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Vytautas Patašiui

VASARIO 16—JĄ MININT
Paskaita skaityta 1979m. Lietuvos nepriklausomybės 
šventės proga

Lietuvių tautos istorijoje 
apstu svarbių momentų, įsi
dėmėtinų įvykių, kurių jubi
liejai iškilmingai minimi. 
Tačiau iš jų visų ryškiai iš
siskiria Vasario 16-tosios 
šventė. Išreikšdama lietuvių 
tautos nenuslopinamą lais
vės siekimą, ji yra drauge 
visų mūsų tautos atsiekimų 
ir aspiracijų simbolis.

1918 metais kaizerio ar
mijų užimtos Lietuvos sos
tinėje Vilniuje Lietuvių 
Tautos Taryba paskelbė tiek 
pasauliui, tiek Lietuvą viena 
ar kita forma prisijungti už
simojusiai Vokietijai, kad po 
120 metų vergijos Lietuva 
vėl grįžta į nepriklausomų 
valstybių tarpą.

Grįžta laisva, nesaistoma 
jokių ryšių su kitomis tauto
mis.

Tačiau vien nepriklauso
mybės paskelbimas laisvės 
neužtikrina. Viena yra ne
priklausomybę deklaruotų o 
Kita - ją apginti ir išlaikyti. 
Ne mes vieni, lietuviai, pa- 
siskelbėm atstatą savo ne
priklausomybę tais lemtin
gais 1918 metais. Už mus 
anksčiau, dar sausio mėnesį 
(1.22), nepriklausomais pa
siskelbė ukrainiečiai, o 1917 
g'uodžio . mėnesį - suomiai.

i Lietuvą pasekė Estija 
(11.24), Gudija (III.25), Ar
mėnija, Gruzija (V.26), 
Azerbaidžanas (V.28), 
Vakarinės Ukrainos res- 
Eublika Galicijoje (IX.1) ir 

atvija XI.18). Iš jų visų tik 
pabaltiečiams, įskaitant 
suomius, pasisekė ginklu ir
kraujo auka apginti savo 
laisvę nuo grobuonių priešų. 
Kitų gi naujųjų valstybių 
laisvė buvo greit užgniauž
ta.

Tik lietuvių tautos ryžtas, 
pasiaukojimo dvasia ir 
tarpusavis susiklausymas, 
užmirštant, ar ramesniems 
laikams atidedant partinius 
ir ideologinius vaidus, įgali
no Lietuvą išvengti daug 
žmonėmis ir ištekliais pajė
gesnių valstybių likimo, kaip 
antai Ukrainos ar Gudijos.

Atsiliepdami į ugningą 
Mykolo Sleževičiaus vyriau
sybės atsišaukimą į tautą,- 
jau 1919 m. sausio5 mėnesį 
savanorių būriai telkėsi gin
ti Lietuvos laisvės nuo at
slenkančios rusų - bolševikų 
armijos.

Lietuva pavojuje! Menkai 
ginkliuoti, dar menkiau ap
sirengę, kartais basi ar vy
žoti, šie savanoriai ryžosi iki 
mirties ginti savo gimtąjį 
kraštą, savo sodybas ir šei
mas nuo kiekvieno priešo, iš 
rytų, pietų, vakarų ar šiau
rės.

Šiaurės Žemaitijoje šūviai 
aidėjo nuo pat sausio mėne
sio. Sedos apskrities apsau
gos būrys, Povilo Plechavi
čiaus suorganizuotas, grū-

mėsi su toliausiai į Lietuvos 
gilumą įsiskverbusiais bol
ševikais. '

Vasario mėnesį bolševikų 
Kulkai puolė abipus Kauno, 

andydami jį apėję pasiekti 
Vokietijos sieną. Juozo Ša- 
rausko vadovaujami lietu
viai apgynė Kėdainius. Ten 
padėjo galvą Povilas Luk
šys, pirmasis fronte žuvęs

Nepriklausomos Lietuvos 
karys.. Daug daugiau aukų 
padėta vasario 10 d. kauty
nėse ties Jieznu, bei vasario 
12-13 dienomis ties Alytum. 
Ten žuvo pats Alytų gynusio 
1-mo pėst. pulko vadas An
tanas Juozapavičius.

1919 m. vasario 16 d., mi
nint pirmąsias nepriklauso
mybės paskelbimo metines, 
iš rusų atsiimti Punia ir 
Butrimonys, o dieną prieš 
tai, su vokiečių pagalba -

•Alytus.
Žingsnis po žingsnio, kai

mas po kaimo, buvo išva
duoti vis didesni plotai, nu
stumiant bolševikus už 
Dauguvos, tačiau kritusiųjų 
karių krauju apmokant 
kiekvieną atvaduotą žemės 
pėdą.

Dar daug aukų padėta va
lant kraštą nuo bermonti- 

>ninkų, kurie 1919 m. vasarą 
ir rudenį terorizavo Latviją 
ir Šiaurės bei Vakarų Lietu
vą.

Didžiausias pavojus Lie
tuvai gręsė 1920 metais, kai 
tik visos tautos įtemptos jė
gos ir krauju nudažyti Gied
raičių, Širvintų ir Musninkų 
laukai sustabdė mūsų pieti
nio kaimyno bandymą prisi
jungti Lietuvą ir galiausiai 
įrodyti pasauliui, kad lietu
viai — ne tauta, o tik lenkų 
tautos gentis.

Iškovota tautinė valstybė 
sudarė puikias sąlygas 
kraštui visokeriopai klestė
ti, tiek ekonominiai, tiek 
kultūriniai.

Visą šimtmetį Lietuva 
vegetavo, kaip atsilikusios 
Rusijos tolimas ir apleistas 
užkampis. Kraštas sunkiai

O

Lietuvos Vytis

Vladas Šlaitas

NEPAKELIAMA BAUSMĖ

Jeigu jūs norit nubausti žmogų 
sunkiau, nei gali žmogiška širdis pakelti, 
jūs jo nešaudykit, 
jūs jo nekarkit, 
jūs jo nebauskit iki gyvos galvos kalėjimu.

Jūs jį ištremkit svetiman kraštan, jo tėviškę 
paverskit krūva pelenų ir rašalu 
raudonu lygumas žalias užliekit.

Jūs jį ištremkit svetiman kraštan, ir tūkstančiai 
aštrių, kaip peilis, svetimų akių jį šaudys, 
kasdieną medžiai svetimi jį kars, 
ir svetimi namai ir svetimas gyvenimas 
bus jo kalėjimu iki gyvos širdies!

Jeigu jūs norite nubausti žmogų 
jūs jį ištremkit svetiman kraštan ir leiskit 
kasdien jam slankiot svetimų namų šešėly, 
kol jo širdis išdžius, 
kol paskutinis kraujas gyslose išdžius, 
kol iš žmogaus 
paliks tik buvusio žmogaus šešėlis.

Jeigu jus norit nukankinti žmogų, 
jūs jį ištremkit svetiman kraštan.

draudė gegužinėse bei kavi- 
nukentėjo ir I-mo pasaulinio nėse kalbėtis nerusiškai. 
karo metu. Miestai sųdegin- O ką kalbėti apie garsųjį 
ti, kaimai apiplėšti ir suvar-spaudos lietuviškomis dai
ginti nepakeliamų vokiečių dėmis draudimą, trukusį 40 
rekvizicijų, ūkiai be arklių, 
be galvijų.

Per trumpą nepriklauso
mybės laikotarpį Lietuvos 
ūkis atsistojo ant kojų, 
miestai puošėsi gražiais 
pastatais, Lietuva savo ger
būviu sparčiai vijosi Vakarų 
Europą.

Ypač atsigavo x tautinė 
kultūra ir švietimas. Iki ne- 
atpažinimo pasikeitė lietu
viško spausdinto žodžio kie
kybė ir kokybė.

Ir Lietuvos tautinės ma
žumos jautė valstybės rū
pestį ir globą.

Laisvėje gimusi ir užau
gusi jaunoji karta sunkiai 
begalėjo įsivaizduoti pries
paudos laikus. Kas galėjo 
beįtikėti, kad kadaise gim
nazistas Marijampolėje, pa
gautas lietuviškai besikal
bąs su iš kaimo atsilankiusiu 
tėvu, turėjo bausmei ant 
kaklo nešioti gėdos lentą.

Sunku buvo įsivaizduoti, 
kad klierikas Lietuvoje ga
lėjo būti sulenkėjusios baž
nytinės vyriausybės paša
lintas iš kunigų seminarijos, 
užtikus pas jį lietuvišką 
laikraštį. Tai kas, kad tas 
laikraštis kunigų redaguo
jamas —jis lietuvių kalba ir 
todėl "bedieviškas raštas”.

Lietuvis Lietuvoje netu
rėjo nė mažiausių teisių.

1866 m. Vilniaus general 
gubernatoriaus Kaufmano 
įsakymu visoje Lietuvoje 
uždrausta viešuose susirin
kimuose, teatruose, gimna
zijoje, tarnyboje kalbėti ki
ta, ne rusų, kalba.

1885 m. įsakymu uždraus
ta ir privačiai kalbėtis ne 
rusiškai, jei kalbamasi gar
biai.

1893 m. įsakymu rusai už-

draudimą, trukusį 40 
metų? Šiam draudimui ly
gaus veltui ieškotume kul
tūringo pasaulio istorijoje.

Gal ir šiandien okupuotoje 
Lietuvoje egzistuotų pana
šus draudimas, jei mūsų tė
vai ir seneliai savo nepalau
žiamu tvirtumu, savo atsi
sakymu vergiškai paklusti 
okupanto tironiškiems įsa
kymams, nebūtų akivaiz
džiai įrodę okupantui, kad 
tokie draudimai atsiekia 
priešingų rezultatų.

Šimtai knygnešių ir jų 
talkininkų ėjo i Sibiro trem-

tį. Tačiau jų vietoje stojo ki
ti, ir dar kiti.

’’Lietuva mano! Priešui 
ant tavęs įnirtus, privalai 
hydra tapti ta, kuriai nukir
tus galvą, tuoj kelios galvos 
vieton jos išdygsta”, ragino 
Lietuvos himno autorius.

Vyrų, kaip vyskupas Mo
tiejus Valančius, Dr. Jonas 
Basanavičius, Dr. Vincas 
Kudirka, Maironis ir dau
gelio kitų, skatinama ir drą
sinama lietuvių tauta vedė 
ilgą ir sunkią kultūrinę kovą 
prieš caro Rusiją, ir laimėjo 
ją. Ne nutauto, ne supra- 
voslavėjo, bet sulaukė ne
priklausomybės ryto tvir
tesnė, negu buvo prieš 120 
metų, kai pirmą kartą susi
laukė vergovės grandinių.

Šiandien vėl sunki oku
panto ranka slegia mūsų ša
lį. Mūsų brolių kaulai bal
tuoja Sibiro plotuose, Ark
tikos dykynėse. Rusų kalba 
įsiviešpatauja Vilniaus ar 
Kauno gatvėse, ir ne todėl, 
kad koks ndujas potvarkis 
būtų uždraudęs lietuviškai
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Vasario 16-ji skatina visus ;
Švenčiame jau 64-sias 

Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo metines. Ką tas 
sako tau ir man, galbūt iš
gyvenusiems Lietuvos ne
priklausomybės atkūrimą 
bei užaugusiems ir brendu
sioms nepriklausomoje Lie
tuvoje, lygiai ir tiems vi
siems, gimusioms jau išeivi
joje ir jau išaugusiems ir su
brendusioms Aus tralijoje ? 
Palyginimo atveju taip pat 
galima klausti: ką Vasario 
16-ji reiškia gyvenantiems 
okupuotoje Lietuvoje, kurie 
prisimena nepriklausomą 
Lietuvą ir ypač jų vaikams, 
augusiems ir brendusioms 
jau okupuotoje Lietuvoje, 
išėjusiems prievartinę ideo
logiją ir gal nežinantiems nei 
artimiausios, nei tolimos 
Lietuvos istorijos?

Taip statant klausimą jau 
savaime išsiskiria Lietuvos 
atžvilgiu dvi skirtingos pa
žiūros: Čia esančių ir okupa
cinėje priespaudoje gyve
nančių. Ir tai yra akivaizdus 
rodiklis, kam nuoširdžiai rū
pi Lietuva ir lietuvių tautos 
reikalai, ir kam tėra šie rū
pesčiai tik laisvalaikio užsi
ėmimas be jokio užsianga
žavimo, kas grėstų turimos 
pozicijos praradimu, gyvybe 
ar ilgų metų kalėjimu.

Lietuvos nepriklausomy
bės idealas praktiškai spindi 
visiems vienodai — ir laisvėj 
esantiems, ir Lietuvoje pa
vergtiesiems, tik klausimas, 
kaip kas iš mūsiškių tą idea
lo šviesą ir šilumą priima, 
nors visi esame lietuviai ir 

visiems lygiai turėtų rūpėti 
Lietuvos ir ypač tautos rei
kalai.

Kiekviena ideologija savo 
veiklą ir ateitį grindžia savo 
steigėjų ar išpažintojų veik
la. bei pasiaukojimu. Krikš
čionybė, net ir komunizmas 
remiasi tuo pačiu pagrindu. 
Krikščionybė buvo perkama 
kelių šimtmečių kruvina 
auka, ir tai vyko barbariš
kais laikais, ir jeigu lyginsi
me komunizmą, jis buvo' 
draudžiamas vos keliuose 
kraštuose ir tai laikinomis 
laisvės suvaržymo bausmė
mis, kas galbūt paskatino ir 
išaugino komunizmo veržlu
mą ir agresyvumą.

Tačiau šis sugretinimas 
gal ir neišsako abiejų ideo
logijų esmės. Šalia komu
nizmo dar galioja ir didelį 
vaidmenį, gal net atsvarą 
komunizmui turi ir socializ
mas, tarp kurių tėra tik me
todo skirtumas, o tačiau ko
munizmas laiko socializmą 
savo mirtinu priešu, nors 
idealiai abi ideologijos turi 
vieną ir tą patį siekimą. Ir 
galbūt tik neseniai išryškėjo 
toji esminė plonybė: socia
lizmas veikia evoliucijos ke
liu, tuo tarpu komunizmas 
plečiamas per revoliuciją, 
prievartą, terorą. Ir jeigu 
šiandie taip plačiai pasireiš
kęs pasaulyje- .terorizmas,, 
tai tik komunistų inspiruo
tas ir kurstomas.

Savu laiku ir nepriklauso
ma Lietuva ėjo socializmo

Vasario 16-ią mmmt
Atkelta

kalbėti, bet kad atėjūnas 
rusas pakeitė vietą tų, kurių 
kaulams nebuvo vietos tėvų 
žemėje.

Prisimename Rainius, 
Červenę, Pravieniškes, No- 
rilską, Vladimirą, Vorkutą...

Gal būt laimingesni buvo 
partizanai, kurie ginklu ran
koje metai po metų gynė 
Lietuvos nepriklausomybės 
idealą. Laimingesni, nes ne
sidavė išnaikinami ramiai, 
kaip avys, be pasipriešini
mo.

Jie žuvo. Geriau, kad jie 
būtų gyvenę — dėl Lietuvos. 
Tačiau, „judantis pirštas 
rašo, ir parašęs juda tolyn. 
Ir nei pamaldumu, nei proto 
galioms neatviliosim. jo at
gal panaikinti kad’ir pusės 
eilutės, ir visos mūsų ašaros 
neišskalaus nei vieno para
šyto žodžio".

Jie žuvo, Mes tik galime 
stengtis būti vertais jų pa
dėtos aukos.

Daugiau kaip 40 metų 
praėjo nuo tragiškos valan
dos, kai rusų tankai, riedė
dami Laisvės Alėja, atėmė 
laisvę Lietuvai. Lietuvoje 
gimė nauja karta, užaugo ir 
subrendo, niekad nemačiusi 
Nepriklausomos Lietuvos. 
Jaunoji karta negirdi apie ją 
mokyklos suole, nes oficia
lioji „tarybinė” Lietuvos is
torija peršoka per visą ne

keliu. Vos nepriklausomybę 
atgavus pravesta žemės re
forma, visiems piliečiams 
lygių teisių įvedimas Lietu
vą pastatė socialiniu atžvil
giu tarp pirmaujančių kul
tūringų kraštų. Jeigu ir pa
sireiškė valstybėje subver- 
syvirdo elemento, kas iššau
kė pačią vyriausybę griebtis 
•griežtesnių priemonių pas
toti kelią anarchijai ir išlai
kyti valdžios autoritetą, tai 
dar nereiškia, kad Lietuvoje 
galiojo besąlyginė diktatūra. 
Diktatūra galiojo tik tokiam 
elementui, kuris kėlė krašte 
anarchiją ir grėsė Lietuvos 
nepriklausomybei. Kokie 
mes šiandie būtume laimin
gi, jeigu gyventumėme tu
rėtoje Lietuvos "diktatūro
je"!. Jau pirmaisiais bolše
vikmečio metais pamatėme, 
ką neša bolševikinis socia
lizmas mažoms tautoms ir 
po 40 metų tautinės vergijos 
rusiškojo bolševizmo vergi
joje matome, ką iš to mūsų 
tauta gavo ir prie ko veda
ma.

Šis nukrypimas nuo temos 
galioja kaip maža iliustracija 
pavaizduojant, ko tauta sie
kia ir už ką kovoja. Ir kaip 
tik tokios iliustracijos švie
soje nepriklausomybės ide
alas dar labiau sušvinta ir 
išryškėja. Tą ypač jaučia ir 
išgyvena pavergtieji broliai, 
lygiai to tikisi tauta iš kiek
vieno lietuvio, kur jis bebū
tų. Todėl ir mums čia Vasa
rio 16-sios šventė ir minėji
mai tenebūna tik pramoginis 

• užsiėmimas, bet juo labiau 
angažavimasis už lietuvybę, 
už tautą ir jos ateitį bei lais
vę. (v.k.)
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priklausomybės laikotafįų 
vienu sakiniu. Neskaito apie 
ją knygose, ar spaudoje, nes 
sovietinė cenzūra kruopščiai 
užslopina kiekvieną užuomi
ną. Iš bibliotekų išrankiotos 
anksčiau spausdintos kny
gos.

Knygnešiams gi šiandien 
tolesnis kelias, negu anuo
met iš Tilžės, ir rusų impe
rijos sienos šiandien geriau 
saugomos, negu anais lai
kais. Caro valdžia neakėda- 
vo pajūrio, nestatė "Berlyno 
sienos”.

Ir visgi. Metai po metų, be 
atvangos, Lietuva tęsia kul
tūrinę kovą dėl lietuvių tau
tos egzistencijos.

Laisvės troškimas Lietu
vai gyvas jaunosios kartos 
širdyse. Ji tęsia pasyvaus 
pasipriešinimo okupantui 
tradicijas, kantriai laukda
ma laisvės rytojaus.

Kova sunki. Kiekvieni 
metai pareikalauja aukų. 
Lietuvos istorijos lapai pa
sipuošia naujais karžygių 
vardais. Mūsų lūpos pagar
biai taria Romo Kalantos, 
Mindaugo Tamonio vardus, 
kaip kadaise Motiejaus Pe- 
čiulionio, Juozo Lukšos ar 
Balio Vitkaus.

Mes didžiuojamės Simo 
Kudirkos, Nijolės Sadūnai- 
tės drąsia laikysena sovieti
niuose teismuose, ar Antano 
Terlecko drąsiu žodžiu KGB

KOMITETAS DĖL 
UŽSIENY ĮGYTŲ 

SPECIALYBIŲ 
PRIPAŽINIMO

Federalinė Australijos vyriausybė sudarė komitetą 
tirti ir siūlyti pripažinti užsienyje įgytas specialybes 
remiantis paduotais daviniais. Komitetui vadovauti 
paskirtas Mr R.G. Fry, M.B£., buvęs direktorius 
metalo apdirbino įmonių, sąjungos, kurios nariai 
paplitę po visą Australiją ir turi glaudžius ryžius 
su valstijos ar federalinės valdžios autoritetais bei 
profesinėm sąjungom.
PAREIŠKIMU ITEIKIMAS '
Laukiami suinteresuotu asmenų ar organizacijų 
raštiški pareiškimai. Pasiteiravimai ar pareiškimai 
adresuojami:

The Secretary and Director of Research, 
Committee of Inquiry into the Recognition 
of Overseas Qualifications,

P.O. Box 25,
BELCONNEN, A.C.T. 2616

Pareiškimai turi būti įteikti kaip galint greičiau.
Paduodą pareiškimus turi žinoti, kad jų paduodama 
medžiaga bus laikoma kaip viešas dokumentas ir 
gali būti pridėta prie komiteto raporto, jeigu 
nepaduodama kitokiu nurodymu- Paduodą 
pareiškimus taip pat prašomi nurodyti, ar jie sutinka 
reikalui esant atvykti pasikalbėti dėl savo pareiškimo 
Komiteto nurodytu laiku.
Apklausinėjimo Komitetas neįgaliotas patikrinti ir 
spręsti asmens kvalifikacijų vertės.
KOMITETO GALIOS
Tyrimą Komiteto pareigos:
1. Nustatyti užjūrio kvalifikacijų nepripažinimo 

pobūdį ir apimtį ir nurodyti pasitobulinimus 
specialiais atvejais:
(a) atsižvelgiant į problemas, su kuriomis 

susiduria užsieny mokęsi asmenys lyginant 
su tais, kurie lavinosi Australijoje, ir

(b) imant dėmesin pakankamą anglu kalbos 
žinojimą, apsigyvenimo galimybes, kultūri
nius ir kitokius faktorius pripažįstant 
praktiką (licenziją) ir registraciją.

