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EINŠTEINO ŠIMTMETIS
Kovo 14 d. suėjo 100 me

tų, kai Ulm mieste, pietų 
Vokietijoje gimė Albert 
Einstein, vėliau išaugęs 
mokslininkas, kuris moksle 
padarė tokį revoliucinį per
versmą, kokio nebuvo žmo
nijos istorijoje. Jis praktiš
kai buvo teoretikas, tačiau 
vėliau jo paskelbtos teorijos 
buvo matematiškai ir net 
eksperimentaliai patikrintos 
ir pasitvirtino. Visus savo 
išvedžiojimus jis grindė re
liatyvizmo teorija, kurios ir 
šiandie ne visi mokslininkai 
supranta, bet ja remiasi. 
Pagal Einšteino išvedžioji
mus prieita prie atomo su
skaldymo, kas buvo pir
miausia panaudota ginkluo
tėje. Kitaip sakant, Einštei
nas atkėlė vartus į atominę 
erą, o tuo pačiu įdavė žmo
nijai fantastišką įrankį, ku
ris tuo pačiu pasauliui gali 
būti palaima arba visiškas 
sunaikinimas.

Einšteino šimtmečio proga 
išleistas pašto ženklas 

Amerikoje

POKALBIS SU TOMU 
VENCLOVA BARCELO- 
NOS DIENRAŠTYJE

Išsamų pokalbį su Tomu 
Venclova paskelbė svar
biausias Barcelonos dien
raštis La Vanguardia (1978 
spalio 15 d.). Čia pateikiame 
keletą ištraukų iš Venclovos 
atsakymų į žurnalisto Fer- 
ran Monegal klausimus:

"Lietuva, kurios istorija ir 
tradicija yra totaliai skirtin
gos nuo rusų tautos, šian
dien gyvena totalioje pries
paudoje".

"Lietuvoje esame nusi- 
starę prieš rusus ir prieš 
sistemą, t.y. prieš invaziją ir 
prieš religiją. Be to, yra ir 
religinis veiksnys. Lietuva 
yra esminiai katalikiška ša
lis, ir religija ten smarkiai 
persekiojama.”

"Sovietų Sąjungoje dar
bininkija dar nėra organi
zuota... Lietuvoje padėtis 
yra skirtinga. Disidentų 
grupėse atstovaujamos vi
sos visuomenės klasės”.

"Nežinojimo skatinimas

Vaikystėje Einšteinas ne
parodė išskirtinų gabumų. 
Mokykloje jis buvo laikomas 
tokiu, iš kurio nieko negali
ma tikėtis. Tik vėliau pasi
reiškė jo maištinga prigim
tis ir palinkimas į fiziką bei 
matematiką. Baigęs techno
logijos institutą Šveicarijoje 
jis ilgesnį laiką dirba paten
tų įstaigoje, kur jis turėjo 
daug laiko mąstyti. Čia pir
miausia ir gavo užuomazgą 
jo teorijos, kurias vėliau 
reikėjo atitinkamai sufor
muluoti.

Reliatyvumo spekuliaci
jos prasidėjo su šviesos 
problema - jos greičiu ir ke
liavimo būdais, kol priėjo iš
vados, kad energija sklin
danti iš masės šviesos for
ma. Iš čia ir garsioji Einštei
no formulė - E mcT2, kas 
reiškia, kad energija (E) 
lygu masei (m) padaugintai 
iš šviesos greičio kvadrate 
(c®). Tas atidarė vartus į ne
išsemiamus energijos šalti
nius, sukauptus masėje su
skaldant atomą. Jam buvo 
paskirta Nobelio premija 
1921 metais.

Praėjo daug laiko, kol 
Einšteino teorijos realiza
vosi, bet jis ir iki šiandien 
dar galutinai neišsemtas. 
Mirė Einšteinas 1955 m. 
Amerikoje.

yra vienas būdų išsilaikyti 
valdžioje. Todėl vienas Hel
sinkio Grupės tikslas yra in
formuoti apie tai, kas vyksta 
(mūsų šalyje)”.

Pokalbio metu Venclovai 
talkininkavo profesorius 
Stasys Goštautas, laisvai 
kalbąs ispaniškai. Jiedu da
lyvavo tuo metu Barcelonoje 
vykstančiame PEN Klubo 
Kongrese.Tai dar vienas pa
vyzdys, kaip svarbu, kad 
Lietuva būtų atstovaujama 
tokio pobūdžio tarptauti
niuose suvažiavimuose.

ELTA

Stasys Santvaras

Vilniaus Universiteto sukakties proga prisimintinas ir 
senasis Vilnius. Nuotraukoje Vilniaus Aušros Vartai

(vykiai
Anglijoje Oxfordo uni

versiteto medicinos dėsty
tojas S. Bloch ir Londono 
ekonomikos mokykloje poli
tinės ekonomikos dėstytojas 
P. Reddaway drauge parašė 
ir išleido knygą "Russia’s 
Political Hospitals”, kuriai 
įvadą parašė disidentas V. 
Bukovski. Knygoje aprašo
mos sovietų psichiatrinės li
goninės, kuriose bandomi 
perauklėti politiniai kaliniai. 
Joje aprašoma ir visa eilė 
lietuvių, buvusių tokiose li
goninėse, kaip D. Butkus, P. 
Cidzikas, A. Jankauskas, A. 
Tamonis (vėliau nužudytas), 
A. Žyprė ir kiti.

***
Vykstant energijos krizei 

ir Australijoje numatoma 
įvesti suvaržymų bent sa
vaitgaliais, kad kuo mažiau 
būtų sunaudojama benzino: 
Taip pat ketinama įvesti ant 
vieškelių 90 km. per vai. 
greičio ribą. N. Zelandijoje 
jau uždrausta pardavinėti 
benziną nuo šeštadienio po
piečio iki pirmadienio ryto.

LIETUVIŲ RAŠYTOJŲ 
DRAUGIJOS PREMIJA - 
POETUI

STASIUI SANTVARUI

Lietuvių Rašytojų Drau
gijos 1000 dol. premija kovo 
4 d. Los Angeles, Cal., balsų 
dauguma paskirta Stasiui 
Santvarui už jo poezijos 
knygą ’’Rubajatai”. Vertini
mo komisiją sudarė Pranas 
Visvydas, pirm., Alė Rūta, 
sekr., Bernardas Brazdžio
nis, Bronys Raila ir Dr. Ele
na Tumienė. Premijos me
cenatas - Lietuvių Fondas.

Amerikos prezidentas 
skubiai išvyko į Artimuosius 
Rytus tartis su Egipto ir Iz
raelio valstybių galvomis, 
kad išlygintų nuomonių 
skirtumus ir greičiau būtų 
pasirašyta abiejų kraštų 
taikos sutartis.

Pasaulio Liet. B-nės Val
dyboje šalia P.L. Jaunimo 
Sąjungos atstovo dar koop
tuotas narys sporto reika
lams Zigmas Žiupsnys, pri
tyręs sporto veikėjas ir or
ganizatorius, vienas iš stei
gėjų Šiaurės Amerikos Lie
tuvių Sporto Sąjungos.

* * *

Baltų veikloje
PASIKEITĖ

AUSTRALIJOS BALTŲ 
TARYBOS BŪSTINĖ

Australijos Baltų Tarybos 
pirmininkai keičiasi kas 
dveji metai rotacine eile 
tarp lietuvių, latvių ir estų.

Šiais metais pirmininkau
ja estai, tad Australijos Bal
tų Taryba atsikėlė iš Ade
laidės į Sydnejų, kur rezi
duoja naujasis pirmininkas, 
p. R. Kalamae.

Jo adresas: 68 Albert St., 
Revesby, N.S.W. 2212, tel. 
77 8069.

ALB Krašto valdyba pas
kyrė V. Patašių ir Dr. R. 
Zakarevičių lietuvių atsto
vais Australijos Baltų Tary
boje. (Baltic Council of Aus
tralia). Jų adresai: V. Pata
šius, 55 Riverview Rd., 
Earlwood, NSW 2206, tel. 
55 4640. Dr. R. Zakarevi

P.L.B Valdyba per nepil
nus savo veiklos aštuonis 
mėnesius turėjo jau dvylika 
posėdžių. Valdybos nariai 
labai judrūs: pirmininkas V. 
Kamantas jau apkeliavo 
bendruomenės reikalais di
desniuosius lietuvių centrus 
Amerikoje ir Kanadoje, o 
vicepirm. V. Kleiza šalia iš
vykų JAV jau lankėsi Euro
poje ir balandžio 27 d. pa
sieks Australiją.

. ***

Šalia Poseidonų, Amerika 
turi dar apie 40 atominiais 
ginklais aprūpintų povande
ninių laivų, 400 bombonešių 
ir 1050 raketinių lizdų sau
sumoje, kas iš viso sudarytų 
apie 10.000 tokių "galvučių”.

čius, 26 Cherrybrook Rd. 
West Pennant Hills, NSW 
2120, tel. 84 4772.

*****
Nereikėtų supainioti šios 

Australijos Baltų Tarybos, 
kurios veikla apima visą 
Australiją, su NSW Jungti
niu Baltų Komitetu (Joint 
Baltic Committee of NSW), 
kurio veikla ribojasi NSW 
valstija.

Šiais metais NSW Jungti
nio Baltų K-to pirmininkas 
yra V. Patašius, sekretorė 
ponia L. Looveer (estė).

Sekretorės adresas - 3 
Bonds Rd., Punchbowl, 
NSW 2196, tel. 759 3721.

Šiame komitete lietuvius 
dar atstovauja p. Vyt. Nar
butas (K-to iždininkas), Dr. 
R. Zakarevičius ir ex oficio 
ALB Sydney Apylinkės pir
mininkas (p. V. Gulbinas).
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Atsigręžkime į Bendruomenę
moraliai ir įpareigoja. O suJau trišdešimt metų viso 

pasaulio išeiviai lietuviai 
daugiau ar mažiau gyvena 
lietuvišką bendruomeninį 
gyvenimą. Pats žodis 
"bendruomenė" anksčiau, ir 
dabar pačioje Lietuvoje bu
vo beveik nežinomas ir labai 
retai vartojamas. Sis termi
nas labiausiai prigijo išeivi
joje, nes gal tai tinkamiau
sias terminas ir forma, kuri 
išskiria lietuvius iš gyvena
mos aplinkos. Iš čia ir išsi
vystė tokios su bendruome
ne surištos sąvokos -tremti
nių bendruomenė, išeivių 
bendruomenė, Vokietijos 
liet, bendruomenė, Austra
lijos Liet. Bendruomenė ir 
t.t. Kadangi pati bendruo
menė savo apimtimi apjuo
sia visus lietuvius ■ aktyvius 
ir pasyvius, bendruomenės 
sąvoką būtų galima net su
tapatinti su tauta, bet tik 
sąvokiškai. Šiaip bendruo
menė yra plačiausios apim
ties tautinė organizacija, 
kurios pagrindas nėra kokie 
įstatai, paremti sankcijomis, 
o atskirų bendruomenės na
rių tautinis sąmoningumas 
ir gera valia. Tiesa, kiekvie
na lietuvių bendruomenė 
turi savo statutą, kas pa
brėžia jos organizacinę for
mą, tačiau statutuose nusa
koma tik formalinė pusė, 
kaip bendruomenė kaipo or
ganizacija tvarkosi. Pats 
bendruomenės kaip organi
zacijos dvasinis bei morali
nis pagrindas glūdi kiekvie
no bendruomenės nario, t.y. 
kiekvieno tame krašte gy
venančio tautiečio sąmonėje 
ir sąžinėje. Ir juo kiekvienas 
lietuvis savo bendruomenės 
atžvilgiu bus sąmoningesnis, 
juo pati bendruomenė stip
rės. O šitą sąmoningumą 
reikia ne tik išlaikyti, bet jį 
ir ugdyti.

Kaip minėta, visi girdėję 
bendruomenės vardą ir ta
riasi kiekvienas jai priklau
sąs tačiau daugumas apie 
bendruomenę kaip organi
zaciją, kaip mūsų tautinį 
vienetą svetimame krašte, 
galima sakyti, žalio suprati
mo neturi. Jeigu jau lietu
vis, tai ir bendruomenės na
rys. Bet toli gražu nėra taip. 
Gali būti lietuvis /šito sunku 
išsiginti), bef gali bendruo
menei nepriklausyti ir ja 
nesidomėti. Šiandie jau 
daugelis taip daro, nes tau
tybė gali būti tik vardinė, 
neuždedanti jokių pareigų, 
tuo tarpu bendruomenė kaip 
organizacija savo narį bent 

Mūsų mielas draugijos nares ponias
V. MORKŪNIENE ir T. ŽUKAUSKIENE, ju brangiai 
mamytei Lietuvoje mirus, nuoširdžiai užjaučia ir drauge 
liūdi

Socialinės Globos Moterų Draugija Melbourne

tokiu moraliniu įsipareigoji
mu bendruomenė galinti la
bai daug pasiekti ir atlikti. 
Įsivaizduokime, koks atro
dytų Australijoje lietuviš
kas gyvenimas be bendruo
menės. Gal šiandie po-30-ties 
metų vienur ar kitur būtų 
siauros apimties lietuviški 
senos draugystės rišiami 
būreliai, o gal ir to neturė
tume. O šiandie galime labai 
daug kuo pasigirti ir di
džiuotis: ir gausiom organi
zacijom ir namais, ir spauda, 
ir kultūriniais bei visuome
niniais atsiekimais. Visa tai 
atsiekta bendruomeniška 
dvasia ir jos autoritetu.

Bet ką žino mūsų jaunuo
menė ir vaikai apie mūsų 
bendruomenę? Vyresnieji 
tos bendruomenės laikėsi 
intuityviai, bet jaunimas, iš
augęs kitokioje dvasioje, 
šios intuicijos neturi - jam 
reikia ne tik išmokti, bet ir 
įsisąmoninti lietuvių bend
ruomenės struktūrą ir dva
sią. Ar kas iki šiolei šia 
prasme daroma? Mokyklose 
ir kursuose kalbama apie 
Lietuvą, lietuvių tautos 
praeitį, gal primenama, kad 
šiandie Lietuva yra okupan
tų priespaudoje, ir dėl to 
mes atsidūrę šiame krašte, 
bet abejotina, ar dėstoma ir 

paaiškinama mūsų priau
gančiai kartai, kaip mes čia 
išeivijoje tvarkomės, kokiais 
būdais jungiamės į tautinį 
vienetą, kuo vadovaudamie-

Liet. B-nės
Spaudos Sąjungoje

Nors ALB Spaudos Są
jungos steigimas buvo gvil
dentas spaudoje, patirtis 
rodo, kad daug kam vis dar 
neaišku, kodėl Sąjunga 
įkurta, kas gali būti jos na
riais, koks nario mokestis ir 
t.t.

