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Nors Kinija ir Sov. Sąjun
ga yra komunistiniai kraš
tai, tarp jų jau seniai vieš
patauja gili neapykanta ir 
nepasitikėjimas. Po antrojo 
ęasaulinio karo Mao Ce- 

ungui perėmus valdžią 
prasidėjo šių dviejų komu
nistinių milžinų medaus mė
nuo, kuris ilgai netruko. 
1950 m. Kinija įsiskolino ru
sams šešis milijardus dole
rių kurie Kinijai įsivėlus į 
Korėjos karą sunaudoti 
ginklams ir karui, ir taip pat 
pačios Kinijos pramonei at
statyti. Iš savo pusės sovie
tai įsiskolinusią Kiniją pra
dėjo spausti reikalaudami 
visų uostų kontrolės bei 
•siekdami pastatyti eilę radi
jo ir radaro stočių. Rusų rei
kalavimai buvo iš karto at
mesti, ir kiniečiai rusams 
pasakė, kad Kinija,’kariavu
si priešimperializmą ir bet 
kokią svetimųjų kontrolę, 
nenori prarasti savo suve
renumo. Chruščiovas tada 
baisiai įsiuto, atšaukė iš Ki
nijos rusų techninius pata
rėjus ir pareikalavo, kad ki
niečiai tuoj pat grąžintų 
skolą. Skolą rusams kiniečiai 
grąžino, bet kartu ir viešai 
pareiškė, kad jie toliau So
vietų Sąjunga niekados ne
pasitikės. Nuo čia ir prasi
dėjo iki šiandie tebetrun
kanti sovietų ir kiniečių at
vira konfrontacija.

7000 km siena tarp Kini
jos ir Sov. S-gos tapo dažnų 
susikirtimų ir nuolatinės 
įtampos arena, kur abi šalys 
turi sukoncentravusios di
deles karines pajėgas: rusai 
apie 40 divizijų (t.y. apie 
pusę milijono karių), o Kini
ja apie milijoną.

Amerikiečių diplomatai 
teigia, kad sovietai bijo Ki
nijos labiau negu Amerikos. 
Ir tas visai suprantama. So
vietų Sąjunga, turėdama 
260 mil. gyventojų, nepa
miršta, kad kiniečių yra virš 
900 milijonų. Todėl sovie
tams karas su Kinija kon- 
vencionaliais ginklais būtų 
savižudybė. Tokiu karo at
veju su Kinija rusams tektų 
naudoti branduolinius gink
lus.

Amerikičių žurnalistai, 
kurtams, teko būti kiniečių 
priešlėktuvinėse slėptuvėse, 
tiko nustebinti tų slėptuvių 
dideliu skaičiumi.ir jų geru 
įrengimu, kas rodo, kad ki
niečiai skaitosi su galimybe, 
jog rusai konflikto atveju 
galį panaudoti atominius 
ginldus. Kiniečiai taip pat 
Erai supranta, kad totalinio 

ro atveju jiems vieniems 
būtų neįmanoma prieš 
sovietus atsispirti, ir todėl 

jie stengiasi savo pusėn pa
traukti Ameriką ir visą Va
karų pasaulį žinodami, kad 
turint gerus santykius ki
niečiams su Amerika rusai 
turės gerai apsigalvoti prieš 
stodami į konfliktą su 
Kinija.

Čia kyla klausimas dėl 
Amerikos laikysenos šių 
dviejų komunistinių milžinų 
atžvilgiu. Reikia nepamiršti, 
kad

1. Kinijos ir sovietų ginčas 
dėl pasienio teritorijos su
daro ilgalaikį ir rimtą pavojų 
pasaulio taikai;

2. Nežiūrint to, kad tasai 
ginčas tebėra labai aštrus, 
Amerika savo planuose turi 
skaitytis su galimybe, kad 
tarp sovietų ir kiniečių 
įtampa gali staiga pasibaigti 
ir amerikiečiams tektų gin^ 
tis.'nuo abiejų komunistinių 
milžinų, jeigu jie sutartinai 
atsisuktų prieš Ameriką.

3. Amerika negali siekti 
jokios provokacijos karui 
tarp Rusijos ir Kinijos, nes 
karui kilus sovietai tikriau-

VLIKAS kviečia
VLIKo KREIPIMASIS Į 
IŠEIVIJOS VISUOMENĘ

Šių metų birželio mėn. 
sukanka 40 metų nuo dviejų 
svarbių įvykių: pirmųjų di
džiųjų išvežimų ir tautos su
kilimo prieš okupantą bei 

į 'laikinosios sukiliminės vy
riausybės sudarymo.

Po vienerių metų sunkios 
I priespaudos ir deportacijų 
i sukilėliams sudėjus dideles 

kraujo aukas, buvo paskelb
tas Lietuvos suverenumo 
atstatymas. Po didelio nusi- 

l minimo ir beviltiškumo, 
staiga atsirado viltis ir en- 

1 tuziazmas apėmė visą kraš
tą. Nacių okupantams likvi
davus laikinąją Lietuvos 

•Vyriausybę, laisvės kova 
' buvo perkelta į pogrindį, 

kuriame gimęs VLIKas ir 
šiandien be sustojimo tebe
tęsia Lietuvos laisvės atsta- 

į tymo darbą.
Lietuvių išeivių visuome

nė kviečiama šiuos tragiškus 
į ir kartu herojiškus įvykius 

atitinkamai paminėti. Reikia 
suruošti viesus paminėjimus 
pagal vietos sąlygas. Ypač 
reikia stengtis supažindinti 
mūsų jaunąją kartą su tais 
istoriniais įvykiais, parodant 
juos tikroje šviesoje. Be to, 
reikia stengtis duoti infor
macijų kitataučių spaudai ir 
radijo stotims, rašyti laiškus >

A. Skirutytė Iš ciklo ’’Mano tėvynė dainose ir legendose’

j

siai užimtų didelę Kinijos 
dalį, kas pakeistų jėgų lygs
varą jų naudai ir tada Ame
rika nepaliktų nuošaly.

Kokios karo galimybės 
tarp šių trijų milžinų?

Amierikiečių požiūris:
Ar kiniečiai pJš’Sovietų 

Sąjungą ar Ameriką? — Ga
lima užtikrinti, kad ne.

Ar Amerika puls Kiniją? 
— Niekados.

Ar Amerika puls Sov. 
S-gą? — Labai abejotina.

laikraščių redakcijoms, savo 
kongresmanams ir senato
riams, atkreipiant dėmesį į 
mūsų tautos kovą būti lais
viems.

Kiekviena iniciatyva to
kius paminėjimus suruošti, 
vistiek kas jos imtųsi, turėtų 
būti visų remiama.

Vyriausias Lietuvos
Išlaisvinimo Komitetas

Pavergtųjų 
savaitė

PAVERGTŲ TAUTŲ
SAVAITĖ

Pavergtų Tautų Komite
tas N.S.W. rengiasi taip at
žymėti Pavergtų Tautų sa
vaitę Sydnejuje.

Liepos 8 d., trečiadienio 
vakaras. Vigilija su žibintais' 
prie Sovietų konsulato 
Fulerton Str., Woolahra, 
nuo 6-tos vai. vak. Tikslas 
šios demonstracijos - at
kreipti dėmesį žuvusiems 
kariams Afghanistane, kurie 
iš pavergtų tautų buvo pri
versti tarnauti Rudonojoje 
Armijoje. Lietuviai ir kiti 
kviečiami dalyvauti su ži
bintais.

Liepos 11 d., šeštadienis.

Ar Sov. S-ga puls Ameri
ką ir Vak. Europą? — Grei
čiausiai ne.

Ar sovietai puls Kiniją? — 
Galimas dalykas.

Paskutinioji prielaida, kad 
rusai gali pulti Kiniją, tvir
tina kiniečių nuolatįniai 
įspėjimai ’’saugotis rusiškos 
meškos”, ir jei kada Kinijos 
ir Amerikos sąjunga prieš 
sovietus atrodytų labai 
keista draugystė, ji nebūtų 
naujiena, nes pavyzdžių tu
rime apsčiai. Ir pastąrojo 
karo metu Vakarų demok
ratijos susidėjo su raudo
nuoju diktatorium siekiant 
nugalėti rudąjį.

Kaip bebūtų, bet koks 
Tolimuose Rytuose konflik
tas gali turėti lemiamos 
reikšmės visam pasauliui 
neišskiriant ir Europoje iš
sivadavimo trokštančių iš-

10 vai. ryto renkamės City 
Square, prie Town Hall (Ro
tušės) George str., kur vyks 
viešas mitingas - demons
tracija. Po oficialių kalbų 
bus eisena prie karių pa
minklo, kur bus padėtas 
vainikas. Čia kviečiami visi 
be išimties dalyvauti šiame 
mitinge ir procesijoje.

Rugpiūčio 2 d., sekmadie
nis. Pavergtų Tautų mišios 
per Channel 9 nuo 10 vai. iki
11 vai. ryto. Sydnejaus lie
tuvių choras ’’Daina” gieda 
per šias mišias.

Rugpiūčio 8 d., šeštadie
nis. Pavergtų Tautų vakaras 
Lietuvių Klube. Pasistenki
me parodyti ir kitiems, kad 
dar mums rūpi mūsų tautų 
laisvė ir nepriklausomybė. 
Dekolonizavus Sovietų Ru
sijos komunistinę imperiją 
išsiprestų ir pavergtų tautų 
likimas.

Tad šių metų šūkis yra: 
DECOLONISE THE 
SOVIET RUSSIAN 

EMPIRE!

A. Kramilius
N.S.W. Pavergtų Tautų 

Komiteto pirm.

sivaduoti iš sovietinės ver
gijos, jų tarpe ir paverg
tiems lietuviams.

Duotas karo galimybių 
analizas galimas tik tada, jei 
karas būtų pradėtas iš 
anksto apgalvotu puolimu. 
Tačiau jis gali kilti ir niekam --«*•-** 
nenorint, o jį gali sukelti ne 
žmogus, bet nepaprastai iš
vystytos technologijos klai
da.

Girdėjome, kad anais me
tais per tokią klaidą Ameri
ka su Sov. S-ga buvo atsidū- 
rusios karo pavojuje. Tuo 
metu Amerikos oro gynybos 
štabe ‘kompiuterio kontro
liuojamų aliarmų būstinėje, 
vienas iš technikų įdėjo . į 
kompiuteri eiliniam aliarmo 
aparatūros patikrinimui 
skirtą pratybinę juostą, kur 
buvo įrašytas signalas, jeigu 
priešo raketos puola Šiaurės 
Ameriką. Aparatūroje įvyko 
mechaninė klaida ir signalas 
pateko į duodančią aliarmus 
sistemą, kas buvo užregis
truota kaip skelbiantį tikrą 
raketų puolimą ir tuoj uža- 
liarmavo visą JAV gynybinę 
sistemą. Nors tai buvo klai
dingas aliarmas, bet šešias 
minutes centrinis JAV gy
nybos štabas galvojo, kad 
Amerika puolama.

Tokių klaidingų aliaramų 
esą buvę ir daugiau. Susi- 
gaudžius aliarmas buvo at
šauktas, tačiau tas liudija, 
kad gyvename tokiais lai
kais, kad nepastebėta tech
nologinė klaida gali įvelti į 
karą be sąmoningos valios.

Iš to, kas pasakyta, viskas 
skamba gerokai pesimistiš
kai, bet reikia neužmiršti 
sovietų sistemos ydų ir trū
kumų, ir palyginamai Vaka
rų pasaulis turi aukščiausią 
gyvenimo standartą, di
džiausią individudalinę as
mens laisvę ir gerai ekono
miškai išbalansuotą visuo
menę, kas verčia tikėti, kad 
demokratijos ir toliau tebe
pirmaus pasaulyje, pajėgs 
atsverti sovietines karines 
pajėgas ir kovos už žmogaus 
laisvę.
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Budėti ir budinti
Neseniai paminėjam 

skaudžiuosius prieš ketu
riasdešimt metų mūsų tautą 
ištikusius įvykius — okupa
ciją, trėmimus, prisiminėme 
ir tautos sukilimu nors ir 
trumpam išlaisvintą Lietu
vą. Tuo pačiu metu šie visi 
minėjimai buvo ir po gedulo 
skraiste paslėptų neužgiju
sių žaizdų tarsi atnaujini
mas, iš kitos pusės prisime
nant herojišką tautos sukili
mą prieš sovietinę okupaciją 
buvo lyg naujų jėgų pasisė- 
mimas naujiems užsimoji
mams, naujam ryžiui toliau 
tęsti kovą už tautą ir Lietu
vos nepriklausomybę. Iš tų 
sukakčių minėjimo galioja 
tik. viena mums visiems iš
vada ■— ateityje niekad ne
kapituliuoti ir už tautos lais
vę kovoti būnant laisvėje ir 
nelaisvėje. Tai yra mūsų pa
čių patirtos istorinės pamo
kos, kurios visados galioja.

Tos kovos tęstinumas lie
čia ne tik gyvenančius oku
puotoje Lietuvoje, tai yra 
faktinei pavergtuosius, bet 
į^fį^gnėmčius^liaisvėje, at- 
sėii'ir mūs visus. Pavergtų
jų kovos būdai ir metodai 
vienoki, gi čia vėl kitokie.

Kaip žinia, to paties oku
panto esame ne mes vieni 
pavergti: visa ėdė tautų 
neša to paties pavergėjo 
jungą ir visų jų pastangos ir 
troškimai tokie patys, -rišt-- 
silmsvinti. Čia ir yra pagrin
das ypač išeivijoje to tikslo 
siekti jungtinėmis jėgomis. 
Šitai jau daug metų iškiles
nieji pavergtųjų tautų poli
tiniai vadovai giliai suprato, 
ir beveik kiekviename lais- 

sudaryti Pa
vergtų- Tautų Komitetai, 
rengiamos kasmet paverg
tųjų tautų savaitės, bendro
mis jėgomis organizuojamos 
demonstracijos, protestai, 
memorandumai ir eilė kitų 
darbų. Gaila, šio potencialiai 
galingo vieneto veiklos re
zultatai nėra tokie apčiuo
piami, kaip kad, būtų galima 
tikėtis. Juk vien tik Austrą--' 
lijoje pavergtųjų tautų 
pabėgėlių, išeivių, politinių 
tremtinių būtų galima pri
skaičiuoti iki milijono. Tai 
šio'krašto mastu ypatingai 
didelė jėga, ir jeigu visų pa
vergtųjų-tautų paskiri vie
netai drausmingai ir vienin
gai veiktų, su šia jėga būtų 
priverstos atitinkamai skai
tytis ir Australijos viršūnės.

Būtų naivu prievartauti 
ar Australijos vyriausybę 
įpareigoti stoti į atvirą kovą 
už pavergtųjų interesus, bet 
būtų galima išbudinti visą 
Australiją iš miego, kad jie 
mus suprastų ir pavergtųjų 
akivaizdoje įvertintų ir pa
čiai Australijai gresiantį 
akutmį pavojų kaip tik iš to 
paties okupanto.

Australija giliai pietuose 
kaip tik yra bene pats toli

miausias demokratijos ideo
logijos ir demokratinės 
santvarkos bastijonas, ir 
liūdniausia, be apsaugos, 
neginamas. O priešas ne
snaudžia, bet įnirtusiai vei
kia stengdamasis visą kraš
tą palaužti ekonomiškai ir 
ypač moraliniai. Nuolatinės 
triukšmingos demonstraci
jos prieš bet kur pasaulyje 
pasipriešinimą agresoriui tų 
subversyvinių jėgų ne svei
kinamos, o pasmerkiamos, ir 
šitai veiklai gal daugiau ne
sąmoningai pritaria ir eilė 
nepolitikuojančių australų. 
Atsimename, su kokiu įnir
timu buvo demonstruojama 
vykstant karui Vietname ir 
smerkiamos ne tik Ameri
kos, bet ir Australijos kari
nės jėgos, kad deginamas 
kraštas, žudomi nekalti 
vietnamiečiai ir t.t. Ir tai 
viskas buvo daroma žmoniš
kumo vardan. Bet jokia tų 
humanizmo gynėjų demons
tracija nebuvo surengta 
prieš masines žudynes ko
munistų užimtoje Kambodi- 
joje, niekas nedemonstravo 
sovietams okupuojant Af
ganistaną ir ten jau antri 
metai deginant ištisus kai
mus su gyvais žmonėmis, 
juos nuodijant dujomis ir t.t. 
Kitaip sakant, ką daro pa
saulyje sovietinės komunis
tinės rankos,. viskas yrą . 
leista, šventa ir humaniška, 
bet kiekvienas pasipriešini
mas skandalingai smerkia
mas.

Štai jau kelinti metai 
vyksta EI Salvadore, Pietų 
Amerikoje, komunistų 
kurstoma revoliucija, kuri 
remiama visų komunistinių 
kraštų ginklais ir žmonėmis, 
visi tie humanizmo gynėjai 
tyli, bet kai tik Amerika iš
tiesė ranką pagelbėti revo
liucijoje skendinčiam kraš
tui, tuoj vėl atsibudo tie pa
tys balsai, smerkdami Ame
riką, kad kišasi į ne savo 
reikalus. I

Vasario 16 Gimnazijai
30 metų

Lietuvio likimas išeivijo
je, tiek biologiškai, tiek kul
tūriškai, remiasi, norim ar 
nenorim prisipažinti, lietu
vio protingumu. Kiek lietu
vis sugebės pažinti laiko 
sroves, kiek jis brangins sa
vo istorinį paveldėjimą ir 
įvertins laisvę aukštesniuo
se pasirinkimuose, tiek jis 
tesitild gyvybės. Veltui pa- 
sišovimas remtis grynai 
dvasiniais bei kultūriniais 
uždaviniais, jei lietuvio 
kraujas nutekės į svetim- 
tautiškas mares .. Besąmo- 
ningai ir išdidžiai vertinamo 
lietuviško ž m o g a u s, be jo 
Evojo kraujo lašo, liks 

rgždi visi gražiausi ir 
švenčiausi idealai. Kai mūsų 
bendruomenės pradės pasi
gesti lietuvių vaikų, tuomet 
žinosime nuėję ne ta istorine 
kryptimi!

