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Balio Gajausko
PRIEKAIŠTAI SOV. TEISINGUMUI

Salio Gajausko laiškas generaliniam prokurorui
(RL) Vakarus pasiekė iš

samus Galio Gajausko pa
reiškimas rusų kalba SSRS 
Generaliniam Prokurorui. 
Jame Gajauskas tvirtina, 
kad teismas "neobjektyviai 
išnagrinėjo bylą, iš dalies 
suklastojo mano ir liudinin
kų parodymus ir sąmoningai 
melagingai įvertino 'antita
rybinę literatūrą', rastą pas 
mane kratos metu

Gajauskas papunkčiui 
pasveria visas teismo klai
das ir klastotes, aiškinda
mas, kokia ta "daugybė an
titarybinės literatūros”. Pa
vyzdžiui, tai 1938 m. Liubli
ne lenkų kalba išleista kny
ga Bolševizmas ir Čikagoje 
išėjusi knyga Dievas Šian
dien. Teismas negalėjo įro
dyti, kad Gajauskas platino 
arba davė kam nors knygą 
skaityti. Teismas neįrodė, 
kad jis perdavė į užsienį per 
maskviečius draugus Orlovą 
ir Ginzburgą lietuvių polit
kalinių sąrašus. Neįrodė, 
kad jis vertė į lietuvių kalbą 
Solženicyno Gulago Salyno 
dalį, kurio rankraštis buvo 
pas jį rastas. Neįrodė ir, kad 
Gajauskas perfotografavo 
Lietuvos pokario partizanų 
archyvus, teismo teigimu, 
siekdamas pritaikyti ban

ditų gaujų ideologiją dabar
ties sąlygoms ir susilpninti 
bei sugriauti tarybų val
džią".

"Toks teismo sprendimas 
kompromituoja valdžią”, 
rašo Gajauskas. "Valstybės 
vadovai teisėtai sako, kad 
Sovietų Sąjunga yra galinga 
valstybė... Teismas vienok 
tvirtina priešingai: vien tik 
tai, kad atskiras žmogus pa
laikys rankose knygą, kurios 
keletas minčių neatitinka 
komunistinei ideologijai, so
vietinė santvarka gali su
silpnėti, arba visai sugriūti. 
Teigti, kad literatūros sau
gojimas ir platinimas yra 
antisovietinė agitacija ir 
propaganda būtų tolygus 
absurdiškam teiginiui, kad 
ginklo laikymas yra žmog
žudystė.”

Teismo nuosprendy sako- į 
ma, kad pas Gajauską rasta 
"daugybė antisovietinės li
teratūros. Ką tai reiškia? 
Kiek jos? Centneris? Tona? 
Dešimt tonų? O gal šimtai?" 
- klausia Gajauskas, pateik
damas juokingai skamban
čius pavyzdžius tokių, neva, 
"antisovietinių ginklų", kaip 
septynių metų senumo Simo 
Kudirkos bylos protokolas, 
Pečiulaičio JA V-bių piliety
bės dokumento kopija, 
Amerikos konsulo Maskvoje 
telefono numeris, išvykusių 
į Vakarus jo draugų nuot
raukų su užrašu "Mielam, 
mielam Baliui ilgam prisimi
nimui Aušros ir Jono”, Po
piežiaus Jono XXIII encikli-

ka, Šapokos Lietuvos Istori
ja, asmeniniai laiškai, užra
šai, iškarpos iš sovietinių 
laikraščių, motinos prisimi
nimai, užrašyti kai ji laukė 
savo sūnaus, kalėjusio 25 
metus lageriuose.

"Užsidirbai už 10% arba 
gal tik už 1%, bet mes tave 
teisim už visą 100%”, kalbė
jo Gajauskui tardytojas. Ki
tą kartą grąsino: "Tol tar
dysiu tavo motiną, kol ji iš
leis paskutinį kvapą - ir tai 
bus ant tavo sąžinės. Aš ži
nau, kaip tai daryti, viskas 
bus pagal įstatymus", sakė 
tardytojas, žinodamas, kad 
Gajausko motina yra tik ką 
po operacijos sunkiame sto
vyje.

"Šiandien sovietiniai va
dovai kalba apie taiką. Vie
nok žmonijai konclageriai 
gręsia ne mažiau kaip karai; 
ir taikos- riebus tol, kol gy
vensime baimėje ir vergys
tėje. Karas arba taika 
konclageryje: ne kokia al
ternatyva. Ne, žmonija 
šiandien turi taip pat veikiai 
kovoti prieš konclagerius, 
kaip ir prieš karo grėsme.

Sovietiniai disidentai
Sydnejuje

Australijoje lankėsi du 
sovietų disidentai - Nadja 
Svitlyčna ir rašytojas Vladi
mir Maximov, kurie turėjo 
viešus pranešimus Sydneju
je.

Maximovas, kalbėdamas 
Sydnejaus universitete, 
pabrėžė, kad visa Sovietų 
Sąjunga yra viena didžiulė 
koncetracijos stovykla, ku
rioje sovietinė administraci
ja negali sulaikyti demokra
tinio sąjūdžio. Nereikia ti- 

. kėtis, kad gali Sovietų Są- 
■ jungoje įvykti staigių per

mainų, bet vyksta moralinė 
permaina, kas prives prie 
žmogaus teisių respektavi- 
mo. Net ir aukštieji sovietų 
pareigūnai slaptai respek
tuoja disidentus ir juos re
mia. Anot Maximovo, be 
abejo sovietai turi galios 
staiga užčiaupti visus disi
dentus, bet tai būtų jiems 
patiems grėsmė ir tuo pačiu 
būtų sugriauta laisvės iška
ba, kuri tinka propagandai ir 
vis tebeakina pasaulį. Lygiai 
tuo pačiu būtų sukelta aštri 
priešsovietinė reakcija lais
vame pasaulyje, ko sovietai 
labiausiai bijo.

Maximovas, kuris 
Vakaruose jau yra nuo 1974 
metų, esąs karčiai nusivylęs 
ir vakarais, kurie esą mora
liškai ir psichologiškai jau 
seniai kapituliavę.

Nadia Svitlyčna savo pra
nešime iškėlė faktą, kaip 

Žmonės galės laisvai atsi
dusti, kai žlugs konclageriai. 
Kitaip mes, aukštos kultū
ros tautos, įžengsime į tre
čiąjį tūkstantmetį petys į pe
tį su išvystyta konclagerine 
sistema”, rašo Gajauskas.

"Mano teismas Vilniuje 
yra pavyzdys susidorojimo 
su žmogumi, skaitančiu 
knygas. Toks teismas užim
tų deramą vietą inkvizicijos 
teismų sąraše. Tai teismo 
farsas. Aš nusikaltau tuo, 
kad galvojau savaip, vertin
damas demokratiją aukščiau 
už komunistines dogmas. Aš 
nusikaltau tuo, kad norėjau 
pasinaudoti visais žmonijos 
proto vaisiais, o ne oficialiai 
leidžiamais, kad norėčiau 
bendrauti su visų tautybių 
žmonėmis. Dabar, kai aš su 
draugais einu išbandymų 
keliu, man vis tik švyti vil
ties ir laisvės kibirkštis. Ir 
čia, ilgiems metams atskirti 
nuo savo artimųjų ir gimi
nių, pasmerkti gėdingai 
mirčiai, mes liekame ištikimi 
demokratijos ir laisvės idė
joms."

(ELTA)

Sov. Sąjungoje žmogus yra 
nuasmeninamas. N. Svitlyč
na į Vakarus išleista perei
tais metais kai išbuvo savo 
laiką kalėjime ir darbo sto
vykloje. Suimta, kad pasira
šė keletą laiškų kovoje už 
žmogaus teises. Tuo pačiu ji 
iš karto buvo "nuasmenin
ta”, atimti ir atiduoti į 
prieglaudą vaikai, o jos vyrą

Skylab drama
Amerikiečių erdvėlaivis, 

vadinamas Skylab, baigė 
savo dienas liepos 12 d. nu
kritęs Vakarų Australijos 
pakrašty, išlaikęs
pasaulį didelėje įtampoje. 
Išbuvęs septynerius metus 
skriedamas aplink žemę jis 
dėl neišaiškintų priežasčių 
pradėjo keisti savo vietą ir 
leistis arčiau žemės. Paga
liau pateko į žemės atmosfe
rą ir galėjo nukristi bet ku
rioje vietoje, nes jo kritimo 
nebuvo galima sukontro
liuoti. Laimingu būdu nu
krito Indijos vandenyne Va
karų Australijos pakrašty, o 
jo skeveldrų pasipylė ir pla
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Paskutinė Dariaus ir Girėno nuotrauka prieš pakylant į 
žygi

in dabar tebekalina
Anot jos, žmonės visą laiką 
laikomi nuolatiniame terore, 
grasinama išmesti iš namų, 
pašalinti iš darbo, kiti net 
likviduojami paslaptingomis 
aplinkybėmis. "Jūs negalit 
įsivaizduoti, kaip ten yra ir 
vyksta, bet galite būti tenai 
nuasmeninintas labai leng
vai.” 

čiai Vak. Australijoje nepa
darius jokių nuostolių. Nors 
jam leidžiantis ir buvo guo
džiamas], kad net nukritus ir 
apgyventose vietovėse pa
vojus nebūtų, bet tik nukri
tus imama aiškinti, kad tai 
būtų buvusi didžiulė katas
trofa, jeigu būtų nukritęs 
kur nors mieste arba tirš
čiau apgyventose vietovėse.

Skylab buvo 77 tonų svo
rio, didumo kaip trijų mie
gamųjų namas ir turėjo erd
vėse išbūti dešimt ar dau
giau metų. Jame išgyveno 
trys Amerikos mokslininkai 
apie tris mėnesius atlikdami 
įvairius erdvių tyrimo dar-

įvykiai
Buvusių Vokietijos nacių 

už nusikaltimus ir toliau 
persekiojimas tęsiamas. Vo
kietijos parlamente buvo iš
kilęs klausimas, kad praėjus 
30-čiai su viršum metų rei
kėtų tuos persekiojimus ir 
medžiokles nutraukti, bet 
dauguma įskaitant ir kanc
lerį H. Schmidt, pasisakė ir 
toliau vykdyti nusikaltėlių 
medžioklę, nes laikas nusi
kaltimo nepanaikina ir neat
leidžia.

**♦
Danija ir Švedija susilaiko 

nuo atominės energijos. Ne
seniai Danijos parlamentas 
nusprendė ligi 1980 metų 
nestatyti jokių atominių re
aktorių energijai gaminti. 
Švedija taip pat tokių ato
minių reaktorių statybą su
laikė, nors anksčiau įrengti 
šeši reaktoriai pilnai ar bent 
dalinai veikia. Anksčiau 
Švedija buvo užplanavusi 
pasistatyti 12 atominės 
energijos reaktorių.

bus.
Skylab nukrito, bet šiuo 

metu dar skrieja aplink že
mę arba yra erdvėse dar 
apie 4500 žmogaus paga
mintų objektų, išleistų įvai
riais tikslais. i ii
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Žygiai ir herojai
Kai sakome žygis ar hero

jus, visados šie terminai ri
šami su karais, su išvykom 
ar karinėm misijom, užduo
timis. Pagal nusistovėjusią 
per istoriją terminologiją 
herojum tebuvo galima tapti 
tik kare, mūšio lauke, kari
niame žygyje, kuris visados 
suristas laimėjimu, sėkmin
gu atsiekimu parodant iš
skirtinos drąsos, sumanumo, 
pasiaukojimo. Žygius ir he
rojus visados lydi gar.bė kaip 
atpildas herojams ir paties 
žygio įvertinimas.

Tačiau šalia minėto žygio 
ir herojaus sampratos su 
laiku gyvenime įsigali ir pa
ralelinės, perkeltinės pras
mės, kur asmuo ar grupė 
gali atlikti žygių ir tapti he
rojais atsiekę reikšmingų 
tautai ar žmonijai laimėjimų 
ir nebūtinai sąryšyje su ka
rais. Štai jau 16-rius metus 
prisimename lietuvius lakū
nus Darių ir Girėną, kurių 
skrydis per Atlantą buvo ir 
yra ne vien tik mūsų, bet ir 
viso pasaulio akyse didis žy
gis, o jie patys tapo herojais 
nežiūrint, kad tasai jų žygis 
neužsibaigė pergale, o gilia 
tragedija. Vis dėl to jų drą
sa, jų rizika, pasiaukojimas, 
jų žygis ne tiek savo, kiek 
savo tautos garbei iškelia 
juos į pačias heroizmo vir
šūnes.

Dariaus ir Girėno skridi
mas turėjo ir daug didesnės 
reikšmės pasaulio aviacijai, 
ne vien tik Lietuvos vardo 
pagarsinimas. Vėliau jų 
skridimo atsiekimus tyrinė
jo ir vertino aviacijos eks
pertai Amerikoje. Ypač ne
laimingi skridimai vertė 
technikus ir inžinierius ieš
koti tinkamų prietaisų, juos 
tobulinti, kad skridimo metu 
patirti trūkumai nepasikar
totų. Jie neturėjo nei radio, 

Canberros Lietuvių Klubo nariui steigėjui 
A.A.

ALBERTUI ALYTAI 
mirus, jo žmoną, sūnų, dukrą, brolį ir visus artimuosius 
giliai užjaučia

Canberros Lietuvių Klubas

A.A.
ALBERTUI ALYTAI

mirus, mūsų mielai sesei Genei, jos sūnui Ryčiui, dukrai
Gintrai, broliui Feliksui ir visiems artimiesiems gilią 
užuojautą reiškia

Baltijos Tunto skautai

A.A. 
ALBERTUI ALYTAI

mirus, jo žmoną Genovaitę, sūnų Rytį, dukrą Gintrą, 
brolį Feliksą ir visus artimuosius liūdesy nuoširdžiai 
užjaučiame. 0 ir v Arai

I. ir V. Daudarai 
K. ir V. Bitinai

Pagerbdami velionį Albertą vietoj gėlių Mūsų Pastogei 
skiriame 30 dolerių

Kelionės į Vilnių 
ar bet kur pasaulyje

VILNIUJE LEIDŽIA 6 dienas, DRUSKININKUOSE 4.
Į Vilnių galima vykti per Tokyo, Frankfurtą, Belgradą, 

Varšuvą arba Vienną — Qantas, Lufthansa, Japan 
Airlines, Singapore Airlines, ar kitokiu lėktuvu. Iš Var
šuvos į yilnių ir atgal vietiniu traukiniu.
* Naujos, atpigintos kainos į Los Angeles, Čikagą, To
ronto ir Europą. Kelionės į Fidži, Tol. Rytus Lėktuvu ar
ba laivu.
* Padedam išrūpinti leidimą apsistoti pas gimines Vil
niuje.
* Išr'ūpinam kelionės dokumentus, vizas, draudimą, 
kelionės čekius.
* Grace Bros, milijoninė kompanija su 34 įstaigomis 
Australijoje ir užsienyje yra jūsų garantija finansinio 
saugumo ir kelionės suruošimo atžvilgiu.
Kreipiatės pas Alg. Žilinską

GRACE BROS TRAVEL (IATA APROBUOTA) 
227 COLLINS STREET,

MELBOURNE TEL. 654 3433, vakare 93 4258

arba GRACE BROS TRAVEL
SYDNEY (02) 212 4800 CANBERRA (062) 30 2302 
BRISBANE (07) 378 8296 PERTH (09) 321 8755 
ADELAIDE (08) 51 7555 TOWNSVILLE (077) 79 8180

S MųpirPąstogę į|7,&7;?ąispąl$ 2

.nei prietaiso, žyminčio lėk
tuvo aukštį nuo žemės pa
viršiaus. O kai matomumas 
menkas ir reikia pasitikėti 
vien savo akim orientacijai, 
tad aiškinama, kad jie 
peržemai nusileido ir įstrigę 
į mišką žuvo.