Tiems, kurie sekė Sąjun
gos įsikūrimo raidą, gal at
rodys, kad šias detales jau 
visi turėtų žinoti. Visgi 
lengva suprasti, kad tie, ku
rie atydžiai nesekė šio klau
simo, neturi aiškaus vaizdo, 
o gal net turi susidarę klai
dingą įspūdį.

Tad bandysime klausimų 
ir atsakymų formoje su
glaustai patiekti pagrindinių 
žinių apie ALB Spaudos Są
jungą.

KODĖL SĄJUNGA BUVO 
ĮSTEIGTA?

A.L.B. Krašto Valdyba 
1978-1979 m. kadencijoje 
įsteigė A.L.B. Stfaudos Są
jungą, kad suteiktų Sąjun- 

« buriamės į bendruomenę 
ir ką atsiekiame bei gauna
me iš tos bendruomenės. 
Klausimai, kuriuos būtina 
įvesti į mokyklų ar kursų 
programas, į jaunimo orga
nizacijų programas, pravar
tu būtų kelti ir aiškinti ir 
pačių bendruomenės narių 
susirinkimuose arba kitokio 
pobūdžio kultūriniuose suė
jimuose. Tas kaip tik sąmo
nintų jaunąją kartą ir stip
rintų vyresniųjų nusistaty
mus bei požiūrius bendruo
menės atžvilgiu.

Pakalbinkime tik žydų 
vaikus: jiems taip įkalta žy
diškumo principai, kad jie ir 
miegodami juos kartoja. Gal 
dėl to negirdėta, kad žydai 
bylinėtųsi ir ieškotų teisy
bės pas svetimus, už jų 
bendruomenės ribų, kaip 
kad mūsiškiai skubinasi, 
nors žydai savo tarpe turi 
gal daugiau ginčių ir erzelio, 
negu mes. 0 tai reiškia, kad 
tas pas juos bendruomeniš
kumo jausmas ir įsąmonini- 
mas įdiegtas nuo pat ma
žens.

Kodėl mes negalime iš
vystyti to bendruomeniš
ko sąmoninimo? Sritis yra 
visai nauja, bet mūsų bend
ruomenei ir gyvybinė. Tau
tiškumas yra abstraktesnė 
sąvoka, bet bendruomeniš
kumas yra mūsų gyvenimo 
konkretybė, taigi, artimesnė 
ir suprantamesnė kiekvie
nam. Jeigu seniesiems ga
liojo, kad turimas tautišku
mas suveda mus į bendruo
menę, tai, atrodo, šiandie 
vyksta atvirkštinis procesas 
- per bendruomenę į tautiš
kumą. Iv.k.)

gai ir jos nariams teises ir 
apsaugą šio krašto įstatymų 
ribose.

Tokiu būdu Sąjunga turi 
aiškiai nusakytas teises, ži
no, kas yra jos nariai, kurie 
remia Sąjungos tikslus kas
dieniniame darbe ir iškilus 
betkokiai krizei.

Nariai žino, kad jų balsas 
yra reikšmingas, net jeigu 
jie negali asmeniškai daly
vauti susirinkime, kad jokia 
pašalinė grupė negali iš pa
salų perimti Sąjungos, kad 
narių rinkti Valdybos nariai 
yra atsakomingi netik jiems 
(nariams), bet ir šio krašto 
įstatymams. Visi lietuviai 
gali palikti turtą ir pinigus 
savo testamentuose lietu
viškai spaudai paremti. Jų 
parama padės ir pratęs mū
sų spaudos ir lietuvių bend
ruomenės gyvavimą šiame 
kontinente. Visi nariai žino, 
kad jų atsakomybė Sąjungai 
yra legaliai ribota.

KAS TURĖTŲ BŪTI 
SĄJUNGOS NARIAIS?

Idealiai galvojant, kiek
vienas Australijos lietuvis 
turėtų priklausyti Lietuvių 
Bendruomenės Spaudos Są
jungai, leidžiančiai bend
ruomenės laikraštį. Mes ti
kimės, kad kiekvienas tau
tietis, kuris supranta spau
dos reikalingumą ir kuris

GAL NUMATOTE 
PIRKTI 

NAUJĄ NAMĄ?
'TALKA' tiri nulinis skiliai Iki $ 15.000.
Tokiu būdu irri: su žmona gali nuli $30.000.
< nariai (aabDtlail glmlnh], gili gauti $ 60.000, Įksičiint 
tą pačią ouosiŲbg.
5 nariai gali ginti $75 000 I) t.t.

"TALKA" duoda paskolas iš 11% įkeičiant nekilnoja
mą turtą. Procentai priskaitomi kas 3 mėn.

“TALKOS" Įstaigos veikla Lietuvių Namuose -
ADELAIDE - MELBOURNE - SYDNEY

Spaudoje
APIE RUSIJOS

KOLONIALIZMĄ

Andrew M. Greeley gruo
džio 1 d. "Chicagos Sun - 
Times” laikrašty rašydamas 
apie boikotą olimpinių žaidi
mų Maskvoje, rašo, kad ne
supranta, kodėl Sov. Sąjun
ga buvo parinkta olimpiadai. 
Greeley sako: "Rusiją yra 
labiausiai rasistinis kraštas 
pasaulyje. Jos priespauda 
dešimčių milijonų
spalvotųjų Azijos dominijo
se toli pralenkia politinio ra
sizmo pasireiškimą bet kur 
pasaulyje.

Rusija tai labiausiai impe
rialistinis kraštas pasaulyje, 
dominuojąs ne vien savose 
spalvotųjų kolonijose Azijo
je, bet ir (kontroliuoja) to
kias Europos tautas, kaip 
ukrainiečiai, Krymo gyven
tojai, armėnai, lietuviai, lat
viai ir estai, kurie visi, jei tik 
būtų galimybė, atsiskirtų 
nuo didžiosios Rusijos domi
navimo”.

tikrai nuoširdžiai rūpinasi 
spausdinto lietuviško žodžio 
gyvastimi šiame krašte, 
įstos į Sąjungą ir kitus pa
ragins įstoti.

Jums patiems tenka apsi
spręsti, ar jus būsite tikrais 
bendruomenės laikraščio 
rėmėjais, ar jūs įdėsite pas
tangų, kad lietuvių kalba iš
silaikytų šiame krašte. Visi 
gerai suprantame, kad sve
timieji lietuviškų reikalų 
nerems, nors laiks nuo laiko 
atsiranda ir australų, kurie 
pareiškia susidomėjimą sena 
mūsų kalba ir kultūra.

Visdėlto mes esame lie
tuvių bendruomenė, mes ir 
niekas kitas. Mūsų skaičius 
vis mažėja - todėl visi turime 
remti bendruomeninę veiklą 
ir spaudą, neatidedami ryt
dienai.

KITI KLAUSIMAI

Kiek kainuoja įstoti į 
LIETUVIŲ BENDRUO
MENĖS SPAUDOS SĄ
JUNGĄ? - $ 25.00

Koks yra metinis mokes
tis? — Jokio. $ 25.00 yra 
vienkartinis mokestis.

Ar yra kiti finansiniai įsi
pareigojimai? — Taip, yra 
įsipareigojimas - garantija 
nedaugiau kaip $ 50.00.

Kodėl reikia garantijos? 
— Garantija būtų reikalinga 
jeigu Sąjunga subankrutuo
tų.

Toliau Greeley primena, 
kad Maskvos imperija siekia 
ir Lenkiją, Vengriją, Čekos
lovakiją, ji laiko vergijoje 
Rytų Vokietiją. Nei vienas iš 
tų kraštų nepasiliktų Rusi
jos valdžioje, jei būtų išves
ta Sovietų armija ir policija.

"Rusijoje, — rašo toliau 
Greeley, — per paskutinę 
pusę šimto metų buvo daug 
mažiau pagarbos žmogaus 
teisėms, kaip bet kur pasau
lyje”.

Pagaliau Greeley klausia: 
"Kam gi mes pagerbiame 
tokį kraštą, vykdami pasau
linėms atletikos rungtynėms 
1980 m. į jų sostinę?” 
_____________ (Draugas)
O. BAUŽIENĖS

SUKAKTIS

Sydnejaus Moterų Drau
gija balandžio 1 d. Lietuvių 
Sodyboje Engadine rengia 
pagerbimą savo ilgametei 
Eirmininkei ir Australijos 

iet. B-nės Garbės Narei 
Onai Baužienei jos 75 metų 
sukakties proga. Pagerbime 
tikimasi sveaų iš įvairių 
mūsų bendruomenės 
sluogsnių.

Kas gauna pelną? — A.L.- 
B. Spaudos Sąjunga yra 
įsteigta ne pasipelnijimo 
tikslams. Valdybos nariai 
negauna pinigų už darbą. Jie 
savo laiką ir triūsą duoda 
Sąjungai veltui.

Kada yra susirinkimas? — 
Paprastai metinis susirinki
mas bus šaukiamas bent 
kartą metuose. Susirinkimo 
data ir vieta bus visada 
skelbiama "Mūsų Pastogė
je".

Ar gali narys balsuoti 
pats nedalyvaudamas susi
rinkime? — Balsuoti galima 
paštu ir taip vad. proxy 
vote" t.y. per įgaliotini. Bal
savimo lapelį galite gauti 
pas Sąjungos sekretorių.

Kas gali įstoti? — Bet ku
ris bendruomenės narys/ 
narė, kurie pareiškia _ norą 
įstoti į Sąjungą, pridedami 
įstojimo mokestį. Paprastai 
narys/narė bus priimami 
per sekantį Valdybos posė
dį.

Kur turiu siųsti savo įsto
jimo pareiškimą? — Prašo
me paduoti bet kuriam Są
jungos Valdybos nariui, ar
ba pasiųsti Sąjungos iždi
ninkui p. A. Milašui, 58 
Oxford St., Epping, 2121, 
N.S.W.

LAUKIAME JŪSŲ PA
REIŠKIMO!

ALB Spaudos Sąjungos 
Valdyba
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LIETUVIŲ DIENOMS
PRAĖJUS

Beveik iki paskutiniųjų 
Lietuvių Dienų i jas žiūrėjau 
kaip į gražų lietuvišką ker
mošių, kur mes, Australijos 
lietuviai, turime progos su
sirinkti į vieną vietą, pasi
svečiuoti, pasiklausyti lietu
viškų dainų, pasigrožėti 
tautiniais šokiais, pasigėrėti 
kūrybiniu žodžiu ar vaidini
mu. Man visą laiką atrodė, 
kad Lietuvių Dienos dides
nio tikslo kaip mūsų suartė
jimas, pasisvečiavimas, lie
tuviškas atsigaivinimas, ne
pasiekdavo.

Nežinau, ar tai mūsų re
daktoriaus vedamieji Liet. 
Dienų reikalu, ar matytas 
Grandinėlės spektaklis 
mano nuomonę šiek tiek pa
keitė. Šį kartą pažiūrėjęs į 
Liet. Dienas kiek kritiškiau, 
pradėjau galvoti, kad gerai 
iš ankšto sutvarkius rengi
nių programas, jų pristaty
mą kad ir mūsų sunkiose są
lygose galėtume dar šį tą iš
spausti ir priartinti Lietuvių 
Dienas gal net ir prie lietu
viško meno festivalio sąvo
kos.

Atrodo, ateityje turėtu
mėm meninius renginius or
ganizuoti kuo daugiausia 
lietuviško folkloro dvasioje 
pabrėžiant etnografinį pra
dą. Tokiu būdu organizuo
tais renginiais parodytume 
savo jaunimui ir kitatau
čiams mūsų tautinio kultū
rinio gyvenimo šaknis, taip 
sakant savą lietuvišką iden
titetą.

Bandysiu, komentuoda
mas praėjusių Liet. Dienų 
renginius šias savo mintis 
paryškinti pastabomis ir pa
siūlymais.

LIET. DIENŲ ATIDA
RYMAS. Visi turime pripa
žinti, kad praėjusių Liet. 
Dienų atidarymas buvo 
įspūdingas, gerai apgalvotas 
ir sumaniai pristatytas. Tri
mitininkai, ąžuolo vainiko 
Eerdavimas naujiems Liet.

'ienų šeimininkams nukėlė 
mus į gilią Lietuvos senovę 
kur panašiai iškilmingomis 
progomis būdavo pravedami 
reikšmingų švenčių ar puotų 
atidarymai. Šio atidarymo 
principus reikėtų palikti ir 
ateinančioms Liet. Dienoms, 
žinoma, nevengiant pataisy
mų bei pagerinimų.

DAINŲ ŠVENTĖ. Praė
jusia Dainų Švente šiek tiek 
nusivyliau. Pirmiausiai ne‘ 
dėl choristų kaltės chorų 
pristatymas, jų taip vadina
mas sceninis apipavidalini
mas buvo labai blankus, ga
lima skyti, jo kaip ir nebuvo. 
Šiaip susidariau įspūdį, kad 
chorams pavyksta geriausiai 
sudainuoti lengvas, papras
tai harmonizuotas ar sukur
tas daineles. Jungtinio choro 
dainuotos kelios dainelės 
praskambėjo ypatingai dar
niai. Žinau, kad kiekvieno 
choro dirigentas nori išmo
kyti savo chorą vieną kitą 
sudėtingesnį chorinės lite
ratūros deimantuką ir tiki, 
kad per ilgesnį laiką mokan
tis jam tai pavyks. Tačiau 
turiu pasakyti iš praktikos, 
kad net ir australų operos 
choras, dirbdamas profesio
naliai, sudėtingesniuose 
dalykuose retkarčiais ir per 
premjeras padaro neleistinų 
klaidų. Man atrodo, kad šiuo 
atveju chorų vadovai turėtų 
labai ir labai atsižvelgti į sa
vo chorų pajėgumą ir pagal 
jį pasirinkti dainas.

Be to laikas būtų atkreipti 
dėmesį ir į etnografinius an- 
samblinius kūrinėlius neat

sisakant, žinoma, ir chorinės 
literatūros. Žinau, kad Mel
bourne Dainos Sambūrio 
šešių nuometuotų chorisčių 
pasirodymas su etnografi
nėm sutartinėm Sambūriui 
koncertuojant Amerikoje, 
sukėlė didelio entuziazmo 
klausytojų tarpe. Ateinan
čiose Liet. Dienose chorams 
reikėtų labai atidžiai pastu
dijuoti- programos sudary
mą.

