
MOSUnSTOCE
Australian Lithuanian Weekly 

Registered for posting as a publication category BXXXHI-ji metai

BIRŽELINIŲ AKIVAIZDOJE

Prieš 41 metus mūsų tau
tą apėmė baisus siaubas, 
kada birželio 14 d. sovietų 
sunkvežimiai lydimi NKV- 
distų pradėjo vežti mūsų 
tautiečius į nežinią. Žmonės 
buvo pasimetę, nežinojo ką 
daryti - ar bėgti, ar slėptis, 
ar pasiduoti likimui. Išveži
mui prasidėjus, dalis, kurie 
buvo pasislėpę, sužinoję, 
kad jų šeimos suimtos ir pa- 
krautos į vagonus, patys sa
vanoriškai pasidavė NKVD, 
tikėdamiesi susijunti su šei
momis. Deja, jie buvo išvež
ti atskirai ir daugumas savo 
šeimų net nematė. Ir taip 
apie 40 000 lietuvių išvežta į 
Sibirą sunkiems darbams 
arba į kalėjimus. Didelė. 
dauguma iš jų žuvo.

Šiandien, minėdami tas 
tragiškas išvežimo dienas, 
susikaupkime ir pagalvoki
me, kaip tauta į tai reagavo, 
ko pasiekėme būdami trem
tyje ir kur mūsų tauta stovi 
šiandien.

Po devynių dienų nuo iš
vežimų pradžios prasidėjo 
Sovietų karas su Vokietija. 
Mūsų tauta, įniršusi dėl so
vietų žvėriškumo, vadovau
jama Lietuvių Aktyvistų 
Fronto, sukilo ir išvadavo 
Kauną ir kitas vietoves dar 
prieš vokiečiams ateinant. 
Birželio 23 d. 9 vai. ryto per 
Kauno radijo stotį L.A.F. 
įgaliotinis Leonas Prapuole
nis skelbia pasauliui Lietu
vos išstojimą iš Sovietų Są
jungos ir atstatymą nepri
klausomos Lietuvos valsty
bės su laikinąja vyriausybe, 
vadovaujama K. Škirpos - 
tuo metu mūsų pasiuntinio 
Berlyne. Deja, vokiečiams 
tas buvo neparanku, nes, 
Hitlerio planuose Lietuva 
ir Ostland turėjo būti kolo
nizuota vokiečiais. Todėl 
tūkstančiai mūsų jaunimo, 
kurie entuziazmo pagauti 
būtų ėję kovoti su didžiuoju 
Reichu prieš Sovietų Sąjun
gą, jeigu Hitleris būtų pri
pažinęs Lietuvai nepriklau; 
somybę, paslėpė ginklus ir 
išsiskirstė. Po dvejų metų, 
po Stalingrado katastrofos, 
vokiečiai įvairiais būdais vi
liojo mūsų jaunimą stoti į 
Wehrmachtą, bet jaunimas 
buvo atsparus. Nei lietuviš
kų SS legionų, nei lietuviškų 
karinių dalinių vokiečiai 
įkurti negalėjo. To laiko vo-: 
kiečių trumparegiška politi
ka išgelbėjo gyvybę dauge
liui mūsų jaunimo.
■. Sovietams 1944 metais 
veržiantis vėl į Lietuvą, 
mūsų tauta atsidūrė prieš

Skelbiame inž. Vytauto 
Bukevičiaus kalbą, pasakytą 
birželio išvežimų minėjime 
Sydnejuje birželio 6 d. Tiki
mės, prelegento brandžios ir 
aktualios mintys bus įdo
mios ir visiems M.P. skaity
tojams. Red.

didelę problemą, ką daryti? 
— pasilikti Lietuvoje? eiti į 
miškus ir kovoti dėl laisvės 
ar trauktis į vakarus?

Dalis tautos, iš dalies su
klaidinti mūsų pogrindžio, 
ėjo į miškus kovoti vis tikint 
į Atlanto Chartą ir, kad va
karai jokiu būdu neišduos 
Pabaltijo kraštų Sovietų 
orbiton.

Kita dalis pasitraukė į va
karus. Čia mūsų laukė dide
lis uždavinys, nes jautėme, 
kad išvežtieji, žuvę partiza
nai ir kiti Lietuvos kankiniai 
mus įpareigojo tęsti Lietu
vos Bylą laisvame vakarų 
pasaulyje.

Ko gi mes pasiekėme šiuo 
: atveju? Mūsų tremtinių 

"’y, lai .ir organizacijos 
yra labai stiprios ir jų išvys
tyta veikla labai kenkia So
vietų Sąjungos tikslams ir jų 
reputacijai. Iš tų veiksnių 
reikia paminėti:

1. DIPLOMATINĖ TAR
NYBA, kuriai ilgus metus 
vadovauja Lietuvos atsto
vas Romoje, buv. Lietuvos 
Užsienio Reikalų ministeris 
Stasys Lozoraitis - kuris 
kartu yra ir Diplomatijos 
Šefas. Ši Taryba reprezen
tuoja Lietuvos valstybės 
tęstinumąir jeigu atkreipėte

ĮVYKIAI
Amerikos Liet. Bendruo

menės Kultūros Taryba 
paskyrė premijas po 1000 
dolerių ir jas gegužės 17 d. 
įteikė šiems meno ir kultū
ros darbuotojams: dail. 
Adolfui Valeškai, prof. Rim
vydui Šilbajorui, prof. Juo
zui Žilevičiui, Metmenų žur
nalo redaktoriui prof. Dr. 
Vytautui Kavoliui, Margučio 
radio vedėjui Petrui Petru- 
čiui ir Čikagos teatro grupei 
’’Antrasis kaimas”. Premijų 
mecenatas Lietuvių Fondas. 
3000 dol. premiją gavo rašy
tojas Jurgis Jankus už apy
sakų rinkinį ’’Paparčio žie
das”.

♦ * ♦
Olandijoje leidžiamas di

delis disidentų žodynas, į 
kurį įtrauktą apie 3500 as
menų, kovojančių už žmo
gaus teises Sovietų Sąjun
goje. Jis vadinasi ’’Biogra
phical Dictionary of Dissi
dents in the Soviet Union”, 
apimąs 1956-1975 metus. 
Prie jo apie 7 metus dirbo 
Amsterdamo universiteto 
Rytų Europos Tyrinėjimų 
Institutas. Šiame žodyne 

dėmesį į'š.m. M.P. 7 numerį, 
J.A.V. Secretary of State 
Alexander Haig sveikino 
Lietuvos Charge d’Affaires 
Dr. S. Bačkį Washingtone 
Lietuvos 64 metų nepri
klausomybės proga, primin
damas, kad J.A.V. niekados 
nepripažins Lietuvos pri
verstinio inkorporavimo į 
Sovietų Sąjungą. Diploma
tinė Taryba per daugelį 
metų visuomet stovėjo Lie
tuvos valstybės tęstinumo 
sargyboje, bet, deja, mūsų 
diplomatams mirštant ir ne
turint natūralaus diplomatų 
prieauglio, tolimesnė jų 
veikla ateityje susilpnės.

2. Antras iš mūsų svar
besniųjų veiksnių yra VY
RIAUSIAS LIETUVOS 
IŠLAISVINIMO KOMITE
TAS — VLIK’as, kuris įsi
kūrė 1943 metais Lietuvoje 
vokiečių okupacijos metu ir 
dabar tęsia savo darbą čia, 
tremtyje. Šiuo metu V.L.I. 
K’o pirmininkas yra Dr. K. 
Bobelis, kuris šiuo metu ap
lanko mus Australijoje. 
VLIK’o leidžia Eltos biu
letenius ir kitokią informa
cinę spaudą apie Lietuvą ir 
jos rezistenciją, remia radio 
programas per Romos ir 
Vatikano stotis ir bendrai 
vadovauja mūsų politiniam 
veikimui.

Lėšos VLIK’o reikalams 
telkiamos per Tautos Fondą. 
VLIKas yra sudarytas lie
tuviškų politinių partijų 
pagrindu, kurios, praktiškai, 
nei čia išeivijoje, nei Lietu
voje neegzistuoja. Čia ir yra 

įtraukti ir lietuviai disiden
tai, kurių proporcingai pagal 
tautybę bus nepalyginamai, 
daugiau negu bet kurios ki
tos tautybės. Lietuvišką dalį 
padėjo tvarkyti ten gyvenąs 
lietuvis I. Kaplanas.

GARBINGASIS DIEVO 
TARNAS

Gegužės 11 d. pačiam po
piežiui dalyvaujant Šventų
jų Skelbimo Kongregacija 
paskelbė, kad Dievo tarnas 
arkivyskupas Jurgis Matu
laitis buvęs nuostabus savo 
dorybėmis. Tuo pačiu jis 
priartėjo, kad būtų paskelb
tas šventuoju. Nuo šiol jis 
bus vadinamas garbingasis 
Dievo tarnas. Laukiama dar 
vieno pripažinto stebuklo, ir 
tada jis bus paskelbtas pa
laimintuoju.

***

Sovietų KGB viršininkas 
J. Andropov gegužės 24 d.- 
buvo išrinktas į kompartijos 
sekretoriatą vietoj mirusio: 
M. Suslovo. Dabar sekreto
riatą sudaro penki nariai:
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Adolfas Valeška Pa'vasaris

VLIKo silpna vieta, ir jeigu 
VLIKas ir toliau norės pasi
likti vadovaujančioje pozici
joje, tai aišku, ateityje turės 
persiorganizuoti kitais pag
rindais.
3. Trečias veiksnys — PA
SAULIO LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖ, kuri 
atstovauja 18 kraštų Lietu-, 
vių Bendruomenes ir yra 
pati pajėgiausia ir gyvastin-- 

pirmuoju eina L. Brežnevas 
(75 m.), K. čerčemko (70 
m.), A. Kirilenko (75 m.), M. 
Gorbačiovas (51 m.) ir J. 
Andropovas (67 m.). KGB 
viršininku paskirtas V. Fe- 
dorčuk, buvęs KGB virši- 

■ninku Ukrainoje. Spėjama, 
’kad Andropovas galįs su lai
ku užimti Brežnevo vietą.

*»*
Amerikoje senatas sutiko 

leisti cheminių ginklų ga
mybą, kas buvo sustabdyta 
prieš 13 metų. Tam skirtos 
ir atitinkamos sumos biu
džete.

Kanados Lietuvių Fondas 
gegužės pradžioje pasiekė 
i'au pusę milijono dolerių, iš 
:urių palūkanomis gauta jau 

73.400 dolerių. Iš šios sumos 
lietuvių veiklai remti išmo
kėta 20.600 dolerių.

Pastaruoju metu Lietuvos 
kom. partijos organas išlei
džiamas ne visomis savaitės 

ga organizacija, turi stiprų 
jaunų intelektualų užnugarį. 
Ji vadovauja lietuvių kul
tūrinei veiklai, leidžia 
mėnesinį žurnalą Pasaulio 
Lietuvį, rūpinasi švietimo ir 
auklėjimo reikalais, globoja 
visas jaunimo organizacijas, 
o taip pat dalyvauja ir poli
tiniame veikime. Pav. remia 
Batun’ą (Baltic Apeal to the 
United1- Nations), organi
zuoja paramą mūsų disiden
tams, rūpinasi jų išlaisvi
nimu ir t.t.

Kadangi Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės Valdyba 
renkama Pasaulio Lietuvių 
Seimo, ji turi visų bendruo
menių pasitikėjimą ir kalba 
visų tremtinių vardu. Nėra 
jokių abejonių, kad ji even
tualiai perims vadovavimą 
visai Lietuvos Bylai. Lėšas 
savo veikimui gauna iš kitų 
kraštų bendruomenių ir taip 
taip pat iš Lietuvių Fondo 
Amerikoje, kurio nuošimčiai 
skiriami Lietuvių Bendruo
menės kultūros ir švietimo 

Reikalams. Politiniai veiklai 
lėšas gauna iš aukų ir tam 
reikalui įsteigtas Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės 
Fondas.

Nukelta į psLž

’’dienomis. Anksčiau buvo 
leidžiamas kasdien išskyrus 
pirmadienius, o dabar kar
tais praleidžiamas ir penk
tadienis. Teisinamasi popie
riaus trūkumu.

* * *
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Ką parsivešime namo?

Nors ir po kelių dešimčių 
metų vis dar tebesvajojome 
kada nors sugrįžti namo į 
tėvynę, gal ir susenę ir kitur 
atidavę savo jėgas. Šitoji 
sugrįžimo mintis mus lydi 
per dienų dienas, metų me
tus, su kuria organiškai ri
šosi visas gimtų namų ilge
sys, tėvynės nostalgija ir 
drauge meilė savajam kraš
tui ir savo tautai. Gal dėl to 
ir mūsų rūpestis sava tauta, 
pavergto krašto likimu ir 
priduoda jėgų ir čionai dirbti 
savo tautai, savo bendruo
menei ir kiek įmanoma pa
dėti anoj pusėj patikusiems 
savo artimiesiems ir iš viso 
okupaciją kenčiantiems bro
liams.

Ir jeigu šiandie ar rytoj 
kažkokiu burtų keliu staiga 
Lietuva taptų laisva, atsi
vertų keliai - kiek iš mūsų, 
metę viską čia, grįžtų į tė
vynę? Gal ir ne vietoje klau
simas, nes doras lietuvis nė 
kiek nesuabejotų ir grįžtų! 
Juk tiek ilgėtasi, tiek kalbė
ta, sapnuota ir svajota, kad 
jokios abejonės neturėtų 
kilti. Galbūt aktualesnis 
klausimas - ką parsivešime 
namo, ką parodysime ir kuo 
pasigirsime prieš tenai pasi
likusius ir belankančius? 
Negi grįžtume kaip išėję 
plikomis rankomis ir tuščio
mis kišenėmis kaip kad ka
daise išėjome?

Sakysite, nebus tuščios 
kišenės. Juk grįšime bent su 
pinigu, juk vis tiek būsime šį 
tą užgyvenę, nes ir sugrįžus 
reikės už ko griebtis, nuo ko 
pradėti. Amerikoje lietuviai 
kaupia milijonus, kuriuos 
ketina išmušus anai šviesiai 
valandai parvežti ir padova
noti Lietuvai. Bet jeigu toji 
valanda išmuš ne šiandie ir 
ne rytoj, bet gal dar po 30, o 
gal po 50 ar ilgiau metų, ko 
verti bus tie milijonai prilei- 
džiant, kad infliacija plėsis 
tokiu pačiu tempu, kaip kad 
ji vystosi šiandie? žodžiu, 
materialinė vertybė nėra 
pastovi, ir keičiasi pagal 
laiką ir aplinkybes metais ir 
dienomis.

Apie ką galima dar pagal
voti? Anoje lietuviškoje pa
sakoje po devynerių metų 
sugrįžusi namo Eglė parsi
vedė devynis sūnus ir duk
rą, kas ir buvo jos didžiau
sias sugrįžtuvių turtas. Ar 
mes tokį turtą krauname ir 
ar galėsime parsivežti? Ar 
galėsime su savo artimai
siais pasidžiaugti lietuviškai 
nemokančiais vaikais, ku
riems mūsų gimtasis kraštas 
pasirodys ne tik svetimas, 
bet ir skurdus. Tiesa, tarp 
daugybės išeivių atsiras ne 
viena tokia Eglė, parsive
danti devynis sūnus, ku
riems motinos tėviškė bus ir 
jų tėviškė.

Štai šitokiu turtu galėtu

— r»__.—i no mooi! 14 —1 o

me pradžiuginti laisvą Lie
tuvą. Juo labiau, kad toks 
jaunimas, jeigu tautiniai 
sąmoningas, dar būtų ir su 
didelėm vakarietiškom kva
lifikacijom. Išeivijoje lietu
vių mokslininkų turime gana 
gausiai. Daugelis jų Vaka
ruose baigusių mokslus, dir
ba labai atsakingose parei
gose, universitetuose, išlei
dę savo specialios srities 
darbo rezultatų atskirų vei
kalų, žinomų plačiai po visą 
pasaulį. Kiti jau yra pasauli
nės garsenybės tiek moksle, 
tiek ir mene. Štai kur yra 
turtas, kokį gali išeivija 
parvežti nepriklausomai 
Lietuvai.

Negalima praeiti tylomis 
ir pro mūsų menininkus - 
kūrėjus. Kiek turime rašy
tojų, dailininkų, muzikų, te
atralų, kurie sėkmingai 
reiškiasi tiek savųjų, tiek ir 
kitataučių tarpe, nekalbant 
apie įvairius specialistus bei 
amatininkus. Žodžiu, tiek 
moksle, tiek ir mene, ama
tuose lietuviai gyvenamuose 
kraštuose turi labai gerą 
vardą ir ypatingai aukštai 
vertinami. Jų parvežtas

Birželinių akivaizdoje
Atkelta iš psl. 1

4. Ketvirtas veiksnys — 
AMERIKOS LIETUVIŲ 
TARYBA. A.L.T. turi daug 
ryšių su J.A.V politikais, 
dažnai susikerta su A.L. 
Bendruomene, atrodo dau
giausiai dėl paralelinio vei
kimo Amerikoje, bet dirba 
sutartinai su VLIKu. Buvęs 
A.L.T. pirmininkas šiandien 
yra VLIKo pirmininkas.

Visi čia suminėti veiksniai 
atlieka naudingą darbą Lie
tuvos laisvės bylai ir yra' 
mūsų visų visokeriopai 
remtini.

Šių veiksnių dėka š.m. 
vasario 18 d. Richard Shifter 
— J.A.V. delegacijos pirmi
ninkas, Jungtinių Tautų 
Žmogaus Teisių Komisijos 
posėdžiuose priminė Pabal
tijo kraštų okupavimą Stali
nui ir Hitleriui susitarus ir 
jareiškė, kad J.A.V. nepri- 
jažįsta smurtu įvykdyto 
’abaltijo kraštų okupavimo. 
Dar vėliau kovo 3 d. Madri
de, Europos Saugumo ir 
Bendradarbiavimo 
Konferencijoje, J.A.V. dele
gacijos pirmininkas Max 
Kampelman Sovietų Dele
gacijai į akis pasakė, kad 
J.A.V. nepripažįsta Pabalti
jo valstybių prievartinės in
korporacijos į Sovietų Są
jungą ir reikalauja toms 
valstybėms apsisprendimo 
teisės.

Visi tie įvykiai, 42-rais 
Sovietų okupacijos metais 
rodo mums, kad mūsų veikla 
nėra beprasmiška, bet yra 
kaip rakštis Svietų akyse ir 
būkite tikri, kad Sovietų 
Sąjunga deda ir dės visas 
pastangas sužlugdyti, dis
kredituoti arba neutralizuoti 
mųsų veiksnius laisvame 
pasaulyje. Prisiminkime tik 
)askutinius įvykius Austra- 
ijoje, kada balandžio mėn. 
po didelio straipsnio ”Aus-

turtas okupacijos nualintai 
; Lietuvai būtų pasakiškas lo

bis, neįvertinamas nei do
leriais, nei auksu. Štai su 
kokiomis dovanomis ateityje 
tikisi iš mūsų nepriklausoma 
Lietuva ir laisva tauta!

Prieš eilę metų buvo išei
vijoje paskleistas šūkis - te- 
nelieka nė vieno jauno lie
tuvio be aukštojo mokslo! — 
aiškiai neliko neišgirstas. Su 
kiekvienais metais ateina 
vis naujų, gabių ir kūrybin
gų pajėgų, kas turimas pozi
tyvias pajėgas
dar daugiau papildo. Jeigu , 
jie visi ateityje, ateities Lie- 1 
tuvoje taip kondensuotai 
susiburtų, kokia tai būtų jė
ga ir fantastiškas išeivių 
kraitis bei atpildas už tuos Į 
visus metus, atidavus jėgas j 
svetimiesiems!

Tad kalbant apie ateities 
Lietuvą ir atsakant į klausi- i 
mą, ką parsivešime jau j 
šiandie būtina tam ruoštis 
kraunant tokius turtus, 
kokių nei kandys nesuėda, 
nei vagys neišvagia, nei jo
kia infliacija nesunaikina. 
Tačiau svarbiausia, kad ir 
jaunieji būsimos Lietuvos 
atstatytojai šitai būtų gerai 
įsąmoninti, kad jie ne vien 
dėl savo karjeros to siektų, 
bet ir būsimos Lietuvos 
garbei ir gerovei. , , .(v.k.)

tralian” laikraštyje, Austra
lijos Imigracijos ministeris 
Macphee paprašė Lietuvių 
Bendruomenės duoti paro
dymų, kas liečia Sovietų 
grasinimus dėl palikimų. 
Deja, neatsirado nei vieno 
liudininko, kuris sutiktų 
duoti parodymus ar tai žo
džiu, ar raštu, ar per televi
ziją, nors prieš tai buvę 
daug kalbų ir nusiskundimų, 
kad tokie dalykai vyksta.