2. Apsvarstyti užsieny įgytu kvalifikacijų ir 
praktikos pripažinimo procedūras atsižvelgiant
(a) ar esamas įteisinimas ir užsienio kvalifikacijų

pripažinimo bei įvertinimo metodai yra - 
bešališki ir teisingi, - > i I Kf?®'

(b) į problemas, kurios iškyla sąryšy su ateivių 
atrinkimo būdais ir kvahfikacijų pripažinimu, 
ir

(c) specifines problemas, kurias patiria pabė
gėliai ir kurie skiriasi nuo paprastų išeivių.

3. Plačiai išnagrinėti ir ieškoti palankumo iš viso 
visuomenėje ir atitinkamuose organuose. Čia 
įsiskaitytu federalinės ir valstįju vyriausybių 
autoritetai, licenzijų išdavimo ir registracijos 
įstaigos, profesinės sąjungos, darbdavių ■ 
organizacijos, švietimo institucijos ir specialios '

■ mokyklos, etninės bendruofhehfiširkitokie’ * li' -'>m<- 
organai etninių reikalų srityje.

4. Atraportuoti išvadas ir teikti rekomendacijas 
imigracijos ministeriui nurodant kas darytina 
sprendžiant iškeltas problemas.

viršininkui Andropovui.
Ypač stebimės ir didžiuo

jamės tvirta ir drąsia Lietu
vos Bažnyčios laikysena 
nežmoniškai sunkiose sąly
gose, pradedant mūsų tau
tos kankiniais, arkivyskupu 
Mečislovu Reiniu ir vyskupu 
Vincentu Boriševičium, ir 
baigiant pogrindinės Lietu
vių Katalikų Bažnyčios Kro
nikos leidėjais, platintojais 
ir bendradarbiais. Jų darbas 
yra neįkainuojamos vertės, 
atskleidžiant ir dokumen
tuojant Lietuvos Golgotą 
laisvąjam pasauliui.

Helsinkio žmogaus teisių 
susitarimo vykdymo grupės 
įsikūrimas Vilniuje 1976 
metais atkreipė viso pasau
lio dėmesį. Didžiųjų valsty
bių galvos viešai pasmerkė 
Viktoro Petkaus areštą ir 
teismo sprendimą.

Šiandien vėl girdime apie 
Tikinčiųjų Teisėms Ginti 
Komitetą Lietuvoje kun. 
Alfonso Svarinsko, kun. 
Juozo Zdebskio ir kitų įkur
tą. Viktoro Petkaus, Balio 
Gajausko areštai neįbaugino 
lietuvių.

"Jeigu žūtų iš rankos 
priešo, ar likimo 

Viens tų, kur augin garbę, 
dvasią jūs kilimo, 

Rimkit — Tegul jūs širdis 
drąsume neatstoja, 

Tiktai, ką anas darė vyrs 
pasišventimo, 

Tegul kits kartoja” —
(Dr. V. Kudirka)

Mes, Australijos lietuviai, 
negalime stovėti nuošaliai 
nuo mūsų tautos pastangų 

išsikovoti sau minimalines 
laisves.

Savo vieninga akcija,, 
drauge su latviais ir estais, 
jau esame daug atsiekę, at
mainydami Australijos de 
jure pripažinimą Pabaltijo 
okupacijai, išgavome ir dar
bo partijos pažadą laikytis 
dabartinės vyriausybės lini
jos, ir jiems grįžus į valdžią.

Tačiau turime siekti dar 
daugiau.

Drauge su broliais ir se
sėmis pavergtoje tėvynėje 
tvirtai tikime, kad aukos, 
kurias padėjo lietuvių tauta, 
siekdama laisvės ir nepri
klausomybės, nebuvo sudė
tos veltui. Lietuva vėl bus 
laisva, ir kiekvieni praeiną 
metai, kiekvienas mėnuo, 
priartina Lietuvai laisvės 
rytojų.

**♦
Libijos diktatorius plkn. 

Gadafi organizuoja musui-' 
monų arabų valstybę su
jungdamas į vieną Libiją, 
Alžiriją ir Tunisiją. Atrodo, 
kad toks sujungimas jam 
pavyks padaryti, ir tada jo 
galybė trigubai padidės ir 
pagal savo ambicijas jau ga
lės į tą jungtinę valstybę 
įtraukti ir kitus arabų kraš
tus jei ne savanoriškai, tai 
prievarta. Žinoma, kol visa 
tai įvyks, gali pasaulio poli
tinė situacija kelis kartus 
pasikeisti ir Gadafi svajonės 
sprogti kaip burbulas.
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LIETUVOS VALSTYBĖS HERBAS

JO RAIDA IR ISTORIJA
. Vladas Jakutis

■ Paskaita, sutrumpinta, 
skaityta per Akademinio 
Skautų Sąjūdžio metinę 
šventę Melbourne, spalio 18 
d. 1982.

Lietuvos valstybės herbas 
apipavidalinamas įvairiai, 
tarytum jis būtų ne mūsų 
istorijos palikimas, bet tra
dicijos primestas dalykas.

Vyčio įvairų* vaizdavimą 
matome mūsų pačių ar lie
tuvių namuose, minėjimų 
podiume ar parengimų sce
noje, bendruomeninių orga
nų ar mūsų organizacijų 
raštų titulinėse antraštėse.

Skaitlingi mėginimai ’’pa
gražinti” herbą bus radęsi, 
veikiausia, dėl to, kad per 
mažai dominės jo istorija.

Iš tikrųjų, nedaug ir žino
me, nes nei lietuviškoji sfra
gistika nei lietuviškoji nu
mizmatika — šaltiniai bei 
medžiaga herbui pažinti — 
ligi šiol mūsuose netyrinėta.

Apie lietuviškas antspau
das ir monetas buvo rašę 
svetimieji, ryšium su savųjų 
kraštų sfragistikos ir nu
mizmatikos studijomis.

DU ATVEJAI

Apskritai, mūsų Vyčio 
šiandieniuose vaizdavimuo-
se esama dviejų skirtingų, 
tačiau lygiagrečių apraiškų: 
natūralistiško vaizdavimo ir, 
antra, stilizuoto.

Natūralistiškas Vytis tai 
realistiškai atvaizduotas 
raitelis su kardu ir skydu, 
paženklintu dvigubu kry
žiumi. Tačiau ir šio raitelio 
grafiškas apipavidalinimas 
įvairuoja, nes nesilaikoma 
vieno kokio modelio.

Tariamai ”Vytautinio vy
čio” stilizuotas vaizdavimas 
ne tik įvairus, bet kartais ir 
įmantrus, net ligi neątpąži- 
riimo, kad tai esama senosios 
Lietuvos herbo.

Taip elgdamiesi, savais 
veiksmais (ar ir neveiks
niais) teikiame įspūdžio — ar 
net sakomės — nejaučią pa
garbos, kaip kad kitos tau
tos jaučia, savos valstybės 
identiteto simboliui.

IŠ VAKARŲ

Mūsų herbas, atėjęs iš 
Vakarų Europos, Lietuvoje 
rado kitokį pritaikinimą ir 
įgavo skirtingą turinį, kas, 
pagrinde, nesiderino su he
raldikos dėsniais, - su 
tvarka, anais laikais rikia
vusia vakarų Europoje her
bų prezentavimą ir vartoji
mą.

Kai susikūrusi Lietuva 
Mindaugo laikais (XIII a.) 
pradėjo megzti ryšius su 
Vakarais, ji prisiėmė ir jų 
susižinojimo būdą: rašė laiš
kus lotyniškai, dėjo prie 
raštų valdovo antspaudas.

Kokie ženklai ar herbai 
buvo pirmųjų Lietuvos val
dovų antspaudose, nėra ži
noma, nes ne tik antspaudų 
neišliko, bet ir pačių raštų.

Žinoma, kad Mindaugo

SYDNEJAUS LIETUVIŲ TEATRO ATŽALOS IŠVYKA Į CANBERRA

Vasario 20 d., šeštadienį, 8 vai. vak. Canberros Lietuvių Kube ATŽALA 
stato amerikiečio autoriaus Neil Simon trijų veiksmų komediją

Tariamasis meilužis
Režisierius Julius Dambrauskas

Bilietai prie įėjimo $ 3 asmeniui. Pensininkams $ 2.
Po vaidinimo svečiams priėmimas.

Rengėjas Canberros Apylinkės Valdyba

Antspaudas Aleksandro, kitaip Vytauto, Lietuvos 
Didžiojo Kunigaikščio, Rusijos ir kitų valdovo m.)

raštai turėjo antspaudas - 
apie tai kalba dokumentų iš- . 
likę nuorašai. Gedimino ar jo 
protėvių, kurie, Gedimino 
žodžiais, ’’siuntė pasiunti
nius ir raštus”, antspaudų, 
tad ir valdovų herbų, neišli
ko.

Numanu, kad antspauda 
yra patikimesnis šaltinis 
valdovo ar jo krašto herbui 
nustatyti, negu kad, pavyz
džiui, to paties valdovo kal- 
dintoje monetoje esąs koks . 
ženklas.

ANTSPAUDINĖ FIGŪRA 
IR HERBAS

Gedimino antspaudos ne
išliko, tačiau yra žinoma jo 
sūnaus Kęstučio (m. 1387), 
valdžiusio Lietuvos valsty
bės vakarines sritis, ants
pauda iš 1353 metų. Joje, 
kaip ir kitose, vaizduojamas 
jatsai valdovas, Kęstutis, 
taip stovįs karys, laikąs 
<ardą ir skydą. Koks herbas 
juvo tame skyde — o skydas 
je ženklo ano meto ritierių 
Europoje visai bereikšmis — 
nėra žinoma.

Pagal heraldikos dėsnius 
antspaudinė figūra - kario 
vaizdas visumoje - nėra lai
komas herbu, o vien tik ka
rio skyde rodomas ženklas. 
Šis ženklas būtų ne vien as
meniniu herbu, bet ir valdo
mų žemių herbu.

Tad, jei Kęstučio ants
paudoje esamame kario 
skyde būtų koks ženklas, tai 
tą ženklą gautume laikyti ne 
vien paties Kęstučio, bet ir 
Lietuvos vakarinių sričių 
herbu.

Lietuvos rytinių sričių 
valdovas Algirdas Gedimi- 
naitis (1345 -1377), Kęstučio 
brolis, turėjo kitą, savo 
ženklu pažymėtą antspaudą. 
Tasai ženklas būtų laikomas 
jų valdomų žemių herbu.

Iš viso, Kęstučio ir Algir-

Helsinkio
C 7 ’'i'' ' ‘J»>*>'■

politinis vardynas
JAV Helsinkio grupė 

(U.S. Helsinki Watch 
Committee) išleido Sovietų 
Sąjungoje ir Čekoslovakijo
je suimtųjų Helsinio grupių 
narių vardyną ir kalendorių. 
Kalendoriuje yra Viktoro 
Petkaus nuotrauka. Išvar
dinti ir lietuviai kaliniai:

1. BALYS GAJAUSKAS, 
PO Box 5110/1—VS, 
Moscow, USSR. Nuorašus 
siųsti šiuo adresu: Irena 
Dumbrytė Gajauskienė, c/o. 
Laima Šulskienė, Palangos 
18-12, 233000 Kaunas, Lie
tuva;

2. MEČISLOVAS JURE
VIČIUS, Brigada 51, Būrys 
5, Kapsukas OC 12/3, 
234520, Lietuva. Nuorašai: 
Jurevičių šeima, Sinulio 6, 
kv. 10, Šiauliai, Lietuva;

3. VIKTORAS PETKUS, 
PO Box 5110/1-UE, 
Moscow, USSR. Nuorašai: 
Eitanas Finkelšteinas, Lie
pos 21, Nr. 10, kv. 10,232000 
Vilnius, Lietuva;

4. ALGIRDAS STATKE- 
VIČIUS, učr. OM-216/st.-2, 
Černiachovsk, 2381000

do viešpatavimo metu — 
dvivaldystės laikotarpyje — 
vieno, bendro herbo visai 
Lietuvos valstybei, neturė
ta.

NUO KARIO
LIGI RAITELIO

Panašią į Kęstučio ants
paudą turėjo jo sūnus Vy
tautas, kai jis, drauge su 
tėvu ir pusbroliais Jogaila ir 
Lingveniu, Trakuose, 1379 
m., tvirtino paliaubų sutartį 
su kryžiuočių ordinu. Kad 
sūnus naudojo tėvo herbą, 
rodo, kad šiuo kartu laiky- 
tąsi heraldikos nuostatų.

Po kelerių metų Vytautas 
turėjo kitą ženklą savoje 
antspaudoje (1384), būtent, 
raitelį su kardu ir skydu, jo
jantį, įprastine kalba, į deši
nę (heraldiškai į kairę).

Biūta ir ankstesnės ants- 
paudos su raiteliu iš 1379 
metų. Tai Jogailos Algirdai- 
čio, Lietuvos didžiojo kuni
gaikščio (1377 - 1386) ants- 
pauda.

Atrodo, kad Jogaila buvo 
buvęs, kiek žinoma, bene 
pirmas iš Lietuvos valdovų 
pradėjęs vartoti raitelį savo 
antspaudoje. Jo antspauda 
pasekė Vakarų Europos 
valdovų antspaudų pavidalą.

■ VAKARIETIŠKAS
RAITELIS

Jogailos antspaudoje esąs 
raitelis - ritieris, natūralis
tiškai apipavidalintas, vaiz
duoja ne ką kitą, kaip patį 
vajdovą, kuris savo herbą 

rodo raitelio laikomame skyde
Tokiu vaizdavimu mėg

džiota Vakaruose būtoji val-

Kalinigradskaja obi., USSR;
5. VYTAUTAS VAIČIŪ

NAS, Brigada 51, Būrys 5, 
OC 12/3. 234520 Kapsukas, 
Lietuva; Nuorašai: L. Vai
čiūnienė, Hipodromo 46-35, 
Kaunas, Lietuva.

JA V-ių Helsinio grupė 
ragina politkaliniams siųsti 
atvirukus ir telegramas 
bent dvi savaites prieš jų 
gimtadienius, kurie pažy
mėti specialame kalendoriu
je. Nuorašus siųsti šeimoms 
ir sovietų valdžios atsto
vams: Chairman Leonid 
Brezhnev, The Kremlin, 
Moscow, USSR; Ambas
sador Anatoly Dobrynin, 
Embassy of the USSR, 1825 
Phelps PL, N.W. Washing
ton, D.C. 20008; Alexander 
Renkunkov, Procurator 
General of the USSR, ul. 
Puškinskaja, 159, Moscow, 
USSR.

Kalendorių ir vardyną 
(”1981 Helsinki Prisoners 
Watch Address Directory”) 
galimą užsisakyti šiuo adre
su: Helsinki Watch, 205 
East 42nd St., New York,
N.Y. 10017. (ELTA)

KAIP RAŠYTI LAIŠKUS 
POLITKALINIAMS IR JŲ 

ŠEIMOMS

Šios instrukcijos remiasi 
Lietuvių Informacijos Cent
ro ir Lietuvių Moterų Klubų 
Federacijos, Žmogaus Tei
sių Komiteto, duomenimis:

1. Rašyti reguliariai.
2. Vengti politinių, anti- 

sovietinių pastabų.
3. Laiškus reikia nume

ruoti ir datuoti. 

dovų (kunigaikščių, mark
grafų ir pan.) praktika ant
spaudose rodyti save patį. 
Vaizdavo jie save stačius ar 
raitus, su kardu rankoje ir - 
būtinai - su skydu, pažymėtu 
jo paties herbu, taip pat ro
dė antspaudoje ir kitų jų 
valdomų žemių skydus su 
herbais.

iš tų visų skydų antspau
doje svarbiausias ir reikš
mingiausias buvo paties 
valdovo herbas jo laikoma
me skyde. Valdovo herbas 
visada turėjo būti aiškiai 
matomas, nežiūrint kokioje 
padėtyje patsai skydas 
būtų.

Buvę įprasta vaizduoti 
valdovą jojantį į dešinę (he
raldiškai, į kairę), su kardu 
ir su skydu, laikomu ant 
krūtinės, ir tai tokiu būdu, 
kad skydo herbas būtų, kaip 
minėta, aiškiai matomas jo 
savininkui atpažinti.

Tad ir Jogaila, vakariečių 
pavyzdžiu, savon antspau- 
don įvesdintam raiteliui su 
kardu ir skydu, davė svetur 
būtąją dešininę kryptį.

Vienas raitelis, bet kuria 
kryptimi jojąs, be herbinio 
skydo, yra bereikšmis.

ANTSPAUDINĖ FIGŪRA

Antspaudoje esąs vaizdas 
yra, kaip jau sakyta, ants
paudinė figūra, tad jai tai
komi ne heraldiniai, bet ant- 
spaudiniai dėsniai, neleidžią 
stilizuoti natūralistiškai 
vaizduojamų figūrų.

Kas kita su heraldine fi
gūra, herbu, esamu skyde: ji 
prastinama, stilizuojama.

Sektų, kad antspaudinės 
figūros, kaip, pavyzdžiui, 
raitelio (dargi be skydo) 
įvairūs, mūsuose praktikuo
jami stilizavimai neva tai 
heraldišku pagrindu, neturi 
jokios atramos toje pačioje 
heraldikoje.

Nukelta į psl. 4

4. padaryti laiško ir voko 
fotokopiją.

5. Pagal Sovietų pašto 
taisykles, į laiškus siunčia
mus į SSSR draudžiama dėti 
pašto ženklus, sovietinius 
pinigus, magnetofono juos
teles, vaistus vitaminus, 
kramtomą gumą, siūlus, fil
mą.

6. Laiškus siųsti oro paš
tu, registruotus: užpildyti 
atviruką gavimui pakvituo
ti.

7. Jei po 30-ties dienų nei 
laiškas ar gavimo pakvitavi
mas negrąžinti, užpildyti 
blanką Nr. 542 (’’Inquiry 
About a Registered 
Article”) pašto įstaigoje. 
Negavus atsakymo šešiems 
mėnesiams praėjus po laiško 
išsiuntimo, užpildyti blanką 
Nr. 565. Siuntėjas gaus $ 
15.76 pašto čekį; JAV vy
riausybė šiuos pinigus at
gaus iš USSR.

Lietuvių Informacijos 
Centras prašo siųsti jam 
grąžintus laiškus ir pakvita
vimus bei atsakymus į pašto 
pasiteiravimus - ir tuomi 
padėti jam dokumentuoti 
korespondenciją su lietuvių 
politkaliniais. Taip pat pra
šoma atsiųsti įdomesnius 
laiškus.

(ELTA)

Mūsų Pastogė Nr. 6, 1982.2.15, psl. 3
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Vytis - Lietuvos herbas
Atkelta iš psl. 3

RAITELIO KRYPTIS

Jogaila (1377 - 1386), ta
pęs Lenkijos karaliumi, Lie
tuvą pavedė savo broliui 
Skirgailai valdyti. Yra žino
ma, kad didysis kunigaikštis 
Skirgaila (1387 -1396) turėjo 
dvi antspaudas su raiteliu, 
jojančiu tai į vieną pusę, tai 
1 kitą (1387, 1394)

Kiek ankstesnė už Skir
gailos yra Vytauto (1397 - 
1430) antspauda (1386), kur 
raitelis joja į kairę, įprasti
niai kalbant.

Skirgailos viešpatavimo 
metu ir vėliau, Vytauto val
dymo pradžioje, antspaudi- 
nio raitelio kryptis buvo 
kaitaliojama. Tik ilgainiui 
įgavo pastovią formą, bū
tent, kairinę kryptį (heral- 
diškai, dešininę), kuri per 
šimtmečius nesikeitė.

Galimas daiktas, kad Vy
čio tokios krypties parinki
mas buvo sąmoningas 
veiksmas, siekęs nušalinti 
raitelio antspaudinį bruožą, 
būdingą Vakarų valdovų 
antspaudoms.

A
GEDIMINO STULPAI

Pinigėliuose atkaldintų 
Gedimino stulpų kilmė nėra 
žinoma. Gal jie buvo gedi- 
minaičių šeimęs ženklu. 
Kartkartėmis rodomas di
džiųjų kunigaikščių ant- 
spaudoje esančio raitelio 
skyde (1432). Rodyta jie vė
lesnėse Lietuvos antspaudo;

se atskiru skydu, lie
tuviškose monetose.

Kitų manoma, kad tai bu
vęs Vilniaus miesto herbas, 
pasidarytas kitų Europos 
miestų pavyzdžiu.

Dėl ietigalio pinigėlyje - jo 
reikšmė nėra aiški. Kryželis, 
esą, rodąs, kad Lietuva yra 
krikščioniška, ne pagoniška.

ŽENKLAI MONETOSE

Buvo užsiminta, kad vals
tybės herbui nustatyti, be 
antspaudų, esama dar kito 
šaltinio: Lietuvoje kaldintų 
monetų su valdovo ženklais.