JAUNIMO KONCER
TAS. Šio koncerto pravedi- 
mas praėjusiose Liet. Die
nose buvo pavestas D. Sko- 
rulienei. Šalia individualinių 
pasirodymų ji patiekė labai 
įdomų užmanymą jaunimo 
grupėms, ir būtent, paruošti 
"Jūratės ir Kastyčio” legen
dos pristatymą scenoje su
teikiant visišką laisvę inter
pretacijai ir pačios legendos 
koncepcijai. Mes savo tau
tosakoje turime eilę legen
dų, padavimų, pasakų ir in
scenizavimas jaunimo jė
goms turėtų likti ir ateityje 
svariu reiškiniu, ypač ruo
šiant meninius renginius.
Jaunimo grupės čia turėtų 

progos ne tik pasirodyti 
scenoje, bet kartu, vyres- 
niemsiems padedant pastu
dijuoti mūsų folklorą įsisą
moninant ir mūsų kultūrinio 
gyvenimo šaknis.

TAUTINIAI ŠOKIAI. 
Jaunatviškai šokant tautinai 
šokiai visados yra mielai ir 
entuziastingai sutinkami ne 
tik lietuvių, bet ir kitataučių 
žiūrovų. Taigi ir šiose Die
nose parodyti šokiai susi
laukė didelio pritarimo. Tad 
ir ateity šokime nenutolda
mi nuo etnografinio šokio ar 
tautinio drabužio, sudėtin
gesnę stilizaciją palikdami 
kitoms, gal daugiau teatru 
besidominčioms grupėms.

VAIDINIMAI. Gerai pa
ruoštas lietuvių dramaturgo 
veikalas turėtų ir toliau likti 
neatskiriama Lietuvių 
Dienų festivalio dalis.

GRANDINĖLĖS pasiro
dymas buvo tikrai pagau
nantis, nors gal šiek tiek ir 
nutolęs nuo tradicinio etno
grafinio šokio. Tačiau niekad 
nesutiksiu su kritikais pa
reiškusiais, kad ši iškili gru
pė tautinius šokius "sues- 
tradino”. Mano supratimu 
šios grupės šokiai buvo su- 
teatralinti, patiekti scenai 
stilizuotoje formoje, tačiau 
nepametant nei per nagą 
tautinės lietuviškos dvasios. 
Tai buvo pasigėrėjimo ver
tas teatrinis spektaklis ne 
tik mums, bet ir kitatau
čiams žiūrovams.

Ir ateities Liet. Dienose 
turėtumėm bandyti atsi
kviesti išeivijoje esančių iš
kilesnių meninių vienetų ar 
pavienių menininkų, kaip 
dainininkų, pianistų ir kito
kių instrumentalistų. Jų 
įjungimas į Lietuvių Dienų 
programą tikrai pakeltų 
festivalio meninį lygi.

PARODOS. Šį kartą tu-

Paulius Rūtenis vėl išvy
kęs su australų opera į kitus 
Australijos didmiesčius. 
Šiuo metu Paulius yra Mel
bourne. Išnaudodamas šias 
gastroles P. Rūtenis turi 
progų susitikti su kitų kolo
nijų lietuviais ir dažnai pats 
imasi iniciatyvos ką nors 
kultūriško suorganizuoti 
vietos tautiečiams.

♦** 

rėjome jų dvi - dailės ir Lie
tuvos pašto ženklų. Abi jos 
buvo puikiai parengtos ir 
įdomiai eksponuotos. Jomis 
buvo galima tikrai didžiuotis 
ir su pasitenkinimu rodyti 
kitataučiams. Ir ateityje pa
rodos turėtų būti nedaloma 
festivalio dalis.

LITERATŪROS VAKA
RAS. Šį kartą buvo iš prog
ramos išjungtas. Anksčiau 
toks vakaras buvo vadina
mas Literatūros ir muzikos 
vakaras. Gaila, kad tos mu
zikos būdavo tiek daug, kaip 
praeitų Melbourne Liet. 
Dienų vakare, kad literatū
rai beveik neliko ir laiko. 
Ateityje reikėtų literatūros 
vakarą ir vėl įjungti į prog
ramą, tik gal literatūros se
minaro dvasioje.

Baigiant šias pastabas no
rėčiau kelis žodžius pareikš
ti Lietuvių Dienų Komiteto 
reikalu. Jo sudarymas, ma
no supratimu, yra vienas iš 
svarbiausių pradinių festi
valio organizavimo darbų. 
Pakviestieji Komiteto nariai 
turėtų būti glaudžiame kon
takte su bendruomene, o 
ypač su asmenimis, kurie 
yra šio reikalo specialistai ir 
ypač tie, turį nemažai paty
rimo Liet. Dienų organiza
vimo ir meninių renginių 
sudarymo darbe.

Paulius Rūtenis

Lietuvos spalvos
(Ištrauka iš dr. A.Geručio knygos “Petras Klimas”)

Kaip buvo nustatyta Lietu
vos tautinė vėliava?

Tik karui prasidėjus, buvo 
Vilniuje sukurtas nepartinis 
Komitetas nukentėjusiems 
nuo karo šelpti. Martynas 
Yčas, būdamas Rusijos 
Durnos atstovu, tiko jam 
pirmininkauti ir juoba pini
gams išgauti. Bet kilo nesu
sipratimų tarp dešiniųjų ir 
kairiųjų.
Vokiečiams Lietuvą užėmus. 
Komitetas pasidalijo pusiau: 
Yčas su dalim narių pasi
traukė į Rusiją, o vicepir
mininkas Smetona su kita 
dalim pasiliko Vilniuje. Tuo
jau buvo pamėginta visus 
lietuvius suburti į vieną

Vilniaus Universiteto 
sukakčiai

Alena Karazijienė

KOKYBĖ -
VILNIAUS UNIVERSITETO PALIKIMAS

Kaip ir visuose to meto Europos universitetuose, Vil
niaus Universiteto vyresniuosiuose kursuose dėstomoji 
kalba buvo lotynų. Bet kaip gi išmokysi bajorų ir mieste
lėnų vaikus lotyniškai, nepaaiškindamas jiems lietuviš
kai. Tad ir iš dėstytojų buvo reikalaujama lietuvių kal
bos. Vienas pirmųjų atvykėlių, išmokęs lietuviškai, buvo 
portugalas Emanuelis de Vega.

Vilniaus Universitetas nuo kitų jėzuitų mokyklų Euro
poje skyrėsi tuo, kad gimtoji kalba buvo vartojama ne tik 
žemesnėse klasėse, kol mokiniai išmokdavo lotyniškai, 
bet ir aukštesnėse klasėse - poetikos ir retorikos praty
bose, o taip pat ir filosofijos ir teologijos fakultetuose.

Kita naujovė - tai apie 1614 metus įsteigti lietuvių, lat
vių ir estų kalbų pratybų būreliai. 1621 m. tie būreliai 
minimi, kad jie veikia ir patariama tęsti ir skatinti jų 
veiklą, nes jie esą labai naudingi.

Kad ir lenkai studentai galėtų išmokti lietuvių kalbos 
(o visi studentai lotynų), 1629 m. buvo išleistas K. Sirvy
do sudarytas lenkų - lotynų - lietuvių kalbų žodynas su 
6000 lietuviškų žodžių, trečioji laida 1642 m. jau turėjo 
10.000 lietuviškų žodžių.

K. Sirvydas vengė skolinių, pats kūrė naujadarus, ir 
dalis jų įsigalėjo ir bendrinėje kalboje. Iš Sirvydo varto
jame žodžius: aplinkybė, kokybė, medvilnė, spaustuvė, 
taisyklė, virtuve.

O kur mes virtume, jei nebūtume turėję Vilniaus Uni
versiteto!

krūvą tame Komitete. Tatai 
pasisekė, nors ir ne pirmo
mis dienomis: dar daug senų 
partinių atrūgų neišgaravo. 
Tačiau apystovos reikalavo 
vienybės ir savitarpinio su- 
siklausimo

Kadangi Komitetas dau
giausia užsiėmė prieglaudo
mis ir pašalpa, tai šalimais 
kūrėsi kitokios grupės, daž
nai iš tų pačių žmonių. 1915 
m. gruodžio 4 d., pavyzdžiui, 
susirinko Rūtos klubo prie
danga 31 vilnietis ir A.:Ja- 
nulaitis ten paskaitė refera
tą apie Prūsų Landtago na
rio Gaigalaičio brošiūrą “Li- 
tauisch-Baltische Frage”, 
iškeldamas Lietuvos ateities 

klausimą. Čia jau kilo kitų 
klausimų dėl propagandos, 
dėl informacijų biuro, dėl 
etnografinių Lietuvos sienų 
ir t.t.

Antras toks Rūtos sam
būris, po savaitės, išklausė 
Dr. J.Šaulio paskaitą apie 
Rohrbacho knygą Russland 
und wir. Susirinkusieji 
svarstė, kaip spirtis prieš 
lenkų akciją, kuri, įsiteikda
ma vokiečiams, Lietuvą 
traukė prie būsimos Lenki
jos.

Dar po savaitės (XII.18) 
tokia Rūtos arbata jau nusi
bodo. Dar kartą Rūta susi
rinko gruodžio 26 d. Janu
laitis kiek netvarkingai, bet 
karštai paleido ir gynė ne
priklausomybės šūkį. Prieš 
mirtį klubas pamėgino mes
tis į politinį sūkurį, bet tam 
nebetiko arbatėlių rėmai 
nei atmosfera.

Todėl po Naujų Metų 
atsirado naujas susibūrimas, 
daug siauresnis, bet aiškiau 
nusistatęs politikos klausi
mais. Tai buvo vadinamieji 
ketvirtadieniai. Antrame 
tokiame ketvirtadieny 1916 
m. sausio 27 d. dalyvavo 
vienuolika žmonių: Basana
vičius, kun. Dogelis, Gra
jauskas, Janulaitis, Kairys, 
Klimas, Kymantas, kun. 
Kukta,J.Šaulys, Smetona ir 
Stulginskis. Vėliau tame 
būry matome dar kun. 
Stankevičių, Šerną, J.Vileišį 
ir net Domaševičių. Jis rin
kosi vasario 3 d., 10, 17, 24, 
kovo 16, 23, 29. Svarstomi 
klausimai buvo bendri poli
tiniai, praktiški, kilę okupa
cijos sąlygose, propagandos, 
laikraščio, net slaptų atsi
šaukimų.

Bet ir tie pasikalbėjimai 
ilgainiui kiek ištižo, o reikalų 
atsirado visai konkrečių ir 
net skubių, kuriems reikėjo 
organizuoto reagavimo. To
dėl ir tas vadinamas inteli
gentų būrys pakriko. Bet 
tuojau buvo sudarytas, ba
landžio 24 d., nauja būrys iš 
Basanavičiaus, Dogelio, Kli-

Nukelta į psl. 4
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WlIlNI1©
(Tęsinys) Prieš akis Jaunimo Kongresas

Rašo V. Jagaudis

KELIONIŲ KLAUSIMU

Pasirodo, kad kaikuriems 
iš susidomėjusių vykti į IV-jį 
Jaunimo Kongresą iškilo 
klausimas, ar Kongreso 
Ruošos Komitetas Vokieti
joje organizuoja kelionę iš 
Anglijos į Europą ir kiek ši 
kelionė kainuos.

Ruošos Komitetas prane
ša, kad atstovams bus "orga
nizuota kelionė iš kongreso 
stovyklos į studijų dienas, 
kurios vyks Altenberge, 
Vokietijoje. Ši kelionė kai
nuos DM 106, kaip atstovų 
registracijos paaiškinimuose 
pažymėta.

Dalyviams ir turistams 
organizuojama kelionė iš 
Londono į Ostende (Belgijo
je). Tai kelionė per Kanalą, 
kuri kainuoja DM 50. Šis 
momentas taipgi paaiškintas 
dalyvio registracijos anke
tose. Visos Kongreso Ruo
šos Komiteto organizuoja
mos ekskursijos prasideda 
Ostende mieste. Ekskursijų 
dalyviai tiesiai iš laivo lips į 
autobusus. Visos ekskursi
jos baigiasi Koenigsteine -

Lietuvos 
spalvos

Atkelta iš psl. 3
mo, Šaulio ir Smetonos. Vė
liau buvo dar pakviesti 
M.Biržiška, Janulaitis, Kai
rys, Stulginskis ir Žmuidzi
navičius.

Tuo būdu susidarė vadi
namoji Politinė Grupė, kuri 
ruošė memorandumus oku
pacijos valdžiai, siuntė dele
gatus į užsieni, steigė atsto
vybes, svarstė orientacijos 
klausimą, organizavo etno
grafines studijas, galvojo 
apie visos Lietuvos atstovų 
konferenciją, rūpinosi laik
raščio leidimu ir t.t. .

1917 metais ta grupė kaž
kodėl gavo Consortiumo 
vardą. Gegužės 10 d. į tą 
Consortiumą buvo dar pri
imti: A.Gylys, kun. Brazys, 
D.Malinauskas, o vėliau 
Stašinskas, kun. Kukta ir 
kun. Reinys. Taip Consor- 
tiumui prasiplėtus, buvo su
darytas Biuras iš M.Biržiš- 
kos, Klimo, Šaulio, 
Smetonos ir Stankevičiaus. 
Biuras rinkosi labai dažnai ir 
iš tikrųjų atlikinėjo visą 
darbą. Jis, pav., surašė ir 
atsakymą į pagarsėjusį Lie
tuvos lenkų memorandumą 
Vokietijos kancleriui, kur 
buvo reikalauta įjungti Lie
tuvą į paskelbtą Lenkijos 
karalystę. Visas Consortiu- 
mas rinkosi Biuro praneši
mams išklausyti ir bend- 
driems debatams. Visa tat 
buvo daroma, žinoma, visai 
slaptai nuo vokiečių ir daž
niausia pas Basanavičių 
Mokslo Draugijos bute se
nuose vienuolyno rūmuose 
prie Šv. Mikalojaus bažny
čios.

Tame Consortiume 1917 
m. birželio 6 d. ir buvo pas
kelbtas Lietuvos tautinių 
spalvų arba vėliavos klausi
mas. Basanavičius pirmas 
paskaitė savo straipsnį, kurį 
jis buvo seniau atspausdinęs 
Amerikoje. Jis įrodinėjo, 
kad vėliavų spalva senovės 
Mūsų Pastogė Nr. 11,1979.3.19, psl. 4

Frankfurte, kur vyks J. 
Kongreso uždarymo iškil
mės.