Kur gi kiti? Ar jau neliko 
laisvę mylinčių žmonių, ku
rie atsibustų, kurie tai ne
gatyviai agitacijai pasiprie
šintų ir atvertų akis tai ty
linčiai daugumai?

Tad ar nebūtų pavergtųjų 
tautų komitetų tiesioginis 
uždavinys išeiti prieš tokius 
agresoriaus tarnus ir pasi
sakyti prieš aukščiau minė
tas demonstracijas tuo būdu 
atverti akis tiesos nežinan
tiems. Atsimename, kokia 
sėkminga demonstracija 
buvo Melbourne prieš nuo
latinius streikų kėlėjus ir 
kurstytojus!

Štai prieš akis Pavergtųjų 
Tautų Savaitė. Nebūkime 
jai kurti ir prisidėkime, kad 
ji virstų toli girdimu balsu, 
kad visa Australija būtų pa
žadinta, jog ir ją gali vieną 
dieną ištikti toks pats liki
mas, kaip ir pavergtųjų.

(v.kj

Kai lietuvis pagal savo 
skonį apsiriboja į sau priim
tinos veiklos būrelius, gerai 
elgiasi, bet tas nėra kas tai 
-ypatingo; kas ypatingo apie 
literatus remiančius kitus 
literatus, sportininkus re
miančius kitus sportininkus, 
akademikus remiančius ki
tus akademikus? Kas ypa
tingo apie katalikus remian
čius katalikų bendriją? Kada 
žeimiškiai remiasi žeimiš
kiais, kuo gali pasitikėti tie, 
kurie netekę šeimos šilu
mos? Kuo remiasi ideologi
niai našlaičiai? Kas jiems iš
tiesia stiprybės ranką? Išei- • 
vijos lietuvis savo protingu
mu turi laužtis pro visoke
riopus tradiciškos galvose
nos barjerus. Ne išeivijos 
lietuviui kopijuoti nerūpes
tinguosius svetimtaučių 
papročius, ne išeivijos lietu-

■ i. . <uc-;zš .<

Australijos Lietuvių Fonde
Mūsų Fondo narys p. J. 

Jonavičius spaudoje rašė, 
kad Mūsų — Australijos lie
tuvių — pirmoji pareiga 
remti sąvajį Australijos 
Lietuvių Fondą. Tą mintį 
turėtų įsidėmėti ne tik mūsų 
nariai, bet ir visi tautiečiai, 
kurie supranta AL Fondo 
tikslus ir siekimus. Viena iš 
galimybių paremti Fondą tai 
gražus paprotys pagerbiant 
mūsų mirusius, įamžinant jų 
vardus įnašais AL Fondui. 
Valdyba tam tikslui yra už
vedus! atskirą atminimų 

viui pavydauti svetimtaučių 
mėgiamomis laisvavalybė- 
mis ar rungtyniauti AŠ — 
MAN teisėmis, nusigręžiant 
nuo MES — MUMS privile
gijų.

Gegužes 31 d. Lietuvių 
Namuose, po pietų, Adelai
dės L. B-nė kukliai ir jaukiai 
paminėjo Vasario 16-sios 
gimnazijos 30-čio sukaktį

Bronė Mockūnienė supa
žindino klausytojus su gim
nazijos įsteigimo aplinkybė
mis, veikla ir reikalingumu, 
pabrėždama, kad tai vienin
telė grynai lietuviška insti
tucija laisvajame pasaulyje, 
kuriai išlaikyti neužtenka 
tik gražių minčių, bet reikia 
ir joje norinčių mokytis ir fi
nansinės paramos.

Elena Bulienė perskaitė 
Br. Mockūnienės temą Jau
nimas ir Lietuvybė, kurioje 
buvo atidžiau pažiūrėta, 
koks turi būti jaunimo tau
tinis švietimas ir tų pastan
gų sėkmės ar nesėkmės 
reikšmė. Aišku, kuo mei
liausiai atsižvelgiant į lietu
vių kalbos mokymą, kad lie
tuvis nenustotų savo spal
vingumo, savo gilumo ir ne
prarastų savo gyvenimo 
reikšmės.

Jonas Mockūnas savo te
moje smulkiau pagvildeno 
Vasario 16-sios gimnazijos 
metines išlaidas, gaunamą 
šalpą iš pasaulyje išsisklai
džiusių lietuvių, finansinę 
paramą iš Vokietijos Švieti
mo Ministerijos, kuri yra ri-
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knygą, kurioje atžymėti 
vardiniai įnašai, jų suma ir 
aukotojų pavardės. Iki šiol 
jau 108 įnašai, bendroje su
moje $ 16.600. Stambesnieji, 
virš $ 200 pagerbimo įnašai: 
H. Šalkauskas $ 3030, V. 
Aglinskas $ 2962, N. Pleš- 
kūnienė $ 1048, P. Pilka $ 
550, A. Šeikis $ 480, A. Bi- 
kulčius <$460/BiVingrys 
400r BjrV-anagftS’i$;<394/L Ji<c. 
Valys $ 315, Steponas Valys 
$ 310, V. Šliogeris $ 255, A. 
Krausas $ 265, P. Kutka $ 
250, A. Vingis $ 250, V. Liu- 
binas $ 223, K. Taparas $ 
220, J. Birieta $ 219, Silva 
Valys $ 200 ir Laurinaitis $ 
200. Valdyba kviečia visus 
Australijos lietuvius pager
biant mirusius savo gimines 
ir artimuosius įamžinti ją 
vardus įnašais AL Fonde.

AL Fondui aukojo:
$ 110 T. Bikulčienė (500) - 

brangaus vyro a.a. Alfonso 
lOrtięs mirties metinių at- 
minimui

$ 100 S. ir V. Fledžinskai 
(L.A.) - už nuoširdų ir drau
gišką priėmimą Adelaidėj ir 
Sydney - nauji šimtininkai

Po $ 50 - buv. Melbourne 
vyrų oktetas, Pr. Dranginis 
(115) - naujas šimtininkas, 
a.a. B. Vingrio ir a.a. St. Či- 
žausko atminimui.

$ 25 St. Augustinavičius 
Tas. - naujas narys

$ 20 J.J. Meiliūnai (110) - 
nauji šimtininkai, prisimin
dami a.a. A. Viliūnienę ant
rose metinėse

$ 15 A. Skėrys Vic. (50) 
Po $ 10 - V.S. Jeršovai 

(20) - a.a. B. Vingrio atmini
mui. S. Meiliūnienė (407) - 
a.a. A. Viliūnienės atmini
mui

A.a. Stepui Drungilui (Sale) 
atminimui: $ 50 V. Grigonis 
(255). Po $ 10 - A.Ę. Eskirtai 
(86), A.J. Šabrinskais (270). 
ir Z. Proscinskienė. Po $ 5 - 
V. Čižauskienė (15), T. Gai
lumas (15), K. Šimkūnai (10) 
ir V. Ališauskas (35).

Sveikiname nają narį, 
naujus šimtininkus ir ačiū 
visiems aukotojams.

V. Ališauskas 
AL Fondo iždininkas
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Inž. Vytautui Bukevičiui 60 Lietuviai
Čikagoje

Birželio 6 d. į Vytauto ir 
Mildos Bukevičių erdvius ir 
vaišingus namus rinkosi jų 
giminės ir gausūs bičiuliai iš 
arti ir toli pasveikinti Vy
tauto su garbingo amžiaus 
jubiliejum.

Vaišėse kalbėjusių Dr. B. 
Vingilio, Iz. Jonaičio ir kun. 
P. Butkaus, prisiminta Vy
tauto ir jo šeimos nueitas 
kelias, kuriame buvo daug 
džiaugsmo ir sėkmės, o taip 
pat netrūko ir sielvarto. Pa
sidžiaugta kad jo šeimyni
niai gyvenimo sielvartai likę 
praeityje, o gyvenimo 
džiausmas ir sėkmė šiandien 
yra su juo.

Pasidžiaugta ir jo šakota 
visuomenine veikla ir sėk
mingais profesinio darbo at- 
siekimais.

Vytautas dėkodamas bi
čiuliams už sveikinimus ir 
linkėjimus, pasisakė, kad už 
mėnesio išeis į tarnybinę 
pensiją, ir kad stengsis dau
giau skirti laiko darbui lie
tuvių bendruomenėje.

:■ Vytautas Bukevičius gimė 
1921 m. Kaune, baigė Kauno 
"Aušros” gimnaziją ir inži
nerijos mokslus Vytauto Di
džiojo Universitete.

Besiartinant sovietų oku
pacijai Vytautas pasitraukė 
l Vokietiją, ten sukūrė šeimą 
vesdamas Lionę Rakštytę,
1948 m. atvyko į Sydnejų.
1949 m. susilaukė sūnaus 
Ričardo. Iš pirmųjų dienų jis 
sunkiai dirbo ir taupė, kad 
šeima turėtų patogesnį ir 
malonesnį gyvenimą. Šei
mos gerbūviui Vytautas ne
gailėjo jokių pastangų, jokia 
auka jam:nebuvo ^persunki ; 
sūnaUSŠuginimuiirauklėji- - 
mui. Sūnus Ričardas ir 
užaugo tikru lietuviu ir aka
demiškai išlavintu žmogumi.

1975 m. Vytautui teko pa
tirti didelį sielvartą, kai po 
sunkios vėžio ligos mirė a.a. 
Lionė.

Besikeičiantis laikas po 
sielvarto atnešė džiaugsmo: 
1977 m. vedė Mildą Kovals- 
kienę. Jų darnus sugyveni
mas džiugina visus jų bičių- > 
liūs ir pažįstamus.

Visą laiką nuo pat atvyki- j 
mo į Australiją V.B. dirbo 
Water Board įstaigoie inži
nieriaus profesijoje. Čia pa
siekė aukštos egzekutyvinės 
pozicijos, kuriai reikėjo su
gebėjimų, didelio darbštumo 
ir stiprios asmenybės.

Reikšmingi jo įnašai lie
tuvių bendruomenei. Buvo 
ALB Sydnejaus Apyl. pir
mininkas, vėliau kelių ka
dencijų Krašto Tarybos 
p-ku. Ypač prisimintinas jo 
kaip Krašto Tarybos p-ko 
raštas 1974 m. balandžio 28 
d. pasiustas Austr. Ministe- 
riui P-kui Mr. Whitlam 
(prieš pat rinkimus), už
klausiant, ar vyriausybės 
politika dėl nepripažinimo 
Sovietų okupacijos Baltų 
tautoms bus tęsiama? Gau
tas teigiamas atsakymas. 
Tais pat metais po rinkimų 
Mr. Whitlamo vyriausybei 
pripažinus Baltų kraštų 
įjungimą į Sovietų S-gą de 
jure, Austr. Senate ir Par
lamente vyko -debatai dėl 
Mr. Whitlam pažadų sulau
žymo, opozicija rėmėsi V. 
Bukevičiui atsakytu laišku. 
Per tuos debatus parlamen
tarai ir senatoriai pilnai bu
vo supažindinti su Baltų 
tautų tragedija, ir tai nuai
dėjo per visą Australijos 
spaudą.

V.B. eilę metų buvo ALB

Inž. Vytautas Bukevičius

Krašto kontrolės komisijo- dybose ar pirmininkavo 
se, o šiuo metu jis yra vie- Liet. Inž. D-jos Sydnejaus 
nas iš Liet. B-nės-Spaudos skyriui, kur jis parodė daug 
S-gos direktorių, kuri leidžia iniciatyvos ir įnešė daug gy- 
Mūsų Pastogę, ir yra M.P. 
redakcijos patariamoje ko
misijoje.

V.B. eilę metų atstovavo 
lietuvius Sydnejaus Baltų 
Komitete, kuris rengia iš
vežtųjų minėjimus, ruošia 
raštus, peticijas Baltų 
kraštų reikalais.

Daug dirbo ir skautijai: 
ėjo Rajono Vado Vadeivos 
pareigas. Dabar priklauso 
Akademinei Skautijai ir Ži
diniui. Turi skautininko 
laipsnį.

iV\B. eilę .metų.buvo vak
jUSic- C* « r»

SH ELL f es t i v ai y
Shell tautinio folkloro fes

tivalis 1981 m. Operos rū
muose užimponavo ne vien 
kostiumų margumu, bet ir 
programos darnumu ir šokių 
grožiu. 48 tautinės grupės 
penkiuose koncertuose pa
demonstravo prisirišimą 
prie savo gimtojo krašto, 
ryžtį išlaikyti tautines tra
dicijas, pasididžiavimą pro
tėvių kultūros lobiais.

Grupė po grupės, kiek
viena savo krašto rūbais, 
charakteringais judesiais 
įbėga į operos koncertų sa
lės didžiulę sceną, sužiba ju
desio ir išraiškos grožiu, ir 
užleidžia vietą kitai. Chore
ografas, vadovas ir mokyto
jas, kaip rūpestingi Lietuvos 
ūkininkai, deda į patirties 

GINTARO šokėjai

vumo.
Dirbo ir Sydnejaus Lietu

vių Dienų ruošimo komite
tuose.

V .B. išeina į užtarnautą 
tarnybinę pensiją, bet 
tebėra pilnas energijos ir 
entuziazmo, ir kaip jis pats 
pareiškė, kad turėdamas 
daugiau laisvo laiko, galės 
dar daugiau įsijungti į lietu
višką visuomeninę veiklą. 
Šito iš jo ir lauksime!

Linkime Vytautui ir jo 
šeimai ilgų ir laimingų metų!

; ...j;

aruodą aukso grūdus, atsi
joja pelus, kad jų išvengtų 
sekančioje šventėje. Per 
maža lankstumo, sielojasi. 
Šypsena dirbtipa! Kojos 
puikiai šoko, kūnas grakščiai 
judėjo. 0 akys? Akys susi
rūpinusios, išsigandusios - 
gal peržengiau nurodytą 
liniją? Gal ne ta koja pradė
jau? Gal nelygiavau, sukly
dau? Gražios akys ieško to
bulumo.

Folkloriškos grupės išsi
skyrė rūbų margumu, gro
žiu, skoningumu, ar nedai- 
lumu, ir labiausiai turiniu ir 
pristatymu savo tradicijų, 
savo šokių tūkstantinei žiū
rovų miniai. Kūno judesys, 
kad ir kaip gražus, be folk- ;
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Rašo Jurgis Janušaitis

Mielas Redaktoriau,
Džiaugiuosi, kai mane 

aplanko Mūsų Pastogė. 
Greitai, nevėluodama. Įdo
mi. Joje, kaip gerame veid
rodyje, Jūs parodote visą 
Australijos lietuvių gyveni
mą. Tad jį seku iš arti. Sma- 
gu, kad jūs krutate, planuo
jate ir rodote gražų tautinį 
gyvastingumą. Žinoma, 
nenorime ir mes, Čikagoje, 
snūduriuoti. Štai skubame į 
vasarą. Atrodytų, kad jau 
metas paatostogauti. Deja, 
taip nėra. Kultūrinių rengi
nių, na ir balių, nestoko
jame. Duok tik, Dieve, svei
katos ir pinigų ir laiko, o 
dvasinės atgaivos net nebe
įmanoma aprėpti.

Šį kartą, mielas Redakto
riau, noriu pasižvalgyti po 
lietuviškus renginius. O gal 
ką rasime naujo, įdomaus?

Štai

POLITIKUOJAME

Amerikoje lietuviai res
publikonai išvystė gana įdo
mią ir gražią veiklą. Jie su
siorganizavo į Liet, respb. 
federaciją, kuriai sumaniai; 
vadovauja ir visus darban 
ragina darbštusis Anatolijus 
Milūnas. Gerai juda ir Liet, 
respb. Illinois lyga, vado
vaujama taip pat energingo 
vyro Algio Regio.

Jie kasmet suruošia taip 
vadinamus žymenų banke
tus. Šiais metais toks ban
ketas įvyko gegužės 16 d. 
Lietųvįiį tautiniuose na: 
mūose Tai' dešimtasis toks “ 
įvykis. Jų metu pagerbia
mas tų metų žymiausias res
publikonas. Įteikiama spe
cialus atžymėjimas - plakė
te. Per dešimtmetį respu
blikonai pagerbė šiuos as
menis: inz. Valdą Adamkų, 
inž. Reimondą Kudukį, Dr. 
Joną Genį, Dr. Antaną Raz
mą, Don Adams, o šių metų 
žymiausiu respublikonų vei
kėju išrinktas ir šiame ban
kete pagerbtas Resp. fede
racijos pirmininkas Anato
lijus Milūnas.

Banketui vadovavo Dr. 
F.' Kaunas. Meninę progra
mą atliko solistė Praurimė 
Ragienė, akomp.muz. Arū
nui Kaminskui.

Illinois lygos pirmininkas 
Algis Regis, įteikdamas žy
menį Anatolijui Milūnui, 
perskaitė ir prezidento Ro
nald Reagan specialų svei

kinimo raštą, kuriame jis 
prisimena savo viešnagę lie
tuviškajame Marquette 
Parke, Čikagoje rinkiminės 
kompanijos metu. Džiaugia
si lietuvių respublikonų 
veikla ir nuoširdžiai sveikina 
A. Milūną, kaip šių metų žy
miausią ir pagerbiamą resp. 
veikėją.

A. Milūnas, priimdamas 
Žymenį, platokai apžvelgė 
lietuvių respb. veiklą, at
siektus laimėjimus, ragino 
jungtis į respublikonų parti
jos gretas, nes tik su gerai 
organizuota, politine partija, 
kad ir etnines grupės, poli
tikieriai tesiskaito. Tuo ga
lėtume daugiau padėti ir pa
vergtai tėvynei Lietuvai.

Solistei Praurimei Ragie- 
nei ir Dr. F, Kaunui už nuo- 
Eelnus liet, respb. veiklai 

uvo įteikta specialūs padė
kos raštai.

Programos atlikėjai solis
tei Praurimei Ragienei ir A. 
Milūno žmonai BĮ. lygos 
sekretorė Regina Andri
jauskienė įteikė - pirmajai 
gėlių puokštę, antrajai pri
segė gyvą gražią gėlę.

