Ar 
tai sakysi, nesusitarę? Viens malūne 
geria, o kitas šičia piršlio laukia!

dna fiadėjo mezginį, kaisdama ir 
.WSBMfea: ,.w
Mūsų Pastogė Nr. 38, 1977.9.26, psl. 6

neapykanta, t.y. visas komplek- 
* sas nuotaikų, papras! ai siejamų 

su fašizmu. Taigi būtų neteisin
ga pervertinti, bet dar labiau 
neteisinga kiek reikiant ne
įvertinti oficiozinės ideologijos 
poveikio gyvai Lietuvos politi
nei sąmonei.

Iš to, kas pasakyta, galima pa
daryti bent sekančias, išeivijai 
turinčias reikšmės išvadas:

1. Oficiozinė politinė sąmonė 
neturi krašte jokios rimtesnės 
ar tai nuoširdesnės paramos. 
Todėl neteisinga kaikurių išei
vijos sluogsnių nuomonė, kad 
režimui pavyko bent dalį tautos 
bolševikiškai indoktrinuoti. Iš
eivija savo pažiūroj į kraštą turi 
griežtai skirti tautą nuo politi
nės krašto sistemos, matydama 
tautoje kaip visumoje antipodą 
sistemai.

2. Politinis laukas krašto žmo
nių sąmonėje yra šiandien dėl 
augščiau minėtų priežasčių su
silpnintas; galima net kalbėti 
apie .tam tikrą vakumą politinė
je krašto žmonių sąmonėje. Ry
šium su tuo, išeivijos uždavinys 
yra to lauko stiprinimas visais 
jai įmanomais šviečiamosios 
veiklos būdais: per radiją, spau
dą, asmeniškus kontaktus su 
krašto žmonėmis abiejose gele
žinės uždangos pusėse ir t.t.

3. Gyvoji krašto politinė są
monė yra dominuojama nacio
nalistinių nuotaikų. Tas neabe
jotinai teigiamas faktas rodo 
krašto žmonių ir išeivijos poli
tinių nusistatymų bei tikslų

— Kas čia dabar jum atėjo į galvą? 
Neičiau, va, kad ir pirštųsi, užtai, 
kad taip geria, ir viską...

Tėvas atsisėdo lovoje, tankiai 
mirkčiodamas nuo šviesos.

— Tu sakai, geria. Teisybė, o pa
žiūrėk į Lieknauskėlį, koksai jis bu
vo latras, o kaip gyvena dabar, ir 
kokius turtus užgyveno! Lieknaųs- 
kėlis lakdavo, kaip veršis... Aš dar 
ėjau į mokyklą, o jis jau buvo vy- 
ruks, kavalierius; eina, būdavo, iš 
Vilkabalių girtas, kaip gaidys, tai 
laidom sniegais, pridedam į kišenes 
ledo, arba, nenoriu sakyt, dar ko... 
Kitąsyk pamoka nesibaigia, o jis jau 
atlinguoja per kalniuką, tai, rodos, 
bėgtum pasitikt, nežiūrėtum nė mo
kytojo, nė nieko...

— 0 kas sutvarkė, o kas žiūrėjo 
turto? Žmona sutvarkė, Bronė... 
Valios nedavė, tai šiandie ir viršai
tis, ir trobos plytinės. Kad ne ji, 
tai...

— Taigi, — iškėlė pirštą džiūgau
jąs Pužaitis. — Ona, ar tu girdi, ką 
mama sako? Tu klausyk ir dėkis vis
ką į galvą, užtai, kad mama sako tei
sybę! O Pranuko širdis minkšta, ir 
jis paklausys vieno žodžio, aš ne
meluoju.

Pakliuvusi spąstuosna, Pušaitienė 
užsidegė, atstūmė ratelį ir įsirėmė į 
šonus, garsiai alsuodama iš pykčio. 
Ona neramiai pakilo nuo suolo. Lai
mė, senasis laikrodis nutarė įsikišti 
ir, pravėręs žalias dureles, išstūmė 
gegutę, nors dar trūko dešimties 
minučių. Kukavimas jiems atgaivino 
širdis, tarytum žydinčių alyvų 
kvapsnis iš po sniego juodam sodo 
tankumyne. Pušaitienė atsikvėpė ir 
palingavo galva:

— Jei nori mergaitei gero, tai ne 
grūsk į katorgą...

Tačiau ištikimasis laikrodis, pa
tarnavęs šeimininkams, sucypė to
kiu baimės perimtu girgždesiu, kad 
visi atkreipė akis. Pušaitienė sku
biai pakilo nuo ratelio.