Lietuvoje, XIV amžiaus 
pabaigoje, buvo nukalta si
dabrinių pinigėlių:

1) Jogailos (Skirgailos?), 
Vilniuje, manoma, po 1386 
m., turėjusių vienoje pusėje 
Gedimino stulpų ženklą, 
antroje - ietigalį ir kryželį;

2) Vytauto, Kaune, (1390 - 
1392), vienoje pusėje Gedi- 
įpino stulpai, kitoje - raite
lis;

3) Vytauto, Vilniuje, po 
1397 m., vienoje pusėje buvo 
raitelis, kitoje - dvigubas ly
giakraštis kryžius skyde.

Tos monetos savu apipa
vidalinimu ir technišku atli
kimu labai įvairios: jų at
mainų būta net kelios de
šimtys.
DIDŽIOJI ANTSPAUDA

Vytautas, tapęs didžiuoju 
kunigaikščiu (1397), pradėjo 
vartoti didžiąją, majestotinę 
antspaudą, kur pradžioje 
(1401) rodė valdomų žemių 
herbus, o vėliau (1407) vaiz
davo ir save patį, kaip kad 
darė Europos valstybių ka
raliai.

Pastarosios antspaudos — 
Vytauto naudotos visą savo 
gyvenimą — viduryje rodo
mas soste sėdįs valdovas, 
dešinėje rankoje laikąs kar
dą, kairėje - skydą su Vil
niaus žemių herbu - Vytimi, 
Trakų, Volynijos ir Kijevo
herbų, apsuptas.

Mūsų Pastogė Nr. 6,1982.2.15, psl. 4

Galima būtų pasakyti, kad 
Vytautas didžiojoje ant- 
spaudoje, rodydamas svar
biausiuoju herbu Vytį, bus jį 
’’įteisinęs”, sutinkamai . su 
heraldikos dėsniais. Tuo jis 
atžymėjo Vytį esant visų jo 
valdomų žemių — Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštijos 
herbu.
RAITELIO ATMAINOS IR 

NESUSIPRATIMAS

Raitelio vaizdas į pinigė
lius pateko neabejotinai iš 
Lietuvos valdovų antspau
dų. Žirgo kryptis monetose 
įvairuoja, kaip kad valdovų 
antspaudose.

Paties raitelio apipavida
linimas daugelyje atvejų 
skirtingas.

Tai bus atsitikę dėl to, kad 
monetos buvo kaldintos pri
mityviu, rankiniu būdu. Mo
netų kalėjai naudojo meistrų 
ar ir nemeistrų kaltuose 
įrėžtas nevienodo piešinio 
matricas, tad ir pagamino 
tiek daug monetų atmainų: 
skirtingo apipavidalinimo, 
įvairių figūros proporcijų, 
nereguliarios formos pini
gėlių.

Šie skaitlingi raitelio pie
šinio varijantai, jau mūsų 
laikais, bene per nesusipra
timą, buvo parinkti ’’proto
tipu” neva ’ vytautiniui Vy
čiui” stilizuoti.

DVIGUBAS KRYŽIUS

Vytauto vilniškėje mone
toje yra dvigubas kryžius, 
buvęs ir to meto antspaudo
se vaizduojamo raitelio 
skyde.

Ir sumainė žiedelius...
Sausio 30 d, Adelaidėje 

susituokė Dalia Bielskytė ir 
Algis Laurinaitis. Vestuvinė 
puota įvyko jaunosios tėvų 
V. ir P. Bielskių sodyboje.

Dalia (Bielskytė) ir Algis Laurinaičiai

’’KOVAS” A.L.F.
ŠIMTININKAS

Jau kiek laiko kaip Aus
tralijos lietuvių spaudoje 
matome ir skaitome Aus
tralijos Lietuvių Fondo atsi
šaukimus prisidėti ir jį pa
remti, kurio pagrindas yra 
Australijos lietuviai ir visi 
Australijos lietuvių reikalai.

Sydneiaus lietuvių sporto 
klubas ,TKovas” tapo Aus
tralijos Lietuvių Fondo šim
tininku, pasiuntęs Fondui $ 
300.00.

Heraldika šį ženklą laiky
tų ne tik didžiojo kunigaikš
čio asmens herbu, bet ir vi
sos kunigaikštijos herbu.

Tą patvirtina ir Lenkijos 
karaliaus Jogailos mušti pi
nigėliai lenkams, kur vieno
je pusėje buvo Lenkijos 
herbas, kitoje - dvigubas 
kryžius. Tai rodo, kad pas
tarasis ženklas savo prasme 
ir reikšme buvo lygus kitos 
valstybės herbui.

Vėliau šis dvigubas kry
žius, kaip ir Gedimino stul
pai, buvo rodomi Lietuvos 
valdovų antspaudose, mu
šami monetose.

HERALDIŠKAS
KURJOZAS IR VALDOVO

ĮGEIDIS

Nei Gedimino stulpai nei 
dvigubas kryžius nebuvo 
Erisiimtas Lietuvos valsty- 

ės herbu, kaip kad turėję 
būti, derinantis prie heral
dikos nuostatų.

Nei vienas nei antras 
ženklas nė karto, kaipo toks, 
nebuvo panaudotas atskiru 
žymeniu Jogailos, Skirgai
los ar Vytauto antspaudose.

Lietuvos valdovai, matyt, 
bevelijo valstybės herbu 
Srezentuoti antspaudinę

gūrą, o ne turėtą heraldinį 
ženklą. Tokio atvejo Vakarų 
Europos heraldikoje gal ir 
nėra buvę.

Galbūt, Vytautas tarėsi, 
kad, jo asmens ar valstybės 
prestižui liudyti, geriau pri
tiktų pasirinkti herbu nie
kieno neturimą Vytį, • ant
spaudinę figūrą, negu kad 
tenkintis kukliu heraldiniu 
ženklu - kelių tiesių linijų 
nesudėtingu deriniu - Gedi
mino stulpais ar dvigubu 
kryžiumi.

Galima tik spėlioti, ar tik 
ne tąja mintimi didysis ku-

Gausiai svečių pribuvo iš 
Sydnejaus ir Melbourne. 
Jauniesiems linkime gražios 
ir laimingos ateities.

Aukotojų sąrašas: po 20 
dol.: Č. Liutikas, M. Petro
nis ir A. Laukaitis. Po 10 
dol.: VI. Šneideris, K. As
trauskas, R. Liniauskas, A. 
Kaltinis (iš Hobarto), J. 
Karpavičius, V. Binkis, J. 
Liutikas, A. Kasiulaitis, N. 
Liutikaitė, N. Wallis, V. 
Gulbinas, E. Birkmanienė, 
J. Ramanauskas, Pr. Mika
lauskas, J. Suopis, J. Kapo
čius, V. Laukaitienė, St. 
Stirbinskas, St. Jūraitis, G.. 
Antanėlis, J. Dambrauskas,. 
Dr. L. Petrauskas, K. Bag
donas ir V. Augustinavičius.

Prašymai 
pagal programą padėti 
jaunimo organizacijoms

Darbo ir jaunimo reikalams 
ministeris Mr. Neil Brown kviečia 
tautines jaunimo organizacijas paduoti 
prašymus pagal programą paremti 
jaunimo organizacijas — Assistance to 
Youth Organisations (PAYO) 1982/83 
metams.

PAYO parama teikiama pagal planą 
padėti tautinėms jaunimo 
organizacijoms praplėsti savo veiklą, 
paskatinti jaunus žmones ruoštis 
jaunimo vadovybei, gerinti ir kelti 
jaunimo veiklą.

Ribota subsidija teikiama taip pat y 
organizacijų vadovybei.

Tautinių jaunimo organizacijų 
prašymai gauti PAYO 1982/83 paramą 
turi būti patiekti Jaunimo Reikalų 
Įstaigai iki 1982 m. kovo 31 dienos.

Daugiau informacijų ir prašymų 
blankų galima gauti kreipiantis į 

OFFICE of YOUTH AFFAIRS
P.O. Box 339

Canberra City, A.C.T. 2601 
Tel. (prašyti Jane Bullen) 062 459 111.

nigaikštis įvesdino Vytį Lie- 
tuvos ir jos plačiųjų valdų 
herbu.

Tur būt, ir anų laikų he
roldas Vytauto majestoti
nėje antspaudoje rodomą 
svarbiausįjį herbą - Vytį 
garsingai skelbtų Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštijos 
formaliu herbu.

KIEK CHRONOLOGIJOS

1) 1240 - 1340 metai: koks 
buvo Lietuvos herbas Min-
daugo — Gedimino laikotar
pyje, nėra jokių; žinių;

2) 1341 -1377: Kęstučio ir 
Algirdo viešpatavimo metu, 
herbas, buvęs Kęstučio ant
spaudoje vaizduoto kario 
skyde - nežinomas;

3) 1377 - 1396: Jogailos ir 
Skirgailos laikais - Vytis, 
Gedmino stulpai, Dvigubas 
kryžius;

4) 1397 - 1430: Vytauto

.lis, 
I 
-O?

Australijos Lietuvių Fonde
AUKOS AUSTRALIJOS 
LIETUVIŲ FONDUI

200 dol. Z. ir L. Sipavičius 
A.C.T. (420)

130 dol. A. Papšys N.S.W. 
(400)

Po 100 dol. V. Sidabrą 
(120) ir Vac. Grigonis (405) 
abu iš Vic. M. Gailimas 
N.S.W.- (240)

75 dol. L.K.V. S-ga Ramo
vė Melb. (100) --pagerbdami 
mirusius skyriaus narius: A. 
Stanevičius, J. Ragauskas, 
L Alekna ir A. Ramanaus
kas.

Po 50 dol. J. Petronis 
U.S.A. (150), V.L. Jomantas 
Vic., A.A. Grigonis S.A. (55) 
ir O.V. Jakučiai Vic. (164)

26 dol. Smolskis Petras 
S.A.

25 dol. V. Šalkūnas Vic. 
(75)

Po 10 dol. T. Laukaitienė 
(35) ir J.V. Obeliūnas (20) - 
Vic.

A.a. Mikalinos Kazakaus- 
kienės atminimui (Moe), 
vietoj gėlių:

Nuoširdus ačiū visiems 
aukotojams ir geriausios 
sėkmės Australijos Lietuvių 
Fondui A. L-tis\ 

gadynėje - pradžioje, jo 
girmtakų vartoti herbai, vė- 

au, nuo XV-jo amžiaus 
pradžios, herbu lieka Vytis;

5) 1431 - 1981: povytauti- 
niais ir vėlesniais laikais, ligi 
mūsų dienų - Vytis: realis
tiškai vaizduojamas raitelis, 
šuoliuojąs kairėn (heraldiš- 
kai, dešinėn), užsimojęs 
kardu ir laikąs skydą su dvi
gubu kryžiumi.

BAIGMINĖ PASTABA

Natūralistiškai vaizduo- 
jamasVytiš yra senis, per 
600 metų nepakitęs Lietu
vos valstybės herbas, išsi- 
skiriąs iš kitų senųjų valsty
bių herbų originalumu ir 
unikalumu.

Toks herbas turėtų liktis 
ir mūsų dienų vaizdavime.

;įėv V." Jakutis
/ti,' .'n?- jt-b ii

Po 10 dol. V.V. Kože- 
niauskai (135), K. Šimkūnas 
(20) ir A. Šabrinskas (20).

Po 5 dol. A.E. Eskirtai 
(91) ir Serv. Šabrinskas (20)

Brisbanės lietuvių aukos 
Sir mūsų įgaliotinį Juozą 

uzgį:
$ 26.50 V. ir K. Kaciūnai 

(47)
Po 25 dol. Ant. Preima- 

nas, J. Ruzgienė (50) ir O.M. 
Rudžiai.

20 dol. V. Kviklys
Po 5 dol. S. Kranas, A. 

Perminąs, B. Malinauskas, 
J.E. Klimai, V; Zablockienė, 
A. Ramanauskas, K. Bagdo
nas, A. Urbutis, J. Fedar 
(15) ir P. Kyiecinskas

Po 10 do į. R. Čiuras ir H. 
Petrauskas

Po 2 dol. F. ir E. Laukis, 
S. Einikis, M. ir A. Black, M. 
Jakavičienė, E. Bartonas, J. 
Kriaučiūnas (22) ir V. Mus
teikis

Sveikiname įgaliotinį 
Brisbane Juozą Ruzgi, kuris 
mielai sutiko mums talki
ninkauti. Sveikiname naujus 
šimtininkus Joną Petronį, 
Vincą Sidabrą ir naują narį 
L.K.V. S-gą Ramovė Melb. 
Širdingas ačiū visiems rė
mėjams. : ' / onib

V. Ališauskas 
AL Fondo iždininkas
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NERAMIAIS LAIKAIS VILNIAUS
UNIVERSITETE

ATMINIMAIS Į TOLIMĄ PRAEITI

1939 m. buvau Kauno Vy
tauto Didžiojo Universiteto 
pirmojo kurso studentė. 
Neramūs tai buvo metai: 
II-jo pasaulinio karo pradžia, 
žlugo Lenkija, atgavome 
Vilnių... Rudens semestrui 
baigiantis sužinojome, kad 
nuo sausio mėnesio mūsų 
fakultetas perkeliamas. į 
naujai atgautą sostinę . Di
džiulis pasikeitimas. Iš karto 
kilo labai/ žemįškąs. kląusi- 
ipą§-- kur reiks gyvent?.Te- . 
ko skirtis su ilgamete drau
ge ir paskubomis sutariau, 
kad Vilniuje gyvensiu su 
Rygos lietuvaite Birute. 
Kadangi ji Kalėdų atostogas 
norėjo praleisti su tėvais 
Rygoj, kambarį rasti paža
dėjau aš, ypač padrąsinta 

c ŽinilL.kaeLskelbimųJr kam
barių esą pilna - daug nuo 

’karo nukentėjusių lenkų no
rėjo nuomininkų, kad papil
dau išardytas pajamas.

Apie vidurį gruodžio mė
nesio viena nuvažiavau iš 
Panevėžio į Vilnių. Jau ilgoj 
kelionėj sušalau, o išėjus iš 
stoties į gatvę, šaltis, vėjas 
ir drimbantis sniegas užkli
javo akis ir'nebemačiau nei 
katedros, nei Gedimino kal
no, nei kitų grožybių, ir su- 
styrusi įriausi pirmyn Gedi
mino gatve. Aplinkui sveti
mi žmonės, svetima kalba, o 
tų skelbimų nė gyvos dva
sios. Upas krito, krito... Pir
miausia rast viešbutį nak
čiai, ką ir padariau pasiekus 
patį pirmą, ir vėl iškeliavau į 
jau beveik temstančią gat-

VILNIAUS ĮKŪRIMAS

... Didysis Lietuvos kuni
gaikštis Gediminas, perkė
lęs sostinę iš Kernavės į 
Trakus, netrukus išvykęs 
medžioti ir už keturių mylių 
nuo Trakų užmušęs taurą. 
Grįžti į Trakus jau buvę vė
lu, todėl jis apsinakvojęs 
Šventragio slėnyje. Čia jis 
sapnavęs, kad ant kalnossto
vįs didelis geležinis vilkas ir 
staugiąs lyg šimtas vilkų.. 
Pabudęs Gediminas liepęs 
vyriausiajam krivei Lizdei
kai paaiškinti šį sapną. Kri- 
vė išaiškinęs, kad tai dievų 
ženklas: čia turinti būti 
valstybės sostinė, kuri gar- 
sėsianti visame pasaulyje. 
Kunigaikštis -nedelsdamas 
įsakęs šaukti žmones ir pas
tatęs dvi pilis: vieną - slėny- 
je< o kitą ant kalno, ir pava
dinęs jas Vilniaus pilimis

Iš Lietuvos metraščių

Jadvyga Viliūnienė tas buvo lyg miesto širdis. 
Didžiulis, senas, ilgiausiais 
koridoriais, tamsiais kam
pais, užkampiais, kuriuose, 
rodos, tebekuždėjo visų 
šimtmečiais praėjusių dva
sios, šešėliai, ir pradžioj toks 
klaidus! Atsimenu, buvo du 
įėjimai. Per vieną įėjus ir 
viduj pavaikščiojus, aš ilgai 
nežinojau, per kurį pataiky
siu išeiti lauk. Bet juk tuo 
įdomiau! Staiga visi buvom 
vienodai nauji ir visi bendrai 
ieškojom naujų kelių, kūrėm 
naujas tradicijas.

Visi, žinoma, su įkarščiu 
ruošėmės pirmajai Vasario 
16-tai. Man asmeniškai ji 
nelabai pavyko. Vilniuj tuo 
laiku veikė daug vakarinių 
lietuvių kalbos kursų sve
timtaučiams. Susirgusio ko- 

“■-legos-paprašyta-jį pavaduoti 
vieną vakarą, stropiai atli
kau pareigą su klase, net 
prailginus paskirtą laiką ir 
grįžus į rūbinę neberadau 
savo vienintelio žieminio 
palto... Greičiausiai koks su
šalęs mokinukas patvarkė. 
Tas atsitiko vasario 13 d., ir 
nuo to laiko manęs dar nie
kas neįtikino, kad 13 nėra 
nelaimingas skaičius.

vę, kur sniego pūga maišė 
dangų su žeme. O tų skelbi
mų vis nėr, ir aš jau, beveik 
ašaras rydama, galvojau, 
kaip reiks namie pasakyti, 
kad Vilniuj kambario taip ir 

/neradau.
Tik staiga pažįstamas 

veidas! „Joni!” — šūktelėjau 
ir kritau žmogui ant kaklo 
jau bliaudama. Atsipeikėjęs 
nuo smūgio ir atpažinęs, nu
ramino mane, apglostė, par
sivedęs pas save pavaišino 
viengungiška vakariene ir 
paaiškino, kad skelbimų tik 
nemokėjau ieškoti. „Tik pa
žiūrėk”, sako, „visos Gedi
mino gatvės liepos jais nu
klijuotos.” O kaip gi juos 
matysi, kad tos liepos ne tik 
skelbimais,' bet ir baltu „ 
sniegu bei ledais apklijuo
tos! Nuotaika truputį pasi
taisė, bet viešbutyj vistiek 
naktį beveik prabudėjau ir 
anksti rytą vėl iškeliavau į 
Gedimino gatvę, dabar jau 
ledus nuo liepų krapštyda
ma ir skelbimus skaityda
ma. Tikrai, daug nereikėjo 
ieškoti - radau didelį gražų 
kambarį toj pat Gedimino 
gatvėj. Tačiau savo draugei 
Birutei vis dėlto parašiau, v 
kad Vilnius labai šaltas ir 
svetimas, ir jį galėjo čigo
nams atiduoti, ne mums... 
štai koks žmogaus jausmų 
nepastovumas...

Žinoma, jaunystei daug 
nereikia. Vėl visiems sugu
žėjus į Vilnių semestro pra
džiai, grįžo nuotaika, grįžo 
entuziazmas.

Senutis Vilnius vėl atsi
skleidė mums savo antikiniu 
žavesiu. Visur buvo įdomu, 
nauja - gatvės, pastatai, 
apylinkės. Pats universite-

Adolfas Jankus
Geležinis Vilkas

Antai pažvelki! Tai Vilnius rūmais 
Dunkso tarp kalnų plačiai!
Naktis jį rūbais, tamsiais, kaip dūmais, 
Dengia! Jis miega giliai!

Maironis

1939 - 40 m. žiema Vilniuj 
buvo ypatingai šalta ir ilga, 

.naujų medžiagų ir rūbų jau 
buvo sunku gauti, ir nuo vi
siško sušalimo išgelbėjo tik 
bendragyventojos Birutės 
puspaltis. Įvykis stipriai su
varžė mano judėjimus ir tu
rėjau praleisti daug naujų ir 
įdomių parengimų.

Atėjo pavasaris ir naujas 
smūgis. 1940 m. birželio 15 

-d. -Lietuvą- užėmė-raudonoji 
armija. Buvo nutraukta 
graži veikla ir dar gražesni 
ateities planai. Po vasaros 
atostogų visos akademinės 
organizacijos buvo uždary
tos, jų turtas, bylos likvi
duotos. Dalis to kad ir men
kučio, bet istorinio turto bu
vo okupantų sunaikinta, bet 
dalį pasiryžėliams pavyko 
išslapstyti ir net išvežti iš 

Vladas Mozūriūnas
VILNIUI

Myliu tave, senasis Vilniau, 
kai slenka vasara lėtai, 
kai debesėliai auksavilniai 
virš bokštų supasi aukštai. 
Myliu, kada ruduo vėlyvas, 
lapus nudraskęs nuo alyvos, 
juos pažeria pilies kalne 
arba ties katedra kilnia.

0 kokios baltos tavo žiemos! 
Kokiu jas pavadint vardu, 
kada Neries krantinių rėmuos 
nušvinta spindinčiu ledu? 
Šiurena vėjas smulkų sniegą, 
namų frontone liūtas miega, 
apsirgęs sunkiai senatve. 
Jis jauną atmena tave.

Ir man tave atminti dera, 
kaip atmenam gimtus miestus. 
Pasitikai mane po karo 
tu sunkiai sužeistas, rūstus. 
Pavargusį dvasia ir kūnu, 
mane glaudi kaip tėvas sūnų. 
Aš šitą praeitį menu, 
kai tavo gatvėmis einu.