Neveltui mūsų Krašto 
Valdyba jautėsi pastatyta į 
keblią padėtį ir nenorėdama 
prarasti pasitikėjimo 
(credi bility) australų val
džios akyse, pareiškė, kad 
visi nusiskundimai nuo da
bar turės būti padaryti raš
tiškai pasirašant savo 
pavardę ir adresą. Būkime 
ateityje budrūs ir nekom
promituokime savo
veiksnių, kurie dirba sunkų 
darbą norėdami demaskuoti 
sovietinius tikslus Australi
joje.

Dažnai girdime nusiskun
dimų, kad norime vieningos 
veiklos, kam reikalinga tiek 
daug veiksnių, kam reika
linga tiek daug fondų, kaip 
pav. Tautos Fondas, Lietu
vių Fondas Amerikoje, 
Australijos Lietuvių
Fondas, Lietuvos Nepri
klausomybės Fondas,
Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės Fondas ir t.t. Bet iš 
tikrųjų jie visi turi savo 
paskirtį ir visi reikalingi, 
nes be pinigų nėra veiklos. 
Būtų gera, kad ’’Mūsų Pas
togė” painformuotų skaity
tojus, koks fondas ir kokiam 
tikslui renka pinigus; tad 
visiems būtų aiškiau ir kiek
vienas iš mūsų aukotų tam 
fondui, kuriam jis daugiau 
pritaria.

Gyvename vakarų pasau
lyje - demokratinėje sant-

PADĖKA

Mylimai žmonai, mamai ir močiutei
MARIJAI LIPŠIENEI 

mirus, reiškiame nuoširdžią padėką visiems draugams ir 
pažįstamiems, taip gausiai palydėjusiems ją į amžino po
ilsio vietą ir papuošusiems jos kapą gėlių žiedais.

Dėkingi visiems už išreikštas užuojautas asmeniškai, 
laiškais ir per spaudą.

Ypatinga padėka p. 0. Schrederiui už skaitytas pamal
das koplyčioje ir p. J. Gailiui už atsisveikinimo žodžius ir 
tą žiupsnelį Lietuvos žemės, kuri jai ir mums visiems yra 
brangi.

Dėkojame visiems.
Jokūbas Lipšys 

sūnūs Edvardas ir Julius, dukros Ona, 
Aldona ir šeimos

varkoje, kur kiekvienas in
dividas, ar žmonių grupė, ar 
organizacija gali turėti skir
tingas nuomones ir siekti tų 
pačių tikslų kitomis priemo
nėmis. Nebūtinai turime 
klausyti, ar tai vienos ar 
kitos organizacijos, arba 
elgtis, kaip mums kas nors 
liepia. Negadinkime sau 
nervų tokiais klausimais, 
kaip: važiavimas į Lietuvą, 
važiuoti, ar nevažiuoti, jeigu 
važiuoti, tai per kokį kelio
nių biurą, eiti ar rueiiti 

į lietuvio artisto kon
certą, kuris yra atvykęs iš 
Lietuvos , bendradarbiauti 
ar ne su atvykstančiais iš 
Lietuvos ir t.t... Bendro at
sakymo į tuos klausimus 
nėra. Atsiminkime, kad gy
vename vakarų pasaulyje, 
kur demokratijos pagrindas 
yra individo laisvė ir kiek
vienas iš mūsų elgsis visais 
tais klausimais taip, kaip jo 
sąžinė diktuos ir niekas ne
kreips dėmesio nei į baltus, 
nei žalius anoniminius laiš
kus. Išmokime gerbti vienas 
kito skirtingą nuomonę ir 
jeigu turėsime pagarbos 
vieni kitiems, tai nebus 
tokių problemų, kurių taikiu 
būdu, susėdę prie bendro 
stalo negalėtumėme iš
spręsti. Ieškokime visuomet 
’’modus vivendi”, kompro
miso, naujų kelių - o jeigu ir 
negalime susitarti, tai suti

MIRUSIEJI
DAR VIENAS KAPAS

Balandžio 19 d. sulaukusi 
69 m. Geelonge mirė Marija 
Kuršytė-Lipšienė. Velionė 
paskutinius 30 metų pra
leido Geelonge, labai aktyvi 
ir veikli lietuvė, taip pat 
ypatingai dosni visiems lie
tuviškiems reikalams. Liū
desy paliko vyras Jokūbas, 
dukros Onutė ir Aldona, sū
nūs Edvardas ir Julius ir 
eilė vaikaičių. Į laidotuves 
susirinko veik visi geelon- 
giškai ir daug iš Melbourne. 
Bažnytinės apeigos vyko 
evangelikų bažnyčioje. 
Kapinėse atsisveikinimo
žodį tarė Liet. S-gos Klubo 
pirm. J. Gailius.

Visa Lipšių šeima yra 
darbštūs, kuklūs ir gražiai 
įsikūrę. A.a. M. Lipšienė 
buvo gimus Kretingoje 1913 
m. anksti ištekėjo ir išaugi
no keturis vaikus. Lietuvoje 
turėjo savo kepyklą Kretin
goje. Prie vokiečių buvo 
persikėlę į Panevėžį, kur 
taip pat laikė savo kepyklą. 
Artėjant bolševikams Lip- 
šiai persikėlė į Vokietiją, 
vyras buvo mobilizuotas, 
Afrikos fronte pateko į są
jungininkų nelaisvę ir tik 
1947 m. susijungė su šeima 

kime geruoju pasilikti prie 
savo nuomonių; bet jokiu 
būdu nesmerkime vieni kitų, 
nes vis tiek visi dirbame 
Lietuvos labui ir kiekvienas 
lietuvis mums yra bendruo
meninis turtas.

Baigdamas norėčiau grįžti 
mintimis į Lietuvą. Pasibai- 
Bis aktyviam partizanų vei- 

mui 1954 metais iki 1970 
metų iš Lietuvos jokių proš- 
vaiščių nesimatė — tai ne
reiškia, kad tauta miegojo, 
ne — ji brendo ir ruošėsi vėl 
kovai dėl Lietuvos laisvės - 
bet šiuo kartu ne ginklu, bet 
savo dvasios didumu. Ir štai 
nuo 1970 metų tame milži
niškame sovietų kolose atsi
randa spragų, pro kurias 
veržiasi Aušra, Varpas, Vy
tis, Pastogė, Lietuvių Kata
likų Bažnyčios Kronikos ir 
t.t.

Susikuria Helsinkio 
Nutarimams Sekti Komite
tas,Tikinčiųjų Teisėms Ginti 
Komitetas, Mūsų garbingie
ji vyskupai Julijonas Stepo
navičius, Vincentas Sladke
vičius stovi kaip šulai tikėji
mo ir lietuvybės sargyboje, 
Simo Kudirkos byla, Romo 
Kalantos susideginimas dėl 
laisvės Lietuvai, mūsų disi
dentai, kurių vardai nu
skambėjo per visą pasaulį, 
Viktoras Petkus, Nijolė Sa-
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A.a. M. Lipšienė

ir 1949 m. visi emigravo į 
Australiją. Įsikūrę Geelonge 
vertėsi nam>ų statybos biz
niu ir gražiai vertėsi. Vėliau 
prie Geelongo įsigijo gyvuliu 
farmą. Velionė Marija kaip 
ir visa Lipšių šeima buvo 
pavyzdinga lietuvė, visa šir
dimi atsidavusi šeimai ir lie
tuvybei. Jos skaudžiai pasi
ges ne tik šeima, bet ir lie
tuviai, ypač ęeelongiškiai. 
Ilsėkis ramybėje.

J.G.
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ETNINIŲ GRUPIŲ IŠLIKIMAS 
AUSTRALIJOJE

A. ZubrasEtniniams junginiams ir 
jų kalboms Australijoje 
paskutiniu metu dirva 
visai palanki. Išlikimas pri
klauso nuo pačių ateivių.

Etninių grupių pagrindine 
jungtimi yra jų kilminė kal
ba, nors žydai ir airiai čia 
išimtis. Šiaip jau 1) etninės 
grupės patvariausios yra 
tos, kurios gyvena kompak
tiškai susispietusios (terito
rinis faktorius); 2) kurios 
turi aukštą kad ir pasąmo
ninį genties priklausomybės 
pajautimą; 3) turi ilgą etni
nio išlikimo patyrimą bei is
toriją ir savosios misijos 
sampratą; 4) yra jungiamos 
religijos bei religinio ritualo, 
išsiskiriančiai iš krašto do
minuojančios konfesijos ir 
jos ritualo; 5) turi ryškiai 
nuo krašto gyventojų dau
gumos bei kitų etninių gru
pių išsiskiriančių rasinių 
bruožų; 6) turi aiškų savo 
išlikimo tikslą ir suformu
luotą savojo etninio identi
teto išlaikymo bei tęstinumo 
ideologiją.

Didžiuosiuose Australijos 
miestuose italų ir graikų 
kilmės imigrantai gyvena 
daugiau ar mažiau susispie
tusiai artimuosiuose nuo 
centro priemiesčiuose. 
Išimtį Melbourne sudaro 
Kalabrijos kilmės italai, ku
rie gyvena Oakleigh, Clay
ton, Springvale rajonuose. 
Žydai paskutiniu metu yra 
susispietę Melbourne piet
vakarių rajonuose — Bala
clava, Caulfield, Toorak, 
South Yarra. Italuose labai 
ryškus kilminis bei gentinis 
pajautimas. Tas pats ir tarp 
arabų. Iš tos pačios vietovės 
kilusieji laiko save gimi
nėmis. Iš pažįstamo Liba- 
nono drūzo vis girdėjau čia 
jo sutinkamus pusbrolius, 
rečiau pusseseres. Išsiaiški
nome, kad tai jo kilmės apy
linkių drūzai ir jokie mūsų 
prasme genų ar kraujo gi
minės. Žydai turi ilgą 
etninio identiteto išlaikymo 
patyrimą, bet kartu sąmonę 
savo istorinės misijos. Žy
dus, kad ir kaip pasklidusius 
po žemės rutulį, jungia jų 
tautinė religija bei Senasis 
Testamentas. Kas perėjo į 
žydų religiją, tapo priimtasBirželinių...
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dūnaitė, Balys Gajauskas, 
Tomas Venclova , Vytautas 
Skuodis ir daugelis kitų, ku
rių skaičius diena iš dienos 
auga. Čia ir yra tie spindu
liai, kurie duoda mums vil
ties, kad aušra jau brėkšta 
rytuose. Junkime mūsų 
darbus su savo broliais tė
vynėje.

Kas šiandien vyksta Lie
tuvoje, vyksta ir pas mūsų 
kaimynus Pabaltyje, Lenki
joje ir pačioje Sovietų Są
jungoje ir tas rodo, kad dva
sia yra galingesnė už ma
teriją, nebijoma kančių bei 
smurto, bet viešai stojama 
prieš melą, prispaudą ir rei
kalaujama laisvės.

Yra tik laiko klausimas, 
kada visas didysis sovietų 
kolosas užsidegs laisvės 
troškimo liepsna ir iš to ko
loso griuvėsių ir pelenų kils 
laisvos tautos naujam gyve
nimui, o jų tarpe ir mūsų 
brangi Lietuva.

V. Bukevičius 

ir į žydų bendruomenę. De
šimts Dievo įsakymų saki
nys ’’Neturėk kitų dievų, o 
tik mane vieną” yra Javės 
žydams skirtas, Mozės len
tose jiems įrašytas. Tai dėl 
to, kad žydai nesusimaišytų 
su kitomis gentimis ir nea- 
doptuotų jų dievų. Šiandien 
tarp žydų daug ir nureligė- 
jusių. Bet ir jiems prie šir
dies žydų išrinktosios tautos 
mitas, jų religinė poezija ir 
kitų žanrų literatūra, legen
dos ar legendomis perpinta 
jų istorija, žydų kilmės pra-

J. Krupavičius

APOKALIPSĖ
(PRISIMINIMAI)

Tada aš juos 
pasisveikinau, pasisakiau, 
kas esu ir paprašiau pagel
bėti man išlysti iš šito miš
kelio. Jie įtariamai pasižiū
rėjo į mane ir jau norėjo, 
ką tai sakyti, bet tuo pat 
metu ant pečiaus pasigirdo 
kosėjimas ir nuo jo nusirito 
nustebęs senelis, kuris iš
skėstomis rankimis skubėjo 
prie manęs sakydamas: 
„Dieve, mano, Dieve! Ar tik 
tu nebūsi Krupavičių Juo
zukas, kuris pas mane kada 
tai savo motinai šluotas 
Kirkdavo? Kaip užaugai?! 

lekalbėk su tais kvailiais! 
Aš tave išvesiu ir parodysiu 
kelią, kada ir per žarijas rei
kėtų eiti.”

Mudu išėjome. Kiek atsi
tolinus jis mane paimdamas 
už rankovės sulaikė ir sako: 
„Žinai, vaikeli, kaip čia pa
sakius!.. Pasaulis jau visai 
genda! Šitie vyrai save va
dina kokiais tai partizanais 
ir nenori, kad kas juos pa
žintų, ar girdėtų jų kalbas. 0 
kalba tikras kvailystes! 
Kvailystes, daugiau nieko! 
Jie žada išvyti iš Lietuvos 
rusus, išsprogdinti tiltus, 
geležinkelius, neleis rusams 
išvežti žmonių ir ... tiesiog 
gėda man pasakoti. Šią naktį 
ginčijasi, kaip greičiau iš to 
Udrijos milicininko revolve
rį atimti. Tas būtų gerai, - 
jie turėtų revolverį ir gal 
kokį nors ir nudėtų!.. Tai 
laikai atėjo! 0 žinai, vaikeli, 
kad jau dega visa Dzūkija: 
nuo Lazdijų iki čia ir nuo 

džia nuo Adomo (Juozapo 
geneologija, Lk. 3, 23-38). 
Žydų intelektualai, savotiš
kai didžiuojasi, kad iš jų 
tautos versmių kilo dvi di
džiosios religijos - krikščio
nybė ir mahometonizmas. 
Beveik visus žydus šiandien 
jungia atgimęs Izraelis, Me
ka ir už jos ribų gyvenan
tiems žydams. Visų kraštų 
žydams svarbu, kad yra 
politinė jėga, kuri gali stoti 
tarptautiniame forume prieš 
bet kokį antisemitizmą. 
Jungia žydus ir grynai

Tęsinys

Merkinės iki Vilkaviškio. 
Visi kruta, kaip' skruzdės. 
Tai ir liko tik šitas vienin
telis kelias šitus šėtonus pa
mokyti...”

Taip mudu besikalbėdami 
išėjome į palaukę. Tolumoje 
už Peršėkės upelio jau ma
tėsi Balbieriškio miestelio 
šviesos. Aš jam už parodytą 
širdį į delną įspaudžiau pora 
rublių ir paprašęs, kad jeigu 
sekmadienį bus Ūdrijos 

'bažnyčioje, ir susitiks mano 
tėvą, kad jam papasakotų 
apie tai, - atsisveikinau.

Švintant jau buvau Bal
bierišky. Atsargiai atsida
riau sandėliuko duris ir išsi
traukiau motociklą. Savo 
seno pažįstamo p. Mažeikos 
nebudinau, tik parašęs pa
dėkos raštelį už pasaugoji- 
mą, pakišau po durimis. Ka
dangi dar buvo gana anksti, 
visas miestelis miegojo, tai 

aš nenorėdamas kelti 
triukšmo nusivedžiau moto
ciklą dar tolokai už bažny
čios šventoriaus ir tik tada 
užvedžiau motorą.

Ir vėl tas dieviškasis Pu
nios šilas ir už jo Prienai. 
Kadangi buvo tikrai vėsus 
rytas, tai aš sušalau iki kau
lų ir privažiavęs Birštoną 
sustojau. Parke kiek pabė
giojęs ir rankas patrynęs vėl 
sušilau. Tada geltonais me
džių lapais nuklotais keliu- 

•kais nuėjau prie taip visoje 
Lietuvoje pagarsėjusių Bi
rutės ir Vytauto mineralinių 
šaltinių.

Parke viešpatavo tyla: tik 
t • ūh i) j« b 

pragmatinis reikalas. Žydas 
.remia žydą prekyboje, pra
monėje, mokslo, meno insti

tucijose, Mahomedo tikėji
mas ir kalba apjungia ir ara
bus. Atrodo, kad kalba Aus
tralijos arabams yra pirminė 
jungtis. Su musulmonais 
pakistaniečiais bei indais 
arabai neranda jokio ryšio. 
Iš religinės skirtybės 

. pastiprinimo gauna graikų ir 
ukrainiečių etninės grupės. 
Tai dėl rytų apeigų krikš
čionybės, aiškiai išsiskirian
čios nuo protestantų ir ka
talikų. Bet ir katalikai airiai, 
jau taip seniai šiame konti
nente, išlaikė savo etninės 
skirtybės pojautį nuo pro
testantų anglų ir škotų 
kilmės ateivių, nors kalbė
dami viena ir ta pčia anglų

per akmenėlius tekėdamas 
šaltinių vanduo, šniokštė ir 
pasakojo dejuodamas, kokią 
tai ne kiekvienai mūsų šir
džiai suprantamą pasaką... 
Ko tai skundėsi ir nepa
guostas skubėjo prie galin
gojo užtarėjo Nemuno krū
tinės ir tada jau sūkuriais 
skubėjo į Baltiją, kad pra
neštų plačiam pasauliui, tą 
priespaudą ir kančias pris
lėgtos tautos... 0 tame mil
žino žaidime gerai įsiklau
sęs, rodos, girdėjai: „Nede
juok, lietuvi, aš per amžius 
savo vandeniu gydžiau Tavo 
troškulį ir gydysiu! Aš čia 

amžiais mačiau saulėtų ir 
apsiniaukusių dienų, kaip ir 
Tu! Pakentėkime! Neuž
miršk skelbti pasauliui, kad 
iki aš čia teku, buvo ir bus 
mano pakrantėse kalbama 
lietuviškai! Amžiai ateis ir 
praeis, o Tavo vaikai čia 
kalbės ir dainuos!...”

Taip galvojau prisiartin
damas prie šaltinių ir kad 
kūnu ir siela tvirčiau susi
jungčiau su ta pasakiška ap
linkuma, - aš rankomis sė
miau ir gėriau tą kartų, at
gaivinantį ir gydantį vande
nį.

Nemunas su savo aukšto
mis pakrantėmis vis daugiau 
ir daugiau likosi dešinėje ir 
aš artinausi į derlingiausius 
mūsų tėvynės laukus, - mū
sų gėrybių aruodą. Ir kur 
plentas darė staigesnį pasi
sukimą link Garliavos, - kai
rėje jo pusėje pastebėjau iš
kabą: „Išlaužą’’...

Dabar, mielas skaityto
jau, čia aš norėčiau valandė
lei nutraukti savo pasakoji
mą ir grįžti su tavimi nors 
mintimis į mūsų visų buvusį 
maitintoją ir mylimą lietu
višką kaimą. Aš čia, kaip ir 

kalba. Asimiliacijai bei išny
kimui labiausiai atsparios 
yra rasiškai ryškiai išsiski
riančios etninės grupės. To
kia šiame kontinente yra 
aborigenų australidų grupė, 
mažesnė kiniečių ir naujau
siais laikais vietnamiečių. 
Tiesa, socialinė psichologija 
jau seniai pastebėjusi, kad 
rasinė skirtybė lytinį pa
trauklumą veikia žadinčiai, 
bet atstumiančiai šiaip 
bendravimą. Todėl daug su
tinkame pavainikių, pusiau 
aborigenų, o retai baltojo ir 
juodojo mišrias šeimas. Ki
niečiai, čia atvykę darbinin
kais į Quenslandą ir paplitę 
aukso atidengimo laikais, 
yra išlaikę savo etninę 
grupę. Naujoji karta Aus
tralijoje, atrodo, yra žymiai 
tolerantiškesnė rasinėms 
skirtybėms, todėl ateityje 
kiniečiai ir vietnamiečiai 
daug greičiau susimaišys su 
baltaisiais.