Istoriniai žygiai ir herojai 
nepraranda savo spindesio 
per šimtmečius ir kartas. Jie 
kaip atsiekime idealai ne tik 
nepraranda istorinės reikš
mės, bet savo pavyzdžiu 
nuolat ir nuolat skatina ga
bius drąsius žmones nau
jiems žygiams ir atsieki- 
mams.

Ne visi dideli darbai lai
komi žygiais, ne visi parodę 
ypatingos drąsos, veržlumo 
bei rizikos pripažįstami he
rojais. Tam reikia ypatingų 
sąlygų, atitinkamo momen
to, kad žygis taptų žygiu, 
nes kitaip žygis virs tik pa
juoka arba paprastu nuoty
kiu. Kolumbo kelionė į 
Ameriką buvo istorinis žy
gis, tuo tarpu šiandie išvyka 
į Ameriką net dėmesio ne
verta. Simo Kudirkos suolis 
į laisvę, Romo Kalantos su
sideginimas, Dariaus ir Gi
rėno skrydis per Atlantą 
laikomi žygiais, reikšmin
gais ne tik mums, bet stebi
nančiais ir visą pasaulį.

Žygiai ir herojai tautai 
yra jos garbė ir jos moralinis 
atspindys, nes visi herojai 
yra pirmoj eilėj aukštos mo
ralės ir idealistai.

Priminėm tik reikšmingus 
žygius ir pripažintus hero
jus. Iš tikrųjų jie reti, kaip 
kad reti ir genijai. Tačiau 
žygių ir herojų dvasioje 
kasdien galime atlikti ir 
siauresnės reikšmės žygių, 
kurie gal mūsų pačių ir ne
padarys Dievas žino kokiais 
spindinčiais herojais, bet 
prisidės prie tautinės mora

lės, heroinės dvasios palai
kymo. Juk paprasčiausia 
nuoširdi lietuviška veikla, 
postages imtis visuomeni
nio, kultūrinio darbo iš 
kiekvieno pareikalauja ir 
nemažai idealizmo, netgi as
meninio pasiaukojimo, tau
tinio budrumo, kas yra mano 
ar tavo bei bendruomenės 
gyvenime jau reikšmingas 
žygis, skatinąs prie didesnių 
darbų ir siekimų. Kaip is 
netolimos praeities paimtų 
pavyzdžių matome, lietuvių 
tautoje heroizmo nestinga, 
kurie reikiamu momentu iš
šauks ir žygius. Tik veikiant 
išvystomi žygiai ir išugdomi 
herojai.

(v.k.)

Pas 
menininkus
Aną antradienį, liepos 10 

d. Sydnejuje, Holdworth 
galerijoje buvo atidaryta 
Arbit Blato dailės paroda, į 
kurią susirinko gražus bū
relis ir lietuvių, jų tarpe ir 
dailininko senų pažįstamų, 
kaip Ksana Dauguvietytė - 
Šniūkštienė.Dr. L. Petraus
kas. Pats dailininkas A. Bla
tas iš daugelio atidarymo 
dalyvių, daugiausia laiko 
praleido besišnekučiuoda
mas su lietuviais. Nors jau
nas būdamas apleido Lietu
vą (dabar jis yra virš 70 me
tų), jis labai gražiai kalba 
lietuviškai ir oficialiai prisi
stato kaip lietuvis. Jis ir po 
karo apsilanko Lietuvoje 
(paskutinį kartą buvo 1976 
m.), turi daug pažįstamų ir 
draugų iš vyresnės genera
cijos. Net vienas iš parodoje 
išstatytųjų paveikslų buvo 
pavadintas "Vilnius” - Vil
nius; žiemos peizaže. Daug 
kartų buvęs Lenkijoje 
(greičiausia jo žmona Regi
na Reznik, kadaise buvusi 
garsi operos solistė Metro
politan operoje yra kilusi iš 
Lenkijos).

Paryžiuje gyvendamas 
dail. A. Blatas draugavo su 
Picasso, C. Soutine ir eile 
kitų prancūzų garsenybių. 
Parodoje dail. A. Blatas iš

Spaudoje
Lietuvos istorija Vilniaus
un-te

Maskvos akys ypatingai 
budrios okupuotuose kraš
tuose tų tautų istorijos 
mokslui. 1940-41 m. - pirmo
sios bolševikų okupacijos 
laikotarpy vidurinėse Lie
tuvos mokyklose (gimnazi
jose) Lietuvos istorijos visai 
nemokyta. Aiškinta, kad 
laukiama naujų vadovėlių.

Po H-jo pasaulinio karo 
Vilniaus universitete istori
jos skyriuje atidaryta Sov. 
S-gos komunistų partijos is
torijos katedra. 1978/79 
mokslo metais ši katedra 
turi 24 dėstytojus. Komu
nistų partija yra visasąjun
ginė organizacija, todėl toks 
ir tos katedros pobūdis... tos 
katedros uždaviniai: 1) Lie
tuvos kom. partijos kova už 
tarybinę valdžią ir 2) Lietu
vos kom. partijos kova už 
socializmo ir komunizmo 
pergalę Lietuvoje. Tai ka
tedra komunistinės propa
gandos veikėjams paruošti. 
Propaganda su ^mokslu ma
žai tesigiminiuoja. Katedros 
leidiniuose veltui ieškosi 
kom. partijos menkysčių, 
klaidų, nusikaltimų. O jų 
apstu.

Lietuvos kom. partija bu
vo tik rusų bolševikų parti
jos padalinys, diriguojamas 
iš Maskvos, kas reiškia vi
sišką priklausomybę nuo 
Maskvos. Savu laiku net ir 
skurdžiausias darbininkas 
nebūtų sutikęs išsižadėti 
nepriklausomybės. Net ir tie 
užkietėję komunistai veikė
jai, kaip Angarietis, su tau
tine sąmone, skelbę, kad po 
proletariato pergalės Lietu
va turinti būti savarankiška 

statęs 57 savo kūrinius grei
čiausia iš ankstyvesnio lai
ko, nes darbuose nenurody
tos datos. Visi jo išstatytieji 
darbai atspindi taip vadina
mą "Paryžiaus mokyklą” su 
ekspresionizmo atspalviu. 
Paroda truks iki liepos 26 d.

Dienaščio "Draugo” bir
želio 12 dienos laidoje pas
kelbtas Alberto Zubro išsa
mus straipsnis, liečiąs Lie
tuvos istorijos mokslą Vil
niaus universitete.

Straipsnis gana išsamus 
ir platokas, bet savo aktua
lumu jis galėtų būti įdomus 
ir Mūsų Pastogės skaityto
jams. Čia skelbiame minėto 
straipsnio santrauką su bū
dingesnėm ištraukom. Red.

tarybinė respublika, ir jie 
savu laiku buvo nužudyti 
vykdant didžiuosius Stalino 
valymus. Minėtoje Vilniaus 
universiteto katedroje apie 
tokias kom. partijos klaidas 
nieko neužsimenama, net 
nekalbama apie masines iš 
užimtų kraštų de
portacijas, nors, matyt, ir 
šiandie tai laikoma komu
nistų partijos nuopelnais 
kovoje prieš buržuaziją. Kai 
paklausi mūsiškio rusų ko
munizmo garbintojo ar iš 
tarybinės Lietuvos atvyku
sio partiečio svečio, tai tik 
numoja ranka: "Buvo klaidų, 
bet tai jau praeityje”. O kaip 
gi dabar? Kad ir eilinio jūri
ninko Simo Kudirkos "nusi
kaltimas”. Tik dėl to, kad 
įšoko į amerikiečių laivą ir 
prašėsi prieglobsčio, buvo 
nuteistas 10-čiai metų. Kokį 
gi tas žmogus padarė nusi
kaltimą? Vakariečiui žmogui 
tas tikrai netelpa galvoj. 
Apie tokius įvykius Vilniaus 
Universiteto profesoriai 
tyli.

Pokario metais (1944) Vil
niaus Universitete įsteigta 
sovietų tautų istorijos ka
tedra, bet lygiagrečiai veikė 
dar iki 1949 m. Lietuvos is
torijos katedra, vadovauja
ma prof. I. Jonyno. 1949 m. 
ši katedra buvo įjungta į ta
rybinių tautų istorijos ka
tedrą, kur visokeriopai pir
mauja ir pabrėžiama rusų 
istorija. Nuo to laiko ir tuose 
rėmuose dėstė lietuvių isto
riją J. Žiugžda, kuris vado
vavo ir 1966 metais atgai
vintai Lietuvos istorijos ka
tedrai. Prie Lietuvių Mokslo 
Akademijos (atskirai nuo 
universiteto) įkurtas istori-
jos institutas, kurio direkto
riumi iki 1979 m. (t.y. iki 
savo mirties) vadovavo J. 
Žiugžda. Atsimenant besą
lyginį J. Žiugždos atsidavi
mą rusams, nereikia stebė
tis, kaip buvo klastojama 
Lietuvos ir lietuvių tautos 
istorija.

Kad sovietai istoriją klas
toja visumoje, visiems žino
mas dalykas. Bet ypač ste
bina naujausių laikų aprašy
mai, kai kalbama apie II-jį 
pasaulinį karą. Kad ir lie
čiančiais Lietuvą klausimais 
daug reikšmingų įvykių nu
tylima, lyg jų nebuvus, dar 
daugiau prikuriama, ko nie
kad nebuvo. Kitaip sakant 
mokslo įstaigoje, kaip uni
versitetas, akivaizdžiai 
klastojama pati istorija be
gėdišku įžūlumu. Ypač toks 
dėstymas deformuoja stu
dentus, kuriems neprieina
mi istorijos ir kitokie šalti
niai.

Savo straipsnį A. Zubras 
baigia: "Gaila, Vilniaus uni
versiteto istorijos katedra 
netarnauja tiesai, bet parti
nei, Maskvai tinkančiai pro
pagandai’’. ' * '■
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BALTISTIKOS SEMINARAI
AUSTRALIJOJE

Praeitų metų rugsėjo 
mėn. Sydnejaus Macquarie 
universitete ivyko pirmasis 
baltistikos seminaras Syd- 
nejuje. Savo apimtimi pana
šaus seminaro Australijos 
pabaltiečių gyvenime dar 
neturėjome. Tad nenuosta
bu, kad šis seminaras susi
laukė susidomėjimo ne vien 
pabaltiečių, bet ir australų 
mokslininkų tarpe. Semina
re skaitytos septynios pas
kaitos, kurias išklausė virš 
110 dalyvių.

Peržvelgus paskaitų ir 
prelegentų sąrašą ir išklau
sius paskaitininkus nenuos
tabu, kad seminaras padarė 
klausovams gilų įspūdį. At
siliepimai Macquarie uni
versitete buvo teigiami. Vi
sos paskaitos buvo aukšto 
lygio ir gerai pristatytos.

Didelė seminaro teigia
mybė, kad paskaitos nebuvo 
atpasakojimai jau seniai ži
nomų faktų anglų kalba, bet 
pristatymai originalių aka
deminių darbų. Kita semi
naro teigiamybė buvo ren
gėjų pasirinkimas australų 
mokslininkų sesijoms pra
vesti. Šis moderatorių pasi
rinkimas davė apčiuopiamų 
rezultatų. Pavyzdžiu galima 
pristatyti pirmosios sesijos 
moderator? Molly Thomp- 
sen, Deputy - Librarian 
Macquarie University, kuri 
pravedė sesiją, skirtą ap
žvelgti baltiškų knygų pa
dėtį Australijos biblioteko
se. Molly Thompsen pajėgė 
išryškinti paskaitininkų 
Valdemar Vilder ir Aldonos 
Juškaitės mintis ir jas aiš
kinti pagal dabartinę krašto 
bibliotekininkystės sant
varką ir bibliotekom knygų 
pirkimo liniją. Ji buvo iš 
anksto susipažinusi su bal
tiškų knygų padėtimi Aus
tralijos bibliotekose ir davė 
sugestijų, kaip galima būtų 
didinti jų kiekybę universi
tetuose bei valstybinėse 
bibliotekose. Jautėsi jos už
siangažavimas ateityje prie 
šių darbų prisidėti.

Panašūs užsiangažavimai 
jautėsi ir prof. Edith Mary 
Johnson bei Dr. Peter King 
asmenyse jiems pasisūlant 
koordinuoti surinkimą bei 
suvedimą tam tikrų istorinių 
šaltinių. Dr. Peter King jau 
turi nemažą kiekį istorinių, 
Pabalti liečiančių fotogra
fijų.

Tokie užsiangažavimai ir 
dalyvių aktyvus įsijungimas 
į popaskaitines diskusijas 
liudijo, kad tokio pobūdžio 
seminarai yra vykęs įnašas į 
pabaltiečių bei krašto aka
deminį gyvenimą.

Kuo labiausiai būtų gali
ma nusiskusti šiuo praėjusiu 
seminaru, tai mažu lietuvių 
dalyvavimu. Iš 110 dalyvių 
pribuvo vos dešimtukas lie
tuvių, o mūsuose tikrai ne
trūksta aukštuosius mokslus 
baigusių žmonių.