Lietuvos. Nors veikla oficia
liai ir sustojo, bet visi paži
nojom vieni kitus, susitik
davom, bendravom ir ta 
bendra pradžia išlaikė drau
gystes, su kaikuriais perėjus 
ilgiausius metus, iki šių 
dienų.

Užėmę Lietuvą rusai 
prievarta primetė sovietinę 
sistemą ir universiteto dar
bui. Rektorius liko tas pats - 
prof. Mykolas Biržiška, bet 
universiteto senatas buvo 
pakeistas. Dalis profesorių 
tapo pašalinti, kiti nauji pri
mesti. Tie besikeičią įvykiai, 
neąiškus rytojus, neišven
giamai įtaigojo visų nuotai
kas, nustatytas normas, 
tarpusavio santykius. Kaip 
Kaune profesūra buvo lyg 
neprieinama, tolima, taip 
Vilniuj laikui bėgant ta per
tvara trupėjo ir mažėjo ypač 
tarp studentų ir jaunesnio 
ar apyjaunio mokomojo ir 
administracinio personalo. 
Atrodė, kad visi lyg jungėm 
jėgas prieš bendrą priešą, 
kokį mums likimas benešė. 
Paslapčiomis žinojom, kurie 
dirba pogrindyje, turi ryšių 
su užsieniu, bet garsiai apie 
tai buvo nekalbama. Laisva
laikius praleisdavome drau
ge, ar tai slidinėdami Vil
niaus apylinkių kalvose, ar 
baidarių iškylose Nerimi, 
universiteto bendrabučio 
šokiuose ar privačiuose po
būviuose. Kitoj pusėj Trakų 
ežero buvo vietovė Žydiš
kos, kur universitetui pri
klausė didokas vasarnamis. 
Pavasarį, iš administrato
riaus gavus raščiuką, ten 
galėjo apsistoti ir praleisti 
savaitgalį besimaudant, žai
džiant orinį ar buriuojant. Šį 
malonumą išlaikėm iki išbė- 
.gimo.

Sovietų sistemos įtaką 
pajutome ir klausomuose 
'dalykuose. Studijų knygutėj 
tarp klausytų privalomų da
lykų randu Marksistinį po
žiūrį į literatūrą (skaitė 
Kostas Korsakas) ir, žino
ma, Marksizmą — Leniniz
mą, iš kurio po dviejų se
mestrų turėjome laikyti eg
zaminą. Rudens semestre 
skaitė Meškauskas, o pava-
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Kartais atsitinka, kad kai 
sniegas tirpsta kalnuose, 
aukštumose galima užtikti 
kažkodėl niekados netirp- 
stančius sniegynus, nebo- 
jančius stipriausių saulės 
spindulių. Įsimetę aukštu
mose, jie pasilieka per visus 
metų laikus; šimtmečiai 
Eraeina, o jie visuomet pa- 

eka. Taip pat yra su tauti
nėmis kultūromis: šen ir ten 
užeiname prošvaistes, ku
rios neišblėsta, nežiūrint 
priešingų lūkėsiu ir, atrodo, 
prieš visokeriopą logiką, 
kažkokia stebuklinga jėga ir 
nenugalimas noras gyventi 
dvelkia iš jų. Mes bandome 
save įtikinti, kad jos turėjo 
seniai pražūti, o jos vis žavi 
mus savo nemirtingumu.

Lietuvių dainos yra kaip 
tie sniegynai. Jos buvo dai
nuojamos nebeatmenamais 
laikais, jos dainuojamos ir 
dabar, išsilaikydamos dėl 
savo poetinio grožio ir dėl 
savo gimtojo krašto, miš
kais, slėniais ir ežerais ap
dengto, ir jo gamtos meilės; 
krašto esančio nuošaliai nuo 
didžiųjų europinės civiliza
cijos vieškelių. Jos repre
zentuoja poezijos formą, se
ną, kaip bet kas šioje že
mėje, savo pradinę esmę se
miančių iš liaudies kūrinių, 
raudų bei aukų dievams. 
Nors jos paprastos bei leng
vai suprantamos, jos nepri
klauso ši^jįenų pasauliui. 
Jose yrawazkas tvirto ir 
tiesaus - tartum gyvulio akių 
žvilgsnis. Tos poemos die

Neramiais laikais Vilniaus universitete
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sarį rusas Kuznecovas. Tu
rėjome lietuviškus kons
pektus, rusas turėjo klap
čiukus vertėjus, bet egza
minuoti, atsimenu, nutarė 
Eats vienas. Klausė rusiškai, 

et kas nepakankamai žino
jo rusų kalbą, leido atsaki
nėti lietuviškai, pasakęs, 
kad jis viską suprantąs. Mes 
gi žinojom, kiek jis supranta 
ir puikiai išnaudojom padėtį. 
Kai man atėjo eilė, net nesi
stengiau suprasti jo klausi
mo, pradėjau jam pasakoti 
nesustodama, kas tik atėjo į 
galvą, vis įpindama proleta- 
rijatą, Marksą, ir ruselis lin
gavo galvą, vis pridėdamas 
„da, da”, paskui patenkintas 
išraitė knygutėj aiškiai ne
senai išmoktom lotyniškom 
raidėm „labai gerai” ir pa
leido. Žinoma, už durų ir nu
ėję tolyn visi raitėmės iš 
juoko.

iš viso, kai grįžtu mintimis 
į tą pirmąjį bolševikmetį, 
prisimenu, kaip mes dar bu
vom palyginti drąsūs rusų 
atžvilgiu ir kalboj ir apsiėji
me, ir neįsivaizdavome, 
koks kardas tikrumoje ka
bojo virš mūsų visų galvų, ir 
tik baisieji birželiniai išveži
mai mums parodė žiauriąją 
tikrovę.

1941 m. birželio 22 d. Hit
lerio Vokietija pradėjo karą 
su Sovietų Sąjunga. Birželio 
23 d. Lietuvoj įvyko sukili
mas. Per kelias dienas lyg 
baisus uraganas perėjo per 
Lietuvą. Rusų išvežimai 
tragiškai palietė didelį skai
čių draugų ir kolegų. Daug 
jų žuvo sukilime kaip parti
zanai ar buvo sužeisti. Ap
stulbę gaudėm žinias, skai
čiavome nukentėjusius, 
dalyvavome masinėse laido
tuvėse.

Aš tą vasarą išvažiavau 
namo ir tėveliai ragino ne
begrįžti į Vilnių, bet kas ga
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vams nerodo nei baimės, nei 
maldauja pasigailėjimo - jos 
tik prašo būti dainuojamos. 
Ir žvelgi į jas, kuone netikė
damas, nustebęs, kad to
kioms tobuloms dainoms 
buvo leista išlikti. Aš neži
nau nieko vakarų literatū
roje, kas viršytų jas savo 
grožiu ir tyro primityvumo 
puikumu, kurį galima lyginti 
tik su labai senomis Grai

Robert Payne

APIE DAINAS

kijos salynų dainomis. Jos, 
tartum, būtų sukurtos 
ankstų mūsų pasaulio rytą, 
dar tebežėrinčios rytmečio 
rasa.

Belieka tik pavydėti žmo
nėms, kurie jas sukūrė ir 
dainavo, nes jie turėjo gilų 
instinktyvų jausmą papras- 
čiausiems dalykams: gi
rioms, tekančiam vandeniui, 
mergelių veideliams bei 
žydriai dangaus mėlynei. Jie 
dainavo paprastai. Bet kiek 
yra meno tame paprastume! 
Jie dainavo pilnu balsu, 
jausdami savo galybę šaukti 
dievus, to panorus, jausdami 
savo išdidumą, mirtingumą 
bei puikumą. Jų pasaulis 
buvo švariai nuvalomas 
dangišku lietumi ir nei kal
tės nei širdgėlos komplek

lėjo sulaikyti nuo Vilniaus, 
kada gyvenimas pradėjo vėl 
lyg ir normalėti? .

Grįžę į 1941 m. rudens se
mestrą jau radom vokiečių 
įtaką. Mūsų trumpalaikė 
laikinoji vyriausybė dar 
spėjo pravesti kai kuriuos 
potvarkius, kurie palietė ir 
universitetą. Visai formaliai 
išsiskyrė du atskiri univer
sitetai: Vilniaus ir Kauno.

• Vilniuje tada veikė jau 6 fa
kultetai, rektorius buvo tas 
Kats prof. M. Biržiška. Ne- 

eradome kaikurių užsie
niečių profesorių, kurie po 
vasaros atostogų nebegrįžo. 
Vokiečių okupacinė valdžia 
nebuvo palanki universite
tams, ir sklido gandai, kad 
studentus ims vienokiems ar 
kitokiems pagelbiniams 
darbams. Pradėjome ieškoti 
visokių užuovėjų. Aš pati 
gavau tarnybą Valstybės 
Kontrolėj, kuri buvo pava
dinta Administracine Kont
role, Tarėjo Maj. Puodžiaus 
sekretore, (kur ir išbuvau 
iki išbėginio). Vokiečių pas
kirtas į šį aukštą postą Maj. 
Puodžius po savo sparnu 
priglaudė daug lietuvių ir 
daugeliui jaunų vyrų padėjo 
išsisaugoti nuo privalomų 
darbų davęs „kontrolierių” 
tarnybas. Didžiulis Adm. 
Kontrolės pastatas Pilypo 
galvėj amžinai būdavo tuš
čias, nes kontrolieriai oficia
liai buvo išsiskirstę po jų 
kontroliuojamas įstaigas, tik 
jų pačių niekas nesukontro
liuodavo. Jų tarpe buvo ir 
gražus šviesiaplaukis teniso 
meisteris Vytautas Gerulai
tis (šiandieninio meisterio 
Vito tėvas), kuris tik rytais 
švysteldavo įstaigoj, o die
nomis greičiausiai teniso 
aikštes kontroliuodavo. Ir 
man buvo leista klausyti 
paskaitas, ateiti - išeiti kada 
tik man reikėjo. „Namus 

sams jame nebuvo vietos.
Mes esame pratę galvoti, 

kad didieji poezijos kūriniai 
gimsta didžiose ir galingose 
civilizacijose, ir nurodome 
pavyzdžiais senovės Graiki
ją, nugalėtojų riterių (Con- 
quistadores) Ispaniją ir Elž- 
bieros I-sios Angliją. Šie 
kraštai savo didžia galybe 
sukrėtė visą pasauli, ir jų 
galybės žymės pasiliko ir jų 

poezijoje. Bet poezija ne bū
tinai, ir ne dažnai, ištrykšta 
iš imperinės galybės - jos 
buvo pakankamai mažai 
Weimare, o dar mažiau pie
tinės Prancūzijos trubadūrų 
didikų dvaruose. Poezija 
gimsta, kai žmogus pasiekia 
dvasinio subrendimo. Tai 
padaras nekaltai pastabių 
akių, atviro liežuvio ir savi
tai veržlios sielos, iškylan
čios nežymiausiose vietovė
se. Mes nežinome, kodėl 
pirmosios graikų dainos bu
vo dainuojamos smulkutėje 
Aegejaus saloje, bet taip 
buvo; lygiai nežinome, kodėl 
tokia gausybė dainų buvo 
Lietuvoje, tame mažame 
krašte, kurį Europos istorija 
yra linkusi paminėti tylėji
mu ar trumpa kryžiuočių 

saugojo” tik įstaigos, admi
nistratorius Justas Vaičaitis 
(vėliau buvęs Australijos 
Kr. Vald. pirmininkas) su 
savo sekretore ir mašininke.

Kada lietuviai suboikota- 
vo S.S. legijono organizavi
mą, 1943.11.17 vokiečiai už
darė universitetą, suėmė 5 
profesorius, ir visą eilę žino
mų žmonių - jų tarpe ir mano 
viršininką majorą Puodžių. 
Daug jų nukankino. Maj. 
Puodžius, sužinojau, 
mirė jau gegužės pradžioj; 
Universitetas po uždarymo 
darbą tęsė beveik pogrindy
je. Per dideles pastangas 
pavyko atgauti bilioteką ir 
kelis universiteto pastatus. 
Ėjo tik neoficialus darbas. 

•Aš jau buvau kursą išklau
sius ir egzaminus išlaikius ir 
balandžio gale man buvo 
praskirti valstybiniai egzami
nai pas prof. Biržišką ir dr. 
Maciūną. Normaliais laikais 
turėjo būti trijų profesorių 
komisija, bet tada užteko 
dviejų. Susirinkom viename 
iš bibliotekos kambarių. Ir 
štai vėl mano išdaigi atmin
tis. Ko jie manęs klausė - jau 
neatsimenu, bet negaliu at- 
sispirt pagundai papasakoti, 
ką atsimenu. Pirmasis egza
minavo prof. Biržiška iš se
nosios lietuvių literatūros, o 
dr. Maciūnas tuo tarpu atsi
stojęs arti prie lango žiūrėjo 
į kiemą. Kai atėjo jo eilė, jis 
atsisuko į mane ir pamačiau 
veidą su juodžiausiu nosies 
galu. 0 ta nosis buvo didoka 
ir jis aiškiai su ja nuvalė 
lango suodžius, (tų Vilniaus 
suodžių gi daug per amžius 
sugulę...). Taip ir praradau 
žadą ir klausimo nebegirdė
jau. Prof. Biržiška, žinoma, 
nieko nematė, jis niekada 
nieko nematė, užsidengęs 
akiniais ir barzda nuo išori
nio pasaulio, taip ir paliko 
mane vieną kovoti su ta šuo 

ordeno užuomina. O* juk 
Lietuva taip pat turi savo 
valstybines - imperines tra
dicijas - faktas, kurio pripa
žinimas metų bėgyje rusams 
brangiai atsiėjo. Bet tos tra
dicijos ženklų nebėra išlikę 
dainose.

Dainų palyginimui bei 
įvertinimui turime jas 
pastatyti toje pat laiko 
plotmėje, ir manau, kad tik
tų pažvelgti į vieną iš se
niausių kiniečių dainų rinki
nį — ’’Poezijos Knygą”, ku
ris, manoma, galėjo būti su
rinktas Konfucijaus. Paly
ginkime kiniečių dainą:

Sveika, saule rytuose! 
Tu puikus jaunikaiti, 
Ateinantis į mano kambarį. 
Ateinantis į mano kambarį 
Ir žengiantis per mano duris 
Sveika, saule rytuose! 
Tu puikus jaunikaiti, 
Įeinantis į mano sodą. 
Įeinantis į mano sodą 
Ir žengiantis per mano 

slenkstį.

su lietuviška

O tu saulyte, 
Dievo dukryte, 
Kur taip ilgai užtrukai? 
Kam mus vienus palikai?

— Už jūrelių, 
Už kalnelių 
Piemenėlius šildinau, 
Našlaitėlius raminau.

Kiniečių dainos žodžiai ne 
tik panašūs į lietuviškos

dina nosim. Sutramdžius sa
ve ir kukliai akis nuleidus 
užbaigiau egzaminą.„Ko tu 
taip manęs išsigandai?”, 
klausė kitą dieną, švenčiant 
pabaigtuves,'' ‘' nusiprausęs 
Maciūnas. Visi mano drau
gai jau žinojo istoriją ir at
sakė už mane.

Verčiu studijų knygelę ir 
prieš akis tiek garsių vardu - 
pavardžių (... tiek įžymių 
žmonių stengėsi mane pro
tingą padaryti...) — mūsų 
kalbos, istorijos žinovų eli
tas: prof. Skardžius, Salys, 
Jonikas, Ašmantas, Biržiš
ka, Puzinas, Galaunė, 
Krėvė, Putinas - Mykolaitis, 
Sruoga, Maciūnas ir visa eilė 
kitų —. Beveik visų jau nėra 
mūsų tarpe, tik jų žodžiai, jų 
raštai pasiliko.

Sustosiu trumpai prie tri
jų milžinų: Krėvės, Putino ir 
Sruogos. Visi jie profesoria
vo Kauno ir Vilniaus uni
versitetuose, Vilniuj visi 
gyveno tam pačiam Tauro 
gatvės profesorių (kaip mes 
vadinom,) name.

Vincas Krėvė vyriausias 
iš trijų, gimęs 1882 m. Dėstė 
rusų, lenkų literatūras, bet 
populiariausias buvo skaity
damas visuotinės literatūros 
kursą. Paskaitos būdavo va
karais ir į jas sugūžėdavo 
studentai iš visų fakultetų. 
Atrodė lyg tai Krėvei davė 
specialaus įkvėpimo - žodžiai 
plaukė be jokių užrašų, paį
vairinti įdomiais asmeniš
kais išgyvenimais, interpre
tacijom. Kiek ūgiu labai ma
žas, (kažkas kartą net šūk
telėjęs: „P. profesoriau, at
sistoki!, negirdim!”, o tas 
stovėjo kiek tik aukštas..), 
tiek kūryboje platus, šako
tas, atskleidęs neišmatuoja
mas žmogaus dvasios lobius, 
begalinį mūsų kalbos grožį. 
Net stebies, kaip tokia plati, 
plati versmė galėjo lietis iš 
tokio mažo šaltinio... Išbė
gęs iš Lietuvos gyveno Aus
trijoj, 1947 m. persikėlė į 
Ameriką, kur dirbo Pensil
vanijos universitete iki išė-

Vai, Žydėk
(Liaudies Daina)

Vai, žydėk, žydėk, 
Balta obelėle, — 
Vai, žydėk, žydėk, 
Sausa be lapelių!

Vai, kaip man” žydėt, 
.Baltai obelėlei, — 
Vai, kaip man žydėt, 
Sausai be lapelių?

Vai, kas man supūs 
Žaliuosius lapelius, — 
Vai, kas man sukraus 
Baltuosius žiedelius?

Vėjelis supūs 
Žaliuosius lapelius, — 
Saulelė • sukraus 
Baltuosius žiedelius.

dainos tekstą savo forma bei 
tuo pačiu jausmingu trapiu 
šviežumu, bet ir kalba apie 
saulę su rinktiniu pasitenki
nimu bei puikiu draugišku
mu, be perdėtos ceremoni
jos. Saulė ir poetai kalbasi 
intymioje dvasioje, sužavėti 
vienas kito artumu. Tiesa, 
yra ir skirtumas - vienoje 
dainoje saulė yra vyriškos 
giminės, kitoje moteriškos, 
bet esmėje poetai kalbasi su 
ta pačia saule, nes kitos gi 
nėra ir neįmanoma nei pa
galvoti, kad būtų kitaip. Jie 
mato saulę, naujai užtekan
čiu kiekvieną rytą, amžmai 
atkuriančią nesibaigiančias 
dienas džiaugsmui ir malo
numui tų, kurie šildosi jos 
puikume.

Mūsų laikais toks papras
tas džiaugsmas yra retai su
tinkamas, ir mes esame pa
vojuje, kad galime užmiršti, 
kad būva žemėje ir džiaugs
mo laikai. Mūsų saulė yra 
atominė masė, ■ nuolatos 
mums grasinanti mirtingai 
deginančiais spinduliais. Jų 
buvo veidas, žvelgiantis į 
juos kiekvieną rytą ir trum
pam juos paliekantis kiek
vieną vakarą. Ir taip yra vi
sose dainose: gamtos pasau
lis šviečia savo maloniu^ęi- 
du ir su tyliu pasitenkinimu 
seka žmonijos užsiėmimus. 
Žmogus, vietoje jausti sve
timumą ir būti paslaptingai 
atkirstu nuo energijos šalti
nių, yra visatos draugas ir 
visų kūrinių mylėtojas.

Štai kodėl mūsų beviltiš
kais laikais dainos įgauna 
aukščiausią ir ypatingą 
svarbą, nes jos kalba apie 
tada, kai žemėje dar tebe
vaikščiojo džiaugsmas.

Iš anglų kalbos vertė 
Leonas Gerulaitis 

jimo į pensiją 1953 metais. 
1954 m. mirė. Spaudoj užti
kau jo tais metais rašytą 
laišką bičiuliui kun. Bra
zauskui: „Gyvenu laisvas ir 
nuobodžiauju — beveik ne
rašau — nežinau, ar, geriau 
pasakius, nesuprantu, kam 
reikalinga mano kūryba. Ji 
tiek svetima šiems laikams, 
todėl: geriau ilsėtis.” Koks 
kontrastas su mano prisimi
nimų Krėve. Taip ir peršasi 
mintis, kad gyvenime viskas 
praeina, viskas keičiasi, ne
sikeičia tik tiesa, kad viskas 
keičiasi. «

Antras didysis — prof. 
Mykolaitis - Putinas, gimęs 
1893 m. Lyrikas, dramatur
gas, dailiosios prozos rašy
tojas, lietuvių literatūros is
torikas. Dar gimnazijos
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Bronius Žalys

VASARAI BAIGIANTIS

Dainuoja Persefonė, purienų vainiku 
auksinius plaukus puošdama - -

... toli paliko Hado karalystė.
Išplaukė upėmis žiemos ledai.
Laukai ir girios puošiasi žiedų miriadais, 
ir taškosi baliūkštėse vaikai, 
ir vyturiai padangėse čirena:

— Pavasaris!.. Pavasaris!..
Gyvenki, paukšti, gyvenki, žvėrie, 
gyvenki, žmogau, 
gyvenki ir dainuoki -
Persefonė, Demetros lydima, 
žaliais laukais, dainuodama, ateina.