Gražų banketą suruošė 
UI. resp. lygos spec, komisi-. 
ja, kuriai vadoyavp.:PĮ:ąnaąj 
Jurkus ir Regina Andri
jauskienė.

Lietuviai respublikonai 
vis daugiau ir daugiau reiš
kiasi politinėje veikloje ir 
jau susilaukiama iš valdan
čios didesnio dėme
sio. Taigi’ kaip matote, poli
tikuojame.

ŽURNALISTAI'’ ’ RENKA' 
VALDŽIĄ

Lietuvių Žurnalistų Są
junga Amerikoje buvo iš
vysčiusi gražią veiklą. Kada 
prieš ketverius metus LŽS 
Centro Valdyba rezidavo 
Čikagoje, veikla buvo ypa
tingai gyva ir Sąjunga turėjo autoritetą. Tuo njetu',rŠ^v 
i'ungos valdybai vadoVkvd ' 
;un. Juozas Vaišnys, S.J. 

Kiek prisimenu, man teko 
maloni pareiga glaudžius 
ryšius palaikyti tuo metu ir 
su Australijoje gyvenančiais 
spaudos bendradarbiais — 
žurnalistais.

Paskutinioji Centro Val
dyba, vadovaujama prof. J. 
Kuprionio, buvo išrinkta 
Los Angeles, Californijoje. 
Ir ji veikė, kiek buvo įmanOr 
ma. Pasibaigus kadencijai, 
dabartinė LŽ S-gos CV pas
kelbė naujus valdybos ir 
kontrolės komisijos rinki
mus. Rinkiminė komisija jau 
išsiuntinėjo ir balsavimo la-. 
Cus. Balsavimo terminas 

aigiasi liepos 1 d. Yra du 
kandidatų sąrašai - vienas iš 
Čikagos, antras iš Califor- 
nijos. Buvo nepaprastai 
sunku čikagiškius prikalbin
ti kandidatuoti. Jie sutiko 
tik tada, kai nebebuvo kitos 
išeities. Manau, kad mieli 
spaudos bendradarbiai Aus
tralijoje nuoširdžiai koope
ruos su CV aktyviai daly
vaus rinkimuose ir išrinkus 
naują CV palaikys kolegiš
kus santykius. LŽ-S-gos CV 
planuojami darbai, papras
tai būna naudingi ir lietu
viškajai išeivijai. Norima, 
kad mūsų spaudos bendra
darbiai nepavargtų, kad ra
šytų ir kad rašytų prisilai
kydami spaudos etikos. Tad 
netrukus turėsime ir LŽS 
naują valdžią.
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SURAŠYMAS (CENSUS) PADEDA PRAVESTI 
REIKALUS, KURIE YPAČ SVARBUS

1981 metų surašymas liečia mus visus

Tikslus surašymas yra gyvybinės svarbos 
Australijos ateičiai. Daviniai panaudojami 
nuspręsti reikalų pirmumą, kurie ypač 
svarbūs, kaip sveikatos,švietimo, transpor
to ir aprūpinimo darbu galimybės.

KIEK SURAŠYMAS YRA PRIVATUS?

Jis yra visiškai privatus. Niekam kitam 
jūsų asmeniški atsakymai nebus atidengti. 
Jūsų atsakymai bus derinami su visų kitų ir 
kaip bevardės skaitlinės įrašyti kompiuterio 
juostoje. Jūsų vardas niekur nebus minimas 
ir užpildyti blankai su jūsų pavarde bus su
naikinti.

KAIP SURAŠYMO DAVINIAI 
PANAUDOJAMI?

Australijos Statistikos Biuras sukaupia su
rašymo davinius. Tada skelbia bendrus sta
tistinius duomenis, bet niekur asmeninių ži
nių. Vietinės, valstijos ar federalinės vy

riausybės bei privačios institucijos naudoja
si tokia informacija kaip vienintele prie
mone, sudarančia Australijos gyventojų ir 
jų gyvenimo būdo pilną vaizdą. Atsakingi 
asmenys iš to gali matyti, kur esamas ap
tarnavimas yra gerintinas ir kur reikalinga 
naujų, pavyzdžiui, mokyklos, ligoninės ir 
keliai.

NEUŽTENKA REMTIS TIK 
SPĖLIOJIMAIS

. Privačios institucijos gali naudotis tais 
pačiais duomenimis sprendžiant naujų pre
kybinių junginių galimybes arba plėtojant 
gyvenamų namų. tobulinimą. Nauji verslai 
gali matyti, kur prieinama darbo jėga ir kur 
naujų darbų labiausiai reikia.

Tokiuose svarbiuose poreikiuose spėlioji
mais nesiremiama. Reikalingi tikslūs duo
menys.

IŠ TO VISIEMS NAUDA.

Visi norime geresnio gyvenimo būdo. Ir 

geresnės Australijos. Siekiant šito, surašy
mas (Census) yra labai svarbi pagalba. Tik
riausiai Australijos ateitis priklausys nuo 
tikslios informacijos, kaip Australijos gy
ventojai gyVena šiandie. Daugiau infor
macijų apie surašymą (Census) bus nedide
lėj brošiūroj, kuri bus išleista drauge su su
rašymo blankais. Tikriausiai joje rasite at
sakymus į visus jūsų klausimus. Tad prisi
dėkite, kad šitas surašymas būtų sėkmin- 
Sas, Birželio 30 dienos vakare pilnai užpil- 

ykite savo blankus.

Tas neatims jums daug laiko.

Bet nė viena sekundė nenueis veltui.

CENSUS 81
BIRŽELIO 30, ANTRADIENĮ

ABS17.367H
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Šalia kasdienybės

^5D»ENY3EC
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| Gyvename kasdienybėje, 
į kuri yra neišskiriama mūsų 
t gyvenimo dalis, ir tačiau il- 

gimės kaip nors ištrūkti iš 
tos kasdienybės, išeiti kad ir 
įsekmadienį, nekalbant apie 
metines ar ilgesnes atosto-

Lygiai ir spaudoje kasdie 
nmiai įvykiai, kuriuos girdi
me per radio rytais ir vaka

iš kasdienybės sau leisti; tai 
apsprendžia turimas laikas, 
ekonominiai ištekliai ir, be 
abejo, jo paties polinkiai. Vis 
dėl to kiekvienas randa kelių 
ir būdų kartas nuo karto 
išeiti iš kasdienybės ribų ir 
pasižvalgyti, kaip atrodo 
pasaulis šalia kasdienybės. 
Tokiu būdu ir Mūsų Pasto
gė, įvesdama naują skyrių

rms, mūsų vidiniai rūpesčiai, 
daugeliui gerai žinomi, gal 
kitiems ir pusiau girdėti,

’’Šalia kasdienybės", neužsi
angažuoja skaitytojus iš
vesti į naujus, nematytus,

MŪSŲ PASTOGĖS KULTŪRINIS PRIEDAS
Redaguoja Elena Jonaitienė, 18 Glocester Rd. Epping, N.S.W. 2121. Tel.: 8691159

perkrauna mūsų gyvenimą, 
ir ieškome valandėlės kuo 
nors kitu pagyventi, at
sipūsti, o gal, teisingiau pa
sakius, pabėgti, bent valan
dėlei, atsipalaiduoti nuo tar
nybinių rūpesčių, nuo 
šeimos erzelio, nuo kaimy
nų..

Gal šitai pramatydamas 
Dievas įvedė sekmadienius, 
kas pertraukia darbo savai
tę ir leidžia žmogui pagy
venti sau. Taip, gyventi sau! 
Bet mūsų sukurtoje siste
moje, kuri trunka jau tūks
tančius metų, ir kuri galbūt 
jau nepakeičiama ir virtusi 
natūralia, neleidžia šito, ir 
turi paklusti geležiniams vi
suomeniniams bei valstybi
niams nuostatams, kas išlai
ko mūsų gyvenimą lygsva
roje ir harmonijoje.

Vis dėl to nėra tokios

pasaulius, bet tik parodyti, 
kad šalia kasdieninio darbo, 
šalia duonos ir kitų buitinių 
rūpesčių dar egzistuoja ir 
kitoks pasaulis, kas pasotina 
žmogaus dvasią, pasaulis, 
kuris yra čia pat, šalia mūšų ' 
kasdienybės ir kuris faktinai 
net ir sudaro mūsų kasdie
niško gyvenimo dalį, į kur 
patekti tereikia tik trupučio 
pastangų, kaip išeiti iš vir
tuvės į svečių kambarį, ku
ris kad ir tame pačiame na
me jau yra ir puošnesnis, ki
tokio apstatymo, dekoruotas 
paveikslais, užuolaidom, ki
limais. Taip ir mums — už
tenka tik pereitį į kitą kam
barį, išsivilkti iš darbinių 
drabužių, ir jau pasijaučia- į

me kitaip, tarsi pereitume iš 
šokiadienio į šventadienį. I

Pastangos įvesti į Mūsų |
Pastogę naują skyrelį net į

Janina Degutytė

GIMTOJI KALBA

Iš kopų šnabždesio su debesim ir prošvaistėm, 
Iš marių virpulio ir ežerų nendrėtų, 
Iš duonos kvapo ir miškų giesmės 
Kalba gimtoji lūposna įdėta.

Pilėnų laužuose išdeginta, išlydyta,
Su perregima gintaro šviesa
Ji — motinos baudžiauninkės lopšinėse, 
Ji — Pirčiupio smėlynų raudose...

Lietuviškai geltonos pievos šneka. 
Ir tie mediniai nupilkėję kryžiai, 
Ir aukštos varpinės, ir mažos gatvės 
Sulytais akmenim i dangų atsigręžę.

Sukurto's ’sistemos, kas žmo
gų pilnai patenkintų ir jis 
liautųsi ko nors naujo ieško
jęs.
Kūrybinė žmogaus dvasia 

negali būti uždaroma į nar
velį, nežiūrint koks jis būtų 
patogus ir atpalaiduojąs nuo

^ ^^jįprj^K-iūvo ir sgjy^ 
^yotasrpirmiausia reikėjo ' 

atitinkamų išteklių, bet 
svarbiausia reikėjo tinkamo 1 
žmogaus, kuris visą tą sky
relį suorganizuotų ir jį reda
guotų. Laimingu sutapimu 
šias nelengvas pareigas ap
siėmė p. Elena Jonaitienė, ,

Lietuviškasis žodis liko kraujo raidėm 
Ant kamerų akmens ir pelenuose.
Pasaulio kryžkelėj — prie Nemuno ir Baltijos
Likimas motinos kalba dainuos^ .<<3

Prišaukti džiugesį lyg paukštį ulbantį, 
Kad ligi galo vieškelio lydėtų. 
Iš duonos kvapo ir miškų giesmės 
Kalba gimtoji lūposna įdėta.

kasdieninių rūpesčių. Žmo pasitraukusi iš mokytojos
gaus kūrybinė dvasia visa
dos yra veržli ir kiekvienu
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i > JONAS JABLONSldS
APIE LIETUVIŲ KALBĄ

Kalboje tauta pasisako 
kas esanti, ko verta. Tautos 
kalboje yra išdėta visa jos 
prigimtis — istorija, būdo 
ypatybės, siela, dvasia.

Tautos dainų kalba — ne
išsakoma galybė. Ji žmo
gaus širdį veria, gaivina, 
žmogų į aukštybes kelia, ir 
klausomės jos — nemurmė- 
dami, grožėdamies.

i L-—i-:.-1?
Tautos kalba yra ne vienų 

jos žodžių, gražių ir negra
žių, rinkinys — ne pats jo 
žodynas. Tautos kalba yra 
visa, kas atskiriesiems jos 
žodžiams gyvybės ir galin
gumo duoda.

į : * Norint savo kalbos - iš
mokti ir eiti paskui — suga
vo plunksna — į žmones, 
reikia mokėti pirmiausia 
žmonių dainos, pasakos, 
priežodžiai suprasti ir jų 
kalbos turtais brangenybė
mis stebėtis.

Skaičiuoti žingsnius
atveju laužo bet kokias nu
statytas ribas. Todėl kiek
vienu atveju žmogus vienaip j 
ar kitaip prasiveržia iš kas
dienybės., jeigu ne visam, 
tai bentvalandėlei kitai pa
būti, pasidairyti kitoje ap
linkoje ir pajusti, kad gyve
nimas nėra vien kasdieniniai 
rūpesčiai, bet kad yra kito
kių horizontų, kas praskaid
rina jo dvasią, kas nuteikia 
šviesiau, iškiliau, idealiau.

Kaip tik šia prasme ir 
Mūsų Pastogė įveda naują 
skyrių, pavadintą "Šalia 
kasdienybės"žinodama, kad 
skaitytojai yra pasiilgę ir 
laukia ko nors įvairesnio, 
kas nėra kasdieniška, bet ką 
galima pavadinti šalia kas
dienybės. Jš~ tiesų, kasdie
nybė yra mūsų pati žaliausia 
buitis, mūsų duona, bet šalia 
buitinių reikalavimų visados 
žmogus trokšta ir siekia ko 
nors kito, nes "ne vien duo
na žmogus gyvas". Iš čia 
žmogaus polinkiai į grožį, į 
meną, į idealus, kas jo kas
dieninei buičiai nebūtina. Ne 
visada žmogus gali išvykas

. Vingis žvilgsnis į praeitį (grafika)

Tautinio sąmonin- 
... gurno ugdymas išeivijoje • 

/■yra tikrai ąekmingas tįk šei-. < 
~ mos aplinkoje; ypač ten, kur 

tėvai su vaikais kalba lietu
viškai. Todėl sąmoninga, 
lietuviška ir krikščioniška 
šeima visada buvo, yra ir 
liks-gero s.ūnaus. ir dukters (

. augintoja.; Ji fąi’p pąt neša,Ir, 
pagrindinę atsakomybę, už. 
savo vaikų bei jaunimo at e i-’ 
tį.

Psichologai tvirtina, kad 
ne tik žmogaus intelektą, 

• bet ir etninius bei estetinius 
principus didele dalimi lemia 
tai, ką jis išgyvens iki ket
vertų metų. Trimečio pyplio 

''galvoje, anot E. Liegutė$( . 
jau susiformuoja-pusė suam 
gūsio žmogaus protinių ga
bumų, o labiausiai juos ugdo 
teatralizuotas žaidimas”. Be 
to, vaikai labai mėgsta pa
sakas, skaitinėlius iš dailiai 
iliustruotų knygelių, kur 
įvairiais garsais čiulba 
paukšteliai, kalba žvėreliai, 
na - ir melodingas, nuotai
kingas daineles, intonacijas.

Sekantis žingsnis, kai jau 
vaikai tampa jaunimu, pra
sideda tikrasis tautinio są
moningumo ugdymas. O jis 
gali būti sėkmingai tęsiamas, 
tik ant vaikystėje įtvirtintų 
įgūdžių - ženklų ir simbolių. 
Bet ten, kur vaikystėje buvo

apleista, o kalba skurdi ir 
neišvystyta, bus vargo ir su 
tautiniu sąmoningumu. Mat, 
viskas turi būti atlikta savo 
laiku ir savo vietoje. Todėl ir 
tautinė sąmonė nebegalės 
būti akivaizdi pati sau, kai 
joje bus atsiradę stambūs 
•plyšiai-jn-tuščios’ spragos. 
IKalbėti.’apie tautinę’sąmonę ‘ 
ir sąmonę apskritai, yra la
bai abstraktus ir keblus da
lykas:’ „Mano sąmonė, anot 
prof. A. Maceinos, tai mano 
7,Aš’ yra iiė kaš kita, kaip 

.mano būties išraiška”. Mes 
tautiškai būname, kai daly
vaujame veikloje, kuri teikia 
džiaugsmo, o kartais ir liū
desio. žodžiu; kai- apmąsto
me savo džiaugsmą ir liūde
sį, įvykius ir situacijas, ma
tome kad autentiškas žmo
gus yra linkęs pasislėpti mi
nioje. Kodėl jis taip daro? 
Gal būt tik dėl to, kad nuo
latinė įtampa jį vargina, jis 
nori atsikvėpti .Todėl žings
nius, kaip sakoma, reikia 
skaičiuoti kaip pinigus, ku-. 
riais, deja, nesišvaistome.

Žvelgiant į mūsų lietuvi- 
jos jaunimą, matosi, kad pil
ka buitis jau užgožė jo bū
ties horizontą, o gimtoji kal
ba atsidūrė pelenės vietoje.

Ramutė Juškaitė
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Minime Kazimierą Būgą* Mikalojus Daukša

(ŠIMTMEČIO PROGA NUO JO GIMIMO) Ne žemės derlumu, ne drabužių skirtingumu, ne šalies 
gražumu, ne miestų ir pilių tvirtumu gyvuoja tautos, bet 
daugiausia išlaikydamos ir vartodamos savo kalbą.

Daugiau kaip prieš metus 
sukako šimtmetis nuo mūsų
žymaus kalbininko moksli
ninko Kazimiero Būgos gi
mimo. Kadangi ši sukaktis 
mūsų spaudoje plačiau ne
buvo paminėta, verta jį pri
siminti nors ir kiek pavėluo
tai.

Kazimieras Būga buvo 
ano meto gal pirmas ir vie
nintelis lietuvių kalbos 
mokslo eruditas iki tol ap
leistą lietuvių kalbos tyrinė
jimą susisteminęs ir moks
liškai pagrindęs. Savo raš
tais ir profesoriaudamas 
Lietuvos Universitete K. 
Būga uždegė mūsų mokslus 
einantį jaunimą domėtis lie
tuvių kalba, apvalyti ją nuo 
amžių eigoje įsibrovusių 
svetimybių ir pritaikyti mo
dernaus gyvenimo reikala
vimams. Po K. Būgos mir
ties lietuvių kalbos mokslas 
padarė milžinišką pažangą. 
Išaugo nemažas skaičius lie
tuvių kalbos mokslininkų, 
išleista daugelis tomų šios 
srities mokslo veikalų ir de
vyni tomai didžiojo lietuvių 
kalbos žodyno, kurį užpla
navo ir ėmė ruošti Kazimie
ras Būga.