Iš lietuvių paskaitas skai
tė Dr. Genovaitė E. Kazo- 
kienė apie M.K. Čiurlionio 
meną, ir Aldona Juškaitė 
apie lietuviškas knygas 
Australijos bibliotekose. 
Seminaro organizavimui va
dovavo inž. Vytautas Juška. 
Seminaro išlaidoms padeng
ti prisidėjo Sydnejaus Lie
tuvių Klubas 100 dol. auka. 
Pagarba Klubo vadovybei 
už gražų reikalo supratimą 
ir paskata pabaltiečiams 
ąkadętnikąms., , , ,

Birželio 9 d. Latvių Na
muose Strathfielde teko da
lyvauti Sydnejaus Baltisti
kos Studijų Grupės posėdy
je, kuriame buvo tariamasi 
antrojo baltistikos seminaro 
reikalais. Posėdyje dalyvavo 
15 asmenų. Diskusijose iš
ryškėjo, kad rengėjai buvo 
patenkinti publikos susido
mėjimu pirmuoju seminaru 
ir jau ruošia antrąjį. Jis 
įvyks rugsėjo .mėn. Mac
quarie universitete. Deda
ma pastangų, kad akademi
nis lygis viršytų praėjusių 
metų seminarą ir kad 
bendrinis organizavimas 
būtų sklandesnis.

Pranešta, kad glaudūs 
kontaktai sudaryti su Mac
quarie universiteto vadovy
be ir kad universiteto pa
talpos gaunamos be jokių 
kliūčių bei suvaržymų. Pa
aiškėjo, kad Macquarie uni
versitetas deda pastangų 
vystyti ’’Multi - Cultural 
Studies” sritį ir kad baltisti
kos studijų seminarai atlie
pia šio universiteto siekius. 
Tai yra sveikintinas reiški
nys ir rodo, kad susiorgani
zavus akademinėje plotmėje 
pabaltiečiams akademikams

NuomOTkeS Liudas Barkus

BIJOMASI
SAVO ŠEŠĖLIO?
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Kalbėdami apie lietuvių 
bendruomenės veiklą mes 
kaž kodėl neįsijaučiame į tos 
veiklos visumą. Savąja 
veikla mes telaikome besi
kartojančius, be rimtesnės 
programos, trafaretinius 
susirinkimus, minėjimus, 
balius. Na, į juos įrikiuojama 
kultūrinio pobūdžio proš- 
vaistėlės: chorų bei solistų 
koncertai, tautiniai šokiai, 
savų vaidybos mėgėjų gru
pių suvaidinti vienokio ar 
kitokio žanro vaidinimai. Ir 
taip, tokia bendruomeninė 
veikla eilę metų savajame 
uždarame ratelyje džiau
gėmės ir guodėmės. Mūsų 
spaudoje keltos mintys pa
ruošti tokią veiklos progra
mą, su kuria galima būtų 
išeiti į viešumą, į australų ir 
kitų tautybių visuomenę. 
Šiai minčiai realizuotis pa
dėjo tik įvykęs smūgis: 
Australijos vyriausybei pri
pažinus Baltų valstybių 
Įjungimą į Sovietų Sąjungą.

Nuo to laiko su savo 
skundu išėjome į viešumą. 
Australų valstybininkų ir 
kultūrininkų tarpe radome 
mūsų skundui pritariančių
jų. Po to, užsimezgę glau
desni santykiai su australais 
valstybininkais išvedė mūsų 
bendruomeninę veiklą į vie
šumą. Susilaukėme aukštų 
australų svečių mūsų Vasa
rio 16-sios, birželio 13-sios, 
rugsėjo 8-sios minėjimuose. 
Melbourne įvykusiame Lie
tuvių Dienų metu lietuvių 
chorų ir tautinių šokių kon
certe dalyvavo Australijos 
Federalinio Seimo pirminin
kas ir Victoria valstijos mi- 
nisteris pirmininkas, šios 
šventės rengėjus ir dalyvius 
pasveikindami. Australų
plačiojoje spaudoje, vien tik 
melbourniškėje, tarp 
1974.8.5 iki 1975.3.19 Lietu
vos ir Baltų valstybes lie

Baltistikos seminarų pra
dininkas inž. Vyt. Juška 

yra atviros durys į Australi
jos akademinį gyvenimą.

Antrajame baltistikos se
minare pramatytos 5-.kiqs 
paskaitos. Dvi iš jų skaitys 
australai mokslininkai. Tarp 
jų, atrodo, bus ir Dr, Peter 
King, Senior Lecturer in 
Government - Sydney Uni
versity. Šiuo metu dar nėra 
galutinai sustatyta progra
ma, bet rengėjai tikisi tai 
įvykdyti iki liepos pabaigos.

čiančiais klausimais buvo 
parašyta per 80 straipsnių. 
Ir dabar lietuvių reikalais 
parašytieji straipsniai, aus
tralų spaudoje dažnai užtin
kami.

Australijos lietuvių bend
ruomenės vidaus veikloje, 
pradžioje apsipešioję dėl 
ideologinių, teisingiau ta
riant dėl asmeniniai ambici- 
nių interesų, dabar apsijun
gėme, beveik visuotinai, 
vienalytėn Australijos lie
tuvių bendruomenės santal
kom

Savo religiniams porei
kiams turime gausiai lanko
mas lietuvių katalikų pa
maldas; Adelaidėje net savo 
koplyčią. Visuose dides
niuose lietuvių centruose 
įsigijome lietuvių namus. 
Saviems finansiniai ekono
miniams reikalams tenkinti 
įsteigėme lietuvių koopera
tinę kredito draugiją ’’Tal
ką”, kurios apyvartos kapi
talas siekia apie 2.5 milijonų 
dolerių. Įsteigta lietuvių 
kalbos kursai, kuriuos bai
gusiems brandos atestate 
lietuvių kalba užskaitoma 
kaip viena svetimų kalbų. 
Visuose didesniuose lietuvių 
gyvenamuose centruose tu
rime du kartus savaitėje lie
tuvių kalba radojo pusva
landį. Lietuvių kultūriniams 
poreikiams remti įsteigtas 
Australijos Lietuvių Fon
das. Bendruomenės spaudos 
reikalais rūpintis įsteigta 
Lietuvių Bendruomenės 
Spaudos Sąjunga. Čia sumi
nėta tik juridiniai įteisintos 
lietuvių organizacijos bei 
trejetas jų, kurių vieną 
tvarko katalikų bažnytinė 
herarchija, radijo pusvalan
džio reikalus - Pašto Depar
tamentas, gi lietuvių kalbos 
kursus - Švietimo Departa
mentas.

Sunkiau čia suminėti vi-

Aptarius pagrindinius se
minaro reikalus diskusijos 
ėmė suktis praėjusių semi
narų darbų išleidimo klausi
mu. Jau spaudai ruošiamas 
penktojo pabaltiečių jauni
mo seminaro leidinys. Šis 
seminaras įvyko Sydnejaus 
Liet. Klube 1978 metų pra
džioje. Pramatyta, kad šis 
leidinys bus atspausdintas 
rugsėjo mėn. Pirmojo bal
tistikos studijų seminaro 
paskaitos bus atspausdintos 
atskiru leidiniu ir paruošia
mieji darbai pradėti. Posė
dyje nusiskųsta finansų trū
kumu, kas leidybai yra di
džiausia kliūtis.

Posėdyje dalyvavo ir sve
čias estas iš Adelaidės Kaljo 
Linde. Jis papasakojo apie

Iš dykaduonio užrašų 
Lietuvos gimtadienio 

beieškant
Kai kasdieniniai "privers

tini” darbai nebespaudžia ir 
niekur nesi įpareigotas, vis 
dažniau surandi laisvalaikio 
paklajoti ne tik po savo as
menišką praeitį, bet kartais 
nuklysti ir į neaprėpiamus 
savosios tautos praeities to
lius ieškant jos gimimo išta
kų ir sąlygų, kuriose lietuvių 
tauta susiformavo, sukūrė 
savo valstybę, iškilo į ano 
meto kuo ne didžiausią (ne 
vien plotu) Europos imperi
ją ir pagaliau smuko iki to
kio laipsnio, kad nustojo eg
zistavusi kaip valstybė, o po 
to pati tauta atsidūrė ant iš
nykimo briaunos.

Ilgoje ir garbingoje Lie
tuvos istorijoje turėjome 
visą eilę garsių valstybės ir 
karo vadų, bet neturėjome 
nė vieno raštingo lietuvio, 
kuris būtų objektyviai apra
šęs ir mums palikęs bent 
kokį dokumentą apie šių di
delių vyrų atliktus darbus. 
Iki mūsų dienų neišliko jokių 
archyvų iš mūsų didžiųjų 
kunigaikščių laikų. O juk 
Lietuvos valdovai
pradedant Mindaugu per 
savo pasiuntinius pasiekda
vo ne tik kaimyninius kraš
tus, bet ir tolimąją Romą.

sus mūsų bendruomenėje 
tebedirbančius įvairių sričių 
veiklius sambūrius.

Mūsų jaunimas vyksta- jau 
į IV Pasaulio Lietuvių Jau
nimo Kongresą.

Lietuvių tautinių šokių 
grupė, drauge su kitų tau
tybių meniniais vienetais 
jau porą kartų atliko kon
certą Sydney operos rū
muose tūkstantinei australų 
bei kitų tautybių auditorijai.

Lietuvių chorų vieši kon
certai; lietuviškų radijo 
pusvalandžių meniškiau ir 
skoningiau paruoštos prog
ramos, su anglų kalba įter
piniais paaiškinimais, supa
žindina vietos gyventojus su 
lietuvių tautos dainos bei 
muzikos menu.

Lietuviškieji sambūriai 
bei kitokį organizaciniai vie
netai ir yra sudėtingųjų 
bendruomeninės veiklos 
funkcijų atlikėjai. Tačiau, 
kaž kodėl, mūsų bendruo

meninės veiklos aiškinto
jai ir formuotojai teigiamos 
veiklos apraiškas teįžiūri tik 
tokioje veikloje, kuri patie
kiama viešai vaizdo ar garso 
bei dailiojo žodžio forma; 
stebėtojo ar klausytojo 
žvilgsnį, nuotaiką ir jausmus 
nuteikianti stimuliuojančiu 
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adelaidiškių planus surengti 
pabaltiečių jaunimo semina
rą 1980 metų pradžioje 
Adelaidėje, sakė Sydnejuje 
suradęs net tris prelegentus 
planuojamam seminarui. 
Nusiskundė, kad Adelaidėje 
sunkiau suorganizuoti to
kius seminarus, kokie vyks
ta Sydnejuje.

Šiuo metu telieka tik 
pasveikinti organizatorius ir 
palinkėti jiems darnaus dar
bo, o Sydnejaus lietuviams 
gausaus atsilankymo semi
nare.

Ir antrojo baltistikos se
minaro organizavimui vado
vauja inž. Vyt. Juška 
(pirm.), Valdemar Vilder ir 
Dr. George Raudzens.

J.K.

Tarptautiniuose 
santykiuose tekdavo siųsti 
laiškus, prašymus, ar skun
dus, daryti sutartis. Mato
mai, buvo kas rašo. Tikriau
siai netrūko ir svetimas kal
bas žinančių. Vienok Lietu
vos ribose neišliko jokių 
Lietuvos preities dokumen
tų. Didžiosios Lietuvos ku
nigaikštystės smukimo lai
kotarpyje lenkai, rusai, šve
dai ir vokiečiai taip švariai 
apiplėšė mūsų praeitį, kad 
likome tartum staiga iš ne
žinomos planetos nukritę į 
Nemuno baseiną. Galėtume 
vienok būti dėkingi šiems 
"geriesiems kaimynams”, 
kad jie dar teikėsi palikti is
torinių užuominų apie Lie
tuvos praeitį bent kronikų 
formoje. Pagaliau lenkas 
Dlugošas parašė "Lietuvos 
istoriją”, kuri daugiau pasi
tarnavo lenkams, negu lie
tuviams.

Nepretenduoju į istorikus 
ir neketinu jų mokyti, bet 
kaip eiliniam lietuviui, besi
dominčiam savosios tautos 
praeitimi, atrodo, kad mes 
kai kuriais atvejais savo is
torines asmenybes ar įvy-

Nukelta į psl. 4

darbai, kurių veiklos 
Stis tylaus vidinio po- 

, savo veikla išorei 
nerefleksuoja, nors
bendruomenės sąrangoje
atlieka gal net ir vieną iš 
pagrindinių funkcijų, dažnai 
lieka ne tik nepastebėti, bet 
kartais net pabarti.

Būnant ir dirbant bend
ruomenėje ir jos apimtyje 
veikiančiose organizacijose, 
pastebėtus jų veikloje ne
tikslumus, prasilenkimus su 
jų veiklos tikslų paskirtimi 
privalu ir būtina aiškinti ir 
tvarkyti tų organizacijų su
sirinkimuose: taip darytina 
kalbant ir apie sąjungas ir 
klubus. Jei taip daryti ven
giama, reikia kaltinti ne tik 
organizacijų vadovybes bet 
visus nerūpestingus bei ap
sileidusius organizacijų na
rius.

Australijos lietuvių bend
ruomenės veiklą stebint ir 
stengiantis į ją žvelgti pla
čiąja veiksmų apimties 
prasme, atrodo, kad ji nėra 
patekusi į akligatvį, bet 
nuolat veržiasi į platesnius 
veiklos vieškelius. Gi kartais 
gal labiau koncentruojantis į 
vieną bendruomeninio darbo 
sritį, kitų plačioje veikloje 
dirbančiųjų net šešėlio išsi- 
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Lietuvos 
gimtadienio...

Atkelta iš psl. 3; 
kius pervertinam, o kai kada 
ir nedavertiname.

Kasmet švenčiame rugsė
jo 8 d. norėdami pabrėžti 
Vytauto Didžiojo ta dieną, 
kada buvo numatytas jo ka
rūnavimas Lietuvos kara
liumi. Bet tas karūnavimas 
niekuomet neįvyko. Tiesa, 
Lietuva pasiekė savo aukš
čiausią galybės pakopą vieš
pataujant Vytautui Didžia
jam, bet jis nepajėgė atsipa
laiduoti nuo nelemtos unijos 
su Lenkija, nenumatė ir ne
paliko jokio įpėdinio valdyti 
didžiulei valstybei ir tęsti jo 
politiką. Su Vytauto Didžio
jo mirtimi prasidėjo Lietu
vos valstybės nykimas, už
sibaigęs 1795 m. trečiuoju 
padalinimu įkalant paskuti
nę vinį į Didžiosios Lietuvos 
Kunigaikštystės karstą.