Lietuvius reikėtų skirti 
prie tų imigrantų, turime 
galvoje pokario ateivius, 
kurie turi suformuluotą išli
kimo tikslą bei ideologiją. 
Politiškai jie antikomunis- 
tai, ypač prieš rusiškąjį mo
delį, išeivijos įprasminimas 
suformuluotas Lietuvių 
chartoje ir Pasaulio Lietuvių 
organizacijos preambulėje 
— talkinti tautai krašte at
sispirti rusifikacijai, visad ir 
visur siekti politinės laisvės 
kraštui. Jei išeivijos pirmai
siais dviem dešimtmečiams 
žymiai daliai tai gal ir buvo 
akstinas, bet laiko tėkmėje 
jis nubluko, ypač jaunojoj 
kartoj. Lietuvių jungtimi 
liko kalba ir lietuviška or
ganizacija. Žiūrint į ateitį
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visuomet, norėčiau su tavi
mi pasikalbėti, apie tą kai
mą, koks jis buvo, bet ne 
apie tokį, kokį mums poetai 
apdainuoja. Mūsų lietuviš
kasis ūkininkas valgė savo 
prakaite mirkytą duoną. 
Vienais metais turėjo gerą 
derlių kviečių, - tai kainos 
buvo kritę. Kitais metais jau 
apsivylęs kviečiais prisiau
gino bekonų, tai anglai atsi
sakė juos pirkti. Atsimenu, 
vieną laikotarpį suvalkietis 
apsivylęs vienu ir kitu, tikė
josi rasti išsigelbėjimą žąsų 
auginime. Ir prisiaugino jų 
tūkstančius, kad visi Dzūki
jos ir Suvalkijos laukai bal
tavo. O kada atėjo ruduo ir 
tos žąsys iš riebumo vos ant 
kojų bestovėjo, vokiečiai 
uždarė rūbežių ir atsisakė 
jas įsileisti. Ir čia dabar pra
sidėjo Išlaužos tikroji trage
dija. Čia pat, šitoje kryžke
lėje mūsų ūkininkai nutarė 
susirinkti ir žygiuoti visiems 
kartu į Kauną ir vyriausybei 
papasakoti savo vargus - 
kentėjimus. Bet man atrodė, 
kad faunas ir tada neper- 
daagiausia kreipė į juos dė
mesį, nes Karininkų Ramo
vėje, Mettropoly, Versaly ir 
kitose vietose visvien piršto 
storumo buvo ant baltos 
duonos tepama Kaspijos 
juoda ikrą (Made in U.S.S. 
R.) ir šaudė korkai prancū
ziško šampano...

Bus daugiau

Ydos, kurios iškyla aikštėn, 
paprastai yra lengviausios. 
Pavojingiausios yra tos, kurjos 
slepiasi po dorybės skraiste.

Seneca
I v i .<
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Sydnejaus Baltų Komitetui 
30 metų

N.S.W. Jungtinis Baltų 
Komitetas šįmet mini savo 
veiklos 30 metų sukaktį. 
1952 m. gegužės 19 d. įvyko 
Eirmasis komiteto posėdis.

ietuvių Bendruomenė jame 
buvo atstovaujama Vytauto 
Simniškio ir Juozo Žukaus
ko.

Jungtinis Baltų Komite
tas reprezentuoja lietuvių, 
latvių ir estų bendruomenes 
N.S.W. valstijoje, glaudžia
me ryšyje su šių bendruo
menių vadovybėmis. Reika
lui esant, Komitetas veikia 
ir federalinėje plotmėje, čia 
bendradarbiaudamas su 
Australijos Baltų Taryba. 
. Nuo pat įsisteigimo 1952 
m. Jungtinis Baltų Komite
tas kasmet suruošia bendrus 
baltų birželio trėmimų mi
nėjimus, kurie suartina bro
liškas tautas, sovietų agre
sijos ir genocido aukas. 
Kartu pagilinami ryšiai su 
australų politikais, jiems 
pristatomos ir primenamos 
mūsų tautų problemos ir 
laisvės troškimas.

Komitetas stengiasi ska-

tinti baltų tarpusavį bend
radarbiavimą, įgalina bend
ruomenių atstovams nuolat 
keistis informacijomis. Jis 
yra suruošęs eilę koncertų 
bei pabaltiečių jaunimo po
būvių.

Savo gyvavimo pradžioje 
komitetą sudarė 6 asmenys, 
po du iš kiekvienos tautinės 
grupės, pirmininko parei
goms kasmet pereinant kitai 
tautybei rotacine tvarka. 
Nuo 1976 metų Komiteto 
narių skaičius pašoko iki 
dvylikos, į Jungtinį Baltų 
Komitetą įsiliejus Baltų Ak
cijos Grupei (BAG). Ši grupė 
pasižymėjo savo energinga 
veikla lemtingais 1974-76 
metais, kai reikėjo atkovoti 
tuometinės Whitlamo vado
vaujamos Australijos vy
riausybės pažeistas Lietu
vos, Latvijos ir Estijos vals
tybių statuso pozicijas.

Jungtinis Baltų Komite
tas nepamiršta skaudžios 
1974 metų pamokos ir sten
giasi greit ir jautriai rea
guoti į Pabaltijį liečiančias 
problemas tiek per Austra-

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

Funerals of Distinction

lijos spaudą, tiek raštais 
Australijos politikams, su 
kuriais nuolat palaikomas 
kontaktas.

Iš lietuvių ilgiausiai Ko
mitete darbuojasi: Vytautas 
Narbutas, komiteto iždinin
kas. Kiti lietuviai dabarti
niame komiteto sąstate — V. 
Patašius (šių metų pirmi
ninkas) Dr. R. Zakarevičius 
ir Dr. R. Gray - Kavaliaus
kaitė. Kiti svarbesni Komi
teto nariai - vicepirmininkai 
I. Biržulis (latvis) ir Tiiu 
Kroli - Simmul (estė) bei 
energinga ilgametė Komite
to sekretore Lia Looveer 
(estė), didelė lietuvių bičiu
lė.

Dabartinis Syd. Baltų Komitetas su svečiais. Pirmoj eilėj 
iš k.: Dr. R. Kavaliauskaitė, Mrs. Sakne (lat., australas 
lib. partijos, Mrs. T. Fraser, min. pirm. J.M. Fraser, Mrs. 
L. Looveer, MBE, Vyt. Narbutas. Antroj eilėj: N.S.W. 
opozicijos lyderis (lib.) Mr. Dowd, G. Biržulis (lat.), T. 
Toomsallu (ėst.), V. Patašius (K-to pirm.), V. Koskins 
(lat., Dr. R. Zakarevičius, G. Bagdanovics (lat.).

MELB. SPORTO KLUBAS VARPAS

ruošia

BINGO
fe-

i r■

17 RAILWAY PDE. 
FAIRFIELD, N.S.W.

Tel. 724 5408 Veikia 24 valandas per parą

Baltų Komitete dirbusių lie
tuvių ypjač paminėtini V. 
Bukevičius, prof. A. 
Kabaila, a.a. K. Kemežys ir 
S. Skorulis.

V.P.

Melbourne Lietuvių Namuose, 44 Errol. St., Nth. 
Melbourne

Bus lošiame penktadieniais birželio 25 d., liepos 2 ir 
liepos 9 d.

Kviečiame visus į šį įdomų vakarą. Būsite pavaišinti 
kava ir pyragais.
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NE PANAŠUME STIPRYBĖ
Pasvarstome, pasigin

čijame, net ir aršiai 
pasibarame apie tai, kokie 
turėtų būti išeivių ryšiai su 
okupuotos Lietuvos lietu
viais. Šiuo metu daugumoje 
jau turbūt ir sutariame, kad 
ir ryšių reikia, ir atsargumo, 
kad tie ryšiai netarnautų 
prispaudėjams, 
okupantams. Tačiau ginčytis 
nenustojame, o baramės be
ne dar aršiau... Taigi norisi 
pasvarstyti apie ryšius savo 
tarpe, čia pat, išeivijoje, kad 
dėl nesutarimų neišsiblaš- 
.kytume, o išliktume gyva 
tautos dalis, nors ir gyven
dami toli nuo savo gimto ar 
savo tėvų kilmės krašto. 
Viena iš esminių tautinės 
gyvybės išlaikymo sąlygų 
yra santalka, susibūrimas 
žmonių, siejamų bendros 
praeities, bendro likimo ir 
bendrų siekimų. Ta santalka 
turi būti fizinė: reikia galėti 
būti drauge, bendrauti, da
lintis, drauge patirti ir išgy
venti, bet ji turi būti ir dva
sinė, kad jos nariai vienas 
kitam būtų artimi ir bran
gūs, vertingi ir gerbtini. Pa
vieniui, be santalkos, tautiš
kumas miršta su individu, 
neišlaikomas ir neperduo
damas.

Mūsuose tautinė santalka 
yra Bendruomenė. Kad ir 
toli nuo Lietuvos, Bendruo
menė mus jungia ir vienija. 
Jai priklausydami, priklau
some savo tautai. Todėl 
bendruomenėje, kaip ir pla
tesnėje tautoje, turi tilpti 
skirtingų įsitikinimų, religi
jų, išsimokslinimo, sociali
nės padėties žmonės. Bend
ruomenės ryšiai panašūs į 
šeimos ryšius. Jie paremti 
meile tam, kas sava ir 
artima, broliškumu, skirtu
mų pakentimu. Skirtumai 
bendrą gyvenimą turtina, 
papildo, tačiau mūsų tarpe 
skirtumų pakentimas ne 
kartą pasirodo esąs menas, 
kurio dar neišmokome.

Gyvu ir spausdintu žodžiu 
barame, net smerkiame 
tuos, kurie galvoja ar elgiasi 
kitaip negu mes, tarsi šiame 
pernelyg sudėtingame da
barties gyvenime kas nors 
vienas galėtų būti visos tei
sybės žinovas ir savininkas. 
Pamirštame, kad ir vadina
moji „teisybė” skirtingai at
rodo iš įvairių požvilgių. Ba
rame tuos, kurie pasyvūs ir 
nesirodo. Barame ir tuos, 
kurie pasirodo ne tokiu 
veiksmu ar žodžiu, kokio ti
kėjomės. Sielvartaujame, 
kad jaunimas nuo mūsų 
tolsta ir mažai tepasireiškia; 
tačiau rodome nepasitenki
nimą, kai jis į mūsų viešumą 
išeina su naujoviška mintimi 
ar neįprasta forma. Kaimy
no žmogiškąją vertę susu
muojame pagal tai, su kuo 
jis susitinka, ar nesusitinka, 

į kokius parengimus jis eina, 
ar neina. Tuo tarpu ir jauni
mas turi išmokti nors dalinai 
priimti vyresniųjų saugoja
mas vertybes ir papročius, 
kad neprarastų savo praei- 

- ties bei tęstinumo, ir vyres
niesiems reikia stengtis su
prasti jaunųjų nuotaikas bei 
siekimus, kad nesustingtų 
vien praeityje ir 
neužsidarytų ateičiai. Kai
myno žmogiškoji vertė pasi
reiškia ne besąlyginiame 
prisitaikyme prie mūsų įsi
tikinimų, bet nebijojime gy
venti ir elgtis pagal savus.

Skaudžią žalą mūsų bend
ram gyvenimui daro vienas 
kito įtarinėjimas dėl aukš
čiau minėtų skirtingų pažiū
rų į ryšius su Lietuvos lietu
viais, kelionės į Lietuvą, ar 
susitikimus su svečiais iš 
Lietuvos. Bene šių pažiūrų 
skirtumai ir buvo svarbiau
sia priežastis nepateisintino 
Amerikos lietuvių bendruo
menės susiskaldymo. Tačiau 
Amerikoje tai mažiau reikš
minga, nes išeivijos centrai 
yra gausūs ir skaitlingi. Ma
žoje Australijos bendruo
menėje bet koks skaldymas 
yra tragiškas, nes jos išsi
laikymui kiekvienas lietuvis,

M.K. Čiurlionis jūros Sonata (Andante)

POETUI
Juozas Almis Jūragis

Iš visur žemės burtai mums moja, 
Žemė — rojaus stebuklų tąsa... 
'Mylim žemę, o erdvės vilioja 
Nepasiektų pasaulių šviesa...

Žmogui lemta blaškytis, nerimti, 
Nepritapti prie laiko eigos. 
Veržias jis erdvėje žvaigžde gimti 
Ir žibėt lig laikų pabaigos...

Taip užgimsta mintis ir kūryba, 
Ir daina, ir malda, ir giesmė. — 
Taip, kūryboj spindėdama, žiba 
Žmogiškumo tikroji esmė.

Mielas drauge, likimas tau lėmė 
Pulsą jaust neramumo bangos, 
Suspindėki kūryba šioj žemėj 
Kaip žvaiždė amžinybės angos. -- -

aqua 
ggOiENYBEC

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

kiekvienas narys yra 
svarbus ir reikalingas. Kad 
išliktume tautinė santalka, 
turime išmokti vienas kitą 
branginti ir vertinti nežiū
rėdami skirtumų. Tuomet ir 
spaudoje bus įmanomos 
įvairių pažiūrų diskusijos be 
pykčio bei vienas kito pas
merkimo; ir pasireiškimų 
kritika išmoks būti kons
truktyvi, bet ne pažeminanti 
bei griaunanti; aktyviau 
besireiškianti organizacija 
nebus rakštis, o paskatini
mas kitoms; prieš kitą pas
merkdamas tautietis suabe
jos, kad gal ir jo paties žino
jimas ribotas, ir savo abejo
jime atras kitam pateisini-

E. Jonaitienė

Vida Viliūnaitė

M.K. ČIURLIONIS
(Ištraukos iš 1981 m. Syd- 
nejaus Lituanistinių Kursų 
baigimo rašinio)

Trumpas buvo Čiurlionio 
gyvenimas, vos 35 metai, 
bet kaip nepaprastai, tiesiog 
neaprašomai, intensyviai 
kūrybingas ir dinamiškas. 
Jo gyvenimas buvo ištisa 
kūryba, savo vidinių turtų - 
vizijų išreiškimas, išliejimas 
muzikos, meno net literatū
ros formomis.*

Taip kaip Čiurlionis yra 
lietuvių kamerinės instru
mentinės muzikos pradinin
kas, taip ji reikia skaityti

♦ .*»- -*-MūsųiPasrogė Nr.'23,’t982.’&:t4:'j5sl. 5
£ .’tų ,i ’ t’i f:.’ ,uzi

pradininku formuojant tau
tinį lietuvių muzikos stilių. 
Savo pagarbą ir meilę liau
dies menui jis išreiškė su
harmonizuodamas daugiau 
kaip keturiasdešimt liaudies 
dainų, kuriomis jis stengė 
praturtinti chorinių kolek
tyvų repertuarą. Savo 
’’Credo” lietuvių tautinės 
muzikos ateities klausimu 
jis aiškiai ir pranašingai nu
sako straipsny ’’Apie Muzi
ką”, tilpusiam S. Čiurlionie
nės redaguojamoj ’’Lietu
voj”: ’’Lietuvių muzika dar 
tebeilsis liaudies dainose ar
užrašuose, kurie tuo tarpu 
teturi muziejaus vertę. Tos 
dainos, tai tarytum bran
gaus marmuro uolos ir lau
kia tik genijaus, kurs mokės 
iš jų pasigaminti neužmirš
tamų veikalų... Įsitikinęs 
esu, kad kiekvienas iš mūsų 
lietuvių kompozitorių gel
mėje jaučia savo dainų gro
žybę, tik reikia nuolat studi- 
juot. ’’Pranašingi žodžiai, 
tebesipildą iki šių dienų.

♦

Sunku yra Čiurlionio ta
pybą suskirstyti, suklasifi
kuoti, nes jis nesirėmė jokia 
mokykla ar formalia techni
ka. Pagrindinis bruožas jau 
pirmuose Čiurlionio kūri
niuose tai ieškojimas visu
mos išreiškimo. Atrodė, kad 
jo meno kūrinys lyg netilpo 
ar nesibaigė rėmais. Jis ku
ria vaizdų serijas, ciklus — 
’’Audros”, ’’Pasaulio Kūri
mo”, "Tvano”. Visas tas se
rijas jungė idėja ar nuotai
ka, simbolizuojama anksty
vesniuose paveiksluose gana 
naiviom-, aiškiom alegori
jom, kur mirtis vaizduojama 
giltine, palaužtas tikėjimas 
— sulūžusiu kryžium; kos
minės jėgos sugyvinamos — 
debesims duodami
paslaptingų būtybių pavida
lai, povandeninių rūmų lan-. 
gai - lyg legendarinių bū
tybių akys. Tokiais princi
pais pagrįsti pirmųjų metų 
paveikslai: ’’Regėjimas",
’’Viltis”, ’’Gandas”, "Bičiu
lystė”, ’’Mintis”, ”Rex’o dip- 
tikas”.

Neužilgo, tačiau, jis perė
jo į simbolius, kurie remiasi 
formos daugiaprasmiškumu, 
paverčiąs kasdieninius 
daiktus - pasakos simboliais. 
Šį kelią randama "Žiemos” 
cikle, "Pasaulio Kūrimo" 
cikle, "Zodiako Ženkluose”, 
kur ryškus konvencinių
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M.K. Čiurlionis
Atkelta iš psl. 5

daugiaprasmišku-ženklų 
mas.

Vėlesniame laikotarpy - 
1907 m. Čiurlionis nutapo 
"Pavasario” ir ’’Saulės” 
sonatas, galutinai rasdamas 
savo mistinio simbolizmo 
kelią. Paveikslų pavadini
mas sonatomis, fugomis, 
preliudais žiūrovuose bei 
kritikuose kėlė nemažą 
nuostabos ir nesusipratimų. 
Buvo nuomonių, kad tuo 
Čiurlionis siekė muzikos ir 
tapybos sintezės. Kaip tik 
tai teigia J. Gaudrimas: 
’’Siekdamas dviejų meno ša
kų — muzikos ir dailės — 
sintezės, jis savo turtinga 
fantazija kuria paveikslus ir 
duoda jiems muzikos formų 
(sonata, preliudas, fuga ir 
t.t.) pavadinimus”. M. Gor
kis, o su juo ir daugelis kitų 
kartojo, kad tai yra muziki
nė tapyba.

Prof. Alexis Rannit, žino
mas čiurlionistas, savo 
straipsny anglų kalba, šitaip 
interpretuoja:

"Jis nori tapyti muziką, 
bet tam jam neužtenką vien 
spalvos. Kad išreiškus savo 
paveikslo mintį, jis siekia 
beveik ’’nepasiekiamo” 
prijungti prie spalvos laiko 
ir erdvės sintezę. Būdamas 
muzikos kompozicijos 
mokslininkas, jis sukuria 
savitą meno pasaulį, pag
rįstą kontrapunkto pagalba, 
kaip serijas simfoninių pa
veikslų. Taip gimsta jo sim
bolinės ’’Jūros”, ’’Pavasa
rio”, ’’Saulės”, ’’Žalčio” so
natos, kurios savo keliu 
gauna specialius vardus kaip 
Allegro, Andante, Scherzo 
ir Finale.”

P. Gaučys griežtai teigia, 
kad to laikotarpio Čiurlionio 
kūryba nebuvo tiesioginė 
muzikos projekcija drobėn, 
bet dailininko muzikalus 
tikrovės supratimas; jam 
tikrovė tai amžinos gyvybės 
vyksmas, palenktas visatos 
muzikos ritmui; tikrovė, nu
stojusi medžiaginio indivi
dualumo, įsiliejant į kosmi
nio orkestro darną. Šis lai
kotarpis - himnas amžinajai 
gyvybei.

Tas pats P. Gaučys šiais 
metais rašo užtikęs Carlo 
Belloli knygą ”11 contribute 
russo alia avangardie 
plastiche”, kuriame autorius 
skiria vietos ir Čiurlioniui. 
Įdomus jo lyginimas Čiur
lionio su Kandinskiu, kaipo 
moderniosios tapybos 
pradininku. Čiurlionis buvęs 
aiškiaregis, o Kandinskis - 
mokslininkas, tyros formos 
praktikuotojas. Įdomiausia 
vieta, tačiau, kur ’’Belloli 
Čiurlionio kūrybą laiko įva
du ir į naujos tapybinės 
erdvės ieškojimus. Čiurlio
nis esąs muzikos filosofas, 
kuris piešia idėjos paveikslą, 
kad jame vėl atrastų daiktą - 
simbolį po labai sudėtingo, 
chromatinio permatomumo 
audiniu.”

Mano nuomone, visi čia 
suminėti Čiurlionio vertin
tojai turi tiesos, - nežiūrint 
kiek jie skiriasi savo apibrė
žimuose. Tik toks ’’daugia- 
kraštis” apibrėžimas gali 
pateisinti ar bent dalinai 
įžvelgti į Čiurlionio tapytas 
vizijas, kurios nesibaigė 
viena plotme ar vienais fizi
niais rėmais.

