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PER M.K. ČIURLIONĮ Į VIRŠŪNES
Ava Saudargienė

JAV Lietuvių Bendruo
menės Kultūros Tarybos 
premija už mokslinį veikalą 
paskirta Dr. Genovaitei Ka- 
zokienei. Vertinimo komisiją 
sudarė pirmininkas Dr. K. 
Keblys, prof. J. Šmulkštys, 
prof. Dr. L. Sabaliūnas, 
prof. Dr. J. Pikūnas ir Dr. R. 
Kriaučiūnas.

Darbas galėjęs būti para
šytas lietuvių ar anglų kal
ba. Viso gauta penkiolika 
darbų.

Pirmą kartą Bendruome
nės skiriama tokia aukšta 
(3000 dol.) premija, ir pirmą 
kartą už mokslini veikalą. 
Džiugu visai bendruomenei, 
o dar labiau Sydnejaus apy
linkei, kad ją laimėjo Syd
nejaus lietuvė Genovaitė 
Kazokienė. Didžiuojamės 
,savo tautiete ir linkime 
jai sėkmingo darbo ateityje.

Premijos įteikimas įvyks 
gegužės 14 d. J.A.V.
Kaip į tai reaguoja premi

jos laimėtoja?
’’Man šios premijos laimė

jimas didelis pripažinimas, 
moralinė paspirtis, o bend
rai, visiems kultūrininkams 
didelis paskatinimas,” 
etuziastiškai atsakė Geno
vaitė: ’’tuo labiau, kad JAV 
Kultūros Taryba pasiūlė 
mano veikalą išleisti.”

Dr. G. Kazokienės premi
juotas veikalas ”M.K. Čiur
lionio gyvenimas ir kūryba”, 
apie 400 psl. anglų kalba, 
iliustruotas pagrindiniais 
Čiurlionio darbais.

Į klausimą, kodėl pasirin
ko Čiurlionį, laureatė papa
sakojo, kad nuo vaikystės 
Čiurlionis užvaldęs jos vaiz
duotę. Tai buvo, kai tėvų 
nuvesta į Čiurlionio pa
veikslų galeriją, pasijuto lyg 
patekusi į kitą, paslaptingą, 
net baugų, pasaulį. Tas įs
pūdis neišnyko, kankino per 
metų metus, vertė domėtis 
šio mistiško kūrėjo darbais.

Karo atskirta nuo tėvų ir 
savo krašto, Genovaitė stu
dijavo odontologiją. Antrą 
kartą baigusi odontologijos 
studijas Australijoje, iki da
bar dirba šioje profesijoje. 
Dantistės darbas nepaten
kino jos,’o be to, Čiurlionis 
nedavė ramybės, jo kūriniai 
sekė visur, kur ėjo, ką darė. 
Šį menininką suprasti, į jo 
pasaulį įsigilinti neužteko 
mėgėjiško skaitymo visų 
raštų, visko, kad prieinama 
apie M.K. Čiurlionį. Įstojo į 
Sydnejaus universitetą stu
dijuoti meno (fine Arts) ir 
filosofijos.

Jau studijų pradžioje 
mokslo laipsnio tezei pasi
rinko Čiurlionį, menininką, 
kūrėją. Kadangi Čiurlionio 
tapybos darbai susiję su 
muzika, Genovaitė studijuo
ti ėmė ne tik tapybą, bet ir 
muziką.

Studijos, kuriąs baigė su 

’’honours”, užtruko šešerius 
metus, nes tuo pat metu 
studijavo ir dirbo kaip dantų 
gydytoja. Baigusi studijas 
1975 m. rašomai tezei apie 
Čiurlionį medžiagos rinkti 
išvažiavo keliems mėne
siams į Lietuvą. Ten studi
javo Čiurlionio meną kon
takte su menininko seserimi 
Valerija Čiurlionyte-Karu- 
žiene, Čiurlionio galerijos 
Kaune kuratore. Leisdama 
dienas galerijoje, lankyda
masi muziejuose ir meni
ninko gimtinėje, įsigyveno į 
menininko dvasinį pasaulį. 
Kauno galerijoje išstudijavo 
ten surinktus originalius 
menininko kūrinius, kas 
buvo reikalinga pilnam tezės 
išgvildenimui. Susipažino su 
mokslininkais ir okupuotos 
Lietuvos mokslininkų tyri
nėjimų išvadomis.