Kazimieras Būga gimė 
1879 metais lapkričio 6 d. 
Pažiegės km., Dusetų valsč. 
ZaržEsųapskr. Baigęs ketu
rias klases buvo įstojęs į 
Petrapilio kunigų seminari
ją, bet dėl lietuviško nusi
statymo lenkuojančios se
minarijos vadovybės iš jos ' 
buvo pašalintas. Eksternu 
išlaikęs brandos egzaminus 
1905 m. įstojo į Petrapilio 
universiteto istorijos - filo
logijos fakultetą.

Nuo pat jaunystės*-buvo f* 
susidomėjęs lietuvių kalba, 
kurią rimtai studijavo įsigi
lindamas į tarmes ir žodžių 
kirčiavimą. Kiek laiko buvo 
kito lietuvių kalbos tyrinėto 
:jo» K. Jauniaus sekretoriu
mi. Tas dar labiau pastūmė-

-9fi Jeu ,<!□> '.*! • *
-ts .Salia...
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pareigų australiškoje gim
nazijoje. Tas ypač džiugina 
ne tik Mūsų Pastogės leidė
jus, bet, spėjame, ir visus 
Mūsų Pastogės skaitytojus, 
atsimenant, kad šiandie 
spaudos darbuotojų yra di
delis trūkumas ne tik Aus
tralijoje, bet ir visoje lietu
vių išeivijoje. Turėti p. E. 
Jonaitienę Mūsų Pastogės 
bendradarbių gretose ir re
dakcijoje yra didelis laimė
jimas ir šio laikraščio pra
turtinimas. Tikimės, kad, jos 
pozityvų įnašą pajus ir visi 
Mūsų Pastogės skaitytojai.

Mūsų Pastogės leidėjai 
neužsiangažuoja "Šalia kas
dienybės" kultūrinį priedą 
leisti pastoviai ir periodiš
kai. Tas priklausys nuo fi
nansinių išteklių ir redakci
nio pajėgumo, tačiau ryžta
mės išleisti bent du tris kar
tus per metus. Ypač būtų 
džiugu pajusti pačių skaity
tojų nuotaikas, kaip jie šitą 
naują mūsų užsimojimą pri
ima. Mūsų Pastogės

Redaktorius

jo K. Būgą pasišvęsti lietu
vių kalbos mokslui.

Universitete studijuoda
mas K. Būga pagrindinai 
susipažino su kalbotyros 
mokslu, kurį panaudojo lie
tuvių kalbos tyrinėjimams.

1911 m. baigė universite
tą. Už diplominį darbą gavo 
aukso medalį. Kaip daug ža
dantis jaunas mokslininkas 
K. Būga buvo paliktas uni
versitete ruoštis profesūrai 
ir kartu jam buvo pavesta 
suredaguoti A. Juškos lie
tuvių kalbos žodyną. Užklu
pęs pirmasis pasaulinis ka
ras K. Būgos planus su
jaukė. 1920 metais jis grįžo į 
Lietuvą su ekstraordinari
nio profesoriaus titulu (Per
mės universitete) ir su dė
žėmis užvestos kartotekos 
lietuvių kalbos žodynui. Ne
trukus jis buvo pakviestas į 
Lietuvos Universitetą dės
tyti lietuvių kalbos ir bend
rosios kalbotyros. Tuo pačiu 
laiku ruošė didįjį lietuvių 
kalbos žodyną kurio jam gy
vam tebesant tebuvo išleista 
vos du sąsiuviniai.

žodžiai keliauja
Alena Karazijienė

Kai mokiausi istorijos 
niekad nepaklausiau, kodėl 
valstybiniai Lietuvos doku
mentai buvo rašomi daž
niausiai gudiškai. Lyg ir gė
da buvo, kad niekas lietu
viškai rašyti nemokėjo. O 
dabar radau atsakymą, ir 
^isaį Jiębe^_gėdą.. P ^atsaky-_ 
mas labai paprastas. Cituoju 
iš Konstantino Jablonskio 
knygos ’’Lietuvių kultūra ir 
jos veikėjai”:

Lietuvoje rusiškas rašy
tas aktas teatsirado pačiame 
XIV a. gale - Jogailos ir Vy
tauto laikais. Prieš tai Lie
tuvoje vidaus reikalams jo
kių raštų jokia kalba nebuvo 
rašoma. Priėmus krikščio
nybę ir įėjus į kitų valstybių 
tarpą, Lietuvai teko įvesti 
įprastą Vakarų Europos ak
tų sudarymo formą - rašytinį 
aktą... Tuo metu Vakarų 
Europoje nebuvo papročio 
sieti rašto kalbos su šneka
mąja kalba. Kaimyninėj 
Lenkijoj, su kuria Lietuva 
turėjo nemaža reikalų, ofi
cialieji raštai buvo rašomi 
lotyniškai, rusiškai arba vo
kiškai. Ir Lietuvoje aktai 
imta rašyti tom trim kal
bom: rusiškai, lotyniškai, 
vokiškai. Rusų kalba buvo 
dažniau vartojama ne todėl, 
kad Lietuvos bajorai tą kal
bą mokėjo, bet todėl, kad 
staiga prireikus didelio kie
kio raštininkų, jų lengvai 
galima buvo gauti čia pat 
ukrainiškose ir gudiškose 
Lietuvos kunigaikštystės 
žemėse, ir - kad jie buvo pi
giausi. Iš XVI a. vidurio yra 
likęs Kauno miesto savival-

. dybės raštininkų algų sąra
šas, iš kurio matyti, kad ru
siškam raštininkui buvo
mokama mažiausia alga.

Tuose gudiškai ar rusiškai 
rašytuose aktuose yra gana 
daug lietuviškų žodžių, tai 
reiškia, kad raštininkų tė
vynėje tokių daiktų ar ga
minių nebuvo, ir nebuvo 
jiems atitinkamų žodžių.

Paminėsiu vieną kitą to
kių lietuviškų žodžių rusiš
kuose tekstuose. Pastatai ar 
jų dalys: daržinė, gegnė,

Dideli K. Būgos nuopelnai 
mūsų asmenvardžių tyrinė
jime. Jis pirmasis nustatė 

įmūsų kunigaikščių vardų 
^lietuviškas lytis. Istorijoj jie 
buvo įvairiai vadinami. Pav., 
Mindaugas istoriniuose šal
tiniuose vienur vadinamas
Mindog, kitur Mindone, 
Mindago ir kitaip. Panašiai 
iškraipytai buvo rašomi ir 
kiti mūsų didžiųjų valdovų 
vardai.

Tam tikra prasme kalbo- 
tyrininkas yra kartu ir isto
rikas. Ir šioje srityje K. Bū
gos įnašas yra labai žymus. 
Pamėgęs asmenvardžių ir 
vietovardžių tyrinėjimą, 
Būga nusekė mūsų protėvių 
pėdomis toli į rytus tuo būdu 
atskleidęs amžių uždangą 
rodančią, iš kurios pusės lie
tuvių gentys atsikraustė 
prie Baltijos krantų.

Vietovardžiai (gyvenvie
čių, upių, ežerų, kalnų, pilia
kalnių, balų, didžiųjų miškų) 
ir asmenvardžiai (vardai, 
pavardės, pravardės) išsi
laiko su mažais pakitimais 
šimtmečiais, nors iie būtų 
pasikeitusios ap...ikos ir 
kalbos veikiami.

Savo raštuose K. Būga 
aiškino: ’’Kalba prityrusiam 
kalbininkui — tikras istori
jos šaltinis, nes šių dienų 

klojimas, kluonas, maltuvė, 
namas, namogalis, pirkia, 
priemenė, svirnas, užlai, 
užutvoris, žardas, žvejai, 
matyt, irgi naudojo skirtin
gus įrankius ir laivus, negu 
gudai, tad tekstuose ran
dami: pergai, vytinės, 
bučas, venteris. Įvairūs ge- 
ografmių ‘vTefovių 'apibudb ~ 
nimai: brasta, degėsiai, de
gimas, dirvonas, dauba, 
dauburys, ganykla, girelė, 
intakas, kalanaviršis, kalva, 
kūdra. Gyvulininkystės ir 
mėsos produktų terminai: 
kumpis ir skilandis. Mišiniai 
alaus darymui: kvietmiežiai, 
avižkviečiai, avižmiežiai. 
Randami taip pat ir žodžiai: 
bičiulis, bičiuliautis, bičiu
lystė, bitininkas, bitininkys
tė.

Iš tų dokumentų aiškėja 
įdomus paprotys su dar įdo
mesniu žodžiu. Žemaičiuose, 
Upytės krašte ir apie Kauną 
buvo paprotys, kad ponas 
atvažiuodavo pas savo ūki
ninkus, savo raštininkus 
arba bajorus, ir jie vaišinda
vo jų su šeimą ir šeimyną 
kelias dienas ir išlydėdami 
prikraudavo vežimus viso
kio maisto. Toks važinėji
mas į vaišes buvo vadinamas 
— posėdžiais!

Aktuose, kurie liečia 
miestų gyvenimą, randame 
dailides, ašvininkus (arklių 

V. Ki carai; skus Zodiako dvyniai /prafika/

kalboje atsispindi praeitas 
žmogaus gyvenimas, visa jo 
senovė. Kalbą galima pava
dinti archyvu, senovės do
kumentų rinkiniu. Kiekvie
nas kalbos žodis, kaip pirma 
gyvenusių kartų padaras, 
yra mums istorinis doku
mentas, liudijantis apie 
žmogų to žodžio darytoją ir 
jo gyvenimą.

Kai istorikui ar archeolo
gui pritrūksta faktų, ateina 
kalbininkas kalbotyrininkas 
ir įneša naujos šviesos. Gyvo 
žodžio nei laikas, nei klima
tinės sąlygos nesunaikina.

K. Būga buvo ne vien kal
bos mokslininkas. Jis daug 
prisidėjo praktiškam lietu
vių kalbos nusistovėjimui 
raštijoj ir kasdieniniame 
gyvenime, apvalydamas ją 
nuo svetimybių ir skolinių.

Šalia mokslinio darbo K. 
Būga buvo įsitraukęs į tau
tinę ir visuomeninę veiklą, 
ypatingai dar tebegyvenda- 
mas Rusijoje. Visoje savo 
veikloje K. Būga pasižymėjo 
pareigingumu ir sąžiningu
mu. Dirbo savęs nesigailė
damas, norėdamas kaip ga
lint greičiau įgyvendinti sa
vo užsimojimus. Visa tai su
ardė jo sveikatą. Buvo nu
vykęs į Karaliaučių taisyti 
sveikatos, bet jau pervėlai. 
Mirė K. Būga Karaliaučiuje

prižiūrėtojus), barčius (kelių 
t ie sė j u s), . - ... žibintininkus ■» 
(lempų uždegėjus) ir kitus.

Ne vienas tų žodžių, kurie 
su savo daiktais nukeliavo į 
kaimynų kraštus, ir dabar 
ten gyvena. Ne tik į kaimy
nų kraštus - randame tokių 
žodžių ir toliau. Pav. angliš
kas žodis Spruce (eglė) kilęs 
iš žodžio pruce - Prūsijos 
medis.

Kaip jau minėjau, Lietuva 
buvo lyg ir koks kultūros 
paskirstymo centras. Su 
pirkliais, keliauninkais ir 
daiktais daug mūsų žodžių 
nukeliavo ne tik į įvairias 
slavų žemes, bet ir į šiaurę. 
Latviai gavo mūsų dainą, 
giminę, giedrą, kareivį, vei
kalą, gelbėti, gymį. Ypatin
gai daug žodžių įsipilietino 
suomių ir estų kraštuose.

Suomių mokslininkas 
Lauri Hakulinen suskaičia
vo, kad dabartinėj suomių 
kalboj 1,1% žodžių yra bal
tiškos kilmės (11 iš 1000). 
Ten nukeliavo mūsų aksti
nas, ungurys, ąsa, šalna, žą
sis, šarka, šeima, šienas, 

. i

1924 m. gruodžio 1 d., sulau
kęs vos 45 metų amžiaus. 
Visa Lietuva gedėjo savo iš
kilaus mokslininko, tiek 
daug nusipelniusio ir žadė
jusio lietuvių kalbos moks
lui.

Kai aną liūdną žiemos va
karą traukinys su velionies 
K. Būgos karstu sustojo 
Kauno geležinkelių stotyje, 
čia jo laukė tūkstantinė stu
dentijos ir kauniečių minia. 
Karstą padėjus ant neštuvų, 
’’atvykusio” pasveikint pir
mas išėjo mūsų žymusis dei
mančiukų ieškotojas ir liūd
nomis progomis lygsvaros 
neprarandantis Tumas — 
Vaižgantas tokiais žodžiais: 
’’Sveikas, Kazimierai! Tai 
jau parbŪdėjai. Tik mes ne
sitikėjome, kad Tu šitaip pas 
mus atsirasi”.

Iš tiesų niekas nesitikėjo 
tokio staigaus ir dar gana 
jauno mokslininko, pasitrau
kimo, kai milžiniški neuž
baigti darbai buvo vos pra
dėti. Tačiau jis pasistatė sau 
paminklą padėjęs pamatus 
ir tuo paskatinęs išleisti di
dįjį lietuvių kalbos žodyną, 
kurio tomų skaičius vis auga 
nežiūrint tautą ištikusių ne
laimių.

B. Straukas

.... 'm nuiii, IiiU ii —
4U o) ’yvj'ioM

Daugel metų sviets rokavo, 
Mūsų žemė kaip pražuvo, 
Kaip užmiršo kalbą savo 

Ir užmiršo, kuomi buvo.
Tarp žemaičių vis atgijo 

Garbė tėvų ir liežuvis.

Simonas Stanevičius 

žirnis, kirvis, kurpės, pie
muo, ratas ir kt.

Didžiausias keliauninkas 
yra žodis kaušas, kuris prieš 
1000 m. nusikraustė į Suo
miją (kauha), į Vokietiją 
(Kausse), į Švediją ir Daniją 
(kaus), nekalbant jau apie 
slavų kraštus (kovš).
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RŪPINTIS SAVIMI PAČIU

Vienos sodietės biografi
joje rašoma: ’’Buvom šei
myna dešimt žmonių. Alz- 
butė kai pasikylėjo, tai man 
buvo geras užuovadas. Pas
kum Marijonytė paaugėjo — 
vėl padurkas. Sūnai užaugo
- žmonių kupetys. Gyve
nom gražiai. Visi išsiurbo ir 
išsiraškę, kaip uogos.” Ra
mus mūsų sodietės gyveni
mas. Jos šeimoje viskas na
tūraliai ritmiškai, kaip pa
čioje gamtoje, klojosi.

Lyginu tą gyvenimą su 
mūsuoju adoptuotoje šalyje. 
Koksai šuolis! Iš agrarinės 
kultūros - stačia galva in- 
dustrinėn, kuri vis artėja į 
Toffler’io ir kitų futurologų 
pranašaujamus sukrėtimus. 
Vaikai čia neišsirpsta saulė
kaitoje. Jaunuoliai biliūniš- 
kai - aštriais kalnagūbriais
- eina laimės žiburio — sa
vojo identiteto surasti. Ste
bint panašias čiabuvių pa
auglių kančias ir prisime
nant, kad mūsiškiai, kaip ri
bos žmonės - (jie nei lietu
viai, nei australai) - tų rū
pesčių dar daugiau turi, su
prantame, kodėl savo priva
čias bibliotekas kai kas jau 
tuština viešųjų naudai. Lie
tuvių kalba, o ypatingai raš
tas jau tampa papildoma 
našta mūsų ateinančiai kar
tai. Todėl ir naujai užsako
mų knygų sąrašą retiname 
iki minimumo: kas gi jas po 
mūsų skaitys?! Galima būtų 
šitą jąųdųjiaJLtestL iki be- . 
galybės. Motinos (o tik pri
siminkime jų esmę: atlai
džios ir prie širdies glau
džiančios, ir vaikų pusę pa
laikančios, nors šie ir kažin 
ką darytų) pagrįstai gailisi 
savo vaikų, atsidūrusių 
kryžminėje ugnyje tarp 
vietinių asimiliatorių ir mū
siškių rezistentų. ’’Kad 
tiktai jie, tie vaikai, įveiktų 
savo paaugliškas painiavas”, 
kalba jos, Sopulingosios da
lies karolėlius varstydamos; 
"jei ne lietuviškai, tai tegu 
angliškai kalbės, kad tiktai 
jie įveiktų...”

Metų skaičiui praėjus, kai 
vaikai, išsiraškę ar atsiplė
šę, aplanko namus ir dalinasi 
"Looking Out For Nol” min
timis, momentą pagalvoja
me, kad juos miestas, už na
mų esanti aplinka egoistais 
pavertė. Ten, tačiau, toje 
knygoje tvirtinama, kad jei 
savęs nemylėsi, tai ir kitų 
neišmoksi pamilti. Ir prisi
mena, kad E. Fromm’as 
savo knygoje apie mylėjimą 
tą patį tvirtino, kad pagaliau 
dar jaunystėje išmokti Die
vo Įsakymai liepia: ’’Mylėsi 
savo artimą, kaip pats sa
ve”. Taigi mylėti save, todėl 
ir savo pradžią - ne egoiz
mas, kaip pas mus dažnai 
klaidingai galvojama. Pra
džioje gi kerojasi tėvų sena, 
graži lietuvių kalba. Šitos 
kalbos, dar pradinėje mo
kykloje būdami, mūsų vaikai 
savaitgaliais reguliariai mo
kėsi; net ir supanašėjimo su 
draugais laikotarpyje, vis 
vien lietuviškai savo 
džiaugsmus ir rūpesčius 
mums išsakydavo. Jie ir 
miegojo prie lentynų, kurio
se Balys Sruoga po stora 
miline jaučia plakančią lie
tuvišką širdį, ir Valančius — 
Žemaičių didysis, ir Marius 
Katiliškis užuovėjoje, ir

’’Serbenčiute, serbentą, 
o kas tave sirpino?”