Vėliausiame savo kūrybos 
laikotarpy, susidūręs su 
Petrapilio menininkais ir 
pamatęs jų formalinę tech
niką, Čiurlionis pats pereina

M.K. Čiurlionis 
dail. L. Urbonas

į išdailinimą, harmoniją, ne', 
simetriją ir statiką. Būdin
giausias šio laikotarpio kū
rinys yra ”Rex” - gamtinės 
tikrovės gamtavaizdis, pil
nas iškilmingos amžinybės 
rimties, dieviškosios har
monijos, kuri ir buvo Čiur
lionio kūrybos prasmė. Tai 
tas pats pasaulio pergyveni
mas, kuris, pagal Čiurlionį, 
gaivino mūsų liaudies kūry
bą. Mūsų liaudies dainų ’’ra
mi monotonija panaši į am
žiną jūros bangų judėjimą iš 
kurių girdi tarytum reli
gišką ilgėjimąsi ir tylų neže
mišką nuliūdimą”. ’’Rojus”, 
"Žemaičių Kryžiai”, ’’Že
maičių Kapinės” ir grafikos 
darbai - paskutiniai kūriniai

APIE VILNIAUS
UNIVERSITETĄ

Lidiją Šimkutė-Pocienė

Mokslas dėl mokslo ir tie
sos ieškojimas gimė su Pla
tonu ir Aristoteliu.

Viduramžių terminas 
’universitetas’ nebuvo 
taikomas jokiai mokyklai, 
korporacijai ar bendruome
nei, ir tik nuo XII a. pabai
gos, terminas Universitetas, 
pakaitomis su žodžiais 
communitas’ ir ’colegius’, 
buvo taikomas mokyklinei 
institucijai. Artimiausia są
voka U-tui buvo tos mokyk
los, kurios savo pagrinde 
turėjo ’studium generale’ 
kursą.

Su laiku įsigalėjo tradici
ja, kad naujų ’studium 
generale’ steigimas yra po
piežių ar imperatorių prero
gatyva. Pop. Grigalius IX, 
1233 m. išleido bulę, kad įgi
jusieji teisę dėstyti Tuluzos 
U-te turi teisę dėstyti ir ki
tuose universitetuose. XIII 
a. pabaigoje ši ’ius ibique 
docendi’ teisė tapo pagrin-' 
dinė ’studium generale’ žy
mė, ir jokia mokykla, netu
rėjusi šios teisės nebegalėjo 
jos gauti be popiežiaus bu
lės.

Bolonijos ir Paryžiaus 
U-tai, buvo žymiausios 
aukštosios mokyklos, pagal 
kurių pavyzdį steigėsi ir kiti 
Europos U-tai. Vidurinės 
Europos seniausias U-tas 
buvo Prahoje, po jo buvo 
įsteigtas karaliaus Jogailos 
Krokuvos . Universitetas 
Lenkijoje. Krokuvos U-tą 
pradėjo lankyti studentai ne 
tik iš Lenkijos ir Lietuvos, 
bet ir iš kitų kraštų. Šitame 
U-te buvo įsteigtas teologi
jos fakultetas, kurio svar
biausia paskirtis buvo pa
ruošti kunigus krikščiony- 

Mūsų Pastogė Nr. 23, 1982.6.14, psl. 6

ir alsuoja tuo ilgesiu, liūde-’ 
siu, beveik pamaldžia ramy
be, taika, lyg nujautimu ar
tėjančios mirties.

Naudojant Felikso Juce
vičiaus žodžius, Čiurlionis 
yra ’’dailininkas, kuris ne
turi nei pirmatakų, nei pa
sekėjų; jis yra unikumas lie
tuviškame pasauly. Čiur io- 
nis yra unikumas mūsų dai
lėje ir savo tematika. Jam 
savas ir pavasario džiaugs
mas ir jūros toliai ir žemai
čių kryžių mistika... Kaip 
giliai jis pažvelgia į žmogiš
kąją buitį: Laidotuvių ciklas 
kupinas Edgar A. Poe šiur
pulingo liūdesio. Jo akirėžis 
apima dangų ir žemę. Čiur
lionis yra ne tik poetas, ne 
tik romantikas, ne tik mo
dernistas, bet metafizikas ir 
mąstytojas...”

Ką pats Čiurlionis pabai
gai pasakytų? Gal tą, ką jis 
rašė laiške broliui Povilui:

’’Man atrodo, kad giliau
sias savęs pažinimas yra už 
mūsų proto ribų, taip kaip 
giliausias visatos, pradžių 
pradžios pažinimas, todėl 
tegul žmogaus mintys ne
žengia į tamsių prarajų gel
mes, bet teskraido beribėse 
erdvėse... ir kuo plačiau 
sparnus išskės, kuo didesnį 
ratą apsuks, tuo bus leng
viau, tuo laimingesnis bus 
žmogus...”

Ir taip Čiurlionis, lyg 
šviesus meteoras, didelį ratą 
apsukęs, palietęs amžinas 
visai žmonijai ir kiekvienam 
žmogui svarbias egzistenci
jos problemas, neliko vien 
tik tautinio meno apraiška, 
bet išsiliejo, išsiveržė toli už 
Lietuvos ribų.

bės darbui Lietuvoje.
Humanizmas, reformaci

ja, ir po jos ėjusi dar stip
resnė kontra-reformacija, 
katalikiškoji reakcija, išju
dino dvasinį ir kultūrinį Lie
tuvos gyvenimą. Humaniz
mas, religinės ir politinės 
kovos, bendro ekonominio ir 
kultūrinio Lietuvos lygio ki
limas, įgalino bajorus rinkti 
knygas ir kitus meno kūri
nius, pav. Žygimanto Au
gusto biblioteka buvo išau
gusi iki 4000 knygų, kurias 
jis paliko Vilniaus Akademi
jai. Jo pavyzdžiu sekė aukšti 
dvasininkai ir Lietuvos didi
kai.

Vilniaus Universiteto 
vystimosi raida labai skiriasi 
nuo kitų Europos U-tų ir 
mokslų akademijų. Jau pa
čioje užuomazgoje, Vilniaus 

gt'C

U-tas buvo tampriai surištas 
su Lietuvos istorija. Lietuva 
yra savotiška istoriška mįs
lė. Iš vienos pusės lietuvių 
tauta, kaip ir jos kalba yra 
viena iš seniausių, iš kitos 
pusės, jos istorija palyginus 
jauna ir tik vėlai buvo užra
šyta.

Yra nuomonių, kad uni
versiteto užuomazga rišasi 
su kontra-reformaciniu ju
dėjimu. Reikia neužmiršti, 
kad mokslas ir krikščionybė 
to laiko kultūriniame gyve
nime turėjo labai glaudų ry
šį.

1547 m. pasirodė liutero
nų Mažvydo Katekizmas 
lietuvių kalboje. Iš jos, kaip 
ir iš Daukšo postilės įžangi
nio žodžio sprendžiant, Lie
tuvoje tebebuvo visur prak
tikuojami pagoniški papro
čiai. Liaudis buvo tamsi, pa
likta be rašto. Krokuva ir iš 
jos sklindanti šviesa lietuvių 
liaudies nebuvo pasiekusi. 
Tiktai iškilus naujai grės
mei, jei taip galima pava
dinti reformacinį judėjimą, 
sukruto lietuvių dvasiškija.

Tuo tarpu reformacija da
vė akstiną tautinės kalbos 
naudojimui bažnyčioje. Tai 
buvo ryšku Vokietijoje. Bet 
Lietuvoje tas nevisiškai pa
sitvirtino. Nors Mažvydas 
sukūrė pirmąją knygą lietu
vių kalba, vis dėlto reforma
cija buvo propaguojama di
dikų, kurie jau buvo sulen
kėję.

Pirmas Lietuvos Univer
sitetas išsivystė iš 1570 m. 
jėzuitų įsteigtos kolegijos, 
kuri pradžioje vadinosi Vil
niaus akademija.

Daugumas Europos U-tų 
išaugo iš įvairių mokslo ins
titucijų. Lietuvoje buvo ga
lima tikėtis, kad U-tas išsi- v 
vystys iš tuo metu veikusių 
dviejų mokyklų: vienai va
dovavo Abraomas Kulvietis, 
vienas iš pirmųjų Lietuvos 
humanistų ir lietuvių litera
tūros pradininkų; o kita bu
vo šv. Jono bažnyčios para
pijinė mokykla Vilniuje. Ta
čiau ne joms tai buvo lemta.

Karalius Steponas Bato
ras (Lenkijos karalius ir 
Lietuvos didysis kunigaikš
tis), suteikė akademijai ti
tulą, teises ir privilegijas, 
kurias turėjo ir visi kiti 
U-tai. Atvykęs į Vilnių jis tai 
jatvirtino raštu, 1579 m. 
jalandžio mėn. 1 d. O Griga- 
ius XIII suteikė U-tui titulą 
ir teises tais pačiais metais, 
spalio mėn. 30 d. Tuo būdu 
Vilniaus kolegija tapo juri
diškai pilnateisiu universi
tetu, kuris buvo vadinamas 
’’Academia et Universitas 
Vilnensiš Societatis Jezu”.

Vilniaus U-tas savo veiklą 
pradėjo turėdamas apie 500 
studentų, kurių skaičius pa
laipsniui kilo. Kadangi vis

kas buvo dėstoma lotynų 
kalba, U-tą lankė įvairių 
tautų studentai. Pradžioje, 
šalia gimnazijos kurso, 
trunkančio 5 ar 6 metus, bu
vo du fakultetai: filosofijos 
ir teologijos.

Pirmaisiais Vilniaus Aka
demijos metais, religinio at
gimimo banga sklido per vi
są Lietuvą. Su apaštalavimo 
darbu siejosi ir lietuvių kal
bos puoselėjimas bei lietu
viškų knygų leidimas. XVII 
a. pirmoje pusėje išėjo Sir
vydo veikalai, Srubausko ir 
Slavočinskio giesmynai. 
Prof. Konstantinas Sirvydas 
buvo pirmasis lietuvių kal
bos lingvistas. Jo ’’Dictio- 
narium trium linguarum” 
(lotynų, lenkų ir lietuvių) 
kalbos žodynas, bei jo lietu
vių kalbos gramatika ’’Uni
versitas linguarum Litua- 
niae” turėjo didelės reikš
mės lietuvių literatūrinės 
kalbos susiformavimui ir 
leksikografijos raidai. Aka
demija davė visą eilę Lietu
vos istorijai reikšmingų bio
grafinių, geneologinių ir ki
tokių veikalų, su ypatingai 
svarbia A. Kojalavičiaus 
’’Lietuvos istorija”.

Vilniaus miestui ir jo gy
ventojams, Vilniaus Akade
mija tapo kultūriniu centru: 
į ją rinkdavosi miesto inteli
gencija klausyti disputų ir 
dalyvauti įvairių švenčių 
minėjimuose, įžymių asme
nų pagarbinimuose, gėrėtis 
studentų paruoštais vaidini
mais.

Antroje 17 a. pusėje pra
sidėjo įvairūs priešų antplū
džiai. Beveik visas Vilniaus 
miestas, drauge su akade
mija buvo paverstas griuvė
siais. Iki 18 a. vidurio siautė 
ir kitos nelaimės: šiltinės 
epidemija, vidaus neramu
mai, švedų, saksų ir rusų 
kariuomenių puolimai bei 
baisusis gaisras, badas ir di
dysis maras. Šių nelaimių 
pasėkoje buvo jaučiama 
kultūrinė ir dvasinė stagna
cija, ir akademija ėmė 
smukti.

Palyginti ramūs Augusto 
III valdymo metai įgalino 
Lietuvos jėzuitus, Vakarų 
pavyzdžiu sutelkti jėgas 
prieš protestantus. Visa eilė 
busimųjų Vilniaus akademi
jos profesorių buvo siunčia
mi į užsienį. Jų tarpe ir ma
tematikas Tomas Zebrovs- 
kis, kuris suorganizavo ir 
Vilniaus akademijos obser
vatoriją. Po jo mirties, 
svarbiausią toje srityje vie
tą užėmė Martynas Počobu
tas kuris užbaigė observa
torijos įrengimą, ir Vilniaus 
akademiją padarė žinomu 
matematikos centru Euro
poje.

Tuo metu Vilniaus akade
mijos spaustuvėje buvo 
iradėtas spausdinti lenkų 
širmasis visoje Lietuvoje 
aikraštis ’’Kuryer Litews- 
d”. Kalbant apie Vilniaus 
U-to reikšmę Lietuvos tau
tiniam atgimimui turime 
pripažinti, kad nežiūrint į 
gerokai sulenkėjusią profe
sūrą ir studentus, jis tapo 
tautinių aspiracijų centru. 
Vilniaus U-to studentai už
sikrėtė iš Vakarų Europos 
plintančiomis romantizmo 
įdėjomis, ėmė domėtis Lie
tuvos praeitimi. Vilniaus 
U-to istorikų kaip Levelio ir 
Onacevičiaus nuopelnas pir
miausia yra tas, kad jie su
žadino Lietuvos visuomenės 
domėjimąsi savo krašto 
praeitimi. Mickevičius, Slo
vackis, Kraševskis bei kiti 
yra šio sąjūdžio pavyzdžiai,
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DAINOS IR POEZIJA
Živilė Gimbutaitė

Įvade į „Lietuvos Poezijos 
Antologiją” (1951), Antanas 
Vaičiulaitis rašo, kad „turi
me vientisą lietuvių poezijos 
paveikslą, einantį nuo žilos 
senovės iki paskutinių mūsų 
lyrikų”. Nėra aiškios ribos 
tarp liaudies dainų ir rašyti
nės lyrikos, išskyrus tai, kad 
nežinome senovės kūrėjų 
vardų. Jonas Aistis aiškina: 
... pirminė daina yra indi
viduali kūryba, realaus liau
dies poeto - dainininko su
kurta, bet ji niekad nelieka 
amžinai, ta pati, kaip rašyti
nė poezija, nes ji, kol tauto
saka gyva tautoje, yra per
manentinėje kūrybos stadi
joje.”

Vientisumas tarp liaudies 
dainų ir rašytinės poezijos 
yra nujaučiamas. Įdomu, 
pavyzdžiui, kad nemaža da
lis lietuvių lyrikos yra dai
nuojama: A. Baranausko, A. 
Vienažindžio, Maironio ir kai 
kurių kitų poetų eilėraščiai 
mtraukia melodijas ir tam- 
>a dainomis. Aiškiai matyti, 
tad ir šio šimtmečio poezi
joje gamta yra stebima, 
prakalbinama ir aprašoma 
nbrs ne visai taip, kaip liau
dies dainose. Tarp daugelio 
pavyzdžių norisi paminėti 
Vinco Mykolaičio - Putino 
„Pumpurėlis”, Henriko Ra
dausko „Gėlė ir Vėjas”, Si
gito Gedos „Rudens Gies
mės” ir Aldonos Veščiūnai- 
tės„Žolė tokia žalia, kad aš 
dainuot imu”. Palyginant 
liaudies dainų turinio ir sti
liaus ypatybes, su šio laik
mečio lyrika, galima pamė
gint nors dalinai išaiškinti 
ryšį tarp tautosakos ir rašy- u 
tinės poezijos. Randama 
skirtumų, bet ir esminių pa
našumų.

Bronius Žalys

DRAUGAMS PRIE APAŠČIOS KRANTŲ

Draugai, 
draugužiai mylimi, 
draugai pavasarių jaunų, 
sužydusių purienų auksu 
slesnuose Apaščios krantuos! - -

Tai mes, jauni, 
plačia srove, 
su šypsenom veiduos, 
gyveniman vilnijom, 
svajodami 
užaugsią milžinais 
ir savo dalią, savo laimę, 
savomis rankomis 
kiečiausio plieno kūjais 
už saulę švytinčią 
skaitesnę nusikalsim - -

... o žverblėjo auksu, anuomet, purienos 
ir driekės Apaščios krantais - -

Draugai seni, 
draugai mieli, 
draugužiai vasarų karštųjų audrose 
gaivių lietų prausti, 
perkūnijų dundėjime juoku skardžiu 
prisiekę 
galvų savųjų

prieš nieką, 
niekad

nenulenkti! - -

Švytravo dalgiai lankose, 
bet mūsų jėgos ir valia 
kietesnės buvo ir už plieną - -

... taip mes tikėjom, 
taip mes jauni tada tikėjom - -

Draugai,
draugužiai mylimi, 
draugai vėsiųjų rudenio dienų,
lietum ir purvu persunktų - - 
Nors lobiais džiaugiamės rudens, 
nebeskardens širdies svajonės, 
šalna gaili į plaukus krenta - -

... bet jau gyvenime taip lemta, 
bičiuliai, jau taip lemta - -

Draugai, 
draugužiai mylimi, 
draugai žvarbių žiemos pūgų! - - 
Žiema - senatvė ir prisiminimai 
Apaščios slėsnų krantų, 
bežėrinčių pavasario purienų auksu - - 
•Prisiminimai daugelio jaunų, mielų, veidų 
šešėliais pro akis palengva slenkančių - -

... ir vėl -
norėtum baisiai
būt jaunam būry 
ir išdidžiai pakelti galvą ir sušukti:
— Aš vėlei su jumis, draugai!

Po to — ramiai, ramiai 
(galbūt) 
numirti - -

Turinio atžvilgiu, liaudies 
dainos skirstomos į tris gru
pes: mitologines, apeigines 
ir darbo dainas. Šios grupės 
apima gamtos gyvenimą, 
žmonių tradicijas ir šventes 
ir įvairią kasdienybę.

MITOLOGINĖSE DAI
NOSE gamta yra sudvasin
ta. Ji turi mintis ir jausmus, 
praturtintus liaudies kūrėjų 
fantazija (pav., „Mėnuo 
Saulužę vedė”). Dabarties 
rašytojai kartais užsimena 
apie senovės dainų „sakrali
nį” pasaulį, kuriame žmogus 
jautė sandarą su aplinka, su 
gamta. Joje jis buvo „kaip 
namie”. Rimvydas Šilbajo
ris, pavyzdžiui, nurodo Ka
zio Bradūno eilėraštį 
„Šventoji Giria”. Algirdas 
Landsbergis pastebi dabar
ties priešpastatymą nutolu
siam, bet savam dainų pa
sauliui Algimanto Mackaus 
poezijoje. Iš pačios mitolo
gijos čia minima tik saulė, 
„dievo dukrytė” ir perkū
nas, ir, aplamai, vėlių kultas 
- tikėjimas „pasivertimui”, 
pavyzdžiui, žmonių į me
džius.

Ankstyvas poetas domė
josi gamta, rūpinosi jos ge
rove, ir dažnai tiesiog užkal
bindavo medį, augalą ar gy
vulį:

„Vai žydėk, žydėk, 
Balta obelėle, 
Vai žydėk, žydėk, 
Sausa, be lapelių!”

♦

„Tu, dobilėli, rąsakalėli, 
Valioj pievelėj, valioj, 
Kas tave sėjo, 
Kas tau pasėjo?..

— Saulutė sėjo,
Saulė pasėjo, 
valioj pievelėj, valioj...

Medžiai ir augalai kalbasi 
tarpusavyje, kaip putinas su 
šermukšne:

„Ko liūdi, putinėli, ko liū
di?..

Ko liūdi, žaliukėli, ko liūdi?..
— To liūdžiu, šermukšnė- 

le, to liūdžiu...”

Santaika gamtoj momen
tais pasiduoda audroms; 
žmonių gyvenime, karams. 
Perkūno griausmas lygina
mas su barzduočių užplūdi
mu. Santykis tarp žmogaus 
ir medžio kartais liūdnas: 
berneliai kerta ąžuolėlį; 
ąžuolėlis nežaliuoja:

”0i tu, ąžuole, 
Žalias medeli, 
Ko nežaliuoji 
Šiam rudenėlyj?

Ko aš žaliuosiu
Šiam rudenėlyj?
Girdžiu ateinant
Du kirtėjėlius...”

O štai žymės vėlių kulto: 
sūnelis pavirsta į ąžuolėlį, 
žirgelis į šiaurų vėją:

”... oi sūneli, sūnužėli, 
Ko pavirtai ąžuolėliu?

Ko pavirtai ąžuolėliu, 
0 žirgelis šiauriu vėju?..”

Dainose berneliai ir vyrai 
dažniausiai pavirsta į ąžuo
lus, uosius ir sakalus; mer
gelės į egles, liepas, gegu
tes.

