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KGB — sovietų ramstis

Prieš keturiasdešimt me
tą, rusams pirmą kartą oku- 
avus Lietuvą, vienus 
metus išbuvome komunisti
nės diktatūros sąlygose.

Dabar jau virš trisdešimt 
metų gyvendami demokra
tinėje santvarkoje, tik ret- 
arčiais prisimename tą ne- 
monišką priespaudą, kuri 
tebelaiko prislėgusi paverg- 
ą lietuvių tautą, tačiau mū
sų patogus ir saugus gyve
nimas neturi leisti mums 
pamiršti, kokioje baisioje

Kuomet kalbame apie So- 
lietų Sąjungos Valstybinio 
mgumo Komitetą, rusiškai 
(omitet Gosudarstvenoj 
esopasnosti”, arba su- 
rumpintai K.G.B., mes tu
me reikalą su išskirtinu šio 
mtmečio reiškiniu. Neži- 
lančiam, toks institucijos 
avadinimas, gali neatrodyti 
patingai reikšmingas, ta- 
au tikrumoje tos trys rai
ls yra ^įstaiga, neturinti 
lieko į save panašaus nei 
raeities istorijoje, nei da- 
artiniame pasaulyje, ir 
odei apie ją neįmanoma su- 
idaryti vaizdo, bandant ją 
ginti su kitais Vakarų pa
tirtyje esančiais įvairių

Tačiau apie K.G.B. svarbą 
ilima suprasti iš to, kas 
yktų Sov. S-goje, jei, sa- 
Įtsim, K.G.B. staiga taptų 
isiškai likviduotas.
Nuo šios vietos, savo re- 
irtaže toliau, patogumo 
įmetimais, vietoje K.G.B. 
sur naudosiu žodį ’’saugu-

Kaip sakiau, jei Sov. S-je 
iugumas staiga dingtų, su 
» kartu išnyktų pagrindi- 
lės priemonės reguliuoti 
svietų visuomenės galvoji- 
4, kalbą ir laikyseną. Ne
itų kontroliuoįami - me
ls, mokslas, religija, spau- 
i, policija ir kariuomenė, 
ingtų efektingos priemo- 
ės laikyti etnines mažumas 
įvergtas arba sustabdyti 
svietų piliečių bėgimą į už
tai; nebūtų įmanoma sekti 
Iskirų individų ir priversti 

tusti Kremliaus diktatūrai, 
isų sovietų užsienio amba- 
idų ir pasiuntinybių perso- 
ąlo skaičius drastiškai su
ūžėtų, daugelyje pasaulio 
tetų Sovietų atstovybės iš 
■so užsidarytų.
Sovietų Sąjunga beveik 
kiškai nustotų galimybės 
šienyje šnipinėti; planuoti 
vykdyti sabotažą bei pasi
ektų asmenų žudymą; ne
lietų kelti streikų, insti- 
uoti demonstracijų ir 
tošių, negalėtų vykdyti 
trizmo, partizaninio karo 

neturėtų galimybės
teisti gandų ir melo, kad 
klaidinus Vakaruose
egvatikius. Kitaip sakant, 
>vietų valdžia be savo sau- 

aplinkoje vargsta mūsų se
sės ir broliai.

Amerikos spaudoje nese- 
nia buvo paskelbtas straips
nis apie K.G.B. — sovietų 
valstybės saugumo komite
tą, kuris yra sovietinės ver
gų valstybės ir jos žiaurios 
sistemos išsilaikymo 
pagrindas. Straipsnis vaiz
džiai iliustruoja sovietų 
slaptosios policijos veiklos 
metodus.

To straipsnio santrauką 
mūsų skaitytojams patiekia 
Jurgis Jonavičius.

gurno organizacijos taptų 
visiškai bejėgė, nes Sovietų 
sistema nustotų savo atra
mos, Lenino sukurtos dau
giau kaip prieš pusę šimto 
metų. 1920 metais Leninas 
paskelbė, kad ’’proletariato 
diktatūra yra neapribota ir 
jokiais įstatymais nevaržo
ma jėga”. Nuo to laiko, iki 
šiandien Saugumas ir yra 
toji Lenino paskelbta jėga, 
kitaip, sakant, tas įrankis, 
kuriuo komunistų partija iš
laiko savo diktatūrą sovieti- 
joje, o taip pat bruka ją ki
tokioms visuomenės sant
varkoms.

Sovietų saugumas sako, 
kad jis yra partijos ’’skydas 
ir kalavijas” ir tai, be abejo, 
yra jam geriausiai tinkantis 
pavadinimas, nes saugumas 
ne tiek tarnauja Sovietų 
valstybei, kiek komunistų 
partijai, o dar teisingiau 
partiją kontroliuojančiai 
saujelei žmonių. Partijos 
vadai kalaviju priverčia gy
ventojus priimti jų valią, o 
skydas gina juos nuo žmonių 
neapykantos ir keršto. So
vietų Saugumo charakteris
tika, atskirianti jį nuo visų 
kitų buvusių ir esamų slaptų 
organizacijų yra ta, kad juo 
remiasi visa Sovietų vyriau
sybės veikla. Nežiūrint to, 
kad kartais pastebima, jog 
kai kurie sovietų vadai nėra 
pilnai patenkinti tuo jų pačių 
sukurtu slaptosios policijos 
apratu, vistik Kremliaus 
bosai yra suteikę Saugumui 
tokias priemones ir teisę, 
kokių neturėjo ir neturi jo-

Vincas Kazokas

PAVASARIS
Tai jūs ilgėjotės kadais, žvalgydamiesi po pusnynus, 
Ir ne varpelio laukėte suskambant, ne, 
Tik savo ilgesį miegodami skandinote sapne, 
Ir siautėte, užmiršę viską mirgančios gėlynuos.
Bet kai tik pirmas pumpuras kaip griausmas plyšta, 
Ir upėje vanduo pakyla drumzlinas ir neramus, — 
Tada atplėšiate duris ir valkose paklystai, 
Pamiršę motinas ir duoną jūs visą dieną nesugrįžtat, 
Ir esate laimingi,- neradę kelio į namus.

Vaikai pavasarį. Nuotrauka Ugnės Kazokaitės

kia kita organizacija pasau
lyje. Tik vienas dalykas, ku
rio Saugumui trūksta, yra 
lankstumas.

Ši institucia yra perkrau
ta personalu, visiškai cen
tralizuota ir nepaprastai 
biurokratiška. Jos, praeityje 
padarytos klaidos, jokiu bū
du nebūtų toleruotos laisvo
se šalyse. Jei Vakarų žval
gybos tarnybose būtų tiek 
daug perbėgėlių į Rytus, 
kiek Sovietų saugumiečių 
pabėgo į Vakarus paskuti
niais metais, įpykusi Vakarų 
spauda ir visuomenė be 
jokios abejonės reikalautų, 

kad jų žvalgybos aparatas 
būtų gerai pakratytas nuo 
apačios iki viršaus. Aišku, 
kad tokios visuomenės bei 
spaudos reakcijos Sovietų 
Saugumui bijoti netenka. 
Sovietų saugumo žioplumas 
dažnai yra žalingas pačiai 
Sov. S-gai ir, kartais, pavo
jingas likusiam pasauliui.

Įvyk
Australijoje eksportinės 

mėsos afera tiriama ir rei
kalas jau pasiekė federalinės 
valdžios viršūnes. Bijomasi, 
kad Australijos mėsa gali 
prarasti užtikrintas tinkas.

Italų spauda rašo, kad 
įvykęs pasikėsinimas prieš 
popiežių Joną Paulių II-jį 
esąs sovietų KGB darbas, 
tačiau Vatikanas tuo reikalu 
tyli. ♦♦♦

Kalbama, kad popiežius 
slaptai perspėjęs Brežnevą, 
kad jei sovietai užimtų Len
kiją, popiežius grįžtų ir va
dovautų kovai su okupantu.♦♦♦

Prieš trejus metus du ja
ponų žvejai sužvejojo auto
mobilio padangą, kurioje 

Štai trumpas pavyzdys, 
1964 metais, nevykęs Sau
gumo pasielgimas sugriovė 
svarbią Sovietų valdžios 
diplomatinę iniciatyvą ir, 
tikriausiai, prisidėjo prie 
Nikitos Kruščiovo pašalini
mo iš Politbiuro.

(Bus daugiau)

• • i a i
užtiko vieno milijono dolerių 
vertės aukso. Tik dabar, ne
išaiškinus aukso kilmės ir 
priklausomybės, radinys 
pripažintas žvejams.♦♦♦

Kanadoje veikianti lietu
vių kredito draugija ’’Para
ma” (panašiai kaip Australi
joje Talka) su būstine To
ronte, metų pradžioje pasie
kė 28 milijonų dolerių apy
vartą. Parama gavo iš apy
vartos (palūkanų ir kitais 
keliais) 431 000 dolerių, iš 
kurių žymi dalis skiriama 
lietuviškai veiklai. Tokia 
didelė apyvarta liudija, kad 
Parama turi didelį pasitikę- , 
jimą ir tapo Kanados lietu
vių stambi finansinė institu
cija. Pavyzdys kitiems.

* * *

.J
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Nekaltinkime kitų
Kasmet minėdami Tautos 

Šventę nuolat prisimename 
tautos praeities didybę, jos 
galybę, bet niekad nepalie
čiame klausimo, kodėl visa 
tai nusmuko, ir šiandie išti
kusioji tauta yra pavergta ir 
net su ręaliu pavojumi žūti. 
Šių dienų akivaizdoje, rem
damiesi avangardiniais 
Žmogaus Teisių, Tautų ap
sisprendimo nuostatais ape
liuojame į pasaulio sąžinę 
(jeigu ji tokia yra/ vilda
miesi išsigelbėjimo, nuolat 
kaltiname kaimynų grobuo
niškumą ir jų teisiškai ne
pagrįstas pastangas kitus 
sunaikinus laimėti sau dau
giau erdvės. Net ir šiandie 
mes stebimės, kodėl 
pasaulis toks nejautrus mū
sų reikalams ir kad mūsų 
sopuliais ir skundais niekas 
nesidomi. Bet ar galima 
priekaištauti kitiems už 
savo klaidas, apsileidimus ar 
žioplumą?

Istorija parodė, kad nieko 
negalima kaltinti už savo 
klaidas. Dar Lietuvos isto
rijos pradžioje rusai kaip to
kie neegzistavo, bet jų tau
tinis atsparumas jau tais 
laikais buvo aiškus ir grės
mingas. Lietuvos valdovo 
vietininkai užimtuose kraš
tuose rytinėje erdvėje šito 
nepastebėjo, net pasidavė 
rusifikacijai, dėl ko vėliau 
vyko konfliktai su Lietuvos 
metropoline valdžia, ir tie 
Lietuvos patikėtiniai atvirai 
perėjo Lietuvos priešų pu
sėn. O Maskva šitai išnau
dojo žingsnis po žingsnio 
prijungdama Lietuvos plo
tus sau. Gavosi istorinis pa
radoksas: nugalėtieji įveikė 
nugalėtojus ir juos galutinai 
pavergė. Mes šiandie di
džiuojamės praeities Lietu
vos galybe, o tačiau nesirū
piname, kaip toji galybė 
dingo. Kaltiname kitus ag
resyvumu, bet neklausiame, 
kas skatino tą kaimynų ag
resyvumą 0 tautos veržiasi 
tiek praeity, tiek šiandie už 
savo'saugumą ir ekspansiją 
nesiskaitydamos su jokiais 
tarptautiniais nuostatais. Tą 
patį darė praeityje lietuviai, 
tuo pačiu naudojasi ir kiti tik 
su tuo skirtumu, kad praei
tyje lietuviai nuolaidžiavo ir 
skaitėsi su sau palankiais 
respektuodami jų norus ir 
juos toleruodami. Su laiku 
viskas pasisuko lietuvių ne
naudai, ir taip Lietuvos ga
lybė menkėjo priešininkų 
naudai. Ir tai ne vien tik 
užimtųjų kraštų pastangos 

A.A.
PRANUI RUDZINSKUI

mirus, jo žmoną Oną, dukrą Loretą, sūnų Algį, seserį 
Antaniną Grigaliūnienę, brolį Joną su šeimomis ir visus 
artimuosius skausme nuoširdžiai užjaučiu.

Jeronimas Pranckūnas

išsivaduoti, bet juo labiau 
pačių lietuvių nuolaidumas 
buvo istorinei Lietuvai pra
žūtis. Ne paslaptis, kad 
anais laikais okupuotuose 
kraštuose Lietuvos valdovo 
vietininkai su laiku patys 
nutautėdavo sukurdami 
savo šeimas ir ilgainiui pa
tys stodavo prieš Lietuvą 
arba jos autoritetą.

Sąjunga su Lenkija irgi 
byloja tą patį. Nors būdama 
ir pačioje galybėje Lietuva 
neparodė savo pirncipingu- 
mo kaip lygus su lygiu bet 
nuo pat pradžios taikėsi ir 
pataikavo lenkams, visur 
nuolaidžiavo, valdančiojo 
sluogsnio tarpusavini kivir- 
čiai smukdė valstybės auto
ritetą ir silpnino, ką prieši
ninkai lengvai išnaudojo 
savo naudai. Pagaliau val
dančiojo sluogsnio (bajori
jos) palinkimas lenkų kultū
rai ir tuo pačiu lenkėjimas 
atvėrė kelius Lietuvai į pra
žūtį.

Turint prieš akis tokius 
faktus kas kaltas dėl Lietu
vos pražūties ir tautos pri
vedimas prie pražūties 
braunos? Kaltinti rusus, 
lenkus? Kai pirmoj eilėj pa
tys lietuviai neparodė nei 
atsparumo, nei savo tauti
nės ambicijos kur nors gi
nant savo tautinius ar vals
tybinius reikalus kietai pa
sipriešinti.

Lygiai tasai pragaištingas 
lietuvių bruožas reiškiasi ir- 
dabar. Tiesa, yra ir pozity

Tautinės problemos išeivijoje
A. Mauragis

Tauta gali gyventi tik 
kultūrą kurdama, tuo ji išsi
skiria iš kitų. Tautai kultūra 
yra ne tik drabužis, bet ir 
maistas, be kurio ji negalėtų 
gyventi. Todėl kiekvieno 
tautiečio pirmoji pareiga 
puoselėti savo tautos kul
tūrą, ją reprezentuoti ir ja 
gyventi. Tai pirmoji ir di
džioji pareiga savai tautai. 
Bet kaip gali savo tauta rū
pintis ar ją mylėti, kol jos 
dar nepažįsti?

Čia ir iškyla svarbiausias 
klausimas, kaip supažindinti 
jaunimą su tauta, su jos kul
tūra, kad galėtų ją pamilti ir 
pasiaukoti kaip savo gyve
nimo idealui. Mylėti galima 
tik tą, ką pažįstame, ko ne
pažįstame - nemylėsime, ga
lime tik ja įdomautis. Tai ir 
yra pirmoji pareiga supa
žindinti jaunimą su tauta, su 
jos kultūra, istorija. Natū
rali ir nesunki pareiga tė
vams, kai jie gyvena savame 
krašte, kur viskas lietuviš- 

vių reiškinių pačioje oku
puotoje Lietuvoje, kur ne
žiūrint kiečiausios priespau
dos rezistencija vyksta ne
siskaitant su aukomis, bet 
kiek tokios rezistencijos pa
rodome išeivijoje? Ant po
pieriaus, t.y. teoretiškai 
priskaitome išeivijoje apie 
porą milijonų lietuvių, bet 
kur jie? Ką gali reikšti 
šiandie saujelė - kelios de
šimtys tūkstančių po visą 
pasaulį aktyvių sąmoningų 
lietuvių! Kai tuo tarpu išei
vijos lietuviai galėjo būti 
reikšminga jėga kovoti už 
Lietuvą. Net ir tie tautai iš
tikimieji išeivijoje grėsmės 
akivaizdoje savo tarpe 
nuožmiai pešiosi apsilenk
dami su tiesioginiais savo 
uždaviniais. Net iš tų pačių 
neabejotinų patriotų tarpe 
vis dažniau prasiskverbia 
mintis, kad tautai nebūtinai 
reikalinga sava kalba, o ga
lima būti lietuviais ir be 
savo kalbos, remiantis labai 
retomis išimtimis.

Tauta išliks tauta tik ne- 
sitaikindama ir nepataikau- 
damd kitiems, o būdama sau 
ištikima ir fanatiškai atspari 
kitų įtakai. Jeigu tokio są
moningumo būtų buvusios 
istorinės Lietuvos viršūnės, 
šiandie netektų bijoti, kad 
lietuviai gali būti surusina
mi, sulenkinami ar suameri- 
koninami. Ir šiandie lietuvis 
kur bebūtų, turėtų būti kie
tas kaip titnagas, kuris są
lytyje su kitais skelbtų ki
birkštį, tirpdančią kitus, 
bet grūdinančią savuosius!

(v.k.)

(tęsinys)

ka, tėvai, augindami ir auk
lėdami savo vaikus, nejučio
mis įveda juos į tautinius 
kultūrinius lobynus, o 
mokyklos jų žinias papildo. 
Visai kitokia situacija yra 
išeivijoje, čia reikia didelių 
pastangų, pasiaukojifno ir 
meilės, kad įskiepytų savo 
vaikams lietuvybę.

Nutautėjimas prasideda 
ne nuo jaunimo, bet nuo se
nosios kartos neįvykdytos 
pareigos. Kai mūsų jaunimo 
žinojimas apie savo tautą 
yra menkas, tai ir tautos 
meilė negali būti didelė. 
Mums, norintiems . išlikti 
Australijoje lietuviais, gy
venimas stato kietas sąly
gas, gal daug kietesnes kaip 
Lietuvoje ir Amerikoje, kur 
lietuvių yra didesnės masės. 
Mūsų jaunimas jau dabar 
kone visas kalba angliškai, 
tik su vyresniaisiais ir orga
nizacijų susirinkimuose, 
stovyklose stengiasi kalbėti 
lietuviškai, nes ten to reika
laujama. Kodėl tas mūsų 
jaunimas taip greitai prara
do tėvų kalbą? Jis neprara
do, jis niekada jos nemokėjo. 
Tie, kurie buvo namuose iš
mokyti, ir dabar ją moka, 
bet jų nedaug. Mes atsisto
jome prieš dilemą: ar mes 
pasiduodame likimui ir 
nutautėjimui, ar dar mėgin
sime spirtis, priešintis.,Mū
sų tarpe yra labai daug’ tau
tiečių, kurie jokios rezisten
cijos neberodo, lengvai

Ar atpažįstate?

Aną savaitę Sydnejuje 
atrasta nužudyta moteris 
maždaug 45-50 m. amžiaus, 
lengvo sudėjimo^ apie 45 
kg., žilstančių plaukų su 
oranžiniais pakraščiais. Ne
turi žiedų, nei išskirtinų kū
no žymių. Ausyse nešiojo 
pusrutulinius auksinius aus
karus su "deimanto akutėm 
vidury. Policija girdėjusi, 
kad ji galinti būti lietuvė.