0 juk Lietuva ne visuo
met buvo didvalstybė. Vos 
porą šimtmečių prieš Vy
tauto Didžiojo mirtį Lietuva 
buvo tik geografinė sąvoka. 
Neįžengiamose giriose ra
miai gyveno, medžiojo ir 
laukinių bičių medų kopinėjo 
nežinomas skaičius lietuvių 
genčių, valdomų ar vado
vaujamų vietinių kunigų ar 
kunigaikščių, kuriems gal
būt ir į galvą neatėjo mintis 
sukurti Lietuvos valstybę.

Ir štai iš tų smulkių vadu
kų tarpo iškyla ambicingas 
ir šviesus vyras kunigaikštis 
Mindaugas su aiškia vizija į 
Lietuvos valstybę. Politiniu 
apsukrumu, gudravimu, o

Lietuvos
STEPAS VARANKA

istorija
Dabartinė Lenkijoje iš

leista Lietuvos istorija.
Jerzy Ochmanski’o ”His- 

toria Litwy” - Lietuvos Isto
rija, išleido Tautinė Osso- 
linskių leidykla 1967 me
tais. Toji Lietuvos istorija 
Lietuvoje yra draudžiama 
platinti ir skaityti.

Leidėjai įžangoje sako, is
torijos autoriaus tikslas bu
vo ne vien to krašto istorija, 
kuriame gyveno ir kitų tau
tų žmonės, kiek Lietuva bu
vo nepaprastai įdomi ir di
dinga praeitimi. Toji tauta 
teisingai didžiuojasi savo 
sena archaine kalba. Lietuva 
gan vėlai, 1009 metais pasi
rodė istorinėje arenoje. 
Paslaptingas kraštas buvo 
paliktas kryžiuočių sunaiki
nimui. Nežiūrint to, Lietu
vos valstybė įsigalėjo ir be 
galo išsiplėtė. Ji išgelbėjo 
nuo mongolų rusinus ir kitas 
tautas. Lenkijai davė Jogai- 
laičių dinastiją, o pasauliui 
pasižymėjusių gabių valsty
bės vyrų, mokslininkų ir ar
tistų. Vėliau Lietuvos "vals
tybė subiro. Aukštesnis luo
mas sulenkėjo. Likę lietuviai 
buvo laikomi žemesniais. Be 
to, jiems grėsė rusifikacija. 
Nežiūrint to, tauta nepražu
vo, ji atgimė. Vėliau atgavo 
valstybinę nepriklausomy
bę. Čia leidėjai dar prideda: 
po to, atmetė fašizmą ir pri
ėmė socializmą. Iš tikrųjų 
tauta nepriėmė socializmo, 
Jai buvo smurtu primestas 
komunizmas.

Lietuvos istorija domėjosi 
daug kraštų. Tačiau dau- 
g’ausia kaimynai, ypač Len- 

ja, kuri su Lietuva ilgus
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reikalui esant ir kardu jis 
sujunė didelę lietuvių genčių 
dalį ir įkūrė Lietuvos vals
tybę. Gerai nuvokdamas, 
kad lietuvių tauta su savo 
tautiniu tikėjimu, klaidingai 
kitų vadinamu pagonybe, 
nepritaps prie ją supusių 
krikščioniškųjų valstybių, 
Mindaugas priėmė katalikų 
tikėjimą - apsikrikštijo ir 
1253 m. karūnavosi Lietuvos 
karaliumi, tuo būdu prista
tydamas Lietuvą Europai 
kaip pilnavertę valstybę, 
liaudiškai tariant, išvedė 
’’Lietuvą į žmones”.

Mindaugo karūnavimąsi 
laikome Lietuvos valstybės 
įkūrimu. Pernai suėjo 725 
metai nuo Lietuvos pirmojo 
gimtadienio.

Jei kiekvienas didesnis ar 
net jau ir labai mažiukas 
brolis lietuvis savąjį gimta
dienį kasmet iškilmingai at- 
švenčia priimdamas ta pro
ga linkėjimus ir dovanas, o 
taipogi ir palepindamas go
murį, kodėl mes beveik ig
noruojame savosios valsty
bės gimimą ir jos didįjį įkū
rėją - pirmąjį, o greičiausiai 
ir paskutinį Lietuvos karalių 
Mindaugą? Karaliai nei 
anuomet, nei dabar šiaip sau 
betkur nesimėtė. Kai stip
rybės ieškome praeityje, 
štai turime tikrą realią mūsų 
istorinę asmenybę, išvedu
sią lietuvių tautą iš amžių 
glūdumos ir įkūrusią Lietu
vos valstybę.

Ar neatėjo laikas nuodug
niai ištyrinėti ir plačiau ap
rašyti karaliaus Mindaugo 
viešpatavimą ir jo laikus ir 
surasti tinkamą datą 
Lietuvos gimtadieniui at
švęsti?

Tomas Kirstukas 

amžius turėjo uniją. Didelį 
dėmesį į Lietuvos istoriją 
kreipė lenkų, rusų ir vokie
čių istorikai. Lenkų moksli
ninkai nuo senai ir mielai 
bandė Lietuvos istoriją nag
rinėti. Tie 500 metų, nuo 
1386 - 1863, taip stipriai su
rišo, kad 19 amžiuje ir net 
daug vėliau Lietuva buvo 
skaitoma kaip neatskiriama 
Lenkijos dalis, o lietuvius 
kaipo lenkus kitaip kalban
čius. Galvota, kad Lietuvos 
bajorija tapo lenkų tautos 
dalele, o lietuviška liaudis 
nebuvo skaitoma kaipo 
tauta.

Pirmas ir lenkas, kuris 
aprašė Lietuvos istoriją 
nuo lengendarinių laikų bu
vo Mazur Maciej Stryj- 
kowski, autorius ’’Lenkų, 
lietuvių, žemaičių ir visos 
Rusijos kronikos”, parašy
tos 1582 m. Nuo to laiko 
prabėgo daugiau kaip trys 
su puse šimto metų kol vėl 
pasirodė lenkų kalboje kita 
Lietuvos istorija. Jos auto
riumi buvo Teodor Narbutt, 
skaitė save lietuviu, bet rašė 
lenkiškai. Jo didelė 9 tomų 
Lietuvos istorija nėra be 
kritikos. Kiek vėliau Lietu
vos istoriją rašė Joachim 
Lelewel’is. Po jų Lietuvos 
istoriją rašė: Jozef Ignacy 
Kraszewski, Michal Balins- 
ki, Konstancija Skirmuntt, 
Boleslaw Limanowski, Leon 
Wasiliewski ir kiti. Jų rašy
tos knygos nevisada atitiko 
’’Lietuvos istorija” prasmei. 
Po 1-jo pasaulinio karo ’’Pa
goniškos Lietuvos istorija 
iki 1386 m.”, parašė Stanis
law Zajączkowski.
), psl. 4

Idealistų keliais
HENRIKO JAŠKŪNO ’’TEISMAS SU ŠUNIMIS”

(RL) Vakaruose gauta 
daugiau žinių apie politinį 
kalinį Henriką Jaškūną. 
Apie jį pasakojama savilai- 
diniame pranešime rusų 
kalba, pavadintame "Teis
mas su šunimis”. Jaškūnas, 
apie 50 metų amžiaus, poka
rio metais įstojo į "stribus”, 
bet, patyręs tikrus "istrebi- 
tielių - liaudies gynėjų” tiks
lus ir metodus, perėjo pas 
partizanus. Jį netrukus su
ėmė ir teisė drauge su kitais 
byloje dėl Panevėžio miesto 
prokuroro nužudymo. Spė
jama, kad Jaškūnas buvo 
nuteistas 25 metams. Atka- 
lėjęs apie dešimtį metų, jis 
buvo reabilituotas ir, po 
kiek laiko, vėl nuteistas.

Grįžęs į Lietuvą, Jaškū
nas dirbo įvairiose pareigo
se. Prieš paskutinįjį suėmi-

Iki šiol išleistos "Lietuvos 
Istorija” knygos yra pase
nusios, jos nepasako teisy
bės apie tos tautos praeitį. 
Dažniausiai istorinis Lietu
vos procesas buvo pristato
mas vienšališkai ir neteisin
gai. Tiesa, yra viena Henri
ko Lowmiansi'o studija apie 
lietuvių visuomenės ir vals
tybės pradžią.

Ištikrųjų iki šiol lenkų is
torikai nesugebėjo paruošti 
patenkinamo vadovėlio apie 
Lietuvos Istoriją. Tokios 
knygos laukia ne tik istori
jos mėgėjai bet ir patys is
torikai, kurie nemokėdami 
lietuvių kalbos, neturi gali
mybių naudotis istorine li
teratūra. Iki šiol be trumpų 
lietuviškų vadovėlių, rim
tesnių veikalų nėra kitose 
Europos kalbose. Tiesa, yra

lenkiškai
anglų kalboje 1948 m. K. 
Jurgėlos ’’History of the 
Lithuanian Nation”, kurioje 
yra liečiami politiniai įvykiai 
iki 1918 m.

Pačioje Lietuvoje yra iš
leista tik keletas vadovėlių. 
Pilnesnę istoriją parašė An
tanas Alekna, ji buvo nau
dojama mokyklose. 1936 m. 
pasirodė plati Lietuvos is
torija parašyta keletos au
torių, redaguota Adolfo Ša
pokos. Toji Šapokos istorija 
gerai dėsto politinę istorijos 
pusę.

Iš keletos išleistų sovieti
nėje Lietuvoje išsiskiria 3-jų 
tomų ’’Lietuvos TSR istorija 
davesta iki 1940 metų, iš
leista Vilniuje. Ją parašė 
kolektyvas žinomų istorikų - 
Juozas Jurginis, Vytautas 
Merkys, Konstantinas Jab
lonskis, Mečys Jučas ir kiti. 
Redagavo Juozas Žiugžda.

Autoriai įdėjo daug darbo 
rašydami minimą istoriją. 
Bandė vispusiškai nušviesti 
savo tautos padėtį. Bandė 
spręsti iki šiol istorinėje li
teratūroje nenagrinėtas 
problemas ir pristatyti jas 
visiškai kitoje šviesoje. Jų 
istorijos silpnoji pusė yra 
paviršutiniškas lenkų - lie
tuvių santykių pristatymas 
išskyrus unijos laikus. Joje 
yra didelis trūkumas statis
tinių davinių. Šiandiena ra
šant istoriją neužtenka tik 
žodžių.

Leidėjai rašo. Ochmans- 

mą buvo Jonavos baldų 
kombinato naktiniu sargu. 
Savilaidiniame aprašyme 
apibūdinamas kaip žmogus, 
kuris kovojo su visokios rū
šies neteisybėmis, nepaisy
damas savo interesų. Įsiti
kinęs, jog legaliom priemo
nėm nieko nepasieksiąs, 
pradėjo veikti pogrindyje. 
Artimiausiame kaime, ka
maroje, dviese su padėjėju 
ėmėsi perspausdinti litera
tūrą ir atsišaukimus rusų 
kalba, kuriuose dėstė savo 
planą, kaip pertvarkyti So
vietų Sąjungą iš totalitari
nės valstybės į "tikrai ne
priklausomų respublikų fe
deraciją”. Manoma, kad 
Jaškūnas turėjo pastovius 
ryšius su savo bendramin
čiais už Lietuvos ribų, bet 
ryšiai su Lietuvos pogrin-

Petras Gudelis. JONIŠ
KĖLIO APSKRITIES 
PARTIZANAI. II dalis. Iš
leista autoriaus kaštais 1979 
metais Brooklyne. Tai isto
rinės nuotrupos iš nepri
klausomybės kovų ir veik
los. Iešką žinių apie to meto 
lietuvių partizaninę veiklą 
šioje knygoje jų ras apsčiai. 
Knygoje aprašomas 
1919.III.22 iki tų metų rug
sėjo 20 d. laikotarpis. Knyga 
didelio formato 220 psl. Kai
na 10 dol.

ki’o istorija, kurią jis parašė 
yra pagrįsta istorine litera
tūra ir jo paties vestais tyri
nėjimais nuo 1955 m. Jo 
darbus prižiūrėjo ir jiems 
vadovavo prof. Dr. Henryk 
Lowmianski. Autorius nau
dojosi istoriniais šaltiniais ir 
dažnai pats prieidavo prie 
visiškai naujų išvadų, kaip 
kad klausimo ’’Pradžia Lie
tuvos”. Lietuvos mokslinin
kai sako Lietuvos istorinis 
persilaužimas yra 9 amžius 
kada iškilo feodaliniai san
tykiai, kurie tęsėsi iki 13 
amžiaus, iki valstybės įsikū
rimo. Ochmanski tvirtina, 
kad Lietuva iki 12-to am
žiaus buvo tik genčių kraš
tas. Jeigu ir buvo nedideli 
pasireiškimai feodalizmo, tai 
jie tik pranašavo naujas idė
jas. Panašiai ir vėliau iki 
1861 metų iki vergijos pa
naikinimo. Istorikai Lietu
vos nejungia prie kapitaliz
mo. Autoriaus nuomonė, 
kad nuo unijos datos Lietu
voje įvyko svarbių pasikei
timų, kurie privedė Lietuvą 
prie klasiško • feodalizmo. 
Lietuvos istorikai tos datos 
nepripažįsta. Yra ir kiti tei
gimai toje Lietuvos TSR iš
leistoje Lietuvos Istorijoje, 
kurie nesutinka su Och
manski’o teorija ir jo išve
džiojimais. Ryškus įvykis 
Lietuvos istorijoje įvyko 
1918 metais.

Bus daugiau

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS
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džiu buvo silpni.
1976 m. spalio 19 d., Jona

voje, dvylika čekistų apsupo 
namą, kuriame gyveno Jaš
kūnas su žmona ir dukra. 
Dešimt jų sugužėjo į 
Jaškūno butą^ Prasidėjo 
krata, kuri tęsusi pusantros 
dienos. Buvo Iškratyta ne 
tik butas ir daižinė, bet ir 
balandinė. Čekistai, išvyk
dami, išsivežė ir Jaškūną. 
Ilgai niekam nepavyko suži
noti, kur jis laįkomas. Jis 
buvo tardomas Vilniaus 
KGB ne tik vietinių tardy
tojų, bet ir atvykusių iš 
Maskvos bei Leningrado. 
Įtariama, kad tardymas bu
vęs itin žiaurus ir nežmoniš
kas, nes teisme daugelis pa
žįstamų Jaškūno nepažino.