Pavasaris sapnu praėjo 
ir, vogčia pažvelgę, žiūrim - 
vasara prie galo eina - -

... tik linksmos, svirpiančių žiogų meliodijos, 
pasklidę pievos pienių žydinčių tvane, 
aistringai ragina:
— Dainuokite, žmonių vaikai,
dainuokit laumės paupiuose -
kol vasara karšta,
kol saulės versmės neišsekę,
kol bręsta kviečio grūdas laukuose, 
dainuokite - -

Stikso upe lėtai atkyla juodas luotas
If .Charpifo negyvos akys kreipia 

.'.sa^o.yyzdžus mūsų kirahto link.

VILNIUS — Adomo Mickevičiaus gatvė.
LAIMĖS LAUMĖ

Išveš jis vėl linksmutę Persefonę - vasarą 
ir uždarys ją Hado rūmuose juoduos.

Ir kris Demetros ašaros baltom snieguolėm, 
ir šauks jinai, klajodama baltais laukais, 
ir ieškos savo dieviškos dukters, 
o šaltas šiaurys vėjas sniegą bers... vis bers - -

HENRIKAS RADAUSKAS
PAVASARIS

Pajauta
Joninių vakarą, ten tėviškėj 
Ateidavai tu prieblandoj, miglose, 
Ir rankom, pieva kvepiančiom 
Tu apkabindavai mane.
Vėjelio dvelkimu
Tu nerimą širdin kalbėjai
Laužo liepsnoj tu jauną meilę šokai, 
Žaroj vakarėj
Tavo veidą aš mačiau, 
Mano laimės laume.

Lidija Šimkutė

Neramiais...
Atkelta-iš'psLA ba.’l ; 

?7v , i'r tjNc 'suole kiek mus žavėjo jo po
ezija, tiek užintrigavo kon- 
traversinė knyga „Altorių 
šešėly”, tuo metu buvusi už
draustųjų skaityti sąraše, ir 
todėl populiariausiai skaito
ma. Universitete skaitė 
naująją lietuvių .literatūrą, . 
Krėvės , kūrybą. Paskaitos 
visada buvo turiningos, ne
paprastai gerai paruoštos, 
bet pats skaitytojas darė įs- 
tiūdj tolimo, sakyčiau, pris
egto, žmogaus. Ir jo vėles- 

nėj kūryboj žymu pesimiz
mas, melancholija, rezigna
cija. Putinas liko Lietuvoje. 
Savo biografijoje sakėsi nie
kada nesigailėjęs, kad liko. 
Mirė 1967 m.

, Trečiasis — Balys Sruoga, 
Putino vienaamžis (g. 1896 
m.), išgyvenęs vos 51 metus, 
tačiau sugebėjęs palikti di
džiulį kūrybinį įnašą. Lyri
kas, dramaturgas, literatū
ros kritikas, ypač didelę įta
ką padaręs Lietuvos teatrui 
ir tuo menu besidominčiam 
priaugančiam jaunimui. Šioj 
srity ne visada sutiko su 
Krėve, bet abu pripažino 
viens kito vertę. Per visą 
Sruogos kūrybą ryškėja jo 
pagrindinė misija - huma
nistinis patriotizmas, tėvy
nės meilė, tikėjimas Lietu
vos ateitim Tas jo patriotiz
mas liko nepalaužtas nei ko
munizmo, nei nacių koncen
tracijos lagerio, kuris tačiau 
palaužė jo sveikatą. Grąžin
tas į Lietuvą mirė Vilniuje 
1947 m. prislėgtas ir vieni
šas: šeimą radęs jau išbėgu
sią į Vakarus.

Atsisukime į auditorijos 
kitą pusę — į mano kolegas - 
studentus. Jų buvo tiek 
daug! Kurso draugų kaip ir 
nėra humanitariniam fakul
tete - yra vienas bendras 
kursas, kurį kiekvienas 
susiskirsto pagal laiką, pa

gal savo planą. Bendralai- 
kiai, nebūtinai vienmečiai, 
ateina, praeina, išeina ir vėl 
grįžta ir j’uos pažįsti ar tai iš 
bendrų seminarų ar iš ma
tymo...

Aš juos skirsčiau į rašan
čius ir skaitančius. Kadangi 
priklausiau prie antrųjų, į 
rašančius žiūrėjau su pagar
ba, kaip į aukštesnę klasę. 
Paminėsiu tris, besirandan
čius skirtinguose pasaulio 
kraštuose.

Lietuvoje likęs Eugenijus 
Matuzevičius, baigęs Biržų 
gimnaziją, pirmuosius eilė
raščius išspausdinęs jau 
1932 m. Nuo to laiko ben
dradarbiavęs žurnaluose ir 
laikraščiuose. Dailus, aukš
tas, berėmiais akiniais, jis 
man visada atrodė, kaip bu
simasis profesorius. Šiuo 
metu jis dirba Lietuvoje, 
žurnalo„Literatūra ir Me
nas” redakcijoje. Jo tarybi
nė kūryba, sakyčiau, rausva, 
taip pat ir jo autobiografinės 
mintys, bet daugelyje jo ei
lėraščių atsispindi gili meilė 
lietuviui, lietuvių kalbai, 
Lietuvai.

Matuzevičiaus vienmetis, 
kitam pasaulio krašte — 
Amerikoj — Kazys Bradū- 
nas. Suvalkietis, baigęs Vil
niaus universitetą, mokyto
javo Alytuj. Rašyti pradėjo 
dar gimnazijos suole, išlei
dęs visą eilę kūrybos knygų. 
Beveik nuo 1950 m. 
dirba„Draugo” kultūrinio 
priedo redaktorium ir akty
viai reiškiasi kultūriniame - 
literatūriniame Amerikos 
lietuvių gyvenime iki šių 
dienų. Jo žavi, skambi, min
ties ir jausmo poe
zija visiems išeiviams gerai 
žinoma ir nebereikalinga 
komentaro.

Ir štai trečiasis, mums 
Australijoje taip gerai vi
siems pažįstamas, nes jis 
mūsų — Vincas Kazokas. 
Dar vienas Vincas, turime 
neišvengiamai pagalvoti, di
džiųjų Vincų eilėje — Vincas

Dangus sudarė foną lapų, 
Žiedų, ir paukščių, ir šakų, 
Ir parke vėjas krūmą kvapų 
Pagavęs purtė už plaukų.

Ir saulė buvo kaip poetų 
Garbe: ugninga ir sena, - 
Turiu rašyt, kad ji spindėtų, 
Kai jau seniai užges diena.

Krėvė, Vincas Mykolaitis, 
Vincas Maciūnas. Prieš porą 
metų jis atšventė brandaus 
amžiaus sukaktį, kurią jo 
draugas Bradūnas plačiai ir 
gražiai paminėjo „Draugo” 
kultūriniame priede. Jis po
etas — ir bepigu jam, jo^e- 
nas tėvukas, sako, kasdfeni- 
jėje kalboje vien poezija 
kalbėjęs, — rašytojas, ver
tėjas, žurnalistas, .visuome
nininkas. Išleidęs eilėraščių 
rinkinį, plačiai pasireiškęs 
poezijos antalogijose, spau
doj. Čia Sydnejuje nuolatos 
girdime jo gyvą žodį, skai
tome spausdintą. Jis ilga
metis mūsų bendruomenės 
laikraščio „Mūsų Pastogės’ 
redaktorius.

Tai tik keli vardai, keli 
veidai iš tiek daug, iš tiek 
daug... Išvažiavom, išsi- 
barstėm, bet Lietuva liko toj 
pačioj vietoj. Vilniaus uni
versitetas, kaip ir mūsų lai
kais, pilnas klegančių stu
dentų. Komunizmo įtaka 
neišvengiamai stipri, bet 
stipri ir antikomunistinė 
dvasia, kurią matom mus 
pasiekiančioj pogrindžio 
literatūroj. Už priešinimąsi 
oficialiai valdžios nustatytai 
linijai ten rizikuojama laisve 
ir gyvybe. Ir jau žinome ne 
vieną vardą aukų tiek iš 
studijuojančių tiek ir iš dės
tančiųjų tarpo. Senosios 
Alma Mater šviesa tebe- 

• šviečia ir švies ilgai, nes, ta
riant pranašingais Balio 
Sruogos žodžiais,

„net ir speiguos po stora 
miline nesiliaus plakus Lie
tuvos širdis.”

iš ciklo ’’Atsukau laikrodį”

Įėjęs spindulys
Nušvietė aukso juostą ant grindų.

f ..Atgimsta,spalvų esybė, ____ ...
Atbunda lubos, 
Kalbasi stalčiai ir komodos.

Rytas renkasi rūbus 
Ateinančiai dienai.

Užkerėtame name
Neįprasta šviesa ir keistas kvapas 
Kažką svaigino.

Prie ilgo ąžuolinio stalo 
Sukniubusi meldėsi kėdė. 
Spintose slypėjo paslaptys.
Iš kažkur aidėjo 
Satie : Gimnopedis.

Staiga pakilo audra, 
Nukrito paveikslai.
Namų šuo sulojo, 
Kai praėjo profilis, 
Pridengtas šaltu žvaigždynu.

*

Užmigusiame kambaryje 
Budi paniurusi freska. 
Šalia jos voratinklis 
Raizgo Fra Angelico mįslę, 
Neatspėtuose žvilgsniuose.

Atsirėmiau į praeitį, 
Vaškiniuose rėmuose
Kabančią tirpstančiose mintyse.

Išgėrusi rasos,
Prieš saulėleidį, 
Atsukau laikrodį.

Mūsų Pastogė Nr. 6, 1982.2.15, psl. ?
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Kritika, savanoriai, kūryba
Jau , seniai rūpėjo šiuo 

klausimu pasisakyti, tačiau 
kasdieniniai darbai ir kitokie 
įsipareigojimai dažnai tam 
pastojo kelią. Bet pastaruo
ju metu, iškilus pctdnikai dėl 
Atžalos teatro pastatymo ir 
ypač primygtinai pabrė
žiant, kad išeivijos teatro 
darbuotojai yra savanoriai 
darbuotojai ir veikėjai, kad 
jų veikla kaip tik dėl to te
gali būti visuomenės priim
tina tik teigiamai be jokios 
abejonės ir kritikos ir net su 
dėkingumu, kaip tik visuo
menėje iššaukė kontraver- 
sinių nuomonių. Bešališkai 
sekant vykstančią polemiką 
(kurios redakcija neuždaro 
vien tik dėl to, kad tas liečia 
principinius dalykus), norė
tųsi čia ir priminti tuos 
principus ne vien tik skai
tančiai visuomenei, bet gal 
juo labiau visų rūšių meno 
vadovams, kurie galbūt juos 
yra primiršę.

Visų pirma savanorišku
mas. Įdomu, kokia veikla 
nėra savanoriška? Turėdami 
patirties iš totalinio reži
mo kraštų, dar vis neatsi
kratome minties, kad viso
kia iniciatyva tegali ateiti iš 
"aukščiau”, o turima tvarka 
ir veikla priimtina be jokių 
abejonių kaip ji yra. Mūsų 
išeivijos gyvenime lygiai tą 
patį principą taikome ir savo 
veiklai, kaip VLIKas ir kito
kios lietuviškos viršūnės. 
Bendrai mūsų visuomeninės 
veiklos žemesnio rango 
sluogsniuose suprantama, 
kad bet kokios valdybos yra 
visuomenės pastatytas 
autoritetas ir jam negalima 
nieko prikišti, išleidžiant iš 
akių kad bet koks egzekuty- 
vinis organas yra tos pačios 
visuomenės pastatytas ir 
toji pati visuomenė ar atski
ri tos visuomenės nariai gali 
ir turi teisę pareikšti savo 
nuomonę apie savo organų 
veiklą.

Tas pats principas galioja 
ir meninėje veikloje. Aš ne
žinau, ar yra koks nors me
nininkas ar meninis vienetas 
(bent laisvame pasaulyje), 
kuris reikštųsi nesavanoriš
kai! Niekas neverčia nei po
eto, nei rašytojo, nei daili
ninko ar muzko kurti savo 
kūrinius ir juos leisti, niekas 
neverčia nė vieno meninio 
vieneto (tebūna tai tautiniai 
šokiai, ansambliai, chorai, 
.teatro grupės ar kitokie me
niniai susibūrimai), bet 
kiekvieno menininko 
individualisto ar kolektyvo - 
iniciatyva, pastangos ir 
pasireiškimai vyksta toje 
pačioje bendruomenėje, ku
riai jie kuria ir kuriai jie pa-

Nors augalai neturi rau
menų, vis tik jie gali atlikti 
daug judesių. Vieni gręžiasi 
į saulę, kiti nuo jos nusigrę
žia. Kai kurių augalų orga
nai gali išsistiesti ir griebti 
kaip rankomis arba išsižioti 
ir susičiaupti. Yra tokių kuri 
gali net iš viso pajudėti iš 
vietos.

Mūsų Pastogė Nr. 6,1982.2.15, 

sirodo ar joje reiškiasi iš 
anksto nestatydami jokių 
sąlygų (neklausiant, kiek jie 
darbo ir pastangų įdėjo). 
Praktiškai pačios visuome
nės reikalas gautą kūrinį 
priimti ar dėl jo pareikšti 
savo nuomonių. Nereikia 
galvoti ir tikėtis, kad spau
doje, kuri yra esamo mo
mento veidrodinis atšvaitas, 
viskas būtų diriguojama pa
gal veikėjų ar menininkų 
norus ir intencijas. Spaudoje 
kiekvienas gali ir turi teisę 
pasisakyti, žinoma, neper
žengiant etinių ar įstaty
mais nustatytų ribų.

Galų gale prieiname prie 
kritikos. Greičiausia nuo pat 
pasaulio pradžios, kai tik 
pasireiškė žmogiška kūryba, 
tuo pačiu atsirado ir kritika. 
Ir per šimtmečius, ypač jau 
žinomus ir registruotus is
torijoje, kritika jau galiojo ir 
net buvo persekiojama tų, 
kurie naudojosi prievarta ir 
nepakentė skirtingos nuo
monės. To paties laikos ir 
šiandie totalinės sistemos 
kraštai, įstatymais ar nuos
tatais suvaržydami piliečių 
nuomonę ir pastodami kelią 
■naujoms pažiūroms, 
naujoms idėjoms.. Ir mes 
patys šiandie gėrimės ir 
džiaugiamės galėdami lais
vuose kraštuose veikti ir 
reikštis kaip norime. Kritika 
tiesioginiai siejasi su kūryba 
(čia nekalbame apie suvar
žytą kūrybą, kuri laisvame 
pasaulyje nežinoma ir ne
pripažįstama), ir kaip pati 
kūryba nukreipta į visuo
menę, kuriai ji skiriama, ly
giai iš tos pačios visuomenės 
ateina ir kritika, kaip ji tą jai

Termino reikalu
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

ATSTATYMAS

Dažnai spaudoje ir kalbo
se vartojama ’’’Lietuvos ne
priklausomybės paskelbi
mas”, angliškai ’’Declaration 
of the Independence of 
Lithuania”. Tai kitataučius 
ir mūsų jaunimą klaidinantis 
pasakymas. Pačiame 1918 
m. nepriklausomybės akte 
skaitome: ’’Lietuvos Tary
ba... skelbia atstatanti ne
priklausomą demokratiniais 
pamatais sutvarkytą Lietu
vos valstybę su sostine Vil
niuje...”.

Lietuvos valstybės pra
džia XIII š. Oficialia data 
laikytina Mindaugo karūna
vimas karaliumi 1253 m. Pa
gal ano meto paprotį ar pre
tenziją popiežius Inocentas 
IV suteikė jam Lietuvos ka
raliaus titulą su paveldėjimo 
teise. Tuo būdu jis buvo pri
pažintas kaip suvereninis 
valdovas krikščioniškoje 
Europos bendrijoje. Bet ir 
tas nėra jau taip svarbu. 
Egzistavo ir nekrikščioniš
kos suvereninės valstybės. 
Gediminas nebuvo krikščio
nis, bet jis titulavosi lietuvių 
ir daugelio rusų karaliumi. 
Taip jį titulavo ir popiežius 
Jonas XXII rašte Gedimi
nui 1324 birželio 1 d. (Gedi
mino Laiškai, Vilnius, 1966, 
p. 91).

Lietuvos —Lenkijos apsi- 
jungimas į vieną karalystę 
(Liublino unija 1569 metais) 
nepanaikino Lietuvos suve
renumo. Buvo tik vienas 
bendras vyriausiasis valdo
vas, kuris titulavosi Lenki
jos karaliumi ir Lietuvos di

ps!. 8 ‘ ‘' 

skirtą kūrybą priima ir ko iš 
kūrėjų tikisi ir laukia, kad ją 
patenkintų. Istorija atiden
gė daug kurioziškų dalykų, 
kad buvo eilė kūrinių, kurie 
gyvename laike publikos ar 
visuomenės buvo atmesti, 
bet po kiek laiko jie buvo at
kasti ir pripažinti kaip še
devrai. Bet tokie atsitikimai 
nekeičia paties principo: 
esamo laiko visuomenė ne
gali užbėgti už akių laikui. 
Pagaliau ir tie patys meno 
kūriniai su kiekviena epocha 
gali būti ir skirtingai inter
pretuojami. Čia geriausias 
pavyzdys būtų Cervantes’o 
’Don Kijotas”. Prieš keturis 
šimtus metų jis buvo prii
mamas vienaip, šiandie prii
mamas visai skirtingai pasi
keitus socialinei santvarkai 
ir visuomeninei struktūrai.

žodžiu, kritika yra neat
skiriamas kūrybos palydo
vas. Principe kūryba skiria
ma visuomenei nekreipiant 
dėmesio į ekstremistų kūrė
jų išsišokimus, būk jie kurią 
tik sau. Tačiau kūrėjas, vie
šumai neatskleidęs savo kū
rinio, negali galioti ir būti 
pripažintas kaip kūrėjas. O 
jeigu jis išeina į visuomenę, 
toji pati visuomenė turi tei
sę ir gal net pareigą pa
reikšti savo nuomonę vieno
kia ar kitokia forma. Nepa
tenkinti kūrėjai nepalankia 
kritika replikuoja, kad tai 
nesanti kritika, o tik pikty
binis šmeižtas, neįvertinęs 
pačiį kūrėjų pastangų ir jų 
įdėto savanoriško darbo.

Praktika parodė, kad į 
nepalankias kritikas rea- 
fuoja tik tariami kūrėjai.

uprantama: kaip yra taria- 

džiuoju kunigaikščiu. Lietu
va tačiau tvarkėsi pagal 
Lietuvos statutą, turėjo 
atskirą vykdomąją valdžią, 
teismus, atskirą iždą ir ka
riuomenę. Lietuva nustojo 
egzistavusi tik po trečiojo 
Lenkijos - Lietuvos padali
nimo 1795 m., kai ji buvo 
įjungta. į Rusijos imperiją. 
1918 m. nepriklausomybės 
aktas todėl yra Lietuvos su
verenumo atkūrimo dekla
racija. Vasario 16-ji yra tat 
Lietuvos atkūrimo šventė. 
Vadintina ji Lietuvos vals
tybės Švente, angliškai 
"Lithuanian Day”. Visai jau 
klaidinga, kai sakome šven
čių 64 m. Lietuvos nepri
klausomybės. Kur lieka visi 
700 su viršum metų?

A. Zubras

PRASMINGA
DEMONSTRACIJA

Sausio 23 d. Newkastelyje 
įvyko demonstracija pare
miant demokratinį sąjūdį 
Lenkijoje ir pareikšti pro
testą prieš karo stovį Len
kijoje. Ilgesnes kalbas pasa
kė NSW Pavergtų Tautų 
Komiteto pirm. Antanas 
Kramilius, parlamento na
riai Peter Morris (Labour) ir 
Virginia Chadwick (lib.). Di
delės estų, kroatų, latvių, 
lenkų, lietuvių, slovakų ir 
ukrainiečių grupės išreiškė 
savo tarpusavį solidarumą 
kovoti uz laisvą tautų apsi
sprendimą pavergtuose 
Rytų Europos kraštuose. Iš 
Sydnejaus pilnas autobusas 
svečių sustiprino demons-

- U1 ;.V' - ( T,

Dr- J- Basanavičius pašto ženkluose: 1. Skelbia Lietuvos nepriklauso) 
aktą; 2- jo mirties proga p- ženklas su .gedulo rėmeliais.

mų kūrėjų, lygiai atsiranda 
ir nepatikimų, net piktybi
nių kritikų, tačiau greitai 
tokius pati visuomenė atsi
joja, lygiai kaip ir tariamus 
kūrėjus. Tačiau rimtos, po
zityvios pastabos vis dėl to 
palieka ir paveikia ir pačius 
menininkus. Tuščios ar vie
našališkos kritikos praktiš
kai ir palieka tuščiavidurė
mis - jas pati visuomenė at
meta kaip kūrybinio bran
dumo pelus.

Liūdniausia, kai daug kū
rėjų, ypač kolektyvinio po
būdžio, pagrindan deda vie
neto sugaištą laiką, įdėtą 
darbą ir net išlaidas, tarsi 
visa tai atpirktų tai, ko jie 
norėjo ir neparodė.