Kas girdėjo ar atpažįsta 
nuotraukoje nelaimingąją, 
skambinti Sydnejuje Homi
cide Squad, tel. 20966, arba 
pranešti Mūsų Pastogės re
dakcijai. Policijai reikalinga 
jos identifikacija.

plaukia pasroviui,kiti dar 
nepalūžę, bet tai tik atskiros 
šeimos. Jei priešinsimės, 
turime iš klaidų pasimokyti, 
pasižiūrėti į tas šeimas, ku
rios savo vaikus išmokė kal
bos, įskiepijo jiems lietuvy
bę. Kaip jie to atsiekė, gy
vendami tose pačiose sąly
gose?

Jau pats pasirinkimas gy
venvietės turėjo didelės 
reikšmės į nutautėjimą. Pir
maisiais metais Australijoje 
visi rinkomės gyvenvietes, 
sąmoningieji lietuviai sten
gėsi apsigyventi didesnėse 
lietuvių kolonijose, kur 
lengviau auginti savo lietu
viškas atžalas. Kiti ieškojo 
pelningesnio darbo, pato
gesnių sąlygų, izoliavosi nuo 
bendruomenės. Ne tik jų 
vaikai, bet ir jie patys jau 
nutautėję. Bet ir iš tų pačių 
bendruomenėje gyvenančių 
lietuvių ne visi rūpinosi savo 
vaikų auklėjimu. Didelė da
lis nutraukė visus ryšius su 
lietuviška kultūra, jie ne
skaitė lietuviškų laikraščių, 
nei knygų, jie neturėjo nė 
mažiausio būtino knygynėlio 
savo ir savo vaikų reika
lams, norėdami greičiau 
angliškai pramokti, kalbino 
savo vaikus angliškai, jie 
savo šeimose lietuvybę 
numarino pačiose pirmose 
kūdikį© dienose. Tai tie tau
tiečiai, kurie iš viso lietuvy
be nesirūpino. Bet ne visi 
tokie buvo; buvo jr nuošir
džių lietuvių, kurie neturėjo 
laiko. Neturėjo laiko patys 
su savo vaikais bendrauti, 
kol jie buvo maži ir reikalin
gi tėvų globos ir meilės. Tė
vai neturėjo laiko nei 
15 minučių kasdien susėsti 
prie stalo ir pasikalbėti, su
pažindinti su tautinėmis ap
raiškomis, neturėjo laiko nei 
į mokyklas nuvežti, nevežė 
nei į jaunimo organizacijų 
stovyklas, galvodami, kad 
visą tą vėliau suspės pada
ryti, kai vaikai paaugs ir lai
ko daugiau atsiras. Užaugę 
vaikai nebepritapo prie lie
tuvių ir taip pasidavė nu
tautėjimui.

Turime dar vieną katego
riją jaunimo, kurie moka 
lietuviškai, bet neturi noro 
būti drauge su lietuviais. 
Kas atsitiko su jais? Tai 
daugumas tų, kurie buvo 
papiktinti bendruomeninių 
nesutarimų, rietenų, ne 
kartą buvo, kad patys tėvai 
tarp savęs nesutiko ir prie 
vaikų visas negeroves kėlė 
aikštėn ir patys degė ne
apykanta kitiems. Tų vaikai, 
kad ir moka lietuviškai, ne
atėjo pas lietuvius.

Mes jau turime nemaža

jaunimo, atėjusio iš mišrių 
šeimų, kurie nemoka lietu
viškai, bet nori būti kartu su 
lietuviais. Vargiai ar jie 
kada išmoks lietuviškai. Tu
rime gražių išimčių, kurių 
tėvai namuose vartoja 
dvi • kalbas , tų ir vaikai 
moka abi kalbas. Ten kur 
ignorojama lietuvių kalba, 
negalime norėti, kad vaikai 
lietuviškai mokėtų, tačiau 
nežinia kokiu būdu jie. vistiek 
nori būti lietuviais, patys, be 
tėvų pagalbos, mokosi lietu
vių kalbos.

Jaunimą dažnai peikiame 
ir barame, kad jis nemoka 
lietuvių kalbos, bet ar gali 
me iš vaikų daugiau reika 
lauti, ko tėvai nėra jiems 
davę,, kiek pati bendruome
nė yra juos supažindinusi su 
tauti ne kultūra? Norime ar 
nenorime, turime skaitytis 
su realybe: ateina laikas, 
kada Australijoje turėsime 
lietuvius tik angliškai kai 
bančius. Tai nebus lietuvy 
bės galas, jei tam būsime 
pasiruošę ir mokėsime išlai 
kyti gyvą lietuvišką sąmonę 
Žinoma, nežydės lietuvybė 
bus skurdi, bet bus gyva. T; 
sąmonę gali išlaikyti pilnas 
žinojimas, pilnas pažinimai 
tautos, jos kultūros, jos rei 
kalų, o to galima atsiekti ii 
per anglų kalbą, skaitant Ii 
teratūrą apie Lietuvą. Ne 
mažai turime anglų kalboje 
žinių apie lietuvius, jų kul 
turą, istoriją bei politinį gy 
venimą. Turime šešių tomu 
Enciklopediją LITU A NI C.- 
ir kt. knygų, jas reikia skai 
tyti, platinti, supažindint 
jaunimą su lietuvių tauta 
Jei to nepadarysime dabar 
greitai bus per vėlu. Jauni 
mo susirinkimuose reiki; 
nagrinėti Lietuvos klausi 
mus abiem kalbom. Su lie 
tuvių kalba mes jau nebe 
prieiname prie jaunimo, nei 
mūsų jaunimas analfabetas 
jis gali būti tvirtas ir nau 
dingas anglų kalboje. Aš su 
prantu, kad tai nėra džiugi 
nantis reikalas, bet gėriai 
kaip niekis.

Tiek triukšmo ir tarptau 
tinės įtampos sukėlę ir pa 
tiems išeivijos lietuviam 
daug kainavę iš LietuVo 
dramatiškai pagrobi 
sovietų lėktuvu į Turkij 
pabėgę tėvas ir sūnus Brs 
zinskai, dabar gyveną Amt 
rikoje, per pastaruosius kt 
lėtą metų niekur lietuvi 
veikloje nepasireiškė ir api 
juos nieko negirdėti, nor 
kaikas iki dabr dar bando j 
naudai rinkti aukų.
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TAI NE ŠŪKIAI,

Balsuokite

ČIA PIRMUMO
REIKALAS

Darbo partija leidžia 
mokesčių mokėtojų pinigus
* anglių krovikams, kurie 
turi būti apmokami iš priva
čių šaltinių
* aluminijaus liejyklų jėgai
nėms, ne namų reikalams
♦ anglies kasykloms ekspor
tui, kai privačios bendrovės 
nori investuoti savo pinigus
♦ pramoginiams centrams ir 
kitiems ’’didingiems” užsi
mojimams.

Dėl informacijų skambinkite 
. , 2413916

MES TEIKSIME 
PIRMENYBĘ

* išlaikyti ligonines ir ligo
ninių palatas, ypač palatas 
nukentėjusiems nelaimėje, 
atviras vietovėse ir laiku, 
kur ir kada tikrai reikalin
gos
* panaikinti žyminius mo
kesčius (stamp duty) už pir
mų namą, vertės iki $ 80,000
* grąžinti policiją į postus, 
kur ji reikalinga ir padidinti 
policijos personalą vienu 
tūkstančiu
* įdarbinti daugiau nei 9000 
bedarbių kvalifikuotų mo
kytojų ir užtikrinti, kad jau
nimas gautų tinkamą auklė
jimą

O TIKRI UŽSIMOJIMAI
LIBERAL

J. Krupavičius

Piktžolės Vilniaus Aušros Vartuose

Vilniaus miesto salė susi- 
[ dėjo iš trijų dalių: atidarius' 
viešo įėjimo duris patenki į 
didžiulę salę, kurioje vykda
vo posėdžiai, dešinėje jos 
buvo mažesnė salė, kuri ri
bojosi virtuve ir joje būdavo 
užkandžiaujama, ir kairėje 
buvo irgi nedidokos patal- 
Ks, kur buvo įrengta ka- 
. klos - drabužinė. Šiandie 

toje valgyklos salėje irgi 
stovėjo stalai, apkrauti už
kandžiais ir gėrimais ir ap
link juos stovėjo žydai ir ru
sai. Viename kampe ant kė
dės užsilipęs žydelis raudo
nu kaklaraiščiu ką tai kalbė
jo, bet ką - per triukšmą ne
buvo įmanoma suprasti. Ga
lėjai išskirti tik paskirus žo
džius - ’’Litvak”, ”Polek” ir 
"ruski”, ’’Gitter ruski” - geri 
rusai. Jam pritardami vieni 
šaukė ”Hurra”, kiti - ”La- 
chajam, lachajam”, o treti 
daužė grindis ir tuščius 
stiklus, kas žydų Kabala 
papročiais reiškė amžiną 
draugystę. Užkandžiai buvo 
paruošti daugiausia labai 
saldžiai. Rusui tas buvo ne
priprasta, ir jie greitai pri
sigėrė - pasiuto. Iš jo odos 
išlindo tikras, koks jis yra - 
kapacas...

Prie šalia manęs stovėju
sio rusų karininko prislinko 
koks tai įvairiausiais užkan
džiais aplipusia barzda aša
rotomis akimis senyvas žy
das ir traukdamas jį už ran
kovės šaukė ’’Šolem Olei- 
kam” - taika su jumis, 
"Gitter jid, gitter jid” - ge
ras žydas, geras žydas. Rų-;

(PRISIMINIMAI). (t«si

sas negalėdamas kitaip atsi
kratyti, pastūmė jį ir suriko: 
’’Idite k čiortu” - eik po vel
nių. To užteko. Pusė salės 
sunkiai atsiduso - ui, ui, 
gehenna, gehenna (oi, 
pragaras).

’’Slimm mazel” - nelaimė, 
dar aiškinosi žydelis, bet ru
sas spjovė jam į barzdą ir 
apsisukęs nuėjo. O paskui jį 
ir aš. Ir štai kas man krito į 
akis tame kambary, kuriame 
kada tai lenkų ponai kabin- 
davosi savo drabužius. Prie 
durų stovėjo du rusų karei
viai ir rankose laikė po kibi
rą su kokiais tai dažais ir po 
šepetį. Ir kiekvienai mote
riai apleidžiant salę ant krū
tinių tepė dėmes - šviesiai 
apsirengusiai juodasi dažais, 
o tamsiai vilkinčias baltais. 
Taip pažymėtai moteriai 
grįžti į salę jau neleisdavo. 
Minimos salės grindys buvo 
priklotos šiaudų, ir kiekvie
nas pasigėręs lindo ten išsi
pagirioti. Tuo pasinaudoda
mos ir jaunos poros po šokių 
smuko ten pasišnekučiuoti, 
ir jos buvo dažais atžymi
mos. Vėliau kapitonas 
Popovas paaiškino, kad tas 
buvo daroma apsisaugojant 
nuo kai kurių ligų...

Temstant jau ta šiaudais 
prikreikta salė buvo perpil
dyta ir tik girdėjosi iš žydų 
pusės dejavimai, kaip 
’’Adonoy, elohenu” - Viešpa
tie, gelbėk, o iš rusų pusės 
keiksmai, kokie tik rusų 
kalboj įmanomi... Dar vis 
staugė muzika, .bet jau prie

išėjimo buvo sustiprinta 
sargyba, ir kiekvienas, silp
nai stovįs ant kojų, buvo ki
šamas į šiaudus išsimiegoti.

Čia dar norėčiau priminti, 
kad man tarnaujant ilgus 
metu Kauno ir vėliau Vil
niaus policijoje niekados 
gatvėse nepastebėjau besi- 
valkiojant ir nebuvau užda
ręs į daboklę girto žydo. Tai 

bendruomenė, kuri šiuo 
atžvilgiu mus mažiausiai 
vargino. Jų ’’kabala” - pap
ročiai juos išlaikė vieningus, 
nenugalimus. Aš visa širdi
mi linkiu kiekvienam iš mū
sų to iš žydų pasimokyti.

Grįžome į nuovadą labai 
vėlai. Kadangi kapitonui 
Popovui sugrįžti į N. Vilnelę 
jau buvo sunkoka, jam 
pasiūliau iki ryto nusnausti 
mano kabinete ant sofos, o 
pats įlindau į savo lovą.

Šeštą valandą ryto kaip 
visuomet nuovadoje budin
tis valdininkas atėjo man 
pranešti nakties įvykius ir 
atnešė pasirašyti raportą 
policijos vadui. Įėjęs paste
bėjo, kad čia esama svečių ir 
jam atrodė, kad svečias guli 
lovoje, o aš ant sofos. Prisi
artinęs pajudino ir išgirdo - 
”Čto ti chočič?” - ko nori?. 
Tarnautojas taip išsigando, 
kad vėliau prisipažino neži
nąs, kaip laiptais žemyn nu
siritęs. O jau po dešimties 
minučių visi tarnyboje esą 
policininkai kalbėjo, kad jų 
viršininkas areštuotas ir jau 
mano kabinetą užėmę rusai. 
Tai buvo mano pirmoji ir S

-4-' ’• ’'4-
- TJP 

paskutinė naktis su vadina
mu rusų komunistu.

Šiandien gavau iš savo tė
vo taip seniai lauktą laišką, 
kurio viena vieta dega mano 
širdyje iki dabar. ’’Sūnau, 
jeigu tu gerai suprastum, 
kokie kvailiai šiandien valdo 
Sasaulį, tu kitaip galvotum, 

rrįšk namo. Kaip nors su- 
tilpsime”.

Vilniuje jau baigėsi vasa
ra. Dienos trumpėjo ir niau
kėsi. Gatvės vis daugiau ir 
daugiau pilnėjo rusų karei
viais, o nuo Kauno pusės 
traukiniai riedėjo be per
traukos su raudonmarški- • 
niais. Aš jaučiau, kad mano 
’’sostas” braška, bet norint jį 
sutriuškinti reikia surasti 
pakaitalą. O tuo laiku tokių 
atsirado šimtai Kauno, Ma- 
riampolės, Šaulių, Tauragės 
ir kitų kalėjimų auklėtinių. 
Tokį vieną ir aš gavau. Jo 
pavardė Lietuvoje reta, bet 
tikra lietuviška - draugas 
Rapolas Jautis. Sakėsi esąs 
klaipėdietis, keletą paskuti
nių metų praleidęs Tauragės 
kalėjime už pastangas atsi
kratyti kraugerių kapitalis
tų. Buvo labai panašus į mū
sų tuo laiku žinomus imty- 
ninkus - boksininkus, kaip 
Vinča ar Labanauskas, bet 
tik smarkiai raupuotas. Jis 
•savaitėmis nieko nedirbo, 
tik sėdėjo prieš mano stalą 
ir snaudė. O kada aš pasiša
lindavau, atgydavo. Klausi
nėjo raštvedį, valdininkus ir 
policininkus, iš kur viršinin
kas kilęs, ar turtingų tėvų, 

_ar jiems geras, ar smetoni- 
’ ninkas, ar nesirengiąs 
sprukti. Vos tik man sugrį
žus jis vėl užmigdavo, o tuo 
laiku mano pavaldiniai sku
bėjo man pranešti, ką jis 
veikęs.

Bet šitam mano įpėdiniui 

draugui Rapolui Jaučiui ne
buvo lemta perilgai prie 
mano stalo snausti, bet buvo 
skirta tapti pirma man žino
ma rusų išvežimų auka. O 
buvo šitaip. Dar tuo laiku 
Vilniuje veikė viešieji pros
titučių namai, kurie policijai 
kėlė daug rūpesčių. Ten die
nomis ir naktimis vyko gir
tuokliavimai, muštynės, 
apiplėšimai ir vagystės. Ten 
rasdavo prieglaudą ir rusų 
dezertyrai ir kareiviai, kurie 
daužė langus, baldus ir ten 
esančias moteris. Vieną po
pietę ,man nesant nuovadoje, 
paskambino-iš čia pat Toto
rių gatvėje esančio viešojo 
namo, kad girtas rusų ka
reivis gadinąs visą biznį, ir 
tos įstaigos vedėja prašanti 
greitos pagalbos. Mano bu
simasis įpėdinis daug negal- 
vomas pasitaisė savo rau
doną kaklaraišti ir pasirai
tojęs rankoves nuskubėjo 
parodyti atbundančios dar
bininkų valdžios policininko 
jėgą. Ten įžengęs koridoriu
je susitiko tą rus,ą,Vienas 
pasisveikino rusiškai, o kitas 
žemaitiškai ir vienas kito 
nesuprato. Rusas pagalvojo, 
kad turįs reikalo su kapita
listu ir nieko negalvodamas 
spiovė jam į veidą. Žemai
tiškam kraujui to jau buvo 
perdaug. Į tai jis atsakė 
kumščiu į nosį. Rusas atgal 
ir taip susikirto, kad tuose 
garbinguose namuose, kas 
dar buvo sveiko išlikę nuo 
ruso rankos, tai žemaičio 
rankose subyrėjo į pelenus. 
Bet mano įpėdinis vis vien 
dar turėjo tiek jėgų, kad ru
są sulaužyta nosimi ir šon
kauliais dar pasikišo sau po 
pažasčia ir atvilkęs į nuova
dą sviedė į kampą sakyda-

Nukelta į psl. 9
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PARENGIMAI

OFICIALUS ATIDARY CARNIVALE 81
MAS. N.S.W. premjeras. 
Sekm., rugsėjo 11 - 4 vai. 
The Domam (priešais Meno 
Galeriją) Pramoga visai šei
mynai. ’’Kabaretas” su įvai
riais artistais ir Sydnejaus 
internacionalinis orkestras. 
Nemokama mašinoms vieta 
Domain Station.

ŠOKIAI LIAUDŽIAI
(WOOLSHED DANCE)

šešt., rugs. 12 d., 7-12 v.v. 
Growers Market, Fleming
ton. Smith Gully Bush kape
la su Dobra, Sedenka, Anta- 
ra. Įėjimas ir mašinoms vie
ta nemokamai.

ŽVEJŲ LAIVELIAI
ŽUVŲ TURGUS

Sekm. rugs. 20 d. nuo 10 
vai. ryto iki 4 v.v. Farm 
Cove, Queens Walk. Spal
vingas žvejų laivelių para
das, vynas ir užkandžiai. 
Žuvies patiekalų varžybos. 
Šeimyninis pabuvojimas. 
Mašinoms vieta nemokama 
Domain Station.

LANGUAGE GALORE
- KNYGŲ MŪGĖ

Treč., rugs. 16 d., 9-3 vai., 
ketv., rugs. 17 d., 9- iki 8 
v.v., penkt., rugs. 18 d. nuo 
9 iki 3 vai. Apatinė Sydne- 
{'aus rotušės salė.Daugiakal- 

>ė knygų mugė. Užsiėmi
mai vaikams.

Visų australų sisbūrimas draugėn 
Rugsėjo 12-20 d.d.

N.S.W. vyriausybė didžiuojasi globodama Carnivale 81 — mūsų penktasis 
festivalis, pripažintas kaip kultūrinis ir etninis margumas mūsų valstijoje. Šių 
metų karnavalo, manau, yra tinkamiausia tema — "visi australai burkitės 
draugėn".