. — Mergiščios, tuojau paleiskite!
Mažytės laikė sučiupusios gegutę, 

neleisdamos atgal į savo pastogę. 

principinę vienybę. Tačiau kar
tu su tuo ši nacionalistinė kraš
tų žmonių politinė sąmonė yra 
pagrįsta daugiau instinktais bei 
emocijomis nei informacja bei 
analize. Dėlto ji nevisada yra 
balansuota, o kartais pasireiškia 
visiškai necivilizuotomis formo
mis. Kitaip tarybinėse sąlygose 
reikalai vargu ar gali susiklos
tyti. Taigi Lietuvos politinės są
monės formavimas labiau infor
muotais, racionaliais bei civili
zuotais pagrindais gali būti at
liktas tiktai išeivijoje, o ryšium 
su tuo turi būti atsisakyta popu
liarios išeivijoje krašto priorite
to koncepcijos. Žinoma, kraštui 
nieko negalima iš šalies prikerg
ti; Lietuvos politinę ateitį lais
vai pasirinks tik pats kraštas ir 
jo žmonės, kai tam atsiras rei
kiamos sąlygos. Tačiau paruošti 
ir pasiūlyti kraštui jo nepriklau
somybės programos principus ir 
įvairius variantus (pagal politi

Vita Force

HORSERADISH
Tabletes (krienai)

Jeigu jums varva nosis ar kankina kitokie bronchiniai negalavimai, 
vartokite VITA FORCE RADISH TABLETES. Po trumpo laiko jums 
tikrai palengvės. Reikalaukita šių tablečių Health Food krautuvėse.

Jos gavo per nagus, ir laikrodis nu
rimo. Bausmė šį kartą jų neaplenkė, 
ir po trumpos valandėlės lovoje pa
sigirdo lygus, tirštas alsavimas ir 
murmėjimas pro miegus.

Kartais būdavo girdėt, kaip lauke 
iš šalčio pokšterėdavo tvora. Pužai
tis atsikėlė, užžiebė liktarną ir išėjo 
šerti nakčiai arklių. Petras metė 
drožinį ir sėdėjo pasirėmęs alkūnė
mis ant stalo, įsmeigęs akis į žiburį.

— Ona... — tarė jis pusbalsiu, kad 
nepatrauktų mamos dėmesio. — 
Ona, neužmiršai, kad šeštadienį pa
rapijos salėje šokiai?

— Žinau, žinau, o ką? — atsakė 
jam sesuo, susimąstydama ir virbalu 
bedžiodama smakrą. — Dabar ant 
kelio baisūs pusnynai.

— Aš pakinkysiu ir nuvešiu.
— Šalta, — galiausiai apsisprendė 

ji. — Nenoriu bastytis nakčia tokiam 
šalty.

Petras metė žvilgsnį į motiną ir 
prisislinko arčiau.

— Šiandien ryte pieninėj Mindau
gas klausė, ar būsim.

— Tai važiuok, — šypterėjo Ona.
Jis nekantriai patraukė pečiais.
— Pati žinai, kad Mindaugas ne 

dėl manęs klausinėja.
Motinos ratelis akimirksniui su

stoja ir staiga ėmė suktis priešingon 
pusėn. Ji krūptelėjo ir pabudo.

— Šičia dabartės...
Jie patylėjo. Petras netikėtai nu

sijuokė.
— Ko juokiesi?
— Atėjo į galvą... Rudenį Luko

šius iš miestelio klausia: pas ką jūs 
kaime buvo šokis? Sakau, niekur, 
nieko nežinau. Šnekam, šnekam, tik 
paskui man dingterėjo, kad Min
daugas bus tą vakarą tampęs armo
niką ant prieklėčio. Žiūrėk tu jo, kur 
girdėt! Net Vilkabaliuos! Lukošiui 
atrodė, kad mūs kaime šoka.

— Gera armonika.
— Sakyk, muzikantas, o ne armo

nika. Dabar paprašė grot salėje, bet 
išsisukinėja, nori žinot, ar tu ateisi.

Ona sudavė jam kojine per veidą.
— Nustok su jais šnekėjęs apie 

mane; lyg neturit, apie ką?
Matydamas, kad ji pakėlė anta

kius, Petras nedrąsiai grįžo savo, 
vieton. Iš lauko atėjo tėvas, balta, 
apšarmojusia barzda, dešimt metų 
senesnis.

— Taip šią naktelę šąlą, kad negali 
atgaut kvapo. Šičia šilta, užtatai ne 

nio pliuralizmo principą) priva
lo išeivija. Ir privalo jau šian
dien. Būdama neatskiriama tau
tos dalis, savotiškas jos avangar
das laisvėje, ji viena ir tegali 
šią funkciją atlikti. Bijau, kad 
savo jėgomis kraštas šito užda
vinio išspręsti nepajėgs. Maža 
to, atsidūręs sąlygose, kuriose 
laisvės bei nepriklausomybės at
statymas pasidarys įmanomas, 
kraštas neišvengiamai jieškos 
savo alternatyvios politinės 
struktūros išeivijoje. Vargas 
turbūt tai išeivijai, kuri tokios 
struktūros modelio bei pagrin
dų, reikalui atėjus, negalės savo 
kraštui suteikti. Bus daugiau

Atsimenate pernai metų Spaudos 
Baliuje Vladą Dumčių, kuris atsive
žė kojinėje stambų kraitį Mūsų Pas
togei? Jis ir šiais metais specialiai 
atvyko į Spaudos Balių, tik šį kartą 
be kojinės, o su tvirtu pažadu Mūsų 
Pastogę paremti artimiausia proga.

nežinote.
Pušaitienė atsistojo, nudulkia 

spaliuotą priejuostę, atsiklaupi 
kerčioj po paveikslu ir persižegnojo 
tačiau bematant pašoko.