Iki šiol neteko girdėti nei 
skaityti, kad sugaištas lai
kas, įdėtos pastangos ir dar
bas bei paklotos išlaidos tu
rėtų kokios įtakos į patiekto 
kūrinio ar veikalo meninę 
vertę. Niekas negali šito dė
ti vertinimo pagrindan, nors 
pas mus šitas momentas 
dažnai primygtinai pabrė
žiamas. Kūryba yra kūryba, 
gali ji būti momentinė, gali ji 
būti ilgų metų darbas, bet ji 
visados vertinama kokia ji 
yra paduota knygos, paro
dos, koncertą ar spektaklio , 
forma be jokių įžvalgų į už- ! 
kulisius ar sugadintus juod
raščius.

Tai tiek šiuo klausimu. Be 
abejo, jis vertas plačios ir 
išsamios studijos, bet laik
raštinėj formoj atrodo už
tenka tiek, kas pasakyta.

V. Kazokas

trantų eiles. "Newcastel 
Herald” ir TV bei radio sto
tys apžvelgė rimtos de
monstracijos, kurioje daly
vavo apie 500 žmonių, eigą.

Su svečiais iš Sydnejaus 
buvo atsisveikinta užkan
džių metu lenkų namuose. 
Didelę dalį svečių sudarė 
lietuviai.

*
Newkastelio universiteto 

pereitų mokslo metų eigoje 
savo studijas - biologijos 
mokslus baigė Marina 
Ivinskaitė, Dr. Algio ir 
Jūratės Ivinskiu duktė.

Rima Kristensen, Vikto
rijos ir Ewaldo Kristensen 
duktė trejus metus lankiusi 
universitetą studijas tęs ir 
šiais metais chemijos moks
luose siekdama Honours 
Degree.

Šiais metais jau trečių 
metų chemijos studijas tęs 
Julija Alinskaitė, Bronės ir 
Vytauto Alinskų duktė.

Šiais metais jau antrųjų 
metų studijas tęs Valė Za- 
karauskaitė meno mokyklo
je prie College of Advanced 
Education, Shortland. Valė, 
Zinos ir Henriko Zakaraus
kų duktė, jau eilę metų su 
gitara talkina grupei "Trio 
+ 1” Ji yra tas 1.

A.Š.

Kvietimas
MIELI LIETUVIAI TĖVAI 

IR JAUNUOLIAI

Pradedame jau 12 metus 
mokyti lietuvių kalbą šešta
dienio Moderniųjų Kalbų 
Mokykloje, Melbourne.

Mokslas prasideda 6-tą 
vasario University High 
School, Story Street, Park
ville, ten pat, kur buvo pra
eitais metais.

Per praeitus septynerius 
metus 92 Melbourne abitu- 
rentams buvo įrašyti lietu
vių kalbos pažymiai į gim- 
nacijos (High School) baigi
mo pažymėjimus.

Daug kam, baigusiam lie
tuvių kalbą su gerais pažy
miais, padėjo lengviau įstoti 
į universitetą, nes jie gavo 
už tai daug taškų. fvvob<”.

Visi lietuvių kilmės jau
nuoliai turėtų su pasididžia
vimu lankyti lietuvių kalbos 
kursus šeštadienio Mokyk
loje ir gauti užskaitas gim
nazijos baigimo lygiui.

Kviečiame visus jaunuo- 
.•sjiuą užpildyti.UŽ$iięgjstrąvi- 

mo formas, jeigu lanko iho- 
kyklas, duoti savo gimnazi
jos direktoriui patvirtinti ir 
atsinešti kartu į University 
High School. Jeigu nesuspė
site gauti direktoriaus pa
tvirtinimo, vistiek ateikite į 
mokyklą. Užsiregistravimo 
blankus galėsite atneštį-fyė- 
liaul ; 'v ' :

Mokestis metams bus $ 4. 
Tą galite įmokėti banke arba 
atsineškite pinigus kartu 
ateidami į mokyklą.

VASARIO 16—JI 
CANBERROJE

Vasario 16-sios minėjimas 
Canberroje įvyks vasario 21 
d., sekmadienį, šia tvarka:

1. 11.30 pamaldos St. 
Marys, Bradoon - kun. P. 
Martuzas.

2. Po pamaldų visi renkasi 
į Lietuvių Klubą, kur minė
jimas prasidės 1 vai. Pas
kaita p. Daivos Labuty
tės—Bieri.

Minėjimą užbaigus tuoj 
E at šaukiamas ALB Can- 

erros Apylinkės Visuotinis 
susirinkimas. Bus renkama 
valdyba ateinančių dvejjų 
metų kadencijai.

Canberros lietuviai kvie
čiami minėjime ir susirinki
me kuo skaitlingiausiai da
lyvauti.

ALB Canberros Apyl. 
Valdyba

?ŪS •re:.'-’-'*

Čilėje (Pietų Amerikoje) 
užėjus staigiems lietums 
patvino upės ir paskendo 
virš 600 žmonių.

*** ''»■ ~1i V
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Stovyklai pasibaigus
’’Aušros” tunto ’’Mairo- 

rio” vardo stovykla, įvyko 
sausio 23-30 d.d., Ingle- 
burne, N.S.W., tunto sto
vyklavietėje.

Šią nedidelę ’’Aušros” 
tunto stovyklą galėtume pa
vadinti didele savo skautiš
ka dvasia ir darbais. Centri
nė stovyklos ašis buvo 6 
paukštytės ir 6 vilkiukai, 
sesės Marinos Cox priežiū
roje ir globoje. Jie gerai 
reiškėsi ne tik prie valgio, 
bet ir prie darbų, prie laužų 
su dainomis ir vaidinimais, 
ir su tokiu džiaugsmu, ener
gija, noru, kad man, senam 
skautininkui, buvo neįprasta 
juos tokius matyti. Tikrai 
buvo kuo pasidžiaugti, nes iš 
jų greit išaugs skautų skil
čių. ’’Aušros” tunto vadovy
bė turėtų jų nepaleisti iš 
savo rankų ir sueigas su jais 
daryti bent kartą į dvi sa
vaites. Prie jų geros ir pa
vyzdingos veildos atsiras 
dar dvi skiltys ir tuntas vėl 
greitai atsistos ant tvirtų 
kojų.

Skautų vyčių šioje sto
vykloje kaip ir nebuvo, todėl 
ir jokių sunkių problemų 
nebuvo. Jie padėjo stovyklą 
įrengti ir ją nuimti, vakarais 
atvykdavo vienas kitas jų 
pabendrauti prie laužo. Ne
tikusios dabartinių skautų 
vyčių tradicijos sukelia ne
mažai rūpesčio stovyklos 
vadovybei. Daug tų ’’tradi
cijų” mūsų vyčiai turėtų pa
keisti į geresnes, skautiš- 
kesnes.

Stovyklų laužai turi labai 
didelės reikšmės skautų gy
venimui ne tik stovykloje, 
bet ir už jos ribų. Geri laužai 
ilgai pasilieka atmintyje: iš-, 
moktos dainos, juokai, 
vaidinimai, artimos drau
gystės pasilieka visam 
gyvenimui. Todėl geri laužai 
garantuoja ir stovyklos pa
sisekimą. Maironio sto
vyklos laužai buvo geri. Kas 
mane stebino, kad yra gerų 
priaugančių, talentingų lau- 
žavedžių, ypač sesių tarpe. 
Be to, Australijoje, reikia 
mokėti kūrenti laužus, kad 
nesukeltume gaisrų. Šitokį 
.patyrimą mūsų skautai jau 
turi, žinoma, išskyrus vieną, 
kitą ’’geltonsnapį”, kurį rei
kia prižiūrėti, kad nepada
rytų klaidos.

Visą stovyklos naštą 
lengvai išnešė stovyklos 
■viršininkas, ps. Viktoras 
Gajdžionis.jo padėjėja 
Marina Cox, adjutantas, si. 
Tomas Pullinen ir virėjas 
Viktoras Šliteris, Jiems į 
talką atėjo geras oras ir - po 
lietaus - atjaunėjusi, tirštu 
žalumu pasidengusi, sto
vyklavietės gamta. Netenka 
stebėtis, kad stovyklos der
lius, palyginant su stovyk
lautojų skaičium (32), buvo 
didelis: kaip stovyklos už
darymo iškilmių metu suži
nojome, čia buvo atliktas di
delis darbas besiruošiant į 
patyrimo laipsnius, specia
lybes ir t.t.

Jaun. skautų m patyrimo 
lapsniui pasiruošė ir įžodį 
davė kandidatai R. Bučins
kas, R. Gaidžionis, D. Hor- 
nas ir R. Stašionis; skautų I 
pat. 1. išlaikė ir prityrusio 
skauto įžodį davė T. Pulli
nen. Skaučių II pat. 1. išlai
kė J. Bučinskaitė ir V. La- 
dygaitė; skaučių I pat.l. iš
laikė ir prityrusios skautės 
įžodį davė M. Cox ir V. Blio- 
kaitė.

7 broliai ir 6 sesės įsigijo 

stovyklautojo, iškylautojo ir 
plaukiko specialybes.

Už aktyvų darbą viene
tuose, Pažangumo ir Vėlia
vos žymenimis apdovanoti 1 
brolis ir 4 sesės.

Stovyklinį konkursą lai
mėjo brolių ’’Medžių” skiltis 
ir paukštyčių būrelis, susi
laukę viešo pagyrimo.

v.s. A. Mauragis

Dail. Vytauto Igno kūrinys, specialiai sukurtas Lietuvos Skautybės Fondui. 
Reprodukcijų galima gauti kreipiantis į minėtą Fondą

Rajono gyvenime
* Melbourne Džiugo tuntas 
stovyklavo sausio 2-10 d.d., 
Gilwellio Parke, Vic., ’’Dai
nų” stovykloje. Dalyvių - 70, 
savaitgaliais jų skaičius pa
kildavo virš 100. Stovyklai 
vadovavo v.s. D. Čižauskie- 
nė, talkinama ps. N. Rama
nausko, L. Tamošaitytės, A. 
Vaitiekūno, J. Sakalausko, 
P. Kružo, Dr. A. Pranckūno, 
ps. D. Antanaitienės, ps. J. 
Šimkuvienės, A. Stasiliū- 
naitės, p. Sadauskienės, L. 
Čižauskaitės ir kt. Stovyk
lautojus karališkai maitinę 
v.sk. N. Kairaitienė ir J. 
Dagienė. Stovyklos laikraš
tėlį ->’’Dainų Aidą” - redaga
vo v.sk. I. Arienė. Stovykla 
praėjo darbingai ir nuotai
kingai.

Stovyklos metu paukšty
tės įžodį davė Nada Dundai- 
tė, Kate žižytė; skaučių - 
Rita Čižauskaitė, Lidija Ra-- 
manauskaitė, Vilija Tamo
šaitytė; vyr. skaučių Kristi
na Baškytė, Nijolė Kairai
tienė, Laima Muceniekaitė 
ir Gailė Pranckūnaitė; sk. 
vyčių - Algis Šimkus.

* Canberros Baltijos tunto 
štabas: tuntininkas - s.v. Ri
das Daukus, sekretorė - ps. 
Audronė Kovalskienė, iždi
ninkė - v.sk. Vida Howe, 
brolių draugininkas - ps. 
Mindaugas Mauragis, sesių 
draugininke -v.sk. Rasa 
Mauragienė, aguonyčių - 
gintarėlių vadovė - v.sk. 
Audronė Stepanienė.

Tunto pirmojo pusmečio 
darbų planas:
1982.2.8 - sueiga
1982.2.21 Nepriklausomybės 
šventės minėjimas - bažny
čioje, vėliau - tunto sueigoje;
1982.3.9 - sueiga;
1982.3.21 - dviračių iškyla;
1982.4. 2 - sueiga - margučių 
dažymas;
1982.4.17-18 - Savaitgalio 

stovykla*
1982.5.2 - Motinos Dienos 
minėjimas.

’VILNIAUS” TUNTO
KALĖDINĖ SUEIGA

Gruodžio 4 d. vakare, 
Adelaidės Lietuvių Namuo
se, tunto skautai, pasikvietę 
tėvus ir bičiulius, susirinko 
pabendrauti ne tik skautiš
koje, bet ir kalėdinėje nuo
taikoje. Sueiga susidėjo iš 
trijų dalių. j š.-gnu

Pirmojoje dalyje 8?yko 
linksmai uolios varžybos iš 
skautiškų žinių ir gabumų. 
Čia buvo įjungtas skautų 
įstatų žinojimas, mazgai ir 
dainos (dainavime, kaip 
paprastai - sesės laimėjo!).

Po to vyko atsigaivinimas 
limonadu, suneštinės vaišės, 
ir... indų plovimas (kuris, 
talkinamas daugelio baltų ir 
ne taip baltų rankelių šį 
darbą greitai ir sėkmingai 
užbaigė).

Trečiąją dalį sudarė tun- 
tininkės pravestas pašneke
sys skautų šūkio — Dievui, 
Tėvynei ir Artimui! — tema, 
Kalėdas ir laiką simbolizuo
jant skautų-čių uždegtomis 
žvakėmis.

Žvakutės jau buvo treč
daliu nudegusios, kai tunti- 
ninkė paprašė dviejų brolių 
nunešti stalą, su degančių 
žvakių vainiku, į salės vidu
rį. Sueigos dalyviams susto
jus ratu apie šviesos vaini
ką, sugiedota ’’Ateina nak
tis...”, tuo užbaigiant kalė
dinę ”Vilniaus” tunto sueiga.

Tuntininkė
* ASS Melbourne skyrius 
spalio 18 d. paminėjo 57-sias 
Akademinio Skautų Sąjū
džio metines. Dalyvavo apie 
50 kviestų svečių. Minėjimą 
pravedė skyriaus pirm. Al
gimantas Žilinskas. Paskaitą* 
apie Lietuvos herbą — Vytį

JJWUMtJ
Leidžia Australijos Rajono Spaudos Skyrius. Rašinius siųsti: 
ps. fil. E. Jonaitienė, 18 Gloucester Rd., Epping, N.S.W. 2121 
Tel. 869 1159 _____________ _

skaitė V. Jakutis. Meninę 
dalį išpildė jaunieji skyriaus 
nariai: Andrius Vaitiekūnas, 
Ramutė Juškaitė ir Loreta 
Čižauskaitė.

* Melbourne Skautininkų 
Ramovės sueiga įvyko spalio 
29 d. Sueigos metu skauti- 
ninkės įžodį davė v.s.v.sl. 
Dalia Antanaitienė. Įdomų 
referatą apie Skautininką 
Bendruomenėje skaitė s. 
Albinas Pocius.

SYDNEY

* Vyr. Skaučių Šatrijos Ra
ganos būrelio kandidatės: 
Kristina Cox, Kristina Vir- 
gininkaitė ir Belinda Hor- 
naitė spalio 16 d. davė vyr. 
skautės įžodį. Sveikiname 
seses su mėlynu kaklaraiš
čiu!

* ’’Aušros” tunto tuntininku 
nuo gruodžio 13 d. paskirtas 
ps. Viktoras Gaidžionis. Jam 
talkina tunto seserijos sky
riaus vedėja, s. Marina Cox 
ir Brolijos skyriaus vedėjas, 
ps. Algirdas Bučinskas. Be 
jų į tunto štabą įeina: tunto 
adjutante - fil. Vida Viliū- 
naitė, sekretorė - ps.fil. Ele- 
nutė Erzikov, iždininkas - 
s.v.v.sl. Vytenis Šliogeris ir 
egzilų skautų atstovai - fil. 
Laima Barkutė ir s.v. Jonas 
Zubrickas.

Tuntui šiuo metu priklau
so jaun. skautų-čių Šešupės 
draugovės (draugininke v.s. 
si. Kristina Cox), skaučių 
Živilės d-vė (d-kė ps.fil. Gin
ta Viliūnaitė), Vyr. Skaučių 
Šatrijos Raganos būrelis 
(vadovė - fil. Laima Barku
tė), DLK Gedimino skautų 
d-vė ir Sk. Vyčių Geležinio 
Vilko būrelis (vadas - s.v. 
Edis Zduoba).

Tunte vyksta reorganiza
cija - gyvinama skautų-čių 
vienetų veikla ir t.t.

Tuntui talkina skautų-čių 
Tėvų Komitetas, kuriam 
pirmininkauja Arminas Še- 
pokas, jam talkina Danguolė

Atžymėtas 
Rajono 

dvasios vadas
LSS Australijos Rajono 

dvasios vadovas, v.s. fil. 
kun. Petras Butkus, Naujų
jų — 1982-jų — Metų proga. 
Jos Didenybės Britų Impe
rijos Karalienės Elžbietos 
Il-sios apdovanotas Britų 
Imperijos Ordinu (MBE) už 
jo veiklą sielovadoje ir lie
tuviškojo jaunimo tarpe.

Neseniai gauta kita džiugi 
žinia, kad sausio 7 d. Jo 
Šventenybės, popiežiaus 
Pauliaus H-jo specialiu dek
retu ir dokumentu, gautu iš 
Romos, jis priimtas ’’inter 
suos cappellanos”, tai reiš
kia pakeltas į popiežiaus 
monsinjorus - prelatus.

Sausio 28 d., specialioj 
audiencijoj, Sydnejaus kar
dinolas, J.E. James Free
man jam įteikė šį dokumen
tą drauge su savo sveiki
nimo raštu, kartu pasvei
kindamas su MBE apdova
nojimu ir perduodamas 
sveikinimus visai lietuvių 
bendruomenei.

Šia proga, bent trumpai 
susipažinkime su brolio Pet
ro biografija.

Gimęs 1914.1.9 Raseinių 
apskrityje, Žemaitijoje. 
1938 baigė Telšių Kunigų 
Seminariją, vėliau kapelio- 
navo Tauragės, Telšių 
mokytojų seminarijose ir 
Geležinio Vilko Dragūnų 
pulke.

1943, už patriotinę veiklą 
vokiečiai ji patalpino į 
Soldau koncentracijos sto
vyklą. Po karo, 1949, kaip 
paprastas darbininkas at
vyko į Australiją. Čia nuo 
1950 tapo pakviestas kape
lionu į Sydnejų.

Be šių, savo tiesioginių 
pareigų, jis yra plačiai įsi
jungęs į lietuviškąjį bend
ruomeninį gyvenimą, daly
vauja keliose organizacijose, 
bendradarbiauja spaudoje, 
kuria dainas, globoja savait
galio mokyklą, leido žurnalą 
^Užuovėją” (1950-51), yra 
parašęs ir išleidęs kelionių 
įspūdžių knygą "Tautų 
Šventovėse” (1970).

Į skautus įstojo 1926 m. 
Raseinių gimnazijoje. Nuo 
1950 m. paskirtas Sydnejaus 
skautų kapelionu, o nuo 1956

LSS Australijos Rajono 
dvasios vadovu. 1980 pakel
tas į vyr. skautininko laips
nį, yra apdovanotas LSS or
dinu ”Už Nuopelnus”.

MBE ordino apdovanoji
mo ir prelatystės suteikimo 
proga mūsų visų nuoširdūs 
sveikinimai!

v.s. B. Žalys

Simanauskienė, Lilė Gai- 
džionienė, Ligita Černiaus- 
v>«»nė ir Jonas Barila.

Vyt. Šiaurys

9



Lietuviai Čikagoje MIRUSIEJI
PASIRYŽTA - • 

AR IŠTESĖSIME?

1978 m. Toronte, Kanado
je, Pasaulio Lietuvių Seimas 
padarė svarbų nutarimą - 
įsteigti Lituanistikos kated
rą JAV bet kuriame, dides
niame universitete. Tą at
likti įpareigojo Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės 
Valdybą. Šį įpareigojimą 
vykdant, spaudoje susilauk
ta įvairių pasisakymų. Vieni 
teigė, kad tokios katedros 
įsteigimas, išlaikymas nebus 
įmanomas. Entuziastai įro
dinėjo katedros prasmingu
mą. Kai visas nuomones su
sumavo, kai buvo universi
tetuose ištirta visos kated
ros įsteigimo sąlygos, tada 
PLB Valdyba tarė galutinį 
žodį - įsteigti katedrą. Ir žo
dis tapo realybe. Praėjusių 
metų lapkričio ‘20 d. PLB 
Valdyba, dalyvaujant visuo
menės, organizacijų, spau
dos atstovams iškilmingai 
pasirašė Lituanistikos ka
tedros įsteigimo aktą su 
University of Illinois at Chi
cago Circle vadovybe šio 
universiteto patalpose.

Iš lietuvių pusės aktą pa
sirašė PLB Valdybos pirmi
ninkas inž. Vytautas Ka- 
mantas ir Dr. Antanas Raz
ma.

Iškilmėse kalbas pasakė 
PLB Valdybos pirmininkas 
inž. Vytautas Kamantas ir 
Lietuvos generalinė konsule 
Juzė Daužvardienė, o taip 
pat reikšmingą žodį tarė ir 
universiteto atstovas. Kal
bėtojai ypatingai išryškino 
Lituanistikos katedros reik
šmę išeivijos lietuviams ir ji 
veiks vienintelė laisvajame 
pasaulyje iki tol, kol Lietuva 
atgaus nepriklausomybę ir 
sostinėje Vilniuje, universi
tete šios katedros darbą tęs 
Lituanistinkos katedra.