Toks susibūrimas reiškia daugiau negu tik visuomeniniai pasibuvojimai, 
muzika ir šokiai — jis veikia kaip akstinas suvesti žmones draugėn bendram 

. vieni kitų supratimui.
Pasaulyje, atviram įtampoms ir konfliktams, bet kokia priemonė siekti ir 

vystyti bendruomenėje respektą individualinei tapatybei, visados skatintina.
Mūsų programa yra patrauklesnė ir išsamesnė, siekianti platesnes N.S.W. 

sritis, negu ankstesniuose festivaliuose. Esu dėkingas vietinių savivaldybių 
organams, visuomenei ir bendrovėms, o taip pat ir individams, padedantiems 
šito 'atsiekti.

Betgi du elementai reikalingi, kad karnavalas 81 tikrai pasisektų — jūsų pa
rama ir dalyvavimas. * t

Neville Wran 
Premier, New South Wales.

PATARNAVIMAI VISAI
AUSTRALO ŠEIMAI

■*'
Waltons, George St., 

Sydney, Ground Floor, 
pirm., rugs. 14 iki šešt. rugs. 
19 apsipirkimo laiku. Dau
giakalbes brošiūros ir pata
rimai ateivių vaikams, sene
liams, luošiems ir bendruo
menei.

FILMŲ FESTIVALIS

Sekm., rugs. 13 iki ketv., 
rugs. 17 d. Footbridge 
(Union) Theatre Syd. uni
versitete. Tarptautinių fil
mų atranka. Kiekvieną va
karą skirtinga programa be 
bilietų. Įėjimas laisvas nuo 
7.30 v.v.

SPORTAS DVIRAČIAIS

Sekm., rugs. 20 d., 8.30 
vai. ryto. The Rocks. Olim
piniai ir čempionai dvirati
ninkai.

AUSTRALIJOS
LEBANIEČIŲ 

ŠIMTMETIS

Hilton Hotel. Penk. rugs. 
18 d. pietūs 12.30 vai. $ 25. 
Šešt. rugs. 19 d. vidurdienį 
seminaras, be mokesčio. 
Sekm. rugs. 20 d. koncertas 
8 v.v. $ 8. Bilietai tel. 
628 6358. Iškilmės minint 
lebaniečių įnašą N.S.W. 
valstijoje.

QUEST OF NATIONS
BALL

Pirm. rugs. 21 d. 7 v.v. A. 
J.C. Centre, Randwick. 
Ruošia Paraplegic ir Quad
riplegic S-ga. Bilietai tel. 
546 7222, $ 55 porai.

VIDUDIENIS Martin
Place darbo dienomis
KAPELOS MUZIKA Mac
quarie Place, treč. - penkt. 
nuo vidudienio.
ROCK SQUARE ir 
LOWENBRAU KELLER 
savaitgaliais nuo vidudienio

TAUTINIAI ŠOKIAI Bo
tanikos Sode prie oranžeri
jos šešt. rugs. 19 d. 2-5 vai.

KONCERTAI, DRAMA 
Sydney Town Hall rugs. 15 
d. 8 v.v. Koncertas. Nemo
kami bilietai.

Daugiakultūrinis vakaras 
Paddington Town Hall 
sekm. rugs 19 d., 8 v.v. Bi
lietai $ 3, abonentiniai $ 2.

Sydney Town Hall
Lord Mayor's Gaia Concert 
Tuesday Sept. 15.8pm 
Free tekels from Town Hall.

Footbridge (Union) Theatre, Sydney 
University
•'Les Fourbenes de Scapin'* 
Saturday Sept. 12.2pm and 8pm 
Tickets Adults $6. concession S2.5O 
from Alliance Francaise

Martial Ans Display 
Sunday Sept. 13.11am

Indian Presentation by Asian Dance 
and Music Centre
Saturday Sept 19. 7.30pm 
Tickets Adults $6 Concession $4.50. 
Children $3. Family $ 12 234 4434 or 
358 6110

Poetry and Music
Presentation by Fat Possum Poets 
Armidale
Sunday Sept. 20.8pm

Phillip Street Theatre
Evening with Gilbert Sagei 
Visiting French folksinger 
Sunday Sept 13.8.15pm 
Tickets Adults $5. Concession $3 from 
Alliance Francaise

State Office Block Theatrette 
74-90 Phillip Street. Sydney
’Los Fantoches "

Saturday Sept. 12.7.30pm 
Sunday Sept. 13.5pm
Spanish play presented by La 
Mašcara international Theatre 
Tickets Adults $3. Concession $2 at 
door.

Play m Greek by NIDA Students 
Wednesday Sept. 16.8pm 
rickets Adults $2. Concession Sl at 
door.

' Miguel Hernandez"
Saturday. Sunday Sept. 19.20.7pm 
Presented by Jose Farinas 
T ickets Adults $4. Concession $2. 
Family $8 at door.

Marian Street Theatre Kif lara
■ The Shifting Heart 
Saturday Sept. 12 to Sunday Sept. 20 
(except Monday) 8.15pm 
Tickets Adults $8.75 (Fn.. Sat.) 
other evenings Adults $8. Concession 
S6.75

Tom Mann Theatre
36 Chalmers St. Surry Hills

Greek Play "The Age of the Night" 
Saturday Sept. 12.8pm 
Presented by Greek Youth 
Association of Melbourne.
Tickets Adults $6 from 560 5414

ūsų;Pąfitt>gėNri86,1981A14,psL4
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Footbridge (Union) 
Theatre, Syd. University. 

u Nemokamai kiekvieną vak.
7.30 v.v.:
rugs. 13 d. japonų vakaras 
rugs. 14 d. brazilų vak.
rugs. 15 d. australų - olandų 

•vakaras
rugs. 16 d. prancūzų vak.
rugs. 17 d. vokiečių vak.
rugs. 18 d. belgų vak.

Kievieną vakarą kult, 
apžvalga ir filmas

■. r.*r ’ \ ’7

PARODOS

FOTO paroda ANZ Bank, 20 
Martin PI. pirm.-penkt. 10-4 

; vai.
PRANCŪZŲ AKVARELĖS 
257 Clarence St. pirm, 
penkt. 9.30 - 7.30 vai.
AMERIKOS DIENA Art 
Gallery sekm. rugs. 20 d. 
nuo 1 vai.
GRAIKŲ LITOGRAFIJA, 
Gov. Inf. Centre pirm, 
penkt. 8.45 - 4.45 vai.
LENKŲ TRADICIJOS Syd. 
City Library, Queen Victo
ria Bldg, George St. darbo 
dienomis 10-7 vai. šešt. 
9.30 -12 vai.
ČILIEČIŲ GRAFIKA, 
Supreme Court Foyer pirm.

; penkt. 9 • 5 vai. ?

Kitokie parengimai • jį

OUTDOOR ENTERTAINMENT, 
INTERNATIONAL DAYS

SYDNEY
Lunchtim^in Martin Place. Weekdays 
from noon.

Sand Recitals. Macquarie Place. 
Wednesday to Friday from noon.

Rocks Square ano Lowenbrau Keller. 
Weekends from noon.

Sydney Opera House. Sundays from 
noon.

Royal Botanic Gardens. Folk dancing 
and music at the Pyramid Glasshouse. 
Saturday Sept. 19,2 - 5pm.

Asian Pacific Food Fair Paddy* 
Markets Chinatown from 10am. 
Sunday Sept 13.

SUBURBS
Annandale Community Picnic. 
Neighbourhood Centre. 79 Johnston 
Street. Sunday Sept 13 from

Auburn Gifls High School Concert 
Wednesday Sept. 16.7.30pm. 
Austtesi Thursday Sept. 17,9am 
3pm.

Belmore Boys High School 
Thursday Sept. 17, noon - 3pm.

Bondi Beach Festival of the Winds 
A Carnivale pl Kites. Community 
Centre. Sunday Sept 13 from 
11.30am.

Botany area.
International Day. SI. Therese Hall. 
Mascot, Saturday Sept. 12from 11am.

Parade and Fiesta. Saturday. Sunday 
Sept. 19.20. from 10am, Eastlakes 
Reserve

Chilean Fiesta. Booralee Park. Sunday 
Sept. 20 from 10am.

Oarlinghur st Party (Burton Street) 
Sunday Sept. 20 from noon.

Dulwich Hill Community Picnic.
High School, Saturday Sept. 19,10am 
- 3pm.

Granville Maltese Karnival.
Melita Stadium (Everley Park).
Saturday Sept. 19,1>- 7pm.

Gymea Colomal Fair 
Saturday Sept. 12 9am - 3pm.

Hillsdale Community Picnic 
Flint Street Parks. Saturday Sept. 19 
10am - 4pm.

Hunter* Hill Moocoobooiah Carnivale 
Town Halt. Saturday Sept. 19.10am- 
10pm, Sunday Sept. 20.10am - noon.

Manly Corso Amphitheatre 
Saturday Sept. 12 noon and 2.30pm 
Sunday Sept. 13.2pm 
Wednesday Sept. 16. noon
Saturday Sept. 19. noon ...
Sunday Sept. 20.12.30pm

Marrickville International Day 
Community Centre. 142 Addison Road 
Sunday Sept. 13 from 11am.

Marrickville Greek Feast 
Community Centre.' 142 Addison Road 
Sunday Sept. 20 Irom 11am.

Narrabeen — Northside Carnivale 
High School
Saturday Sept. 12 from 10am:

Parramatta Family Picnic and 
Concert. Featuring the Lebanese. 
Greek and Chilean community 
Parramatta Park. Sunday Sept. 20 
10am - 4pm.

Plumptan
Community Picnic Chopin Park 
Saturday. Sunday Sept. 19.20 from 
1pm.

Ryde Community Picnic 
Ryde Park .
Sunday Sept 13 from 10.30am

St Marys Parade. Concert 
South Creek Park 
Saturday Sept. 12,10am 4.30pm.

Surry Hilfs Fiesta. Shannon Rese< ve. 
Crown St. Saturday Sept 19 9am - 
6pm.

CULTURAL PRESENTATIONS
Botany Carnivale

■ Eastlakes Shopping Centre 6 - 8pm 
Thursday Sept. 17.

Logotechniki — Greek Poetry 
249 Marrickville Road. Marrickville 
Friday Sept. 18.7.30pm.

"La Llamada" (Latin American) 
585 B King Street. Newtown 
Saturday Sept. 19.7.30pm.

Pakistan Association 
Ashheld High School Hall 
Sunday Sept. 20.2.30pm

Maltese Parade and Talent Quest 
Granville Town Hall 
Sunday Sept. 20.2pm.

Multicultural Evening 
Paddington Town Hall 
Saturday Sept. 19.8pm 
Tickets Adults $3. Concession $2 at 
door. . ■ : ■'■'■

Norį gauti pilnas Sydne
jaus ir priemiesčių progra
mas kreipiasi Sydnejaus 
metropolijos Rural bankus 
arba vyriausybės informaci
jos įstaigoje tel. 669 5111 
kasdien nuo 8 iki 6 vai.

Sponsored by the New South Wales Government
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Elena Jonaitienė

KALBANT APIE TAUTĄ

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

Kai gyvenome tėviškėje, 
jvo nepriklausomoje valsr 
•bėję, tautos sąvoka buvo 
jvaime aiški. Tautos na- 
iais skaitėme žmones, gy
dančius Lietuvoje, sufor- 
raotus visiems bendrų 
storinių įvykių, bendros 
raeities, jungiamų vienos 
ilbos, panašių, per eilę 
artų išaugusių nusiteikimų, 
rienos tautinės valstybės 
ibose įžvelgiamų ateities 
sekimų. Amerikos bei kitų 
raštų lietuviškoji išeivija, 

iš toli žiūrint, neatrodė le- 
uiamai skirtinga, nes, ir nu
kilus nuo krašto, buvo neat- 
ssakius šaknų ir ryšio. Da
kar, užsibuvus tokią eilę 
setų išeivijoje, klausimas 
enoromis iškyla, nes jį 
elia vietiniai gyventojai, o 
iabar jau ir mūsų svetur 
ižaugusios kartos. Vyres- 
lieji prisimename, kaip 
irieš virš trisdešimties mė
li, mums vos iš laivo išlipus, 
iuvo aiškinama, kad dabar 
iu vertėtų pamiršti, kad 
ažkada buvome lietuviai, 
įtviai, estai, ukrainiečiai,, 
les dabar jau mes austra- 
ečiai, nes reikia skubiai 
uokytis australietiško gy^ 
renimo būdo. Laimei, tas 
lusiteikimas ateivių atžvil
gi nesitęsė ilgai, nes buvo 
sprasta, kad tautiniai skir
tingumai kraštą turtina, ne 
kardina. Tačiau tada kelti 
šausimai neužsimiršo. O 
iabar rūpi patiems užsitik- 
inti, kad tautinis priklauso- 
lumas nedingsta ir kitur 
yvenant. Kas yra tauta? 
Kai kalbame apie tautą, 

taip grupę išsivysčiusią tam 
irame krašte, ją apriboja- 
ne geografiniu momentu. 
Juo tarpu žinome, kad kar
tais tautinės mažumos per 
imtmečius išlaiko savo tau- 
inį identitetą. Yra klajoklių 
autų pasklidusių daugelyje 
raštų. Ryškus pavyzdysyra 
ydai prieš Izraelio valsty
bės (kūrimą, taip pat 
igonai. Žemė, savo kraštas 
ra labai svarbi sąlyga tau
tai egzistencijai, bet ne 
bsoliučiai būtina. Tiems, 
urie kilome iš kaimo apim
ąs, ryšis su žeme yra ypač 
tiprus. Neretai savo ilgesį 
Ėviškei, gimtinei, jaunystė- 
i pažintai ir mylėtai apim
ti sutapatiname su tautine 
tikimybe. Ištikrųjų tai yra 
kirtingos sąvokos. Nenu- 
lojame būti lietuviai net ir 
titikinę, kad tokios tėviš- 
ės, kokią prisimename, 
ipnuojame ir kokios ilgi
mės, realybėje iš viso nebė- 
t Mums pažįstamos agra- 
inės aplinkos kaip ir nebe- 
ko ne tik Lietuvoje, bet iš 

viso Vakarų pasaulyje.
Kartais ir gamtinė aplinka 

voš beatpažįstama. Durpių 
kasykla atsivėrė vietoj ber
žynėliais apsuptos tėvų so
dybos, Kauno Marios vietoj 
atsiminimų ir dainų Nemu
nėlio. Kaip benorėti, kad 
mūsų tėviškių ilgėtųsi jų vi
sai nematę jaunesnieji. Ta
čiau ir jie nuvažiavę į Lietu
vą iš karto pajaučia žmonių 
artimumą, giminingumą. 
Kad irkaip reikalingas kraš
tas tautos gyvenimui, kraš
tas nėra tauta. Tauta tik

Marija Mag. Slavėnienė

ŽODIS "KATINĖLIAMS”...

‘Kiekvienas čia toks pavasa
ris: 

be karklų katinėlių; 
be kriokiančių upelių;
be žibuoklių, 
be purienų.

0 norėčiau: 
nors vieno 
to 
katinėlio; 
vienos žibutės; 
vienos purienos — 
kad žinočiau: 
jau pavasaris čia; 
jau saulėtos, 
žydinčios dienos

Tokia esu laiminga 
su tais ’’katinėliai s”!
Vieną vakarą (literatūrinį) 
gavau juos dovanų...

Ir nieku, ir nieku daugiau — 
tik šviesom mintimi, 
žiūrėdama į juos, 
gyvenu:
bėgioju Šešupės pakrantėm; 
saulė,
jau ledą sulaužius, 
baigia bangom išvaryt...

O tie 
pūkuoti, maži 
karklų katinėliai, 
tarsi juokaudami, 
šakele viens kitą nor 

pavyt...
Pavasaris mano spindėjo 
grožio linksmume...

Ir dabar:
kai žiūriu į šią karklo šakelę, 
esu vėl savo pavasary — 
tikrai esu jame. —

1972

žmonės.
Ir su bendra kilme tauta 

nesutapatintina. Toli ieš
kant, kilmės tapatumą sun
ku besurasti, nes civilizuo
tame pasaulyje vadinamų 
grynų rasių kaip ir nebėra. 
Senovės lietuviai, dėka savo 
nepereinamų miškų ir pel
kių, gyveno gal labiau atsi-. 
skyrę negu kitos Europos 
tautos. Tačiau ir pas mus 
neišvengta maišymosi ne tik 
su slavais ir germanais, bet 
ir skandinavais ir totoriais.

Kalba tautoje yra nepap
rastai reikšminga ir jun
gianti vertybė. Ji vienas iš 
svarbiausių tautą formuo
jančių veiksnių. Kalboje at
sispindi bendrieji tautos gy
venimo posūkiai, tautinio 
charakterio bei nusiteikimų 
savitumai. Ji yra pagrindinė 
tautinės kultūros išraiška. 
Kiekvienam ji brangi, nes 
tai iš tėvų perimti simboliai, 
kuriais nusakomi žmogaus 
santykiai su pasauliu. O vis 
dėlto, net ir kalba nėra ne
atskiriama tautos sąvokos 
dalis. Yra tautų, kuriose

Tai šit pabarėj jūs šnekate, 
Medinės dievdirbių madonos

Jonas Aistis

r ’W K
. ■■

ATSIŲSTA PAMINĖTI

Janina Narūne. PIRMŪ
NĖS AKADEMIKĖS. Išlei
do Dr. Z. Šalnienė Čikagoje 
1980 m. 200 psl. Kaina $ 12.

Tai sąrašas su trumpomis 
biografijomis lietuvių inte
ligenčių moterų, gimusių 
Erieš 1905 metus ir pasireiš- 

usių lietuvių visuomeni
niame ir kultūriniame gyve
nime. Atsimintina, kad šio 
šimtmečio pradžioje iškilti

• ▼*** ... ...............

Aldona Skirutytė Pasaka apie Nidą

kalbama keliomis kalbomis, 
kaip šveicarai. Yra kalbų, 
kuriomis kalba kelios tautos, 
kaip vokiečiai ir austrai. Yra 
atvejų, kai tautinė vienybė 
išsilaiko per šimtmečius be 
bendros kalbos, kaip žydų, o 
taip pat ir atvejų, kai bend
ros kalbos turėjimas negali 
užtikrinti tautinės vienybės, 
kaip daugelyje arabų tautų 
Istorija parodo pavyzdžių, 
kur tautų išaugimo nesąly
gojo nei bendra žemė, nei 
kilmė, nei kalba. Prisiminki
me viduramžiais iškilusias 
Angliją, Prancūziją, Ispani
ją, vėliau susiformavusias 
Jungtinės Amerikos Vals
tybes, Kanadą, o taip pat 
Indiją, Indoneziją. Mes lie-

moteriai ir baigti aukštuo
sius mokslus nebuvo taip 
lengva. Čia autorė ir kaip tik 
ir surinko žinių apie tas lie
tuves pirmūnes akademikes, 
kurios pralaužė visokias už
tvaras, baigė universitetus 
ir su kaupu atidavė savo 
duoklę tėvynei ir tautai. 
Veikalas tikrai yra didelis 
įnašas į' mūsų kultūrą ir 
istoriją. Tai savotiška enci
klopedija specialiu klau
simu. 

tuviai, kurių proseniai gy
veno ne šimtus, bet tūks
tančius metų tose pat vieto
se ir kurių kalba iki šiol išli
ko mažai tenutolus nuo se
niausios bendrosios prokal
bės, esame labiau išimtis 
negu taisyklė ir kaip tik dėl 
to tas savybes labiau bran
giname negu kiti. Tačiau ir 
giliai brangindami ir mylė
dami, neturime bijotis 
svarstymo ir supratimo.