— Kaip čionais pasidarė, kad už 
miršau iš lauko atnešt paklodaites 
Jau, žinoma, iššalvėjusios.

Ir nukabino nuo vinies vyro kaili 
nius, bet Ona juos paėmė iš rankų i 
apsivilko pati.

— Poteriaukit, poteriaukit, aš at 
nešiu paklodaites.

Per tuščią virtuvę, kur už lange 
baltavo mėnuo ir iš pečiaus angoi 
tebeplūdo šilima, ji išėjo lauk, su 
virpėdama nu apnikusio kieto spei 
go. Tarp juodų liepų šakų blizgi 
stogai, plikos sienos blyškioje švie 
soje, ištysę, susikryžiavę medžii 
šešėliai patvoriuos, gilios, kaip grio 
viai, rogių vėžės patvartėje, viskas 
atrodė nematyta ir nepažįstama 
Džiūstančios už sodo ant tvoros pa 
klodės tebebuvo stangrios nue 
drėgmės. Kitoj pusėj upės tiesės 
užpustyta lanka be jokios dėmės, b( 
šešėlio, spindinti ir lygi iki pat Alks 
ninės, kur tamsus akiratis sieki 
dangų. Nė garso, nė lengviausio pa 
dvelkimo šitame neaprėpiamai™ 
sniegyne, ties kuriuo blykčiojc 
žvaigždės, viena po kitos išnykda 
mos ir vėl užsidegdamos...

Ji surinko paklodes ir ketino grįž 
ti, kai tolių ramybė staiga taip užke 
rėjo, kad Ona, sulaikiusi alsavimą 
parymo ant tvoros, negalėdama ati 
traukti akių nuo bekraščio sniege 
ploto po šviesiu dangumi. Iš karte 
nuo tokios tuštumos ir tylos jai pa 
sidarė ilgu ir baugu, tačiau netrukai 
kažkur toli sužvangėjo rogių skara 
balas, linksmai virptelėdamas du ai 
tris kartus, ir jos širdis pašoko ii 
džiaugsmo. Negalėdama nustygt 
vietoje, Ona apsisuko ir takeliu grį 
žo trobon, mėnuliui šviečiant į akis 
pilna nesuprantamos laimės.

Viduje namiškiai rengėsi miegoti
— Kad šąla, tai šąla — žvaigždė; 

mirkt, mirkt... — juokdamosi ėmė 
pasakoti Ona, lyg būtų grįžusi si 
naujienomis iš svečių. — 0 pas 
Krienus dar šviesu, šitaip jie dabai 
tenąis įsilinksmino!

Niekas nebeatsakė, bet visi atro 
dė truputį nustebinti šitokio jos 
linksmumo nuobodų, miegūstą žie 
irios vakarą...’
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ŽIEMOS SPORTO ŠVENTĖ 
rezultatai

GREITASIS NUSILEIDIMAS
1. Alg. Vaitiekūnas Melb. 16.9
2. D. Binkis Syd. 17.5
3. Andr. Vaitiekūnas Melb. 18

SPORTAS
MELBOURNE

1977 m. Australijos lietuvių Žie
mos Sporto Šventės, įvykusios rug
sėjo 17-18 d.d., varžybų rezultatai:

/yru slalomas
L V. Bagdonas Syd. 20 s.
!• N. Pilka Canb. 20.4
I. D. Kraųsevičius Syd. 22.
L M. Mauragis Canb. 22.2
i. J. Liutikas Canb. 22.7
i. 7. A. Garolis Syd. ir

A. Vaitiekūnas Melb. po 24 s.
i. V. Binkis Syd. 24.5
I R. Daukus Canb. 25.
0. A. Šimaitis Syd. 26.5.

1REITASIS NUSILEIDIMAS 
.. V. Bagdonas Syd. 15.8 s.
I. J. Liutikas Canb. 16.7
i. D. Kraucevičius Syd.
i. V. Binkis Syd.

IR NAUJOJI ZELANDIJA

Maldos Apaštalavimas

Jo Šventenybė popiežius Paulius 
[ spalio mėn. MA nariams skyrė 
kančias intencijas:
endrąją-už individualių asme

nų ir bendruomenių sąmoningesni 
susipratimą misijų reikalais;
misijų- kad 50-toji Misijų Dienos 
metinė sukaktis paskatintų dar 
glaudesnį misijonierišką bendra
darbiavimą, ypač su Šv. Sosto veikla 
šioje srityje.

Trumpas rytmetinis aukojimas: 
VISA AUKOJU TAU, ŠVEN
ČIAUSIOJI JĖZAUS ŠIRDIE!

Brangus Broli, Sese!
1927 metų sekmadienis prieš 

Kristaus Karaliaus šventę, t.y. spa
lio 23-ji buvo pašvęsta Misijų Die
nai. Taigi, šių metų spalio 23-čią bus 
švenčiama 50-ji Misijų Diena arba, 
kaip mes vadiname, tos dienos auk
sinis jubiliejus.