"Man, turinčiai vakarie
tišką pasiruošimą”, sako au
torė,. ’krito į akis Lietuvos 
menotyrininkų vadovavi
masis 19 a. teorijomis. 
Okupuotoje Lietuvoje
būdama supratau, ką reiškia 
gera mokykla ir laisvas 
mąstymas, kiek žalos lietu
vių tautai daro okupantas”.

Pasinerdama į Čiurlionio 
gyvenimo ir kūrybos labi
rintus, Genovaitė Kazokienė 
patyrė, kad nėra, kito tokio 
lietuvio menininko, apie kurį 
tiek rašyta, kiek apie Čiur
lionį.

Dr. G.E. Kazokiene

Nuoširdžiai sveikiname
Dr. GENOVAITĘ! KAZOKIENĘ 

laimėjusią JAV Kult. Tarybos premiją už mokslinį darbą. 
Džiaugiamės jos laimėjimu ir atsiekimais ir didžiuojamės 
jos reikšmingu įnašu visai Australijos Lietuvių 
Bendruomenei.

ALB Krašto Valdyba

Apie savo mokslinį darbą, 
kuris tikimės bus išleistas, 
autorė sako, kad mokslas ir 
intuicija padėjo jai rasti 
kelią, kuris privedė prie 
Čiurlionio simbolių suprati
mo. Iki šiol Čiurlionis buvo 
pristatomas kaip nesupran
tamas mistikas, gi Genovai
tė Kazokienė simbolinėje jo 
kūryboje randa simbolių 
vienaprasmiškumą. Jie, tie 
simboliai išskaitomi, kaip 
ieroglifai, tik reikia juos 
mokėti skaityti.

19 a. ir 20 a. pirmoje pu
sėje iki dabar, Čiurlionio 
kūryba nagrinėjama ir pri
statoma kaip nesuprantama 
mistika. Laureatė šį gilų 
menininką nagrinėja 
logiškai, racionaliai ir pri
stato jį kaip suprantamą kū
rėją, kaip menininką kuris 
pasikartojančiais, įskaito
mais simboliais atskleidžia 
visatą.

Teze apie Čiurlionį, Geno
vaitė Kazokięnę tik pradėjo 
mokslinį darbą, ji ir toliau 
pasiryžusi nagrinėti Čiurlio
nio kūrybą bei savo talentą 
skirti lietuvių meno nagri
nėjimui. Plačioje, mažai pa
liestoje dirvoje laureatės 
laukia dideli darbai. Geno
vaitė jau pradėjusi ruošti 
veikalą apie lietuvius daili
ninkus Australijoje.

”Ar verta? Ar neprarandi 
gyvenimo džiaugsmo,” daž
nai būna klausiama.

Veikalo ”M.K. Čiurlionio 
gyvenimas ir kūryba” auto-

M.K. Čiurlionis Miestas I, (1908)

rė turi į tai vieną atsakymą, 
’’Džiaugsmas, ekstazė, kurią 
pergyvenau rašydama apie 
Čiurlionį, atstoja bendravi
mą su bičiuliais. Jokios pra
mogos negali manęs ati
traukti nuo mokslinio 
darbo.”

Iš tikrųjų, Genovaitė Ka
zokienė yra socialus žmogus.

pasaulyje
_ Amerika įspėja, kad tre

čiasis pasaulinis karas galįs 
prasidėti Irane griuvus aja- 
tolos Chomeini režimui.