Jeigu įmanoma įsivaiz
duoti tautas be krašto, be 
ištisai bendros kilmės, netgi 
be bendros kalbos, kas yra 
tie bruožai, be kurių tautos 
negalima įsivaizduoti? Kas 
tautiškai sujungia žmones, 
kas juos įpareigoja tautai? 
Kas jungia, įpareigoja — jau 
yra vertinimo klausimai, 
kaip ir tie, kurie aiškina, kas 
gera, kilnų , vertinga. Jie 
priklauso dorovės sričiai, 
kurioje logiškas argumenta
vimas ar moksliški tyrinėji
mai ne visuomet padeda 
rasti atsakymus. Tai Kažkas 
jaučiama, suvokiama, bet ne 
taip jau lengvai nusakoma. 
Atsakyti "į klausimą, kodėl 
turiu būti lietuvis yra pana
šiai sunku, kaip paaiškinti, 
kodėl turiu mylėti tėvą ir 
motiną, tačiau neskaitome 
doru žmogumi to, kuris nori 
paneigti tėvų ir vaikų ryšį, 
taip pat sunku doru žmogum 
laikyti tą, kuris teigia, kad 
jam negalioja tautinis įsipa-* 
reigojimas. tauta yra tarsi 
didesnė, išplėstinė šeima. 
Brangu, kas sava, artima, 
pažįstama, ar bent atspėja
ma. Tėvus, vaikus, brolius 
mylime ne todėl, kad iš jų ką 
nors gauname, kad jie geri 
ar gražūs, bet todėl, kad jie

Nukelta į psl. 6

METMENYS. Nr. 41. 
Kūryba ir analizė. Kultūros 
žurnalas, 1981 m. Redakto
rius Vytautas Kavolis. Šis 
numeris skirtas poeto Algi
manto Mackaus atminimui. 
Atskiro numerio kaina 3 
dol., keturių numerių pre
numerata 10 dol.

Mūsų; Pastogė-Nr,''36,’1981^14'4 psl. 51
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"Jokia kita dailininkė nėra 
laimėjusi tiek premijų Aus
tralijoje, kiek Eva,” rašė 
Tasmanijos meno kritikė 
Jo-Anne Simpson’ po Eva 
Kubbos darbų parodos ati
darymo birželio 26 d. 
Hobarto Meno Galerijoje.

Šįmet įvyko dvi reikšmin
gos Eva Kubbos paveikslų 
parodos: ką tik minėta Tas- 
manijoj ir kita Queenslande 
Toowoomba Tia Galerijoje, 
kuri buvo atidaryta balan
džio 26 d. Abi parodos susi
laukė didelio pasisekimo, 
daugelio lankytojų ir ypač 
šiltų spaudos komentarų. 
Parodų įspūdžiai, kad ir pa
vėluotai, norėtųsi pasidalinti 
šu "Šalia Kasdienybės” 
skaitytojais, ypač kad ir pati 
Eva, ir apie ją rašą kores
pondentai pabrėžia jos lie
tuvišką kilmę ir ankstyvoj 
jaunystėj išgyvento lietu
viško gamtovaizdžio įtaką 
jos kūrybai.

Jau prieš Toowoomba pa
rodos atidarymą dienraščio 
”The Chronicle” korespon
dentė Pamela King rašė ba
landžio 16 d.: "Toowoombai 
didelis komplimentas, kad 
savo pirmai individualiai 
Sarodai Queenslande Eva 

iubbos pasirinko Tia gale
riją ” Parodoje buvo išsta
tyti 47 dideli paveikslai — 
akvarelės ir guašai — ku
riuose peizažas dažnai yra 
kūrinio išeities taškas, o 
kontrastai tarp ryškių ir 
subtilių spalvų, tarp stačių, 
gulsčių ir įstrižų plokštumų 
— dažna technika. Paveiks
lai pagauna vizijos gilumu ir 
didingumu. Dailininkės sti
liuje pastebimi du pagrindi
niai bruožai: savitas apval
dymas New Yorko ekspre
sionizmo įtakos ir gili meilė 
Australijos kraštovaizdžiui, 
gamtai ir šviesai. Paslaptin
gas, abstrakčios spalvos 
liejasi su stipriom, kartais 
natūralistiškom formom, 
sukurdamos stipraus išgy
venimo ir energijos įspūdį. 
Drąsus, nevaržomas teptu
ko valdymas parodo meni
ninkės pasitikėjimą, tikru
mą.

Hobarto parodoje buvo 
ištatytas 51 Evos darbas. Į 
atidarymą susirinko daug 
svečių, jų tarpe bene dau-’ 
gumas Hobarto ir apylinkių 
lietuvių. Parodą atidaryti 
pakviestas Tasmanijos lie
tuvių veikėjas p. Aleksand
ras Kantvilas, kuris prista
tydamas dailininkę pabrėžė 
jos reikšmę Australijos ta- 
Eybai, kaipo vienos iš la-

iausiai pasižymėjusių ak- 
varelisčių, o taip pat jos lie
tuvišką kilmę ir tos kilmės 
įtaką jos kūrybai. Nors me
nas nepripažįsta valstybių 
sienų bei priklausomurųų, 
kalbėjo p. Kantvilas, tačiau 
niekas neužginčys įtakos, 
kurią Evos kūrybiniam gy
venimui padarė tamsūs Lie
tuvos miškai, žalios pievos, 
ramiai vingiuojančios upės. 
Ji pati prisimena, kaip vai
kystėje prie Nemuno mėg
davo stebėti žvejų valtis, 
klausytis liūdnų lietuviškų 
dainų. Ji prisimena ir trum
pas žiemos dienas, ledo su
kaustytą Nemuną po balto 
sniego sluogsniu. Kontrastai 
tarp sniego baltumo ir nuo
gų medžių juodų siluetų, 
tarp juodo ir balto, paliko 
neišdildomą įspūdį ir pakar
totinai atsispindėjo jos dar
buose. Ir Australijoje, kad ir 
taip skirtingame klimate.

............   • ->*» >.» >...<■ •.-■ ElenaJ<maitiei£&i&&W.<VA/

.Iškalbingi darbai
E. KUBBOS DAILĖS PARODOS

Eva rado panašius spalvų 
kontrastus tik daug plates
nėje skalėje: plačiam hori
zonte saulės išbaltinti me
džių kamienai, tamsios 
uolos, baltas blizgantis smė
lis.

Evos darbuose dažnai 
matoma saulė, toliau kalbėjo 
p. Kantvilas. Bet kas užtik
rins, ar tai Australijos saulė, 
ar toji, kuri simboliais kalba

Mirė Juozas Paukštelis Kalbant apie tautą
Iš Lietuvos pasiekė žinia, 

kad ten eidamas 83-čius mė
tos mirė žymus pedagogas, 
rašytojas Juozas Paukštelis. 
Velionis gimė Titonyse, Pa
kruojo valse. 1923 m. baigęs 
Šiaulių gimnaziją įstojo į 
Kauno universitetą ir studi
javęs literatūrą jį baigė 1927 
m. Ištisus 20 m. (1926 - 1946) 
velionis dirbo pedagogo 
darbą Kėdainiuose mokyto
ju, vėliau direktorium.

Šalia pedagoginio darbo 
gana anksti įsijungė ir į 
spaudą. Pirmiausia bandė 
poeziją, vėliau betgi perėjo į 
prozą. Perijodikoj rašė 
Ateity, Židiny, Naujojoj Ro
muvoj ir kt. Savo ankstyvą
ja prozos kūryba Paukštelis 
buvo pamėgtas. Ypač jauni
mo - gimnazisčių. Pamenu, 
kad mano klasėje gimnazis
tės ryte susitikusios pir
miausia dalydavosi savo įs
pūdžiais - kiek kuri perskai
čiusi ’’Alyvų”, kartais net iki 
ašarų paliesdamos jų perso
nažus (’’Alyvos”, ilgoka 
apysaka, tada buvo spausdi
nama, rodos ’’Ryto” atkar
poje). Tuo metu Paukštelis 
buvo parašęs ir scenos vaiz
delių, kurie persirašinėjami 
buvo vaidinami gimnazijų 
scenoje.

Platesnėje literatūros 
dirvoje Paukštelis pasirodė 
dar 1928 m. apysakų rinki
niu "Vidurnakčių baladė”, 
drama ’’Užgrobtojoj žemėj” 
(1931), ’’Našlės vaikas” 

iš seniausio lietuviško folk
loro ant namų, pastatų, net 

’ant krikščioniškų kryžių? 
Greičiausiai, tai lietuviška, 
šiaurės saulė, nes švelnesnė, 
į kurią beveik žiūrėti galima.

Baigdamas p. Kantvilas 
paminėjo, kad pirmą kartą 
pamačiusi Tasmaniją ir 
susižavėjusi jos įspūdinga 
gamta Eva yra pasiryžus 
sukurti naują stambų darbą

(1932, romanas), ’’Pirmieji 
metai” (1936), ’’Kaimynai” 
(1939, romanas).

Tarybiniam laikotarpy 
1948 m. išleido apybraižą 
’’Kelionę po Užkaukazę”, 
’’Audra ateina”, ’’Jaunystė” 
- romanas (pagrįstas atsimi
nimais) 1959m. ”Netekėk, 
saulele” (1963, romanas), 
’’Čia mūsų namai” (1969).

Paukštelio kūryba dau- 
fiausia pagrįsta Lietuvos 

aimo buities aprašymais, o 
tarybinio laikotarpio turi 
daug propogandos pobūdžio, 
skelbia sovietinio gyvenimo 
teigiamumus, kartais net 

labai dirbtinus. Ryškus pa
vyzdys - ’’Jaunystė”.

J. SI.

Tautos esmė nėra grynai 
geografinė, etninė arba kal
binė; tai bendroji užduotis, 
bendras siekinys ir vertybė, 
bendroji ateitis.

Ortega y Gasset

Tauta — tai siela, dvasinis 
pradas, kasdien vykstąs 
Klebiscitas: pasididžiavimas 
endra praeitimi, noras būti 

drauge ir drauge kurti atei
tį.

E. Renan 

ir - jį dedikuoti atminimui 
garsaus Tasmanijos lietuvio 
Olego Truchano, kuris taip 
giliai tą gamtą suprato ir 
mylėjo.

Po p. Kantvilo atidarymo 
kalbos australiečių dalyvių 
tarpe užgirsta pastaba: „Po 
tiek metų ir vis dar tokia di
delė meilė savo kraštui.”

Paroda buvo kritikų 
aukštai įvertinta. Tasmani
jos Muziejus ir Meno Gale
rija iš jos įsigijo vieną iš di
džiausių akvarelių pavadin
tą „Smėlio ritmas”. Norėtų
si bent trumpa užuomina 
žvilgterti į Evos nueitą ke
lią. Jos paveikslų randasi 
Canberros Tautinėje Gale
rijoje ir visų Australijos 
valstijų pagrindinėse gale
rijose, be to New Yorko 
Mertz ir Malazijos Kuala 
Lumpur galerijose. Iki šiol ji 
yra laimėjusi apie keturias
dešimt premijų, jų tarpe tris 
kartus Wynne premiją 
(N.S.W. Meno Galerijos 
Meno Konkursas). Pirma jos 
vienos darbų paroda buvo 
1962 m. Sydnejuje, paskui 
Newcastlej, Adelaidėj, Can- 
berroj, o dabar Tasmanijoj. 
Taip pat ji dalyvavo grupi
nėse parodose Nw Yorke, 
Tokyo, Londone, Kuala 
Lumpur ir visoje eilėje Aus
tralijos galerijų.

Eva gimė ir jaunystę pra
leido Lietuvoje, meną studi
javo Berlyne ir Melbourne, 
nuo 1960 metų gyvena Syd
nejuje. Reikšmingiausia įta
ka jos kūrybiniam susifor
mavimui buvo dvidešimt 
metų praleistų su šviesios 
atminties per anksti mirusiu 
dailininku Henriku Šalkaus
ku. Dirbdami vienoje studi
joje, turėdami retą praban
gą tokio dviejų menininkų 
artimumo, kuris įgalina vi
siškai atvirą vienas kito kri
tiką, dalindamiesi kūrybi
niais išgyvenimais, f vienas 
kito supratimu ir papildymu 
abu dailininkai kūrybiškai 
išaugo įr praturtėjo. Tas il

Atkelta iš

mūsų. Tumas - Vaižgantas 
savo meilę Lietuvai ir lietu
viams šitaip išreiškė: „Man 
viena tikrai tebuvo skanu ir 
malonu — čeploti, kad ir 
nešvarų, bet tautinį čiulpi
ką. Vyžota lopyta mano 
Lietuvėlė, bet mano! Lini
niai, arielkiniai, mėšluočiai, 
dažnai padlecai tie lietuviai, 
bet mano broliai!”

Nei primityviausias, nei 
labiausiai civilizuotas žmo
gus negyvena vienas. Jau 
senieji mąstytojai žmogų 
nusakė, kaip socialų gyvulį 
ir tas nusakymas niekad ne
nustojo galiojęs.Kiekvienam 
reikia kitų ir pirmiausiai tų, 
į kurių tarpą jam lemta 
gimti: šeimos, genties, tau
tos. Tauta sudaro tą aplinką, 
kurioje žmogiškoji asmeny
bė pilniausiai išsivystė, ta
čiau asmenybė vystosi ne tik 
iš savo aplinkos imdama, bet 
ir jai duodama. Kiekvienam 
svarbu giliai, iš esmės pri
klausyti, bet gilus priklau
symas reiškia įsipareigoji
mą. Jis reiškia dalinimąsi 
bendrais rūpesčiais ir sieki
mais, jis reiškia valingą ap
sisprendimą. Tautos svar
biausi bruožai ir yra jungti
nė sąmonė ir jungtinė valia.

Stasys Šalkauskis tautą 
taip apibūdina: „Tauta yra 
toji draugingoji gyvatos ly
tis, kuri savaime organizuo
jasi prigimtu būdu ir-sudaro 
tiesiogines sąlygas ‘ pilnuti-

gametis bendradarbiavimu 
atsispindi jų abiejų darbuo 
se. Anksčiau minėta Paraei 
King taip rašo: „Evos b 
Henriko artimumas atsi 
spindi jų tapyboj. Jų didžiu 
liai ekspresionistiški guaša 
atnešė gyvybės ir jėga 
Australijos akvarelė 
menui” (The Chronicle 
1981.4.30).

Evos prestižas Australi 
jos dailininkų ir visuomenė 
tarpe yra labai aukštas 
Dažnai ji kviečiama daly 
vauti kitų dailininkų darbi 
vertinime, konkursų laimė 
tojų parinkime. Šįmet pami 
nėtinas jos kaipo vertintojos 
dalyvavimas The Robii 
Hood International meni 
konkurse, N.S.W. Roya 
Easter Show meno konkur 
se, Portia Geach moterį 
dailininkių portretų kon 
kurse. Evai taip pat tenk: 
dalyvauti N.S.W. vyriausy 
bės rengiamuose diplomati 

’ir kultūrininkų priėmimuo 
se, kur turi progos ir savi 
lietuviškumą pabrėžti.

Didžiuojamės savo iškilia 
dailininke ir linkime jai ir 
tolimesnio neišsekančio kū 
rybingumo!

APIE TAUTĄ

Mes norime būti vien 
vieninga tauta brolių, kuri 
nei vargas, nei pavojai neiš 
skirs.

Friedrich Schille

Ne rasė, kraujas ar žemė 
o darbas sukuria tautas 
Tautos susiburia, kai jų na 
riai santykiauja vieni su ki 
tais, o kartu dirbdami, ji 
sukuria tautas. Tik tos tau 
tos išlieka vieningos ir atlie 
ka didžius darbus, kurio! 
moka tarpusavyje sugyven

F. Jucevičius, „Tauta tik 
rovės ir mito žaisme”.
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niam individui išsiplėtoti. 
Iš tos apibraižos bene svai 
biausi žodžiai yra „prigin 
tas” ir „draugingas”. Ji 
tinka ir šeimos santykiam 
nusakyti. Juose iškyla i 
skirtumas tarp žmogaus ry 
šių su tauta ir jo ryšių si 
valstybe. Beje, tokiais atve 
jais, kaip buvo mūsų Lietu 
va per dvidešimtį nepri 
klausomybės metų, tauta i 
valstybė buvo susiliejus. Be 
ne visos valstybės yra tauti 
nės, ir ryšis su tauta yra ki 
toks negu pilietinis priklau 
somumas. Todėl ir pasikei 
tus politinėm sąlygom ir ta 
pus kito krašto piliečiu ryši 
su tauta nesikeičia.

Todėl šiandien lietuvii 
tauta yra žmonės, kurie i 
dabar gyvena prie Nemum 
ir prie Dubysos, žemėje, ku 
ri tebesivadina Lietuva 
nors ji nebėra nepriklauso 
mos valstybės teritorija 
Lietuvių tauta yra žmonėi 
prievarta išplėšti iš savi 
krašto, palaidoti Sibiro Gu 
lago kapinynuose, arba dai 
ir šiandien tebekenčią trem 
tinių ar kalinių likimą. Lie 
tuvių tauta yra palikuony! 
ankstyvųjų išvykelių iš Lie 
tuvos, net jei jie lietuviška 
nebesusikalba. Lietuvii 
tauta esam ir mes visi, Ant 
rojo Pasulinio Karo pabėgę 
liai, ir mūsų vaikai ir anūkai 
jei tik mes sugebam jiem: 
tautos meilę įkvėpti.
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O KAS PRAŽYDO NAKTIES VIDURY
D. Simankevičienė

’’Žmonės tėvynėje viliasi, 
kad mes čia išsaugosime 
Lietuvos sielą, o jie ten Lie
tuvoje išsaugos Jos kūną.” 