Teismas vyko 1977 m. 
lapkričio 24 d. Jonavoje. At
mosfera buvusi slogi ir bau
ginanti. Milicijos skyrių, kur 
buvo numatytas teismas, iš 
vakaro apsupo kareiviai ir 
iššniukštinėjo patalpą, ieš
kodami minų. Pirmą teismo 
dieną į salę neleido nė gimi
nių. Liudininkus įvesdavo 
ilgu koridorium, kur dviem 
eilėm išsirikiavę stovėjo ka
reiviai su šunimis. Liudinin
kas buvo vedamas iš užpa
kalio laikant jį už pečių, o 
paliudijus tuoj vėl buvo iš
vedamas iš salės tokiu pat 
būdu. Jaškūnas sėdėjo tarp 
kareivių. Iš užpakalio sėdin
tis kareivis laikė atrėmęs 
šautuvą jam į nugarą. Visi 
kareiviai teismo salėje ir 
stovintys koridoriuose su 
šunimis buvo ginkluoti”.

Jaškūnas buvo kaltinamas 
"išdavimu" ir "antitarybine 
agitacija” ir propaganda (L- 
TSR Baudžiamojo Kodekso 
62 ir 68 straipsniai). Kartu 
su Jaškūnu buvo teisiamas 
ir Daujotas.

Henrikas Jaškūnas mini
mas ir Paryžiuje išeinančio 
rusų disidentų kultūrinio 
žurnalo Kontinent 18-me 
numeryje. Armėnų kilmės 
prancūzas, buvęs politkali
nys, Armanas Malumjanas, 
aprašydamas Stalino lage
rius, mini "drąsų” lietuvį 
Henriką Jaškūną, Vorkutos 
streiko komiteto narį ir pa- 
baltiečių atstovą. Kartu su 
ukrainiečiu Levandų ir če
čėnu Musajevu, Jaškūnas 
išėjo prieš generolo vado
vaujamą keturiasdešimties 
čekistų maskvinę komisiją ir 
streikuojančių šachtininkų - 
vergų vardu įteikė memo
randumą, reikalaujantį pil
dyti Žmogaus Teisių Dekla
raciją. "Tėvynei reikia jūsų 
anglies”, įtikinėjo maišti
ninkus generolas. "O mums 
reikia laisvės”, atsakė jam 
streiko komitetas. Nežiūrint 
į pažadus nieko nebausti, 
jeigu bus grįžta į darbą, če
kistai atidengė ugnį į kali
nius. Paskui jie buvo išmai
šyti po kitus lagerius, o ak
tyviausieji susodinti į kalė
jimus. Henrikas Jaškūnas ir 
keturi kiti streiko komiteto 
nariai buvo nuteisti, bendrai 
sudėjus, šimtui metų kalėti 
ir 2.800.000 rublių pinigine 
bauda už streiko padarytus 
nuostolius - pasakoja Konti
nento žurnale Malumjanas.

ELTA
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Sydnejaus lituanistiniai kursai

MES DAR KRUTAME...

Šie metai yra antrieji, kai 
veikia Lituanistiniai Kursai 
Sydnejuje šeštadieniais, N.- 
S.W. šviet. departamento 
ribose. Vėl veikia dvi klasės: 
Bankstown Girls’ High, kur 
moko Ričardas Bukevičius, 
ir Ashfield Boys’ High, kur 
moko Vida Kabailienė. Dar
bą pradėjome vasario 10 d.

Užsirašyti j Lituanistikos 
Kursus reikėjo šeštadienį, 
vasario 3 d. Kalbų mokyto
jams buvo primygtinai pa
aiškinta, kad studentai užsi
rašyti į kursus gali tik vasa
rio pradžioje, vėliausiai va
sario pabaigoje, nes inspek
torius nori greitai sutvarky
ti knygas. Metų pradžioje į 
Ashfield gimnazija susiren
ka mokytis devynių etninių 
grupių studentai: graikų, 
italų, ispanų, lenkų, latvių, 
lietuvių, serbų / kroatų, slo
vėnų ir arabų kalbų. Todėl 
nemaža subruzdimo visiems 
paskirti klases ir išsiaiškinti, 
kas kokiose gimnazijose 
mokosi ir kokį kursą darys. 
Aišku, jei atsiras mokinys ar 
mokinė ir vėliau, į klasę pri
imsime, bet dėl tvarkos visi 
turėtų užsirašyti metų pra
džioje — 1980-tiems pra
džioje vasario (data bus 
skelbiama "Mūsų Pastogė
je”). Akademiniai metai 
paskirstyti į tris trimestrus, 
taip kaip ir valstybinės gim
nazijos. 1979 metų trimestrų 
datos: I-mas - vasario 10 iki 
balandžio 28, Il-tras — ge
gužės 26 iki rugpiūčio 18, 
IlI-čias rugsėjo 15 iki lapk
ričio 24 d.

Švietimo departamentas 
reikalauja, kad klasėje būtų 
bent 15 mokinių. Jeigu bent 
15-kos nesusiras, tai klasės 
bus sujungtos. Yra tokia ga
limybė, kad nesusiradus ir 
laiku neužsiregistravus 
penkiolikai mokinių Ash
fielde, likę būtų perkelti į 
Bankstown, sudarant vieną 
klasę lietuvių kalbai. Būtų 
gaila, jei taip įvyktų, nes 
šiuo metu Bankstown klasę 
lanko pradedantieji, o Ash
field jau daugiau ar mažiau 
mokantieji kalbą. Esant tik 
vienai klasei dalis kursantų 
nuobodžiautų, nes jiems 
būtų per paprastas kursas, 
gi kitiems būtų persunku.

Kadangi kursantų amžius 
yra labai įvairus, vieni yra 
gimnazistai 12 - 17 metų 
amžiaus, kiti jau virš 30-ties, 
tai mokytojams tenka atsi
žvelgti į pajėgumą, kalbos 
mokėjimo lygį, susidomėji
mą ir ar studentai kalba 
bent kiek lietuviškai ar ne.

Mano klasėn Ashfielde 
šiais metais užsirašė 16 stu
dentų. Branduolį sudaro tie, 
kurie lankė kursus jau per
nai, nuo šitų kursų pradžios. 
Prisidėjo ir keli nauji stu
dentai. Džiaugiuosi, kad pa
mokos lankomos gana punk
tualiai ir reguliariai. Turė
jome ir nesėkmės, bet tas, 
aišku, palietė netik mus, bet 
visus - tai streikai, kada ne
buvo traukinių, ir du šešta
dienius klasė buvo apytuštė. 
Pradžioje atrodo, kad šiais 
metais laikys H.S.G. - gim
nazijos baigimo egzaminus 
trys merginos, bet viena pa
keitė nuomonę, tai bus tik 
dvi kandidatės. Laiko pasi
ruošti yra labai nedaug, lie
tuvių kalba yra vis dėl to 
sunki, ypač jau čia gimu- 
siems, kurie australišką 

gimnaziją lanko penkias 
dienas per savaitę, kurie 
galvoja angliškai ir tik ver
čia iš anglų kalbos į lietuvių 
kalbą. Programa 2-jų viene
tų (2 units) lietuvių kalbos 
baigiamiesiems egzaminams 
yra perdaug plati ir perdaug 
sunki. Kaikurie mano pažįs
tami, kurie yra matę 1977, 
1978 metų, egzaminų dar
bus, sako, kad jie patys tu
rėtų sunkumų daryti verti

Lituanistinių kursų Ashfielde (N.S.W.) klasė. Antroje ei
lėje iš k. mokyt. V. Kabailienė

Iš mokinių darbų
AR GALIU BOTI GERU 
LIETUVIU IR GERU 
AUSTRALIJOS 
PILIEČIU?

Lituanistinių Kursų Ash
fielde Sydnejuje klasėje bu
vo pravestas pasikalbėji
mas, kas yra geras krašto 
pilietis?, kokios yra gero pi
liečio pareigos?, mums, lie
tuvių tėvų vaikams, gimu- 
siems jau Australijoje, kyla 
įvairios problemos. Kai būti 
gerais lietuviais ir gerais 
australais? Todėl, mokyto
jos paraginta, parašiau šia 
tema mažą straipsnelį.

Mano nuomonė galima 
būti geru lietuviu ir geru 
Australijos piliečiu, bet rei
kia laiką gerai susiorgani
zuoti.

Būti geru lietuviu reikia 
dalyvauti minėjimuose ir 
priklausyti kokioms nors 
organizacijoms. Tas parei
kalauja daug laiko. Taigi, 
būti geru lietuviu reikia pa
remti visas organizacijas, 
kad lietuvių bendruomenę 
išlaikius.

Bet tai dar ne viskas, Ge
ras lietuvis ir savo vaikus 
išmokina lietuviškai kalbėti 
ir įjungia į lietuviškas orga
nizacijas. Tai yra nemažas 
darbas būti geru lietuviu ir 
užima laiko.

Būti geru Australijos pi
liečiu nėra sunku. Į tą 
įsiskaito alaus gėrimas, mė
sos pyragaičių valgymas 
(angliškai "meat pies"), 
streikavimas už algų padidi
nimus, vasaros metu pajū
ryje saulėje reikia kepintis 
ir televizijoje kriketą ir fut
bolą žiūrėti - čia žmogus ne- 
išeikvoja daug energijos.

Bet Australijos pilietis 

mus, nors daugumas tų 
žmonių visai laisvai kalba 
lietuviškai ir yra baigę lie
tuviškas gimnazijas ar tai 
Lietuvoje ar Vokietijoje 
stovyklose. Jaunimas, kuris 
lanko Lituanistinius Kursus 
šeštadieniais, yra tikrai žie
das ir viltis mūsų bendruo
menės ir viltis lietuvių išli
kimo Australijoje. Daugu
mas jų priklauso skautams, 
šoka tautinius šokius' Mano 

turi ir kitų pareigų, pavyz
džiui mokėti mokesčius, 
klausyti įstatymų, leisti sa
vo vaikus į mokyklas, bal
suoti, eiti į teismą, jei esi 
pašauktas ir t.t.

Lietuviui, būnant Austra
lijos piliečiu, reikia didžiuo
tis ne tiktai savo tėvyne, bet 
ir savo nauju kraštu, kuris 
yra toks didelis ir gražus. 
Lietuva buvo lietuvių pra
rasta, komunizmas atėmė 
jos laisvę. Lietuviai kovoja 
už Lietuvos laisvę, bet tuo 
pačiu laiku reikia rūpintis ir 
Australija, kad ji neatsiras
tų komunistų rankose. Šita 
ypač reikia įrodyti austra
lams, kurie negali įsivaiz
duoti kiek nežmoniškos ža
los komunizmas pridaro. 
Todėl būti geru lietuviu ir 
geru Australijos piliečiu 
reikia daug pastangų, kitaip 
iš vienos ar iš kitos pusės 
nusilpsi.

Rita Barkutė 
lituanistinių kursų mokinė.

(Ashfield)

SKAIČIAU PASAKĄ

Liaudies pasakas skaityti 
yra įdomu ne tik vaikams, 
bet ir suaugusiems.

Babūnės dažnai vaikams 
pasakoja pasakas,kurias jos 
pačios girdėjo savo babūnes 
pasakojant. Pasakos ne tik 
domina vaikus, bet ir moko 
juos moralės, moko juos 
nuosekliai ir būti gudriems.

Pasakos sudomina vaikus, 
nes jos yra trumpos ir daž
nai rašoma apie gyvulius, 
kurie elgiasi ir kalba kaip 
žmonės.

Suaugusieji kartais skaito 
pasakas, nes jos jiems pade- 

klasėje yra daugiausia mer
gaitės, o kur mūsų vyrukai? 
Nejaugi po kelerių metų, kai 
mes visai pasensime ar nu
mirsime,vieninteliai žmonės 
kurie dar galės lietuviškai 
parašyti ir paskaityti, bus 
merginos? Dabar yra laikas, 
gal, net paskutinė proga vi
siems susirūpinti ir pakal
binti savo vaikus ir sveti
mus, kad sekančiais metais 
besimokančių lietuvių kalbą 
kursantų skaičius padvigu
bėtų.

vadovėlių šiems metams 
išsirašėme ir gavome iš J .A. 
V. Lietuvių Bendruomenės 
Švietimo Tarybos Chicago ir 
Tėvų Pranciškonų leidyklos 
Brooklyn. Dalį jų mums nu
pirko Lietuvių Bendruome
nės Spaudos Sąjunga ir ALB 
Sydney Apylinkės Valdyba - 

...ir mokomės
da įsijausti kaip žmonės se
novėje galvojo, ko jie bijojo, 
ko norėjo atsiekti, kas jiems 
buvo svarbu kasdieniniame 
gyvenime ar kokios buvo jų 
svajonės.

Pasakose gyvuliai ir 
paukščiai turi žmonių ma
nieras, apsiėjimą ir sampro
tavimą. Dauguma lietuvių 
buvo ūkininkai, jie augino 
gyvulius, medžiojo, stebėjo 
juos gamtoje, ■ todėl gyvu
liai užima svarbią vietą lie
tuviškose pasakose.

Aišku, kaikurios mūsų 
pasakos turi daug panašumo 
j kitų tautų pasakas, bet pa
sitaiko ir labai savitų pasa
kų. Viena iš tokių ypatingų, 
man atrodo, yra "Eglė Žal
čių Karalienė”.

Kitas įdomus aspektas 
yra skaičiai, kurie kartojasi 
pasakose. Magiški skaičiai - 
trys, septyni, devyni. Pa
vyzdžiui: tėvas turėjo tris 
sūnus, tris dienas alų midų 
gėrė, liepė berneliui atspėti 
tris mįsles”. Anglų rašytojas 
Shakespeare rašė apie tris 
raganas, rusų pasakos taip 
pat dažnai sako: "gyveno 
trys sūnūs".

Skaitome pasakose apie 
senas bobutes, ar tai raga
nas, ar šiaip sau senutes ir 
senelius, kurie duoda pata
rimų, kaip iš bėdos išsisukti.

Pasaka, kuri man labai 
patinka, yra "Eglė Žalčių

GENYS MARGAS..
PATARIMAS

Jaunas vyras priėjęs prie 
W.A. Mozarto paklausė:

— Noriu sukurti simfoni
ją. Patarkite, kaip man pra
dėti.

Mozartas patarė jam pa
laukti, kol įgys daugiau pa
tirties, subrendimo ir siūlė 
pradėti nuo lengvesnių kū
rinių.

— Betgi jūs pats kūrėte 
simfonijas būdamas netgi 
jaunesnis, negu aš, - nustebo 
užklausėjas.

— Taip, taip! - atsakė Mo
zartas: - bet aš neklausiau 
kitų patarimo.