♦**

Jungtinių Tautų gen. sek
retorius Perez de Cuellar 
būdamas Maskvoje kalbėjo
si su J. Andropovu Afganis
tano reikalais primindamas, 
kad J.T.O. Sovietų invazija į 
Afganistaną buvo totaliai 
pasmerkta ir reikalauda
mas, kad sovietai iš Afga
nistano pasitrauktų.

♦♦♦

Sovietų okupuotos Estijos 
baleto artistas gastrolių 
metu Švedijoje pasitraukė 
paprašęs azylio teisės.

♦♦♦

Kovo 22 d. Vak. Vokie
tijoje mirė Jonas Norkaitis, 
sulaukęs 90 metų. Jis pasi
reiškė kaip ekonomistas ir 
visuomenininkas. Paliko sū
nus Dr. J. Norkaitis, irgi 
gyvenąs Vak. Vokietijoje, 
ekonomistas ir Mūsų Pasto
gės skaitytojas.

♦ ♦ *

Amerikoje buvo iškelta 
byla prieš pagarsėjusį lauko 
tenisininką Vitą Gerulaitį, 
apkaltintą narkotikų pre
kyba. Išnagrinėjus bylą V. 
Gerulaitis išteisintas netu
rint įrodymų, kad Vitas bu

Ją galima matyti susirinki
muose ir koncertuose, ji su
rengė kelias vertingas paro
das, koncertus ir minėjimus.

JAV Kultūros Tarybos 
premija laureatei pridavė 
pasitikėjimo ir atsidavimo 
kūrybiniam darbui. Tat 
artimoj ateity tikėkimės iš
vysti jos naujų kūrinių.

vo į narkotikų prekybą įsi
vėlęs.

Kolumbijoje (Pietų Ame
rikoje) įvyko stiprus žemės 
drebėjimas, kurio metu 
Popayan vietovėje sugriau
ta katalikų katedra ir joje 
žuvo virš 100 maldininkų.

Z
♦♦♦

Anglija ištrėmė du sovie
tų diplomatus, Ispanija ke
turis ir keletą Olandija. Visi 
ištremti už šnipinėjimą.

Mirė
Dr. V. Žigas
Kovo 25 d. Brisbanėje mi

rė Dr. Vincas Žigas, sulau
kęs 63 metų. Liūdesy liko 
žmona ir du sūnūs. Išbuvęs 
30 metų N. Gvinėjoje jis pa
garsėjo visame pasaulyje 
atidengęs ’’juoko ligą - 
kuru”. Gimęs 1920 m. Talli- 
nne, Estijoje, mediciną stu
dijavo po karo Vokietijoje ir 
Australijoje. Grįžęs iš N. 
Gvinėjos įsikūrė Brisbanėje 
ir dirbo Brisbanės universi
teto Tyrimų Institute. Apie 
jį plačiau buvo rašyta Mūsų 
Pastogės pereitų metų 39 
nr.
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Apie lietuviškas mokyklas
Šiandien Australijoje vei

kia dviejų rūšių mokyklos: 
pradinės savaitgalio mo
kyklos, kurios laikosi tik 
pačių tautiečių idealizmu ir 
pastangomis, retkarčiais 
paremiamos ir valdžios 
įstaigų, jeigu į jas kreipia
masi ir įrodoma, kad tokia 
parama reikalinga, ir kai 
kuriose kolonijose lituanis
tiniai kursai, vyriausybės 
atvirai remiami su juos bai
gusiems konkrečiu rezulta
tu: teigiamai įgytas litua
nistikos įvertinimas užskai
tomas kaip privalomas daly
kas australiškas gimnazijas 
baigusiems brandos atestate 
(H.S. Certificate/. Abiem 
atvejais tai bendruomenei ir 
pačiai tautai abi mokslo 
institucijos yra gyvybiškai 
reikšmingos: jų prastango- 
mis dedami lietuvybės 
pagrindai ateičiai, jaunų 
žmonių akiračiai praplečiami 
juos išvedant iš siauro aus
trališko rato ir tam pačiam 
jaunimui atidaromi vartai 
santykiauti su viso pasaulio 
ir drauge su pavergtos Lie
tuvos jaunimu ir lietuviais. 
Bet ar šiandie galiojančias ir 
esmines galimybes mūsų 
vaikų sąskaiton išnaudoja
me?