Jeigu susidarys pakanka
mas skaičius žmonių, norin
čių vykti iš Ostende į Liuve
ną, kur vyks Europos Lietu
viškųjų Studijų Savaitė, bus 
galima taip pat užsakyti au
tobusą. Kaina priklausys 
nuo žmonių skaičiaus. Už šią 
kelionę bus galima apsimo
kėti Londone. Visi likusieji 
turistai ir dalyviai keliauja 
savistoviai ir prašomi nepa
klysti, kad laiku suspėtų į 
uždarymo iškilmes liepos 27 
d.
PABALTIEČIŲ STUDEN
TŲ STUDIJŲ DIENOS

Pabaltiečių Krikščionių

Jaunimo susirinkiihe
Vasario 20 d. pavakary, 

Melb. Lietuvių Namų pra
moginėje salėje įvyko reikš
mingas jaunimo susirinki-

Lietuvoje visada buvo rau
dona, o ant jo raudono dug
no buvo pavaizduotas kardu 
užsimojęs raitelis ant širmo 
žirgo. Basanavičius patarė 
tą tradiciją toliau tęsti ir 
Vyties ženklą ant raudono 
dugno padaryti atgimusios 
Lietuvos vėliava.

Niekas tam nesipriešino, 
bet vienas kitas pastebėjo, 
kad tatai neišsprendžia tau
tinių spalvų klausimo, juoba 
kad ir pats Basanavičius pa
žymėjo vėliavą buvus visada 
su Vytim. Be Vyties raudo
na spalva skyrium nebuvo 
vartojama. Reikėjo tad pa
sirinkti naujas spalvas šalia 
istorinės valstybinės 
spalvos su Vytim.

Consortiumo nariai tada 
nustatė principą, kad būtų 
parinktos tokios spalvos, 
kurios daugiausia aptinka
mos liaudies dirbiniuose, 
juostose, žiurstuose ir t.t. 
Visi sutiko, kad tokios spal
vos yra žalia ir raudona. Tų 
tad spalvų suderinimu vėlia
voje ir buvo pavesta užsiim
ti dailininkui Žmuidzinavi
čiui.

Bet dar ilgai nebuvo su
rasta darnaus spalvų santy
kio. Žmuidzinavičius nebuvo 
vienos nuomonės su Tadu 
Daugirdu, kuris tuo klausi
mu buvo taip pat konsul
tuotas. Ginčytasi daug dar 
dėl spalvų skaičiaus. Vieni 
norėjo dviejų, raudonos ir 
žalios, kiti būtinai trijų. Ra
sti trečią buvo sunkiausia. 
Projektų projektai buvo su
daryti ir net tų projektų pa
roda. Klausimas nusitęsė 
ligi Vilniaus Konferencijos, 
kuri tautinių spalvų klausi
mą svarstė savo posėdyje 
1917 m. rugsėjo 22 d.

T. Daugirdas, mūsų senas 
archeologas ir dailininkas, 
siūlė vėliavą iš žalios spalvos 
viršuje, baltos vidury ir 
raudonos apačioj. Bet jis 
pats tuo savo siūlymu nebu
vo patenkintas. Jam atrodė 
geresnė tiesiog
žalia-raudona, nes tos spal
vos dominuoja mūsų žmonių 
dirbiniuose. Pagaliau jis 
siūlė siaurą geltoną juostą 

Studentų Sąjunga ketvirto
jo J. Kongreso proga ruošia 
jaunimo suvažiavimą (studi
jų dienas) rugpiūčio 1-6 d.d., 
kur bus svarstomos litera
tūrinės ir krikščioniškos te
mos. Dalyviams į dieną kai
nuos DM 20. Suvažiavimas 
įvyks miškais apsuptoje pa
baltiečių įsigytoje Anna- 
bergo pilyje.

Norį šiame suvažiavime 
dalyvauti arba gauti dau
giau informacijų kreipiasi 
tiesiog į pilies šeimininką: 
Rev. J. Urdze, Annaber- 
gerstr. 400, 5300 Bonn 2, 
West Germany. Kokia kalba 
šis suvažiavimas bus pra
vestas, dar nepatirta.

(bus daugiau) 

mas. Nors buvo šiokiadienio 
vakaras, bet susirinkime 
dalyvavo gražus (24) Mel
bourne lietuvių jaunimo bū
relis, o priedo - ir svečias 
kun. Jurgis Šarauskas iš Či
kagos. Atrodė, kad šios su
eigos iniciatorius yra vietos 
LJ S-gos valdyba, - ji vaišino 
dalyvius kukliais užkan
džiais ir kavute. Na, bet čia 
galiu ir apsirikti: iniciatyva 
galbūt išplaukė iš garbaus 
svečio, kuris čia (kartu su 
broliu Arūnu) bus atvykęs 
pasigrožėti ir pasilepinti 
australiška vasaros saulute .

Sueiga, kaip jaunimui 
įprasta, prasidėjo be užuo
lankų ir be ceremonijų - be 
ryškesnio įvado ir pristaty
mo: atseit, suėjome, tai ir 
kalbėkimės! Na, bet B. Šau
lytė, apžvelgusi dalyvius, 
davė ženklą, kad sueigą jau 
reikia pradėti. Pokalbiui ini
ciatyvos ėmėsi svečias, su 
šypsniu užklausdamas: ”Ko 
jūs čia dabar visi susirinko
te?” Jam buvo ir atsakyta 
(...) ’’bažnyčioje pasakei 
mums (jaunimui!) gražų pa
mokslą, taigi atėjome tavęs 
pasižiūrėti...” Bandydamas 
jaunimą išjudinti pokalbiui, 
svečias dar padrąsino: ’’No
rėčiau išgirsti apie jūsų or
ganizacinę, ideologinę, kul
tūrinę bei socialinę veiklą, 
tad kalbėkite ir statykite 
klausimus! Sakykite: ar lie
tuviškumas pas jus klesti, ar

tarp tų dviejų spalvų. Žmui
dzinavičius gynė dvieju 
spalvų vėliavą,
raudoną—žalią, nes tos 
spalvos reiškia meilę ir 
viltį... Kiti norėjo matyti 
vėliavoje gamtos atspindį: 
žalius laukus bei pievas (a- 
pačioj), geltonus žiedus (vi
dury) ir raudoną tekančią 
saulę (viršuje).

Konferencija neišsprendė 
to klausimo ir pavedė tat 
padaryti išrinktajai Tarybai. 
Tai buvo, berods, paskutinis 
programos punktas ir nebe
buvo kaip jo vieno nukelti į 
kitą dieną. Bet ir Tarybai 
nesisekė nusistatyti. Per 
kelias sesijas nutyso svars
tymai, ligi visi, svyravimų 
nuvarginti, sutiko priimti 
dabartinės Lietuvos tauti
nės vėliavos spalvas ir tvar
ką. Kada tikrai Taryba tą

DAUGIAKULTŪRINIAMS 
REIKALAMS INSTITUTO

LAIKINOJI TARYBA
Nuomonės dėl tokio Instituto 

steigimo
PAGRINDAS
Australijos vyriausybė priėmė pasiūlymus peržiūrėti 

ateivių po jų atvykimo programas bei aptarnavimus 
(Galbally Report). Tarp kitų vienas tokių pasiūlymų, kad 
reikalingas Institutas daugiakultūriniams reikalams.

INSTITUTO VAIDMUO
Galbally reporte rekomenduojamo Instituto vaidmuo 

būtų padėti, duoti nurodymų (patarimų), kaip palaikyti ir 
vystyti daugiakultūrinę bendruomenę Australijoje.

INSTITUTO UŽDAVINIAI
Instituto uždaviniai būtų:

* pravesti tyrimus daugiakultūrinėm problemom.
* patiekti davinių visų sluogsnių vyriausybės įstaigoms 
ir bendruomenei visokiais daugiakultūriniais klausimais.
* paruošti medžiagos kultūriniais ir rasiniais pagrindais 
bei kitokiais aspektais, liečiančiais ateivių įsikūrimą 
Australijoje, kas būtų panaudojama dėstant

— profesiniuose kursuose,
— mokyklose, universitetuose, kolegijose ir kitur.

* tiekti patarimų vyriausybės departamentams dau
giakultūriniais ir ateivių klausimais.
* auklėti visuomenę daugiakultūrinėje dvasioje.

LAIKINOJI TARYBA
Imigracijos ir Etniniams Reikalams Ministeris jau da

bar paskyręs Instituto Laikinąją Tarybą, kad jam patar
tų, kaip kurti tokį Institutą.

Laikinoji Taryba dabar jau laukia iš visuomenės su
gestijų žemiau patiektais klausimais aukščiau paminėto 
Galbally raporto pasiūlymo šviesoje.
RAPORTE DĖL INSTITUTO PASISAKYTINA:

1. Instituto uždavinių pirminiai tikslai ir jo ateities 
veikla.

2. Santykiavimas tarp Instituto ir Imigracijos bei Et
niniams reikalams Ministerijos, tarp Etniniams Reika
lams Tarybos ir tarp eilės valdinių ir privačių organizaci
jų daugiakultūriškumo srityje.

3. Instituto sąstatas ir personalo sudarymas.
4. Ar Institutas turi būti įsteigtas įstatyminiu, ar ad- 

ministratyviniu keliu.
5. Instituto vieta.
PASIŪLYMAI

Šiais klausimais pasiūlymai ar sugestijos turi būti pa
siųstos raštu daugiakultūriniams reikalams Instituto 
Laikinosios Tarybos Direktoriui P.O. Box 25, Belconnen, 
A.C.T. 2616 iki kovo 30 dienos. Reikalui esant vykdoma
sis tarnautojas Mr. R.A. Macaulay gali būti pasiekiamas 
telefonu: Canberra (062) 642416

nyksta? Ką reikia keisti, ir 
kas keičiasi? Kam reikia būti 
lietuviu, ir kas yra identite
tas? Kokį tikslą turi organi
zacijos: ar organizacija yra 
pati sau tikslas, ar tik prie
monė ir t.t.?” Ir kagi, - ilgai 
laukti neteko: pokalbis greit 

projektą •
priėmė—negalėčiau pasaky
ti. 1918 vidury dar tokio nu
tarimo nebuvo, nes balan
džio 24 d. tas punktas vis 
dar figūravo dienotvarkėje. 
Bet sudarant pirmą Volde
maro Vyriausybę, 1918 m. 
lapkričio 11 d., ant Tarybos 
namų Vilniuje jau plevėsavo 
dabartinė trispalvė vėliava. 
Vėliau ji buvo įrašyta į kon
stituciją ir per 22 metus 
vartojama ji įgijo tvirtą Lie
tuvos pilietybę. Joki agre
soriai nei parsidavėliai ne
tesės jos išrauti iš lietuvių 
rankų. Ir su ja mes vėl atko
vosime savo laisvę.

P. Klimas 
Įgaliotas Ministras 

Buv. Valst. Tar.Narys

Vichy (Prancūzija) 

įgavo kryptį ir eigą, kurią 
tenka tik paryškinti ir apra
šyti.

Pokalbyje jaunimui ne
trūko nei drąsos, nei pa
prastumo, - trūko gal tik 
minties aiškumo ir dalykiš
kumo. Pokalbiai buvo pra
dėti lietuviškai, o užsibaigė 
angliškai. Matyt, kad toji 
kalba jaunimui yra mokykli
nė - patogesnė išreikšti savo 
mintims, beje, buvo nemažai 
ir tokių, kurie kalbėjo laisvai 
lietuviškai. Taigi jaunimas 
pasisakė laisvai ir atvirai, 
kartais labai protingai, kar
tais gal kiek naiviai. Pasisa
kyta, kad Melbourne yra 
apie šimtinė skautų; kad 
mažai tesidomina biblioteka, 
knyga ir skaityba; kad Ade
laidės liet, jaunimui trūksta 
organizuotumo; kad 
i’aunimui trūksta vadovų, 
:urie išjudintų didesnę 

veiklą. Nusiskųsta liet, ku
nigais, jų prastais pamoks
lais, kad visiškai nesidomina 
jaunimu bei jaunimo proble
momis! Kalbėta apie skau
tus ir ateitininkus, daryta 
pastabų buvusiems kongre- 
santams. Iškelta ir tai, kad 
pas skautus asmens indivi
dualybę labai užgožia uni-
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NENUTRŪKSTANTI ŠEIMOS
GABRIELIUI ŽEMKALNIUI 50 METŲ GRANDINĖ

Karštos Melbourne vasa
ros dienos popietį, kiek at
vėsus, vienas po kito vėrė, 
didžiulių medžių apgobtus, 
tarsi senojo dvaro, Garbie- 
liaus ir Danutės Žemkalnių. 
sodybos vartus. Prie durų 
švabų ar bavarų žemės 
skambalas praneša apie at
vykstantį, malonia šypsena 
sutinka Gabrielius, ar 
džiaugsmu žibančiomis aku
tėmis ponia Danutė. Žengęs 
žingsni vidunpajunti, kad čia 
ne senas dvaras, bet, saky
čiau, meno galerija.

O svetelių, svetelių kiek 
čia susirinko: p.p. Bakaičiai, 
Šemetai, Dr. Kaunas, Dr. 
Mikolajūnas, Meiliūnai, Ja
kučiai, Simankevičiai, Žal- 
kauskai, Gružauskai, Maku- 
liai, senieji ir jaunieji Kara
zijai, senieji ir jaunieji - 
Aleknos, Stankūnavičiai ir 
dar daug kitų - visas pus
šimtis. Visi pažįstami, spau
džia rankas. Staigmena, ne
matyta viešnia, viešnia iš 
Lietuvos - Nijolė Ščiukaitė. 
Kas gi nenorės su ja pasi
kalbėti? Visi juk laukiame 
jos koncerto!

Dauguma atvykusių žino
jo: šeimininkas Gabrielius 
švenčia 50-jį gimtadienį. 
Oficialią dalį , kaip pridera, 
pradėjo Gabrielius jumoras, 
pareikšdamas, kad su jubi
liatu susipažinęs prieš 30 
metų, todėl šiandieną turįs 
malonią pareigą pasveikinti 
tėvelį visos šeimos, o ir su
sirinkusių jo draugų vardu, 
palinkėdamas dar kitų 50-jų. 
Gražią Gabrieliaus gyveni
mo pynę poezijos, prozos ir 
humoro forma paskaitė se-

Jaunimo...
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forma, kad ateitininkai pra
eity garsėjo nesugyvenimu 
ir pjautynėmis... Kažkas 
pastebėjo, kad teoretiškai 
visas Australijos lietuvių 
jaunimas priklauso ALJ 
S-gai, bet kai buvo paklaus
ta, ar yra paruošta kokia 
nors konkreti veiklos prog
rama - neturėta ko į tai at
sakyti... Neturėta atsako ir į 
kai kuriuos kitus klausimus, 
o tik pasiteisinta tuo, "mes 
to klausimo nekėlėme ir ne
svarstėme.” Reiškia, kad 
tie, kurie imasi atsakomybės 
vadovauti jaunimui, niekada 
tais klausimais jo nesudo
mino.