(Liaudies daina)

Mykolaitis-Putinas, sutram
dęs skausmą Prometėjuje, o 
Krėvė-Mickevičius — Dai
navos šalyje, po Grainio lie
pa; vėl Nyka-Niliūnas — 
simfonijose, Bradūnas — pro 
vėlių langelį žvelgiąs; čia 
Radauskas ir mandolinos, 
Žemaitė, Kavolis, Almenas, 
Dovydėnas ir dar daug kitų 
— lyg užkerėti padėjo laiki
nai šalin: ten jau garbingoji 
ir džiaugsmingoji dalis, ku
rių jos dar laukia ’’Grįš, su
grįš vaikai prie savo pirma
pradės kalbos jei ne prag
matiškais tikslais, tai šaknų 
šauksmą išgirdę, tai dėlto, 
kad myli save, taigi ir savo 
kalbą.”

— Sapnas?
— Tikėjimas!

Prisimena su vasaros 
draugais aptarti žmogų for
muojantys faktoriai: pri
gimties, aplinkos ir lemties 
faktoriai. Prigimtį - galima 
kiek lenkti (’’Žmogus - savo 
ateities kalvis”). Lemtis - ne 
mūsų valioje (’’Žmogus šau
do, o Dievas kulkas nešio
ja”), tačiau dalį aplinkos 
faktorių galime įkinkyti, ir. 
kaip tik lietuvybės išlaiky
mui. Mūsų sukurtosios 
bendruomenės struktūros, 
kaip tasai didžiulis pastatas, 
kuriame ir veržlusis kovo
tojas, ir trapi kūrybinė as
menybė, ir vargan patekęs 
turėtų įtilpti su visais baga
žais: kartais liuksusiniais 
Gųcci lagaminais, o dažnai

DIALOGAS PRIE JUODOSIOS UPĖS

Modernioje operos salėje, 
besiklausydami pasaulinio 
garso dainininkės, šalia vie
nas kito sėdėjo du svetimi 
vyrai. Iš jų laikysenos ma
tėsi, kad šios rūšies meną jie 
mėgo ir gerai pažino.

Per pertrauką jie pasikei
tė vienu kitu sakiniu apie 
garsiąją dainininkę ir išėjo 
kartu į vestibiulį.

— Aš vadinuosi Marija, — 
ištiesė ranką vidutinio ūgio, 
judrus brunetas savo naujai 
sutiktam prieteliui.

— Tomas, — atsakė ant
rasis, paspausdamas ranką.

—-r. Aš esu svečias jūsų 
krašte, — Kalbėjo Marija. — 
Atvykau į profesinę koven- 
ciją. Esu sužavėtas jūsų gy
venimo būdu, puikia gamta 
ir visais atžvilgiais didingu 
kraštu.

— Ačiū, jūs labai malonus, 
— atsakė Tomas. — Sutinku 
su jumis, kad Australija yra 
puikus kraštas ir aš nenorė
čiau, bent šiuo momentu, 
niekur kitur gyventi. Tačiau 
noriu pastebėti, kad ir aš čia 
esu dar lyg svečias nežiū
rint, kad atvykau prieš tris
dešimt metų ir esu šio kraš
to pilietis.

— Nesąmonė, — užpro
testavo Marija. — Po trijų 
dešimčių metų, kokiame 
krašte begyventume!, esi 
jau pilnateisis to krašto pi
lietis.

— Teisiniai taip, bet 
praktiškai - nevisai taip, — 
juokėsi Tomas. — Matot, 
pagal nerašytą įstatymą jei 
tavo pavardė yra ’’sunkiai 
ištariama”, o akcentas ne

tik mažais kelionės ryšulė
liais. Tas pastatas - pereina
moji stovykla, kiirią, jei ne 
masiniai, tai vis vien labai 
gausiai rėmėme ir remsime, 
kad būtų lengviau ir pato
giau prieš
iškeliaujant...Anapilin. Tai
gi, šitoje pereinamoje sto
vykloje su lietuviškais dik
tantais ir sintaksėmis užsi
auginome jaunimą, kuris 
da^ar jau nebesutelpa jos 
ribose ir veržiasi ar net išsi
veržė į pasaulį. Čia kalbu 
apie 20 - 35 m. lietuvių kil
mės žmones. Vienas kitas jų 
išaugo į lietuviškai kalban
čius vadovus, veikėjus. Jais, 
aišku, didžiuojamės ir sutei
kiame progų jiems lietuvių 
kalbą praktiškai naudoti. 
Deja, jaučiame, kad likusieji 
skuba iš anos pastogės. O 
kodėl? Jų net nepaklausia
me. Ar bijome, kad pradėję 
atviriau kalbėti, kartų aš
trumus padidinsime? O kaip 
kalbėsime? Juk mes stip
resni lietuvių, o jie - anglų 
kalboje. Atrodo, kad nuošir
dus interesas lietuvybei, 
taigi ir lietuvių kalbai, yra 
daugiau intelektualinio po
būdžio. Deja, intelektuali
niai lietuvybe besidominčių 
būrys pas mus, kaip ir kitose 
bendruomenėse, apima 
tiktai mažutį skaičių lietu
vių. ’’Kas nori pasitarnauti 
Lietuvai, nebūtinai turi mo
kėti visus linksnius, kuni
gaikščių geneologiją, visų 
ežerų pavadinimus”, rašo A. 
Saulaitis, S.J. Gal todėl ne
reikėtų būkštauti, o leisti 
jaunimui save, savo rūpes
čius, net indiferentiškumą 
Lietuvai, lietuvių kalbai iš-

Bronė Mockūnienė 

vietinis, tu esi svetimas ir 
liksi svetimas, nežiūrint 
kiek metų čia begyventum.

— Neįtikėtina, — juokėsi 
Marija, purtydamas galvą.

Mirksinčios šviesos pri
minė, kad laikas grįžti į salę.

Dar viena valanda nuos
tabių arijų ir lakštingalos 
treliavimų ir didysis vaka
ras baigiasi. Ilgi plojimai, 
pakartotini dainininkų išėji
mai... Leidžiasi scenos užuo
laida, užsidega salėje švie
sos.

Žmonių srauto nešami, jie 
vėl atsiduria vestibiulyje. 
Tomas žvilgteri į laikrodį, 
dar tik pusė vienuoliktos. 
Namo eiti jis neskuba, nes 
žino, kad jo ten niekas ne
laukia.

— Aš einu išgerti, — mos
teli jis ranka svetainės pu
sėn. — Gal prisijungsit?

Marija kilsteli vešlius an
takius, valandėlę pagalvoja 
ir linksmai atsako — gera 
mintis!

Svetainėje jie, laimingu 
sutapimu, randa staliuką 
prie lango ir susėdę užsisako 
gėrimus.
, Už lango prožektorių nu
šviesta žaliuoja pieva, už 
jos, pakalnėje juoduoja plati 
upė, kurios viduryje trykšta 
įvairiaspalvis fontanas.

— Iš kur jūs kilęs? — pa
klausia Marija.

— Iš Pabaltijo.
— Tai plati sąvoka, — 

juokėsi jis. — Leiskit man 
spėti. Sakyčiau iš Lietuvos?

Tomas įsmeigė nustebu
sias akis į pašnekovą: — Kas 
jums padėjo atspėti?

<_• ■ ’' f J ♦ j *e . A /*
Arūnas žižys 

DYKUMA
•' • : ‘ A. . Z’\ j ‘ ‘ r

Mano dvasios dykumoje
auga vienas atsiskyręs medis.
Skelbia gyvybę ir gyvenimą.

Dykumos paukščiai 
nutūpė ant jo šakų. 
Jų ūkavimas aidi tyloje.

Niekas nevaikšto, nekeliauja.
Tuščia, beribė lyguma 
rankas į horizontą tiesia.

Jokių darbų, jokio skubėjimo.
Guli šešėlyje pro šakas 
stebi dangaus mėlyną gilumą.

Bet vieną dieną
vyrai kirviais nešini ateis.
medį nukirs ir paukščius išbaidys.

Tada paliks tik saulė, 
vis nesudenganti tyloje.

reikšti visai atvirai. Estai 
drąsesni: jie leidžia ir remia 
jaunimo laikraštį ’’Kueue —• 
I”, kuriame jų jauni žmonės 

reiškiasi abiem kalbom. Jie 
retkarčiais nugąsdina ”se- 
nagvardiečius” savo pareiš
kimais, bet visi žinome, kad 
pasikeitimas, naujos galvo
jimo schemos ne tik žmogų 
žeidžia, sukrečia, bet taip 
pat dažnai neša progresą. 
Kai naujovės ne visai išmin
timi grįstos, dėl jų kritiškai 
pasisako vyresnieji, ir dialo
gas vystosi.

— Viskas.
— Nejaugi mes lietuviai 

esam paženklinti?
— Taip. Jums charakte

ringas nuoširdumas ir atvi
ras žvilgsnis. Na, dar ir sa
votiškas platus akcentas, — 
juokėsi Marija.

— Puikiai nusakyta, — 
šypsojosi Tomas; stebėda
mas gražų ir nuoširdų jo 
veidą, — bet iš kur jūs lietu
vių charakteristiką taip ge
rai pažįstat ?

— Iš savo tėvo.
— Nejuokaujat?
Marija iš lėto purtė galvą.
— Ar jūs gyvenot Lietu

voj?
— Ne, Lietuvoj niekada 

nesu buvęs. Mano tėvas 
studijuodamas viename Va
karų Europos universitete 
susipažino mano motiną. 
Ten ir aš gimiau. Ir gyvenau 
iki dešimties metų amžiaus.

Jis nugėrė gurkšnį savo 
gėrimo, valandėlę patylėjo 
ir tęsė toliau.

— Kilus karui tėvas labai 
pergyveno, kad negalėjo 
grįžti į Lietuvą. Antruose 
karo metuose, vokiečiams 
užėmus jūsų kraštą, tėvas 
išvyko saviškių aplankyti. 

• Netrukus po to mano motiną 
.uždarė į ghetto. Tėvas ne
begrįžo. Mane paslėpė tėvų 
draugai, kurie po metų iš
vyko į J.A.V., išsiveždami ir 
mane drauge.

Nei tėvo, nei motinos 
daugiau nebemačiau. Po 
karo sužinojau, kad motina 
buvo nužudyta, o tėvas vei
kė Lietuvos pogrindyje. Ko
munistams grįžus antrą

Išsikalbant suartėjama, o 
kas artima - traukia. Tad 
plėskime savo pastatą, 
antraip nepajusime, kad 

• pasilikome senstančių žmo- 
, nių vis mažėjančiose klikose, 
'asmeninių nesutarimų pasi
stumdyme, . nereikšmŲ>gę£x 
pobūdžio ginče, kultūrinia- - 
me nuosmukyje bei pavydu 
motyvuotoje veikloje. Tokia 
pastogė niekam nebus 
patraukli. Jei kursime 
struktūras, gal padėsime 
saviesiems ne tik sirpti, bet 
ir išsiraškyti, kaip uogoms, 
— Lietuvai.

kartą į Lietuvą, tėvas su 
partizanais pasitraukė į 
mišką, iš kur nebegrįžo.

— Tai matot, mielas drau
ge, kokia mano gyvenimo 
istorija neįdomi.

Tomas norėjo pasakyti ' 
jam ką nors gražaus, bet ne
rado žodžių. Visi žodžiai at
rodė bereikšmiai. Bijojo net 
pažvelgti į juodas Marijos 
akis, kad jose nepamatytų to 
dešimties metų berniuko 
skausmo ir begalinės nevil
ties.

— Na, o kaip jus gyveni
mas traktavo? — giedriai 
paklausė Marija.

— Kaip posūnį, — atsakė 
Tomas ir pakėlęs tuščią 
stiklą, pamojo kelneriui, kad 
atneštų dar du gėrimus.

— Į vakarus atvažiau tie
siai iš mokyklos suolo. Mo
kiausi Europoj, mokiaus 

-Australijoj, kol pagaliau 
baigiau mokslą. Sukūriau . 
šeimą. Viskas buvo gražu, 
kol vieną dieną žmona su 
vaikais išvažiavo pasivaži
nėti ir nebegrįžo. Ji ir dvyli
kos metų sūnus buvo už
mušti, o keturiolikametė 
dukrelė gyvena, yra invali
dų namuose, nieko neatsi
mena ir manęs nepažįsta...

— O, mielas drauge! — 
sudejavo Marija, uždedamas 
ranką ant Tomo peties. — 
Kaip man gaila tai girdėti...

— Mes su žmona šeimos 
neturėjom, — vėl sugrįžo 
Marija į savo gyvenimą. 
Pragyvenom drauge dvide
šimt metų. Tai buvo gra
žiausi mano gyvenime me
tai. Vieną dieną, taip, mūsų 
visų gyvenime yra ta baisio
ji ’’viena diena”,taigi, vieną

Nukelta į psl. 8
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KULTŪRINIAI RENGINIAI
Rašo Paulius Rūtenis

Pažvelgus į mūsų kolonijų 
lietuviškus parengimus ten
ka gerokai nustebti, kad be
veik trys ketvirtadaliai visų 
parengimų skirti baliams, 
alučiams, vėžiukų ir šampa
no vakarams ir pasilinksmi
nimams. Suprantant, kad 
šios rūšies renginai yra be
veik visų mūsų organizacijų, 
klubų ’’pragyvenimo” šalti
nis, vis dėl to reikėtų gerai 
pagalvoti ir apie kultūrinius 
renginius žinant, kad vie
nintelis lietuvybės ginklas 
išeivijoje yra mūsų amžiais 
krauta ir puoselėta lietuviš
koji kultūra.

Negalima, žinoma, pasa
kyti, kad kultūrinėje srityje 
mes iš viso nieko nedarom. 
Tačiau, atrodo, darome per- 
mažai, o jeigu ir darome, tai 
be didesnių užsimojimų ir 
polėkių. Nesigilindami j 
kai kurių vienetų ’’apsnūdi
mo” priežastis, norėčiau kai 
ką pasiūlyti, patarti ir iš viso 
pasidalinti mintimis taip 
svarbiu kultūrinių renginių 
klausimu.

Pirmiausia būtina visose 
mūsų kolonijose atgaivinti 
metinius literatūros vaka
rus. Mūsų rašytojas Vydū
nas sako: "Tauta garsėja, 
kada tautoje gimsta daugiau 
vaikų, bet gyvėja, šviesėja, 
žmonėms tKurėjant, o tam 
reikšmingi sąmoningo rašy
tojo, garbingo menininko 
kūriniai”. Iš tikrųjų, mūsų 
neperdidelis domėjimasis 
sava literatūra yra apgailė
tinas, o kai kurių tautiečių,

——

Dialogas;..
Atkelta iš psl. 7 

dieną ji pasijuto blogai, o po 
pusės metų supylėm kapą.

— Jūs patyrėte pragarą 
šioje žemėje, — pasakė To
mas, vengdamas draugo 
akių.

— Mes abu nemažai iš
kentėjom, — atsakė Marija.

Užstojo tyla, Vyrai rūkė, 
gėrė savo gėrimus, užmiršę, 
upėje žaidžianti fontaną ir 
vienas kitą. Jų sužaloti gy
venimai slinko pro akis kaip 
baisus sapnas, kaip žiaurus 
filmas.

Marija sėdėjo akis įbedęs į 
langą-ir'Tomui atrodė, kad 
jfe^pSBk^savo kūną' čia, 
"Bistro svetainėje -priė sta
liuko, pats klaidžioja, lyg 
vėlė nemarūnė, tamsioj 
nakty, ten už juodos upės, 
ieškodamas Savotėvo atvirų 

•akfif(kąsnio-it sitVfr-hiyli- 
JtfidšĮ žniončfe’. '<«'■*i.?3TS»

Tomas pats, į kurią pusę 
bežiūrėtų, matė duobėtus ir 
akmenuotus kelius, kurie 
buvo tušti, siaurėjo, kol pa- 
galiau visai išnyko. Jis žino
jo, kad tai buvo jo ateitis, 
bet jis savęs nesigailėjo ir 
nejautė gyvenimui kartėlio. 
Jo vienintelis noras dabar 
buvo kurti ateitį savo tau
tai. Tą jis ir darė, užmiršęs 
visa kita. Nors ir po labai 
mažą akmenėlį, bet kantriai 
ir ištvermingai jis dėliojo į 
cementuojamus ateities pa
matus. Nors ateinančios 
kartos nežinos net jo vardo,, 
nežinos, kad toks iš viso gy
veno pasaulyje, tas jam visai 
nesvarbu. Svarbu tik, kad 
jos minėtų garbingą jo tau
tos vardą, kuris turi išlikti

prisiskaičiusių anglosaksinių 
bulvarinių romanų, išsišoki
mai, kad mes savos literatū
ros, girdi, kaip ir neturime, 
yra skaudūs ir smerktini. 
Kasmet suruošti literatu-- 
ros vakarą nebūtų jau taip 
sunku. Kiekvienoje dides
nėje kolonijoje turime savų 
poetų, rašytojų, kurie pak
viesti mielai prie vakaro 
prisidėtų, o be to į vakaro 
programą būtų naudinga ir 
reikalinga įtraukti mūsų iš
kiliųjų poetų, rašytojų kūri
nių, kurie šiaip knygos for
moje ne visados pasiekia 
mūsų ausis ir širdis. Panau
dodami improvizacinio teat- 

'ro galimybes, šviesų, garsų 
efektus, muziką, detalines 
sugestyvines dekoracijas 
scenoje, o kartais ir mažes
nėje salėje, įvairindami kas
met programas turinio at
žvilgiu, kartais paskirdami 
net viso vakaro popietės 
programą vienam kurejui, o 
kartais paskaitydami kon
certinėje formoje ištisą mū
sų poeto ar rašytojo kūrinį.

Literatūros vakaro ar po
pietės organizavimo darbą 
turėtų pasiimti viena kuri 
organizacija. Adelaidėje 
ateitininkai sendraugiai jau 
eilę metų rengia literatūri
nius vakarus, Sydnejaus 
Socialinės Globos Moterų 
Draugija gražiai užsireko- 
mendavusikeliomis literatū
rinėmis popietėmis, kažko
dėl nutilo. O Čikagoje kas
met ruošiamos poezijos die
nos, virtusios kultūrinėmis

nemarus ir gyventi per am
žius.