Jeigu mes pasitenkintumėm tik 
vieną kartą į metus ir tik tos dienos 
proga pasvarstyti misijų reikalus ar 
susirūpinti Šv. Sosto vadovaujamo
mis misijomis, vykdančiomis Kris
taus įsakymą: ’’Eikite į visą pasaulį 
ir skelbkite Evangeliją visai kūrini
jai” (Mk. 16.15), tuo labai mažai pri- 
sidėtumėm prie jų sėkmės. Iš tiesų 
Misijų Dienos minėjimas turėtų būti 
kulminacinis punktas ir spontaniška 
manifestacija tos misijonieriškos 
dvasios, kuri turėjo būti gyva, ug
doma ir stiprinama malda ir auko
mis per ištisus metus.

Artėjant Misijų Dienos auksiniam 
jubiliejui yra gera proga pakratyti 
savo sąžines: kuo mes konkrečiai 
esame prisidėję prie misijų veiklos, 
kiek mes buvome tuo atžvilgiu susi
pratę ir sąmoningi ir ką mes ryžta
mės ateičiai misijų sėkingumui. Šie 
yra pagrindiniai klausimai kiekvie
nam iš mūsų ir taip pat iš jų išplau
kiant Maldos Apaštalavimo intenci
ja spalio mėnesiui.

Reiškia, trilypis klausimas laukia 
mūsų atsakymo:
1. ar pagal savo išgales prisidėjome 
prie misijonieriškų pašaukimų ug
dymo bent savo malda,
2. ar ir kiek rūpinomės misijų šelpi
mu tiek moraliai, tiek materialiai,
3. ir pagaliau, turėdami prieš akis 
šiandieninę religijos situaciją pa
saulyje, turime savęs Viešpaties 
akivaizdoje paklausti - ar bandome 
rimtai įsisąmoninti, kad mes esame 
tiesioginiai įpareigoti aktyviai 
bendradarbiauti Kristaus Bažnyčios 
plėtroje, kaip Kristaus mistinio kū
no nariai? glaudžiai su Juo sujungti 
Per šv. Krikštą, Sutvirtinimą ir Eu
charistiją.

Kun. S. Gaidelis, S. J.

5. A. Garolis Syd. visi po 17 s.
6. N. Pilka Canb. 17.2
7. M. Mauragis Canb. 17.5
8. R. Daukus Canb. 17.5
9. A. Vaitiekūnas Melb. 17.6

MOTERŲ

SLALOMAS
1. O. Pilkienė Canb. 23.5
2. L. Daukienė Canb. 26
3. M. Vaitiekūnaitė Melb. 26.1
4. G. Viliūnaitė Syd. 2 m. 32 s.

GREITASIS NUSILEIDIMAS
1. O. Pilkienė Canb. 17.2
2. M. Vaitiekūnaitė Melb. 17.7
3. L. Daukienė Canb. 20
4. G. Viliūnaitė Syd. 2 m. 45 s.

JAUNIAI

SLALOMAS
1. Alg. Vaitiekūnas Melb. 22
2. D. Binkis Syd. 24
3. Andr. Vaitiekūnas Melb. 24

PAS MUS IR KITUR
MIRUSIEJI TASMANIJOJE

Rugpiūčio 18 d. Hobarte mirė 88 
m. amžiaus Barbara Kaitinienė. Ve
lionė kilusi nuoTauragės. Daug var
go patyrė Vokietijoje vyrui ir sūnui 
žuvus, globojo ir augino didelę savo 
ir sūnaus šeimą. Australijoje iki 
mirties gyveno pas sūnų Martyną. 
Laidojant atsisveikinimo žodį tarė 
vietos lietuvių b-nės pirm. J. Pašve- 
vičius. Velionė paliko dar vieną sūnų 
Vokietijoje ir eilę vaikaičių.

Rugpiūčio 26 d. staiga mirė Pet
ras Šlegeris, kilęs iš Šaulių. Į Ho- 
bertą atvyko 1948 m. Nesusisiekda
mas su artimaisiais Lietuvoje jis 
gyveno vienas, skaitė lietuvišką 
spaudą ir lankydavosi lietuvių pa
rengimuose. Į kapus palydėjo ne
mažas skaičius lietuvių ir prie kapo 
atsisveikinimo žodį tarė apyl. pirm. 
J. Paškevičius. Velionio laidotuvė
mis pasirūpino ir šermenis surengė 
Juozas ir Erika Paškevičiai. j.p

Rugsėjo 18 d. būrelis artimųjų ir 
bičiulių susirinko pas p.p. A. ir M. 
Reisgius palinkėti laimingos kelio
nės ir atsisveikinti su Liuda Apiny- 
te, kuri ilgesniam laikui išvyksta į 
Europą.

Praleidusi apie šešetą savaičių 
Europoje aną savaitę sugrįžo namo 
p. A. Saudargienė. Iš tiesų tai buvo 
jos daugiau studijinė kelionė norė
dama pasipildyti medžiagos savo 
rašomai knygai. Sakosi, kelionė bu
vusi labai sėkminga, tik ten bebū
nant Europos oras buvo labai pabiu- 
ręs: nors pati vasara, bet oras buvo 
šaltas, lietingas.