Katedros išlaikymui ir 
įsteigimui reikia lietuviams 
sutelkti 600.000 dol. lėšų per 
šešeris metus. Universitetas 
tada pridės 150.000 dol. Bus 
samdoma profesoriai ir ši 
katedra būsianti lituanisti
nių studijų centras.

Sąryšyje su Lituanistikos 
katedros įsteigimu iškyla 
problemos: lėšų sutelkimo 
galimumai, o taip pat labai 
svarbu, ar turėsime lietuvių 
studentų, pasiryžusių litua
nistiką studijuoti, nors kre
ditai bus užskaitomi.

Šis žygis istorinės reikš
mės. Laisvojo pasaulio lie
tuviai turėtų parodyti ypa
tingą dėmesį, Lituanistikos 
katedrą remti lėšomis, o lie- * 
tuviai studentai turėtų tęsti 
joje studijas.

Į katedros fondą jau 
atskubėjo pirmieji tūkstan
tininkai - Kamantai, Kleizos, 
A. Rūgytė, Sakadolskiai, 
Rudžiai, LF ir kiti.

OPERA

Jau praėjusiais metais 
MP užsimindavau apie sėk
mingą Lietuvių . Operojs 
veiklą, atšventusią dvide-

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

Funerals of Distinction
17 RAILWAY PDE. 

FAIRFIELD, N.S.W.
Tel. 724 5408 Veikia 24 valandas per parą

—■» —  I

Mūsų Pastogė Nr. 6, 1982.2.15, psl. 10

Rašo Jurgis Janušaitis

šimt penktuosius savo 
veiklos metus. Šią sukaktį 
Opera atžymėjo tikrai šau
niu spektakliu — opera Pon- 
chiellio I’Lituani - Lietuviai. 
Tai bene vienas iš geriausių 
pastatymų, susilaukęs pa
lankių įvertinimų ir net 
ęakvietimo operą pakartoti 

bronte. Toronto lietuviai 
ėmėsi atsakingo žygio - pa
kviesti lietuvių operą su 
"Lietuviais”. Tačiau įveikė 
visas kliūtis, Toronte praė
jusį rudenį buvo pakartotas 
^’Lietuviai” spektaklis, taip 
pat susilaukęs Kanados 
spaudoje meno kritikų gero 
įvertinimo. Kanadiečiams 
šis malonumas atsėjo apie 
45.000 dol. Buvo tik vienas 
spektaklis, susilaukęs daug 
publikos. Už šį ryžtą tenka 
pasveikinti Kanados lietu
vius ir Lietuvių Operą. Šių 
metų sezonui Lietuvių Ope
ra pasirinko linksmo žanro 
Weberio operą ”Der Frei- 
schutz”, kurios pastatymui 
intensyviai ruošiamasi. 
Operos spektakliai įvyks Či
kagoje kovo 6, 7 ir 13 d.d. 
Maestro jaunas talentingas, 
jau kelias operas dirigavęs, 
Alvydas Vasaitis.

PRISIMINTAS
A.A. GEN. KONSULAS 
PETRAS DAUŽVARDIS

Praėjusių metų rugsėjo 
mėn. suėjo dešimt metų, kai 
netekome Lietuvos genera
linio, konsulo a.a. Dr. Petro 
Daužvardžio, Čikagoje. A.a. 
Dr. Petras Daužvardis buvo 
ypatinga asmenybė - puikus 
diplomatas, geras valstybi
ninkas, teisininkas,, gabus . 
žurnalistas. Jį Čikagos 
lietuviai matė visur - suva
žiavimuose, susirinkimuose, 
minėjimuose, kultūriniuose 
renginiuose, įvairių organi
zacijų didesniuose rengi
niuose. Jis visur ir visada 
tardavo gerą, patriotinį, už
degantį vieningam darbui 
raginantį žodį. Jis buvo di
delis tolerantas, ieškojo lie
tuvių tarpe jungties, buvo 
neatlaidus tėvynės paver
gėjams, tėviškai mielas 
kiekvienam tėvynainiui. Jį 
mylėjome ir jį gerbėme.

Tad minint 10 metų mir
ties sukaktį, šio tauraus tė
vynės sūnaus - valstybinin
ko ir diplomato a.a. Dr. Pet
ro Daužvardžio šviesus at- ; 
minimas buvo ypatingai pa
gerbtas specialia akademija

' minėjimu. Jį ruo
šė specialus organizacinis 
komitetas, kuriam vadovavo ! 
aktyvus visuomenininkas 
Dr. Leonas Kriaučeliūnas.

Minėjimas buvo suruoštas 
pr. metų gruodžio 13 d. Jau
nimo Centre. Šv. Mišias už 
velionio sielą drauge su prel. 
J. Balkūnu atnašavo kun. 
Dr. V. Rimšelis, kun. Anta
nas Zakarauskas, kun. J. 
Vaišnys S.J., kun. J. Bore- 
vičius, kun. P. Daugintis, 
kun. J. Savukynas, kun. Dr. 
Juozas Prunskis. Šv. Mišių 

metu giedojo operos vyrų 
choras, diriguojamas Alfon
so Gečo, fortepijonu paly
dint muz. A. Vasaičiui.

Pagrindines kalbas aka
demijoje pasakė Lietuvos 
generalinis konsulas A. Si
mutis, kalbėdamas apie ve
lionį, kaip diplomatą ir inž. 
Jonas Jurkūnas aptardamas 
velionio visuomeninę veiklą. 
Meninę dalį atliko solistai 
Margarita Momkienė ir Al
girdas Brazis, akomponuo- 
jant muz. A. Vasaičiui.

Akademiją pradėjo komi
teto pirmininkas Dr. Leonas 
Kriaučeliūnas, išryškin
damas garbingojo velionio 
nuopelnus Lietuvai ir su 
kokia meile jis ’’savo ranko
mis žarstė Lietuvos laisvės 
žarijas”. Akademijoje daly
vavo apie 20 organizacijų 
atstovų su savo vėliavomis 
ir minėjimo dalyviai sausa
kimšai perpildė erdvią Jau
nimo Centro salę. Minėjime 
dalyvavo velionio žmona da
bartinė Lietuvos generalinė 
konsule Juzė Daužvardienė 
ir sūnus Petras-Vytautas 
Gražiu minėjimu - akademija 
buvo prideramai gražiai pri
simintas garbingasis velio
nis, Lietuvos generalinis 
konsulas a.a. Dr. Petras 
Daužvardis.,

AUDRA VIRŠ EUROPOS
Ava Saudargienė Tęsinys

”0 apie Puntuką girdėjo
te?” klausiau.

’’Kaip gi. Puntukas, di
džiausias Lietuvos akmuo, 
guli buvusiose mano protė
vių žemėse.” Gražia aukš
taičių tarme sakė senas ba
joras: "Prie Anykščių miš
kelio, mažoje trobelėje gy
venusi labai graži mergaitė. 
Įsimylėjęs velnias Puntukas 
panoro ją vesti. Mergaitė 
pabėjo į Anykščių bažnyčią. 
Norėdamas ją pagauti Pun- 
tuką?i .suradęs didžiulį ak
menį nešęs bažnyčios duris 
užremti. Tik gaidžiui užgie
dojus, velnias netekęs jėgos, 
akmuo iškritęs iš rankų ir 
pusiau sulindęs į žemę. Iš 
sielvarto Puntukas pasi
skandino pelkėse, o mer
gaitė grįžo pas tėvus. Mė
nulio pilnatyje mano senelis 
girdėjęs akmenį raunančio 
velnio aimanas ir, gaidžiams 
užgiedojus, matęs bėgantį 
skandintis į pelkes. Aš pats 
mačiau velnio letenų nuos
paudas ant akmens. Tą ak
menį žmonės ėmė vadinti 
Puntuku.”

Po išdalinimo dvarų p. B. 
jam paliktų 80 ha laukuose, 
padaręs sutartį su Lietūkiu 
augino sėklines bulves. Seno 
bajoro balsas drebėjo prisi
menant žalių bulvėnojų jūrą, 
minint pažįstamus Lietūkio 
direktorius ir kitus aukštus 
Lietuvos valdininkus. Susi
jaudino kai pasakiau, kad 
Lietūkio pareigūnas S. 
Grinėevičius, jo geras pažįs
tamas, staiga miręs Austra
lijoje.

’’Laukai nupliko kai rau
donieji rusai okupavo Lietu
vą,” atsiduso senukas. ’’Ma
no automobilį rekvizavo ir 
aš turėjau vežioti NKVD 
komisarą. Bet greitai atleido 
iš šoferio pareigų buržujų, 
liaudies priešą. Draugų pa- 
tariams su šeima persikėliau

A A
DONATAS MATULAITIS

1981 m. gruodžio 12 d. 
Brisbanėje mirė Donatas 
Matulaitis, dar jaunas 55 
m. amžiaus žmogus, Nors 
jau pora metų jautėsi blogai, 
niekam nesiskundė ir spėjo 
dar aplankyti savuosius 
Lietuvoje.

Donatas, baigęs Kempte- 
no gimnaziją, dar trumpai 
studijavo Karlsruhe techni
kos mo-je. Australijon atvy
ko 1948 m. ir Queenslande, 
vedęs Australijos suomę, iš
augino tris dukras ir susi
laukė anūkų. Buvo
visiškai pasišventęs savo 
šeimai, taip pat palaikė labai 
asmeniškus - kaimyniškus 
ryšius su daugeliu Brisbanės 
lietuvių. Į laidotuves Mt. 
Thompson krematoriume, 
šalia suomių ir australų, su
sirinko labai skaitlingas bū
rys lietuvių. Kun. Dr. Ba- 
činskui tarus atsisveikinimo 
žodį ir pravedus maldas, a.ą. 
Donatas, skambant lietuviš
ko piemenuko rydavimams, 
buvo palydėtas Amžinybėn.

V.S.

LATROBE VALLEY

Sausio 1 d. savo namuose 
Trafalgar East staiga mirė 
Mikalina Kazakauskienė 
(Petkevičiūtė) 71 m. 
amžiaus.

į Vilnių, taip išvengiau Si;

okupavus
biro?' Anff< kartą' fušž’ūiš 

Lietuvą, 
masiškiems 

priešų” suėmi
mams, paskelbus repatria
ciją, persikėlėme į Lenkiją, 
pas gimines.”

’’Juk ir Lenkijoje komu
nistai siautė,” pastebėjau.

’’Taip, bet Lenkija skaitė
si neokupuota. Primetę ko
munistinę sistemą, pavertę 
sovietiniu satelitu, Krem
liaus valdovai nesikišo į 
liaudies priešų likvidavimą. 
Maskvos auklėtiniams su
darus Lenkijos vyriausybę 
visokie valkatos ir oportu
nistai skubėjo stoti į kom
partiją,” šelmiškai nusijuokė 
p. B. ”Į priėmimo komisiją 
atėjo trys kandidatai — bul
vė, ridikas ir kopūstas. Ko
misija apkląusinėjo bulvę. 
Ne, į partiją negalime pri
imti, esi amerikoniškos kil
mės. Ridikas irgi negavo 
partijos bilieto — esi raudo
nas iš viršaus, bet viduje 
baltas! Kopūstą priėmė — 
kompartijai tokių reikia, 
skini lapą po lapo, visi vie
nodi.”

’’Anekdotais pavergtieji, 
neturėdami laisvo žodžio, 
išreiškia pasipriešinimą pa
vergėjui/ paaiškino žvali 
Tetula.

”Ne daug laiko ir prasidė
jo bėgimas iš ’’rojaus”, nusi
šypsojo senas bajoras prisi
minęs. ”Bėgo šuo iš Lietuvos 
ir sutiko mešką, kuri ir 
klausia, ko tu bėgi? Kaip gi 
nebėgsiu, atsakė šuo, sovie
tai viską atėmė, trobas., su
naikino, šeimininką išvežė 
Sibiro tundrų kultivuoti, 
kaulus kolūkiečiai suvalgo. 
Bėgsiu ir aš, susirūpino 
meška, turiu tik vieną kailį, 
jo netekus galą gausiu. Su
tiko beždžionę. Išklaususi 
bėgančius, tarė — judu 
bėkita, o man kas? Tupu

Beveik visas Moe miestas 
pažino Mikaliną. Penkiolika 
metų dirbo vietos ligoninėj, 
po to įsigijo maisto produktų 
krautuvę. Pradėjus širdžiai 
negaluoti prieš šešis metus 
krautuvę pardavė. Sveikata 
pablogėjo prieš pusantrų 
metų mirus jos vyrui'Pra
nui. Velionė poilsiauti ‘ne
mėgo ir po vyro mirties vie
na prižiūrėjo savo prabangų 
namą ir didžiulį sklypą. Mi
kalina buvo linksma, mylėjo 
vaikus ir daugiausia su jau
nais žmonėmis draugavo, tai 
jiems testamentu ir išdalino 
savo turtą.

Su Mikalina atsisveikinti 
susirnko pilna Moe St. 
Kierans bažnyčia visokių 
tautybių žmonių. Laidojimo 
apeigas atliko vietos lenkų 
kunigas anglų kalba. z

Palaidota šalia vyro Prano 
Trafalgar kapinėse. Lietu
vių vardu atsisveikinimo žo
dį tarė V. Koženiauskienė ir 
E. Eskirtienė.

Sausio 22 d. Traralgon 
kapinėse palaidotas Juozas 
Vaičiūnas, senesnio 
amžiaus. Dirbo Yallourn 
S.E.C. Po galvos operacijos 
išėjo į pensiją. Paskutiniu 
metu gyveno privačioje 
ligoninėje Traralgon mieste. 
Seniūnijai niekad nepri
klausė tai daugiau žinių apie 
jį neturima. . H 

nuogą užpakalį ir tas pats 
raudonas?’

Ankstį rytą prisijungiau 
prie važiuojančių katakom
bų- lankyti; Pravažiavę Ro
mos centrą įsukome į via 
Appia Antika, garsųjį kelią, 
grįstą antrame amžiuje pr. 
Kr. Prie siauro kelio seniai 
mirusių imperatorių ir pat
ricijų paminklai. Restauruo
jamos garsios Caracalla 
maudyklės, romėnų pasidi
džiavimas; marmbro basei
nuose, gimnaziumuose, ko
lonomis ir statulomis puoš
tose galerijose susirinkdavę 
apie šeši šimtai patricijų. 
Maža senų plytų bažnytėlė 
su užrašu ’’Domine, quo va- 
dis? (Viešpatie, kur eini?), 
apleista. Čia apaštalas Pet
ras bėgdamas iš Romos nuo 
Nerono persekiojimų, sutiko 
Kristų. ’’Einu į Romą, kad 
antrą kartą nukryžiuotų,” 
atsakė Kristus. Petras susi
graudino, puolė ant kėlių. O 
kai pakilo, Kristaus vizija 
buvo išnykus. Apaštalas 
grįžo į Romą, kur buvo nu
kryžiuotas. Susitikimo vie
toje paliko įspaustos Kris
taus pėdos. Pirmieji krikš
čionys toje vietoje pastatė 
”Quo vadis” maldyklą.

Žalių medžių alėja nuėjo
me į Šv. Kalliksto katakom
bas, požeminius kapus.

Laidosenos požemio ur
vuose nuo seno buvo prakti
kuojamos Rytuose. Romėnai 
šį būdą perėmė iš etruskų. 
Pirmieji krikščionys pože
minių kapinynų turėjo 
keliolika aplink Romą, 
kuriuose slapstėsi ir laidojo 
mirusius kankinius.

(Bus daugiau)

Per didelė skuba atsily
ginti jau yra nedėkingumo 
ženklas.
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32-ji Sporto Šventė Robertas Sidabras

Krepšinis
Moterų grupės varžybose 

taip pat nestokojo įtemptų 
bei įdomių rungtynių. Ap
gailėtina tačiau, kad moterų 
standartas smuktelėjo že
myn, tačiau iš kitos pusės 
galima pasidžiaugti, kad vi
sose komandose matėsi 
daug žadančio mergaičių 
krepšininkių prieauglio. 
Pirmenybėse dalyvavo Gee- 
longo "Vytis”, Melbourne 
’Varpas”, Adelaidės ’’Vy
tis”, Sydnejaus ’’Kovas” ir 
Canberros ’’Vilkas”.
GEELONGAS -

SYDNEJUS 39:17 (12:3)

Jau pačiose pirmose mo
terų krepšinio rungtynėse 
išryškėjo geelongiškių pra
našumas, kurioms daugiau
siai taškų pelnė J. Obeliū- 
nienė 14.

SYDNEJUS -
CANBERRA 22:18 (14:9)

Po apylygių rungtynių iš
ryškėjo koviečių pranašu
mas. Pralaimėtojų gretose 
gerą įspūdį paliko R. Gru- 
žauskaitė, kuri pelnė 10 
taškų.

GEELONGAS - 
MELBOURNAS 27:17 

(15:3)

Vytietės rungtynes lai
mėjo jau pirmame kėlinyje 
ir vėl daugiausia taškų pelnė 
J. Obeliūnienė 10.

ADELAIDĖ - SYDNEJUS 
33:14 (18:6)

Vytietėr/kūrių komandos 
pagrindą sudaro dar gana 

ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJŲ GARSINIMAS
-ojI -somnuiss ~mrg ■>.. '

Tėvas, Sūnus ir 
Šventoji Dvasia

Žymus neaiškumas apie Bilbijos Dievą pasirodo dau
gelio prieštaraujančiose nuomonėse. Vienok, mes neturi
me laiko tyrinėti kiekvieną iš tų prieštaraujančių teorijų. 
Geriausia bus eiti tiesiog į pačią Bibliją. Joje randame ( 
aiškiai parašyta, kad yra tik vienas Dievas, kurio vardas 
Jehova; ir kad šios gadynės krikščionys turi teisę manyti 
ir vadinti jį savo Dangiškuoju Tėvu.

Biblija taip pat kalba mums apie ’’Dievo Sūnų”, kurs 
yra mūsų Viešpats Jėzus Kristus, pasaulio Atpirkėjas ir 
Išganytojas, Pirmasis Jono evangelijos skyrius sako 
mums, kad Jėzus, pirma negu jis buvo padarytas žmogu
mi, buvo vadinamas ’’Logos”, kitaip sakant, ’’Žodis”, arba 
Jehovos, visatos Kūrėjo kalbėtojas. Kalbėdami apie Jė
zaus santykius su žmonija, kaip jos Išganytoją ir Atpir
kėją, pranašai kalba apie jį kaip apie ’’Ramybės Kuni
gaikštį”; ’’Galingą Dievą”; ’’Emanuėlį”; ’’Mikolą”; ’’kara
lių Karalių”; ’’Tarpininką”; ir tam panašiai. Šitais įvai
riais titulais nėra apibūdinami skirtingi dievai, bet tik 
•įvairios ypatybės to paties vieno Dievo Sūnaus, kurį Tė
vas įsakė garbinti kaip jis pats yra garbinamas. — Iza. 
9:6; Mato 1:23; Dan. 12:1; Apr. 19:16; I Tim. 2:5.

Biblija taip pat kalba apie ’’Šventąją Dvasią”. Einant 
nesusipratimo keliu, sakoma kad Šventoji Dvasia yra as
muo, trečioji galinga esybė, jėgoje ir garbėje lygi Tėvui ir 
Sūnui, vienok kokiu tai slaptingu būdu ji esanti vienas ir 
tas pats asmuo. Bet mes pamatysime kad šitokia nuomo
nė nesutinka su Šventuoju Raštu. Tikrenybėje Šventoji 
Dvasia, apie kurią taip daug kalbama Šventąjame Rašte, 
yra šventoji Dievo galybė arba įtekmė —- Dievo jėga, 
kurią jis naudoja savo tikslų ir nutarimų įvykdimui. Ty
rinėjant šventraščio liudijimus tasai faktas pasidarys la
bai aiškiai įmatomas.

Bus Daugiau

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

jaunos mergaitės, puikiai 
sužaidė šiose rungtynėse. 
Daugiausiai taškų pelnė L 
Sobeckis 12, V. Kalnins 10.

SYDNEJUS -
MELBOURNAS 20:19 

(10:11)

Kaip rezultatas rodo, tai 
buvo labai įtemptos rungty
nės iki paskutinių sekun
džių.

CANBERRA -
ADELAIDE 32:24 (9:12)

Nežiūrint, kad sostinės 
krepšininkės pateikė staig
meną įveikusios pereitos 
šventės nugalėtojas, pergalė 
užskaityta adelaidiškėms, 
nes Canberros komandoje 
žaidė daugiau kitataučių, 
negu mūsų sporto švenčių 
statutas tą leidžia.
GEELONGAS -

CANBERRA 38:19 (24:14)

Laimėtojų komandoje ir 
vėl neuždengiamai sužaidė 
J. Obeliūnienė, pelnusi 15 
taškų.

MELBOURNAS
ADELAIDE 30:28 (14:22)

Vytietės pritrūko ’’para
ko” antrame kėlinyje ir pel
nė vos 6 taškus. O varpiečių 
gretose, kaip prieš Adelaidę 
paprastai taikliausiai taškus 
medžiojo” R. Bertašiūtė, 

pelnusi 10 taškų.

GEELONGAS -
ADELAIDE 45:31 (22:13) 

Laimėtojų gretose ir vėl 
labai taikliai mėtė J. Obeliū

Skelbimas 

nienė, pelnusi 14 taškų, o 
pralaimėtojoms R. Rupins- 
kaitė 10.