SKIRTUMAS

Kartą pavėlavęs į vaišes 
atvyko generolas, kai visos 
vietos buvo užimtos, ir jis 
turėjo vaišintis stovėdamas. 
Puškinas valgė sėdėdamas 
ir juokavo nekreipdamas 
dėmesio. Pasipiktinęs Puš
kino elgesiu, generolas pa
klausė: 

Mūsų Pastogė Nr.

ačiū jiems.
Balandžio 21 d. p. K. Biti- 

nienė atvažiavo į Ashfield ir 
porą valandų mums skaitė 
lietuviškų eilėraščių. Skaitė 
labai gražiai su dideliu ta
lentu ir įsijautimu - dėkui 
poniai Bitinienei. Man nega
lint pora šeštadienių dirbti, 
p. Dana Skorulienė mokė 
mano klasę, esu jai labai dė
kinga už pavadavimą.

Iš įvairių įvykių, pasikal
bėjimų ir darbų klasėje ir 
namuose susidarė pluoštas 
trumpų aprašymų, pasisa
kymų. Vieną, kitą tokį pasi
sakymą, parašytą Lituanis
tinių kursų studentų siun
čiame į ’’mūsų Pastogę”, pa
rodyti, kad mes dar kruta
me.

Vida Kabailienė

Karalienė". Jai panašios 
niekur nesu užtikusi. Čia 
žalčiai kalba ir elgiasi kaip 
žmonės, švenčia vestuves 
tris savaites, ir yra sena bo
butė, žiniuonė burtininkė, 
pas kurią Eglė eina patari
mo ieškoti, kaip tris vyro 
užduotus darbus ji galėtų 
atlikti.

Aš neskaitau, kad "Eglės 
Žalčių karalienės” pabaiga 
yra tragedija. Nors ji neten
ka savo vyro ir tris sūnus 
paverčia į ąžuolą, uosį ir 
beržą, o jauną dukrelę į dre
bulėlę, tie žmonės nemiršta, 
bet gyvena ir toliau kitame 
pavidale, kitame būde. Juk, 
senų senovėje žmonės tikė
jo, kad į medžius sugrįžta ir 
apsigyvena mirusių dvasia.

Bet žiūrint į šitą pasaką 
moderniškos moters akimis, 
atrodo, kad moters gyveni
mas buvo labai sunkus. 
Žmona nieko negalėjo daryti 
be vyro leidimo, net tėviš
kės ir savųjų negalėjo ap
lankyti. Aišku, čia tik pasa
ka, bet joje tėvo žodis buvo 
šventas ir broliai turėjo 
daug galios. Tikriausiai visi 
žinome tą garsią lietuvišką 
pasaką, bet ji yra tokia savi
ta, kad į ją yra verta gilintis.

Dalia Romen
, lituanistinių 

kursų mokinė, Sydney Ash
field.

— Jeigu jau toks gudrus, 
sakyk, Puškinai, koks skir
tumas tarp gyvulio ir žmo
gaus?

— Paprasčiausias: gyvu
lys valgo stovėdamas, o 
žmogus sėdėdamas!

» » *
Saulė teka visame gražu

me. Brežnevas išėjęs visoj 
didybės aprangoj ir klausia 
saulės: "Sakyk, kas yra gra
žiausias žemėje?" — "Žino
ma, tik tu vienas", atsakė 
nuraudusi saulė. Vidudienį 
Brežnevas vėl klausia sau
lės: "Ar žinai, kas yra žemė
je išmintingiausias?” — 
"Aišku, tik tu vienas”, atsa
ko saulė, prisidengdama de
besėliu.

Pavakarėj vėl išeina 
Brežnevas, medaliais žvan
gindamas ir klausia: "Ar ži
nai, kas pasaulyje galin
giausias?”

Šį kartą saulė jam kyšte
lėjo liežuvį ir atkirto: "Pa
pūsk man į uodegą, kalaku
te! Aš jau Vakaruose."

29, 1979.7.23, psl. 5
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MOTINOS PROBLEMA
ŠIANDIEN

Iš tikrųjų pačiai motinai 
nėra lengva apie save kal
bėti. Vyrui sunku, nes jis 
stovi atokiai nuo jos proble
mų, gi pačiai motinai sunku 
todėl, kad ji stovi perarti, 
tad retai gali būti objektyvi 
apie save ir tuo labiau apie 
savo vaikus. Tiesa, pasta
ruoju metu jau ir moterys, 
specializavusios atitinkamo
se srityse, pradėjo rašyti ir 
gilintis į moterų ir motinų 
problemas. Bet visos anks
tyvesnės psichologinio po
būdžio knygos apie moteris 
ir motinas buvo rašytos vy
rų ir savaime aišku, jie duo
da savo nuomonę ir išvadas. 

Tyrinėjimų centre betgi buvo 
statoma ne motina, bet be
veik išimtinai vaikas, jo re
akcijos, jo vystymasis ir 
kaip to vystymosi sąlygos, 
t.y. motinos globa ir įtaka 
atliepia j jo charakterio for
mavimąsi. Šiandien kreipia
mas dėmesys į motinos as
meniškas problemas, nes iš 
tikrųjų vaiko gerbūvis pri
klauso nuo motinos gerbū
vio.

Nėra abejonės, kad moti
nos padėtis yra labai pasi
keitusi, negu, sakysim, buvo 

prieš 50, 30, 20 ar net ir prieš 
10 metų. Šiandien ir ryžtuo
si kalbėti apie šią pasikeitu
sią motinos padėtį, to prie
žastis ir pasėkas ir šiek tiek
apie ateities perspektyvas.

Senovėje primityvi moti
na atliko savo vaidmenį 
instinktyviai; ši vaikų gim
dytojos ir augintojos rolė

duota jai nepamainomų 
gamtos dėsnių, buvo visais 
laikais laikoma moters na
tūralia ir vienintele paskir
tim - jos gyvenimo tikslu. 
Gyvenimas buvo trumpas, 
vaikų, anot senojo išsireiš
kimo, tiek, kiek Dievas 
davė, taip, kad jų auginimas 
užpildė moters gyvenimą 
beveik iki grabo lentos. Ši 
motinystė pagrįsta primity
viais instinktais - maitinti,

. Nukelta į psl. J

Nuotraukoje Sydney Liet. Moterų Soc. Globos Draugijos Valdyba ir 
patikėtinės. Pirmoje eilėje iš k.: T. Vingilienė, I. Dudaitienė, O. Baužienė 
(pirmininkė) J. Viliūnienė, M. Reisgienė. Antroje eilėje p.p. Petniūnienė, 
Mikutavičienė, Ramanauskienė ir Daukienė.

Viktorijos Kristensen 
paskaita, skaityta Motinos 
Dienos proga Newcastle lie
tuviams gegužės 5 d. Ka
dangi prelegentės iškeltos 
mintys įdomios ir aktualios 
ir ne Motinos Dienos proga, 
tikime, kad bus pravartu ir 
naudinga pasiskaityti ir vi
siems Mūsų Pastogės skai
tytojams. Red.

O
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CARNIVALE *79 
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15-23
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globoti ir ginti vaiką nuo vi
sų pavojų buvo universaliai 
pripažinta tikrąja motinys
tės sąvoka ir idealizuojama 
kaip pasiaukojanti motinys
tė dainose, mene ir literatū
roj.

Pasiruošimai jau vyks
ta Carnivalui ’79, kuris 
įvyks rugsėjo 15-23 d.- 
d. Informacijas teikia: 
Joan Simmi or Bob Gallagher 
Community Programmes Unit 

Premier's Department 
270 4250 or 270 42S5 §

Sponsored by the **
New South Wales Government

Nejudėdama griūna
Berniukas klausia senutę:
—Juk esi jau nebejauna, kodėl 

netaupai savo kojų? Kodėl nuolat 
vis taip greitai bėginėji!

—Matai, vaikeli, žmogus yra kaip 
dviratis: jeigu nevažiuoji, tuojau 
griūva.
Pažįsta pats save

Seimininkas į naują gyventoją:
—Ar pažadinti tamstą 7 v. ryto?
—Galite pamėginti, bet nesu ti

kras, ar apie tą laiką būsiu grįžęs į 
namus . . .

KARALIŠKŲJŲ SAULĖS NAMŲ TAUTA

1400 metais žemaičiuose 
iškilo vėl energingas kara
lius Kurys ir pasižymėjo, 
kaip sumanus karo vadas. 
Jis ruošė žygį į Klaipėdą, 
norėdamas suduoti smūgi 
kryžiuočiams, kad jie dau
giau nebepuldinėtų žemai
čių.

Tuo metu kryžiuočiai pra
dėjo naudoti naują taktiką 
prieš žemaičius - grobti jų 
vaikus. Taip buvo pagrobti 
du karaliaus Kurio sūnūs - 
dvyniai. Kryžiuočiai su įnir
timu puldinėjo žemaičius, 
plėšė jų turtą, degino na
mus, privartavo moteris. 
Dar išgalvojo naują žaidimą 
- gaudymą. Sugaudavo karį 
laukuose ir liepdavo bėgti, o 
patys ant arklių, su šunimis 
vydavo jį, kaip lapę, kaip 
kiškį. Žmogus tol bėgdavo, 
kol išsekus jėgoms, krisdavo 
negyvas.

Nepakaldami kryžiuočių 
žiaurumų, žemaičiai 1407 m. 
išsiuntinėjo nusiskundimus 
krikščioniškoms vakarų 
tautoms, sakydami: "... iš
girskite, išgirskite!.. Jie 
(kryžiuočiai) jau turi pagro
bę 200 mūsų vaikų ir vis dar 
negana. Jie išvežė į Prūsus 
mūsų bajorus ir sudegino 
juos gyvus. Jie sudegino ir 
jų žmonas, dėl to, kad nesu
tiko atiduoti jiems savo vai
kų. Tie, kurie nešioja kryžių 
ant krūtinės, prievartauja 
mūsų jaunas dukteris ir se
seris mūsų akyse. Mes mel
džiame jus, išgirskite mūsų 
šauksmą! Mes verkiame 
dažniau, negu kalbame. Iš
girskite apie neapsakomą 
priespaudą! Kryčiuočiai
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Bronė Mockūnienė

skelbia, kad jie nori mus ap
krikštyti, bet jie nepastatė 
mūsų krašte nė vienos baž
nyčios, neatsiuntė nė vieno 
kunigo. Jie tik ruošia žudy
nes ir sunaikinimą mums. 
Mes norime krikštytis, tik 
ne kraujuje...” 
Samogitia, 120 psl.

"Tačiau į šį širdį draskantį 
žemaičių skundą neatsiliepė 
nė viena krikščioniška Eu
ropos tauta. Neatsiliepė nė 
brolių lietuvių tauta, vado
vaujama Vytauto Didžiojo”. 
(Samogitia 120 psl.)

Atsirado vienas škotas, 
Kryžiuočių Ordeno karys, 
kuris sužinojęs, kad ju jauni 
žemaičių princai bus nužu
dyti, pavogė juos iš kalėjimo 
ir grąžino žemaičiams. Už 
tai, žinoma, jis buvo gausiai 
atlygintas.

1410 m. Lenkijos karalius 
Jogaila ir Vytautas Didysis 
susitarė suduoti lemiamą 
smūgį jau pavargusiam nuo 
karų Kryžiuočių Ordenui. 
Vytautas kvietė ir žemaičius 
prisidėti prie mūšio, bet šie 
atsisakė, nes bijojo, kad ir 
vėl juos apgaus. Vytautas 
jau keletą kartų buvo že
maičių žemes užrašęs orde
nui.

Lenkas Henryk Sienkie
wicz savo knygoje "The 
Teutonic Knights” apie Vy
tautą rašo: "Vytautui viskas 
yra įmanoma, jis yra gud
riausias ir sukčiausias vadas 
iš visų krikščionių lordų. 
Vokiečiai negali jo nugalėti. 
Vieną dieną jis jiems ati
duoda nelaimingus žemai
čius, kitą dieną jau tima ir 
kartu su žemaičiais eina 

mušti vokiečių . Kai kurie iš 
mūsų, o taip pat ir iš lietuvių 
tarpo yra nepatenkinti, kad 
Vytautas žaidžia nelaimingų 
žmonių krauju.” (Samogitia, 
129 psl.)

Vytautas būtinai norėjo 
įtraukti į Tannenbergo mūšį 
ir žemaičius, nes žinojo, kad 
be jų gudrios strategijos ir 
judrios kavalerijos, nepa
sieks pergalės. Pagaliau sa
vo apsukrumu ir gudrumu 
Vytautas įtikino žemaičius 
prisidėti prie žygio, bet apie 
jų dalyvavimą niekam nes
kelbė dėl tam tikros lenkų 
sutarties su austrais.

Pagaliau Vytauto Didžiojo 
vadovaujama kariuomenė, 
susidedanti iš lietuvių, že
maičių, lenkų ir totorių, su
sitiko su kryžiuočiais 1410 
m. liepos 15 d. Prūsuose, 
netoli Tannenbergo mieste
lio.

Kronikininkai, aprašinė
dami Tannenbergo mūšį, 
beveik nemini lietuvių, o 
visą dėmesį skiria žemai
čiams. Žemaičiai naudodami 
savo išmėgintą taktiką puolė 
kryžiuočius ir mušdami juos 
kartu traukėsi atgal. Sėk
mės apakinti kryžiuočiai 
juos vijosi, kol pasijuto įvi
lioti į pinkles. Čia iš visų pu
sių juos apsupo žemaičiai ir 
Vytauto vyrai. Per vieną 
dieną mūšis buvo laimėtas.

Tas pats Sinkiewicz, ste
bėjęs Tannenbergo mūšį ra
šo: "Žemaičiai, iš tikrųjų, 
buvo nuostabūs ...jų plačios 
krūtinės ir stiprios rankos 
matėsi iš po avių kailių. Visi 
alei vieno jie buvo išdžiūvę. 

"Nors jis pats buvo pusiau 
žemaitis (motina žemaitė), 
bet jis jautė didelę neapy
kantą žemaičiams, dėl to, 

, .. ..... .v.., J ■ kad jie atsisakė jį laikyti sa-
bet kaulėti ir aukšti; bendrai ■ vo karaliumi, "motyvuodami,

fizine išvaizda jie išsiskyrė 
iš visų lietuvių."

Apie žemaičių arklius jie 
rašo: "... sąjungininkai buvo 
nustebinti nušiurusiais že
maičių arkliukais (Shaggy 
ponies), kurie buvo nepap
rastai maži, stipriais pečiais 
ir iš viso atrodė tokie keisti, 
kad vakariečiai riteriai 
palaikė juos kažkokiais lau
kiniais gyvuliais, primenan
čiais raganosius (unicorns). 
(Samogitia, 137 psl.)