(iš spaudos)

Lietuviškajai išeivijai, kai 
bemaž visas pasaulis yra sa
vo sielą, beprarandąs, čia su
minėtas uždavinys atrodo 
pernelyg sunkus. Našta slė
gė ir Sizifo pečius, ritinant 
kalno viršūnėn marmuro 
luitą, kuris vėl ir vėl žemyn 
nudardėdavo. Jis tačiau 
nesiliovė to darbo dirbęs, 
nes buvęs dievų tam pas
merktas. Mes gi nepas
merkti, bet laisva valia esa
me jau seniai įsipareigoję 
savo tautos sielą išsaugoti. 
Mumyse, kurie gyveno Lie
tuvoje, ar bent ten užgimę, 
šitas įsipareigojimo jaus
mas. jei ne darbais reiškiasi, 
tai bent ramybės ne
duoda. Nuo to nerimo apsi
ginti kitas bent Gedimino 
stulpus kur išsidrožia ar 
staugiantį vilką išsipaišo, 
nelyginant baudžiavinės 
kultūros motina, kuri žabu 
kryžių asloje prieš pirkios 
duris užrėžia, kad piktos 
dvasios nesiveržtų. Kiti - ei
na lietuviškai dainuoti, tau
tiškai šokti arba rėdytis. 
Tautos sielai gelbėti atlie
kami ir kitoki darbai, neap- 
siribojantys vien homo lu- 
dens paklausa. Čia kalbėsiu 
tik apie tą Lietuvos sielą, 
kuri atsispindi mūsų tauto
sakoje, ir tai tik jos dalyje - 
dainose.

Kai nuimame patį naujau
siąjį civilizacijos klodą, 
miesčioniškai kirptą drabu
žį, - prieš akis turime savo 
tautą, kurios siela yra kon
templiatyvi, bejėgišku 
graudumu nusiteikusi, van
gi, užguita, bet ir atspari, 
sveika, išmoninga ir guvi; 
dažnai nerami, o kartais net 
maištinga. Šitokia Lietuvos 
siela atsispindi baudžiavinės 
kilmės dainose ar pakelių 
rūpintojėliuose. Baudžiavos 
laikais, kai ’’buitis samanojo 
be pakitimų ir patobulinimų, 
kada tik privilegijuotos kla
sės tvarkė viešuosius kraš
to ir visuomenės reikalus, 
liaudies žmogus atsigręžė 
daugiau į asmeniško ir inty
maus gyvenimo problemati
ką”. Kai našlaitė liūdėjo, tai 
ne viena: ’’Saulutė tarė nu
sileisdama: /-Aš tau padėsiu 
brolio gedėti. /Devynis ry
tus migluže eisiu, /o šį de
šimtą neužtekėsiu.” Kai 
jauną berną apima šėla, jo 
mintyse kylančius planus 
mergaitė pakreipia naudin
gesne linkme: ’’Kad prima- 
nytaUjSavo mergelei /Kase
les išardytau, rūteles iš- 
barstytau./ -Barstyk berne
li, barstyk, jaunasai,/ Po 
klonelius rugelius, po kalne
lius kvietelius.” Prisirišimas 
prie tėvų, šimtais tūkstančių 
kartojamas motulės vardas, 
bet ir tėvužis neužmiršta
mas: ”0 aš pažinau savo tė- 

n

vužėlį / tarp didžiųjų pulku- 
žėlių, tarp puikiųjų žmone
lių./ 0 aš pažinau savo tėvu- 
žėlį / Ant gražaus augumė- 
lio, Ant lygaus liemenėlio.” 
Šitame laikotarpyje sužydi 
lyrinės liaudies dainos. Šie 
amžiai išsaugo mums 
pagrindinį tautosakos loby
ną.

Pagaliau nužėrus dar vie
ną istorijos klodą, prisikasus 
iki laikų, kai lietuvis feoda
lizmo pradžioje dar turėjo 
laisvojo valstiečio statusą, 
rasime kūrybiškai našiausią 
laiko dirvą. Tas laikotarpis 
lietuviui leido išreikšti save 
drąsiau, pilniau ir kūrybin- 
giau? nei bet kuriuo kitu 
laiku. Šitame laikotarpyje 
ieškotina ir mūsų tautosakos 

Aldona Veščiūnaitė

ŠIO ŠIMTMEČIO GAMTOVAIZDIS

Pavėsingos moterys 
vaikščioja kambariais, 
dulkes šluosto nuo paveikslų. 
Vaikystės erdvūs slėniai, kalvos 

,u.. rėmuose netelpa. Vėsios valandos • 
audžiasi galerijų salėse.

Sudegęs Tea-room plūduriuoja 
nesibaigiančio j, bebalsėj 

dienoj. Ragauja vienišumą kėdės 
paliktos viršuj po lyjančiu 
dangum. Balzganos, bevelk 
išnykstančios vėsumoj tolumos.

Kėdėj pilkėjantis sargas 
tingiom akim užgauna sienose 
veidus: mąstančius, liūdinčius, 
šaltus. Nepažįstamus, užmirštus 
veidus, Neatspėjamus.

Ir žmonės.
Pašnabždomis. Apsidairydami.
Sustodami. Užpildo pamažu salę.

Rimtis medžiuose 
saulei dusliai leidžiantis. 
Krūmokšniai glaudžiasi 
prie žemės. Čežėdamos supasi 
ištysusios palmės 
išlydėję paskutinius debesis.

cn
ii

O Albertinos Rafaelis
išleidžia

savo ryškiabalsius angelus į 
Mėlynuosius Kalnus pasimaudymui 
žydrėjančiam šio šimtmečio 

gamtovaizdyje.

Bronius Žalys

SVAJONIŲ PIRKLYS

Pasaulio pirkliai pardavinėja viską: 
kasdienę mūsų duoną, 
svaigų, raudoną vyną, 
įmantriaraščius persų kilimus, 
safyrus, smaragdus, deimantus, 
(kurių brangumui niekas neprilygsta)------

Aš pardavinėju svajones:

— Ateikite ir pirkite!..

Ateikite visi, kurie užmiršote svajoti, 
kuriuos kankina baimė, vargas, neviltis, 
kuriems apkarto vergo dienos---

... persų kilimai sudūlės po šimtmečio, po kito, 
auksą ir deimantus pavogs vagys, 
vyno — kad ir geriausio — skonį užmiršite po valandos,

po kitos —

Svajonės yra amžinos: 
jos niekada nemiršta------
Jos yra sėklos didelių užmojų 
ir — pasėtos — neš derlių, 
jei ne šiandien, ne rytoj, 
tai po tūkstančio metų — —

savitumo bruožų. Apie šį 
laikotarpį kalba būdingas 
liaudies poezijos tipas - su
tartinės. — ■( Kai pokyliuose 
lietuviai su ’’patūravojimu” 
traukia dainą, po to tas 
linksmybes aprašantys ne
teisingai sako: ’’Dainavo su
tartines”. Tikrųjų sutarti
nių, tų sunkiai išmokstamų 
ir dar sunkiau ’’sumušamų” 
giesmių, Melbourne, ir ma
nau, visoje Australijoje, 
esame scenoje girdėję tik 
tris kartus.) — Sutartinėse 
poetinė ir muzikinė senovė 
nepadengta kokiais naujais 
struktūriniais sluoksniais. 
Jos žavi mus, kad yra kupi
nos giedros, gaivaus džiuge
sio:
’’Augo putins

Su šermukšniu 
Ryto ratu-to, 
Ei ryto ryteho 
Ryto ratuto!”
Santūri sukaupta poezija 

pabrėžia vaizduojamuose 
žmonių santykiuose šviesią
ją pusę. Seselėms linus be- 
raujant ’’Atolyja lietus, / 
Pasibėgčia po ųžolu. / Mon 
ųžolas ne tėvelis / Mon ša-

Pašlaksčiau ištroškusius akmenis

s

kėlas ne sesiulas / Mon al- 
pėliai ne broleliai.” Geri 
santykiai ir su deivėmis: 
’’Laime, Laimele, kuo užlė- 

mei?
-Mergaujančiai - uogų 

skaisčiu, 
Martaujančiai - gulbės bal

čiu, 
Užgemančiai - pieno balčiu.” 

Sutartinės stipriu savo 
dekoratyviniu pradu, skam
biais garsiažodžiais kaip 
’’dobile, dobiluti”; ’’sadauia, 
sadaujėle”; ”lingo-ryto’’;; 
"rimą, rimą, rimą tūto” — 

VILNIUJ

Nešina daugašmeniais ledo kalavijais 
Skubi tolyn, Nerie, o mano upe, 
Sutikt nežinomo likimo, 
Ieškoti dar paslaptingesnės juodumos.

O senos moterys prie Aušros Vartų vis dar laukia. 
Legendos kūdikis po Katedros kolonom kali. 
Tik tu, manoji upe sopulinga, 
Viena tolyn keliauji, Tik kur?

d <tMus^P^t6gė!NfZ36rl«8f^»14, psl. 7

kuria bendrą pakilią nuotai
ką:
-Kas tar teka per dvarelį, 
Uosilėli žaliasai, žaliasai?
— Marti teka per dvarelį...
— Ką tar neša tekėdama?
— Baltas drobes, dovanėles, 
Uosilėli žaliasai, žaliasai.
Uosile, uosilėli žaliasai, ža

liasai!
Pačio tikrojo sutartinių 

gražumo jau nebelemta pa
justi - kai kur jos ’*’■ -1 "

i

elemta p; 
labai anks-

Nukelta į psl. 8

Lidija Šimkutė

IŠTROŠKĘ AKMENYS

nuogos medžio šakos 
niūniuoja nedarnią gaidą

Įgeltos surudėjusios žolės
dejonė,

Primena lietų.

Nesulaukus lietaus, 
Surinkau įkaitusius lašus, 
Pašlaksčiau ištroškusius ak

menis.

Apkabinusi tylintį medį, 
stebiu 
kaip 
debesys slenka 
mėnulio veidu.

NEIŠPILDYTAS
PAŽADAS

Nukritusi šviesa
Ant neįskaitomo
Kūno puslapio
Atidengė
Kasdienybę.

Nuskriaustas rytojus 
Įsitvėręs neišpildyto pažado 
Laukia išganymo.

Eglė žižytė
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O kas pražydo
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t i išnyko. Likučius išsaugojo 
rytų aukštaičiai. ”Jų grožis 
bei tyras primityvus puoš
numas, išskyrus ankstyvą
sias graikiškas salų gyven
tojų dainas, viršija visa, kas 
man yra žinoma vakarų lite
ratūroje. Jos tarsi būtų pa
rašytos pasaulio sukūrimo 
rytmetyje ir saulėtekio rasa 
ant jų dar tebetviska. La
biausiai yra pavydėtini tie 
žmonės, kurie tas dainas 
dainavo. Jie matė saulę 
naujai atgimstant kas rytą, 
kad būtų smagu ir žavu vi
siems, kurie lepinosi jos šil
domi. Mūsų gi saulė yra ato
minė masė, grasi savo mir
tinais spinduliais. Štai kodėl 
mūsų desperatiškame am
žiuje šios dainos įgauna 
aukščiausios svarbos, nes 
jos tebekalba apie tuos lai
kus, kai džiaugsmas dar 
vaikščiojo žeme, rašo lite
ratūros kritikas Robert 
Payne.

Kalbėdama apie sutarti
nių muzikinę konstrukciją 
muzikologė E. Sakadolskie- 
nė, melburniškių koncerto 
Amerikoje proga rašė: ’’Ma
loni staigmena buvo nuome
tuotas moterų sekstetas, 
kuris atliko dvi sutartines. 
Gaila, kad šis lietuvių muzi
kinės kultūros unikumas 
nesusilaukia didesnio dėme
sio iš mūsų chorinių vienetų. 
Sutartinių neįprasta struk
tūra, nepratusiam jų klau
sytis, gali atrodyti keista ir 
primityvi, o tas paprastu
mas ir neįprastų intervalų 
naudojimas ir yra visas jų 
grožis. Dažnai rusų kompo
zitorius Igor Stravinsky mi
nimas, kaip sekundinių in
tervalų įpilietintojas, o tai 
jau prieš šimtmečius buvo 
lietuvių liaudies lobyno da
lis. Gal jei dažniau chorų re
pertuaruose pasirodytų mū- - 
sų tikros liaudies dainos, 
publika išmoktų jas pamėgti 
ir pamilti.” Kitur vėl rašo
ma: "Moterų sekstetas, atli
kęs labai sunkiai išpildomas 
dvi senoviškas sutartines, 
parodė choro dalyvių muzi
kalumą”.

Kokiame šimtmetyje ati
trukome nuo savo tikrųjų 
liaudies dainų? Lietuvių pe
riodikoje krašte, prieš porą 
metų,, muzikologų bei kom
pozitorių tarpe buvo vestos 
įdomios diskusijos. Iš jų pa- 
tiriąme, kad XIX a. pradžio
je tautinės muzikos forma

Adomas Vingis Pasveikinimas
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vimosi metu, liaudies muzi
ka buvo imama kaip intona
cinis pagrindas, kuriam rei
kėjo ’’europietiškai” apsi
rengti. Iš to pasisavinome 
klasinę harmoniją tuo pra
rasdami savo tikrąjį liaudies 
dainų išpildymo veidą. Vie
nais atvejais tautiniai ele
mentai išlikdavo nepažeisti, 
kitais - ’’jie paskęsdavo kla
sinio rūbo klostėse ar būda
vo net įsprausti į bendraeu- 
ropinį korsetą.” (komp. O. 
Balakauskas).

Muzikologas V. Lands
bergis Balakausko minimą 
’’nuogybės” kompleksą va
dina ’’kaimo kompleksu” 
dvidešimto amžiaus pra
džios besiformuojančios lie
tuviškoje miestiečių visuo
menėje. ’’Liaudies daina au
tentiškuoju pavidalu! — 
Kam? Taip juk dainavo 
kiekviename kaime, o sce
noje reikia kitko, bent jau 
harmonizacijų, ’’kultūrinės” 
muzikos! Nūnai, kaime ir 
miestų buityje dainuoja šir
džių (kitaip: čirvų) lyriką ir 
bitą, tad senutė daina, lan
guota skarele apsigaubusi, 
netikėtai pagerbta, kopia į 
miesto sceną...”

Dar 1920 m. T. Brazys ra
šė: ...” esu suharmonizavęs 
kai kurias liaudies dainas, 
pataikaudamas šių laikų

Jaunas Lietuvoje kompo
zitorius V. Budrevičius pa
rašė naują lietuvišką operą 
’’Giedrė”. Operos libretą dar 
prieš .mirtį sukūrė poetas 
Kazys Inčiūra naudodamasis 
S. Kymantaitės - Čiurlionie
nės pjese ’’Dvylika brolių 
juodvarniais laksčiusių”. 
Naujų muzikos kūrinių per
klausoje ši opera numatyta 
statyti artimiausiu laiku 
Vilniaus operos ir baleto 
akademiniame teatre.

Šiais metais akademinia
me dramos teatre Vilniuje 
vyko Lietuvos valstybinės 
konservatorijos aktoriaus 
meistriškumo katedros dip
lominiai spektakliai. Žiūro
vams buvo parodyti kita
taučių ir lietuvių dramatur
gų veikalai. Tarp jų Jono 
Biliūno kūrybos motyvais 
veikalas ’’Nepraminti takai”.

y * ‘ skoniui. Šiaip ar taip, esu tos 
nuomonės, kad norint mūsų 
žmonių dailę pilna to žodžio 
prasme koncertuose iškelti, 
reikėtų mūsų daineles dai
nuoti, kaip jos žmonių dai
nuojamos?’

Čia išeivijoje mes pažįsta
me tik europietiškai ap
rengtas, labai dažnai to sve
timo drabužio klostėse lie
tuvišką elementą išsibars
čiusias mūsų ankstesnio 
klodo nuotrupas bei ’’širdžių 
lyriką”. Šioji, tariamai ei
nanti su laiku, vis dar vakar 
dienos neprisiveja.

Saugodami lietuvišką sie
lą, šalia pamėgtų, bet sveti
mose klostėse nepradangi
nusių savituosius elementus 
kompozicijų, restauruokime 
senąsias dainas ir bent po 
vieną jų - sutartinę arba 
monodiją, liaudiška maniera 
išpildomą - atsivežkime į 
Lietuvių Dienas. 0 mūsų 
tradicinė liaudies daina, am
žių nuglūdinta, negimusi šių 
dienų komercinėje vartose
nos plotmėje, laikytina 
aukštesnės kultūros apraiš
ka visų tų, kurie jau yra at
sikratę ’’kaimo” komplekso.

Turėjo liepa, gedulą, 
Devynias sakas, gedulą, 
Visas devynias, gedulą, 
Vėtrala laužė, gedulą, 
Paliki liki, gedulą, 
Nor» man devintų, gedulą, 
Gegiulai pakukuoti, gedulą, 
Liaj siūdijo.
Siūdija!

Antano Gustaičio, mūsų 
žymaus humoristo, satyriko 
tragikomedijos ’’Mėnulio* 
užtemimas” premjera Čika
gos Jaunimo Centre šiais 

- metais praėjo su dideliu pa
sisekimu. Kazys Bradūnas, 
recenzuodamas šią premjerą 
Draugo kult, priede džiau
giasi, kad Čikagoje visko 
yra, kas reikalinga gyvas
tingam teatrui. Jis labai 
taikliai nusako teatro tęsti
numo įgyvendinimą: 
’’Teatro klestėjimui, jo tęs
tinumui, ne tik vienkarti
niam blykstelėjimui morali
nės ir fizinės paramos nie
kados nebus perdaug norint, 
kad teatras atliktų savo ug
domąją paskirtį tiek kultū
rinėje, tiek teatrinėje srity”. 
Tris pagrindines roles vei
kale vaidino J. Kelečius, L. 
Rastenytė ir Bernardas 
Prapuolenis. Režisavo Da
rius Lapinskas.

Stovėjau pne durų. Lau
kiau kol ateis mano eilė. Iš
rašiau tarnautojai čekį. 
Šypsodamasi jinai man pa
davė voką su kitais popie
riais ir mes atsisveikinom. 
Grįžau prie mamos ', lau
kiančios kitam kambaryje. 
Negalėjom susilaikyti, pra
dėjom nekantriai tikrinti 
jopierius ir voką: tarp Viso
rių kitų dokumentų radom 
;o mes ieškojom: lėktuvo 
rilietus.

Taip prasidėjo mūsų ke
lionė. Didelė dalis keliau
jančių džiaugsmo yra kelio
nės planavimas ir laukimas 
tų pirmųjų atostogų dienų.

Mama ir aš, abidvi, tu
rėjom tik po keturias savai
tes atostogų. Per tą trumpą 
laiką mes aplink visą pasaulį 
apkeliausimi

Ilga, keliolikos valandų 
kelionė lėktuvu, baigės ir 
nusileidom Maskvos aero
drome. Dar trumpa kelionė 
autobusu ir galų gale atsi
dūrėm didžiulėj, kaip darži
nė, laukiamo jo j salėj. Ar tai 
čia tarptautinės linijos 
Maskvos aerodromo laukia
masis? Sunku buvo įtikėti. 
Greičiau, sakytum, tuščias 
sandėlis su keliais patikrini
mo punktais gale. Už jų - di-

Apie patį veikalą K. Bra
dūnas recenzijoje rašo: 
’’Detaliau grįžtant į regėtąjį 
spektaklį tenka džiaugtis la
bai gyvenimiška ir mūsų ap
linkai labai artima Antano 
Gustaičio tragikomedijos 
tema, kurią autorius kloja 
labai plačių ir sudėtingų 
pergyvenimų lauke nuo 
juoką keliančių iki susimąs
tyti verčiančių situacijų.* 
Gerai išlygintas sakinys ir- 
šmaikšti sceninė frazė klau
sytojo nei minties, nei ausų 
nevargina — jauti, kad girdi 
įgudusios ir sau 
plunksnos neatskirtini re
zultatą”.

reu

Šiais metais Yale reper- 
tuariniame teatre (New 
Haven mieste) Amerikoje 
įvyko ir vėl nauja režiso- 
riaus Jono Jurašo premjera. 
Šį kartą jis surežisavo fla
mandų dramturgo Fernando 
Crommelyncko pjesę ’’Di
džiadvasis pavyduolis” - pir
masis režisoriaus kūrinys po 
’’Savižudžio” pastatymo 
Broadway. Kritikai išgyrė J. 
Jurašo darbą nepagailėdami 
komplimentų. Pastatyme 
tarp kitų dalyvavo ir lietuvis 
aktorius Vytautas Ruginis.