Toks žmogaus ir gamtos 
giminingumas būdingas 
mitologinėms dainoms, labai 
gražiai pavaizduotas Krėvės 
apysakoj „Skerdžius”. 
Draugystė tarp skerdžiaus 
ir medžio tokia stipri, kad 

skerdžius miršta, kai Grab 
nis liepą nukerta.

APEGINĖS DAINOS yra 
dviejų rūšių: metinės- bend
rinės ir šeimos. Bendrinės 
dainos skiriamos tradici
nėms šventėms, Joninėms, 
Petrinėms, Kalėdoms. Jos 
rišasi ir su metų laikais ir jų 
būdingais darbais: rugia- 
piūtės „lalavimai”, pabaig
tuvių dainos.

Šeimos apeigų centre yra 
vestuvės, ypač sprendžiant 
iš skaičiaus dainų, kurios 
palydi mergelę ir bernužėlį 
nuo draugystės pradžios iki 
grįžtuvių į namus. Šiai ves
tuvinių dainų grupei pri
klauso ir gerai žinomos 
„Saulelė tekėjo, lapeliai 
mirgėjo” ir „Pasvarstyk, 
antele, pagalvok mergele”.

DARBO DAINOS ir gies
mės suteikia nuotaiką talkos' 
veiksmui: verpimui, rugių 
piovimui, šienavimui. At
skirai dainuojamos giminės, 
lopšinės, kultinės, skalbti- 
nės ir dar kitokios dainos.

„Malu, malu viena 
pasižiūriu — diena 
girneles traukiu 
savo mielo laukiu...”

Aplamai, liaudies dainų 
turiniai nekomplikuoti. Iš 
žmonių gyvenimo apdainuo
jami esminiai ir tipingi įvy
kiai arba kasdieniniai frag
mentai. Dainose yra daug 
jausmo išraiškos, mažai psi- 
chologizmo ir filosofavimo — 
Justino Marcinkevičiau 
„Joninės”, pavyzdžiui, labai 
skiriasi nuo liaudies dainų 
sukurtų Joninėms ar Petri
nėms, Kazio Bradūno „Dia
logas” nuo „Oi tu, ąžuole.”

Gamtos natūrali eiga pa- 
'rodoma išsamiai. Tai, ką 
mes galbūt tik pastebime — 
kad putinas žydi, ar vėjas

Rašinio autorė
Živilė Gimbutaitė

stipriau papučia — yra labai 
svarbu liaudies dainose ir 
vaizdingai žodžiais perdėta 
(pav., „Vai žydi, žydi šile 
putinėlis”). Jausmai ir vaiz
duotė stipresni negu minti
jimas.

Iš dainų turinyje pastebė
to ryšio tarp žmogaus ir 
gamtos atsiranda palygini
mai ir simbolizmas, personi
fikacija ir epitetai. Iš jaus
mų gausumo kyla skambūs 
maloniniai ir mažybiniai žo
džiai. Jų pasikartojimas ei
lėse sudaro rimą, bet rimo 
gali ir nebūti ištisuose pos
muose.

„Dainų esmė glūdi ne vir- 
šinėje formoje", sako J. Ais
tis rašinyje „Mūsų Poezijos 
Formų Raida”, „bet vidinia
me muzikalume: žodžiai ir 
melodija sudaro vienumą. 
Jų stiliaus pagrinde yra lie
tuvių kalbos toninis ritmas 
ir dainoms būdingas strofi
nis eiliavimas... visos rašy
tinės poezijos pradžia yra 
liaudies dainose. Iš liaudies
dainų posmų arba muzikali- 
nių formulių susidarė rašy
tinės poezijos eiliavimo tai
syklės. Taip kilusi graikų 
poezija, kurią pasisavino ro
mėnai, o per juos beveik vi
sos Europos tautos...

Kiekviena kalba turi savo 
skirtingas savybes ir gali
mybes... Mūsų kalba gana 
lanksti ir ji lengvai pajun
giama bet kokiam eiliavi
mui. ...Donelaitis... graikų 
hegzametrui pritaikė toninį 
eiliavimą...

Antanas Strazdas pirma
sis pradėjo naudotis mūsų 
liaudies dainų tradicija...

Be Strazdo, liaudiška for
ma kūrė: Baranauskas, Vie
nažindys, Gira, Binkis, Miš
kinis ir daugelis kitų...”

Dabartinė poezija pasižy
mi begaliniu minčių išsiplė- 
limu ir jausmų įvairumu.’ 
Eilėraščių turiniai dažnai 
yra per daug komplikuoti 
grynai melodijai išvesti, bet 
jų išraiškoj, kaip ir dainų 
žodžiuose, yra aiškus lietu
vių kalbos ritmingumas. Jis 
pasirodo įspūdingas, įtrau
kiąs rimą, Bernardo Braz
džionio eilėraščiuose (pav.: 
„Baltas, baltas, kaip vyšnios 
viršūnė, / Žydro veido, kaip 
žydras dangus, / Kaip vėlė, 
kaip vėlė nemarūnė / Per 
pasaulį keliauja žmogus”); 
nušlifuotas ir grynas Algi
manto Mackaus neorna
mentuotoj kalboj; natūralus 
ir taiklus Tomo Venclovos 
poezijoj, kaip šioj jo strofoj 
pirmojo eilėraščio 1978-tų 
metų rinkinyj:
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„Sustok, sustok. Suyra sa
kinys. 

Stogų riba sutampa su auš

ra. 
Byloja sniegas, pritaria ug

nis.”

Kartais, vietoje melodi
jos, idėjos atranda prozos 
stilių, vis prisilaikydamos 
skiemeninių ir pėdinių eilė
daros „taisyklių”. Henrikas 
Radauskas, esmėje supran
tamas kaip intelekto poetas 
ir pripažintas formos meis
tras yra rašęs poeziją „pro
zoje”. žodžiai gražiai rieda 
jo eilėraštyje „Balius”, kuris 
užsibaigia:

„... (kovos dar tebevyko 
vakarų Berlyne), — o vėjas 
supa vienintelį visame kos
mose žiburį ir beria tau į 
akis smulkų lietų ir sausai 
šlamančius neįžiūrimo me
džio lapus.”

Bendrai šio laikmečio po
etai rašo ir kalba. Dainuoja 
jie tik su kompozitoriais su
sitarę. Tačiau rašytinėje ly
rikoje yra liaudies dainų 
melodijų aidų, primenančių 
senovės pasaulį. Poetai lyg 
ieško durų į tokią aplinką, iš 
kurios kilo dainos: į sandarą 
žmogaus gyvenime, kaip ir 
gamtos eigoje. Ištraukos iš 
tautosakos atrodo sąmonin
gai išreikštas ilgesys, pra
džia ir įkvėpimas savai žo
džio kūrybai, nuolatinių są
vokų išreiškimui, arba ir 
naujų ieškojimui. K. Bradū- 
no poezijoj „Sidabrinės Ka- 

Apie Vilniaus Universitetą
Atkelta iš psl. 6

nors jie kalbėjo tik lenkiš
kai. Vilniaus U-tas taip pat 
išugdė ir Simoną Daukantą, 
kuris pirmasis pradėjo ra
šyti savo tautos istoriją 
gimtąją kalba. Jo ir kitų jo 
vienaminčių įnašas yra 
reikšmingas lietuvių kultū
rai ir literatūrai. Daukantas 
bei Stanevičius, Plateris ir 
Jucevičius tyrinėjo lietuvių 
kalbą ir dainas, domėjosi 
Lietuvos praeitimi ir rinko 
senienas.

Aplamai, akademijos san
tykis su lietuvių kalba iš es
mės nepasikeitė ir po XVII 
a. karų ir suiručių. Lenkų 
kalba įsigalėjo su pirmaisiais 
jėzuitais ir atrodo, kad lie
tuviai, kurie norėjo studi
juoti universitete lietuvių 
kalbą, pirma turėjo išmokti 
lenkiškai. Prieš patį jėzuitų 
ordino uždarymą Vilniuje, 
akademijos spaustuvė išlei
do elementorių ’’Mokslas 
skaitymo rašto lenkiško” su 
lygiagrečiais lietuvių ir len
kų kalbos tekstais. Elemen
torius įdomus keliais atžvil
giais. Visų pirma, jis leidžia- 
•mas žemaičių tarme; antra, 
lenkiškas tekstas po kelių 
leidinių dingsta: šis faktas 
rodo, kad žemaičiuose į len
kų kalbą buvo žiūroma ki
taip, negu Vilniaus vyskupi
joje. Tik vadovybės nesuin
teresuotumu ir nesirūpini
mu paaiškinamas tas faktas, 
kad XVIII a. pradžioje 
nustoja leisti tikybines kny
gas aukštaičių tarme, todėl 
Vilnius ir jo apylinkės buvo 
palikti be lietuviškos knygos 
ir be lietuviškų pamokslų.

18-to šimtmečio pabaigo
je, staiga ir vėl pastebimas 
U-to atgimimas. Šį kartą jį 
atgaivino nebe bažnyčia, o 
valstybė, sukurdama Švie
timo komisiją. Jėzuitų Ordi
nui Vakarų Europoje susi-
Mūsų Pastogė Nr. 23, 1982j r * r f ‘ ' i

Dainos ir poezija
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manos” (1964) pasikartoja 
dainų paprasti žodžiai ir ne
paprasta mintis, pavyzdžiui, 
’tatato, tatato” eilėraštyje 
„Sidabrą”, baigant tris pos
mus „Ir nebijok” ... „(pūsk 

ugnelę / ir nebijok / — Ug
nelė šventa... Pakurk ugnelę 
/ Ir nebijok — / Ugnelė 
šventa... Užkask ugnelę / Ir 
nebijok — Ugnelė šventa.” 
Tautosakos vaizdingumas ir 
mums neįprastas santykis 
tarp saulės ir mėnulio pasi
rodo Justino Marcinkevi
čiaus eilėraštyje „Poezija”: 

„Iš mano tylėjimo 
tu moki daryti žodžius 
ir prakalbinti tai, 
ko aš nežinau, jog turiu

Ir geraširdiškai leidi 
vadinti tai mano daina.

Mėnuo, sakau, 
saulužę vedė, sakau, 
pirmą pavasarėlį.”

Henriko Nagio žodžiai 
„Atskrenda sakalėlis / per 
žalią, žalią girelę... / Atsi
mušė sparnus mano paukš
tis/ į eglelę, sausą eglelę” 
(„Prisijaukinsiu sakalą”, 
1978) praeina eglelės nebūtį, 
išreikštą sekančiose eilėse ir 
randa gaivalingą erdvę 
žmogaus ir paukščio drau
gystėj: 

komprimitavus, jų veikla 
Vilniaus akademijoje staiga 
buvo nutraukta pop. Kle
menso XIV. Švietimo Komi
sija perorganizavo mokyklų 
ir U-to veiklą. Panašios ko
misijos buvo sudarytos 
Prancūzijoje, Austrijoje ir 
Prūsijoje. Mokslo vystima- 
sis ir kontrolė perėjo vals

tybei. Nuo to laiko lenkų 
kalba tapo oficialioji dėsty
mo kalba, nors užsieniečiai 
ir toliau dėstė lotyniškai.

1803 m. Rusijos caro 
Aleksandro I įsakymu, Aka
demija buvo pavadinta Vil
niaus Universitetu. Caro 
vyriausybė, suteikusi uni
versitetams gana didelį sa
varankiškumą, greitai pas
tebėjo, kad tai prieštarauja 
autokratijos interesams. 
Tad Vilniaus U-to statutas 
buvo keičiamas. Stiprėjant 
valdžiai, mažėjo U-to auto
nomija. Rusų imperijos uni
versitetuose susikūrus re
voliuciniams židiniams, ca
ras Mikalojus 1832 m. Vil
niaus U-tą uždarė. Univer
siteto uždarymas buvo 
skaudus smūgis Lietuvos 
kultūriniam ir visuomeni
niam gyvenimui. Kraštas 
neteko savo intelektualinio 
centro ir svarbaus švietimo 
židinio, iki pat nepriklauso
mos Lietuvos laikų.

Po pirmojo pasaulinio ka
ro, Lietuva atgavo nepri
klausomybę, bet Vilnius liko 
lenkų okupuotas 1919 m. ir 
Vilniaus U-tas buvo pava
dintas Stepono Batoro var
du. Tik prasidėjus II Pasau
liniam karui, žlugus Lenki
jai, Vilnius buvo užimtas 
Sovietų Sąjungos ir gražin
tas Lietuvai. Gausiai su
kauptos, dar neištirtos isto
rinės medžiagos U-to biblio
tekoje bei archyve, Lietuvos 
mokslininkams atvėrė pla- 
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„Kaip diena ir naktis. 
Kaip gyvasta ir mirtis. 
Kaip žiemą žydinti rykštė — 
nuostabiausia išliks 
žmogaus ir paukščio 
.draugystė”

Šio eilėraščio „draugys
tė”, kaip ir pats paukštis, 
turbūt yra simbolis vaiz

„Gėlė pasakė vėjui, kad ji pražys rytoj, 
0 vėjui pasigirdo, kad ji pasakė „tuoj”, — 
Tas pakuždėjo broliui, o brolis dar kitam, 
Jauniausiam ir linskmiausiam, kvailam ir nerimtam.

Ir tas atvarė debesį ir ėmė piltį lietų
Ir saulės krosnį išpūtė, kad ji karščiau spindėtų, 
Ir visą kaimą sujaukė ir dūko be galvos
Ir trankės klausinėdamas, kurios ji bus spalvos.

Ir nutarė nelaukusi pražyst gėlė gera, 
Ir plyšo drėgno pumpuro žalia skara, — 
Gėlė baltai pražydo, ir baltą gėlę tą 
Lingavo vėjas šaukdamas: „Balta, balta, balta!”

Apie nemokamą mokslą
Nepigus pasidarė ir ’’ne

mokamas mokymas”, ypač 
aukštasis. Kai vidurinis 
mokslas privalomas, visi, 

čias perspektyvas tirti lie
tuvių tautos ir lietuvių kul
tūros istoriją. Tačiau 1940 
m. Sovietų S-gai okupavus 
Lietuvą, Lietuvos istori
kams darbo sąlygos pasida
rė nebepalankios, ne tik dėl 
istorinės medžiagos naikini
mo ir gabenimo į Rusiją, bet 
ir dėl nepalankaus Sovietų 
S-gos nusistatymo pavergto 
krašto istorijos tyrinėji
mams.

Su Sovietų okupacija pra
sidėjo naujas Vilniaus U-to 
laikotarpis. Lietuva buvo 
atskirta geležine uždanga 
nuo Vakarų Europos pažan
gos. Joks naujas V. Europos 
mokslinis žurnalas, jokia 
nauja knyga negalėjo pa
siekti šio U-to. Kelios de
šimtys profesorių buvo at
leisti iš tarnybos. Visos stu
dentų korporacijos buvo už
darytos ir jų vietą užėmė iš 
komjaunuolių susidedąs 
komitetas. Buvo įvesta 
marksizmo-leninizmo 
katedra, kurios lankymas 
visiems studentams tapo 
privalomas. Vokiečiams 
užėmus Lietuvą, šis fakulte
tas buvo panaikintas, ir 
daugelis dėstytojų buvo pa
siųsti įkaitais į koncentraci
jos stovyklas. Neužilgo ir 
visas U-tas bei aukštosios 
mokyklos buvo uždarytos 
Lietuvoje.

1955 m. Vilniaus U-tas 
buvo oficialiai pavadintas 
Vinco Kapsuko vardu. Da
bartinis Vilniaus U-to rek
torius yra metematikas Jo
nas Kubilius. Kiti pasižymė
ję profesoriai yra prof. 
Brazdžiūnas - fizikoje; 
prof-iai Kazlauskas, Mažiulis 
ir Zinkevičius - baltistikoje 
ir lingvistikoje. Šiuo metu 
Vilniaus U-tas yra baltisti
kos centras. Tarp kitų daly
kų studijuojama ir prūsų 
kalba bei baltų kalbos san
tykyje su kitom Indo-Euro
piečių kalbomis.

Šiandieną Vilniaus U-tas 
serga visomis ligomis kaip ir 

duotei arba poetiškam „tik
rovės” regėjimui ir suprati
mui, kuris atskleidžia grožį 
ir suteikia džiaugsmo, lyg iš 
niekur nieko.

Lietuvių lyrikoj netrūksta 
gražaus vaizdo, atspalvių ir 
tono įvairumo. Iš tų eilėraš
čių, kurie atspindi liaudies 
dainų pasaulio dievus ir 
draugiškus augalus, savo 
linksmu tonu ir gyvu ritmu 
išsiskiria Vinco Mykolaičio - 
Putino „Pumpurėlis”, o jį 
seka Henriko Radausko 
„Gėlė ir Vėjas”:

kas jį baigia (o baigti nebe 
taip sunku, kai mokomasi 
”be atsiliekančių”, kai 
dvejetuko neberašoma) ver
žiasi į aukštąjį, labiausiai į 
pelningąsias profesijas —

mediciną, prekybą, tech
niką. Aukštoji mokykla daro 
atranką, rengia konkursi
nius egzaminus. Čia ir gims
ta ’’nemokamojo mokamu
mas”. Tokių egzaminų metu 
tėvų mokyklose daugiau ne
gu pretendentų. Tėvai mat 
nori ’’pasimatyt” su egzami
natoriais. Tai ir čia buvo 
rasta išeitis - korepetitoriai. 
Tai ’’specialistai”, padedą 
busimajam studentui pasi
rengti egzaminams.

Lengviausia į aukštąją 
patekti tam, kieno tėvas ar 
dėdė sekretorius ar kitoks 
partpareigūnas. Tokiam už
tenka telefono skambučio 
rektoriui ar dekanui. Per 
’’korepetitorių” stojant į 
mediciną, Lietuvoje kainuo
ja nuo dešimties iki penkio
likos tūkstančių rublių. Ir 
kaipgi paskui gydytojas, to
kią sumą paklojęs įstoda
mas, neims iš paciento, nors 
tam jau mirtis žiūrėtų į akis! 
Paskiausia - stojantys savo 
jėgomis, be dėdžių ir be ki
šenės. Tokių labai reta.

Apie tokį ’’konkursą” žino 
ir kalba visi. Aukštojo ir 
specialaus vidurinio mokslo 
ministerį H. Zabulį ’’Kultū
ros barų” korespondento 
užuomina, kad stojamuosius 
egzaminus į aukštąją mo
kyklą išlaiko tėvai, o ne vai
kai, labai erzina: 

kiti pasaulio senieji univer
sitetai. Baisiausia liga yra 
perpildymas. Milžiniškas 
studijuojančių skaičius ne
atstoja mokslo lygio aukštu
mo ir švietimo intensyvumo. 
Specializacija irgi grąsina 
pakirsti universalaus išsila
vinimo šknis.

Neturėdamas racionalios 
vystimosi raidos, visuomet 
buvęs politiniu įrankiu, Vil
niaus U-tas šiandien yra pa
vojuje. Ar jis ras jėgų išlai
kyti savo vardą yra sunkiai 
atsakytinas klausimas. Su 
juo turbūt susijęs ir lietuvių 
tautos likimas.

— Tokios kalbos man labai 
nepatinka. Jos žemina aukš
tųjų mokyklų rektorių auto
ritetą (’’Kultūros barai”. 
1978, 8 nr.).

Ministrui nepatinka kal
bos, o ne darbai. Ir tarybinis 
Aukščiausias teismas pas
merkia ne tuos, kurių ne
gražūs darbai, o tuos, kas 
anų darbus iškelia aikštėn...

’’Repetitoriaus problemą" 
seniai sprendžia ’’Švyturio" 
žurnalas. Įdomių duomenų 
paskelbė jis straipsnyje 
’’Kieno ateitis rūpi repeti
toriui?” (1981 m. nr. 12). Te
nai rašo: ’’Aukštojo mokslo 
problemų mokslinio tyrimo 
instituto profesinio orienta
vimo sektoriaus vadovo pe
dagogikos daktaro J. Aza- 
rovo apskaičiavimu, per 
penkeris metus repetitoriai 
šalyje surinko maždaug aš
tuonis milijardus rublių. Tai 
beveik metinis mūsų šalies 
vidurinių mokyklų biudže
tas. Įstatymas mokyti savo 
iniciatyva vaikus nedrau
džia, tačiau repetitoriai apie 
savo veiklą, tiksliau apie pa
jamas turėtų informuoti fi
nansų skyrius. Kartu priva
tūs švietėjai išeitų viešu
mon, būtų lengviau juos 
kontroliuoti.” Taigi už kyšį 
sumokėk pajamų mokestį ir 
kyšis bus įteisintas, bus ne
be kyšis. Tai galima vien 
stebuklų šalyje. Bet kai vi
sos varnos kranksi, reikia 
jas tildyti.