♦**

Perkeliavęs su moksline ekspedi
cija skersai Pietų Ameriką Amazo
nės upe nuo versmių iki žiočių prieš 
keletą savaičių į Sydney pas tėvus 
sugrįžo Povilas Janavičius. Tai buvo 
didelis jaunam žmogui išgyvenimas.

Dail. Leonas Urbonas jau eilę 
metų remia Mūsų Pastogę tiek 
bendradarbiaudamas, tiek dovano
damas paveikslą Mūsų Pastogės 
spaudos baliaus loterijai. Nedrįstant 
jo perdaug išnaudoti, šį kartą į jį ne
buvo kreiptasi, bet į spaudos balių 
atvyko atsiveždamas ir paveikslą,

JAUNUČIAI

SLALOMAS
1. D. Pilka Canb. 27.4
2. A. Daukus Canb. 27.5
3. D. Mauragis Canb. 29

GREITASIS NUSILEIDIMAS
1. D. Pilka Canb. 21.2
2. D. Mauragis Canb. 22
3. A. Daukus Canb. 23

KITI LAIMĖTOJAI

Vyrų komandiniai laimėtojai: 1. 
Sydnejus -115.8 tšk., 2. Canberra - 
116.7 tšk., 3. Melbournas -122.5 tšk.

Šventės geriausias slidinėtojas 
Vik. Bagdonas - Sydnejus ir moterų 
- O. Pilkienė - Canberra. Jaunių - 
Alg. Vaitiekūnas Melb. ir jaunučių - 
D. Pilka - Canb. Drąsiausia slidinė- 
toja - G. Viliūnaitė - Syd. Jauniausia 
ir jauniausias slidinėtojai brolis ir 
sesuo Daukai - Canb. •

Platesnį raportažą iš šios šventės 
skaitysime sekančiame M.P. nume
ry.

kuris buvo įrikiuotas tarp kitų lote
rijos vertingų fantų. Ačiū, Leonai!

Pietų Australijos Švietimo minis
terija po lietuvių didelių pastangų 
pagaliau leido lietuvių Švietimo Ta
rybai sudaryti ir pravesti abiturien
tams lietuvių kalbos egzaminus 
brandos atestatui. Taip pat Švieti
mo Taryba gavo iš P. A. vyriausybės 
225 dol. paramos lituanistinių kursų 
išlaikymui.

Pavergtųjų Tautų Komitetas 
Adelaidėje spalio 1 d. rengia Ade
laidėje didelę demonstraciją prieš 
Sov. Sąjungos imperializmą su šū
kiais laisvės pavergtiesiems 
kraštams.

Architektas Antanas Lapšys 
Adelaidėje laimėjo 1977 m. archi
tektūros premiją už Noarlunga vie
tovėje Civic Centro projektą. Mūsų 
gabiam architektui premija bus 
įteikta spalio 19 d.

Skulptorės Ievos Pocienės kūrinių 
paroda, įvykusi rugpiūčio 6-28 d.d.

padėka
S.L.M.S^G. D-jos 25 metų minėji

mas praėjo sėkmingai, tačiau nevėlu 
pareikšti nuoširdžią padėką visiems 
prisidėjusiems prie jo pasisekimo.

Didelė padėka p. M. Reisgienei 
kuri su p. B. Ropienės uolia pagalba 
daug darbo įdėjo suroganizuojant 

• bei suderinant tautinius rūbus ir 
jiems modelius, visa paruošė paro
dai. Parūpino taip pat verpimo ratelį 
ir audimo eksponatams visą žalią 
medžiagą ir išdėstymą tos reikš
mingos parodos. Puikiai ir estetiškai 
modeliavusioms p.p. D. Ankienei, R. 
Badauskaitei, M. Delhunty, C. Gin- 
talaitei, A. Kavaliauskaitei, M. Ka
valiauskienei, E. Kiverytei, G. Zi- 
gaitytei, G. Viliūnaitei, V. Viliūnai- 
tei, labai dėkui! Ačiū p. J. Viliūnie- 
nei, kuri kaip visos programos pra
nešėja gražiai pristatė komentuoda
ma kiekvieną rūbą ir modelį. Gyvam 
paveikslui scenoje verpėjai p. V. 
Croft taip pat dėkui. Visa tai atlikta 
pasigėrėtinai.

Dėkingos ’’Dainos’’ Moterų Choro 
dirigentei p. Z. Belkutei ir jos vado
vaujamam chorui atlikus taip puikiai

SPORTO ŠVENTĖ

Gruodžio pabaigoje įvyksta tradi
cinė sporto šventė Hobarte, Tasma- 
nijoje.

Melbourno Varpas jau baigia su
organizuoti reprezentaciją krepši- 
nyje, golfe ir stalo tenise, bet stoko
ja atstovų kitose sporto šakose. Tai
gi kviečiame melburniškius sporti
ninkus subrusti ir papildyti mūsų 
reprezentaciją ir kitose sporto ša
kose. Papiginta grupinė kelionė į 
Hobart ir atgal kainuoja $ 82.30, ir 
lėktuvas išskrenda 77.12.26 2.30 v. 
p.p. ir palieka Hobart 78.01.01 2.05 
v. p.p.