Gerb. svečias, apžvelgęs 
pokalbio mintis, atsistojo 
prie lentos ir, kreida užraši
nėdamas schemas, davė įdo
mią "Myth is a fundamental 
reason for being” paskaitą, 
teiginių bei sąvokų analizę 
su išvadomis. Paskaita jau
nimą sudomino, nes girdėjo
si balsų: ”0, kad mes čia tu
rėtume tokių kunigų!". Dia- 
gramatinę paskaitos schemą 
būtų galima taip pailius
truoti: norma, tikslas, mi
tas; anomalija, ideolog. abe
jonė, alienacija. Toliau: im- 
plementacija, innovacija, 
simbolizacija, sensitizer - 
stabilizacija; konservacija, 
rehabilitacija, resuscitacija, 
reakcija - destrukcija etc. 
etc.

Iš duotų sąvokų akylesnis 
skaitytojas galės susidaryti 
vaizdą, kad jaunimui reikia 
ne vien tik šventinio ritualo, 
- jį reikia šviesti ir ugdyti 
sąmoningais žmonėmis! 
Reikia turėti dėmesin ir tai. 

šuo Alena Karazijienė, kuri 
pirmąją Gabrieliaus gyveni
mo dieną draugėms savo 
broliuku pasigyrusi.

Malonią staigmeną jubili
atui padarė viešnia Nijolė 

Ščiukaitė, kuri, prieš at- 
vykdama čia, tą paslaptį jau 
žinojusi. Atpasakojusi gra
žią Neringos ir Naglio le
gendą, perjuosė jubiliatą 
Gabrielių gražia tautinių 
raštų plačia juosta - simboli
ne dovana iš tėvynės. Kilo 
tosto taurės, suskambo - Il
giausių metų, ilgiausių!

Jubiliatas Gabrielius, pri
siminęs praeitį, gražiu žo
džiu pareiškė padėką vi
siems pagerbtuvių daly
viams. Čia pasidžiaugė tele
foniniu sveikinimu tėvo ir 
brolio iš Vilniaus, kurį nu
traukusi ašara gaili. Čia 
ypač turiu paminėti jubiliato 
padėką savo žmonai Danu
tei, tariant jo žodžiais, viso 
jo gyvenimo didžiausias at- 
siekimas - pažintis su Danu
te Butkevičiute ir vedybos. 
Ji yra netik žmona, motina, 
bet visų jo darbų pritarėja, 
patarėja, padėjėja, kurių be 
jos pagalbos ir pasiaukojimo 
nebūtų galėjęs atlikti.

Stalo gėrybės gausumu ir 
įvairumu, paruoštos ponios 
Danutės, traukė visus pa
smaguriauti, gi taurieji 
skystymėliai atrišo kalbų 
skryneles. Pasidžiaugta ir 
pirmosiomis, ne iš plokšte
lės, viešnios Nijolės daino
mis. Kada buvo galas? - ne
klauskit!

Visi mokėmės savo tautos 
istoriją: vieni žinome dau
giau, kiti mažiau. Gražu, ka
da žmogus žino savo šeimos 
istoriją. Gabrielius žino, to
dėl žvilgterėkime į ją.

Gabrielius Žemkalnis 
gimė Kaune 1929 m. sausio 
31 d. Tėvas žymus Lietuvos 
architektas, kultūrininkas, 
Vytautas ' Landsbergis 
Žemkalnis, sūnus Gabrie
liaus Landsbergio. Pastara
sis jubiliato senelis žymus 
lietuvis veikėjas prieš pir
mąjį Pasaulinį karą. Ypač 
pasižymėjo teatraline veik

kad nūdienį žmogų, ypač 
jaunimą, gundo aibė velnių, 
k.a.: seksas, viešoji opinija, 
mados, narkotikai, laissez 
faire ideologija ir pan. ir t.t. 
Gi visus tuos "velnius" su
tramdyti, kiekvienas švie
suolis (o tuo labiau dvasiš
kis!! turėtų panaudoti mo- 
dernaųc egzorto metodą - 
švietimą! Ignoracija, anot 
C.G. Jungo, yra pats di- 
didžiausias Velnias - tai 
Nuodėmė "par exellence”, 
rašoma iš didžiosios raidės. 
Mat, ignorancijai įkandin 
sėlina arogancija, šmeižtai, 
apkalbos, neapykanta, ne- 
sugyvenimas ir visos kitos 
negerovės...

Todėl gerbiamą svečią 
kun. J. Šarauską, turinti net 
kelias akademines discipli
nas (doktoratą ir magis
trus), tenka kviesti čia pas 
mus apsilankyti ir dažniau: 
juk tokiam eruditui tik su 
jaunimu ir dirbti! Vadinasi, 
tie 5 jaunimo "verksmų” 
punktai, taip gražiai išdės
tyti pamoksle, dar tebelau
kia platesnės interpretaci
jos. O jaunimas, manau, tik
rai nori įspėti savo žmogiš
kąją mįslę, - nori būti nau
dingu ir gimtinei, ir tėvynei!

J. Juška 

la: rašė komedijas ir dra
mas, kūrė teatrines grupes. 
Kaip "Vilniaus Kanklės”, 
režisavo, vaidino, rašė 
spaudoje: Varpe, Ūkininke, 
Vilniaus žiniose ir kitur.

Jubiliato Gabrieliaus mo
tina Dr. Ona Jablonskytė - 
Landsbergienė, duktė Jono 
Jablonskio, to Jono Jab
lonskio, kurio Lietuvių Kal
bos Gramatikos taisyklės, 
ne vienam prakaitą liejant, 
teko kalte kalti. Jubiliato 
motina nepaprasto parei
gingumo, humanistinės 
dvasios asmenybė.

Jubiliato Gabrieliaus vai
kystė tėvų globoje be įpa- 
tingesnių nuotykių. Jaunuolį 
Gabrielių jau matome Auš
ros berniukų gimnazijoje.

Kyla 2-sis Pasaulinis ka
ras - Lietuva pačiame karo 
audrų sūkuryje. Raudonųjų 
rusų okupaciją pakeičia kita

Gabrielius Žemkalnis

Prieš 30 metų
Mūsų Pastogė, 1949 m. kovo 16 d.

Šiame numery rašoma:
Užsienio politikoje jaučia

mas stiprus pasipriešinimas 
prieš komunistinę agresiją: 
pradėti pasitarimai sudaryti 
vakarietiškų valstybių kari
nį susitarimą pasipriešini
mui prieš sovietus. Aštuo- 
nios Vak. Europos valstybės 
plius Kanada ir JAV jau 
ruošiasi vykti į Washingtoną 
pasirašyti Atlanto pakto 
(NATO), kuris sudarytų už
tvarą prieš sovietinę eks
pansiją. Tuo tarpu daugely 
kraštų mažumoj esančios 
komunistų partijos viešai 
skelbia, kad jei sovietai įsi
veržtų į Vak. Europą, vieti
nės kom. partijos juos pasi
tiktų kaip išvaduotojus. Pa
našų sovietams solidarumo 
gestą padarė ir Australijos 
kom. partijos vadas, kurio 
pareiškimas buvo svarsto
mas parlamente ir net buvo 
siūloma kom. partiją pa
skelbti už įstatymų ribų.

Lietuvoje dar vis vyksta 
kietos partizaninės kovos 
prieš rusų okupaciją. A. Va- 
dėno reportaže rašoma, kad 
Lietuva yra mirtiname pa
vojuje, nes vykstančios ma
sinės deportacijos. Vilniaus 

Australijos Lietuvių Bendruomenės Garbės Narę ir 
Sydnejaus Lietuvių Moterų Socialinės Globos Draugijos 
pirmininkę

ONĄBAUŽIENŲ
jos 75-rių metų sukakties proga sveikinam linkėdami dar 
daug šviesių ir darbingu metų

Sydnejaus Apylinkės Valdyba

- nacinė vokiečių. Naujieji 
okupantai 1941 m. rugpjūčio 
mėn. 5 d. pašalina lietuvių 
sukilimu atkurtos laisvos 
Lietuvos laikinąją vyriausy
bę. Visame krašte kyla ne
pasitenkinimas ir neapy
kanta naujam okupantui, ką 
S>ač išgyvena jaunimas.

abrielius, 7-tos klasės gim
nazistas įsijungia į "Laisvės 
Kovotojų S-gą" ir redaguoja 
pogrindžio laikraštį -."Jau
nime budėk”.

Vokiečių saugumas - Geš- 
tapas 1944 m. gegužės mėn. 
13 d. Gabrielių - 15-metį jau
nuolį areštuoja ir prasideda 
jo odisejinė kelione per 10-tį 
vokiečių kalėjimų ir kacetų 
iki 1945 m. Amerikos ka
riuomenė jį išliuosuoja iš 
Beyruth kalėjimo. Būtų 
sunku čia atpasakoti jo ir 
bendro likimo draugų kalė
jimų gyvenimas ir jų liki
mas.

Jubiliatas Gabrielius 
Žemkalnis, atiduodamas 
kančių draugams pagarbą, 
nori paminėti žuvusius: Vir
šilą, Margelevičių, Kostką, 
Kurklietį, Pipirą, Rudoką ir 
tas kančias iškentėjusius: 
prof. Damušį, pulk. Vėbrą, 
Gaidžiūną, Bieliuką, Deksnį, 
Brunių, Valiulį-Drungą, 
Vaitiekūną, Budginą, Miel- 
dažį, Leskauską, Stačiūną, 
Sidaravičių, Jurkštą.

Kančios skiriamos tik tau, 
Tėvyne Lietuva.

Išėjusį į laisvę Gabrielių, 
jau matome Eichstaeto lie
tuvių gimnazijoje, kurią 
baigia kartu su kun. Pranu 
Daukniu ir kitais buvusiais 
aušrokais. Gimnazijos laikus 
prisiminęs ypač su pagarba 
mini mokytoją Stasį Barz- 
duką, vėliau buvusį Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės 
Pirmininką.

katedra uždaryta ir pavers
ta šokių sale. Bet kokie san
tykiai su užsieniu laikomi 
nusikaltimu ir išdavimu. 
Apie pasipriešinimą prieš 
rusus plačiai cituojami už
sienio spaudos pranešimai. 
Kitaip sakant, partizaninė 
veikla Lietuvoje užsienyje 
irgi buvo pastebėta.

Pasaulinio garso anglų 
rašytojas Bernard Show 
prisipažino esąs komunistas, 
bet kritikuoja komunistų 
metodus.

Skelbiama, kad rašytojas 
Pulgis Andriušis jau perėjęs 
visas komisijas ir atvykstąs 
į Australiją.

Regents Parke (Sydneju- 
je) įvykusį šv. Kazimiero 
minėjimą plačiai aprašo. P. 
Sirgedas. Minėjimą organi
zavo Dr. J. Briedis šv. Kazi
miero Draugijos vardu. Mi
nėjimo proga pasirodė ir ro
tatorinio žurnalo "Užuovė
jos" pirmasis numeris, kuris 
buvo paskleistas minėjimo 
dalyvių tarpe.

Angliškame šio numerio 
puslapyje Irena Baužaitė 
plačiai aprašo Australijos 
atradimą ir duoda jos istori
jos.

Gimnazistiškas, studen
tiškas, jaunuoliškas gyveni
mas Vokietijoje, Gabrielių 
įtraukia į lietuviškąją veik
lą: skautus, Vyties korpo
raciją, jaunimo parengimus, 
Politinių Kalinių S-gą. Rašo 
atsiminimus į Augsburge 
leistą lietuvišką laikraštį. 
Šiuo metu Gabrielius su Da
nute sumaino aukso žiede
lius pasižadėdami viens ki
tam.

Prasideda Vokietijos sto
vyklose gyvenusių "dypu- 
kų” taigi ir lietuvių, tarsi, 
tautų kraustymasis į svečias 
šalis. Žemkalniai pasirenka 
tolimą, nežinomą kraštą 
Australiją. Pagal privalomą 
2-jų metų darbo sutartį 
Žemkalniai patenka pas ūki
ninką prie Salė vergų dar
bams. Ištrūkęs, kuriasi Mel
bourne. Auga junjoras Gab
rielius, auga jaunutė Venta. 
Viską metus reikia tapti 
duonpelniu.

Jubiliatas Gabrielius gau
na darbą žinomoje G.J. 
Coles biznio-prekybos fir
moje. Čia jis pereina įvairius 
tarnybos darbus ir 
laipsnius: krautuvių vedė
jas, prekių kokybės tikrin
tojas, parduotuvių inspekci
ja, tarnybinės kelionės į už
sienius ir aplink pasaulį. Čia 
dirbantį Gabrielių randame 
ir dabar.

Darbas jį įjungia į Aus
tralijos organizacijas: 
Chambers of Comerse, Ro
tary Club, Liberal Party, 
Registruotas vertėjas.

Gabrys gi lietuvis - vėl 
karštai imasi lietuviškojo 
darbo. Jį randame 2-jus me
tus A.L. B-nės Melbourno 
Apylinkės pirmininku, 
Skautų Tėvų Komitete, 
Melbourne Lietuvių Klube, 
Australijos Lietuvių Fonde, 
2-jus metus, kartu su Viva, 
dirba radio valandėlės 
transliacijų paruošimu. 
Gabrielius paslaugus, Socia
linės Globos Moterų D-jai ir 
visiems kitiems, kas jo pa
galbos prašo.

Neužmirština paminėti 
Žemkalnių paslaugos Vil
niaus operos solistams Edu
ardui Kaniavai, Virgilijui 
Noreikai, Nijolei Ambrazai
tytei, svečiams iš Amerikos 
Stasiui Barui, Danai Stan- 
kaitytei, Ričardui Daunorui, 
o pastaruoju metu - Nijolei 
Ščiukaitei.

Žemkalnių vaišingoje 
sodyboje lankės VLIKo 
p-kas Dr. J.K. Valiūnas, 
vyskupas V. Brizgys, vysk. 
Deksnys, disidentas Venc
lova ir daugelis, daugelis ki
tų.

Jubiliatas Gabrielius žiū
rėdamas į ateitį, norėtų 
dirbti, kaip dirbo tėvai ir se
nelis tėvynėje ir tik tėvynei 
Lietuvai, bet šiandieną tas 
kelias užkirstas. Kreipda
mas dėmesį į dabartinį mū
sų gyvenimą svetimuose 
kraštuose, svajote svajoja, 
kad kiekvienas gerai su
prastume mūsų tautos tik
rąjį priešą, o patys laikytu
me save vienos ir tos pačios 
Lietuvos vaikais.