Savaitgalio mokyklos. 
Jomis pirmiausia rūpinasi 
parapijiniai organai: klebo
nai, kapelionai. Galbūt ir 
teisingai, nes bažnyčia leng
viau prieina net ir prie tų 
tautiečių, kurie kitokio tau
tinio intereso ir neparodo. 
Vis tik dedant pastangų 
bendruomenė gali irgi daug 
laimėti, kaip kad kalba Ade
laidės pavyzdys. Šioje kolo
nijoje yra dvi savaitgalio 
mokyklos - parapijos ir 
bendruomenės.
Bendruomenės mokykloje 
yra nepalyginamai daugiau 
mokinių, negu parapijos. 
Gaila, kitur iš bendruome
nės pusės jokios iniciatyvos 
nerodoma, ir vietose turi
mos mokyklos yra tik para
pijos rankose.

Mūsų mielam bičiuliui <
A.A. 

JUOZUI LEVICKUI 
mirus, gilią užuojautą reiškiame jo žmonai Jadvygai, 
dukroms ir sūnums su šeimomis.

E.E. Šliteriai

A.A.
JUOZUI LEVICKUI

mirus, žmoną Jadvygą ir vaikus su šeimomis skausmo 
valandoje nuoširdžiai užjaučiame.

Angelė ir Stasys Montvidai

A.A.
JUOZUI LEVICKUI

mirus, liūdesy likusią žmoną Jadvygą, dukterį Nijolę su 
vyru, sūnus Albiną ir Juozą su šeimomis, dukterį Vidą ir 
gimines nuoširdžiai užjaučiame

Newcastle Apylinkės Valdyba
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Keliant šitą klausimą ne
reikia pasidaryti išvados, 
kad bendruomenė dėtų pas
tangų perimti visas savait
galio mokyklas savo žinioje. 
Turimomis žiniomis bend
ruomenė tikrai džiaugiasi, 
kad kas nors šitą pagrindinį 
lietuvybės tęstinumo rūpes
tį vežia, bet vis tik ar nėra 
bendruomenės rūpestis kaip 
galint daugiau šiame reikale 
parodyti intereso ir prisidė
ti, kad tokios mokyklos ge
riau funkcionuotų, būtų 
daugiau organizuojama mo
kinių ir parodyta daugiau 
dėmesio ir patiems mokyto
jams. Siekiant subsidijų iš 
valdžios etninėms savaitga
lio mokykloms galimas 
daiktas bendruomenės or
ganų įsikišimas ir žodis 
daugiau svertų, negu priva
čių organizacijų pastangos. 
Metų pabaigoje palankus iš 
bendruomenės organų žodis 
ir gal maža atminimų do
vanėlė kažin ar pačius mo
kytojus sužavi. Jeigu moky
tojams būtų išrūpintas bent 
ribotas atalyginimas kad ir 
iš valdiškų įstaigų jau būtų 
didelis mokykloms ramstis. 
Sekant įvairias etnines 
bendruomenes kitos tokių 
pašalpų gauna ir gana daug, 
o lietuviai per visą Australi
ją vos kada ne kada.

Kas kita lituanistinio kur
sai, kurie yra valstijų švieti
mo ministerijų žinioje ir tie 
kursai aprūpinami patalpo
mis, samdomi mokytojai, 
net skiriama pinigų kursan
tų mokslo priemonėms. Iš 
materialinės pusės lituanis
tiniai kursai stovi nepalygi
namai geriau už savaitgalio 
mokyklas, bet savaitgalio 
mokyklų, tiek lit. kursų pri
klausomybė ir išsilaikymas 
pirmiausia priklauso nuo 
pačių lietuvių, klausiama, 
kiek mokyklas ar kursus 
lanko mokinių ar kursantų - 
studentų. Kursams net 
nustatyta minimumo riba, ir 
jeigu kursantų susidaro ma
žiau, negu penkiolika, tokius 