Nuo gegužės 15 iki birže
lio 7 d. Sydnejuje gastrolia
vo Melbourne St. Martin 
jaunimo teatras. Šio teatro 
meno vadovu yra lietuvis 
Helmutas Bakaitis. Teatras 
buvo atvežęs Alan Mackay 
veikalą ’’Kaino ranka”. H. 
Bakaičio režisūroje šis kon- 
traversinis provokacinis 
veikalas sužibėjo kaip vie
nas geriausių avangardinių 
jaunimui statytų veikalų 
Sydnejuje.

Praeitais metais vykusį 
penktąjį dramos festivalį 
Čikagoje išeivijos spauda 
Baminėjo gana šykščiai, 

iais metais mėnraštis

-t>ai

Susitikimas
Vida Viliūnaitė

džiulių langų siena, netvar
kingai užtraukta senom nu
blukusiom užuolaidom. Kas 
už jų - nežinia. Pro vieną ki
tą atsitiktinį plyšį švystel
davo vienas kitas siluetas. 
Pro paskutines išeinamas 
duris kyšteldavo vienas ki
tas veidas. Jokios pasitin
kančios minios, jokio judėji
mo. Tikrai pasijutome atsi- 
dūrusios visai kitokiam pa
sauly. Ar mūsų kas laukė? 
Prieš išvažiuodamos mudvi 
su mama bandėm susirašyti 
su mano pusbroliu Vyčiu, 
kuris Maskvoje gyvena, bet 
nepavyko gauti iš jo atsaky
mo.

Pirmiausias rūpestis, ta
čiau, labai žemiškas - pereiti 
per muitinę. Nors neturė
jom jokių kontrabandų, bet 
turbūt įgimta baimė bet ko
kių tikrinimų kreipė visą 
dėmesį į mūsų pundelius ir į 
tą tikrintoją eilės gale, nuo 
kurios malonės ir priekabu
mo mes bent laikinai pri
klausėm. Vėžlio žingsniu eilė 
slinko pirmyn, nusibodo ir 
rūpintis. Ir vėl žvilgsnis 
krypo į duris, kur vėl vienas 
- kitas veidas kyšteldavo, su 
cigarete, be cigaretės su 
brazda, be barzdos...

Galų gale, atėjo mūsų eilė. 
Jau ir mes buvom pavargu
sios ir tas rusas ir jau beveik 
automatiškai prastume 
mūsų lagaminus, ilgiau su
stojęs tik prie užpildytų for
mų.

Pagaliau per duris, per 
tas palaimintas, lyg skais
tyklos duris - į nežinomą že
mę. Ir vos peržengusios 
slenkstį, bevedi kaktomu- 
šiais atsimušėm į tą barzdą, 
kurių vis matėm pasirodant 
duryse kai stovėjom eilėj. 
Prie jos dvi raudonos rožės, 
besišypsančios mėlynos 
akys ir neabejotinai pažįsta
mas (matytas dėdės nuot
raukose) veidas. Vytis — 
mano pusbrolis — kitaip ir 
būt negalėjo!! Nesuabejojo 
ir jis. Apkabino mus abi, 
prisegė po raudoną rožę ir 
visa įtampa atsileido. Pabiro 
žodžiai - atrodė, kad visą 
gyvenimu pasižinojom, ir toj 
didžiulėj, svetimoj, šaltoj 
Maskvoj pasijutom beveik 
kaip namie...

Sekančią dieną taksistas 
mūsų jau laukė prie ’’Metro
pol” viešbučio, kelionei į 
aerouostą, iš kur lėktuvai į 
Vilnių skrenda. Vaizduotėje 
jau ryškėjo šviesūs Vilniaus 
bokštai...

’’Akiračiai” įdėjo dvi festi
valio recenzijas: viena rašy
ta A.T. Antanaičio, kita Ni
jolės Martinaitytės. Nijolė 
festivalį apibūdina šitaip: 
’’Festivalio lygis nebuvo la
bai žemas, nei labai aukštas, 
maždaug per vidurį”. Tai 
geras ženklas - dabartis pa
teisinama, o ateityje lieka 
vietos tobulėjimui.

* *
Amerikos Liet. Bendruo

menės Kultūros Tarybos 
dramos premija paskirta 
.dviem rašytojams: pirmoji 
1500 dol. premija Algirdui 
Landsbergiui už dramą 
’’Vaikai gintaro rūmuose”, 
antroji 1000 dol. Povilui Ma
žeikai už dramą ’’Apsilanky
mas”. Premijos iškilmingai 
įteiktos gegužės 17 d.

Paulius Rūtenis
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(Atviras pokalbis bendruo menės reikalais.)

Reikalingas Klubo vedėjas
Sydnejauš Lietuvių Klubui reikalingas Klubo Vedėjas 

(Secretary Manager)
Blogai kai neigiamai kal

bama apie veiklą, bet dar 
blogiau, kai visai nebekal
bama: t.y. niekas nebesirū
pina tąja veikla. Ar ji gera, 
ar bloga, niekam dėl to gal
vos neskauda. Šitokia veikla 
yra mirusi bendruomenės 
narių tarpe.

Šiandien vis rečiau tenka 
skaityti mūsų spaudoje apie 
lietuvių švietimą ar litua
nistinį auklėjimą. Kartais 
pasirodo korespondencijos 
apie savaitgalio mokyklų 
metų užbąigtuves be pasta
bų, be padrąsinimų, o kar
tais pasitenkinama tiktai 
nuotrauka. Bet štai Mūsų 
Pastogėje, 31 numeryje, ve
damajame, v.k. nebeišken
čia ir apeliuoja į visas lietu
viškas sąžines, kad nepa- 
mirštume lituanistinio švie
timo, kad apie jį galvotume, 
rašytume, kalbėtume ir pa
galiau ką nors darytume, 
nes padėtis jei dar ne bevil
tiška, tai ’’alarmuojanti”.

Laimingu ar nelaimingu 
sutapimu penktadienio va
kare klube sutikau mūsų sa
vaitgalio mokyklos ’’liktar- 
ną”, taip mes pravardžiuo
jame savo mokytojus. Prie 
stikliuko ’’airiškos krėtinės” 
užsimezgė pokalbis. Pats 
pasilikau prie škotiškos ga
mybos su purslotu vandens 
užpilu. Šaltą ir lietingą 
penktadienio vakarą gėri
mas maloniai šildė ir švie
sios mintys užgulė smege
nis.

— Ar skaitėte Mūsų pas
togėje v.k. skiltį: ’’Kas 
mums svarbiausia!”?

— Skaičiau, - gracingai 
plonais pirštais pakėlusi 
stikliuką prie rąusvų lūpų, 
atsakė mokytoja. — Niekė' 
konkretaus ir naujo nepasa
kė; padejavo kaip ir visi kiti 
rašiusieji prieš jį.

— Bet, — bandžiau prie
šintis, — labai teisingai iš
keltas lituanistinio auklėji
mo ir švietimo reikalas.

— Šiuos reikalus keliame 
ne vien tiktai mes išeiviai. Ir 
šio krašto švietėjai yra susi
rūpinę. Keistas dalykas; ci
vilizacijai šuoliuojant milži
no žingsniais į priekį, kultū
rinės žmogaus aspiracijos 
vis labiau atsilieka. Žinai 
kiek Australijoje šiandien 
yra analfebetų?

— Girdėjau. Perdaug. 
Norėčiau grįžti į savo kiemą. 
Kiek metų mokytojaujat?

— Jau virš 25 metų. Dir
bu, jei taip galima išsireikš
ti, dvidešimt keturias va
landas ir septynias dienas.

— Kaip tai suprasti? - 
užgėręs škoto norėjau išsi
aiškinti.

— Mokytojauju australiš
koje pradžios mokykloje 
penkias dienas, o savaitga
liais lietuviškoje savaitgalio 
mokykloje. Vakarais, bent 
du vakarus savaitėje, litua
nistiniuose kursuose. O kur 
dar klasės darbų ištaisymai, 
pasiruošimai pamokoms ir 
taip nelieka minutės sa
viems reikalams.

— Tikrai sunku.
— Pedagogės darbas nie

kada nebuvo lengvas. Ypa
tingai šiandien. Keičiasi sis
temos, metodai, priemonės 
ir mokslo vadovėliai, kaip 
Melbourne oras. Taip, kad 
kitus mokant ir pačiam ten
ka gerokai pastudijuoti, kad 
neatsiliktum.

— O kaip mūsų savaitgalio 
mokyklose. Irgi nauji meto
dai?

— Taip. Visi mokiniai lan
ko per savaitę australiškas 

mokyklas, taip kad tenka 
derinti ir lituanistinį moky
mą prie jų.

— Bet nevisi mūsų savait
galio mokyklų ir lituanisti
nių kursų mokytojai yra 
profesionalai ir vargu ar ži
no apie paskutinius mokymo 
metodus, o su senstelėjusio
mis žiniomis...

— Neskubėk! Nevisada 
kieta ir griežta pedagogika 
yra sėkminga. Kartais pasi
šventimas ir meilė tam ko 
mokai, lengviau suranda ke
lią į mokinio sielą, negu šalti 
ir bedvasiniai pedagogikos 
metodai.

— Ar mes pakankamai, 
kai sakau mes, tai galvoju 
apie visus lietuvius, ne tiktai 
vaikų tėvus, krašto ir apy
linkės valdybų narius švie
timo reikalams, bet visus, 
kurie dar jaučiasi esą lietu
viai, rūpinasi lituanistiniu 
švietimu?

— Mūsų Pastogėje v.k. ir 
rašė apie tai. Išrinkę apylin
kės valdybą, sudarę švieti
mo komisiją, jaučiamės dar
bą atlikę. Tegul jie tenai 
dirba; tai jau jų sritis! Už tai 
ir rinkome...

— Bet ar ne jie privalėtų 
rūpintis? Aš gi negaliu vaiką 
atvežęs į savaitgalio mo
kyklą atsisėsti šalia jo ir 
žiūrėti, kad jis mokytųsi, 
kad...

— Štai, — parodė ranka, 
tuščią stikliuką, — geriau 
paimk man dar ’’airiškos 
krėtinės” ir sau...

Liet. Enciklopedija prašo
Jįrį-1 “* ? • -M- •

LIET. ENCIKLOPEDIJOS 
REIKALU

Lietuvių Enciklopedijos 
leidimas pasibaigė 1969 me
tais išleidus 36-tą papildymų 
tomą. Nuo to laiko praėjo 
jau dvylika metų ir iškilo 
reikalas išleisti papildomą 
tomą jau paskelbtas enci
klopedines žinias patiksli
nant arba papildant naujo
mis. Reikia atsiminti, kad su 
laiku ir žinijos progresu 
kiekviena enciklopedija rei
kalinga papildymų, nes be jų 
enciklopedijos sensta ir ne
atitinka šios dienos reikala
vimų.

Lygiai ir Lietuvių Enci
klopedija, kad išliktų aktuali 
ir einanti su laiku, reikalinga 
nuolatinių papildymų, kad 
būtų aktuali.

Tuo reikalu susirūpino 
Amerikos Lietuvių Bend
ruomenės Kultūros Taryba 
ir susitarusi su Lietuvių En
ciklopedijos leidėju Juozu 
Kapočium ir kelia Liet. En
ciklopedijos papildomo tomo 
klausimą. Ar pageidaujamas 
Lietuvių Enciklopedijos pa
pildomas tomas? Kitu atveju 
toks klausimas būtų visai 
nereikalingas, bet mūsų 
sąlygose labai svarbu, ypač 
leidėjui, nes pats išleidimas 
priklauso nuo pačių prenu
meratorių - nori jo ar ne. 
Dar yra ir būtų galima su
telkti pakankamai žmonių, 
kurtams padedant būtų 
galima toki L.E. tomą pa
rengti, bet ar yra pakanka
mai norinčių? Jeigu susida
rys pateisinamas skaičius 
norinčių, papildomas 37-sis 
tomas per metus ar keliolika 
mėnesių būtų parengtas ir 
išleistas. Kaip tą patirti?

Sugėdintas nuskubėjau 
prie bufeto. Užsakiau dvi
gubą pedagogei ir ’’pastip
rintą” škotą sau.

— Ačiū!, — padėkojo mo
kytoja. Siurbtelėjo, pažvel
gė į savo ilgus ir lakuotus 
nagus. — Mes visi pilni gerų 
norų, bet čia ir baigiasi 
mūsų pastangos. Ar savo 
spaudoje, kaip teisingai 
pastebėjo v.k., ar susirinki
muose, ar net privačiuose 
pokalbiuose paliečiame, *pa- 
diskutuojame lituanistinį 
švietimą? Kartą užsiminiau 
vienose vaišėse, kuriose 
buvojo buvę padegogai, 
aukštos inteligencijos ir 
kultūros asmenybės, apie 
mūsų vargstančias savait
galio ir lituanistinių kursų 
institucijas, tai šeimininkas, 
gražiai paprašė šia tema ne
kalbėti, nes savo ’’nešvarius' 

, baltinius” reikia skalbti na
muose. Nuo kada lituanisti
nis švietimas pasidarė ’’ne
švarus biznis”? Pats irgi 
tiktai perskaitęs Mūsų Pas
togėje v.k. straipsnį, susto
jai šiandien prie mano stalo. 
Šiaip prabėgdavai lyg būtų 
tuščia vieta...

Raudonis išpylė veidą nuo 
šių žodžių ar škoto:

— Aš esu užsiėmęs kitais 
reikalais...

— Mes visi esame užsiė
mę, bet lituanistinis švieti
mas apleistas. Nesuprantu 
kam renkami valdybose na
riai švietimo reikalams? Gal 
tik gale mokslo metų moki-

Belieka tik, kad buvusieji 
Lietuvių -Enciklopedijos 
prenumeratoriai ar nauji 
prisidėjusieji rašytų leidė
jui, kad sumanytam projek
tui pritaria ir laukia naujo 
L.E. tomo. Ir tai reikia 
padaryti nedelsiant. Atsi
žvelgiant į nepastovius dar- 
I ’ 
šiuo metu nustatyti papil
domo tomo atskiro egzemp
lioriaus kainą, bet tikimasi, 
kad neprašoks 25 dolerių. 
Rašant pinigų nereikia siųs-, 
ti, nes leidėjui svarbu tik ži
noti, koks gali susidaryti

papildomo L.E tomo tiražas. 
Sydnejuje ar Australijoje 
gyveną gali tokius pageida
vimus perduoti laišku ar 
telefonu Sydnejauš Liet. 
Klubo bibliotekos vedėjui, 

__________ kuris mielai tarpininkaus, 
bo ir medžiagų kaštus sunku (Bibliotekos adresas: 16-18 
šiuo metu nustatvti Daoil- ^a^„J'erraJ^’ Bankstown, 

N.S.W. 2200, vedejo tel. 
747 2382).

Suinteresuotieji maloniai 
prašomi savo pritarimą ar 
užsakymą nedelsiant 
pareikšti.

Piktžolės Vilniaus
Atkelta iš psl. 3

mas: ”Ar pažinai, utėlių ūž
ėsiąs kacape, žemaičioranką! 
Dar tu man kiek pasikru
tink, tai ir likusius kaulus 
sutriuškinsiu!”

Kilo skandalas. Paskam
binau kapitonui Popovui. 
Už pusvalandžio jis atvažia
vo su keliais kareiviais. ’’Kas 
atsitiko?” — klausinėjo kpt. 
Popovas. Atsakinėjo jam 
mano busimasis įpėdinis, o 
aš tebuvau tik vertėjas. To 
pasėkoje kraujais apskretu
sį rusą paguldė sunkvežimio 
užpakaly, o mano būsimą 
įpėdinį pasisodinę prie savęs 
išdundėjo. Vėliau kpt. Po
povas man sakė, kad tas ka
reivis Vilniaus rusų karo 
komendanto įsakymu nu
baustas dvejiems metams 
drausmės batalione, o busi
masis mano įpėdinis už sun
kų kūno sužalojimą išsiųstas 
penkeriems metams kur tai

PRADINIS ATLYGINIMAS PRILYGSTA MAŽDAUG 
$ 20,000 METINĖS ALGOS

Savo prašyme nurodyti amžių, išeitą mokslą, dabartinį 
darbą, patyrimą administracijos ar prekybos srityje.

Prašymus prisiųsti ligi 1981 m. rugsėjo 20 d. adresuo
jant

CONFIDENTIAL
Board of Directors
Lithuanian Club Ltd.
P.O. Box 205,
BANKSTOWN, N.S.W. 2200.

Dėl smulkesnių informacijų skambinti Valdybos pir
mininkui tel. 02 - 707 2883.

Sydnejauš Lietuvių Klubo Valdyba

niams dovanėles įteikti?, 
kurias kartais irgi patys 
mokytojai nuperka.

— Mes savo vaikus veža
me į mokyklą kiekvieną šeš
tadienį, — pasijutau užgau
tas.

— Tai tuo ir baigiasi jūsų 
pareiga?, o kiek šeštadienių 
praleidžiate?

— Aš negaliu vaiko ati
traukti nuo sporto! Čia jau 
neteisingai kaltinate tėvus! 
Vaikui reikia...

— Ko vaikui reikia? Mus
kulų ar lietuviškos sąmonės 
ir proto? — supyko ir moky
toja.

Abu nutilome. Jau kelioli- 
ką metų bandome suderinti - 
rungtynių ir pamokų laiką, 
bet vis nevyksta. Vaikai ir
gi, kaip tyčia, mieliau linkę , 
sportuoti negu sėdėti sa
vaitgalio mokykloje.

— Atleisk, — šypsodama
si, lyg skaitydama mano1 

1 mintis, pirmoji prabilo mo- 
kytoja. — Reikia derinti, 
'tartis ir bandyti rasti išeitį,

už Uralo kalnų...
Tuo prasidėjo Vilniuje iš

vežimai. Pirmiausiai smar
kiai apsivylė lietuviški rau- 
donskiauturiai gaidžiai, 
kurie tikėjo, kad iš rytų 
patekėjusi saulė ateina 
klausytis jų dainų, bet atsi
tiko priešingai - ji juos degi
no ir siuntė ten, iš kur ne
seniai buvo išleisti.

1940 metų rugsėjo 12 d. 
gavau Vilniaus miesto ir 
apskrities Milicijos vado 
įsakymą pristatyti į jo įstai
gą visus nuovadoje turimus 
ginklus. Nuginklavau pats 
save ir savo vyrus ir viską 
nugabenome į minėtą įstai
ga.