Baigdamas pasikalbėjimą 
i'ubiliatas Gabrielius pareiš- 
:ė ir pageidavimą, kad jo 

karsto lentos būtų iš ąžuolo, 
kurį pasodinęs gimtadienio 
dieną, gi ankapio ženkle bū
tų įrašyta: Gabrielius Žem
kalnis - Lietuvis.

Jubiliatui Gabrieliui tenka 
tik palinkėti Vinco Kudir
kos, motinos krikšto tėvo 
žodžiais: "Kol jaunas, o bro
li, sėk pasėlio grūdą...”

Ignas Alekna
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Iš dykaduonio užrašu
NUSIDAVIMAI LIETUVIŲ DIENOSE

Beveik ištisus praėjusius 
metus sydnejiškiai visom 
dūdom trimitavo ir nuošir
džiai bei nuolankiai kvietė 
visą tautą 1978 m. Kalėdų ir 
Naujų Metų laikotarpiui 
rinktis į Sydnejuje rengia
mus tautinius atlaidus.

Per trisdešimt metų sė
dint vienoj vietoj viskas 
įkyrėjo iki gyvo kaulo. Nuo
bodulys ėste ėda. Bepiga 
tiems, kurie prie kapeikos. 
Aplink mūsų varganą žeme
lę apskraidė, Ameriką, Ja- 
Erniją, Kanadą ir senutę 

uropą išmaišė, visokių su
venyrų prisivežė. Dabar gali 
sau ramiai namie sėdėti, kai 
jau nėra kur besibastyti.

Bet didžioji tautos dalis

NAUJI
LEIDINIAI

Mūsų Pastogės Redakcijai 
{irisiuntė pluoštą Lietuvoje 
eidžiamos pogrindžio spau

dos:
AUŠRELĖ, išleista 1978 m. 
vasario 16 d.
DIEVAS IR TĖVYNĖ. Nr 
7, 1978 m.

lyg prikepusi sėdi šiltoj 
Australijos žemelėj be di
desnių ambicijų tolimiem 
skrydžiam ir platesniem pa- 
sižmonėjimam. Pagaliau ir 
šis kraštas gana erdvus: yra 
kur pakeliauti, pasidairyti. 
Be to, didelė dalis tautiečių, 
kaip ir aš, jau dykaduoniai. 
Laisvo laiko marios. Vaikai 
išsivaikščiojo, taigi namai 
neberiša. Nebent vaikų 
paliktas šuva ar katytė. Bet 
ir čia nebėda. Pripirkai visai 
savaitei dėžučių, pasiprašai 
kaimyno juos pagloboti, ir 
keliauk sveikas nors į Kam- 
pučiją. Į metų pabaigą vis 
dažniau ėmiau mislyti, o kad 
taip ėmus ir nuvažiavus į tą 
dideli miestą. Juk trisdešimt 
metų pratupėjau šiame pro
vincijos užkampy. Kalbinu ir 
gundau žmoną. Girdi, va
žiuokim pasižmonėti. Naujų 
žmonių susipažinsime, o gal 
ir senų draugų sutiksime. 
Žmonelė muistosi, sako, jau 
kartą Sydnejuje tokiuose 
atlaiduose buvusi. Nepake
lianti tenykščio šuto. O į 
nakvynę kas vakarą čiut ne 
šimtą mylių tekdavo tran
kytis. Tiesa, žmonės nuošir

dūs - ir limonadu, ir slyvom 
vaišina. Bet geriau važiuok 
tu vienas. Aš čia nuo tavęs 
Sasilsėsiu, virti nereikės.

eresnių atostogų nė ne
svajoju. Važiuok, jei nori.

Su dideliu dvasios pakili
mu ėmiau ruoštis kelionėn. 
Pagaliau po trisdešimt pen- 
kerių metų keliauju pats 
vienas, kaip anais gerais lai
kais. Galėsiu su prieteliais 
pauliavoti. Niekas tau pas
talėj ant kojos nemins. Gir
di, jau nebekilnok rankos, 
nes jau žydi kaip jurginas. Ir 
i damas gali pasidairyti, nes 
akys nesensta. Mano amžiu
je negražių moterų nėra, tik 
viena gražesnė už kitą. 0 
vakare ramiai eini pasilsėti 
be baimės, kad tau notacijos 
nebus atskaitytos už pra
leistą dieną.

Štai aš jau Sydnejuje. Iš 
traukinio keliauju tiesiai į 
lietuvių klubą, į kuri visi ke
liai keleliai veda. O čia ūžia 
kaip bičių avily. Stalai ap
sėsti - vieni užkandžiauja, 
kiti gurkšnoja. Tiek daug 
nematytų veidų. Kažkas pa
šoka nuo kėdės ir bėga ran-
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Valstybinis vertėjų biuras
Valstybinis Vertėjų Akreditacijos Biuras (N.A.A.T.I.: 

National Accreditation Authority for Translators and 
Interpreters) yra Australijos valdžios įstaiga ir jo tikslas 
yra išvystyti vienodas vertėjų kompetencijos normas, 
siekiant šiuo būdu pakelti vertėjų praktikos standartą 
Australijoje. Dėl to, šis Biuras yra suformuliavęs penkių 
lygių kompetencijos pripažinimo projektą, pagal kurį bus 
galima akredituoti vertėjus, surūšiuojant juos į penkias 
kompetencijos kategorijas. Šis projektas yra išdėstytas 
knygutėje ,!Akreditacijos Lygiai Vertėjams”.

Asmenys kurie nori įgyti akreditaciją iš Biuro,turėtų 
susisiekti su Biuru ir išpūdyti anketą, kurioje reikia su
rašyti duomenis apie pasiektą mokslo lygį bei darbo pa
tyrimą, ir nurodyti kurioje kalboje ir kokioje kategorijoje 
nori būti akredituojami.

Šių metų bėgyje kiekvienoje Valstijoje ir Teritorijoje 
bus įsteigti komitetai, kurie susisieks su kandidatais ir 
pradės akreditacijos darbą.

Kandidatai gali gauti knygutes ir anketas kreipdamiesi 
į Immigracijos ir Etninių Reikalų Ministerijos skyrius, 
cirbci iš*

Executive Officer, N.A.A.T.I.
P.O. Box 192 

Jamison Centre
A.C.T. 2614

Specialus leidinys apie 
lietuvių padėtį Baltarusijos 
respublikoje.
AUŠRA. Nr. 12(52) ir Nr. 13 
(53).

M. Capkauskas. PALY
GINIMŲ ŽODYNAS. Dide
lio formato hektografuotas 
leidinys. Viršelis dail. R. 
Bukausko. Išleista Montre- 
alyje 1979 m. 295 psl.

Autorius surinkęs ir alfa
betine tvarka sudėjęs įvai
rius liaudies ir individualius 
literatūrinius palyginimus, 
kurie gyvojoje kalboje ir li
teratūroje vaidiną didelę 
reikšmę. Tokio žodyno lie
tuvių kalboje nebuvo, o au
torius abejoja, ar kas nors 
panašaus yra ir kitomis kal
bomis.

STAR MEMORIAL CO.
ALL CLASSES OF STONEWORK, INSCRIPTIONS AND RENOVATIONS

Office & Showroom at Phon# ~Worki: 649 6301 89'545’ ~ Ev,nin°

Strathfleld Entrance to 
Rookwood Cemetery. LIETUVIAI, ĮSIDĖMĖKITE!

Paminklų ant kapinių bendrovė 
STAR MEMORIAL CO. siūlo lietu
viams specialia kaina paminklus ant 
jūsų artimųjų kapo. Bendrovė su
tinka ir siūlo nuo kiekvieno pamink
lo kainos? Vz °/o skirti Mūsų Pasto
gei.

Office and Works: 
20-22 RAILWAY STREET 
LIDCOMBE, N.S.W., 2141

Užsakydami šioje bendrovėje pa
minklą savo artimiesiems neužmirš
kite priminti, kad užsakote vado
vaudamiesi jų skelbimu Mūsų Pas
togėje.

Paties Tvėrėjo valia gamtoje tiek 
skirtingų paukščių, žvėrių žvėrelių, 
augalų ir įvairiažiedžių gėlių. Kak
tusų botanikai priskaito iki 1200 at
mainų. Kiek jų matai vien tik Arizo
noje ir Meksikoje. Australijoje eu
kaliptų per 400 rūšių. Kiek vėl viso
kių mimozų. Ir žmonės įvairios spal
vos, kitokių veido bruožų. Tik tapa
tūs dvykukai žmogaus akiai beveik 
neatskiriami. Įvairumas džiugina.

Visi sveiki žmonės gimę su gali
mybe išmokti kalbos. Tik ir čia įvai- 
ravimas. Todėl tiek kalbų bei tarmių 
ir tiek tautų. Kalbos ribos nebūtinai 
sutampa su nacijos, o tuo labiau su 
valstybės ribomis. Angliškai kal
bantiems JAV gyventojams į galvą 
neateitų šiandien susijungti su 
Anglija ar save laikyti anglais. Aus
tralai geru noru niekad nepanorėtų 
virsti viena JAV federaline valstija. 
Prancūziškai kalbantieji valonai sa
ve skaito belgais, o flamai nelaiko 
savęs olandais. Vokiškai šnekantieji 
šveicarai ir austrai tik Hitlerio prie
varta buvo bandomi apjungti į vo
kiečių naciją. Su austrais tas buvo 
įvykdyta, šveicarai dar buvo palikti 
vėlesniam laikui. Austrai lengvai 
davėsi inkorporuojami į Reichą - 
kalba yra labai svarbus faktorius 
tautybės identifikavimuisi, nors jo
kiu būdu ne vienintelis. Lietuviškai 
kabantieji tapadinosi su lietuvių 
tauta, bet gyveno ir už Lietuvos 
valstybės ribų - Rytprūsiuose, Len
kijoje, Baltgudijoje, emigracijoje 
užjūrio kraštuose.
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KALBA IR TAUTA PAVOJUJE
A.Zubras

Žmonės maišosi ir yra pajėgūs net 
suaugę išmokti kitų kalbų. Dėl to is
torijoje sutinkame daug kalbų, taigi 
ir tautų jau išmirusių. Tik iš archeo
loginių paminklų ir šiaip rašytinių 
liekanų atkuriama Rytų Turkestane 
tocharų ir Mažojoj Azijoj (Sirijoje) 
hetitų kalbų liekanos, priskiriamos 
indoeuropiečių kalbinei šeimai. Ger
manai kryžiuočiai išnaikino senąją 
prūsų tautą ir jų kalbą, pasilaikyda
mi vokiečiams Preussen vardą. 
Prūsai buvo mūsų artimiausieji gi
minės - vakariniai baltai. Anglai bu
vo beveik įveikę Airijoje keltų kal
bą, kuri dabar vėl atgaivinama. 
Išsklidę po pasaulį žydai pamiršo 
savo senąją kalbą ir adoptavo gyve
namųjų kraštų. Savotiškas fenome
nas buvo jidiš, kurią susikūrė Va
karuose, o išlaikė rytinėje Europoje, 
ypač Lenkijoje, Ukrainoje ir Lietu
voje. Izraelyje atgaivino senąją 
hebrajų kalbą. Ateiviai semitų šei
mos nariai arabai Afrikoje sunaikino 
bei asimiliavo senuosius egiptiečius 
ir jų kalbą, kurią tik iš jeroglifų iš- 

' skaito kalbininkai.
Didesnis pavojus istorijoje visad 

yra buvęs mažesnėms tautoms bei 
jų kalboms, gyvenusioms judriose 
geografinėse vietovėse. Didieji na
tūraliai asmiliuoja mažesniuosius, 
ypač žemesnio civilizacijos laipsnio. 

Dar prieš II-jį Pasaulinį karą teko 
skaityti vokiečio rašytą knygą apie 
Kiniją. Autorius sutinka Pekine sė
dintį ant pakopų prie imperatoriškų 
rūmų mandariną. Klausia, kodėl ki
niečiai nekovoja su svetimtaučiais 
įsiveržėliais.

—■ O kam? - atsako šis. — Kiek jau 
į Kiniją buvo įsiveržusių, o kur jie 
dabar?

Mandarinas, be abejo, turėjo gal
voje hunus, totorius, mongolus, 
mandžiūrus. Vokietis bus galvojęs 
apie rusus, anglus, amerikiečius, čia 
įsitvirtinusius XIX š. eksplotacijos 
tikslams po vadinamojo opiumo ka
ro. Žinoma, turėjo galvoti ir apie ja
ponus, kurie buvo įkėlę koją į Man- 
džiūriją. Mandarinas tačiau buvo 
teisus. Šių dienų Kinija yra, su ma
žom pakraščių išimtim, labiausiai 
tautiškai vienalytė valstybė. Japo
nai tapo išvyti, o išnaudotojai anglai 
ir amerikonai turėjo be jokio pasi
priešinimo iš Kinijos pasitraukti. 
Nusileido ir Maskva, nors ginčijamų 
vietų dar ir liko. Kinai laimėjo ne 
ginklais, o žmonių milijonais.

Pavojuje yra atsiradusios lietuvių 
ir latvių kalbos bei tautos. Pavojus 
tuo didesnis, kad tai mažos tautos ir 
yra patekusios į dogmatinės ideolo
gijos bei politinės koncepcijos dik
tatūros leteną. Tai dėl "brolių” rusų 

Pabaltijo "išvadavimo”. Vilniuje, 
Rygoje, Liepojuje ir Klaipėdoje 
daugybė atsikėlusių slavų. Lankęsi 
Vilniuje grįžta su liūdnais įspū
džiais. Tėvų sostinėje nuolat buvę 
šiurkščiai atkertama - ’’neponiema- 
ju”. Tai valdinėse "suvereninės res
publikos” įstaigose, krautuvėse, 
restoranuose ir gatvėse, teiraujan- 
tis adreso. Net turėję išklausyti pa
mokslo, kad vis neišmokę rusiškai. 
Palaikyti, mat, buvo vietiniais. Rusų

kalbos mokoma jau nuo pirmojo 
pradžios mokyklos skyriaus, berods, 
jau ir vaikų darželyje pradėsią. Vi- 
duriniojoj mokykloje (gimnazijoje) 
rusų kalbai savaitėje tiek pat valan
dų, kiek ir lietuvių. Vilniaus ir Kau
no universitetai turi paralelinius 
kursus rusų kalba. Tas pats ir su 
operos spektakliais. Mažeikių rafi- 
nerijos įrengimuose pilna rusų, uk
rainiečių. Paskutiniu metu ateiviai 
iš rytų plūsta į Zarasus. Mat čia sta
toma nauja įmonė. Dažnos jau miš
rios vedybos.