kursus švietimo ministerija 
uždaro. Valdžios išlaikomi 
lituanistiniai kursai jau ke
linti metai stovi ant žemiau
sios ribos, ir tai yra nekokia 
atestacija visai bendruome
nei. Prieš dvidešimt ar dau
giau metų ir patys lietuviai į 
jaunosios kartos švietimo 
reikalus žiūrėjo daug palan
kiau ir rūpestingiau. Tąsyk 
savaitgalio mokyklas turėjo 
veik kiekviena vidutinio dy
džio kolonija, o didesnėse, 
kaip Melbournas, Sydnejus 
ar Adelaidė savaitgalio mo
kyklose mokinius skaitė ne 
dešimtimis, o šimtais. Be
veik kiekvienoje kolonijoje 
buvo pristeigta atskirų 
švietimo partizanų lituanis
tinių kursų, per kuriuos jau 
paaugesnis jaunimas ir to
liau buvo lietuviškoje dva
sioje šviečiamas ir auklėji
mas. Šiandie baigus savait
galio mokyklas arba po 
keletą lituanistinius kursus 
toliau lituanistinis švietimas 
ir užsibaigia. Pasklidę po 
įvairias aukštąsias mokyklas 
lietuviai studentai taip ir 
dingsta iš lietuviško hori
zonto. Tokioje Amerikoje 
didžiųjų atostogų metu su
rengiami bent keliose vieto
se lituanistiniai kelių savai
čių kursai stovyklų pavidale, 
kur suvažiavę iš įvairių 
aukštųjų mokyklų studentai 
ne tik gali papildyti savo li
tuanistines žinias, bet per tą 
laiką lietuviai studentai turi 
progos ir savo tarpe susipa
žinti, kas turi nepaprastos 
reikšmės lietuvių santykia
vime. Iš čia net susikuria ir 
lietuviškos šeimos.

Pas mus irgi būtų galima 
ką nors panašiaus pabandy
ti. Šiam reikalui lėšų atsi
rastų. Netgi ir A.L. Fondas 
galėtų reikšmingai prie to 
prisidėti, kas. būtų daug 
prasmingiau, negu kasmet 
vaikams po keliasdešimt do
lerių premijų kyštelėjimas 
už rūpestingą savaitgalio 
mokyklos lankymą arba su 
tėvų pagalba rašinėlio para
šymas spaudoje. Galbūt ši
tokį planą sunkiau vienam 
idealistui entuziastui pra
vesti, bet tą galėtų nesun
kiai įgyvendinti bendruo
menė, nes ji yra ir autorite
tas, ir jos žinioje finansiniai 
ištekliai. Dedant pastangų 
tokiems vasaros kursams 
būtų net galima išgauti 
paramos ir iš valdžios švie
timo įstaigų. Per visas 
aukštąsias mokyklas lietu
vių studentų būtų gražus 
skaičius. Tegu pradžiai iš jų 
tokioje vasaros stovykloje 
atvyktų tik 10 %, jau pas
tangos šimteriopai pasitei
sintų. Tai būtų bendruo
menei didelis laimėjimas, 
negu šimtinės sportininkų 
pasiuntimas į Ameriką ar ba 
kelių jaunuolių finansavimas 
į Jaunimo Kongresą. Būda
mi sąmoningi lietuviai jau
nuoliai ir patys susirastų 
kelius ir būdus visokioms iš
vykoms. (V'kJ

Mūsų mielą bendradarbę
Dr. GENOVAITĘ KAZOKIENĘ 

nuoširdžiai sveikiname laimėjus JAV Lietuvių B-nės 
Kult. Tarybos moksline premiją ir didžiuojamės jos 
kūrybiniu pajėgumu.