Ką reiškia žmogaus ma
žytis;—asmeniškas gyveni 
mas, palyginus su tautos 
gyvenimu, su amžinybe? Tai 
molekulė kolose, tai smėlio 
grūdas dykumoje.

Jis pajuto Marijos ranką 
ant savo rankos. Juodos, šil
tos akys ilsėjosi ant jo veido.

— Užmirškim liūdną pra
eitį, — kalbėjo jis tyliu bal
su. — Dar ne viskas žuvo.

— Man rūpi ne asmeniš
kas mano gyvenimas, — at
sakė Tomas, —' o mano tau
tos ateitis. Jūs be abejo ži
not, kokia didinga yra mūsų 
tautos praeitis. Tautos su 
tokia praeitim negali mirti! 
Nerasčiau niekur ramybės 
jei netikėčiau į jos šviesesnę 
■•ateitį;. n?lživu»oj! Lffiinvct

Marija atitraukė ranką, 
atsilošė kėdėj ir šypsojosi.

— Nesuprask manęs 
klaidingai, prieteliau, bet. 
•nerasi žmogaus, verto savo 

i drtiskos. kaip' pas muš sako, 
kuris nėidealizuotų savo 
tautos praeities ir negalvo
tų, kad jo tauta buvo ir yra 
pranašesnė už visas kitas

..tautas..- Sxpr.
— Kartą klausiausi seno 

anglų kunigo pamokslo, ku
ris labai patrijotiškai kalbė
jo apie savo tautą. Paskui aš 
jo paklausiau: ”Ar tamsta 
negalvoji, kad kiekvienam 

.žmogui jo tautos vyrai yra 
drąsiausi, o moterys gra
žiausios (the fairest)?”

— Jis su įsitikinimu atsa
kė: ’’Taip, bet Anglijoj tas 
yra teisybė”.

— Mano supratimu, pa
saulyje yra svarbiausia ne 
tautos, ne rasės, o žmogus. 
Tautos, kultūros, menas, ci
vilizacija yra mirštantys da
lykai. Neųiirštantis yra tik-

puotomis.
Antra, neturėtume pa

miršti ir taip vadinamų pro
ginių parengimų. Mūsų isto
rija, raštija yra pilna gar
bingų vardų- Kodėl jų ne
pagerbti renginiu, kodėl ne--’ 
supažindinti mūsų jaunimo 
su mūsų istorijos didvyriais 
tautos kultūros baruose. 
Vien tik šįmet galėtume pa- 
?gerbti Dr. J. Basanavičių 
130 metų nuo jo gimimo), 

vysk. M. Valančių (180 m. 
nuo jo gimimo), B. Sruogą 
(85 m. nuo gim.), F. Kirsą 
(90 m. nuo gim.) kultūriniais 
renginiais.

Trečia, laikas daugiau 
mūsų vadovaujantiems 
veiksniams susirūpinti teat
ru. Adelaidės Vaidila, Syd
nejaus Atžala jau seniai 
įrodę savo pajėgumą ir pa
siektas pozicijas lietuviškoje 
bendruomenėje. Tačiau ar 
ateina į galvą vadovaujan
tiems organams susirūpinti 
teatrais ir jų problemomis. 
Po Atžalos jubiliejinio 25- 
metų gyvavimo sukakties 
spektaklio ’’Čičinskas” į sce
ną nebuvo įnešta nė viena

Lidija Šimkutė

BEVARDIS TOLIS

Mėlyno dangaus fone 
Didėjo sulaužyti šešėliai.

Pėdų sutrypta Žolė
Išdavė sudrumstąramybę.

O upė nusinešanti laiką
Priminė
Negyventą dieną.

Su hibisko žiedu ' 
žiūriu 
į nepaliečiamą erdvę.

Ilgesys liejasi 
į bevardį tolį, 
tapdamas pažadu.

tai žmogus! Jo siela. Ji reik
tų mylėti labiau už viską, 
nes jame yra paslėptas pats 
Dievas...n/1 .•

Tomas žiūrėjo į jį nuste
bęs, nes tik dabar pastebėjo 
mažą kryžiuką jo pilko švar
ko atlape.

— Jūs kunigas?
— Krikščionybės teolo

gas, — šypsodamas atsakė 
Marija. — Bet jau laikas, 
drauguži, mums skirtis. La-, 
bai buvo malonu jus pažinti. 
Telydi jus Dievas jūsų gy
venimo kely, — šypsojosi jis 
nuoširdžiai spausdamas 
Tomo ranką. 

gėlytė, oficialiai nei Krašto. 
Valdyba, nei jokia kita or
ganizacija nepasiuntė ma
žiausio sveikinimo. Turbūt 
mažai kas žino, kiek nervų ir 
pasišventimo bei laiko- pa
reikalauja spektaklio paruo
šimas. O teatrą, lygiai kaip 
chorą, tautinių šokių grupę 
privalėtų turėti kiekviena 
didesnė lietuviška kolonija. 
Džiugu skaityti spaudoje, 
kad Melbourne teatralai su
bruzdo ir žada atgaivinti te
atrą.

Ketvirta, mūsų chorai be 
kasmetinių ataskaitinių 
koncertų turėtų bandyti pa
ruošti linksmesnio, šiupinio 
pobūdžio renginių, nors kiek 
žinau, Adelaidėje ir Mel
bourne šios rūšies vakaro
nės jau ruošiamos.

Penkta, kas atsitiko su 
jaunimo talentų vakarais? 
Jie kažkodėl ruošiami tik 
Australijos Lietuvių Dienu 
metu. O jaunimas, sekdamas 
amerikiečių jaunimo teatro 
’’Antrasis kaimas” pėdomis 
satyriniais vaizdeliais, kup
letais galėtų skaniai pasi
juokti iš mūsų kasdieninio 
surembėjusio gyvenimo.

Šešta, apylinkės valdybos 
turėtų peržiūrėti ir « atšvie
žinti mūsų didžiųjų švenčių 
minėjimų programas, kurios 
daugeliu atvejų yra toks 
šablonas, kad daugelis tau
tiečių iš anksto numato ir 
žino programos turinį.

Dr. A. Mauragis spaudoje 
yra pareiškęs, kad. į minėji
mą ateiname atlikti tautinės 
pareigos, o ne pasižiūrėti

■ spektaklio. Šventa tiesa, bet 
tikėtis, kad ir meninė1 dalis 
būtų bent tinkamai prista
tyta ir neerzintų publikos, 
taip pat yra būtina. Pasku
tinę dieną paruoštas minėji
mas niekad nepasiseks. Iš 
Draktikos žinau, nes ne kar

Tebeturi dar lietuviai ir žemaičiai visų brangiausią pa
likimą savo bočių prabočių, t.y. savo kalbą, kurią idant 
išplėštų iš nasrų visa ryjančio laiko ir pastatytų šalip kal
bų mokytų, turi aną šiandien dailinti.

Simonas Daukantas
‘ - > .. *3» ’..f ’ ' ■ , . '

— Lietuva, ką tau vis Nemunas kalba?
— Kuo aš didžiuojuos. iš amžių įgijus.

7. . 1 gi išaudė jtau amžių tos gijos? X ?
— Tavąją garbę’ — lietuvišką’kalbą? ■

Petras Vaičiūnas

.??
Kalba tarnauja mokslui, menui ir dorai. Savo kalba 

žmogus savinasi pasaulį, jo įspūdžius pagaudamas žo
džiais. Kalbėdamas kiekvienas žmogus padaro ryškią 
savo asmenybę, ir todėl jis yra nors mažas menininkas. 
Vėl kalba žmogus apsireiškia ir žmogumu. Kalboj žmonių 
santykiai pasidaro regimais ir girdimais.

Vydūnas

tą ir ne du esu buvęs minėji
mo meninės dalies dalyviu, 
organizatorių nedovanotiną 
atsinešimą į parengimo rei
kalus. Atvykęs kartą į vieną 
tokį rengtą minėjimą pus
valandžiu anksčiau, neradau 
dar nė vieno iš organizato
rių. Scenoje prikrauta kė
džių ir salę dar nevalytą po 
kokio tai praėjusio pasi
linksminimo. Paskutinę mi
nutę, kada jau reikėjo pra
dėti minėjimą, scenon įbėgo 
uždusęs vienas iš organiza
torių pradėjo tvarkyti sce
ną, tiesti vėliavą, tvarkyti 
šviesas, ieškodamas žmo
gaus, kuris atidarytų už
dangą pradedant minėjimą. 
Visa tai skaitau nedovano
tinu reikalu, tiesiog apsilei
dimu. Apylinkės valdybos 
narys kultūriniams reika
lams turėtų iš anksto pasi- 
kviestęs talkon patarėjus 
planuoti programą. Nesa
kau, kad kokybės atžvilgiu ji 
visados gali pavykti, bet 
technikiniu požiūriu. minėjir 
mo programa."i-*-turėtą 
praeiti sklandžiai ir kultū
ringai.

Šiais savo keliais išsireiš
kimais nenoriu nieko barti 
ar peikti. Žinau, kaip sunkiai 
sudaromos mūsų sąlygose 
valdybos - tai tik kelių pasi
šventėlių idealistų dėka. 
Tačiau ją sudarius tie pasi
šventėliai turėtų nešti užsi
dėtą naštą visos kadencijos 
metu garbingai ir patvariai.

Baigiant šias kelias pasta
bas noriu pabrėžti, kad kul
tūriniais reiškiniais turėtu
me ypatingai sieldtis ir rū- 
pinjtisu i Tik <; giliai. -persiėmęs 
sava lietuviška kultūra ir 
patiekdamas ją kitiems šią 
dienų kultūringoje šviesoje 
mes išsaugosim lietuviškąjį 
gyvastingumą ir jo tęstinu
mą.
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Iš Shell tautybių festivalio
Atkelta iš psi. 3

lorinės reikšmės yra tuščias, 
beprasmiškas multitauti- 
niame koncerte. Specifiškai, 
visos etninės grupės daly
vaujančios Shell festivalyje, 
yra savo tautos audinys sa
vame ar svetimame krašte 
brendęs. Jų vertingumas 
matuojamas pajėgumu išlai
kyti tautinį savitumą. Meni
niu bei kultūriniu požiūriu, 
folkloriniame mene vertės 
neturi grupės, pretenduo
jančios į baletą ar ’’naują 
kūrybą”. Mėgėjai negali pa
siekti, iš jų ir nereikalauja
ma baleto technikos, o nau- 
jalaikiai folkloriniai kūriniai 
negali išaugti svetimoje dir
voje. Įdomūs ir vertingi tik 
autentiški vienetai.

Šio festivalio lobyne, pa
gal charakterį, išsiskyrė 
Azija, Afrika, arabiški Rytai 
ir Europos pietūs, vidurys ir 
šiaurė. Azijos šokėjai šokio 
prasmę išreiškia siaurais 
žingsniais, mažais rankų, 
pirštų ir galvos judesiais 
(Indija, Japonija). Išaugu-. 
siems budizmo filosofijoje 
nereikia plačios erdvės; gė
ris ir grožis yra žmogaus 
viduje, jam išreikšti užtenka 
pirštų ar akių judesio.

Sensualiniai rytiečių šo
kiai gimė haremuose. Net ir 
sumoderninta versija turi 
haremo tradicijas. Erotiški 
moterų šokiai skirti stebin
čių vyrų malonumui, gru
puojasi apie haremo kara
lienę. Armėnai haremo tra
dicijas sujungia su mongo
liškomis. Po grakštaus ha- 
remiško moterų šokio paky
la pasyvūs vyrai, aukštais 
pašokimais, -eųtūpčiojimais 
dėm(Jiistruoja-'~savD' mitrti'- 
mą, jėgą ir vyrišką pranašu
mą užaugusiu Kazachstano 
stepėse. (Iš stepių tautų ru
sai savinas šokį ’’kazoką ”). 
Užbaigai visi šokėjai susi
jungia nepriklausomybės 
šokiui.

Afrikos gentį būgnai su
šaukia pasisekusios me
džioklės šventei ar tradici
nei apeigai, bet pusnuogiai 
šokėjai, vyrai ir moterys šo
ka atskirai vieni nuo kitų.

Europos tautų tradicijose 
išskirtinos trys grupės — 
pietų, vidurio ir šiaurės. Iš
skiriant gryną apeiginį šokį, 
visų pagrindinis bruožas 
piršlybinis. Grupiniuose šo
kiuose berno dėmesys mer
ginai,poruojasi; arba bernas 
ieško sau patinkamos, o 
mergina, kad ir užintere- 
suota, bėga ir vilioja.

Pietų Europos geriausi 
atstovai šį kartą buvo italai. 
Nemaža grupė, stipriam 
chorui palydint, šventė vyno 
derliaus šventę dainomis ir 
ugningomis tarantelomis.

Vidurio Europos įdomiau
si buvo šveicarai. Prie šių 
reikėtų priskirti kroatus. Bet 
juos aš sąmoningai išskiriu, 
nes kroatų folkloras gimi- 
ningesnis mūsiškiam, ir 
su lietuviais, skiriu juos prie 
šiaurės Europos grupių. 
Kroatų ”Koleda” ir lietuvių 
’’Gintaras”, per eilę koncer
tų išsiskyrė siaurės Europos 
tautoms prasmingu ugnies, 
šuolio ir sukinio, linijos ir 
rato formos reikšme vaisin
gumui ir derliui, ką kroatai, 
kaip ir lietuviai, išreiškė 
mūsų šokių kubilo, džigūno, 
ir sukčiaus elementais.

Šiauriečių, t.y. mūsų šo
kiai, skirti ne tik akiai, bet ir 
vidaus išgyvenimui, šokėjų 
džiaugsmui. Stilizuodami, 
disciplinuodami sceniniam

pasirodymui dalinai praran
dame džiaugsmingą pasi
reiškimą., "Koleda , mūsų 
’’Gintaro” brolis, užimpona
vo šokėjų mase (apie 80!), 
paliko gilų įspūdį.

Geriausi buvo lietuviai ir 
graikai! Labiausiai man pa
tiko Gintaro ir Laos šokėjai! 
Tokios tai pastabos pasiekė 

. mane. Tai natūralu. Mums 
lietuviams gražiausi, pras
mingiausi mūsų šokiai, gimę 
dievų-, velnių ir demonų ti
kėjime. Kai piemens ragas 
- Kajus Kazokas, sušaldė 
jaunimą, rodos, pakvipo ru
giais; sužydėjo pievų gėlės, 
užgrojo upeliai, sučiauškė 
vyturėliai. Profesionalinės 
technikos stoką atpirko šo
kėjų skoningas apdaras, 
grakšti laikysena, šokio 
darnumas ir autentiškumas.

’’Koks žavus lietuviškas 
šokis. Koks judesio lengvu
mas”, gėrėjosi australas Mr. 
Parry, folklorinių koncertų 
veteranas mudviem užkuli
sy stebint šokantį Gintarą, 
’’tai paukščių skridimas”, 
sušuko. Teko paaiškinti, 
kaip rudeniui atėjus, Lietu
vos paukščiai skrenda į dau
sas.

’’Jūsų šokiai labai ramūs, 
grakštūs, lyriški,” apibrėžė 
jau kelintą kartą stebėjęs 
šokant Gintarą.

Taip, mūsų šokiai lyriški, 
kaip mūsų kraštas, atsakiau.

Tokius šokius atsivežėm 
ne kaip emigrantai savo no
ru apleidę gimtąjį kraštą, 
bet kai išvietinti, bėgliai nuo 
rusiško teroro. Ne taip 
svarbu kokią formą pritai-

Paulius Rūtenis
Praeitų metų pabaigoje 

Kauno dramos teatre buvo 
naujai pastatytas Vinco 
Krėvės ’’Šarūnas”.

1929 metais Valstybės 
Teatre Kaune buvo pirmą 
kartą pastatytas ’’Šarūnas”, 
kuris savo spindesiu, kaip 
rašė tuo metu Balys Sruoga, 
nustelbė kuone visus iki šiol 
statytus veikalus. Pirmąjį 
’’Šarūną” ražisavo Andrius 
Oleka-Žilinskas, inscenizavo 
Petras Vaičiūnas su Adomo 
Galdiko dekoracijomis ir J. 
Gruodžio muzika.

Praeitų metų pastatyme 
kauniečių spektaklio kūrėjai - 
yra Jonas Vaitkus (režisie
rius ir inscenizatorius), J. 
Malinauskaitė (dailininkė) ir 
Algis Martinaitis (kompozi
torius). Žymus jaunas akto
rius Juozas Budraitis sukūrė 
įdomų Šarūno charakterį. 
Viltės rolėje pasirodė pa
garsėjusi Lietuvoje R. Sta
liliūnaitė. Recenzentas V. 
Vasiliauskas savo įdomią 
recenziją apie Krėvės ’’Ša
rūną” baigia šiais žodžiais: 
”V. Krėvės ’senų dienų gy
venimo pasaka* Kauno dra
mos teatre patvirtina vaidi
los Rainio žodžius — ’’Didis 
daiktas - pasaka! Amžių 
prasmė joje glūdi. Daugel ji 
porina žmogui, kuris nori 
suprasti jos kalbą”.

♦ ♦ ♦

Lietuviams gerai žinomo 
tautinio ansamblio kūrėjo 
Jono Švedo mirties metinės 
1908 - 1971) buvo įdomiai 
Kravestos Kauno viešosios 

ibliotekos auditorijoje va
sario mėnesį.

kome, liniją, ratą, ar kadri- 
' lių, svarbu išvengti skolinių, 
naujoviškų eksperimentų 
disonansiškais bruožais, ko 
iki šiol Gintaro grupė išven-
gė. Šokėjai drąsa, grakštu
mu ir choreografišku pras
mingumu sėkmingai, jau 
keli metai iš eilės, reprezen
tuoja lietuvių bendruomenę 
folkloriniame festivalyje di
džiulėje operos koncertų sa
lės scenoje. Ir tai dirbantis 
jaunimas, nuo tėvų jau ne
priklausantis, inteligentiš
kas; savanoriškai, sąmonin
gai pasiėmęs reprezentantų 
rolę iš meilės tradicijai, iš 
pareigos tautai. Gintaro kū

rybingumas reiškiasi dėka 
lietuviškai tradicijai atsida
vusių vadovų ir šokėjų.