Kai kurie istorikai žemai
čių mūšio taktiką priskiria 
mongolams, bet žemaičiai 
tai paneigia, įrodydami, kad 
jie jau naudojo tą taktiką 
1132 m., t.y. 100 metų prieš 
mongolams ateinant į Euro
pą. Tai esanti pačių žemaičių 
išrasta ir išbandyta mūšio 
taktika.

Apie Tannenbergo mūšį 
"The Cambridge History of 
Poland” rašo: ”... net švei
carų ir prancūzų kronikose 
Tannenbergas yra žemaičių 
(saracėnų) pergalė. (Samo
gitia 146 psl.)

Žemaičiai prie Tannen
bergo nustojo 50 procentų 
savo karinių jėgų ir niekada 
jau pilnai nebeatsigavo. Jau 
daug šimtmečių jie buvoka- 
riavę su įvairiais priešais, 
norėdami apginti savo kraš
tą ir savo senovinius papro
čius, bet Tannenbergas iš
sėmė jų paskutines jėgas.

"Gal labiausiai kaltas as
muo, privedęs žemaičius 
prie šios tragedijos yra Vy
tautas Didysis," sako C. 
Pichel, Samogicijos auto
rius. 

kad jų karalius turi būti ki
lęs iš "Karališkųjų Saulės 
Namų” dinastijos.

Šiaip visas vakarų pasau
lis Vytautą Didįjį labai 
aukštai vertino. Šventosios 
Romos imperatorius Sigis
mundas apie Vytautą sako: 
"... tik Vytautas yra vertas 
karūnos. Jei aš rinkčiau ka
ralių, mano kandidatas būtų 
Vytautas...” 165 psl.

Po dviejų šimtų metų 
(1605 m.) žemaičiai vėl įsivė
lė į karą. Šį kartą su švedais, 
kurie turėjo tuo metu ge
riausią ir stipriausią kariuo
menę Europoje. Lenkai, lie
tuviai ir žemaičiai nutarė 
užkirsti kelią švedams, be
siruošiantiems užimti Že
maitiją ir Lietuvą. Mūšis 
įvyko Latvijoj, prie Kirchol- 
mo. Mūšiui vadovavo lietu
vis generolas Katkus. Susi
pykę dėl atljrginimo lenkai ir 
lietuviai paliko mūšio lauką 
ir grįžo namo.

Keli žemaičių princai, 
simpatizuodami generolui 
Katkui, surinko žemaičių 
karius ir užpuolė švedus, 
kuriuos, panaudoję savo se
ną mūšio taktika, lengvai 
sumušė per kelias valandas.

Apie sį laiką (1685 m.) 
Liudviko XIV geografas, 
sudarė ir atspausdino jung
tinės Lenkijos žemėlapį, ku
riame Žemaitija tęsiasi nuo 
Baltijos jūros toli į dabartinę 
Lietuvą ir vadinasi "Duche 
de Samogitie” - Žemaičių 
Kunigaikštystė. Didžioji 
Lietuvos Kunigaikštystė - 
"Grand Duche de Lithuanie” 
apima Vilnių, Polocką, Vi
tebską, Trakus, Minską, 
Novogrodek ir kitas sritis.

Dar kartą žemaičiai pakė
lė ginklus 1812 m. Napoleo
nui Bonapartei žygiuojant į

' Nukelta į psl. 7
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Motinos problema...
Atkelta iš psl. 6

Motinos Dienos tikslas 
tradiciniai yra pagerbti mo
tinas už jų pasiaukojimų, iš
reikšti joms padėkų ir ap
kaišyti jas tikrom ir simbo
linėm gėlėm. Tačiau gyveni
mas keičiasi: pasikeitė ma
terialinės ir su jom sociali
nės sųlygos, o sykiu ir mo
ralės, idėjos ir sųvokos, ir 
šiandien mūsų visus idealus 
praradusiam pasaulyje pra
deda aptemti ir motinos ide
alizuotas paveikslas.

Psichologijos mokslas, gi
lindamasis į žmogaus vidinį 
pasaulį, nukreipė dėmesį į jo 
ankstyvų gyvenimų, t.y. į 
kūdikystę, o tuo pačiu ir 
motinos bei vaiko santykius. 
Sprendžiant iš psichologų 
padarytų išvadų, motinos ir 
vaiko santykiai yra labai 
komplikuoti, savyje šlepių 
daug pavojingų situacijų ir 
konfliktų, kurie gali pasi
reikšti įvairiomis psicholo
ginėmis problemomis dar 
vaikystėj, vėliau ir subren- 
dusiame gyvenime. Kada 
šios problemos iškyla, kaltė 
krenta motinai:
arba todėl, kad ji buvo "blo
ga” motina ir vaiko tinkamai 
neprižiūrėjo, arba ir todėl, 
kad ji buvo "gera” motina ir 
vaikų perdaug mylėjo ir glo
bojo. Motina atsiduria tarp 
Scilės ir Charibdės - kur ne
suksi, ten pražūtis. Ir nors 
tie patys psichologai tvirti
na, kad intensyvi motinos 
globa beveik visad atneša 
problemų, jie taip pat pripa
žįsta, kad motinos globa kū
dikiui yra būtinai reikalinga.

Karališkųjų...
Atkelta iš psl. 6

Rusijų. Napoleonas buvo že
maičių paskutinė viltis ir 
bandymas nusikratyti rusų 
B. Žemaičiai pasiūlė 

eonui 6.000 vyrų su 
arkliais, kas atrodė tada 
mažas būrys, palyginus su 
prancūzų armija 600.000 vy
rų. Žemaičiai įspėjo Napole
onų, kad kiekvienas jų vyras 
yra vertas penkių jo armijos 
karių, todėl jie sakėsi duodu 
Napoleonui 30.000 vyrų.

Napoleono karo vadai 
juokėsi iš primityvių žemai
čių ir nenorėjo jų net priimti 
į savo dalinius, tačiau Napo
leonas įsitikino, kad žemai
čiai buvo vertingiausi iš visų 
jo karių. Jie buvo sumanūs, 
drąsūs, atsidavę savo vadui. 
Tuo tarpu austrų dalinys 
kolaboravo su rusais, o kiti 
daliniai, pajutę pavojų, de
zertyravo ir išsisklaidė. Že
maičiai, eidami sumuštos 
armijos užpakalyje, puldi
nėjo rusus į visas puses, 

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

Office * Showroom at ~ 649 6301 ”'545’ ~

StrathfMd Entrance to 
Rookwood Cemetery.

Paminklų ant kapinių bendrovė 
STAĘ MEMORIAL CO. siūlo lietu
viams specialia kaina paminklus ant 
jūsų artimųjų kapo. Bendrovė su
tinki! ir siūlo nuo kiekvieno pamink
lo kairnsT'Vs °/o skirti Mūsų Pasto- 
gvi.

LIETUVIAI, ĮSIDĖMĖKITE!

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

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

Paminklams pavyzdžių lietuviškais motyvais reikalauki
te šioje įstaigoje

Kokiu būdu motinystė tapo 
šiandien tokiu komplikuotu 
ir, atrodo, bevilčiu uždavi-' 
niu?

Atsakymo ieškoma dras
tiškai pasikeitusio gyvenimo 
sųlygose: suskubintas gyve
nimo tempas, visur jaučia
mas nepastovumas, kintan
čios moralės įnešė į mūsų 
gyvenimų daug nervinės 
įtampos ir konfliktų, kurių 
įtakoje žmogus išsimuša iš 
vėžių, nustoja dvasinės 
lygsvaros ir net gyvenimo 
tikslo. Tokiam fone motinos 
- vaikų auklėtojos atsako
mybė padidėjo, jos užduotis 
pasunkėjo. Dažnai motina 
pati tampa auka šių gyveni
mo sąlygų. Paminėsiu bent 
trejetų:

1) Pažanga moksluose; 
motinos atžvilgiu ypač me
dicinoj ir psichologijoj.

2) Pasikeitusi moters pa
dėtis bendruomenėj.

3) Pasikeitęs šeimos sus- 
tatas ir tuo jos charakteris.

Pažanga švietime pakėlė 
kultūrinį lygį, praplėtė aki
račius, iššaukė naujų idėjų, 
kai kurios jų tiesioginiai pa
liesdamos ir moterį. Pažan
ga medicinoj pakėlė moters 
fizinį gerbūvi: palengvino 
nėštumo sąlygas, sumažino 
ar beveik panaikino gimdy
mo pavojus ir suteikė moti
nai galimybę apriboti vaikų 
skaičių. To įtakoje moters 
sveikata pagerėjo, jos gyve
nimas pailgėjo, ir šiandien 
motina, užauginusi vaikus, 
dar gali tikėtis laisvai nau
dotis gyvenimu dar ilgų eilę 

tuo duodami laiko Napoleo
nui trauktis. Autorius mano, 
kad žemaičių sumanumo dė
ka Napoleonas išsigelbėjo iš 
mirties rusų žemėje.

1815 m. mirė didingas že
maičių karalius, pagonis 
Numis Tikrasis, sulaukęs 91 
metų. Jis mirė su skaudan
čia širdimi, neiškovojęs lais
vės žemaičiams. Mirė kuk
lioje trobelėje, giliame miš
ke, pergyvenęs savo sūnus 
ir sosto įpėdinį anūkų. Pali
ko tik 16 metų amžiaus pro- 
anūką Romualdą Blazes. 
Princas Romualdas augo ir 
mokėsi Paryžiuje, priežiū
roje žemaičių pabėgėlių. Su
laukęs 20 metų, grįžo į Že
maitiją perimti pareigų. Jo 
titulas buvo Didysis Žemai
čių Kunigaikštis Romualdas. 
Jis labai nustebo neradęs 
turtų, kuriuos tikėjo pavel- 
dėsiųs kartu su titulu. Taip 
pat ir visi žemaičių kilmin
gieji buvo neturtingi, tik iš
laikę savo karališkų kilmę ir 
spartietišką išvaizdą. 1821 
m. jaunam Romualdui buvo 
įteiktas paveldimas kardas, 

metų. Pažanga psichologijos 
moksle tačiau nukreipė kri
tiškų žvilgsnį į motinos ir 
vaiko santykius.

Moters padėtis bendruo
menėj pasikeitė todėl, kad ji 
įgavo naujų svarbų, tapusi 
pagaliau pripažinta pilna as
menybe; legaliai ji turi ly
gias teises su vyrais visose 
gyvenimo srityse. Turėda
ma ypatingus gabumus ir 

Jolantos Janavičienės keramika. Šiuo metu Jolanta yra 
Londone ir ten surengė savo keramikos parodų.

kaip valdžios simbolis, pagal 
Karališkųjų Saulės Namų 
tradiciją.

1872 m. mirė kunigaikštis 
Romualdas, kuris beveik vi
są savo gyvenimą slapstėsi 
nuo rusų, norėjusių jį nužu
dyti. Jis paliko dvynius Jonų 
ir Jurgį ir jauniausių princą 
Karoli UI, kuris paveldėjo 
Didžiojo Žemaičių Kuni
gaikščio titulą.

Pagaliau atėjo Pirmojo 
Pasaulinio karo galas. Nors 
žemaičiai nusikratė rusų 
jungo, trukusio 150 metų, 
bet džiaugsmo nebuvo jų 
širdyse. Kraštas buvo apip
lėštas, sunaikintas, sude
ginti pastatai. Daug žmonių 
buvo išvežta į Sibirą.

Lietuviai, išvarę priešus 
iš savo krašto, pasiskelbė 
nepriklausoma valstybe 
1918 m. vasario 16 d. Kartu 
ir Žemaitija, kuri dabar bu
vo Lietuvos dalis, tapo ne
priklausoma.

Čia autorius daro prie
kaištų Lietuvai, kad ji ’’pra

palankias sąlygas, moteris 
gali studijuoti aukštus 
mokslus, dalyvauti visuo
meniniame gyvenime bet 
kurioj pasirinktoj srity. Mo
tinystė jau nebėra jos vie- 
ninėlė paskirtis. Bet ar mo
teris tikrai turi galimybės 
pasirinkti bet koki pašauki
mų ar darbų?

Reikia pripažinti, kad mo
teris ir dabar negali visiškai 

rijo” Žemaitiją, taip kaip 
Lenkija norėjo praryti Lie
tuvą. Jis piktinasi, kad lais
vos Lietuvos mokyklose 
vaikams buvo pasakojama, 
kad Žemaitija visada buvusi 
Lietuvos dalis. "Žemaičių 
istorija buvo įjungta į Lie
tuvos istoriją, stengiantis 
nutylėti jos buvusią autono
miją”, sako autorius.

1929 m. mirė Žemaitijos 
teisėtasis paveldėtojas, 
Didysis Žemaičių Kuni
gaikštis Karolis III, sulau
kęs 90 m. amžiaus. Mirė ne
žinomas, visų apleistas. Jo 
titulas, pagal Karališkųjų 
Saulės Namų tradiciją, ati
teko jo sūnui Jurgiui, gyve
nančiam Amerikoje.

Jau anksčiau minėjau, kad 
žemaičių karalius Ryngoldas 
nugalėjęs mongolus, atėmė 
iš jų karo grobį, kuris, sako
ma, buvęs neapskaičiuoja
mos vertės. Žemaičiai tą 
turtą paslėpę. Slėptuvė bu
vusi žinoma tik žemaičių vy
resniesiems.

1932 m. keletas žemaičių 

laisvai planuoti savo gyve
nimo: jos biologinė paskirtis 
gimdyti vaikus ir primity
vusis motinos instinktas te
bėra neišvengiami ir dažnai 
nepaneigiami varžtai. Dau
gumas moterų kuria šeimas, 
tampa motinomis ir padeda į 
šalį savo asmeniškus intere
sus, arba tikriau - jos pri
verstos jų atsisakyti. Pasi
rinkimo galimybė tarp 
motinystės ir kurio kito pa
šaukimo egzistuoja, bet 
dažnai ši dvilypė padėtis 
pastato moterį į konfliktų su 
kitais, ir su pačia savimi. 
Trečia sąlyga, turėjusi dide
lės įtakos motinų padėčiai ir 
ypatingai jos ir vaiko santy
kiams yra pasikeitęs šeimos 
sąstatas.

Daug sužinosi 
skaitydamas 

Musę Pastogę!

Kovo Klube
Kovo metinis balius

šeštadienį, liepos 14 d. 
Sydnejaus Liet. Klube gra
žiai ir nuotaikingai praėjo 
metinis sporto klubo Kovo 

balius. Dalyvių pri
buvo ypatingai gausiai, 
programoje pačių sportinin
kų atliktas baletas su ko
mišku atspalviu visus pra
juokino ir gerai nuteikė. Įsi
dėmėtina ir tai, kas retai 
pasitaiko, kad didesnę va
karo dalyvių dalį sudarė 
jaunimas, kuris kitais atve
jais gal kur kitur linksmina
si, bet aplenkia Liet. Klubų. 
"Gulbių ežero” ūsotos ir 
barzdotos balerinos vakaro 
dalyviams buvo tikra staig
mena.