MELBOURNAS -
CANBERRA 18:14 (8:6)

Varpietės sužaidė prana
šiau paskutinėse moterų 
krepšinio rungtynėse.

Galutinė pirmenybių len
telė atrodė taip: 1. Gee- 
longas 8 taškai, 2. Adelaide 
— 4, 3. Melbournas — 4, 4. 
Sydnejus — 4, 5. Canberra 
-0.

Moterų rinktinės sąsta
tas: A. Kardas, J. Obeliū
nas, A. Brown - visos iš 
Geelongo; R. Rupinskas, I. 
Sobeckis, V. Kalnins - visos 
iš Adelaidės; R. Bertašius - 
Melbournas; J. Šepokas — 
Sydnejus; R. Gružauskas, T. 
Huges — abi iš Canberros. 
Rezervas B. Steel — Mel
bournas, L. Ženk. — Gee- 
longas. Rinktinės treneris J. 
Obeliūnas iš Geelongo.

Henriko Šalkausko medalį 
pelnytai užsitarnavo Julie 
Obeliūnas iš Geelongo.

LIETUVIŲ RINKTINĖ - 
GEELONGO RINKTINĖ 

30:30 (10:9)

Rungtynės nepažymėjo 
aukštu lygiu, tad rezultatas 
patenkino visus.

BERNIUKAI

SYDNEJUS .
' GEELONGAS 52:3*1 (26:14)

Šios rungtynės įrodė, kad 
jaunieji koviečiai bus labai 
sunkiai ’’įkandamas riešu
tas” visiems varžovams. 
Nugalėtojams daugiausiai 
taškų pelnė A. Svaldenis 14, 
M. Wallis 12, Atkinson 10, o 
pralaimėtojams M. Brenner 
16.

„ii*- 
ADELAIDE — mė 
MELBOURNAS bjsiu41?83

(16:21) 20Ž- n j 
-ffT ;

Ir šiose rungtynėse ’’Var
po” krepšinio prieauglis pir
mavo pirmame kėlinyje, bet 
ir vėl pritrūko ’’parako”. 
Vytiečiams daugiausiai taš
kų pelnė J. Kalnins 18, A. 
Pečiulis 16, o pralaimėto
jams D. Sadauskas 15, A. 
Hare 10.

MELBOURNAS —
GEELONGAS 43:28 (17:7)

Laimėtojams daugiausiai 
taškų pelnė D. Sadauskas 
19, o pralaimėtojams J. Va
laitis 11.

SYDNEJUS - ADELAIDE 
54:28 (27:11)

Paskutinėse berniukų 
rungtynėse susitiko koman
dos, iki šių rungtynių nepa- 
tyrusios pralaimėjimo, tad 
žiūrovai tikėjosi atkaklios 
kovos. Deja, ’’Kovo” prie
auglis pasirodė visa klase 
aukščiau, nes Adelaidės vai
kinams tai buvo antros 
rungtynės trijų valandų lai
kotarpyje, tad buvo paste
bimas žaidėjų nuovargis. 
Laimėtojams daugiausiai 
taškų pelnė: G. Atkinson 16, 
M. Wallis 16, A. Svaldenis 
14.

ADELAIDE -
GEELONGAS 43:43 (21:19)

Jaunių berniukų rungty
nės vyko audringoje atmos
feroje iki paskutinių sekun
džių. Geelongiškių gretose 
neuždengiamai sužaidė M. 
Brenner pelnęs net 19 taškų, 
T. Bindokas 9, J. Bindokas 8, 
J. Valaitis 7; o adelaidiš- 
kiams J. Kalnins 14, R. 
Willenbrecht 10, A. Binke- 
vičius 7, L. Janonis 6, A. Pe
čiulis 4, L. Pocius 2.

SYDNEJUS - 
MELBOURNAS 29:20 

(12:15)

Pirmo kėlinio rezultatas 
pranašavo staigmeną, tačiau 
antrame kėlinyje ’’Kovo” 
prieauglis sužaidė žymiai 
pranašiau. Laimėtojams 
daugiausiai taškų pelnė M. 
Wallis, o pralaimėtojams D. 
Sadauskas 10.

Žaidynėse dalyvavo ir 
Hobarto jauniai, tačiau jų 
visos rungtynės taip pat už
skaitytos kaip draugiškos, 
nes ir jų komandoje žaidė 
daugiau kitataučių negu 
leistina. Tad pirmenybėms 
užsibaigus lentelė atrodo: 
1. Sydnejus — 8 taškai, 2. 
Adelaidė — 5,3. Melbournas 
— 4, 4. Geelongas — 3, 5. 
Hobartas — 0.

•
Į berniukų krepšinio rink

tinę pateko: M. Wallis, G. 
Atkinson, A. Svaldenis, E. 
Kasperaitis - visi iš Sydne
jaus, J. Kalnins, A. Pečiulis 
abu iš Adelaidės. D. Sa-

Sportas Melbourne
Naujų Metų sutikimas 

linksmai užbaigė XXXII 
Sporto Šventę Geelonge. 
Sportininkai iš visų Austra
lijos miestų kartu pasveiki
no 82-rus metus ir tuo pačiu 
laiku atsisveikino su vieni 
kitais iki sekančios Sporto 
Šventės, Melbourne.

Po švenčių, "Varpo” spor
tininkai gavo pasilsėti.

Mūsų krepšininkai pir
mieji grįžo į aikštę, sausio 20 
Moterys, po atostogų, nepa
sidavė priešams, ir stipriai 
laimėjo prieš ’’Olympians” 
39:16:

Sekančias rungtynes 
prieš ”St. Kilda” irgi laimė

jo 37:18. Moterų komanda 
sveikina Jūratę Liudinienę 
grįžus į jų tarpą po daugelio 
metų. Jūratė buvo pasitrau
kusi iš Varpo moterų ko
mandos augindama savo 
jauną šeimą.

Varpo vyrai laimėjo pir
mas rungtynes prieš ”Mor- 
dialloc” 60:50. Atrodo, kad 
atostogos ir šiltas oras su
silpnino mūsų vyrus, nes se
kančią savaitę pirmas rung 
tynęs pralošė prieš ” CYMS” 
52:36, ir antras baigė lygiom 
prieš ”ANZ” 49:49.

Iki šiol kitų sporto šakų 
sportininkai tebeatostogau- 
ja. Varpo krepšininkai jau iš 
anksto pradeda treniruotis 
ateinančiai XXXIII Sporto 
Šventei. Jauni berniukai ir 
mergaitės pradeda vasario 
7, o moterys pradės vasario 
14 . Vyrai pradės vėliau. 
Treniruotės vyks Albert 
Park Stadione sekmadie
niais 2 vai. Norinčius spor
tuoti kviečiame įsijungti į 

dauskas, P. Adomavičius - 
abu iš Melbourne, M. Bren
ner iš Geelongo, D. Stanwix 
iš Hobarto; reserve: R. 
Willenbrecht - Adei., A. 
Hare - Melb. Šios rinktinės 
treneris P. Andriejūnas iš 
Sydnejaus.

Henriko Šalkausko medalį 
užsitarnavo Michael Wallis 
iš Sydnejaus.

BERNIUKŲ RINKTINĖ - 
GEELONGO RINKTINĖ 

37:35 (24:14)

Rungtynes lietuvių krep
šinio prieauglis pradėjo 
’’kaip iš knygos”, bet per 
anksti atsipalaiduota. Bend
rai paėmus vaikinai paliko 
gana gerą įspūdį.

Veteranų krepšinio pir
menybes laimėjo Melbour
nas, po to sekė Sydnejus'ir 
Geelongas.

MELBOURNAS -
ADELAIDE 15:13 (15:5)

Jaunų mergaičių
pirmenybėse dalyvavo tik 
r’Varpo” ir ’’Vyčio” krepšinio 
prieauglis. E. Vyšniauskai
tės treneruojamos mergai
tės rungtynes laimėjo pir
mame kėlinyje, nes antrame 
kėlinyje R. Petkūno treni
ruojamos krepšininkės ne
leido varžovėms įmesti nei 
vieno taško.

Henriko Šalkausko medalį 
užsitarnavo Brigitta Steel iš 
Melbourno.

Bus daugiau

mūsų tarpą. Krepšinio rei
kalais prašome kreiptis pas, 
Viktorą Adomavičių, o tink
linio reikalais pas Antaną 
Lyniką.

Visi sportininkai ir pri- 
jaučią prašomi atsilankyti į 
Varpo metinį susirinkimą, 
kuris įvyks Lietuvių Na
muose sekmadienį, vasario 
21-mą dieną 2.30 vai.

Lauksime visų
E. Vyšniauskaitė 

Sekretorė

VARPO METINIS 
SUSIRINKIMAS

M.Ufi.K. Varpas šaukia 
metinį susirinkimą vasario 
21 dieną, sekmadienį, 2.30 
v. Lietuvių Namuose, North 
Melbourne.

Prašomi dalyvauti visi 
klubo nariai, sportininkų tė
vai, rėmėjai ir prijaučiantie
ji-

Susirinkimo darbotvarkė: 
Susirinkimo atidarymas. 
Mandatų komisijos sudary
mas. Susirinkimo prezidiu
mo sudarymas. 1981 metų 
metinio susirinkimo proto
kolo skaitymas. Iždininko 
pranešimas. Revizijos komi
sijos pranešimas. Pirminin
ko pranešimas. Pranešimų 
diskutavimas ir priėmimas. 
Klubo valdybos rinkimas. 
Klausimai ir sumanymai. 
Susirinkimo uždarymas.

Klubo sekretorė

fa $
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VASARIO 16 DIENOS 
MINĖGIMAS GEELONGE

Lietuvos nepriklausomy
bės paskelbimo minėjimas 
Geelonge įvyks vasario 21 d. 
tokia tvarka:

9 vai. pamaldos šv. Jono 
bažnyčioje - North Geelong. 
Pamaldų metu giedos Mel
bourne parapijos choras, 
vad. p. Morkūno. Po pamal
dų - 11 vai. - minėjimas Lie
tuvių Bendruomenės Na
muose - Douro str. North 
Geelong. Tai progai pritai
kytą paskaitą skaitys inž. K. 
Mieldažys.

Meninę dalį atliks Mel
bourne Parapijos Choras.

Organizacijos prašomos 
bažnyčioje ir salėje daly
vauti su savo vėliavomis.

PO MINĖJIMO —
SUNEŠTINIS

Visi apylinkės ir toliau 
gyvenantieji tautiečiai, 
kviečiami minėjime gausiai 
dalyvauti; atsigaivinsime 
jninėjimu, nuoširdžiai pa
bendrausime su svečiais.

PRANEŠIMAS

Pranešu, kad sekanti me
tinė S.S. Židinio sueiga 
įvyks kovo 21 d. 2 vai. Lie
tuvių Klube Bankstowne.

Prieš sueigą 1 vai. bendri 
židiniečių pietūs klubo val
gykloje.

Židinio Tėvūnas

PRANEŠIMAS

Pranešama, kad S.S. Židi
nio spaudos platintojas, J. 
Zinkus, priima skautiškos 
spaudos (Mūsų Vyčio, Skau
tų Aido) užsakymus. Jis taip 
pat tarpininkauja persiun
čiant šiems žurnalams au
kas, sutvarko atskaitomybę. 
Norintieji šiomis paslaugo
mis pasinaudoti, gali skam
binti 774 2914 arba rašyti J. 
Zinkaus adresu: 84 Victor 
Ave. Picnic Point 2213.

Užsakymus ir t.t. siųsti 
nevėliau kovo mėn. pra
džios. Užsakymai priimami 
ir iš kitų miestų.

PRANEŠIMAS

Pranešame, kad 1982 m. 
vasario 28 d., sekmadienį, 
2.30 vai. Lietuvių Namuose 
(Moterų seklyčioje) 44-50 
Errol St. North Melbourne 
šaukiamas draugijos narių 
metinis susirinkimas.

Susirinkimo darbotvarkė:
S.S. Židinys

116-18 East Terrace Bankstown Tel. 7081414

Vasario 20 d., šešt., 7.30 vai., 
BLYNŲ BALIUS

Įdomi programa. Įėjimas $ 3 asmeniui

Vasario 27 d., šešt., 7.30 vai.
ŠOKIŲ VAKARAS

Įėjimas laisvas

Vasario 28 d., sekm., 2.30 vai.

Turgus
Daug turtingų prizų. Kviečiame pra
leisti įdomią popietę ir kartu pabandyti 
savo laimę.

Susirinkimo atidarymas. 
Prezidiumo pirmininkės ir 
sekretorės rinkimai. Man
datų komisijos sudarymas. 
Pranešimai: a) pirmininkės, 
b) iždininkės, c) ligonių lan
kytojos ir d) Revizijos Ko
misijos. Diskusijos dėl pra
nešimų. Valdybos apyskai
tos tvirtinimas. Rinkimai: a) 

naujos valdybos ir b) Revi
zijos Komisijos. Klausimai ir 
sumanymai. Susirinkimo 
uždarymas.

Draugijos narės, rėmėjos 
ir draugijai prijaučiančios 
prašomos kuo skaitlingiau 
dalyvauti. Po oficialios da
lies kavutė.

Maloniai kviečiame visas 
ponias ir laukiame.

A.L.B. Geelongo Apylinkės 
Valdyba

PRADEDAMI MOKSLO 
METAI

LATROBE VALLEY

Vasario 21 d., sekm., 9.30 
vai. r. Sydnejaus Liet. Pa
rapijos mokykla vėl pradeda 
mokslo metus. Kviečiami 
visi mokiniai su tėveliais 
punktualiai susirinkti į pa
rapijos mokyklos klasę, iš 
kur mokiniai bus skirstomi į 
skyrius ir klases, paskui tė
vų susirinkimas. Laukiama 
ir naujų mokinių.

Vasario 20 d., šeštadieni, 
vai. p.p. S.A. Šabrinskų1 1 r -

sodyboje Tambo Rd., Moe, 
ruošiamas Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimo 
minėjimas.

Nuoširdžiai kviečiami visi 
iš arti ir toli skaitlingai da
lyvauti.

a.a.

Maloniai kviečiame visus į

Tradicinį blynų balių
vasario 20 d., šeštadienį, 7.30 vai. Sydnejaus Lietuvių 
Klube, Bankstowne

Programa: SAVA TELEVIZIJA (0-28)
Vakarienė: blynai, blynai, blynai. . .

Turtinga loterija. Įėjimas $ 3 asmeniui

Sydnejaus L.M.S.G. D-ja

Melb. S.G.M D-jos 
Valdyba

REKOLEKCIJOS
SYDNEJUJE

Balandžio 2-4 d.d. arba 
Verbų sekmadienio savait
galį įvyks Sydnejaus lietu
viams katalikams rekolekci
jos, kurias praves svečias iš 
USA kun. K. PUGEVIČIUS. 
Iš anksto prašau atidėti vi
sus viešus ar šeimų paren
gimus ir tas dienas skirti 
susikaupimui ir maldai. Dar 
kartą prašau įsidėmėti datą, 
vėliau bus skelbiama reko
lekcijų tvarka ir informacija 
apie rekolekcijų vedėją kun. 
Kazimierą Pugevičių.

Kun. P. Butkus

BLYNAI! BLYNAI! BLYNAI! BLYNAI!

vasario 20 d., šeštadienį, 7 vai. Lietuvių Namuose 
Melbourne Dainos Sambūrio

Užgavėnių blynų vakaras
Nuotaikinga muzika, turtinga loterija ir daug gardžių 
blynų.

Bilietus užsisakyti pas V. ŽIOGĄ savaitės bėgyje tel.
458 1102, o savaitgaliais klube tel. '328 1560

Kviečiame ir laukiame visų.

Melbourne Dainos Sambūrio
Valdyba

Aukos Mūsų Pastogei
"MŪSŲ PASTOGEI’ 

AŪKOJO

V. Kardelis
P. Andriukaitis 
O. Šalkauskienė 
E. Laurinaitis 
A. Simanavičius 
V. Kauneckas 
J. Makarevičius
J. A. Gudelis
K. Beržinskienė 
J. Vizbaras
V. Žygas 
A. Stupuras 
J. Metrikas 
V. Volodka 
H. Virgeningas 
V. Brilingas 
A. Chelna 
J. Šimaitis
ALB Perth V-ba 
V. Kasputis 
M. Gaivalsk 
J. Kapočius 
A. Žilys 
V. Shopis

NSW $ 5 
NSW $ 10 
NSW $ 20 
NSW $ 5 
NSW $ 10 
NSW $ 5 

VIC$ 5
SA $ 5 
NZ$25 

VIC $ 10 
VIC $ 10 
VIC $ 20 
VIC $ 10

WA 20 
NSW $ 5 
NSW $ 10 

VIC $ 10 
WA $ 
WA $ 
WA$ 

QLD$ 
NSW $ 
NSW $
NSW $ 10

J. Rapkauskas 
V. Aukštiejus 
S. Šalugienė 
S. Vaičaitis 
P. Burokas
S. Keterauskienė 
Alf. Papšys
V. Patašius 
A. Kalpokas 
P. Borumas
K. Bašinskas
I. Jonaitis
J. Paragienė
O. Liutikas 
A. Grikepelis 
A.E.
K. Cieminis 
A. Gaidukas
P. Armonas

VIC$ 5 
VIC $ 10 

NSW $ 20 
Canada $ 2 

NSW $ 5 
USA $ 30 
NSW $ 20 
NSW $ 10

VIC $ 10 
ACT $ 10 
VIC $ 10 

NSW $ 5
VIC$ 2 
WAS 25 
VIC$ 5 
WA$25 
SA $ 5 

NSW $ 20 
NSW $ 10

IŠVYKOS

Vasario 20-21 d.d. Krašto _ 
Valdybos pirmininkas Alb. 
Pocius išvyksta Vasario 16 
d. minėjimui į Adelaidę.

šeštadienį, Vasario 20 d. 
Adelaidės Lietuvių Namuo
se turės susitikimą su lietu
viškų organizacijų vadovais, 
Krašto Tarybos nariais ir 
spaudos atstovais. Padarys 
Krašto Valdybos veiklos 
pranešimą ir atsakys į daly
vių paklausimus.

Sekmadienį vasario 21 d. 
dalyvaus iškilmingose pa- ii 
maldose ir po pietų Lietuvių 
Namuose per Nepriklauso
mybės šventės minėjimą 
skaitys paskaitą.

Melbourne Apylinkės 
pirm. Ričardas šemetas va
sario 20 d. vyksta aplankyti 
Latrobe Valey lietuvius kur 
per Nepriklausomybės 
šventės minėjimą skaitys 
įdomią paskaitą. Laimingos 
kelionės.

Alb. P.

LAIŠKAS 
REDAKCIJAI

•- • u w** j-^ro&ę-

Mielas Redaktoriau,

Mūsų Pastogės 7 pusla
pyje jau ilgesnis laikas yra 
spausdinamas ’’Skelbimas 
Švento Rašto Tyrinėtojų 
Garsinimas - » Dievo Kara
lystė”. Po skelbimu pasiraso 
P. Bašinskas 16 Burlington 
St., Holland Park, Qld., 
4121. Esu patyręs, kad ne
maža žmonių galvoja, kad 
šiuos skelbimus skelbiu aš — 

i kun. dr. P. Bačinskas, tik ki
tu adresu. Maloniai prašau 
atspausdinti Mūsų Pastogė
je šį mano pareiškimą:

BSrisbanėje mes esame du 
lietuviai — Petrai Bačinskai. 
Skelbimų autorius - Petras 
Bačinskas prieš keletą metų 
atvyko iš Canados ir čia ap
sigyvenęs pradėjo spaus
dinti savo religinius skelbi
mus, kurie Katalikų Bažny
čiai nėra priimtini. Jis tai 
daro savo įsitikinimu ir at
sakomybe. Aš neturiu nieko 
bendro su jais ir už juos ne
atsakau.

Kun. Dr. P. Bačinskas, 
Queensland Lietuvių Kape
lionas, 388 Cavendish Rd., 
Coorparoo, QLD., 4151, Ph. 
3978715.

mūsų Pastose
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEI

5
5
5
2
5
5

Mieliems aukotojams ta- 
riauie nuoširdų ačiū.

Mūsų Pastogės' 
Administracija

Garsioji Halley kometa 
sudaryta iš suledėjusių dujų 
ir jos uodega nusitęsia apie 
12 milijonų mylių. Žemės 
gyventojams ji pasirodo kas 
76-ti metai. Ją matysime po 
penkerių metų - 1986 
metais.

AAA/VWWWVMAMAAM

Daug sužinosi 
skaitydamas 

Mūsų Pastogę!
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Published os 
by the Lithuanian Community 

Publishing Society Ltd. 
P.O. Box 550 

Bankstown, N.S.W. 2200 
Redaktorius V. Kazokas 
Redakcijos Patariamoji Komi
sija: V. Bukevi&us, A. Dudai- 
tis, I. Jonaitis, A. Reisgys, V. 
Patašius.

Tel. 709 8395
Administracijos adresas:
P.O. Box 550
Bankstown. N.S.W. 2200

PRENUMERATA:

Užsienyje paprastu paštu 
Oro paštu i N. Zelandiją 
Oro paštu kitur
Atskiro nr. kaina 50 centų

$20
$24
$35
$50

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