Bus daugiau

4'

Laiko užteks ir mokyklai ir 
sportui.

— Bet yra neteisinga kal
tinti tėvus, nes Jūs pati 
gerai žinote; šiandien vaikai 
visokių laisvių ’’pripumpuo
ti” kelią galvas, negi imsi 
pagalį?

— Vaikai liks vaikais. Jie 
tokie buvo prieš šimtmečius, 
tokie yra ir šiandien. Jie ge- 
.rai žino, kad jokių rimtų pa
siteisinimų dėl savaitgalio 
mokyklos lankymo nėra. Tik 
tėvai jausdami kaltę, bando 
surasti "atpirkimo ožius” 
Jei šiandien tavo vaikas ne
kalba lietuviškai, negalvoja 
lietuviškai, negirdėjo apie 
Lietuvą, kuri tave užaugino, 
kur glūdi tavo šaknys, tai 
nesidairyk, ieškodamas kal
tininkų...

— Aš kaltas!?...
— Žinoma, kad tu! Ne sa

vaitgalio mokyklų mokyto
jai, kurie net neturėjo pro
gos jį mokyti, nė apylinkės 
ar krašto valdybų nariai 

1 švietimo reikalams, nė 
kaimynas, kuris gal nemoka 
kalbėti lietuviškai, bet tu - 
tėvas, abu tėvai...

— Kalti visu šimtu pro
centų? — drebėjo rankos ir 
širdis dėl tokio sunkaus kal
tinimo. Nuskubėjau prie bu
feto...

Grįžęs radau mokytoją 
atlaidžiai besišypsančią; ne
būtų pedagogė:

— Gal ne visu šimtu pro
centų. Tėvus privalo nu
teikti mūsų spauda, radijas, 
valdybos ir visi, kuriems rū
pi lituanistinis švietimas. 
Tam progų yra daug. Esame 
iš dalies ir mes ’’liktarnos” 
kaltos, kad tyliai dirbdamos 
nebeapeliuojame į jūsų sąži
nes, nesiskelbiame ir ne
bandome išeiti į viešumą. 
Tik paskutinioji Krašto val
dyba suruošė mokytojų se
minarą per praeitas lietuvių 
dienas. O tokių seminarų, 
konkursų, kuriuose daly
vautų ir mokiniai ir mokyto
jai; ekskursijos, varžybos ir 
kita reikėtų ruošti kas me
tai. Visa tai išjudintų, at
kreiptų bendruomenės dė
mesį, suįdomintų netik tė
vus, bet ir vaikus. Visi gerai 
žinome, kad ir tyriausias 
vanduo stovėdamas pradeda 
dvokti.

— Tai. kodėl niekas tuo 
nesirūpina?

— Čia ir glūdi dalis mūsų 
išeivijos problemų. Visas jė
gas pašventę įsikūrimui, ne
bepajėgiame nuo to "kūri
mosi” ir lenktyniavimo atsi
plėšti. Norime išeiti Anapi- 
lin turtingiausi, pamiršdami 
patį didžiausią turtą — lie
tuvių kultūrą, sąmonę ir 
kalbą: Kas ir yra svarbiau
sia!

V. Koras
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Namie ir 
svetur

BRISBANE

Tautos Šventę paminėjo
me rugpiūčio 29 d. Minėjimą 
atidarė laikinasis apyl. pir
mininkas V. Masteika. Gar
bės prezidiume pakviesti 
E p. Kaciūnienė, Ruzgys, 

uckienė ir Lapinskas.
Įnešus tautinę vėliavą 

vaikučiams, sugiedojus 
Himną ir susikaupimo mi
nute pagerbus tautos 
didvyrius, inovakąciją ir 
trumpą kalbą pasakė kape
lionas kun. Dr. P. Bačinskas. 
Po jo žodį tarė p. Smilgevi
čius iš Gold Coast. Savait
galio mokyklos mokiniai, 
vad. kun. Bačinsko sudaina
vo keletą dainelių pianinu 
palydint p. Laukienei. Vir
ginijos Mališauskienės pa
ruošta tautinių šokių grupė 
pasigėrėtinai pašoko trejetą 
šokių grojant muzikai iš 
juostelės (įgrojo V. Loren
cas). Viešnia iš Tasmanijos 
p. Indra Share pianinu pa
skambino, o jos dvi dukros 
gadainavo. Gėralus tvarkė 

’. Zabukas ir E. Bartonas. 
Virtuvėje plušėjo p.p. Zabu- 
kienė, Bartonienė, Mastei- 
kienė ir Žygienė.

Sekė šokiai grojant italų 
kapelai.

Minėjime dalyvavo apie 
100 tautiečių. Ankstyvą mi
nėjimą rengėme dėl to, kad 
patogesniu laiku negavome 
salės.

Programos pranešėja p. 
Zablockienė.

Povilis

NEWCASTLE

Diskusijų Klube

Liepos pabaigoje buvome 
susirinkę prof. V. Donielos 
bute. Paskaitą skaitė Dr. M. 
šeškus tema ’’Laisvoji ge
neracija”. Paskaitos įvade 
prelegentas visus lietuvius, 
S sius, ėjusius mokslus ir 

įsius Lietuvos nepri
klausomybės metais pava
dino ’’Laisvės generacija”. 
Nors šiuo metu šioji genera
cija jau pasenusi bei išretė
jusi, tačiau jos indėlis Lietu
vos laisvinimo darbe, lietu
vybės išlaikyme labai dide
lis, ir taip pat dar ir šiuo 
metu lietuvių
organizacijoms visuose lais
vuose kraštuose tebeva
dovauja daugumoje šios ge
neracijos žmonės. Paskaito- 
{'e autorius gana plačiai pa
letė - politinį nepriklauso

mybės laikotarpio gyvenimą 
ilgiau sustodamas prie Lie
tuvos demokratinės respub
likos silpnybių bei susida
riusios beveik anarchinės 
padėties. Po 1926 m. per
versmo įvesta valdžia vado 
principu, atstatyta tvarka 
valstybės viduje. Prelegen
tas pabrėžė, kad prez. Sme
tonos režimas nebuvo dikta
tūrinis, piliečių laisvių su
varžymas buvo minimalinis. 
Svarbu, kad Lietuva išliko 
laisva, pačių lietuvių valdo
ma.

Nepriklausomos valsty
bės 1918-1940 metų laiko
tarpis parodė, kad verta ir 
kilnu dirbti ir aukotis dėl 
tautos išlaisvinimo ir kad 
laisvės generacija su priau
gančia karta turi savo pas
tangas bazuoti nesirūpinant 
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apie atstatytos Lietuvos po
litinius principus ir vyriau
sybės formas. Svarbu tik 
tai, kad ateities suvereninė 
Lidtuva būtų valdoma pačių 
lietuvių ir kad tik laisvoje 
valstybėje gali vystytis tau
tos pilnas kelstėjimas visais 
atžvilgiais. Diskusijose buvo 
svarstoma, kas buvo blogai 
padaryta ir kas turėjo būti 
daroma kritiškais laikais.

Sekantis Diskusijų Klubo 
susirinkimas įvyks St. Žuko 
namuose. Pats šeimininkas 
kalbės patiekdamas savo įs- 
Eūdžių iš savo

elionių po Lietuvą ir kitus 
kraštus. Tiksli data bus pas
kelbta vėliau.

Alf. Šernas

Rugsėjo 5 ir 6 d.d. Sydne
jaus Liet. Klube buvo rodo
mas filmas iš praėjusių Lie
tuvių Dienų Adelaidėje, pa
ruoštas V. Neverausko 
(jun.) iš Adelaidės. Buvę 
Lietuvių Dienose antrą kar
tą išgyveno turėtas iškil
mes, o nebuvusieji turėjo 
progos susipažinti, kas gi 
yra tos Australijos Lietuvių 
Dienos. Atrodo, filmui di
desnio dėmesio skyrė jauni
mas.

Sunkiai sirgusi Mūsų 
Pastogės skaitytoja Angelė 
Miniotaitė-Scheffer iš 
Canberros jau sėkmingai 
taisosi ir grįžo prie savo pa
reigų. Ji aktyvi vietos lietu
vių gyvenime, dirba lietu • 
vių radio valandėlėje ir kt.

Pas Adelaidės lietuvius
Adelaidės apylinkės val

dyba rugpiūčio 7 d. sukvietė 
visus radijo darbotuojus to
limesniam darbui aptarti. 

.Apylinkės valdybos pirm. Č. 
Zamoiskis pasidžiaugė da
bartinėmis radijo transliaci
jomis, kviesdamas ir toliau 
šį svarbų darbą dirbti.

Programų koordinatorius 
V. Baltutis trumpai paminė
jo darbo apimtį ir jo pasi
skirstymą, iškeldamas radio 
transliacijų svarbą, atsakin
gumą prieš visą, ne tik lie
tuvių, bet ir australų valdžią 
bei visuomenę.

Apie svetimų vardų ir pa
vadinimų naudojimą lietuvių 
kalboje kalbėjo Jurgis Jo- 
navičius, o apie technikinę 
programų paruošimų pusę 
Stepas Gusčia.

Prie kavos ir ”ne kavos” 
pasikalbėta, padiskutuota 
įvairiais radijo reikalais ir 
klausimais.

Radijo programas paruo
šia: Isolda Davis, Bronė 
Mockūnienė, Jurgis Jonavi- 
čius, Pranas Pusdešris ir 
Viktoras Baltutis.

Apylinkės valdybos 
skelbtas rūbų vajus sėkmin
gai užbaigtas. Surinkta daug 
ir gerų rūbų, kurių vien tik 
persiuntimas Punsko lietu
viams kainavo virš $ 1000. 
Išsiųsta 45 siuntiniai.

Gražu kai nepamirštame 
brolių, kurių dalia nelai

mingesnė negu mūsų.

Adelaidės Lietuvių Są
jungos narių metinis susi-, 
rinkimas įvyko rugpiūčio 23 
d. Lietuvių Namuose. Susi
rinkime dalyvavo 83 nariai, 
kai kurie su* įgaliavimais. 
Susirinkimą atidarė pirm. P. 
Bielskis, pakviesdamas su
sikaupimo minute pagerbti 
per metus mirusius keturis 
sąjungos narius.

Savo pranešime sąjungos 
pirm. P. Bielskis išsamiai 
apžvelgė sąjungos veiklą, 
pasidžiaugdamas visų gražiu 
ir darniu darbu. Sąjunga 
šiuo metu turi 295 narius. 
Sąjungos iždininkas K. 
Pocius pranešė, kad sąjunga 
per metus turėjo $ 21.560 
Eajamų ir $ 20.199 išlaidų, 

labartinis sąjungos turtas 
siekia virš $ 143 000.

J.J. 
yra

Lietuvių Namuose 
Balčiūno bibliotekoje 
2252 knygos ir yra 78 skai
tytojai.

Sumanymuose ir pasiūly
muose nieko nebuvo suma
nyta ar pasiūlytą, bet virš 

valandos laiko užtrukusiame 
’’pokalbyje” tarp Adelaidės 
Lietuvių Žinių redaktoriaus 
ir ALB Moterų sekcijos val
dybos narių buvo bandoma

IBIU
rugsėjo 26 d.

Sydne jaus Lietuvių Klube
Įėjimas su bilietais - $ 12 asmeniui. Už šiuos pinigus 

paremsite Mūsų Pastogę, būsite skaniai ir sočiai pavai
šintas rinktine vakariene, nuotaikingai pabendrausite su 
Mūsų Pastogės darbuotojais ir bičiuliais. Taip pat daly
vaudamas baliuje išmėginsite laimę sau lygios netu
rinčioje Spaudos Baliaus loterijoje * orioje bus mūsų žy
miųjų dailininkų kūrinių ir kitokių aukštos meninės ver
tės išdirbinių.

Stalų užsakymus priima Aldona JABLONEZZZ173
tek 7094031

BILIETUS PLATINA:

Sydnejaus Lietuvių Klubas
A. Jablonskienė, J. Mickienė tel. 709 4846, L. Sta- 
šionienė tel. 649 9062, A. Dudaitis tek 727 9191, V. 
Jaras tek 682 3580, V. Kazokas tek 709 8395

Bilietai gaunam jau dabar. Kviečiame bilietus įsigyti ir

svarbu dalyvių skaičių žinoti savaitę prieš balių.

ATMINKITE: MŪSŲ PASTOGĖS SPAUDOS BALIUS 
YRA SYDNEJAUS LIETUVIŲ

PRESTIŽAS!

Baliaus programą ruošia p. D. SKORULIENĖ, kurios 
programos visados yra originalios ir ypatingai 
patrauklios.

surasti teisybę, kuri kaip 
tyčia slydo iš ją norinčių 
sugriebti rankų.

Susirinkimui sėkmingai 
pirmininkavo Vytautas Ne- 
verauskas.

*_ *
Choro Lituania adminis

tratorius Juozas Lapšys, po 
virš septynerių metų darbo, 
visų choro ponių išbučiuotas 
ir apdovanotas, pasitraukė 
iš pareigų - išėjo į ’’pensiją”. 
Jonui Mockūnui mitus 1974 

Juozas Lapšys tik laikinai 
perėmė administratoriaus 
pareigas, kur užsitęsė net 
iki šiandien.

Juozas Lapšys mūsų 
bendruomenėje yra aktyvus 
ir jam darbo nereikės ieško
ti. Be to, artėja septinta am
žiaus dešimtis ir žingsnis lė
tėja, nors patirtis ir įžvalga 
bei supratimas dar labiau 
subręsta. Sėkmės Juozui 
bendruomenės darbuose!

Chorą administruoti suti
ko Antanas Šerelis, o pro
pagandai vadovauti - Klau
dija Vanagienė.

*_♦
ALB Moterų sekcija baigė 

paruošti naujus įstatus ir 
artimoje ateityje žada įsire
gistruoti Pietų Australijos 
įstaigose kaip savitarpinės 
pagelbos ir šalpos organiza
cija.

Vibaltis

Vita Force
HORSERADISH, GARLIC 

&
VITAMIN C TABLETS

Naudokite prieš slogą ir 
kitus bronchitinius negala
vimus. Gaunama Health 
Food krautuvėse ir vaisti- 
nčse

DATIMAC AGENCIES 
336 Belair Rd., Lynton S.A.

5062
Tel. (08)2773838 

(Lietuvių Laboratorija)

Tik 1920 metais Ameriko
je buvo įvestos lygios teisės 
ir leista moterims balsuoti ir 
dalyvauti politikoje. Anks
čiau moters gyvenimas buvo 
apribotas namais ir šeima.

ADELAIDE 
MELBOURNE 

SYDNEY
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Prailginta parlamento kadencija pilnai pateisinama i_ ■-■ 1$^

Vyriausybė ir opozicija pilnai sutinka, kad ketverių metų parlamento 
kadencija pakeltų N.S.W. vyriausybės pajėgumų ir pagerintų jos lygį.

Vyriausybei užtektų laiko planuoti ir įgyvendinti užsimojimus, svar
bius N.S.W. valstijos gyventojams.

Pasidairus po pasaulį matysime, kad iš visų parlamentarinių demokra
tijų tėra tik keturios, kurių parlamentai renkami trejiems metams.

Kraštuose, kaip D. Britanija, Kanada ir Prancūzija, parlamentai ren
kami penkeriems metams. Danijoje, Vak. Vokietijoje, Japonijoje, Izra
elyje parlamentų kadencija yra ketverių metų. Ketverių metų parla
mento kadencija bus labai naudinga N.S.W. gyventojams.

Viktorijoje prieš buvęs premjeras buvo paskelbęs, kad jo vyriausybė 
ketina įvesti ketverių metų kadencijų 1982 metų rinkimuose.

Vakarų Australijoje liberalų ir darbiečių vadai sutartinai palaiko tokį 
pasiūlymų.

Parlamentarų piniginių interesų atskleidimas 
taip pat labai sveikas dalykas

Šiuo reikalu įstatymo projektas metų pradžioje pravestas pro abejus 
rūmus.

Pagal 1920 m. konstitucinį nuostatų projektas tampa įstatymu jį gy
ventojams patvirtinus balsavimo keliu.

Visi parlamento nariai turės po priesaika kasmet parodyti savo finan
sinius ir kitokius reikalus.

Finansiniams reikalams bus įsteigtas registraras, prieinamas inspek
cijai. Parlamentarų finansinai interesai bus viešai skelbiami.

Nariai, kurie sųmoningai duos neteisingus parodymus, bus išmesti iš 
narių, jei bus įrodyta.

Tasmanija ir Šiaurės Teritorija turi įvedusios ketverių metų kaden- 
. cijų. Plečiasi nuotaikos už įvedimų ketverių metų kadencijos ir federali- 

niame parlamente.
N.S.W. parlamentarams ketverių metų terminas reiškia, kad jie turės 

dar vienerius metus laiko atlikti savo uždaviniams, kuriems jie buvo iš
rinkti.

Tuo bus ir daug sutaupoma rečiau pravedant rinkimus.
Jei N.S.W. gyventojai tam pritars, pirmoji ketverių metų kadencija 

prasidės tik po 1984 m. rinkimų. Laikas nepratęsiamas šiais metais rink
tai vyriausybei.

Abi — vyriausybė ir opozicija palaiko ketverių metų parlamentarinį 
terminų ateinančiame referendume.

Parlamentarams teks detaliai atidengti savo ūkio ar asmeniškas paja
mas, padovanojimus, apmokamas keliones, akcijas, priklausymų bendro
vėms, globojamų turtų, skolas, piniginius išmokėjimus ar pinigų perve
dimus giminėms ar kitokiems asmenims, užimamas vietas ir profesijų.

Viktorija tokių programų jau įvedusi nuo 1978 metų.
Ir daugelyje kitų demokratijų, įskaitant JAV, Angliju, Kanadų, veikia 

panaši sistema.
Balsuok ”YES” už šį pasiūlymų ateinančiame referendume.
Labai svarbu ir naudinga, kai bus atidengti parlamentarų finansiniai 

interesai.

Jeigu sutinkate, balsuokite ”Yes” už abu 
projektus

N.S.W. referendumas šeštadienį, 
rugsėjo 19 d.

Balsavimo punktai veiks nuo 8 vai. ryto iki 6 vai. vak. Atminkite: 
balsavimas privalomas. e į

l ■ .

i Tas bus naudinga visiems!
■ d- x

KALNUOSE SPORTAS

Skelbimas

ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJŲ GARSINIMAS

Dievo Karalystė
Nemanoma kad bus tuojau atsiliepta į visų maldas su- 

grųžinti atsiskyrusius draugus; nes Viešpats turi 
nustatytų planų jų atsteigimui, su kuriuo gal kai kurių 
maldavimai nesutiks. Jo tvarka, kaip aiškiai parodyta 
prikėlime bažnyčios ir senovės vertųjų, bus tinkamas lai
kas prikelti tinkamus draugus, kad tinkamose sųlygose 
pradėtų naujųjį gyvenimų. Todėl bus reikalaujama kad 
prašantieji padarytų kokį nors prisirengimų širdies ir 
gyvenimo ir prirengimo patogių aplinkybių, padedančių 
jiems žengti aukštyn šventumo vieškeliu. Taip tat sugrų- 
žinimas mirusiųjų bus daromas kaip atsilyginimas už gy
vųjų ištikimumų, ir bus tolygiai užtikrinimu tinkamų są
lygų tiems, kurie bus pabudinti.