Važiuojantis JAV lietuvis per 
Lenkiją į Lietuvą dokumentus ir la
gaminą tikrinusių sovietų valdinin
kų buvo palydėtas su pašaipa: ”Į 
Lietuvą važiuojat! Tokio krašto ne
žinom, tokio nėra”. Priežastis aiški: 
reikėjo sakyti vykstant į sąjunginę, 
tarybinę, socialistinę Lietuvos res
publiką. Tegu būna ir su visais tais 
priedais. Emigrantų jaunimas pra
moktų bei išmoktų lietuvių kalbos,

Nukelta į psl. 7

6



Nusidavimai Liet. Dienose
Atkelta iš psl. 6

kas išskleidęs sutikti ką tik 
atvykusių. ”0, Birutėle! Juk 
nesimatėm 40 metelių! Tu 
beveik nepasikeitus, kai pa
likom mokyklos suolą. Iš 
karto atpažinau.” Susijaudi
nęs jaunystės draugas ne
sėkmingai bando apkabinti 
ir pabučiuoti maždaug 18 
stonų Birutėlę. Ši truputi 
pritūpia ir palinksta i priekį. 
Susigraudinau ir aš ir pa
griebęs stiklą viskės su ledu 
ištuštinau simboliškai prisi
jungdamas prie jų džiaugs
mo. Tokių ir panašių nos
talgiškų scenų visuose kam
puose.

Mano globėjas tempia 
mane prie baro. O čia pasie
niais pristatyta įvairiausių 
dėžių. Prie jų stovi vis po 
žmogų, kuris nuolatos judi
na abi rankas. Va, sako ma
no šeimininkas, tai mūsų 
lietuvių namų geradariai. 
Jie pastatė šį ištaigingą rū
mą. Liaudis juos vadina vie
narankiais razbaininkais. 
Bet jie užsitarnavę geresnio 
vardo. Pagaliau nesvarbu, 
kaip juos bevadinsi, daug 
svarbiau, ką jie mūsų klubui 
duoda.

Taip gražiai pristačius ei
nu ir aš savo duoklės ati- 
dauti. Juk tai kilni auka lie
tuvybei. Suk juos bala tuos 
kelis dolerius. Pagaliau yra 
vilties ir išlošti. Bet ne taip 
lengva ir su tais keliais nu
rašytais doleriais atsisvei
kinti. Visi automatai užimti, 
tik braška tampomos ranke
nos. Barška laimingiesiems 
bebyrą pinigai. Vienas tau
tietis (matyt, melburniškis 
ar adelaidiškis) taip įsitrau
kęs į žaidimą, kad kaire ran
ka kiša monetą, dešiniąja 

traukia rankeną visai ne
kreipdamas dėmesio, ar kas 
byra, ar ne. Visas sukaitęs, 
plaukų sruoga ant kaktos 
prilipusi, akys blizga, tar
tum stiklinės. Ir vis traukia, 
ir traukia tą magiškąją ran
keną. Pagaliau sudėjęs visą 
sidabrą dar kartą pagrindi
nai perbėgęs visas kišenes ir 
dėl tikrumo patraukė ran
keną, bet ši nebejudėjo. 
Sauso niekas neklauso. At
sisukęs liūdnai šyptelėjo ir 
lėtu žingsniu lyg primuštas 
vaikas nužingsniavo prie 
baro "pasilsėti’.

Prie kitos mašinos trys 
tokios apvalainės lyg iš Ru
benso paveikslo iškirptos 
damos darbavosi jau aiškiai 
darbą pasidalinusios: viena 
dėjo monetas, kita tampė 
rankeną, o trečioji sėmė 

Žuvis žuvį ėda. Taip vaizduoja vokiečiai Azijos komunis
tų karą (Imta iš "Australijas Latvietis").

derlių. Žinoma, ši pastaroji ! 
mažiausia išeikvojo energi- , 
jos. Ir kai laimingu sutapimu 
pasipylė monetų lietus, vi
sos trys suspigo iš džiaugs
mo ir susisemusios laimikį 
paliko razbaininką. Pagal
vojau, nebūtų moteris - mo
ka pinigą gerbti. Jei jau pa
puolė i moteriškas rankas, 
tai nė plaktuku neišmuši.

Mano parapijietis Petras 
ramiai darbavosi prie kitos 
mašinos. Jis jau ir savo sis
temą besąs išsidirbęs. Pa- 
lengvukais kišo monetas, 
palaukdavo, kol ji įkrinta į 
peklos dugną, tuomet truk
teldavo rankeną ir pasilen
kęs žiūrėjo, kada pradės 
birti laimikis. Paskui eidavo 
Crie kitos. Bet sistema ne- 

uvo labai vaisinga. Sako, 
sudėjęs apie 40 dolerių, bet 
nesigailėjo ir buvo linksmas 
bei patenkintas.

Prie baro visą laiką kam
šatis. "Ką geri, Vladai? Gal 
stikleli mozelio?” "Ką tu čia 
su pamazgom. Vidurius su

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

, Funerals of Distinction
17 RAILWAY PDE. 

FAIRFIELD, N.S.W.
Tel. 7245498 Veikia 24 valandas per parą

gadinsi. Aš tai tik Joną 
vaikščiotoją, ir tai su ledu! 
Tai bent gėrimas! Kartais ir 
Coca-Cola dapilu dėl spal
vos. Tai kad atsirūgsti, ga
ras net per ausis išeina. Tu 
man nepasakysi, koks gėri
mas geras, koks ne.” Vladas 
giria škotą, bet žino, kad jo 
skilvis nebesuvirškins. Tiek 
visokio skysčio praleidęs. Ir 
škotą priima tik iš pagarbos 
vaišingam draugui.

Mūsų tautiečiai išpruso ir 
gėrimo mene. Tik garsiai 

užsakinėja minėdami užsie
ninių gėrimų vardus ir vis 
"dvigubą". Veidai žydi jur
ginais. Kalbos vis garsėja 
susiliedamos į nepertrau
kiamą ūžesį. Tai ulįavoja 
mūsų tautiečiai, australiškos 
saulutės kaitinami iš vir
šaus, ir škoto iš vidaus. Iš 
pažiūros tie patys buvę dy- 
pukai, bet jau ir ne tie 
patys: puošni apranga, trijų 
aukštų pagurkliai, veidai 
šviečia pasitikėjimu su kiek 
arogancijos. Ir pinigai laiko
mi ne piniginėje, o palaidi 
kišenėse kaskart ištraukda
mi visą saują grynais. Atža- 
gara ranka paberia sidabrą 
barmanui nuduodamas, kad 
nė neskaičiavęs. Atseit, pats 
atsiskaityk.

Žmonos tempiamas neno
riai artėja prie išėjimo. Čia 
jo laukia naujintėlaitis limu
zinas, kaip tik pirktas prieš 
šventes, kad ilgoje kelionėje 
nebūtų kliūčių. Po trumpo 
ginčo žmona sėda prie vairo 
išdidų tautietį degraduoda
ma į paprastą keleivį, Dar šį 
vakarą užkviesti dviejose 
vietose pas draugus. Negi 
dykai tokią kelionę plūksi. 
Reikia visus draugus bei gi
mines aplankyti - aplenksi 
kurį, tai visą amžių nedova
nos.

Tomas Kirstukas

Kalba ir...
Atkelta iš psl. 6

mos. Reikia tik kantrybės bei laiko, 
ir visi TSRS gyventojai pasijaus esą 
Viena' nacija, bekalbanti tik rusiškai. 
Kas gi tat yra Maskvos skelbiamas 
internacionalizmas, tautų brolybė ir 
tautinių kultūrų respektavimas? 
Niekas kita, kaip tik propagandinė 
priemonė pasiekti Kremliui pasaulio 
užvaldymo ir rusifikacijos giminingų 
slavų ir Pabaltijo tautų. Gana anks
ti, dar prieš II-jį Pasaulinį karą, tuo 
reikalu yra rašęs pats rusas filosofas 
N. Berdyaev: "The very internatio
nalism of the Russian communist 
revoliution is purely Russian and 
national”. (N.B., The Origin of 
Russian Communism, London, 1937 
m., p. 135). Kiek toliau tas pats au
torius: "However paradoxical it may 
sound, still Bolshevism is the third 
appearance of Russian autocratic 
imperialism; its first appearance 
being the Moscovite Tsardom and 
its second the-Petrine Empire” (ibd. 
p. 143). Ar ne pajuoka ir savęs lietu
vio susiniekinimas, kai J. Paleckis 
keverzoja savo knygoje "Mintys 
apie vyresnįjį brolį” (Vilnius, 1958 
m.). Raudonuoti verčia skaitant 
Liudo Giros, Salomėjos Nėries, An
tano Veclovos, Kosto Korsako him
nus Maskvai, Tarybų Sąjungai, Sta
lino konstitucijai ir raudonajai ar
mijai. Iki tokio laipsnio išsiniekinti ir 
Kremlius nevertė, o ne vienas pado
rus rusas tikrai nušypsojo.

Pabaltiečiai džiaugiasi dėl hitleri
nės Vokietijos sumušimo ir dėl vo
kiečių imperialistinių ekspansinių 
užmačių sutramdymo. Bet menka 
paguoda Pabaltijui, kai po vienų įsi

tvirtino kiti imperialistai, vietoj n 
dųjų raudonieji. Pabaltijo žmonės 
taip pat žino, kad tik Maskva pa
drąsino Hitlerį karą pradėti, pasi
rašydama 1938.VIII.23 d. Molotovo - 
Ribbentropo nepuolimo sutartį ir 
sau užsitikrindama Pabaltijį ir Len
kijos padalinimą. Didysis brolis "iš
vadavo” senųjų baltų giminės prūsų 
žemę, bet dalį priskyrė prie sateliti
nės Lenkijos, o likusią sritį prijungė 
prie tolimosios Maskvos, įkurdinant 
ten rusus. Gumbinės ir Tilžės lietu
viai buvo priversti išsikelti. Kristi
jono Donelaičio kaulai ilsėjosi Tol
minkiemyje, kurį dabar rusai su- 
pravoslavino į Čistije Prudi. Kara
liaučius virto Kaliningradu. Vydūno 
miestas Tilžė pavadintas tapo So- 
vietsk. Išbraukti tat lietuviški var
dai ir iš žemėlapio.

Kaip gi išeivijoje su mūsų jaunąja 
karta? Tarp savęs beveik be žymes
nių išimčių tekalba tik angliškai. 
Tegu supanašėjimas bei asimiliacija 
išeivijoje ir atrodo neišvengiama, 
bet galėtų būti ir kitaip, jei šeimos 
židinyje išmintingai puoselėtumėm 
jei į tėvų kraštą būtų leidžiama lais
vai atvykti, laisvai važinėti, net ten 
studijuoti, draugauti su savo kartos 
vjrrais ir moterimis. Įsileidžiama ta
čiau tik penkiom dienom, žingsniai 
sekami saugumo "angelų sargų”. 
Daug suktybių, korupcijos, išnau
dojimo bei savanaudiškumo matome 
Vakaruose. Netrūksta skurdo ir va
gysčių. Džiaugiamės betgi savo ir 
atvykusių kad iš ir TSRS svečių ju
dėjimo ir žodžio laisve. Niekas čia 
neprašo jokio paso, jokių dokumen
tų nereikia parodyti viešbutyje su
stojant ar šiaip kelionėje. Ir negali, 
nes JAV, Kandoje ir Australijoje 
žmonės jokių pasų neturi ir nesine
šioja. Pasai išrašomi tik vykstan
tiems į užsienius. Galima privačiai ir 

viešai kritikuoti valdžią, krašto 
santvarką. Valdinės spaudos visai 
nėra. Australijoje yra valdžios re
miamų, todėl ir kontroliuojamų ra
dijo ir televizijos stačių. Tik ir iš jų 
beveik kasdien girdi valdžios darbų 
kritikos, kartais besitęsiančios mė
nesiais. Visam pasauliui žinoma 
JAV spaudos ir televizijos kampa
nija, privertusi atsistatydinti prezi
dentą Nixoną. Rinkimuose galim 
valdžią išbalsuoti. Visuose demok
ratiniuose kraštuose yra opozicinės 
partijos, beveik visur legaliai veikia 
ir komunistų partija, nors ji viešai 
pasisako prieš esamą santvarką. 
Darbininkų unijos ir profesinės są
jungos laisvos reikalauti pagerini
mų, streikuoti, suruošti demonstra
cijas, siųsti atstovus į tarptautinius 
suvažiavimus ir ten kritikuoti savo
jo krašto politines ir ekonomines są
lygas. Jei tačiau naujas ir geresnis 
gyvenimas kuriamas Sovietų Są
jungoje (60 metų užtenkamai ilgas 
laikas rezultatams pasirodyti), tai 
kodėl toks budrumas ir tokie suvar
žymai svečiui? Pamačiusieji juk su
sižavės naujybe ir grįš įsitikinę ko
munizmo propaguotojai. Bent dar
bininkai, žmonės, gyveną iš algos, 
intelektualai.