Užinteresuotus prašome skubiai 
registruotis pas Varpo pirmininką 
R. Ragauską tel. 93 6574. Jei yra 
plaukikų, nauja sporto šaka šventė
je, juos prašome registruotis pas L. 
Baltrūną tel. 857 9449 tarp 6-8 v.v.

Tuo pačiu primename melburniš- 
kiams, kad sekantis Varpo parengi
mo pelnas skiriamas pasiuntimui 
mūsų sportininkų į pasaulio lietuvių 
žaidynes Toronto kitais metais. 
Prašome gausiai dalyvauti!

Sekretorius

Avenel Bee galerijoje Adelaidėje, 
praėjo sėkmingai ir buvo labai pa-
lankiai įvertinta kritikų vietos 
spaudoje.

♦♦♦

Moterų sekcija Adelaidėje spalio 
2 d. Liet. Namuose rengia savo tra
dicinį madų paradą.

***
Adelaidės taut, šokių grupės Žil-n 

vino metinis koncertas įvyko rugsė
jo 24 d. Liet. Namuose. Žilvinas 
nuolat rodosi saviesiems ir kitatau
čiams.

Poetas Tomas Venclova, šių metų 
pradžioje kaip disidentas išleistas į 
Vakarus, su galimybe po penkerių 
metų sugrįžti į Lietuvą, t.y į Sovietų 
Sąjungą. Dabar gauta žinia, kad 
Sov. S-gos užsienių reik, ministerija 
jo pasą paskelbė negaliojančiu be 
teisės grįžti į Sov. Sąjungą, moty
vuojant jo antisovietine veikla. To
mas Venclova liudijo Žmogaus Tei
sių Komisijoje Amerikoje, turėjo 
visą eilę pasikalbėjimų su žurnalis
tais atskleisdamas sovietinę tikrovę 
ir dėl to sovietų akimis jis pasidarė 
kaip Sov. sąjungos šmeižikas.

dainas, tautinių šokių ’’Gintaro” 
mergaičių grupei, kuri kaip visuo
met žavėjo.

Ačiū p.p. V. Kabailienei, A. Vin
gienei, A. Grinienei už taip meniškai 
ir įspūdingai paruoštą rankdarbių 
parodą. Nuoširdi padėka visoms, 
pristačiusioms eksponatus, audinių 
ir juostų skolintojoms p. B. Ropie- 
nei, L. Stašionienei, O. Stašionienei, 
ponioms kurios paskolino tautinius 
rūbus parodai. Gaila, dėl vietos sto
kos visų išvardinti neįmanoma.

Brangioms draugijos narėms taip 
gausiai aukojusioms pyragų ir atė- 
jusiom į talką, nuoširdi padėka!

Labai dėkui kun. P. Butkui, ir vi
soms organizacijoms už nuoširdžius 
sveikinimus. Adelaidės Moterų 
Sekcijai, Melbourne Moterų Drau
gijai, Sydney Ramovėnų Skyriui, 
kurių sveikinimus dėl pašto streiko 
gavome po minėjimo.

Ačiū visiems mieliems svečiams, 
taip gausiai atsilankusiems.

O. Baužienė
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TAUTOS ŠVENTĖ
TAUTOS ŠVENTĖ PERTHE

Rugsėjo 11 d. Pertho lietuvių 
bendruomenės pirmininkas p. J. 
Miliauskas, pasidžiagdamas skait
lingu tautiečių dalyvavimu, pareiš
kė, kad šios dienos minėjimas yra 
tąsa rugsėjo 8-sios, pradėtos per ra
diją, šventės.

Sugiedojus Tautos Himną p. Kuz
mickas, aptaręs šventės reikšmę - 
lenkų klastingai sutrukdytą kuni
gaikščio Vytauto karūnaciją, perėjo 
į nepriklausomybės dienų atgavimo 
laikotarpi vaizdžiai papasakodamas 
įvykius karo pabaigoje prieš nepri
klausomybę paskelbus ir pirmuosius 
nepriklausomybės metus. Kai vy
riausioji Lietuvos Taryba dar 1917 
m. griūnant frontams kreipėsi į ka
riaujančias šalis ir vėl Lietuvos že
mėje leisti atstatyti nepriklausomą 
Lietuvą ir į popiežių, prašydama 
tarpininkauti ir užtarti, vokiečiai 
tuoj pasiūlė nepriimtinas politines ir 
ūkines sąlygas; rusai vietoj atsaky
mo pasiuntė ’’kapsukus, angarie- 
čius”, vedinus raudonąsias gaujas 
Lietuvai vaduoti, o popiežius visai 
neatsiliepė.