GARBINGAS VAIZDAS

Štai koks garbingas bus vaizdas naujosios gadynės, 
kuomet ji bus pilnai įsteigta! Permainos nuo vienos ga
dynės į kitų būdavo atsižymėjusios ir prakilnios; tačiau 
šita permaina bus žymesnė už visas pirmesniųsias.

Nestebėtina, kad tokios žinios apie visos žmonijos su
grįžimų pas Dievų su gyriaus giesmėmis ir amžina links
mybe vainikuojant jų galvas, kai kuriems gali atrodyti 
per gera tikėti; mes tačiau žinome, kad Tas, kuris paža
dėjo, gali įvykdyti visus savo geruosius nutarimus. Nors 
atrodo kad. skausmai ir vaitojimas yra beveik neatskiria
mai sujungti su mūsų esybėmis, tačiau tuomet skausmas 
ir vaitojimas bėgs šalin; nors verkimas, apsivilkimas 
maišais ir apsibarstymas pelenais nusitęsė per ilgųjų 
nuodėmės ir mirties viešpatavimo naktį, tačiau su Tūks
tantmetiniu rytu ateina linksmybė, kuomet visos ašaros 
bus nušluostytos nuo visų veidų ir suteikta džiaugsmo 
vieton pelenų bei linkmybės aliejaus vieton nuliūdimo.

Bus daugiau

Myli tiesa literatūros gausite veltui. Rašykite:
P. Bašinskas, 16 Burlington Str., Holland Park, Qld. 4121 
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Nors Sydnejaus slidinin
kai, jau daug kartų prakeikė 
Mt. Buller baisų orų ir buvo 
atsižadėję dalyvauti Nerin
gos rengiamose Žiemos 
Sporto Šventėse, tačiau 
sniego ir Vivos pašaukti vėl 
pasileido į tuos tolimus kal
nus.

Mt. Buller kaipo žiemos 
kurortas turbūt yra pats 
gražiausias Australijoje, tik 
gaila, kad per rūkų, pūgas ir 
lietų tų grožį sunku pamaty
ti. Melburniškiai mus nori 
įtikinti, kad būna ir saulėtų 
dienų.

Užsisakome nakvynę visai 
savaitei, prieš Sporto Šven
tę, reikia sustingusias kojas 
E)ramankštinti, pasiruošti 
enktynėms. Bet gaila tas 

mums nepavyko.
Nors mes labai stengėmės 

nugalėti tų rūkų ir, rodos, 
jau pripranti leistis žemyn 
nieko nematydamas, tačiau 
tuoj pat pasijunti peršlapęs, 
sušalęs ir nenoromis turi 
grįžti į savo ’’Lodge”. Toks 
oras tęsėsi visų savaitę, ne
pasikeitė ir lenktynių metu.

Rungtynės pravestos pa
gal naujus A.L.F.A.S. pa
ruoštus statutus. Techniškų 
darbų atliko austrai 
instruktoriai ’’visai neutra
lūs”, tie patys, kurie visų 
savaitę treniravo Neringos 
slidininkus. Rungtynių re
zultatus ir žiemos Sporto 
Šventę rimčiau aprašys mū
sų žurnalistas iš Adelaidės 
’’Karamba”. Jis viską labai 
atydžiai stebėjo ir grįžo pil
nom kišenėm žurnalistikos, 
o dar pilnesniu pilvu, ka
dangi Neringoj Nijolė jį be 
paliovos vaišino. Kas vakarų 
stalas ’ buvo perkrautas 

geelongiškių vaišingumu.
Vakarais niekam neteko 

nuobodžiauti. Suvažiavus iš 
visos Australijos tiek drau
gų ir pažįstamų, pramogų 
visose srityse. Literatūrinio 
’’peno” nesigailėjo Lidija, 
gaila, trūko tinkamos at
mosferos. Nuo jos neatsiliko 
ir Romas, tik nežinia, ar jo 
literatūrų cenzūra praleistų. 
Adelaidiškio Edzkos ir gra
žiausios ponios nesugebėjo 
sužavėti prie pokerio stalo - 
jis vis užbaigdavo su pilna 
dėžute.

Vienas suvalkietis taip 
įsimylėjo į žemaitiškas tul
pes, kad net eidamas į lovą 
nenusiimdavo mėlyno 
megstuko. Canberiškiai at
važiavo gana vėlokai, Onutė 
nežinojo, kad buvo stalo te
niso stalas.

Melburniškis greitasis

VISUR
Garsioji prancūzų kino 

artistė Brigitte Bardot kartą 
vienmarškinė išbėgo iš vieš
bučio prie savo gatvėje sto
vinčios mašinos atsinešti sa
vo užmirštų daiktų. Praei
viai ją pamatę stebėjosi: ne
ed šiandie taip jau šalta, kad 

.Brigitta taip šiltai apsiren
gusi?!

* * *
. Kalbama, kad žeminiai 

riešutai (Peanuts) pastoja 
kelių širdies priepuoliams. 
Oficialiai medicinos autori
tetai šito netvirtina, bet 
praktika parodžiusi, kad 
reišutinių produktų maistas 
atpalaiduoja valgytojus nuo 
širdies negalavimų.

’’treneris”, kaip ir pernai 
nepataikė tarp gairelių. ”E1’ 
presidente” pabaigtuvių 
vakaro metu, net tris kartus 
pakeitė savo aprangų. Neži
nia kodėl, ar norėdamas pa
tekti į "Karambos Social 
Page”, ar kad Neringa pasi
savino visas pereinamas 
taures.

Bendrai paėmus, Žiemos 
Sp. Šventė buvo gerai suor
ganizuota, dalyvavo rekor
dinis slidininkų skaičius. 
Lenktynių .standartas gana 
aukštas, tačiau daugumas 
Sėdo tos draugiškos at

aros, kuri būdavo 
ankstyvesnėse Žiemos Sp. 
Šventėse.

Daug laimės ir sėkmės iki 
kito sniego.

’’Neofficial”

Patirta ir eksperimentais 
įrodyta, kad į kavų naudo
jamas pienas kofeino veiklos 
nesumažina, tik gal sulėtina: 
vis tiek kofeino kiekis palie
ka tas pats, tik atskiestas, 
lygiai kaip alkoholis, geria
mas atskiestas vandeniu jo 
kiekio nesumažina, tik jo 
pasėkas sulėtina.

Yra davinių, kad vasaros 
metu uodai nepuola tų, kurie 
yra alaus mėgėjai. Esu, 
drauge su prakaitu uodai 
jaučia alaus kvapų, kuris 
juos atstumia. Kitaip sa
kant, alaus mėgėjai turi dvi
gubų malonumų: ir skaniai 
atsigeria, įr uodų nekan ki- 
nami...
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Įęg'Jt'-' CANBERRA

TAUTOS ŠVENTĖS
MINĖJIMAS

TIK DVI SAVAITĖS IKI 
SPAUDOS BALIAUS!

» SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBE J 
? 16-18 East Terrace Bankstown Tel. 7081414’1

Canberros lietuviams 
Tautos Šventės minėjimas 
rengiamas rugsėjo 20 d., 
sekmadienį. Pamaldos St. 
Marys koplyčioje 11.30 vai., 
o pats minėjimas 1 vai. Lie
tuvių Klube, Wattle St., 
Lyneham.

Minėjimo metu įvyks Bal
tijos skautų tunto iškilminga 
sueiga, paskaitą skaitys Dr. 
K. Kemežys.

Meninėje dalyje taut, šo
kių grupė Audėjėlė, pianinu 
skambins p. R. Mauragienė.

Po minėjimo kavutė ir už
kandžiai.

Visi Canberros ir apylin
kių lietuviai maloniai kvie
čiami skaitlingai dalyvauti.

ALB Canberros Apyl. 
Valdyba

Beliko tik dvi savaitės iki 
Mūsų Pastogės Spaudos Ba
liaus. Mūsų Pastogės 
skaitytojai, bičiuliai ir rė
mėjai prašomi iš anksto 
įsigyti bilietus, nes rengė
jams labai svarbu, kiek pa
ruošti vietų ir kokiam skai
čiui užsakyti vakarienę. Bi
lietus platina skelbime nu
rodyti asmenys ir taip pat 
gaunami Sydnejaus Liet.

’lube.
Baliaus pradžia 7 vai. Ofi

cialus atidarymas 8 vai. Ba
liaus loterija gausi vertingų 
meno kūrinių ir kitokių iš
dirbinių fantais kaip jokia 
kita loterija.

Baliaus programoje origi
nali opera su geriausiais ar
tistais ir solistais.

Laukiame visų iš arti ir 
toli!

šešt., rugsėjo 19 d., 8 v.v.
ŠOKIAI grojant Klubo kapelai

rugsėjo 26 d.
MŪSŲ PASTOGĖS

SPAUDOS BALIUS
XXXII SPORTO ŠVENTĖ

Spalio 3-5 d.d. Canberroje 
įvyks tarptautinės tautinių 
šokių dienos. Sąskrydis yra 
konkursinis, ir geriausi šo
kėjų ar grupių pasirodymai 
bus premijuojami. Numato
ma, kad dalyvaus apie 50 
taut, šokių grupių. Iš lietu
vių dalyvaus Sydnejaus Sū
kurys, Canberros Audėjėlė 
ir Melbourne Gintaras.

ranešimas

Canberroje yra susiorga
nizavusi Canberros lietuvių 
pensininkų Draugija Paguo
da, kuri šaukia savo susirin
kimą rugsėjo 23 d., tree., 3 
vai. Lietuvių Klube. Kvie-. 
čiami suinteresuotieji gau
siai dalyvauti.

LIETUVIU KO OPERATINĖ 
KREDITO D-JA TALKA 

š.m., rugsėjo 19 d , 
šeštadienį, 4 30 vai.

MELBOURNO LIETUVIŲ 
NAMUOSE ŠAUKIA -

METINĮ NARIŲ 
SUSIRINKIMĄ
Visi ’Talkos" nariai 
maloniai kviečiami 
dalyvauti.* L.K K D TALKA

Šių metų XXXII-ji 
Australijos Lietuvių Sporto 
Šventė įvyks Geelonge, ir 
jos organizatorius yra Gee- 
longo lietuvių sporto klubas 
Vytis. Varžybos bus pra
vestos šiose sporto šakose:

Krepšinis: vyrų, moterų, 
berniukų ir mergaičių.

Tinklinis: vyrų ir moterų 
Skvošas: vyrų ir moterų 
Stalo tenisas: vyrų ir 

moterų
Lauko tenisas: vyrų ir 

moterų
Golfas: vyrų ir moterų 
Bilijardas: atidaras 
Šachmatai: atidari 
Plaukimas: žemiau 10, 12, 

14, 16 berniukams ir mer
gaitės. Suaugusių vyrų ir 
moterų

Visi Australijos lietuvių 
sporto klubai prašomi pra
nešti GLSK Vyčiui iki spalio 
1-os dienos, kokiose šak<

EILĖ MELBOURNUI
— PASISTENKIME

Grupelė jaunimo, vado
vaujama dir. D. Levickienės 
kruopščiai ruošėsi savo 
’’krikštynom”, t.y. prisijun
gimui prie Dainos Sambūrio. 
Egzaminą išlaikė puikiai lie
pos 25 d. per Dainos Sam
būrio metinį balių, atlikdami 
meninę programą. Šiuo 
mųtu šis jaunimo branduo
lys jau dainuoja Sambūryje 
ir laukia daugiau paramos iš 
savo draugų.

1982 m. pabaigoje atei
nančiose Lietuvių Dienose 
Dainos Sambūriui teks eiti 
atsakingas Dainų Šventės 
šeimininko pareigas, todėl 
jau dabar reikia pradėti pla
ningai ruoštis. Sambūriečiai 
nuoširdžiai įvertina savo at
žalyną, tačiau pasigenda dar 
daug patyrusių dainininkų, 
kurie laikinai, dėl įvairių

1-os dienos, kokiose šakose, -priežasčių, išėjo ’’pailsėti”, 
jų klubai bus atstovaujami. ; ’{Dainos Sambūrio valdyba

Skelbimai
NORI SUSIRAŠINĖTI

Lietuvaitė iš Vilniaus 
Valdonė BUDREIKYTĖ 
ieško ryšių su jaunais lietu
viais norėdama susirašinėti 
angliškai ar lietuviškai. Ra
šykite: Valdonė Budreikytė, 
Vilnius Lenino Aikštė 16 -10, 
Lietuva LTSR

ATSILIEPKITE!

Tautietis iš Čikagos Kazi
mieras Laucius paieško senų 
draugų Australijoje, su ku
riais jau seniai nutrūkę ry
šiai. Prašomi atsiliepti: Be
nediktas Zabiela, Juozas 
Nakas ir Benediktas Tubai- 
tis. Malonėkite parašyti šiuo 
adresu: Kazimieras Laucius, 
4618 So. Richmond St., Chi
cago, Bl. 60632, U.S.A.

Sydnejaus teatras ATŽALA
spalio 3 d., šeštadienį, 5 vai. Lietuvių Klube 

stato
Neil Simon 3 veiksmų komediją

’’Tariamasis meilužis”
Režisierius Julius Dambrauskas
Vaidina: K. Dauguvietytė - šniūkštienė, D. Labutytė - 

Bieri, G. Viliūnaitė ir J. Dambrauskas.
Bilietai gaunami prie įėjimo. Bilietų kainos: suaugu

siems - $ 5, studentams ir pensininkams $ 3
Vietos nenumeruotos.

Komedija subrendusiems.

ALFAS sekretorius

Sydnejaus Žvejų klubas 
jau ruošiasi savo didžiajai 
metinei žvejonei - metiniam 
žvejų baliui spalio 10 d. Syd. 
Lietuvių Klube Banks- 
towne. Gal tą vakarą žvejai 
nevaišins savo svečių lyde
kom, ešeriais ar lašišom, bet 
Eats geriausias patiekalas 

us jų sužvejotas Gintaras - 
Sydnejaus reprezentacinė 
tautinių šokių grupė, kuri 
yra gana retas svečias bet 
kur, tačiau žvejų baliuje tik
rai pasirodys savo gintariniu 
blizgesiu.

kviečia visus buvusius cho
ristus grįžti ir visus kitus 
balsingus dainininkus įsi
jungti į Sambūrio gretas, 
nes jau dabar pradedame 
ruoštis tam svarbiam įvy
kiui — Lietuvių Dienoms. 
Nuo rugpiūčio pradžios pra
sidėjo naujo repertuaro pa
ruošimas, todėl dar nėra vė
lu grįžti į mūsų šeimą iki 
spalio pradžios. Tie, kurie 
daug kartų prisižadėjote 
prisidėti, nuoširdžiai prašo
me neapvilti mūsų dabar.

20 Metų jaunuolis, domisi 
muzika ir pašto ženklais, 
ieško draugų tautiečių 
tarpe. Jo adresas: Raimun
das Tumas, Vilniaus 19 - 62 
235300 Panevėžys Lietuva 
- USSR

Melbourne Dainos 
Sambūrio Valdyba

BERŽTNYTĖS
VIEŠNAGĖ PERTHE

Jauna simpatinga lietu
vaitė - patrijotė, patraukė 
Eirtiškių širdis ir jos pasi- 

ausyti susirinko beveik 
gilna Lietuvių Namų salė, 

usirinkusių tarpe buvo 
daug jaunimo. Kad neliktų 
nesupratusių, viešnia kalbė
jo dviem kalbom.

Ji apibūdino savo vizita
vimo tikslą ir, svarbiausiai, 
norą išsiaiškinti su lietu
višku jaunimu Australijoje, 
dėl jo organizuotumo, veik
los, siekių, pažiūrų ir t.t. 
Viešnia taipogi padarė

-mus pasiruošimus, ateinan
čiam Pasaulio Lietuvių Jau
nimo Kongresui. Buvo pa
demonstruotas jos atsivež
tas filmas iš paskutinio 
Kongreso. Filmas buvo ly
dimas pačios Beržinytėš 
komentarais.

Po to parodytas Bendruo
menės Valdybos gautas 
video filmas - kasetė iš pas
kutinių Lietuvių Dienų
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Adelaidėje. Kadangi iš 
Pertho buvo nuvykę į Ade
laidę apie 40 žmonių, todėl 
susidomėjimas tuo filmu 
buvo didelis. Ypač šokėjai ir 
sportininkai džiaugėsi 
{>amatę save ekrane. Ade- 
aidėje nedalyvavusiems, 

buvo malonu matyti šią di
delę lietuvių demonstraciją 
ir pergyventi tuos pakilius 
momentus, kuriais gyveno 
ten dalyvavusieji.

Filmas nėra profesionali
nio lygio, bet prisiminus, 
kad jis pagamintas saviškių - 
mėgėjų j yra labai sveikinti
nas užsimojimas. Komenta
rai abiem kalbom buvo labai 
geri ir vykusiai įterpti. Fil
mas paliks brangus kaip 
istorinė medžiaga.

Pobūvio metu visi buvo 
pavaišinti arbatėle su ska
numynais, kuriuos paruošė 
mūsų darbščios ponios. Lai
ma Beržinytė visą laiką bu
vo dėmesio centre, nes 
kiekvienas norėjo su ja as
meniškai susipažinti ir pasi
kalbėti. Jos viešnagė, reikia 
tikėtis, paliks mūsų jaunuo-

Viešnios iš Lietuvos

Jau trečia savaitė pas 
newcastlietj Albiną Ulskį 
vieši iš Lietuvos jo dvi duk
ros - Elena ir Eugenija. Tai 
pirmieji Newcastle koloni-- 
joje svečiai iš Lietuvos. 
Viešnios gėrisi australiška 
aplinka tik pasigenda spal
vingumo, kaip pripratusios

menės širdyse kaip malonus 
prisiminimas, ir gal vieną 
kitą paskatins, kiek rimčiau 
pagalvoti. Prieš apleidžiant 
Perth ą, lietuvių radio va
landėlė turėjo su Laima pa
sikalbėjimą, kuris vėliau 
buvo transliuojamas per 6 
NR radio stotį.

Per ištisą L. Beržinytėš 
buvimą Perthe, ji buvo glo
bojama V. Klimaičių šeimos 
ir jaunoji Gaila buvo jos 
nuolatinė palydovė, už ką 
bendruomenė labai dėkinga.

Lietuvoje, o vaikščiodamos 
Pacifiko pakraščiais paste
bėjo, kad Baltijos bangos 
daug didesnės, bet pakeitė 
nuomonę, kai staiga atsira
dusi banga apliejo visą gru
pę.

Sydnejaus Lietuvių Klubo 
narių metinis susirinkimas 
numatomas jau šio mėnesio 
29 d. Klube 8 v.v.

SAVAITES

SPAUDOS

BALIAUS!
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