Tautybių ir tautinių kalbų reikalu 
pasisako TSRS ir teoretikai ir visa
sąjunginė komunistų partija, taigi 
politikai. "Nacionaliniai skirtumai, 
ypač kalbiniai, gali išnykti tik po ilgo 
vystimosi, pasiekus visišką komu
nizmą" (Vertimas iš rusų kalbos, 
Autorių kolektyvas. Mokslinis ko
munizmas, Vilnius, 1973 m., 363 p.). 
Tuo klausimu lygiai taip į savo 
programą yra įsirašiusi XXH kong
rese ir Sovietų komunistų partija 
(Vilnius, 1962 m., 91 p.). Kremliaus 
užmačios tat nė kiek nemaskuoja- 

lojalumą ir ištikimybę tautai, sentė
vių kalbai, didžiausiam atsinešti
niam turtui. Deja, taip nėra. Chica- 
goje lietuvių kilmės ateivių priskai- 
toma apie 100.000, bet lietuviškai 
kalbančių bėra tik keliolika ' tūks
tančių. Čia dažnai sutinki šoferį ar 
policininką, kuris prisipažįsta turė
jęs senelius ar tėvus lietuvius, pats 
lietuviškai nekalbąs, esąs ameriko
nas. Net užsigauna, kai pabandai 
kilminę priklausomybę priminti. Su 
kalba paprastai dažniausiai dingsta 
ir identifikavimasis su tauta. DiSau- 
giasi Maskva sudorosianti lietuvius 
tėviškėje, o jiems savotiškai talki
nama ir išeivijoje. Talkinama, nes 
laidojama lietuvių kalba, o su ja 
tūkstantmetinių šaknų tauta. Negi 
neatsiras mūsų kolonijose bent po 
keliolika jaunosios kartos atstovų, 
kurie pasakytų - tarp savęs, tarp 
lietuvių tekalbame tik lietuviškai. 
Jie užkrėstų ir kitus juos pasekti. 
Tai būtų jaunimo naujo ir labai 
prasmingo sąjūdžio pradžia. Neį
kanda mus nei lietuviškos knygos, 
nei laikraščiai. Kiek truks, kad mūsų 
laikraščiai turės sustoti ėję. Moky
masis kalbėti ir skaityti lietuvių 
kalba ugdo ir charakterį, grūdina 
asmenybę gyvenimo kovai. Jauni
mas griebiasi anglų kalbos ir šeimo
je tik todėl, kad taip lengviau, nėra 
sunkumų. Einama tat lengviausiu 
keliu. Kalbėti lietuviškai reikia jau 
pagalvoti dėl žodžių, terminų, su- 
rezgiant sakinį. Bet tas ir gerai. Gy
venime reikės dažnai pagalvoti, su
simąstyti sutinkant problemas, 
žmones. Nemąstančio žmogaus kal
bą įžvelgti trunka labai neilgai. 
Paprastai nuo tokių žmonių greitai 
nusisuki ir nueini. Dar svarbiau tas 
rašant bei studijuojant.
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Informacija
NAUJA CANBERROS 

LIETUVIŲ KLUBO 
VALDYBA

Kovo 4 d. Canberros Lie
tuvių Klubo metiniame su
sirinkime išrinkta nauja 
valdyba: pirmininkas Algis 
Brūzga, vicepirm. Ridas 
Daukus, sekretorius Jonas 
Andruška, iždininkas Min
daugas Mauragis, ryšių pa
laikymo narys Audronė Ko- 
valskienė, parengimų vedė
ja Laima Žilinskienė ir turto 
priežiūrai narys Romas Mi
niotas.
VASARIO 16—JI 

CANBERROJE

Vasario 18 d. kun. P. 
Martuzas atlaikė Canberros 
lietuviams pamaldas ir pa
sakė prasmingą pamokslą. 
Vargonais grojo F. Borumas 
ir visi bendrai giedojo.

Tuoj po pamaldų Liet. 
Namuose šventės minėjimą 
atidarė Canberros Apyl. 
Valdybos pirm. J. Lizdenis, 
paskaitą skaitė taip pat val
dybos narys kultūros reika
lams p. J. Dehn (Dienas). Po 
paskaitos minutės susikau
pimu buvo pagerbti žuvu
sieji už Lietuvos laisvę - ka
riai, savanoriai, partizanai ir 
ištremtieji bei nukankinti 
Sibire. Sugiedotas Tautos 
Himnas. Ta proga buvo ren
kamos aukos Lietuvos lais
vinimo reikalams.

Susirinkimas vienbalsiai 
priėmė rezoliuciją ir įgaliojo 
Apyl. Valdybą pasiųsti pa
guodos ir sveikinimo laiškus 
lietuviams politiniams kali
niams V. Petkui, B. Gajaus
kui ir N. Sadūnaitei. Nutar
ta pasiųsti prašymą L. 
Brežnevui prašant laisvės 
politiniams kaliniams.

Baigiant minėjimą atžy
mėta 30 metų sukaktis, kada 
buvo suorganizuota 1949 m. 
pirmoji Canberros Apyl. 
Valdyba. Šiai sukakčiai de
koruotas tortas su įrašu: ”30 
m. Canberros Apyl. Valdy
bos sukaktis”. Tortą praplo
vė pirmosios valdybos narys 
L. Vrubliauskas ir dabarti
nis pirm. J. Lizdenis. Kele
tas valandėlių praleista be- 
sivaišinant kavute ir pa
bendrauta.

Dalyvavęs

1978 m. sausio 1 d. Lietu
voje buvo 3.366.000 gyven
tojų. (Vestnik Statistiki, 
Maskva, 1978 m. Nr. 11).

REKOLEKCIJOS
Praveda kun. Dr. P. BAČINSKAS

CANBERRA
LIETUVIAMS 

REKOLEKCIJOS

Balandžio 1,2 ir 3 d.d. va
karais St. Mary’s koplyčioje, 
Braddon.

Visus vakarus nuo 6.30 v. 
išpažintys. 7 vai. konferen
cija. Šv. Mišios, komunija ir 
pamokslas. Kviečiami daly
vauti visus 3 vakarus.

Balandžio 4 d. vieša pas
kaita ir susitikimas su jau
nimu.

Atskleisdamas Mūsų Pa
stogę pagalvok, ar apmo
kėta jos prenumeratai
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PRANEŠIMAS

Metinė SSS Židinio sueiga 
įvyks kovo 25 d. tuoj po pa
maldų šv. Joachimo parapi
jos salėje Lidcombe.

Būkite malonūs gausiai 
dalyvaukite sueigoje.

Tėvūnas

MELBOURNE
BENDRUOMENĖS

SUSIRINKIMAS

Kovo 25 d., sekmadienį,
2.30 vai. Lietuvių Namuose 
šaukiamas A.L. B-nės Mel
bourne Apylinkės metinis 
susirinkimas.

Darbotvarkė: Valdybos 
ataskaitiniai pranešimai. 
Praėjusių metų veiklos tvir
tinimas. Naujos Apylinkės 
Valdybos rinkimai. Balsų 
skaičiavimo metu organiza
cijų atstovų pranešimai. Ra
dio valandėles reikalai. Se
nelių namų statybos klausi
mas ir sumanymai bei pa
siūlymai dėl tolimesnės 
veiklos.

Mieli Melbourne lietuviai! 
Kviečiame jus visus gausin
gai dalyvauti metiniame su
sirinkime. Rinksime naują 
Apylinkės Valdybą. Nuo jū
sų visų priklauso, kas se
kančius dvejus metus vado
vaus Melbourne Lietuvių 
Bendruomenei.

Jūsų dalyvavimas bus at
pildas senąjai valdybai už 
Įdėtą darbą ir paskatinimas 
naujajai tęsti pradėtą darbą 
keliant Lietuvos vardą aus
tralų vyriausybės ir visuo
menės tarpe.

Naujos Valdybos respek- 
tavimas Australijos vyriau
sybės įstaigose taip pat pri
klauso nuo to, koks procen
tas visų bendruomenės na
rių dalyvavo rinkimuose.

Atlikime pilietinę pareigą 
savo bendruomenei. Pensi
ninkai ir nedirbą nuo solida
rumo mokesčio atleidžiami 
ir turi pilną balsavimo teisę. 
Jūsų visų susirinkime pa
reikšta sveika kritika ir 
nuoširdūs patarimai bus la
bai vertingi nustatant atei
ties veikimo gaires.

ŽINIOS IŠ PERTHO

. Tautinių šokių grupė Šat
rija, vad. E. Stankevičiaus, 
yra pilnoje darbymetėje: 
beveik kiekvieną savaitgalį 
turi savo pasirodymus, ypač 
vykstant Pertho festivaliui.

SYDNEY LIETUVIAMS 
REKOLEKCIJOS

Balandžio 6, 7 ir 8 d.d. St. 
Joachim’s bažnyčioje, Lid
combe (prie John St.).

Balandžio 6 d., penktadie
nį - rekolekcijų pradžia. Nuo
5.30 vai. vak. išpažintys. 
6.45 įžanginė konferencija, 
7.15 australų kryžiaus keliai.
7.30 mišios, komunija, reko
lekcijų pamokslas ir vėl iš
pažintys.

Balandžio 7 d., šeštadienį, 
išpažintys nuo 2 vai. 3.30 
pirmoji konferencija ir vėl 
išpažintys, 5 vai. šv. Mišios, 
komunija, rekolekcijų pa
mokslas.

Nuoširdžiai prašomi visi 
kuo daugiau atlikti išpažin-

NAUJAS LIETUVIŲ
SKAUTŲ SĄJUNGOS 

TARYBOS PIRMININKAS

Neseniai korespondenci- 
niu keliu L.S.S. Tarybos 
pirmininku išrinktas v.s. Si
gitas Miknaitis. Iki šiol jis 
sėkmingai eilę metų vado
vavo L.S.S. Brolijai. Jis gy
vena Čikagoje, bet gerai su
sipažinęs ir su Australijos 
skautų veikla, pats dalyva
vęs Vl-je tautinėje stovyk
loje prie Melbourne pereitų 
metų pradžioje.

AUKOS LIETUVIŲ
SODYBAI ENGADINE

Liet. Sodybos reikalams 
aukojo:

V.O. Arai $ 50, R. Jocys 
$ 20, O. Meiliūnienė $ 5, 
Steponavičius $ 5 ir O. Pa- 
laitienė $ 5.

Aukojusiems nuoširdžiai 
dėkoja

S.L.M.S.G. Draugijos 
Valdyba

***

Kovo 11 d. Sydnejaus 
taut, šokių grupės Gintaro 
vadovai p.p. A. Saudargienė 
ir K. Kazokas drauge su ki
tais grupės nariais tarėsi dėl 
tolimesnės grupės vaiklos. 
Bus dedama pastangų pra
plėsti pačią grupę priimant 
nauj’ų šokėjų (ypač pagei
daujama vyrų) ir suaktyvin
ti grupės veiklą dažniau pa
sirodant savųjų ir kitataučių 
auditorijai.

Kovo 24 d., šešt., Sydnejaus Lietuvių Klube įvyksta

Šokių vakaras
Programoje pagarsėjusi

UKRAINIEČIŲ ŠOKĖJŲ GRUPĖ 
Atvykę nesigailėsite!

Rengėjai: Sydnejaus Liet. Šachmatininkų Klubas

tis jau pirmais vakarais, kad 
išvengus varginančio lauki
mo sekmadienį.

Balandžio 8 d. Verbų sek
madienį - užbaigiamoji re
kolekcijų diena. Išpažintys 
nuo 9 vai. iki pamaldų. 11.30 
vai. iškilmingos rekolekcijų 
pamaldos, giedant ’’Dainos” 
chorui, rekolekcijų pamoks
las ir visų bendra komunija. 
Prašoma neiti komunijos ki
tose Mišiose ar kitose baž
nyčiose.

Tuojau po Mišių užbaigia
moji Konferencija ir Palai
minimas bei atlaidų suteiki
mas.

Rekolekcijų išlaidoms pa
dengti bus I-ji rinkliava 
Verbų sekmadienį ir po vie
ną vakarinėse Mišiose.

Po rekolekcijų užbaigimo 
trumpa pertrauka - ateiti
ninkų paruošta kavutė - at
gaiva, Lidcombe parapijos 
salėje, po kurios gerb. kun. 
svečias, ten pat kalbės įdo
mia tema: 'T ketvirtą de
šimtmetį žengiant”.

Panašia tema kun. svečias 
kalbės ir Lietuvių Klube 
(mažojoj salėj) bei atsakinės 
į paklausimus - balandžio 5 
d. ketvirtadienio vakare 7 
vai., kur ypač kviečiamas 
jaunimas.

WOLLONGONG 
LIETUVIAMS

Atskirų rekolekcijų nebus 
- visi kviečiami į Sydney.

SYDNEJAUS LIETUVIU KLUBE 
16-18 East Terrace, Bankstown 

Tel. 7081414
■ Kovo 24 d. šešt.:

UKRAINIEČIŲ ŠOKIAI 
Atlieka aukštai įvertinta iš
kili ukrainiečių tautinii; 
šokių grupė

KLUBAS ATVIRAS: 
pirm.—treč. 4-10 vai., ketv. 
4-llval., penkt. 4-12 vai., 
šešt. 2-1 vaL, sekm. 12.30-11 
vai.

•Antradieniais pigioji gėri
mų valanda 
♦Trečiadieniais šachmatai 
♦Ketvirtadieniais dvigubi 
jackpotai

VALGYKLA veikia: pirm.- 
penk. 6-0 vai., šešt. 6-10 vaL, 
sekm. 1-9 vai. Valgyklos ve
dėja G. Kasperaitienė

Primename, kad šeštadienių 
šokių vakarais visi turi dė
vėti klubo taisyklėse nuro
dytą aprangą.

ŠOKIAI grojant naujai ka
pelai šešt. 8-12 vai.

NEWCASTLE
LIETUVIAMS 

REKOLEKCIJOS

Balandžio 8, 9 ir 10 d.d. 
Šv. Lauryno bažnyčioje 
Broadmeadow.

Visus 3 vakarus nuo 6.30 
vai. vak. išpažintys. 7 vai. 
pamokslai, Š. Mišios ir Ko
munija.

Balandžio 11 d. vieša pas
kaita ir susitikimas su jau
nimu. Organizuoja Diskusijų 
Klubas.

Sydney Lietuvių
Kapelionas kun. P. Butkus
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Klubo biblioteka atidara: 
trečiadieniais 4-6 vaL 
sekmadieniais 1.30-4 vai. 
Bibliotekoje parduodamos 
lietuviškos knygos, plokšte
lės, pašto ženklai, lipinukai 
ant mašinų klijuoti.

Sydnejaus Liet. Klube per
kant išnešimui didesniais 
kiekiais duodama 10% nuo
laidos už spiritinius gėrimus 
ir 5% už alų.

KOVO VAKARAS

Gana jaukų ir sėkmingą 
vakarą kovo 10 d. Sydnejaus 
Liet. Klube surengė sporto 
Klubo Kovo Valdyba. Žmo
nių susirinko gana apsčiai. 
Programoje buvo spalvingas 
lenkų, estų ir lietuvių tauti
nių šokių grupių pasirody
mas. Kiekviena grupė pašo
ko po du šokius. Gal kiek 
silpniau pasirodė estai, nes 
jų šoko tik trys poros. Paly
ginamai lietuvių grupė 
"Gintaras”, vadovaujama 
Kajaus Kazoko, pasirodė 
stipriausiai ir patraukliau
siai. Mūsiškių grupė yra ga
na pajėgi, tik teko girdėti 
nusiskundimų, kad trūksta 
vyrų šokėjų. Kovas turi 
judrių ir šmaikščių sporti
ninkų, kurie galėtų įsijungti 
į Gintaro grupę. Būtų gražu, 
kad ir jie dėtųsi prie grupės. 
Juk ranka ranką plauna!

Po programos toliau sekė 
nuotaikingas vakaras su 
smagiais šokiais, loterija. 
Smagu, kad tą vakarą klube 
dalyvavo gausiai jaunimo.

r
Redakcija rašinius taiso ir 
skelbia savo nuožiūra. Už.skel-
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