Naujokai Shell festivalyje 
jauniai, ’’Sūkurio” grupės 
šokėjai, pereitais metais 
Gintaro įvesti į festivalį. Ši 
jauna grupė šiais metais bu
vo įtraukta į mažesnių, pra
dedančių grupių programą 
rekordavimo salėje. Šis at
žalynas, naujokai tarptauti
nio koncerto scenoje, pašoko 
[>orą šokių. Pasižymėjo kuk- 
umu, nebloga orientacija 

neįprastoje, mažoje scenoje. 
Tai sūnūs ir dukros suorga
nizuoti, suvežami į repetici
jas tėvų, užaugusių savait
galio mokyklos, vaikų teatro 
ir skautų tradicijose. Apdo
vanojimo šokis įdomus folk
loriškai, neturėjo reikalingo 
efekto scenoje.i Rankšluoš- 
čiai apsunkino lieknas šokė
jas, apkrovė nereikalingu 
balastu. Gyvas;- gražus Gy- 
vataras labiau parodė jau
nučių šokėjų grakštumą.

Ava Saudargienė

■U'.-. >•
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atgarsiai

Smuikininkas Izidorius 
Vasiliūnas jau eilę metų 
rengdamas rečitalius garsi
na mūsų kompozitorių kūri
nius ir juos pats atlieka. Jam 
talkininkauja jo sūnus pia
nistas vargonininkas Vyte
nis, neperseniausiai viešėjęs 
Australijoje. Kovo mėn. su
rengtame rečitalyje Čikago
je abu menininkai šalia pa
saulinių kompozitorių kūri
nių grojo J. Gaidelio sonatą 
smuikui ir jauno kompozito
riaus Vytauto Bakšio ”In 
memoriam J.S. Bach”. Reči
talis praėjo su dideliu pasi
sekimu. Šiuos du rimtus 
muzikos atlikėjus būtų pats 
laikas pasikviesti į Austra
liją.

♦ ♦ ♦ ■

Knygų rinkoje išeivijoje 
pasirodė rašytojo drama
turgo Algirdo Landsbergio 
knyga ’’Trys dramos — 
Barzda, Paskutinis piknikas 
ir Sudiev, mano karaliau”. 
Išleido A. Mackaus Knygų 
Leidimo Fondas. Draugo 
kultūriniame priede rašoma:- 
’’Visos šios trys dramos mū
sų scenose (Amerikoje) jau 
vaidintos dar prieš išleidi
mą. Tad ir šitos puikiai su
styguotos A. Landsbergio 
dramos nepabos scenoje re
gimos net kelis kartus, nes 
kiekvienas kolektyvas ir re
žisierius bus įdomūs grynai 
savąja veikalų interpretaci
ja. A. Landsbergis mūsuose 
paprastai laikomas moder
niu dramaturgu, tačiau toli 
gražu neatšokęs nuo realy
bės tiek formos, tiek temos 
prasme”.

♦ ♦ ♦ >

Išvyka į
Klijentams pageidaujant, 

suorganizavome dar vieną 
ekskursiją į Lietuvą, šiems 
metams, su

10 NAKTŲ VILNIUJE
Ekskursija iš Australijos 

išvyksta rugsėjo 8 d. pro 
Singapūrą ir Maskvą į Vil
nių. Po to į Rygą, Leningra
dą ir namo. Grupei vadovaus 
mūsų Brisbano skyriaus 
tarnautoja Valentina Luc- 
kutė. Norintieji vykti, sku
biai registruokitės mūsų 
įstaigoje arba Jums arti
miausiame skyriuje, nes 
vietos ribotos.

SYDNEY: 280 Pitt St.,
tel. (02) 264-2008

,■ MELBOURNE: 59 Queen
u Palanda st.,teL (03)62-7758TT ADELAIDE: 229 Rundle St.

w tel. (08) 223-7817TPaVel BRISBANE: Cnr. Elizabeth
& EDWARD streets, 
tel. (07) 221-3177

PERTH: 6th Fir. AMP Bldg. 
140 St. George’s Tc., 
tel. (06' ' -7371

Aktorius Vitalis Žukaus
kas Anglijos lietuvių kvie
čiamas vyksta gastrolėms, 
kurias jis praves birželio vi
dury. Turiu paminėti kad 
jernai Čikagoje vykstant 
lenktajam dramos festiva- 
iui, festivalį pradėjo Vitalis 
Žukauskas ’’vieno žmogaus 
teatru” sutraukdamas re
kordinį publikos skaičių.

♦ ♦ ♦
Čikagos "Margutis” pra

dėdamas savo 50-sius metus 
sutelkęs talentingų žmonių 
balandžio 11 d. Jaunimo
Centre pastatė mūsų iški-

Vasario 16 gimnazijai
Atkelta iš psl. 2

• eįoia
• ib • hsnev .gsm 

tą žemę, Vėl pavasaris pas 
mus. Pirmą kartą pasirody
dama sceniniame darbe, per 
santuoką išviliota iš Mel- 
bourno, Dalia Mucieniekaitė 
- Kaminskienė šį moterų 
kvartetą gražiai palydėjo 
pianinu.

Galiausiai, visus sceninius

bojama tik iki DM 75.000; 
papasakojo pastatų ir bend
rabučio atremontavimo rei
kalingumo galimus vargus ir 
ateityje numatomus rūpes
čius šios gimnazijos tęstinu
me. Jonas, pats baigęs 
mokslus ir dirbąs savo pro
fesijoje, stengėsi supažinti 
klausytojus, kokia reikšmė 
ir pareiga tenka šiai lietu
viškai mokyklai, šviečiant ir 
ruošiant lietuvišką jaunimą 
Lietuvos švietimo ateičiai.

Andrius Binkevičius pa
deklamavo Jono Aisčio eilė
raštį Tėviškės Žemelė. Ro
dos, taip tiko popietės te
mai, lietuvio problema išlikti 
nesugniuždytu, šie Aisčio 
posmai:

Teka Nemunėlis ašarom pasruvęs, 
Ir šilai dūsuoja aimana gilia, 
Tik laisvai negali atsidusti lietuvis, 
Anei pasiskųsti kruvina dalia...

Nepajėgs išplėšti niekas iš krūtinės, 
Nebent tik išplėštų su pačia širdim — 
Nepakeis mums niekas mylimos tėvynės, 
Tai dėl to ir niekas jos mums neatims.

Regina Pranckūnaitė su 
įvadinamom - palyginamom 

apibūdinamom mintim pa
skaitė dvi pasakėčias: Gu
žas, varna ir kiaulė bei Ka
reiviai ir šunys.

Nemuno Dukros, kaip vi
sada, puikiai padainavo tris 
dainas: Ežero tyla, Per gim-

Lietuvą

Valentina Luckutė

lauš satyrininko Antano 
Gustaičio tragikomediją
’’Mėnulio užtemimas1’. 
Spektaklyje dalyvavo Aus
tralijoje, viešėjęs, ,-jpolistąą 
Bernardas Prapuoleniu omš

♦ ♦ ♦

Lietuvių Literatūros Bi
čiuliai Čikagoje išleido Ana
tolijaus Kairio dviejų dra
mų knygą ’’Vyskupo sodas” 
ir ’’Kryžkelė”. Jos parašytos 
populiariai, įprastu A. Kai
rio stiliumi. Gaila, kad abi 
dramos reikalauja daug ak
torių ir statistų." *

pasirodymus, lyg vainikuo
damas, užbaigė Sietynas 
Kubilius, tvirtai, skambiai ir 
ilgesingai padeklamuoda
mas Bern. Brazdžionio Tris 
Vizijas, kuriomis poetas, 
mylėdamas žmogų, ragina jį 
žvelgti į savo turtingą, nors 
dažnai tragišką, būti.

Vasario 16-sios gimnazijai 
paremti sekmadienio pietų 
Kinas, aukos pinigais, a.a.

ono Žygo tapybos didesni 

ir mažesni kūriniai prieina
momis kainomis bei loterija, 
sėkmingai atlygino rengėjų 
pastangas telkiant lėšas 
gimnazijos išlaikymui. Žinia, 
tai ne vienkartinis užsiėmi
mas.

E. Jačiunskienė-Bulienė
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In sickness 
and in health

.better value for 
your dollar.

j J -in ; j
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p^When you’re
''enjoying good health,
you want to know that your tax dollarsWeuM 
being spent wisely and efficiently providing**^ 
health care for those less fortunate than you.

And when you’re sick, you want high quality 
health services at reasonable cost.
From September 1, there will be changes in 
Australia’s health care system.

The changes are necessary because the cost of 
providing health care has been getting out of hand. 
There has been waste and inefficiency.

There is no such thing as a free health service. 
Someone pays. And it is the tax payer and health 
fund members who have been footing the bill.
This is how the changes will affect you:

From September 1, free medical and hospital care 
will be provided by the Commonwealth only to those 
in need .There are an estimated three million people, 
or just under 25% of our total population who qualify 
and who will not have to pay for their basic medical 
and hospital care:
• Pensioners with Pensioner Health Benefits Cards.
• Migrants and refugees in their first six months in 

Australia.

• Unemployed (and 
their dependants) who 

■F" meet the Pensioner
Health Benefit income test, 

and people on special Social 
Security ^enefits^-^ oth:

• People on a specified low income. For example: '
Married couples - no children $160/week
Married couples - 2 children $200/week
Single parents - 2 children $180/week
Single people - $96/week

Incentives to those who pay for their own health care.
Now, the majority of Australians can choose and 

obtain their own health care needs, with these incentives:
• Tax rebates on basic health insurance premiums 

(this applies from July 1).
• Commonwealth medical benefits paid to all those 

insured with a registered health fund.
Therefore, there are sound reasons for joining a 

registered health insurance scheme.
Those who don’t insure with a registered health fund 

miss out on these benefits and could have to pay all 
their medical and hospital bills. k

Full details of the new arrangements Zr”7/ 
are contained in a Department of Health yqj
pamphlet out soon.

Authorised by the Commonwealth Government.
DOH.97.36Z51
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LAIŠKAS

REDAKCIJAIJaunimo laiškai
Skelbiame šį straipsnį iš 

’’Tėviškės Žiburių” tikėda
mi, kad jis savo aktualumu 
gana svarbus ir Australijos 
lietuviams,' ypač jaunimui. 
Red.

susirašinėjimas turėtų eiti lietuvų ka'lba. Tarp amerikiečių, 
kanadiečių ir australiečių, žinoma, skverbtųsi anglų kalba,-, 
nes jaunieji ir savo pobūviuose jąvartoja, tačiau sąmonin
gai reikėtų vartoti lietuvių kalbą, kiek tai yra įmanoma. 
Pietų Amerikoje gyvenantieji, rašydami laiškus 
šiauriečiams, bus priversti vartoti lietuvų kalbą, nes 

• šiauriečiai nemoka nei ispaniškai, nei portugališkai. Taip 
pat ir šiauriečiai, rašydami.pietiečiams, bus priversti grieb
tis lietuvių kalbos dėl tos pačios priežasties. Tuo būdu 
lietuvų kalba taps tarptautine susirašinėjimo kalba, 
panašiai kaip ir bendrose šiauriečių-pietiečių stovyklose, 
kuriose dalyvauja iš daugelio kraštų suvažiavęs lietuvių 
jaunimas. Naudinga būtų plėsti išeivijos jaunimo 
susirašinėjimąir su pavergtos Lietuvos jaunimu. Jau dabar 
ateina vienas kitas laiškas į laikraščių redakcijas, prašantis 
adresų susirašinėjimui. Deja, tokiem užmojam kelią pas
toja okupacinė cenzįra. Dėlto neįmanoma išplėsti 
jaunimo susirašinėjimo plačiu mastu. Visdėlto yra įm
anoma tai padaryti siauru mastu, apsiribojant savo 
giminėmis, jų pažįstamais ir pan. Šiuo atveju neįmanomas 
koks nors Organizuotas patikimas planas, juoba, kad 
sovietinė sistema stengtųsi jį panaudoti savo propagandai 
ir iškreipti susirašinėjimo prasmę.

Kadaise “Tėviškės Žiburiuose” buvo keliama mintis 
adėti susirašinėjimą laiškais tarp išblaškyto lietuvių 
animo. Tuomet dar nebuvo Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
jungos, izoliacija dar nebuvo taip stipriai jaučiama, ir iš- 
Itoji mintis nerado pritarimo. Dabar, po daugelio metų, 
| iškilo ta pati mintis ir tai jau nebe spaudoje, o Jaunimo 
jungos planuotojų sluogsniuose. Ji jau skelbiama kaip 
>na veiklos pozicijų. Nors dalykas jau kiek pavėluotas, 
Sau nėra nustojęs savo aktualumo, kuris dabar buvo 
justas paties jaunimo. Tai ženklas, jog atėjo metas stip- 
iti lietuviškas jaunimo gretas. Keliaujantieji po pasaulį 
unuoliai pastebėjo, kad yra gana daug izoliuoto jaunimo 
linuose kraštuose. Vieni jų gyvena toli nuo lietuviškų 
Iltinių ir jaučia vis didėjantį dvasinį nutolimą, kiti yra 
kūrę didmiesčiuose, kur yra nemažai lietuvių, tačiau jų 
tuma nelabai šildo, nes yra dominuojama vyresniosios 
irtos tautiečių. O jaunam žmogui rūpi savosios kartos 
utiečiai ir tautietės. Dėlto jo žvilgsnis natūraliai krypsta į 
ndraamžius ne tik savoje aplinkoje, bet ir kitur, 
elionės į kitus kraštus nevisiem prieinamos, o laiškai — 
iti pigiausia ryšio priemonė.

TAD jaunimo susirašinėjimas laiškais išjudėtų’ 
k plačiu mastu, reikia nuolatinio judintojo, or

ganizuojančio visą sistemą. Vienas tokių judintojų 
įlėtų būti Jaunimo Ryšių Centras Čikagoje. Juk jis ir 
ivo. įsteigtas su mintimi būti išblaškyto jaunimo 
šinihku. Sustiprinus to centro personalą, būtų galima 
ūkti sąjūdžio pradžios. Žinoma, vadovauti, nustatyti 
[grindines gaires turėtų Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
yungos valdyba, remiama atskirų kraštų valdybų. Gavęs 
įtartą planą bei uždavinį, Ryšių Centras galėtų pradėti 
irbą. Visų pirma jis turėtų surinkti adresus norinčių 
įlyvauti susirašinėjime, pradėti trumpą informaciją apie 
ekvienądalyvį ir visa tai paskleisti visuose kraštuose, kur 
likia jaunimo organizacijos. Tai būtų PLJ Sąjungos už- 
ivinys, bet neturėtų likti nuošaliai ir kitos organizacijos, 
lipateitininkai, skautai, meno sambūriai, sporto klubai ir 
t. Tie organizuoti vienetai galėtų savo keliu skatinti 
įsirašinejimą ir jį išplėšti, t uo budu ilgainiui susiuarytų 
gir gijų voratinklis, apimantis lietuvių jaunimu visame .

tūlyje. Jis jungtų išblaškytą jaunimą ir nubiaFgaivintų 
sius, kuriuos sunkina geografinė toluma ir izoliacija, 
aukianti įsilieti į gyvenamojo krašto visuomenę ir joje 
iškęsti.

OKS plataus masto susirašinėj imas padėtų ne tiktai 
; bei izoliaciją, bet ir stipr 

~ rintų lietuvišką nusiteikimą. Visų pirma

TAD jaunimo susirašinėjimas laiškais išju 
k plačiu mastu, reikia nuolatinio judintojo,

TOKS plataus masto susiras 
nugalėti geografinę erdvę

Skelbimas

ŠVENTO RASTO TYRINĖTOJŲ GARSINIMAS
I '‘"-‘T'?/'•

Dievo Karalystė
Tęsinys

Pirmųjų įstatymo plokščių sudaužymas atvaizdino 
įstatymo sandoros nepasisekimą delei ”kūniškų silpny
bių”, panašiai ir antrosios plokštys atvaizdino Naująją 
Sandorą, kurios Tarpininkas bus Kristus, ir kuri turės 
pasisekimą. Šita Naujoji Sandora bus vykdoma pasaulyje 
po "Kristaus Kūno” užbaigimo. Tuo tarpu tebeįvyksta iš
rinkimas sąnarių didžiojo Pranašo, panašaus į Mozę. (Ap. 
Darb. 3:23) Reikia pastebėti, kad Mozė buvo perkeistas 
po to kai buvo duotos antrosios įstatymo plokštys (at
vaizdinančios Naują Sandorą) ir kad tik po to jo veidas 
spindėjo taip, kad reikėjo prisidengti gaubte.

Karalystės įkūrimą seks tokie išgąstingi įvykiai, kurie 
privers visą pasaulį drebėti iš baimės ir linksmai priimti 
Viešpaties Pateptąjį kaip Karalių visos žemės. Kaip Izra
elis, pamatęs baisėtinus reiškinius ir išgirdęs gąsdinan
čius garsus Sinajuje, maldavo Viešpatį, kad nebekalbėtų 
jiems; taip ir čia, visi norės, kad Viešpats Jehova liautųsi 
kalbėjęs į juos savo rūstybėje, vargindamas juos savo 
užsidegimu ir nemalonumu. Jie greičiau norės klausyti 
didžiojo Tarpininko, pripažindami jį Karaliumi, kurį Je
hova pastatė ant jų — Emanuėlį, Kuris buvo Mozės at
vaizdintas — gaubte prisidengusįjį Pranašą, Kunigą ir 
Karalių. — Palyging Žyd. 12:19 ir Psal. 2:5, 6.

Bus daugiau

Mylį tiesą literatūros gausite veltui. Rašykite: P. Ba
šinskas, 16 Burlington Str., Holland Park, Qld. 4121

Adelaidinės pabiros
kienė, ir Sietyną Kubilių.

Buvo renkamos Vasario 
16 gimnazijai aukos ir visas 
popietės pelnas paskirtas 
jos naudai.

Adelaidės Lietuvių Kata
likių Moterų Draugijos 
21-masis šiupinys įvyko ge
gužės 23 d. Šv. Kazimiero 
Earapijos salėje. Šiupinys 

uvo truputį skirtingas; be 
pranešėjo, kuris šiupiniui 
priduoda linksmą eigą ir nu
teikia žiūrovus savo sąmo
jumi ir anekdotais.