Kad būtų parodyta, jog 
partija ir tarybinė vyriau
sybė su kyšininkavimu 
aukštojoje mokykloje kovo
ja, buvo suregzta byla Vil
niaus pedagoginio instituto 
docentui, mokslinio komu
nizmo dėstytojui Sigitui Ru
dzevičiui (’’Tiesa”, 1981, nr. 
161, ’’Nubaustas kyšinin
kas”). Į Rudzevičių kreipusis 
studentė neakivaizdininke 
K. ir prašiusi įskaitos para
šo, be kurio negalinti laikyti 
baigiamųjų egzaminų. Ru
dzevičius už tą parašą paė
męs tūkstantį rublių. Už ky
šio ėmimą nuteistas aštuo
nerius metus kalėti, jo tur
tas konfiskuotas.

S. Rudzevičius, sako, tu
rėjęs būti likviduotas dėl ko 
kito; Byla buvusi tik prie
monė, o studentė K. - sau
gumo siųsta provokatorė. Ji 
apie mokslinį komunizmą 
nieko neišmaniusi. Dėstyto
jas įskaitos jai pasirašyti 
negalėjęs ir paklausęs, ar 
nenorinti repetitoriaus, ku
ris ją pamokytų. Studentė 
repetitoriaus prašiusi. Ru
dzevičius pažadėjęs repeti
torių už 200 rb. Toji sutikusi 
ir kitą dieną pinigus atnešu
si voke. Dėstytojas, netikri
nęs voko, įsidėjęs kišenėn. 
Einantį iš kabineto jį sulaikė 
ir voke rado ne 200, o tūks
tantį rublių. Kad būtų soli
džiau!..

Mokslinio komunizmo 
dėstytojas buvęs ’’blogas": 
dėstęs komunizmą, kokį ji 
mato ispanai, italai ir pran
cūzai, o ne rusai, atseit, Ru
dzevičius nuklydęs į euro
komunizmo šunkelius.

Taigi šios bylos šūviu bu
vo nušauti du zuikiai: atsi
kratyta nepageidaujamo 
dėstytojo ir parodyta, kad 
su kyšininkais institute ko
vojama.

Tačiau byla patvirtina 
kyšių ėmimą aukštojoje mo
kykloje (net ne per konkur
so egzaminus!), net moky
tojų ruošimo įstaigoje.

Koks pavyzdys busimie
siems auklėtojams!

G. Arnaitis
Iš Lietuvos pogrindžio 
’’Aušros” Nr. 29 (69) 

, ,. 1981 m. gruodis
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AŠ TURĖJAU DVIRATUKĄ
Viena didžiausių proble

mų dirbant su jaunimu yra 
jų susidomėjimo išlaikymas. 
Canberros Baltijos tuntas 
mėgina šią problemą spręsti 
sudarydamas kiek galima 
įvairesnę programą.

Be eilinių sueigų, kuriose 
praeinama normali progra
ma, kanberiškiai maždaug 
kas mėnesį šaukia specialias 
sueigas ar rengia iškylas. 
Neperseniausiai skaitėte 
apie jų keliones upėmis. Bet, 
štai kovo 21 d. mūsų skautai 
vėl keliavo. Šį kartą visas 
tuntas išjudėjo ant dviračių.

Gražaus sekmadienio 
priešpietį, prie Lietuvių 
Klubo pradėjo rinktis skau
tukai, tėveliai ir net draugai. 
Keistai atrodė atvykstančių 
automobiliai - kaip kokie 
priešistoriniai slibinai, pasi
šiaušę visokiausiais ’’ra
gais”. Bet nebuvo ko jų bijo
ti - tą įspūdį sudarė pakrauti 
dviračiai - ant mašinų stogų, 
bagažinėse, o kai kurių ratai 
kyšojo net pro langus...

Klubo kiemas niekad ne
buvo matęs tokio sąmyšio - 
kur tik pažiūri tik dviračiai 
ir dviratininkai. Susirinko 
virš 30; nuo mažiausio skau
to gintarėlio, iki pensininko 
rėmėjo, ir visi pasiryžę va
žiuoti!

Iškylautojai padalinti į tris 
grupes pagal amžių ir jėgas.

Mūsų vyrams milžinams - 
geltonšlipsiams (kurių vy
riausias 13 metų!) - vadova
vo patyręs dviratininkas, sk. 
vytis kandidatas Jonas Šlio
geris; abejonių nebuvo -. jis 
buvo pasiruošęs išbandyti 
savo grupės patvarumą. 
Jiems buvo suplanuota 
maždaug 40 km. kelionė 
įvairiausio tipo keliais. Ji 
prasidėjo dviračių takais ir 
paplentėmis. Išvažiavus iš 
Canberros miesto ribų, ke
lionė tęsėsi negrįstu keliu
ku, kuris, pagal vadovą, 
’’patikrino” ne tik dviračių 
spiruokles, bet ir dvirati
ninkų sėdynes... Tyčia ar ne, 
bet privažiavus keliuko galą, 
prišaky pasirodė tik pievos, 
tvoros ir avys... Bet ši prob
lema mūsiškių nesustabdė. 
Per tvoras, .per pievas, pro 
avis (nežinia kas ko daugiau 
bijojo - avys skautų, ar 
skautai avių!..), kol vėl pa
siekė šunkelį, kuriuo priva
žiavo prie plačių Canberros 
dviračių takų.

Užvažiavus ant tako, 
brolis Jonas pagreitino tem
pą, nes jam atrodė, kad jo 
grupė dar turi per daug ne
išnaudotos energijos. Taip 
pakeliavus apie 8 kilomet
rus, mūsų vyrukai pajuto, 
kad ši iškyla nebe juokai!.. 
Sustojus minutei pailsėti ir 
atsigerti, nuo darbo virpėjo 
kojos, o ilgai ilsėtis negalėjo, 
nes iki iškylavietės (ir pie
tų!) liko dar 10 km. ir tik 20 
minučių. Pavėlavus - garan
tuotai dešrelių nebeliks! Tad 
vėl ant dviračių ir - pirmyn! 
Artėjant prie tikslo - dau
giau laimės negu planavimo 
dėka - susitiko raudonšlip- 
sius ir į iškylavietę prie eže
ro atvyko drauge.

Raudonšlipsių kelionė bu
vo žymiai trumpesnė. Jie 
važiavo tik apie 18 kilomet
rų. šiai grupei vadovavo se
nieji vilkai - Ridas, Rika ir 
Mindaugas, kuriuos prižiū
rėjo sesė Vida ir dėdukas 
Kubilius (svečias iš Adelai
dės). Grupė pasižymėjo tuo, 
kad joje keliavo jauniausias 
ir vyriausias’iškylautojas - 

tai buvo gintarėlis kandida
tas Neris ir minėtas dėdu
kas. Kitus grupės narius su
darė 7 paukštytės ir vienas 
vilkiukas. Jų kelionė vyko 
vien tik dviračių takais, ne
skaitant visos serijos laiptų 
važiuojant per C.C.A.E. ir 
trijų aukštų mašinų statymo 
stoties. Ši grupė įrodė, kad 
ne vien tik skautai gali mo
kintis: vargšė sesė Vida visą 
laiką turėjo problemų su bė
gių keitimu. Tad skautukai - 
žinovai, po ’’atskaitytos pas
kaitos” apie bėgių keitimą ir 
po to sekusios demonstraci
jos, supažindino ją su visom 
bėgių keitimo paslaptim ir 
po to, jai kelionė vyko leng
viau ir sklandžiau..;

Daugeliui keliavusių su 
šia grupe, kelionė buvo pir
ma tokio ilgumo ir artėjant 
prie jos galo ne tik jaunieji, 
bet ir suaugę ėmė pavargti 
ir kitokiom akim žiūrėjo į 
kalnelius. Tačiau pabaiga 
buvo puiki - virš dviejų kilo
metrų į pakalnę, kad net vė
jas švilpė pro ausis! O prieš

uiom m.

Canberros skautai dviratininkai pasirengę į žygį

Egzilų sueiga
Gegužės 28 d. vakare, 

Lietuvių Klube Banks- 
towne, susirinko Egzilų 
Skautų S-gos (AASE — 
Australian Association of 
Scouts in Exile) vadovybė 
savo metinėn sueigon, 
1982-83 m. kadencijos orga
nams išrinkti ir veiklą ap
tarti.-Posėdyje be pačių va
dovų dalyvavo ir šioje orga
nizacijoje dalyvaujančių 
tautybių skautų-čių delega
cijos, viso apie 30 asmenų.

ASSE pradžia siekia 
1954.3.21, kai tuomet susi
rinkę sovietų okupuotų 
kraštų skautininkai nutarė 
steigti Geležinės Uždangos 
Kraštų Skautų S-gą, 
1957.10.15 perorganizuotą į 
AASE. Jai priklauso N.S.W. 
gyvenančių estų, latvių, lie
tuvių, rusų, ukrainiečių ir 
vengrų skautai-tės. S-gos 
tikslai: brolybės ugdymas 
savo narių tarpe, artimesnio 
bendradarbiavimo išvysti- 
mas, savo tautinių papročių 
išlaikymo skatinimas, skau- 

. tybės idealų, kurie yra už- 
j gniaužti gimtuosiuose kraš

tuose, propagavimas, palai
kyti ryšius su kitomis egzilų 
skautų organizacijomis pa
saulyje, siekti draugiškų, 
broliškų ryšių su australų 
skautų organizacijom.

Šito siekiama per tarpu
savį bendradarbiavimą bei 
egzilų skautų ruošiamus pa
rengimus: stovyklas, atleti
kos sąskrydžius, plaukimo 

pat kelionės galą dar viena 
staigmena - pamatyti kitu 
taku atvažiuoją geltonšlip- 
siai! Staiga dingo nuovargis 
ir (beveik) višk. pasileido 
lenktyniauti. Kas laimėjo ne 
visai aišku.

Trečioji grupė susidėjo iš 
jaunesnių vilkiukų, gintarė
lių ir aguonyčių. Jiems va
dovavo, ar iš pradžių bent 
mėgino Geraldine Martišie
nė, Rasa Mauragienė ir Ro
mas Šilinis. Vadovai buvo 
nustatę lengvą kelią - kokius 
8 km. gerais dviračių takais 
pagal parkus ir ežerą. Ta
čiau vos kelionei prasidėjus 
įvyko ’’valdžios perversmas” 
- naujuoju vadu pasidarant 
šešiamečiui Petrui Šiliniui.

rungtynes, pobūvius, tarp- 
skiltines varžybas, konkur
sus ir kt.

Sueigą atidarė AASE 
pirm. G. Portelli. Padarius 
pranešimus ir aptarus įvai
rius veiklos aspektus, buvo 
išrinkti valdomieji organai. 
S-gos pirmininku perrinktas 
G. Portelli (rusas skautinin
kas), vicepirm. R. Dechnitz 
(ukrainietis), sekretorium - 
J. Zubrickas, ižd. - D. Strikis 
(latvė), apdovanojimų komi
teto registratorius - K. He- 
vesi Bod (vengras), turto 
patikėtinis - U. Valgamae 
(estas). Revizoriais liko rusų 
ir ukrainiečių atstovai.

Sueigoje dalyvavo ir Vik
torijos Egzilų Skautų S-gos 
- ESGAV (Ethnic Scout & 
Guide Association of Victo
ria) vicepirm. s. H. Antanai-

VIETOJ PADĖKOS

Skautų vadovai šių dienų 
Australijoje turi daug kliū
čių, kad išvysčius lietuvišką, 
skautišką veiklą. Galbūt pati 
sunkiausia problema yra 
pritraukti vaikus i lietuvių 
skautų eiles ir juos tose ei
lėse išlaikyti. Vaikams da
bar prieinama labai daug 
įvairių pramogų. Juos išlai
kyti skautuose reikia, kad 
skautiškoji veikla būtų pa
traukli, įvairi ir reikšminga.

Taip besvarstant, Can
berros ’Baltijos” tunto

mtANKCJ
Leidžia Australijos Rajono Spaudos Skyrius. Rašinius 
siųsti: v.s. B. Žalys, 9 Lloyd Ave., Yagoona, N.S.W. 2199

Ir vadas ir jo padėjėjai - pil
ni entuziazmo ir smalsumo. 
Tai kaip laikysies nustatyto 
kelio, kai pamatai gražią 
pievelę, vedančią į parką? 
Reikia važiuoti pasižiūrėti. 
Ten matyti dar daugiau vai
kų - tai kas, kad kelio nėra, 
pieva minkšta, važiuoti 
smagu. Taip bevažinėjant 
aplinkiniais keliais, mūsų 
jauniausieji atsirado iškyla- 
vietėje tik kokias 10 minučių 
vėliau negu kitos grupės.

Ir šios grupės kelionė ne
apsiėjo be nuotykių. Varg
šės Geraldinos kelnės įsisu
ko į retežį, o sesė Rasa taip 
smarkiai mynė pedaliais, 
kad jų vienas net nukrito 
(nors džentelmenas Romas 

tis, padaręs pranešimą apie 
šią organizaciją, kurios pag
rindiniais tikslais esą etninių 
skautų organizacijų pripaži
nimas australų skautų ir pa
saulinės skautijos plotmėje, 
remiantis tuo, kad skautiš
koji veikla sovietų okupuo
tuose (ar jų orbitoje esan
čiuose) kraštuose esanti už
drausta. Jis taip pat padarė 
užuominių dėl abiejų orga
nizacijų bendradarbiavimo 
išvystymo. Pakvietė Vikto
rijoje, Anglesea apylinkėse, 
1983 m., per Anzac ilgąjį sa
vaitgalį ruošiamon Viktori
jos egzilų skautų-čių jubilie- 
jinėn - skautybės 75-mečio 
— stovyklon.

Jo pranešimas egzilų 
skautų buvo labai šiltai su
tiktas.

Posėdis užbaigtas šeimi
ninkų, lietuvių skautų-čių j 
suruošta kavute ir sumušti
niais.

B.Ž.

•vadovybei ir kilo sumany
mas pasikviesti Sydnejaus 
skautes akademikes, kad jos 
pravestų canberriškiams li
tuanistinę savaitgalio sto
vyklą. Taigi, perdavėm 
joms stovyklos vadovybę ir 
programos pravedimą. 

Praėjus stovyklai ir pa
klausus skautų, paukštyčių 
ir vilkiukų, kaip patiko sto
vykla, atsakymas buvo: 
’’Labai gerai!”. Jie pasakojo 
apie lietuviškų papročių, 
vaidinimus, kostiumų ruoši
mą, griežtą palapinių tikri
nimą, bauginančias nakties
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jį greitai pataisė).
Kiek jaunesnieji pavargo - 

sunku pasakyti, nes tik bai
gus kelionę jie jau lakstė ir 
laipiojo po medžius.

Iškylautojus prie ežero 
pasitiko susirinkęs nemažas 
būrys tėvų. Visiems atsira
dus iškylavietėje, buvo kuo
ne 50 žmonių ir ’’piknikas” 
tęsėsi iki sutemų.

Išvada: būti Baltijos tunto 
skautu yra įdomu!

s.v.J. Kovalskis

skyrelis

BROLIAMS IR SESĖMS 
KORESPONDENTAMS! 

Prieš kiek laiko, pakvies
tas Rajono Vado, sutikau 
perimti Rajono Spaudos 
Skyrių, o tuo pačiu ir reda
guoti skautų-čių skyrelį 
"Mūsų Pastogėje".

Kiek žinau,' šis 
buvo populiarus tarp jį 
skaitančių vyr. brolių-sesių 

■ir, tikiuosi, toks liks ateity
je. Bet, kad jis būtų tikrai 
įdomus, reikalinga jūsų visų 
talka: remkite jį straips
niais, korespondencijomis, 
piešiniais, fotografijomis... 
Siųskite skyrelio redakto
riui savo sugestijų, patari
mų, kritikos. Įjunkite pačius 
jauniausius, ypač tuos, kurie 
lanko savaitgalio mokyklas 
ar lituanistinius kursus. Kai 
turėsime daugiau įdomios 
medžiagos ir pats 
"SKAUTŲ PADANGĖJE" 
skyrelis tankiau pasirodys.

Būtų gera, kad savo ko
respondentus (ar asmenis, 
kurie rūpintųsi žinių tiekimu 
spaudai) turėtų kiekvienas 
vienetas: skautai-tės, aka
demikai, skautininkai ir 1.1.

Dalis jūsų prisiųstos me
džiagos bus persiunčiama ir 
kitai, skautiškai, spaudai į 
užjūrius.

Straipsniai - korespon
dencijos pageidaujama ne 
per ilgiausi. Rašant kokia 
specialia tema ilgesnį darbą, 
geriau iš anksto susitarti su 
redaktorium. Piešines da
ryti juodu tušu ant balto po
pieriaus. Fotografijos ge
riausiai tinka ne spalvotos, o 
jei spalvotos - kad būtų ryš
kios. Ir - rašykite tuoj 
po sueigos, iškylos, stovyk
los ar kokio kito įdomaus 
įvykio; nelaukite poros mė
nesių ar daugiau, nes po to 
jūsų rašinys pasidarys pa
senęs, nebeįdomus.

Iš anksto dėkingas ir lau
kiąs jūsų visų talkos.

v.s. Bronius Žalys, 
Rajono Spaudos Skyriaus

Vedėjas

sargybas... Iš pokalbių ryš
kėjo, kad stovykla sužadino 
vaikų vaizduotę, davė žinių 
ir paliko gilų įspūdį.

Sesėms akademikėms 
reiškiu labai didelę padėką 
už įdėtą darbą ir tikiuosiu, 
kad ir ateity rasime būdų 
bendradarbiavimui skautiš
koje veikloje.

s.v.v.sl. Ridas Daukus 
v, tuntininkas
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LAIŠKAI REDAKCIJAI
KODĖL NE SILKĖS?..

Gegužės 31 d. Mūsų Pas
togės vedamasis patiekė pa
vyzdį apie silkes. Deja, toks 
samprotavimas mums negali 
būti pavyzdys ir negalime 
juo vadovautis. Girdi, žudo
mės patys save dėl nieko, ar 
ne vistiek, kurioje krautu
vėje ir pas ką perkame sil
kes. Ar silkių pirkimas iš 
tikrųjų yra toks jau nekaltas 
žestas, dėl kurio neturėtume 
rūpintis?

Ar čia nėra toji pati min
tis, kurią kadaise Leninas 
mokė savo bolševikus, kad 
demokratiški Vakarai par
duos sovietams ir paskutinę 
virvę, kuria jie pakarsią ka
pitalistus?

Šiandien - iš ko perki ir 
kam parduodi - yra aukšto
sios politikos reikalas, nes 
kaip tik su prekyba, sankci
jomis, blokadomis ir tam 
panašiais veiksmais veda
mas karas su priešu. Tiesa, 
kad karas sunkiai vyksta dėl 
to, kad Vakaruose dar daug 
tokių turime, kurie žiūri tik 
momento naudos, tik trum
po pasitenkinimo, o nemato, 
kokią virvę priešas iš to 
mums suka. Kas kas, bet jau 
mes, turėtume į tai giliau 
įsisamoninti ir klaidų neda
ryti.

Dabar pažiūrėkime koks 
yra mūsų atvejąs, dėl ko 
mes nesutarime. Mes daug 
kur esame priversti pasi
naudoti priešo patarnavi
mais, būtent ten, kur kito
kios išeities nėra, kitaip sa

Etninių...
Atkelta iš psl. 3

jaunojoj kartoj dingsta ir 
lietuvių kalbos vartojimas. 
Jei kiek jaunosios kartos ir 
tebesispiečia apie lietuvių 
židinius ar institucijas, tai 
dėka kilminės sąmonės. 
Mišriose vedybose lietuvių 
kalba paprastai visai iš
nyksta, o ir tokie asmenys 
tik išimtinais atvejais besu
tinkami lietuvių sambūriuo
se. Koks procentas Austra
lijos lietuvių sukuria mišrias 
šeimas, sunku pasakyti. 
Lietuvių kunigų patarnavi
mo juk ne visi kreipiasi. Pa
vyzdžiu paimsime Melbour- 
ną. Tarp 1978 ir 80 metų pa
baigos, t.y. per trejus metus 
lietuvių kunigas sutuokė 19 
šeimų, iš jų 12 mišrių ir 7 
tarp lietuvių. Mišrių vedybų 
tat 63%. Šis faktas nėra 
daug žadantis lietuvybės 
pratęsimui. Negalime to 
fakto jokia psichologine teo
rija teisinti, nors dažnai ir 
matome Amūrą šaunant ten, 
kur svetima,priešybė, kur 
intriguoja. Man bent atrodo, 
kad meilė atrandama ten, 
kur jos dairomasi.