Mūsų Pastogės Redakcija

II PASAULIO LIETUVIŲ DIENOS

Bilietus į Dainų Šventę 
liepos 3 d., Pasaulio Lietuvių 
Dienų metu, galima gauti 
Vaznelių parduotuvėje Gifts 
International, 2501 West 
71st Street, Chicago, II. 
60629, USA (tel. 312 
471-1424). Bilietų kainos: 
US $ 17,15,13,10 ir 5. Užsi
sakant paštu, čekius rašyti 
Lithuanian World Festival, 
Inc. vardu, kartu pridedant 
sau adresuotą voką su pašto 
ženkleliu.

•
Dariaus — Girėno trans

atlantinio skrydžio 50 metų 
minėjimas bus liepos 4 d., 2 
vai. prie Dariaus — Girėno 
paminklo, Marquette parke, 
Čikagoje, II-jų PLD metu.

Jonas Baris rūpinasi II-jų 
Pasaulio Lietuvių Dienų da
lyvių transportacija Čikago* 
S* i. H-se Pasaulio Lietuvių 

ienose, kurios bus birželio 
25 - liepos 4 d.d. yra numa
tyti 82 įvairaus pobūdžio 
renginiaį.

ŽINIOS
Velykų metu Vak. Vokie

tijoje suruoštos milžiniškos 
demonstracijos prieš ameri
kiečių raketų instaliavimą 
Europoje pasipriešinant 
grešiamam pavojui iš 
sovietų pusės. Panašios de
monstracijos vyko ir Angli
joje.

Irano — Irako karo pasė
koje Persijos pakraštyje pa
žeisti naftos šaltiniai, iš 
kurių besiveržiant nafta 
išsiliejo į Persijos įlanką ir 
aptvindė didžiulius Persijos 
įlankos plotus. Dėl karo 
veiksmų specialistai neturi 
galimybės besiveržiančią 
naftą sulaikyti. Pavojus 
gresia ir visiems arabų vals
tybių pakraščiams, kurie 
prieina prie Persijos įlankos.

♦♦♦ jo-
Amerika griežtai parei

kalavo, kad Izraelis galuti
nai pasitrauktų iš Libanono, 
kitaip netieks ginklų ir ypač 
lėktuvų, kurie sulaikyti nuo 
pereitų metų.

♦♦♦
Amerika pripažino Lietu

vos diplomatinės tarnybos 
tęstinumą patvirtindama 
naujus diplomatinius parei
gūnus, skirtus mūsų veiks
nių išeivijoje. Neseniai Lie
tuvos generaline konsule 
Čikagoje patvirtinta M. 
Kraučiūnienė.

♦♦♦

Sovietų Sąjunga sutiko 
pasirašyti draugystės ir 
bendradarbiavimo sutartį su 
Libija, šiaurinėje Afrikoje. 
Pastaruoju metu iš trečiojo 
pasaulio viena iš nedaugelio 
praturtėjusi per savo naftos 
išteklius.

birželio 25-liepos 4 d.d.

II Pasaulio lietuvių dienų 
uždarymo banketas bus lie
pos 3 d. Conrad Hilton vieš
butyje, Čikagos miesto 
centre. Viena salė su atskiru 
orkestru skirta jaunimui.

Kun. Dr. Pranas Gaida, 
Tėviškės Žiburių redakto
rius, H Pasaulio lietuvių 
dienų metu, birželio 30 d., 
"Aušrai” skirtame vakare 
skaitys paskaitą.

*
Jonas Augustinius orga

nizuoja lietuviš’:ų pinigų ir 
medalių parodą, kuri bus 
H-jų Pasaulio lietuvių dienų 
metu Jaunimo Centre, Či
kagoje. Ten pat vyks ir lie
tuvių filatelistų paroda, or
ganizuojama Jono
Adomėno.

PLJ Kongreso ir regis
tracijos būstinės adresas 
yra 5620 South Claremont 
Ave., Chicago, H 60636, 
USA. Tel. 312-778-2200. 
Būstinė veikia 7 dienas sa
vaitėje: pirmad.-penktad. 
6-8 vai. vak.; šeštad.- 
sekmad. 10 vai. r. - 2 vai. 
p.p.