Nežiūrint to, nepriklausomybė vis 
tiek buvo paskelbta, ir Lietuva savo 
jėgomis ir savanorių ryžtu bei visos 
tautos pasiaukojimu atsigynė nuo 
raudonųjų ir vokiečių. Besiginant 
nuo užpuolikų, lenkai, smogdami i 
nugarą, užgrobė Vilniaus kraštą ir 
šmeižtais bei melagingais skundais 
trukdė Lietuvos pripažinimą ir jos 
priėmimą į besikuriančią Tautų Są
jungą. Tik milijonu Amerikos lietu
vių surinktų parašų palankiai nutei
ktai Amerikai užtariant Lietuva bu
vo pilnateisiu nariu priimta į Tautų 
Sąjungą ir daugelio valstybių, įskai
tant ir Sovietų Sąjungą, buvo pri
pažinta teisėta valstybe. Tada ir 
Vatikanas, pripažinęs Lietuvą, 
įsteigė Kaune arkivyskupiją (tuo 
įteisindamas Vilniaus užgrobimą, 
J.Š.).

Lietuviškai nemokančiam jauni
mui trumpą rašinėlį angliškai 
paskaitė E. Stankevičius: apie šios 
dienos reikšmę, Lietuyos pavergi
mą, tautiškumą, religijos persekio
jimus.

Prof. Z. Budrikis, rugsėjo 8 d. 
kalbėjęs per radiją angliškai lietu
viškai nemokantiems, trumpai pa
minėjęs neįvykusią Vytauto karū
naciją ir per tat pagreitintą jo mirtį, 
šoktelėjo porą amžių į Vilniaus kul
tūrinę praeitį. 1979 m. Vilnius švęs 
seniausio Rytų Europoj universiteto 
keturių šimtų metų jubiliejų. Prof. 
Z. Budrikis, lankydamasis Vilniuje 
1976 m. yra matęs dideles paruošas 
atžymėti šiam reikšmingam jubilie
jui. (Neabejotina, kad lietuviai šia
pus ir anapus šiam įvykiui ruošiasi ir 
kad ta proga bus rengiami minėji
mai ne tik akademikų, bet ir plačios 
visuomenės, išleidžiant specialius 
leidinius, laikraščių laidas, rengiant 
parodas, paskaitas ir t.t.).

Minėjimo meninėje dalyje pasiro
dė: p. Plučaitė, deklamuodama, Lin- 
gis pagrojo akordeonu, šatrijiečiai 
pašoko keletą šokių, o pabaigai p.p. 
Miliauskienė ir Repševičienė pasi
gėrėtinai padainavo dvi dainas.

Po programos vyko įprastas su
neštinis pasivaišinimas.

J.Š.

PAMINĖTA TAUTOS ŠVENTĖ

A.L.B Albury Apyl. Valdyba su
organizavo Tautos šventės minėji
mą rugsėjo 10 d. Beechworth’e pas 
p.p. Makarevičius. Apyl. Valdybos 
pirmininkas p. B. Leitonas pradėjo 
minėjimą paskalydamas dienai pri
taikintą referatą. Jis giliai apgailes
tavo, kad vis mažiau ir mažiau tau
tiečių dalyvauja lietuvybės išlaiky
mo ir Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo darbe. R. Makarevičiūtė 
paskaitė tą patį referatą angliškai, 
kurį labai gražiai išvertė A. Gaide
lis. Vija Gaidelytė padeklamavo ei
lėraštį, o Jūratė Gaidelytė deklama
vo savos kūrybos eilėraštį ’’Lietuvos 
sapnas”. Minėjimą užbaigėme Tau
tos Himnu..

Po minėjimo sekė vaišės, kurias 
paruošė mūsų ponios. Vaišių metu 
valdybos pirmininkas padėkojo il
gamečiu! valdybos nariui ir buvu
siam pirmininkui p. S. Valiui už jo 
ilgą ir šakotą veiklą mūsų apylinkė
je, o J. Gaidelytė apylinkės tautiečių 
vardu įteikė jam adresą ir dovaną. 
Taip pat jam sugiedojome ’’Ilgiausių 
metų”.

Taip besivaišinant ir lietuviškai 
bendruojant ir nepastebėjome, kad 
jau laikas keliauti į namus. Šia proga 
tenka gili padėka mūsų ponioms, o 
ypač poniai S. Makarevičienei už 
puikias vaišes.

B.L.

ATNAUJINKITE

M.P. PRENUMERATĄ

SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBAS
16*18 East Terrace, Bankstovn. TėL: 708-1414

ŠEŠTADIENIAIS IR SEKMADIENIAIS ŠOKIAI GROJANT 
GOLDEN TRIO KAPELAI

Spalio 1 d.

Pavasario šokiai
su programa

Sidnėjaus Liet. Klube perkant iš
nešimui didesniais kiekiais duodama' Primename, kad šeštadienių šokių 
10% nuolaidos už spiritinius gė- vakarais visi turi dėvėti klubo tai- 
rimus ir 5% už alų. syklėse nurodytą aprangą.

KLUBAS ATVIRAS: ŠOKIAI grojant Golden Trio kapelai
pirm.-treč. 4-10 vai., ketv.- 4-11 vai., šešt. 8-12 vai., sekm. 7-10 vai. 
penkt. 4-12 vai., šešt. 2-1 vai., sekm. 
12.30 - 11 vai.