Programoje: Nemuno
Dukros, Viktoras Baltutis 

— skaitė savo feljetoaą^-Vaidi- 
los teatro aktoriai suvaidino 
du Pr. Pusdešrio vaizdelius 
ir V. Krėvės dramos ’’Žento” 
vieną veiksmą. Šiupinį pa
ruošė Vytautas Opulskis.

♦__♦

ALB savaitgalio mokyklos 
balius įvyko gegužės 2 d. 
Lietuvių Namuose. Gaila, 
kad gražiai tėvų komiteto 
paruoštas vakaras, nesu
traukė didesnio skaičiaus 
dalyvių. Atrodo, kad litua
nistiniu auklėjimu mažai be
sirūpiname.

Sėkmingiausi Adelaidėje 
pinigų sukaupimui parengi
mai yra sekmadienio pietūs 
ir loterija arba mugės, kur 
suaukoti kepsniai ir pyragai 
be didelio vargo išparduo
dami. Bet kokio baliaus ren
gėjai turi gerai pagalvoti, 
prieš ruošdami balių, nes 
vien tik orchestras atima 
kelis šimtus už bilietus su
rinktų pinigų, o kur dar 
kitos išlaidos!

ALB Adelaidės Apylinkės 
Valdyba gegužės 31 d. Lie
tuvių Namuose suruošė Va
sario 16 gimnazijos 30 metų 
sukakties minėjimą. Popietę 
atidarė Apylinkės Valdybos 
narė kultūros reikalams 
Bronė Mockūnienė. Apie li
tuanistinį švietimą, Bronės 
Mockūnienės paruoštą žodį, 
Serskaitė Elena Bulienė. 

onas Mockūnas pateikė 
žiupsnelį žinių apie savo ap
silankymą Vasario 16 gim
nazijoje ir gimnazijos svarbą 
išeivijos lietuviams.

Meninėje programos da
lyje girdėjome Andrių Bin- 
kevičių, Reginą Pranckū- 
naitę, moterų kvartetą: Ne
muno Dukros, kurioms 
akompanavo Dalia Kamins-

Kartais tenka stebėtis 
adelaidiškių dosnumu, o 
kartais... net sunku rasti žo-_ 
dį šiam menkavertiškumui 
nusakyti. Kalbu apie ruošia
mų loterijy jfantus - laimi- 

'kniS.^Tafp vertingų daiktų 
pasitaiko ir šiukšlių, kurių 
kelias į šiukšlyną. Stebiuosi 
tais, kurie drįsta tokias 
šiukšles pasiūlyti ruošiamai 
loterijai. Todėl nenuostabu 
jei kartais atsisakoma pirkti 
tokios loterijos bilietų.

ALB Adelaidės Apylinkės 
Valdyba buvo paskelbusi 
rūbų vajų nepasiturintiems 
Punsko lietuviams sušelpti. 
Surinkta daug ir gerų rūbų, 
kurie persiųsti Apylinkės 
Valdybos lėšomis į Punską.

Šiais metais Australian 
Council išleido etninių gru
pių menininkų ir kultūrinin
kų indeksą - rodyklę, kuria
me be daugybės klaidų, apie 
tai jau buvo rašyta Mūsų 
Pastogėje, adelaidiškiai be
veik visiškai nepaminėti. 
Užklausus, kodėl taip įvyko, 
gautas atsakymas, kad buvo 
kreiptasi į visas etnines 
grupes, kad pristatytų ži
nias apie savo menininkus ir 
kūrėjus. Kreiptasi buvo ne 
tiesioginiai, bet paskelbiant

Adelaidės Apylinkės Val
dyba žada šią klaidą atitai- 
syti ir priede, kuris turėtų 
pasirodyti už poros mėnesių, 
patalpinti visus Adelaidės 
lietuvius menininkus, meno

KAS LIETUVIŠKAI NEKALBA, 
TAS LIETUVIŠKAI IR NEGALVOJA; 
KAS LIETUVIŠKAI NEGALVOJA, 
TAS LIETUVIŠKAI IR NEGYVENA!

MūsųPastogė Nr. 24,1984.6^$pA . »•

Gerb. p. Redaktoriau
Kreipiu Jūsų dėmesį į 

straipsnį M.P. Nr. 21 (1686) 
pavadintą ’’Susimąstymai 
prie Naujo Sydnejaus Lie
tuvių Klubo”. Jame yra ne
teisybių kurios rašomos kai
po faktai. Autorius rašo kad 
apie naują pastatą nebuvo 
"nei skelbta nei komentuo
ta”. Jeigu atidžiau skaitytų 
M.P. tai psl. 8 rastų kvieti
mą naujas klubo patalpas 
aplankyti. Šis kvietimas 
randasi M.P. jau kelias sa
vaites. Toliau rašo, kad 
priestatą statydama "klubo 
vadovybė viską vykdė atro
do, vien savo supratimu ne
pasitariant su platesniais 
visuomeniniais sluogsniais”. 
Ką tik nutariant 'klubą pra
tęsti buvo sušauktas visų 
Sydney lietuvių organizacijų 
atstovų susirinkimas kad jie 
galėtų pristatyti jų reikala
vimus ir pasiūlymus. Gaila, 
bet ne visos organizacijos 
matė reikalo šiame susirin
kime dalyvauti. Atrodo kad 
’’bendruomenėje ar jos ribo- 

*se veikiantieji visuomeniniai 
bei kultūriniai vienetai neiš
drįso į šį reikalą kištis”. Ar 
tai klubo kaltė? Vien tik 
sportininkai pristatė konk
rečių pageidavimų. Deja, dėl 
finansinių priežasčių jų ne- g 
buvo galima išpildyti. Dau- I 
gumas kitų organizacijų pri- ” 
tarė pradiniams planams 
arba visai neatsiliepė.

Autorius rašo kad ’’Iška
bintieji projekto planai nie
ko nepasakė atsimenant, 
kad ne visi planus moka 
skaityti ir negalėjo susida
ryti vaizdo...” Planus iška
binant buvo spaudoje skelb- 4 
ta, kad sekmadieniais klube 
budės du direktoriai kurie 
galės planus išaiškinti ir 
priimti pasiūlytus pakeiti
mus. Deja vėl, susido
mėjimo beveik ir nebuvo.

Iš straipsnio susidaro 
nuomonė, kad klubo valdyba 
patys vieni užsimojo šį didelį . 
projektą.1979 fėėtų meti- g 
niame narių susirinkime ga- * 
lutiniai planai buvo patiekti. 
Sekė daug diskusijų šiuo 
reikalu ir balsų dauguma 
nariai pritarė ir įpareigojo 
valdybą vykdyti statybą. 
Yra aišku kad šio straipsnio 
autorius, kuris nedrįso įdėti 
savo pavardės, neturi jokio 
supratimo, kas klube vyko 
per paskutinius trejus 
metus. Galbūt jis yra vienas 
iš tų kurie ’’tik. reikalų ver- > 
čiamas pasirodo klube”.

Su pagarbą
Kęstas Protas

iff '

S

vienetus ir kitus! kultūrinių- * 
kus.

Jei manai, kad tu niekam 
■neberūpi ir niekas tavimi 
nebesiaomi, pabandyk ne
sumokėti poros sąskaitų.

Vibaltis

11



SPAUDOS SĄJUNGOS
INFORMACIJA

(Patikslinimas)

Pasitraukusią iš Mūsų 
Pastogės administratorės 
pareigų ilgametę darbuotoją E. Liudą Stašionienę pager
iant Liet. B-nės Spaudos 

Sąjungos Komitetas liepos 
12 d. (ne liepos 5, kaip buvo 
pranešta), sekm., 6 vai.

rengia jai išleistuves. Norį 
šiose išleistuvėse dalyvauti 
prašomi registruotis iki lie
pos 5 d. pas p. L. Cox tel. 
631 5539 arba 631 3688. Da
lyvavimas 10 dolerių asme
niui.
NAUJŲ SYD. LIET. 
KLUBO PATALPŲ

ATIDARYMAS

Sydnejaus Lietuvių Klubo 
naujų patalpų oficialus ati
darymas įvyks liepos 26 d., 
sekm. 4 vai. Pastatą atida-

■ ■ s

Maloniai kviečiame Sydnejaus ir gretimų apylinkių 
lietuvius atsilankyti į Čikagos tautinių šokių ansamblio

GRANDIES Koncertą

liepos 4 d., šeštadienį, 5 vai. vak. Latvių Salėje, 32 
Parnell St. Strathfield.

uaros i.
Įėjimas aukų forma: suaugusiems $ 5,

pensininkams, studentams ir moksleiviams $ 3. 
Vaikams įėjimas nemokamai

tį.

VISUR
VITALIS ŽUKAUSKAS 

ANGLIJOJE

Birželio pradžioje mums 
jau pažįstamas aktorius Vi
talis Žukauskas gastroliuoja 
pas Anglijos lietuvius. Be- 
linksmindamas Anglijos lie
tuvius jis išbus iki liepos

>
ryti pakviestas Bankstown 
miesto burmistras aid. R. 
McCormack ir kiti aukšti 
svečiai.

Po atidarymo įvyks lietu
viška programa ir iškilmingi 
pietūs.

Norį dalyvauti atidarymo 
iškilmėse kviečiami įsigyti 
bilietus - 12 dolerių asme
niui. Į šią kainą įsiskaito 
pietūs ir gėrimai.

Sekite klubo skelbimus 
arba teirautis Liet. Klube 
tel. 708 1414.
SYDNEJAUS LIETUVIŲ

KLUBO PRANEŠIMAS

Gerbiemieji Klubo nariai,
Pranešame, kad nuo bir

želio 1 dienos reikalinga su
mokėti vario mokestį už 
1981/82 finansinius metus.

Nario mokestis nuo šių* 
metų yra 10 dolerių asme
niui.

Syd. Liet. Klubo Valdyba

Išnaudodami ilgąjį savait
galį Sydnejuje lankėsi p.p. 
Pumpučiai iš Melbourne. Čia 
pasibičiuliavę su senais 
draugais, susipažinę ir pasi
gėrėję Sydnejaus lietuvių 
klubu jau pereitą antradienį 
išvyko namų link.

SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBE
16-18 East Terrace Bankstown Tel. 7081414

Birželio 27 d., šešt., 7.30 vai.
ŠOKIAI

Kviečiame visus Jonus, Jones, jų 
šeimas su vaikais, vaikaičiais bei jų 
draugus atsilankyti į nepaprastą

Joninių vakarą

| Liepos 4 d., šešt., 8 v.v. 

ATSISVEIKINIMAS su svečiais iš Či
kagos — GRANDIES Ansambliu

Kviečiame kuo gausiau dalyvauti. 
Neužmirškite atsivesti ir savo moks
leiviško jaunimo.

Liepos 5 d., sekm., 2.30 vai.

SAtšvęskime šį vakarą, šokimais per 
laužą, besidžiaugdami tautinių šokių 
k , grupės SŪKURIO pravedamais šo- 

W kiais, paparčio žiedo ieškojimu.

Turgus

MELBOURNO
APYLINKĖS VALDYBOS

PRANEŠIMAS

’’Grandies” šokėjai iš Či
kagos atvyksta į Melbourną 
autobusu birželio 22 d. 8 vai. 
vakaro. Po vaišių Lietuvių 
Namuose bus išskirstyti 
nakvynei. Tačiau dar reika
linga apnakvyndinti kelis . 
jaunuolius - jaunuoles 22-29 
d.d., todėl maloniai prašome 
melburniškius parodyti lie
tuvišką vaišingumą ir pri
imti juos.

Kas gali priimti pas save 
Sorą švečių, pranešti A. Ži- 

nskui, tel. 93 4258 vakarais 
ir savaitgaliais.

Taip pat reikalinga 4 tau
tiečiai su savo mašinomis, 
kurie galėtų visą grupę nu
vežti trečiadienį 24 arba 
ketvirtadienį 25 birželio į 
Healesville Sanctuary ir pa
rodyti Australijos gamtą ir 
tipiškus žvėris - gyvulius. 
Bus vykstama grupėj nuo 
Lietuvių Namų 10 vai. ryto. 
Iškyla užtrūks apie 6 valan
das. Skambinti A. Žilinskui 
tel 93 4258 vakarais.

Koncertas įvyks sek
madienį birželio 28 d. 4 vai. 
Methodist Ladies College 
salėje, Kew. Po koncerto 
vakarienė Lietuvių Namuo
se. Norį dalyvauti regis

truotis pas p. Bajorą. Daly
vavimo mokestis $ 4.50. 
Kviečiame ir koncerte ir va
karienėj gausiai dalyvauti. 
Jie išvyks pirmadienio rytą į 
Sydney traukiniu

Kviečiame bendruomenės 
narius užmokėti nario mo
kestį kuo greičiau, kad iždi
ninkui nereikėtų raginti. 
Bajoras visad pasiruošęs 
nario - solidarumo mokestį 
priimti.

Apylinkės Valdyba

Kadaise Sydnejaus lietu
vių visuomeniniame ir kul
tūriniame gyvenime plačiai 
reiškęsis Kazys Kemežys, 
sen., neseniai turėjęs sunkią 
operaciją, patalpintas sene
lių priežiūros namuose 
’’Botany Gardens” Nursing 
Home, 90 Botany St. Carl
ton. Linkime greit pasitai
syti ir daug sveikatos.

■ P x •
Birželio 10 d. Perthe pa

laidota Ona Jurgelienė, mirė 
sulaukusi 93 metų. Vietos 
lietuviai a.a. O. Jurgelienę 
pažinio kaip veiklią visuo- 
menininkę.

♦♦♦

VIETOJ M

Pagerbdamas a.a. Oną 
Jurgelienę vietoj gėlių Mūsų 
Pastogei 10 dolerių skyrė A. 
Klimaitis, senj. Ačiū.

SVEČIAS IŠ HAVAJŲ

Jau kelinta savaitė Aus
tralijoje vieši prieš penkioli
ka metų Sydnejuje gyvenęs 
dail. Kazys Žvironas (Aus
tralijoje buvo žinomas Jur
gio Bistricko vardu). Jis čia 
susitiko su senais draugais 
ir bendradarbiais, lankėsi 
Melbourne ir Canberroje ir 
ketina grįžti į Havajus šio 
mėnesio pabaigoje. Jo kelio
nės tikslas, prisipažįsta Ka
zys Žvironas, pavaikščioti 
kadaise pramintais takais, 
pagyventi senais, bedylan- 
čiais sentimentais.

Prieš aPie 15 metų Kazys 
Žvironas persikėlė gyventi į 
Pietų Afriką, čia būdamas 
vedė mirusio pasaulinio 
garso dailininko Prano 
Domšaičio našlę Adelhaide 
Domšaitienę ir prieš keletą 
metų abu persikėlė į Hava
jus.

"5T NAUJA PLOKŠTELĖ
Sydnejiškiai A. ir A. Ado

mėnai keliauja per pasaulį: 
aplankę Lietuvą, jie užsuko į 
Angliją, kur jie kadaise gy
veno, ir per Ameriką grįš į 
Sydney.

ČIKAGOS TAUTINIŲ ŠOKIŲ ANSAMBRLIO

’’GRANDIES” koncertas

Pereitą savaitę Dr. Algio 
ir Jūratės Ivinskiu duktė 
Vida Boyd-Ivinskaitė susi
laukė sūnaus. Tai pirmas 
vaikutis Vidos šeimoje. 
Daug šeimoje džiaugsmo, 
nors Algis ir Jūratė dėl 
to tapo seneliais. .š

įvyks birželio 28 d., sekmadienį, 4 vai. Methodist College Assembly Hall 207 
Barkers Rd., Kew (Melbourne)

Po koncerto bendra vakarienė Melb. Lietuvių Namuose. Dalyvavimas $ 4.50 
asmeniui.

Bilietai ir užsirašymas vakarienei pas iždininką A. Bajorą
Melb. Apylinkės Valdyba

Prieš porą metų Australi
joje viešėję iš Vokietijos 
dvyniai dainininkai ASTRA 
ir ANDY neseniai išleido 
savo įdainuotų dainų plokš
telę ’’Pavasaris”. Plokštelė 
jau gaunama Sydnejaus 
Lietuvių Klubo Bibliotekoje.

Suinteresuotuosius malo
niai kviečiame plokštelę įsi
gyti. Kaina 8 doleriai.

< DIN riJ AUS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
SUSIRINKIMAS

Birželio 28 d., sekmadienį, 3 vai. Lietuvių Klube šau
kiamas ALB Sydnejaus Apylinkės visuotinis metinis

Darbotvarkė: 1. c ’ inkimo atidarymas. 2. 
Prezidiumo rinkimas, b. Mandatų komisijos pranešimai. 
4. Praeito susirinkimo protokolo skaitymas. 5. Ataskaiti- 
.niai valdybos pranešimai: a) pirmininko, b) iždininko, c) 
Revizijos Komisijos, d) Garbes Teismo. 6. Diskusijos dėl 
veiklos pranešimų. 7. Naujos valdybos rinkimai, Revizi
jos kom., Garbės teismo. 8. Organizacijų veiklos praneši
mai. 9. Bėgamieji reikalai. 10. Susirinkimo uždarymas.

Visi skaitlingai dalyvaukime apylinkės susirinkime ir 
atlikim? savo garbės pareigas.

x Sydnejaus Apylinkės Valdyba

Norint atgaivinti Sydne
juje prisnūdusią sporto šaką 
- stalo tenisą, Sydnejaus 
Liet. Klubo vedėjas pasi
kvietė šiai sporto šakai va
dovauti žymų stalo teniso 
veteraną čempioną Vytautą 
Karpavičių. Vytas šias 
pareigas mielai prisiėmė ir 
tvarkingai veda.

Tad kviečiami prie stalo 
jauni ir seni Lietuvių Klube 
Bankstowne. Žaidynės 
vyksta pirmadieniais, ant
radieniais ir trečiadieniais 
nuo 6 vai. vak.

PRAŠOM PRIE STALO!
IM$< Pastogė
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