Minėjome, kad lietuvybei 
išlaikyti svarbiausia atrama 

■ kalba. Airiai, matome, ir 
kalbą praradę daugumoje 
išliko airiais ir išeivijoje ir 
namuose. Atgavę nepri
klausomybę (kad ir be šiau
rinės dalies, be Belfasto) 
ėmėsi atkurti ir savo senąją 
keltiškąją kalbą. Tas pats su 
žydais. Oskaras Milašius, 
žymus poetas prancūzų lite
ratūroje, kilęs iš Lietuvos, 
bet jaunystėje kalbėjęs len
kiškai, jaunas atsidūrė 
Prancūzijoje. Jo motina 
buvo persikrikštijusi žydė. 
Lietuvai atsikuriant, Ver- 
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kant, esame priversti daryti 
prekybinius sandėrius. Bet 
kas mus verčia naudotis 
priešo agentūromis važiuo
jant į Ameriką, užsivilkti jo 
ženklais treningus ar uni
formas, pirkti jo krautuvėse 
prekes ar suvenirus? Kas 
verčia? Ar mums tas ne
svarbu? Bet kaip tada gali
me pateisinti savo veiks
mus, kad mes vedame kovą 
su savo tautos pavergėjais?

Kai vieni šiems dalykams 
esame nejautrūs, tai kiti 
galbūt perjautrūs, bet nie
kas negalėtų pasakyti, kad 
neteisūs arba kvaili. Šių 
skaudžių mums įvykių netu
rėtume taip interpretuoti, o 
pasistengti juos giliau su
prasti. Ar Australijos vy
riausybei užklausimas Pa- 
baltiečių Komiteto dėl iš 
Lietuvos atvykstančių dai
nininkų nelegalių koncertų 
mums nieko nesako? Ar tos 
visos mūsų garbingų autori
tetų rekomendacijos, atsi- 
dūrusios šiukšlių dėžėse, 
mums nieko nesako? Juk iš 
tų šiukšlių dėžių ne mes pa
tys jas išsigraibėme, o 
mums kiti jas išgraibė ir pa
rodė. Kas tie kiti? Tai galėjo 
būti liberalai, norėdami mus 
sugėdinti arba pati KGB, 
norėdama mus sukiršinti.

Taigi nei teisinkimės, nei 
kaltinkime, nes gėda mums 
visiems dėl tokio elgesio, dėl 
tokio neapdairumo.
. Neseniai gavome žalią la
pelį. Perskaičiau ir susimąs
čiau: kas atsitiko, kad tokio 
nekalto turinio lapelio nega-

sallio konferencijos metu O. 
Milašius buvo vienas reikš
mingiausių talkininkų, 
redagavo bei vertė tarptau
tinės reikšmės raštus. Pir
masis Lietuvos pasiuntinys 
Paryžiuje, vėliau pasiunti
nybės patarėjas. Yra išver
tęs daug lietuvių kūrinių į 
prancūzų kalbą. Jurgis Bal
trušaitis, žymus . .poetas, 
jaunas patekęs į Maskvą, 
ten studijavęs, vedęs rusę, 
buvo beveik visą nepriklau
somos Lietuvos gyvenimą 
mūsų pasiuntiniu Maskvoje. 
Išaugino gražiai lietuviškai 
kalbantį sūnų taip pat Jurgį, 
kuris Kauno universitete 
dėstė meno istoriją. Rašyto
jas ir diplomatas Ignas Šei
nius buvo vedęs švedę. Tu
rėjo vieną sūnų, kuris tebe
gyvena Švendijoje, bet apie 
lietuvius nieko nenori žinoti. 
Negalima sutikti su tais, ku
rie išeivojeje mišrias šeimas 

, lietuviškam reikalui visai 
nurašo. Jei tokios šeimos bei 
jų vaikai ir bus nutolę nuo 
lietuvių bendruomenės, ta
čiau jie gali išlikti nuoširdūs 
draugai lietuvių tautai ir, 
rimtam reikalui iškilus, 
ateiti su pagelba. Šakalio į 
Švediją atvyko pasiimti iš 
JAV jojo tetos ne lietuvių 
kilmės vyras. Australijoje 
turime keletą viduriniosios 
kartos mišrių šeimų, kurių 
abu tėvai ir vaikai aktyvūs 
lietuviškoje veikloje.

Lietuvių išeivijos
išlikimas nesiremia nei 
kompaktišku susigrupavimo 
jausmu, nei savita religija ar 
skirtingais rasiniais bruo
žais. Tenka todėl iš naujo 
perkratyti ir suformuluoti 
lietuvio išeivio prasmės 
turinį bei ideologinę bazę. Ji 
tegali būti talka tautai išlikti 

* krašte ir būti jos ambasado
riais laisvajame pasaulyje. 

Įima atspausdinti mūsų laik
raščiuose, kad reikia ieškoti 
kitų priemonių jam paskelb
ti. Ko bijomės, kas čia netie
sa? Nejaugi taip žemai mūsų 
laikraščiai nusmuko, kad bi
josi tiesos pasakyti.

Baikime tas nesantaikas ir 
žiūrėkime į ateitį, ką galime 
padaryti, kad atstatytume 
ramybę ir broliškumą, nes 
kitu atveju ir vieni ir kiti 
paliksime kalti, nesupratę 
tikrojo pavojaus, kurį mums 
priešas režisuoja.

A. Mauragis

Gerb. Redaktoriau,

Su apgailestavimu seka
me mūsų sporto vadovų ki- 
virčius spaudoje ir susirin
kimuose, dėl išvykos į Pa
saulio Lietuvių Dienas Or
ganizacinio Komiteto pasi
rinkimo kelionių agentūros, 
kuri nei AL Bendruomenei, 
nei ALFAS laikoma nepri
imtina. Nesvarbu, kokie tų 
požiūrių motyvai: tautiniai, 
politiniai ar moraliniai, jie 
mums privalomi ir turėtų 
mus įpareigoti. Argi mes jau 
taip paskubom pultume sės
ti į Aerofloto lėktuvą, jei šis 
pasisūlytų mus nuskraidinti 
į Čikagą dykai? Kaip ten be
būtų, esame politiniai emig
rantai ir politiškai žiūrėdami

Veikla ir gera valia
Mūsų išeivijos visuomeni

nė veika remiasi savanoriš
kumu ir gera valia. Pasiim
damas visuomenines parei
gas, niekas nesitiki iš to tu
rėti asmeniškos materiali
nės naudos, kuri paprastai 
yra svarbiausias karjerizmo 
akstinas. Dalyvauti visuo
meninėj veikloj, reiškia ne 
tik pašvęsti dalį savo laisva
laikio- bendruomenei, bet ir 
pasidaryti su tuo surištų as
meninių išlaidų, kurios daž
niausia nėra grąžinamos. 
Dirbti nesiekiant asmeniš
kos naudos, reiškia dirbti iš 
idealizmo. Ilgokoj mūsų po
kario išeivijos istorijoje šios 
rūšies idealizmo nestokojo
me. Bent pirmaisiais metais 
jis liejosi per kraštus. O ir 
dabartiniu laiku jis nėra iš
blėsęs. Nors vyresniųjų ei
lės gerokai praretėjusios, 
bet organizacinis gyvenimas 
tebevyksta pilnu tempu. 
Net steigiamos naujos orga
nizacijos.

Tačiau kaip visur, taip ir 
visuomeninėje veikloje ne- 
apseinama be įvairių sutri
kimų, kurie šį mūsų idealiz
mą žlugdo ar net profanuoja. 
Vieni šių reiškinių nėra 
reikšmingi, tačiau kiti išsi
plečia į viešus konfliktus, 
kurie neteikia mums garbės 
ir atneša sunkiai atitaisomos 
žalos mūsų tautiniams sieki
mams. Labiau suprantami 
asmeniško pobūdžio susikir
timai, kur gali būti laimėtojų 
ir pralaimėtojų. Tačiau tau
tiniame darbe šie motyvai 
negalioja, ir laimėtojų ar 
pralaimėtojų neturėtų būti. 
Ką laimime, laimime visi, 
dėl pralaimėjimo greičiausia 
nukenčiame taip pat visi, 
nes tai pakerta mūsų presti
žą ir tarpusavį pasitikėjimą. 
Kiekvienu atveju tarpusa- 
vės kovos, nesvarbu, kokia 
dingstimi jos būtų pradėtos, 
neteikia mums garbės ir

• atneša vien nusivylimą ir 
rezignaciją.

Viena šių susikirtimo 
priežasčių greičiausia, bus 
mūsų išpūstas, dažnu atveju 
liguistas individualizmas, 
kuris ne vieną nuveda į

■ I ‘ e '•&&! V'

į panašius reiškinius savo 
tautiniams interesams tik
riausiai nenusikalstame.

Išvykos Organizacinio 
K-to pirmininkas visiškai 
nesiskaito su bendruomenės 
vadovų nutarimais ir net 
reikalauja pašalinti ALFAS 
Valdybą. Savavališkai nu
traukė santykius su Adelai
dės sporto klubu ’’Vytis”, 
žodžiu, klysta ir kalti visi, 
išskyrus šios išvykos orga
nizatorius.'

Iš šalies stebint atrodo, 
kad niekas kitas, o išvykos 
Organizacinio K-to pirmi
ninkas savo besąlyginiu ir 
nesuprantamu prisirišimu 
prie vienos kelionių agentū
ros šią maišatį sukėlė. Kas 
svarbiau, ar gauti keliais 
doleriais pigesnį lėktuvo bi
lietą, sporto marškinėlius ir

Atsiranda užtarėjų
DĖMESIO VERTA 

INFORMACIJA
Iš Tasmanijos Mūsų Pas

togei p. St. Maurišius rašo, 
kad sovietinė propaganda 
prasiskverbia ir į lokalinius 
australų laikraščius net sta
tant pavydžiu okupuotą 
Lietuvą. Štai Naujosios Ze- 

klystkeliūs. ’’Jeigu mano 
nuomonė nepriimama, ge
riau tegu sužlunga visas rei
kalas”, tai šūkis ne vieno už
sispyrusio individualisto. 
Tenka apgailestauti, kad šis 
reiškinys yra gerokai išpli
tęs. Gal dėl šios priežasties 
jau keli dešimtmečiai mes 
vis klampojame toje pačioje 
baloje, pradedant bendruo
menės apylinke, baigiant 
vyriausiomis viršūnėmis.

Dar ir dabar atsiranda as
menų, kurie tikrąjį idealiz
mą suprofanuoja, įsijungda
mi į bendruomeninę veiklą 
siekiant populiarumo ir as
meniškos garbės, visuome
ninius ir tautinius interesus 
nustumdami į antrą planą. 
Nėra abejonės, kad šia 
dingstimi dalyvavimas mūsų 
tautinėj veikloj teatneša 
maža naudos. Vien buvimas 
vadovaujančiuose postuose, 
be dvasinio polėkio ir vizi
jos, menkai tepasitarnauja 
mūsų bendruomenei ir grei
čiausia ją įstumia į stagnaci
ja-

Ne kartą esame paste
bėję, kai tikrai pasišventę 
visuomenininkai, savo 
pareigas atlikę sąžiningai ir 
kiek jų sugebėjimai leido, 
buvo negailestingai ar net 
grubiai sukritikuoti ir iško
neveikti. Pozityvi kritika 
yra visokiariopo gyvenimo 
tobulintoja ir pažangos va
riklis. Kur kritika nepasie
kia, prasideda merdėjimas ir 
puvimas. Todėl neturėtu
mėm būkštauti kritiškos 
nuomonės, iš kurios kiek
vienas galime šio to pasimo
kyti. Bet blogiausia, kad be
kritikuodami dažnai nu- 
krypstame į asmenišką sąs
kaitų suvedinėjimus ir net į 
šmeižtus. Gal būtų kultūrin
giau, jei savo kritišką nuo
monę drįstumėm pasakyti 
paliestajam į akis, o ne už 
akių. Bet kiekvienu atveju, 
prieš pareiškiant savo kri
tiškas mintis ar nereikėtų 
pačiam pagalvoti, kaip aš tą 
patį darbą atlikčiau būda
mas jo vietoj.

bs

i 

agentūros etiketę ant sporto 
kelnaičių, ar išlaikyti bend
ruomenėj vienybę ir nede
moralizuoti mūsų sporto- 
jančio jaunimo, kuris ir taip į 
vyresniuosius žiūri kreiva 
akimi. A. Laukaitis į šį rei
kalą žiūri gana arogantiškai 
ir net diktatoriškai. ’’Ade
laidės Lietuvių Žiniose” jis 
rašo: ’’Visą atsakomybę, lie
čiančią išvyką, aš pasiimu 
pats”. Taigi nėra reikalo 
kam nors dėl to sau galvos 
sukti. Tačiau reikėtų atsi
minti, kad sportininkai yra 
sąmoningų bendruomenės 
narių vaikai, o ne avelių 
banda, kurią galima vežioti 
ir varinėti kur kam patinka. 
Kažkur čia per daug ambici
jų ir permažai geros valios.

V. Norvaiša

landijos provincijos laikraš
tis ’’Bay of Plenty Times” 
sovietiškai skelbia apie Lie
tuvą, kaip gražiai sukles- 
tėjęs susovietintas ūkis ko
lektyvinėse farmose.

Į tai atkirto tam pačiam 
laikraščiui ■ keliavęs 
)oN. Zelandiją tasmanietis 
<un. G.F. Jordan,S.J. pa
brėždamas, kad tame 
straipsnyje apie sovietinį 
ūkį Lietuvoje nepaduoti šal
tiniai, iš kur gauta medžia
gą. ’’Atsimintina, savo atsa-' 
kyme rašo Rev. G.F. 
Jordan, kad iki šiol niekur 
pasaulyje komunistinėje 
sistemoje nebuvo sėkmingas 
žemės ūkis ir visados bai
giasi bankrotu. Nė kiek ne
pasirodęs geresnis ir pra
moninis ūkis, grindžiamas 
centralizuotu planavimu ir 
laikosi tik pagelbstint galin
gai vakarietiškai technolo
gijai. Juo labiau aš priešta
rauju jūsų straipsniui kal
bant apie Lietuvą, kaip vie
ną iš trijų sovietinių baltų 
respublikų.

”Iš tiesų, rašo kun. G.F. 
Jordan, trys Pabaltijo res
publikos buvo 1940 m. so
vietų jėga okupuotos, bet jų 
dabartinis kaip sovietinių 
respublikų statusas nebuvo 
pripažįstamas Australijos ir 
N. Zelandijos vyriausybių 
iki 1970 m. Pasikeitus vy
riausybei Australija apgai
lėjo pripažinusi rusų okupa
ciją ir pripažinimą atšaukė. 
Pabaltijo respublikos to 
tikisi ir iš Naujosios Zelan
dijos vyriausybės.

Trys Pabaltijo respubli
kos faktiškai Sovietų Sąjun
gos okupuotos ir kolonizuo
jamos laikantis tos pačios 
politikos, kaip kad buvo prie 
caristinės Rusijos.

Tuos faktus ir dokumen
taciją galima gauti kreipian
tis į Baltic News P.O. Box 
272, Sandy Bay, Tasmania, 
7005.

Baigiu pasipiktinęs jūsų 
pastangomis nubaltinti dar 
vieną komunistinio totalita
rizmo niekingą aspektą.

(pas.) G.F. Jordan. S.J.”

Pastaba. Šia proga iškyla 
labai svarbus bendras klau
simas: išeivijos lietuviams 
reikia sukrusti rasti daugiau 
tokių draugų, kaip kunigas 
Jordan. Bendroji Australi
jos gyventojų nuomonė yra 
iki dabar, kad Australijos 
vyriausybė tebepripažįsta 
de jure rusų viešpatavimą 
Pabaltijy. Labai nedaug 
australų žino, kad ministeris 
pirm. M. Fraser tą pripaži
nimą atšaukė 1975 metų pa
baigoje.
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Leonas Baltrūnas

Nugalime ir prancūzus
ČIURLIONIO ANSAMBLIO SPORTINĖ VEIKLA VOKIETIJOJE

/PORTALE

Kad pagrindinis čiulionie- 
čių uždavinys buvo lankyti 
choro ir tautinių šokių repe
ticijas ir ruoštis koncertų 
turams po visą Vakarų Vo
kietiją, tai, vis dėl to jaunieji 
dainininkai rasdavo laiko 
vakarais išsiblaškyti ir 
draugiškose tinklinio, stalo 
teniso ar šachmatų varžy
bose praleisti laisvąjį laiką. 
Daug kartų teko draugiško
se krepšinio ir tinklinio var
žybose susitikti su tuebin- 
geno ir Reutlingeno lietu
viais. Daug kartų teko žaisti 
su įvairiais prancūzų kariais, 
bet didžiausias nuotykis 
čiurlioniečių sportiniame 
gyvenime buvo, kada po pa
saulinės sporto olimpiados 
Londone, prancūzų krepši
ninkai laimėję sidabro me
dalį, finale pralaimėdami 
prieš amerikiečius buvo la
bai garbingai sutikti Pary
žiuje, panašiai, kaip Lietu
vos krepšininkai buvo su
tikti Kaune po Europos 
krepšinio pirmenybių Rygo
je-

Kaip amerikiečių okupuo
toje zonoje, lygiai taip ir 
prancūzų zonoje vietos ka
riuomenės daliniai turėjo 
zonos karių krepšinio pir
menybes. Prancūzų okupa
cinės kariuomenės krepšinio 
nugalėtojas buvo Offenbur- 
go kariųklubas ’’Jules Noel”, 
kuris suorganizavo įspūdin
gą krepšinio turnyrą į kurį 
pakvietė dalyvauti Prancū
zijos krepšinio rinktinę, ku
rioje žaidė prancūzų olimpi
nės komandos kapitonas 
Bonevie Michael, Offner 
Raimond, Chanorel (abudu 
rinktinės dalyviai) ir Gravas 
Aune, Perniceni Jean, 
Voydet Roger ir Deffin Jean 
(visi internacionalai - Pary
žiaus rinktinės nariai). Vie
tinė prancūzų karių spauda 
skelbė, kad tai prancūzų 
olimpinė rinktinė. Be to dar 
buvo pakviesti Baden Bade
no apskrities prancūzų karių

Skelbimas

ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJŲ GARSINIMAS

Tėvas, Sūnus ir 
Šventoji Dvasia

Mūsų kalbos vertimas Jono 1:1, 2, nėra taip labai aiš
kus, ir todėl gali atrodyti lyg kad "Žodis” arba Logos yra 
tas pat asmuo kaip ir Dievas. Nesusipratimas pasirodo 
žodžiuose ”ir Žodis buvo Dievas”. Graikų kalbos tekste 
tas pareiškimas daug aiškesnis, nes jame pasirodo skir
tumas tarp Logos, Jėzaus, kurs šitoj vietoj vadinamas 
Dievo vardu ir tarp paties Dievo Tėvo.

Šitame tekste žodis Dievas yra išverstas iš graikų žo
džio Theos, reiškiančio galingasis, todėl pats skaitytojas 
turi nutarti ar tas žodis taikomas į Jehovą, didįjį Visaga
lį, arba į jo Sūnų, Kristų Jėzų, anksčiau vadinamu Logos, 
kurs taip pat yra Galingas. Tas pats žodis theos vartoja
mas 2 Korintiečiams 4:4, kur kalbama apie Šėtoną kaip 
apie "šio pasaulio dievą” — galingą valdovą.

Aišku tat, kad Logos, Jėzus, kurs buvo ’’padarytas kū
nu”, buvo Jehovos veikėjas. Nebuvo tai pats Jehova, Vi
sagalis Dievas. Įdomu čia pastebėti, kad Pirmos Mozės 
Knygos aprašyme apie tvėrimą, pasakyta: ’’Padarykime 
žmogų į mūsų paveikslą”. Čia Jehova kalba į Logosą, aiš
kindamas ir tvarkydamas tvėrimo darbą. — 1 Mozės 1:26.

Bus daugiau

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

PRISIMINIMAI

nugalėtojas ir prancūzų zo
nos D.P. krepšinio meisteris 
’’Čiurlionis”.