Antradieniais stalo tenisas
Trečiadieniais šachmatai
Ketvirtadieniais dvigubi jackpotai

VALGYKLA veikia: pirm. - penk. 
6-9 vai., šešt. 6-10 vai., sekm. 1-9 vai. 
Valgyklos vedėja G. Kasperaitienė

LINKSMAVAKARIS
Rengia Sporto Klubas VARPAS

LIETUVIŲ NAMUOSE, Nth Melbourne
šeštadienį, spalio 1 dieną, 7.30 vai.

Kaina 7 dol. Jauniams, pensininkams 5 dol.
Bilietai pas J. Červinską tel. 48 4366, V. Balnionienę tel. 699 8949, R.

Ragauską tel. 93 6574

Informacija

PADĖKA
ADELAIDĖS LIETUVIAMS

Noriu padėkoti Adelaidės lietuvių 
bendruomenės nariams už šiltą pri
ėmimą, o ypatingai p. Taparui ir 
p.p. Morkūnams už nuoširdžią globą 
man lankantis Adelaidėje.

Taip pat dėkoju kun. Spurgiui už 
vaišingumą Katalikų Centre.

Tuo pačiu noriu pasveikint Ade
laidės jaunimą už jų skaitlingą daly
vavimą minėjime ir diskusijose, ku
rios, tikiuosi, atnešė vaisių. Gera 
valia - vienybės privalumas.

Jūsų

PAIEŠKOJIMAS

Paieškoma Čaprockio šeima, kilu
si iš Panevėžio. Prašoma atsiliepti 
šiuo adresu: Dr. L.M. Lavrin, Tel. 
(042) 741411, Cringila.

TRYING TO CONTACT ČAP- 
ROCKIS FAMILY OF PANEVĖ
ŽYS. PLEASE REPLY DR. L.M. 
LAVRIN Tel. (042) 741411,
CRINGILA
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VIENYBĖJE STIPRYBĖ

Sydnejaus lietuvių jaunimas, no
rėdamas palaikyti tampresnį ryšį 
tarpusavyje, nutarė spalio 16 d. 
bendromis jėgomis ruošti mašinų 
lenktynes (observation car rally). 
Mašinos susirinks 10 vai. ryto prie 
Lietuvių Klubo, Bankstowne. Čia 
bus išduodami nurodymai ir lenkty
nių taisyklės. Mašinose be vairuoto
jo galės važiuoti navigatorius, ste
bėtojas ir kiti, kurių svarbiausias 
uždavinys bus viską matyti kas yra 
pakelėje ir tuo būdu surinkti dau
giau taškų. Laikas bus svarbu, ta
čiau mašinų greitis turi būti ribotas 
pagal valdžios įstatymus. Laiko bus 
duota pakankamai, todėl nereiks 
skubėti. Pasiekus kelionės galą ren
gėjai patikrins važiuotojų atsivežtus 
popierius ir nustatys jų vertę taš
kais.

Šiose lenktynėse mašinų skaičius 
nebus ribotas. Mašinos privalo tu
rėti rėmėją (sponsor), kuris 
sumokės lenktynių registracijos 
mokestį (25 dolerius). Daugiausiai 
taškų surinkusiai mašinos įgulai bus 
įteikta piniginė dovana. Mašinos, 
kurios neturės rėmėjo registracijos 
mokesčio, taip pat galės dalyvauti 
susimokėję 5 dolerius (privačią re
gistraciją). Šios grupės laimėtojui 
taip pat bus įteikta dovana.

Lenktynės baigsis skautų žemėje 
Ingleburn, po kurių pirmą valandą 
prasidės Gegužinė ir ’’Barbeque”. 
Bus muzika, dainos, šokiai ir žaidi
mai. Prityrę skautų kepėjai keps 
kepsnius ir vaišins svečius tauriais 
gėrimais. Jaunimui bus vaisvande
nių ir t.t.

Prašome visus atsilankyti į šią 
pavasario šventę gamtoje.
Aušros Tuntas ir S.L.S.K. Kovas

*****
Nuo spalio 2 iki 10 dienos vyksta 

pagarsėjęs Bowral Tulpių Festiva
lis, į kurio rėmus įeina ir dail. Leono 
Urbono sodyba Aras. Tuo metu Aro 
sodyboje vyks dailininko kūrybos 
paroda ir pati sodyba bus atvira fes
tivalio dalyviams ir svečiams. Pa
čiame pastate bus išstatyta naujau
sių L. Urbono darbų, o lauke - 
skulptūrų. Sodyboje atsivėrė dar 
vienas tvenkinys, o piknikautojams 
įrengta net trys krosnys kepsniams. 
Svečiai gali pasistatyti sodyboje pa
lapines ir praleisti naktį kitą gamtos 
prieglobsty. Sodyboje taip pat bus ir 
auksakalio Malcolm Smith darbų 
parodėlė - žiedų, auskarų ir kitokių 
auksakalystės darbų.

Reikia pastebėti, kad minimas 
auksakalys M. Smith padovanojo 
vieną savo darbo žiedą Mūsų Pasto
gės spaudos baliaus loterijai

L.D. Cox
ALB Krašto Valdybos narys 

Jaunimo Reikalams

KUSI) PASTOSE
AUSTRALIAN LITHUANIAN
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