*• :
V PLJ Kongreso regis

tracijos - būstinės adresas: 
5620 So. Claremont Ave., 
Chicago, Illinois 60636, 
USA, tel. 312 778-2200. Būs
tinėje budima kasdien nuo 6 
iki 8 v.v. ir savaitgaliais nuo 
10 v.r. iki 2 v. p.p.

Ritonė Rudaitienė
II PLD informacijos 

vadovė

Po prieš keletą metų per
versmo įstojus marksistui 
diktatoriui plkn. Gadafi rei
kalai Libiją pasuko į sovieti
nį glėbį. Libija atsistojo 
konfrontacijoje su JAV, va
dovaujant diktatoriui plkn. 
Gadafi, ir jo visa politinė 
atrama yra S. S-ga. Suda
rius su Sov. S-ga draugišku
mo sutartį, į Libiją atidaryti 
plačiai vartai sovietams šei
mininkauti Libijoje. Kitaip 
sakant, tokios draugystės 
sutartys reiškia visišką 
pasidavimą sovietams. 
Kiekvienas kad ir nekal
čiausias nukrypimas pasto- 
jant kelią sovietinei veiklai 
jau sovietų akyse būtų pa
žeidimas draugiškumo su
tarties. Šitą aktą žino ne tik 
lietuviai, bet ir visos kitos 
pasaulio valstybės, kurios 
tik buvo susižavėjusios so
vietine draugyste.

Sąryšyje su artėjančiom 
Pasaulio Lietuvių Dienom ir 
PLB Seimu Čikagoje ALB 
Krašto Valdyba, susitariusi 
su Spaudos Sąjunga, numa
to ta proga išleisti specialų 
Mūsų Pastogės numerį, ku
ris pasirodytų birželio pra
džioje.

♦♦♦

Sekdama vakarų pavyz
džiu Sov. S-ga neseniai iš
trėmė JAV diplomatą jį kal
tinant šnipinėjimu.
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Išeivijoje turime nemaža 
žmonių, kurie nežiūrint sun
kaus naujakurio gyvenimo ir 
neįprastų darbo sąlygų, ne
puolė į desperaciją, neap
sikasė asmeniško gyvenimo 
kasdienybėje, bet išvystė 
nuostabų kūrybingumą ir 
paliko žymius pėdsakus mū
sų tautinėje kultūroje.

Prie šių išskirtinų kūry
bingų asmenybių priskirti
nas ir JAV gyvenąs žurna
listas Bronius Kviklys. Visi 
gerai prisimename prieš 
keliolika metų jo parengtą ir 
išleistą keturių tomų 3000 
puslapių apimties leidinį 
’’Mūsų Lietuva”, kur sutelk
ta. Lietuvos miestų ir mies
telių trumpos geografinės ir 
istorinės žinios su šimtais 
senų ir šiuolaikinių paveiks
lų.

Užbaigęs šį didelį darbą, 
Br. Kviklys užsimojo nema- 
žesniam įsipareigojimui, iš
leisti ’’Lietuvos Bažnyčios”, 
po vieną tomą kiekvienai 
vyskupijai. Taigi vėl šešių 
tomų leidinys. Kad šiuo 
užsispyrimu plunksnos dar
bininku galima pasitikėti, 
liudija ne tik jo keturtomis 
’’Mūsų Lietuva”, bet ir jau 
išleisti ’’Lietuvos Bažnyčios” 
du tomai. Trečias tomas jau 
spaustuvėje.

Prieš alas guli Br. Kviklio 
’’Lietuvos Bažnyčios” I to
mas — Telšių Vyskupija. Tai 
imponuojantis, 400 psl. di
delio formato tomas, gražiai 
įrištas pilkos drobės kietais 
viršeliais.