Gavus pakvietimą daly
vauti šiame turnyre ir ži
nant, kad iš Paryžiaus atva
žiuoja tokia stipri prancūzų 
komanda, buvo nutarta pa
sikviesti iš amerikiečių zo
nos kelis pajėgesnius mūsų 
krepšininkus. Tuo metu, 
mūsų geriausi krepšininkai 
iš Sheinfeldo ir Kempteno 
stovyklų buvo išvykę gas
trolėms į Prancūziją ir lai
mei broliai Norkai, kažkokiu 
būdu buvo užsilikę ir kartu 
su Ošlapu ir Sventicku at
vyko padėti čiurlioniečiams.

1948-tų metų rugsėjo 
mėn. 17 d. čiurlioniečių 
krepšininkai atvyko į Villin- 
geno miestelį, kur turėjo 
įvykti pirmosios šio turnyro 
rungtynės. 21-mą valandą, 
gražioje krepšinio salėje į- 
vyksta čiurlioniečių pirmo
sios rungtynės su Baden- 
Badeno prancūzų kariuome
nės nugalėtoju. Baltoje uni-

Čiurlioniečiai krepšininkai Freiburge. Iš k. (baltose uni
formose!: Baltrūnas, Giedraitis, Karazija, Kavaliūnas, 
Kazėnas. Klūpo Savrinavičius, Johnsonas, Aukštuolis ir 
Jer šovas

Tęsinys

formoje išsirikiuoja čiurlio- 
niečiai— Baltrūnas, Jeršo
vas, Johansonas, Ošlapas, 
Sventickas, Vytautas ir Al
gis Norkai. Nuotaika įtemp
ta, nes salė pilna žiūrovų, 
kurių tarpe aukšto rango 
prancūzų karininkai su bliz
gančiais medaliais ir mūsų 
džiaugsmui - gana daug lie
tuvių. Pradėjus rungtynes 
jaučiame, kad bus sunkumų 
su prancūzų teisėjais, nes jų 
taisyklių interpretacija kiek 
skirtinga. Greit apsipranta
me su naujovėmis ir džiau
giamės kad vienas iš teisėjų, 
buvo mums visai ’’žmoniš
kas", tai Prancūzijos tarp
tautinis teisėjas Bionac. 
Pirmą kėlinį baigiame re
zultatu 14-6, kas įrodo, kad 
visą dėmesį kreipėme į gy
nimą ir apsipratus su teisė
javimu, pradėjome daug 
laisviau žaisti ir baigiame 
pirmąsias rungtynes rezul
tatu 34-16.

Antrosios rungtynės vyko 
tarp prancūzų rinktinės ir

VENGRAI EUROPOS 
ČEMPIONAI

Kiekvienais metais, kada 
Rusija dalyvaudavo pasaulio 
šachmatų olimpiadoje visuo
met laimėdavo pirmą vietą 
ir aukso medalį. Staigmena 
įvyko 1978 metais Buenos 
Aires mieste, kai vengrai 
nustebino pasaulį laimėję 
pirmą vietą tų metų olimpi
adoje ir privertė rusus pasi
tenkinti antra vieta.

Šiais metais tie patys 
vengrai Europos tarpvals
tybinėse komandinėse šach
matų varžybose perėmė 
pirmavimą iš rusų laimėję 
pirmą vietą ir kartu Euro
pos pereinamąją taurę.

PROGRESUOJA ANGLI
JOS ŠACHMATININKAI

Istoriniai duomenys rodo, 
kad šachmatais jau buvo 
žaidžiama maždaug prieš 
1500 metų Indijoje. Spėja

Offenburgo prancūzų zonos 
kariuomenės meisterio 
Jules Noel. Buvome nustebę 
pamatę Offenburgo koman
doje žaidžiant du mūsų tau
tiečius. Tai Daukša ir Puze- 
lis. Sužinojome, kad Algis 
Daukša ir Jules Noel trene
ris ir kartu su jais žaidžia. 
Įdomu buvo sekti šias rung
tynes, nes turėjome arčiau 
susipažinti su prancūzų 
rinktinės žaidimu. Nustebo
me radę mums labai pažįs
tamą žaidimo būdą. Pasiro
do, kad Lietuvos rinktinės 
krepšininkas Mykolas Ruz- 
gys, karui pasibaigus, kelis 
metus treniravo Prancūzijos 
krepšinio rinktinę Paryžiuje 
ir jo perduotas mokslas "bu
vo mums labai lengvai su
prantamas. Prancūzijos 
rinktinė savo pirmąsias 
rungtynes laipii gana užtik
rintai 47-29 (26-13).

Kitą rytą autobusu važia
vome per visą gražųjį 
Schwarzwaldą kol pasiekė
me antrąją turnyro vietą — 
Offenburgą. Čia pirmose 
rungtynėse Baden-Badeno 

ma, jog po keletos metų šis 
žaidimas persimetė į Angli
ją. Yra legendų„kur ap
rašoma šachmatų atsiradi
mas Persijoje.

Nesileidžiant į šių spėlio
jimų eigą, pasaulis turi būti 
dėkingas šachmatų išradėjui 
už tokį puikų žaidimą, kuris 
teikia tiek daug malonumo 
milijonams žmonių.

Grįžtant prie Anglijos 
šachmatų progreso, tenka 
priminti, kad tik 1975 metais 
pirmasis anglas išsikovojo 
pasaulio šachmatų didmeis- 
terio titulą. T. Miles lai
mėjęs titulą sakėsi to pasie
kęs pasinaudodamas finan
sine parama, suteiktą iš 
šachmatų mėgėjo turtuolio 
J. Slates. Vėliau šis minimas 
turtuolis įsteigė šachmatų' 
šalpos fondą, kuris šelpė fi- , 
nansavo pirmaujančius 
Anglijos šachmatininkus.

Minimo fondo pagalba 
šiandieną Anglija turi pen
kis šachmatų didmeisterius 

kariai nustebina visus nuga
lėdami kariuomenės meiste
rį Jules Noel rezultatu 23-20 
(13-11). Galų gale atėjo čiur
lioniečių eilė stoti į kovą 
prieš prancūzų internacio
nalus. Kaip ir pirmose rung
tynėse didžiausias dėmesys 
buvo kreipiamasi į gynimą ir 
atgavus sviedinį, greitais 
puolimais buvo atakuojamas 
prancūzų krepšis.

Net nepajutome, kaip tei
sėjas švilpė pirmojo kėlinio 
pabaigą ir mūsų pačių 
nustebimui rezultatas rodė 
13-4 mūsų naudai. Nemanau, 
kad mūsų krepšinio istorijo
je būtų dar kitas panašus 
nuotykis, kur per internaci
onalines krepšinio rungty
nes, per vieną kėlinį, priešas 
būtų sugebėjęs įmesti tik 
vieną pilną metimą (kiti du 
taškai atsiekti iš baudų). 
Pradėję antrą kėlinį pajuto
me, kad prancūzai pasisavi- 
mo mūsų taktiką ir pradėjo 
labai kietai ir aštriai dengti. 
Nepadėjo prancūzams šis 
užsimojimas, nes mūsų Al
gis ir Vytautas Norkai, kaip 
vijurkai praslysdavo pro 
prancūzų gynimą, o Baltrū
nas nuimdavo atšokusius 
sviedinius ir gražūs deriniai 
tarp mūsų žaidėjų atėmė 
prancūzų paskutines viltis. 
Rungtynės baigiamos 24-11 
mūsų naudai ir lietuvių ova
cijoms, rodos, nebus galo. 
Išsirikiavus komandoms 
Prancūzijos krepšinio komi
teto pirmininkas M. Gibard 
nuoširdžiai pagyrė lietuvius 
ir pasakė, kad jie nesitikėję 
išvietintųjų tarpe užtikti 
tokių gerų krepšininkų ir šis 
laimėjimas įrodė, kad lietu
viai turi gerą krepšinio mo
kyklą.

Sekmadienį atsidūrėme 
Freiburge. Čia pirmąsias 
rungtynes žaidė prancūzų 
rinktinė su Baden-Badeno 
kariais, kurias prancūzų in
ternacionalai lengvai 
laimėjo 55-4 (21-2). Antras 
rungtynes čiurlioniečiai žai
dė prieš Jules Noel, kurias 
be ypatingų pastangų lai
mėjome 31-22 (18-6).

Tokiu būdu išėjo, kad šių 
gražiai suorganizuotų ir ge
rai pravestų žaidynių galu
tiniu laimėtoju tapo lietuvių 
sportininkai, žaidę ’’Čiurlio
nio” vardu, nepralaimėjus 
nei vienų rungtynių.

Pabaigai, Freiburgo 
apskrities gubernatorius 
įteikė ’’Čiurlionio” komandai 
laimėtą gražią taurę ir gra
žiais žodžiais pasveikino lie
tuvius. Šioji taurė dar šian
dien yra globojama ’’Čiur
lionio Ansamblio” vadovės 
p. Mikulskienės Clevelande.

Malonu ir miela prisimin
ti, kad ’’Čiurlionio” An
samblis Vokietijoje turėjo 
garbės ir malonumo ne tik 
gražiai reikštis dainomis ir 
tautiniais šokiais, bet ir 
sportiniame gyvenime buvo 
atsiekta neužmirštamai 
gražių laimėjimų.

ir didelį skaičių kandidatų. 
Šachmatai bendrai pasidarė 
pasidarė Anglijoje viena iš 
populiariausių sporto šakų.

Daug sužinosi 
skaitydamas

Mūsų Pastogę!
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Informacija
PRANEŠIMAS

MELBOURNO
LIETUVIAMS

Pranešame, kad birželio 
19 d., šeštadienį, 7 vai. įvyks 
Vyriausio Lietuvos Išlaisvi
nimo Komiteto pirmininko 
Dr. K. Bobelio viešas prane
šimas, kur pirmininkas kal
bės apie VLIKo veikla, iš
laisvinimo darbus ir atsakys 
į paklausimus.

Melbourne ir gretimų ko
lonijų tautiečiai kviečiami 
gausiai atsilankyti, išgirsti 
apie mus liečiančia politinę 
veikla ir susipažinti su pačiu* 
pirmininku.

Melbourne Apylinkės 
Valdyba

Skaudžius mūsų tautai, 
Lietuvos okupacijos ir masi
nių trėmimų įvykius minėsi
me visi Viktorijos pabaltie- 
čiai bendrai birželio 20 d.

Minėjimo aktas Lietuvių 
Namų koncertų salėje 2.30 
vai.

Kalbės vyriausybės at
stovai ir VLIKo pirmininkas 
Dr. Kazys Bobelis

SOCIALINĖS GLOBOS MOTERŲ DRAUGIJA 
MELBOURNE

maloniai kviečia iš arti ir toli atsilankyti į tradicinį

JONINIŲ BALIŲ
birželio 26 d. (šeštadienį) 7 vai. vak. Lietuvių Namuose, 
50 Errol St., North Melbourne. Gera muzika, karšta 
vakarienė. Turtinga loterija ir linksma maloni nuotaika. 
Ruošiamės ir laukiame visų. Kaina $ 10 asmeniui.

Bilietai užsakomi pas E. Šeikienę tel. 277 1478 ir
V. Morkūnienę tel. 523 5957

D-jos Valdyba

Minėjome trėmimus

PASTARUOJU METU 
SYDNEJUJE 

mirė Stasys Matuza ir 
Bronius Langys. Abu vien
gungiai.

Ligoninėse: Jonas Bimba, 
kuris buvo piktadarių už
pultas gatvėje, skaudžiai 
sumuštas ir apiplėštas net 
sulaužiant koją, kad negalė
tų piktadarių vytis; pagul
dytas Marrickville ligoni
nėje. Širdies priepuolio iš
tiktas ir Blacktown ligoni
nėje paguldytas J. 
Dambrauskas iš St. Marys.

LIET. KNYGA
MELBOURNE

T.K. Klupšai Melbourne 
Lietuvių Bibliotekos patal
pas aprūpino labai parankiu 
aukštai sudėtom knygom 
pasiekti baldu - kilnojamais 
laipteliais, sumokėdami $ 25. 
Aukojo A.B. $ 25. Knygų 
O.M.A., J. Červinskas, J. 
Petrašiūnas. Laikraščių 
V.V. Koženiauskai. Jiems 
didelis ačiū. j.Mikštas

Bibliotekos Vedėjas

* SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBE *
116-18 East Terrace Bankstown Tel. 7081414*

Birželio 19 d., šešt., 7.30 vai.,
ŠOKIŲ VAKARAS PRIE ŽVAKUČIŲ 
Laimingi durų prizai;
Būsite pavaišinti vynu;
Įėjimas laisvas.

Birželio 20 d., sekm., 4 vai., 
Viešnios iš Kanados solistės 
SLAVOS ŽIEMELYTĖS

KONCERTAS
Įėjimas $ 5 asmeniui,

$ 3 moksleiviams ir-pensininkams

Birželio 26 d., šešt., 6 vai.
JONINĖS

Šiam vakarui pritaikita programa, 
kurią išpildys ’’Sūkurio” jaunimas.

Po to seks šokių vakaras.
Įėjimas laisvas.

NARIŲ DĖMESIUI:
Jau priėjo laikas užsimokėti nario mo
kestį 1982-83 metams. Mokestis ($ 10) 
galima sumokėti klubo raštinėje klubo 
valandomis.

GROŽIS NEPRIKLAUSO 
NUO AMŽIAUS

Tokia tema S.L.M.S. 
G-bos D-ja ruošia popietę, 
kuri įvyks birželio 27-tą die
ną, 2 vai. Sydnejaus Lietu
vių Klube (viršutinėje pa
talpoje).

Paskaitą - demonstraciją 
grožio ir kosmetikos klausi
mais maloniai sutiko mums 
pravesti ponia Birutė 
Hammill. Kviečiame visas 
ponias ir paneles atsilankyti 
į ’’Grožis nepriklauso nuo 
amžiaus” popietę. Tikimės 
gausaus apsilankymo, tiki
mės pabendrauti ir pasišne
kučiuoti prie kavos puodelio.

S.L.M.S. G-bos Valdyba

LIETUVOS ŠAULIŲ SĄ
JUNGA TREMTYJE PA
GERBĖ kun. A. SPURGĮ

Gegužės 23 d. Šv. Kazi
miero Adelaidės parapijos 
kleboną kun. A. Spurgį jo 50 
metų kunigystės jubiliejaus 
proga ”Už nuopelnus ir pa
sišventimą Dievui ir tėvy
nei”, Lietuvos Šaulių Sąjun- 
fa Tremtyje apdovanojo 

aulių žvaigždės Ordinu, 
kurį įteikė visų šaulių vardu 
būrio pirmininkas Balys 
Kryžanauskas.

PRANEŠIMAS

Gegužės 30 d. A.L.S.K. 
Vyčio metiniame narių susi
rinkime buvo papildyta ne
pilna valdyba. Valdyba pa
reigomis pasiskirstė: pirmi
ninkas J. Jonavičius, vice- 
pirm. S. Visockis, sekreto
rius A. Skiparis, iždininkas 
P. Andrijaitis, sporto vado
vas R. Sidabras, krepšinio ir 
tinklinio vadovas E. Tapa- 
rauskas, parengimų vadovas 
V. Ramonaitis. Kandidatai: 
L. Snarskienė ir A. Reivytis.

Korespondenciją siųsti J. 
Jonavičiui adresu: 27 
Rickaby St. Croydon Park, 
S.A. 5008.

Vyčio V-ba

Sydney lietuvių parapijos savaitgalio mokyklos

BALIUS
t ■■■• !•' if. ..

liepos 3 d., šeštadienį; 7.30 vai.
Lietuvių Klube Bankstown

Programa: Tragedija — su linksmaisiais broliais
Kviečiame visus, bilietų kaina $ 2.00

Tėvų Komitetas

SYDNEY APYL.
PRANEŠIMAS

PRANEŠAME, kad 
VLIKo pirmininkas Dr. Ka
zys Bobelis lankysis Sydne- 
juje birželio 26-27 dienomis.

Ta proga šaukiamas apy
linkės susirinkimas birželio 
27 d., sekmadienį, 4 vai. 
Sydnejaus Lietuvių Klube. 
Svečias' Dr. K. Bobelis pa
darys pranešimą apie 
VLIKo veiklą ir atsakys į 
klausimus.

Maloniai kviečiame visus 
vietos ir gretimų apylinkių 
tautiečius gausiai dalyvauti 
ir pasidomėti mūsų vyriau
sio politinio organo veikla.

Sydnejaus Apyl. Valdyba

TRĖMIMŲ MINĖJIMAS 
SYDNEJUJE

Pastaraisiais metais bir
želio išvežimų minėjimus 
sydnejiškiai pamini, galima, 
sakyti, du kartus: vienas 
minėjimas, organizuojamas 
Tautos Fondo Atstovybės 
tik lietuviams, ir antras — 
Jungtinio Baltų Komiteto, 
rengiamas bendrai su lat
viais ir estais pasikviečiant 
eilę aukštų australų ir kita
taučių pareigūnų. Abu mi
nėjimai turi savo reikšmę ir 
vienas kitam nekliudo, nes 
rengiami skirtingu laiku ir 
skirtingose vietose.

Ir šiais metais Tautos 
Fondo Atstovybė turiningą 
išvežimų minėjimą surengė 
birželio 6 d. su iškilmingo
mis pamaldomis ir iškilmin
gu minėjimo aktu ten pat 
parapijos salėje. Dalyvių 
susirinko gana apsčiai (būtų 
gražu, kad taip gausiai lie
tuviai dalyvautų ir pabaltie- 
čių minėjime, kur kartais 
susirenka taip skystai, kad 
net padoriai himno nebūna 
kam sugiedoti). Minėjimas 
pradėtas įnešant organiza
cijų vėliavas. T J1. Atstovy
bės iždininkas ir Pavergtų' 
Tautų K-to pirm. A. Krane
lius, pakvietė invoka- 
cijai Msr. kun. P. Butkų. 
Pagerbti visi ištremtieji su
sikaupimo minute. Įvadui D. 
Ąpkienė padeklamavo eilė
raštį ir paskaitą skaitė inž. 
Vytautas Bukevičius, kuris 
sąryšyje su ištrėmimų prisi-
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minimu patiekė gana aktua
lių minčių iš šių dienų mūsų 
gyvenimo ir veiklos (jo žodį 
skelbiame atskirai. Red.). 
Po paskaitos sekė deklama
cijos (D. Karpavičienė, 0. 
Maksvytienė, P. Rūtenis; 
J.A. Jūragis paskaitė savo 
kūrybos). Pabaigai
Sydnejaus Dainos choras, 
diriguojamas B. Kiverio, su
dainavo nuotaiką atitinkan
čių trejetą dainų, ir minėji
mas baigtas Tautos Himnu.

Reikia pasidžiaugti, kad 
minėjimas nebuvo perkrau
tas, bet kondensuotas ir 
brandus. Programą pravedė 
N. Vaičiurgytė.

Ta pačia proga tenka ste
bėtis, kodėl toks parengimas 
rengiamas parapijos salėje, 
kai tuo tarpu turime geres
nių ir tinkamesnių patalpų 
Sydnejaus Lietuvių Klube, 
kuriomis be kliūčių visados 
galima naudotis. Jau bend
ras principas ir lietuvio sa
vigarba reikalauja kur tik 
galima glaustis prie savųjų 
ir pas. savuosius.

AUKOS A.L. FONDUI

Australijos Lietuvių 
fondui aukojo:

$ 60 P.S. Pažereckai (615)
- Vic.

$ 20 R. Jurevičius, Vic.
$ 10 S. Butkus, N.S.W.
Atminimo įnašai pager

biant Amerikoje mirusį
:, PS1. 12

Solistės Slavos Žiemelytės 
koncertai

SYDNEY: birželio 20 d., sekmadienį, 4 vai. Syd. Liet. Klube 
ADELAIDE: birželio 26 d., šeštadienį, 7 vai. Liet. Namuose 
MELBOURNE: liepos 4 d., sekmadienį, 4 vai. Lietuvių

Namuose

ALB Krašto Valdyba

arch. Vincą Meiliūną:
$ 100 J.S. Meiliūnai (597)
Po $ 50 J.N. Meiliūnai 

(205) ir J.J. Meiliūnai (195) 
— visi Vic.

$ 20 V.O. Jakučiai (184) 
Vic. - vietoj gėlių a.a. M. 
Lipšienei.

$ 16 Dr. K.A., Zdanius 
(81), atminimui a.a. Dr. S. 
Skapinsko ir a.a. V. Ivaške
vičiaus.

$ 20 J.J. Meiliūnai (215), 
Ados Viliūnienės prisimini
mui, jos trečiose mirties 
metinėse.

Ačiū visiems už aukas.

V. Ališauskas
AL. Fondo iždininkas
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