Išskirtinai pabrėžtina sa
lės dekoracija, tad vos įžen
gęs vakaro svečias pažvel
gęs į visokių sporto rūšių si- 
luetines dekoracijas, šimtus 
margaspalvių balionų, iš 
karto suprato patekęs į 
sportininkų balių. Iš viso vi
same parengime jautėsi 
daug originalumo, šviežiumo 
ir jaunatviškos nuotaikos.

vyresniųjų susitikę su Di
džiuoju Žemaičių Kuni
gaikščių Jurgiu viename 
ūkyje, Connecticut valstijo
je, J.A.V. ir pasiūlę Lietu
vos prezidentui Antanui 
Smetonai pusę tų turtų, kad 
suteiktų žemaičiams auto
nomiją.

Prezidentas atmetęs pra
šymą ir reikalavęs turtus 
atiduoti Lietuvai.

Žemaičių vyresnieji supy
kę ant prezidento ir prisiekę 
atkeršyti jam ir jo kabine
tui.

1939 m. Lietuva buvo vėl 
užgrobta rusų. Prezidentas 
A. Smetona pabėgo į J.A.V. 
ir apsigyveno Čikagoje. 1944 
m. jis žuvo neaiškiose aplin
kybėse, kilus gaisrui jo mie
gamajame.

Kai kurie buvę jo kabine
to ministerial taip pat žuvę 
neaiškiose aplinkybėse.

"Dabar” — autorius sako 
— "žemaičiai išdidžiai laikosi 
savo dvasinės nepriklauso
mybės, nes per tūkstančius 
metų jie niekam, iš tikrųjų, 
nepriklausė, tik patys sau. 
Jie tiki, kad išsipildys pago
nio kunigo pranašystė, kad 
po tūkstančio metų, t.y. 
2243 metais Žemaitija prisi
kels, prasidės jų antroji is
torija6.

Pabaiga

f Mūsų’Pastpgę ffc.,29, ^.79.7:23, psl', 7
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ALB MELBOURNO APYLINKĖS VALDYBA 
ruošia tradicinį

MŪSŲ PASTOGĖS BALIŲ
rugpiūčio 11 d. Melbourne Lietuvių Namuose, Pradžia 

7 vai. vak.
Bilietų kaina 8 doleriai. Su užsakymais kreiptis j p. F. 

Sodaitį tel. 569 9578.

INFORMACIJA

PRANEŠIMAS

Pranešame Sydnejaus 
Lietuvių Klubo nariams, kad 
pasiūlymai i Klubo Valdybą 
(Board of Directors) 1979/80 
metų kadencijai priimami 
klubo raštinėje iki rugpiūčio 
26 dienos, 16 vai.

Tokiems pasiūlymams 
specialūs lapai, gaunami klu
bo raštinėje, turi būti užpil
dyti ir pasirašyti kandida
tuojančio asmens ir dviejų 
pilnateisių klubo narių - siū
lytojų.

Sydnejaus Lietuvių Klubo 
Valdyba

Ethnic Radio valandėlė 
lietuvių kalba Sydnejuje nuo 
liepos 21 dienos transliuoja
ma nauju laiku. Toji valan
dėlė vyks šeštadieniais 10-11 
vai. ryto ir truks ištisą va
landą, ne taip, kaip buvo 
anksčiau - pusvalandis vieną 
dieną ir pusvalandis kitą 
dieną. Gal naujasis laikas 
patrauks daugiau pačių lie
tuvių klausytojų, kurie galės 
susidaryti nuomonę apie va
landėlės turinį.

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti

MŪSŲ PASTOG*

Dėl pašto streikų skaity
tojai labai nukenčia negau
dami Mūsų Pastogės. Gau
nama daug nusiskundimų iš 
skaitytojų, kurie priekaiš
tauja Mūsų Pastogės redak
cijai ir administracijai. Dar 
kartą visiems primename, 
kad Mūsų Pastogė laiku iš
leidžiama ir atiduodama 
paštui, o toliau Mūsų Pasto
gės darbuotojai neturi galios 
ką nors padaryti. Vienintelis 
būdas teirautis ir net pasi
skųsti savo vietinėj pašto 
įstaigoj.

PAVERGTŲ TAUTŲ 
VAKARAS

Metinis Pavergtų Tautų 
vakaras su tarptautine 
programa įvyks Lietuvių 
Klube rugpiūčio 4 d., šešta
dienį. Lietuviai kviečiami 
kuo skaitlingiau atsilankyti į 
šį tarptautinį vakarą. Savo 
atsilankymu moraliai ir ma
terialiai paremsite Pavergtų 
Tautų Komiteto veiklą N.- 
S.W. valstijoje. Laukiame iš 
kiekvienos tautybės bent po 
vieną fantą loterijai, kuri 
papildys mūsų išsekusią ka
są.

Pavergtų Tautų Komitetas

. •'> ■ • __

SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBE 
16-18 East Terrace, Bankstown 

Tel. 7081414
Liepos 28 d., šešt.:

HORRIE DARGIE
Virtuozas lūpine armonikėle

Atminkite, kad kiekvieną šeštadienį loterijos būdu 
traukiamas laimingas klubo nario numeris. Galima lai
mėti 10 ar daugiau dolerių. Laimikis išmokamas tik daly- 
vaujant asmeniškai laimingo numerio savininkui!

Dėmesio nariams!
SUMOKĖKIME KLUBO NARIO MOKESTĮ LAIKU!

Kadangi dėl įvairių priežasčių dalis narių pavėlavo 
klubo nario mokestį susimokėti, tad Klubo Valdybos nu
tarimu nario mokesčio apmokėjimas tiems pavėlavu
siems pratęsiamas iki liepos 31 dienos.

Įspėjama tačiau, kad nesumokėję iki tos datos, nariai 
bus išbraukti iš narių registro, ir norį tapti vėl klubo na
riu, turės pildyti įstojimo pareiškimus ir mokėti 10 dol. 
įstojamąjį mokestį.

Gimusių Vėžio ženkle gimtadienis bus švenčiamas 
klube liepos 21 d. Visus narius ir svečius, gimusius Vėžio 
ženkle, kviečiame atšvęsti klube, kur jūs būsite atitinka
mai pagerbti ir pavaišinti.

PROF. J. MARVAN KNY
GOS PRISTATYMAS

Liepos 27 d., penktadienį, 
7.30 vai. Melbourne Lietu
vių Namuose rengiamas 
prof. J. Marvan knygos 
"Modern Lithuanian Dec
lension” pristatymas. Rosią 
Korp! Romuva. Suintere
suoti tautiečiai maloniai 
kviečiami gausiai dalyvauti.

PARAMA PAVERGTOMS 
TAUTOMS

AUŠROS TUNTO SESĖS IR BROLIAI, SKAUTŲ TĖVŲ KOMITETAS IR 
’’ŽIDINYS” maloniai kviečia visus į tradicinį

KAUKIŲ BALIŲ
rugpiūčio 11 d. graikų salėje, East Terrace, Bankstown (šalia Liet. Klubo). Pradžia 
7.30 vai.

Įėjimas: $ 6 suaugusiems, $ 4 pensininkams, $ 2 geltonšlipsiams.
Baliuje bus - nepaprastai įvairus bufetas, smagus orkestras, fantais turtinga loteri

ja, gaivinantis ’’cocktail” baras, didžioji loterija, įdomi programa, puiki nuotaika.’
NEUŽMIRŠKITE — $ 100 premija geriausiai kaukei.
Stalus užsisakyti pas P. Pullinen tel. 869 8180

Aušros Tuntas

CANBERRA
MIRĖ ALBERTAS ALYTA

Sunkiai ilgesnį laiką sir
gęs liepos 12 d. Canberroje 
mirė Albertas Alyta, veiklus 
ir sąmoningas lietuvis, vi- 
suomeninkas, Mūsų Pasto
gės bendradarbis ir Lietuvių 
Klubo Canberroje vienas iš 
steigėjų, ilgametis choris
tas, sulaukęs 67 metų. Nu
liūdime paliko žmoną Geno
vaitę, sūnų, dukrą ir brolį 
Feliksą. Palaidotas liepos 16 
d.

Pagrindinės išlaidos Pa
vergtų Tautų motorkadai 
buvo:
2 autobusai vietnamiečiams

$ 200.00 
sunkvežimio nuoma lietu
viams $ 50.39

Viso $ 250.39.
Pranas Sakalauskas jau 

antri metai, kaip padengęs 
asmeniškai garsiakalbių 
nuomos išlaidas, kurios sie
kia arti keturių šimtų dole
rių.
Į šias išlaidas neįeina įvai

rios smulkmenos, kaip po- 
pieris, spausdinimas, dažai 
ir pan. Pavergtų Tautų Ko
miteto kasa yra beveik tuš
čia, tad finansuoti autobusus 
ir negalėjo. Tad ėmiausi at
sakomybės pats ir pranešiau 
vietnamiečiams, kad lietu
viai pasamdys jiems auto
busus. Už autobusus ir 
sunkvežimį sumokėjau savo 
pinigais tikėdamasis, kad 
mano darbą parems lietuvių 
visuomenė.

Reikalą suprato ir mano 
akciją parėmė šie tautiečiai: 
Antano Leverio šeima $ 50; 
B.S. $ 20; Po $ 5: K. ir E. 
Badauskai, S. Šatkauskas, 
E. Šliterienė, Juozas Rama
nauskas, Alg. Žilys, V. Ra
čiūnas, E. Lašaitis, Aid. 
Stasiūnaitienė ir Elė Stasiū- 
naitienė; P. Burokas $ 4; po 
$ 2 E. Rašymas ir p. Zarem- 
bienė. Viso $ 123.00

Esu giliai dėkingas vi
siems kurie parėmė Pa
vergtas Tautas ir dalį mano 
asmeniškų išlaidų.

A. Kramilius
Pavergtų Tautų N.S.W 

Komiteto pirmininkas,

Kviečiame į 
Studijų Dienas!

Liepos 28 - 29 d.d. Akade- 
mikių Skaučių Draugovės 
Sydnejaus skyrius rengia 
visokio amžiaus ir išsilavi
nimo lietuviams studijų sa
vaitgalį, kuris įvyks Sydne
jaus priemiestyje Heathcote 
(netoli nuo Engadinės Lie
tuvių Sodybos), Freeman’s 
Rd., (St. George Scouts’ 
Training Ground), su šia 
programa:

ŠEŠTADIENIS, liepos 28 d. 
10.00 vai. Atidarymas
10.30 vai. prof. V. Donielos 
paskaita: Etikos problemos
11.30 vai. arbatėlė
12.00 Diskusijos: Religija ir 
skautai. Pradeda kun. Dr. P. 
Bačinskas
13.00 .vai. pietūs
14.30 vai. užsiėmimai
15.30 vai. Dr. D. Kairaičio 
paskaita: Lietuvių politinė 
■veikla išeivijoje
16.30 vai. arbatėlė 
17.00 vai. užsiėmimai
18.30 vai. iškilminga vaka
rienė
20.30 Vai. Vakaronė

SEKMADIENIS, liepos 29 d 
9.00 vai. pusryčiai

10.00 vai. kelionė į Lietuvių 
Sodybą Engadinėj (4 km.)

11.00 vai. Šv. Mišios Lietu
vių Sodybos Seklyčioje
12.00 vai. grįžtama į Heath
cote
12.30 vai. pietūs

13.30 vai. Dr. G. Kazokienės 
paskaita: Kelionių į Lietuvą 
reikšmė jaunimui
14.30 vai. užsiėmimai
15.00 vai. p. .Daivos Bieri 
paskaita: Individualybės
problemos
16.00 vai. susitvarkymas
16.30 vai. Uždarymas

Sydnejaus Akademikių 
Skaučių Draugovė

DARIAUS IR GIRĖNO 
MINĖJIMAS

Liepos 15 d. Sydnejaus 
šaulių kuopos valdyba su
rengė tradicinį Dariaus ir 
Girėno minėjimą Liet. Klu
be. Nors dalyvių skaičius ir 
buvo skystokas, bet minėji
mas praėjo gana sklandžiai: 
jį pradėjo šaulių kuopos va-i 
das p. S. Pačėsa, invokaciją 
sukalbėjo kun. P. Butkus, J. 
Kedys-skaitė paskaitą, Da- 
riausir Girėno pasišventimą 
ir patriotiškumą surišdamas 
su mūsų dabarties nuotai
kom, p. Venclovienė padek
lamavo, p. A. Kramilius solo 
padainavo sau pritardams 
akordeonu ir pabaigai šaulių 
ir ramovėnų vyrų choras, 
vad. A. Kramiliaus, padai
navo keletą kariškų dainų. 
Minėjimas baigtas Tautos 
Himnu. i

Liepos 14 d., šeštadienį, 
Sydnejuje Pavergtųjų 
Tautų Komitetas, kuriam 
vadovauja A. Kramilius, su
rengė dėmesio vertą pa
vergtųjų tautų demonstra
ciją - motorkadą, prieš pa
vergėją Sovietų Sąjungą. 
Motorkada laikytina gana 
pasisekusia, nes atkreipė 
daugelio dėmesį, demons
truota prie sovietų konsu
lato, kur buvo pasakyta eilė 
kalbų, paleista daugelis šū
kių ir sudeginta protesto 
prieš prievartą ženklan so
vietinė vėliava.

Gaila, demonstracijoje 
dalyvavo gana ribotas skai
čius lietuvių.

mtsiĮ Pastosi
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TAUTOS FONDAS

Lietuvos laisvės kovai 
paskyrė $ 20 Ignas Kava.

VIETOJ GĖLIŲ

A.a. Wiesai Teresei Cer- 
vin mirus. Religinei Šalpai 
aukojo: po $ 10: M. ir A. 
Stakai, J. Koliavas ir Coxų 
šeima; $ 5 A. Paulėnienė.

PAIEŠKOMA

Paieškoma Marytė Siau- 
rukaitė - Abrauskienė. Turį 
žinių apie ją arba ji pati pra
šoma rašyti: Ona Vyšniaus
kienė - Siaurukaitė, K. Po
žėlos 49, Daugai, Alytaus 
rajonas, LTSR, arba Ramu
nei Blevins - Uždavinytei, 
3504—B Wela St., Honolulu 
HI 96815, U.S.A.

Redakcija rašinius taiso ir 
skelbia savo nuožiūra. Už skel
bimų turinį neatsakoma.
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