Ši knyga tartum vysk. M. 
Valančiaus ’’Žemaičių Vys
kupystės” antroji laida, ži
noma, skirtinga savo kons
trukcija, kalba, istoriniais 
faktais, bažnytinės hierar
chijos veidais ir gausia ilius
tracine medžiaga, kurios čia 
tikrai gausu. Visa tai su
telkta vieno žmogaus, aišku, 
sugebėjusio sumobilizuoti 
būrį savo pagelbininkų. 
Nuostabą kelia autoriaus 
sugabėjimas sutelkti tokią 
gausybę medžiagos, kuri dėl 
žinomų aplinkybių ne taip 
jau lengvai prieinama. Kny
goje pilna iš Žemaitijos reli
ginio gyvenimo nuotraukų, 
kurių žymi dalis daryta vos

Markso 100 m. sukaktis
Kovo 14 d. suėjo 100 

metų, kai Londone mirė 
Karolis Marksas (Kari 
Heinrich Marx), sukūręs 
politines - socialines doktri
nas, iš kurių vėliau išsivystė 
marksizmas, kuris per ištisą 
šimtmetį turėjo didelės 
įtakos visam vakarų pasau
liui. Po revoliucijos Sovietų 
Sąjunga marksizmo pagrin
dais sukūrė savo valstybę, 
sujungiant marksizmą su le
ninizmu. Tik pastaruoju 
metu kritiškai vertinant 
marksizmą, jo įtaka gerokai 
smuko ir taip pamažu Mark
sas grimsta istorijos už
marštin. Net toji pati 
S. S-ga išvirtusi į pa
saulinę galybę, Marksą te
pripažįsta tik pro formą, 
nors jo teorijomis nesivado
vauja ir nei juo, nei komu
nizmu sovietiniai žmonės jau 
netiki ir marksizmas virto 
tik eksportui pritaikintu 
propagandos arkliuku.

Net ir Markso 100 metų 
mirties sukaktis tiek Vaka

ŽEMAIČIŲ VYSKUPIJA
B. Straukas

prieš keletą metų. Šimtai 
nuotraukų esamų bažnyčių, 
koplyčių, varpinių, koplytė
lių, koplytstulpių, kryžių, 
bažnyčių altorių, procesijų ir 
vyskupijos kunigų Žemaiti
joje ir išeivijoje.

Knygos įžangoje duotas 
{)aaiškinimas, kodėl ši knyga 
eidžiama. Toliau seka seno

sios Žemaičių Vyskupijos 
istorinė apžvalga ir išvar
dinti keturiasdešimt jos 
vyskupų, pradedant vysk. 
M. Trakiškiu (1417-1422), 
baigiant vysk. P. Karevi
čium.

Per ilgus šimtmečius Lie
tuvos miestų ir miestelių 
architektūrinė pažiba buvo 
vietinė bažnyčia. Jas statė 
mūsų vargo broliai pries
paudos ir baudžiavos laikais. 
Į jas jie sudėjo savo ištek
lius, darbą, viltis ir lūkes
čius. Per amžius lietuvis čia 
ieškojo paguodos ir stipry
bės. Bažnyčia buvo ne vien 
simbolis, bet ir apčiuopia
mas kūrinys, teikęs pa
garbą, pasigėrėjimą ir net 
pasididžiavimą savo didin
gumu ir į aukštybes šaunan- 
čiais bokštais. Čia jis ugdė ir 
pirmuosius meninius pojū
čius, klausant vargonų 
muzikos ir giedojimo.

Žemaičiai nebuvo greiti 

Dail. K. Šimonis Broliuko ir sesytės kelionė

Sekmadienio mokyklos 
rūpesčiai

ruose, tiek ir komunisti
niuose kraštuose įskaitant ir 
Sov. Sąjungą, praėjo beveik 
nepastebėta. Kitos valsty
bės, kurių vyriausybėse sėdi 
socialistai, šios sukakties 
beveik nepastebėjo, nors in
ternacionalinis socializmas 
savo programą grindžia kaip 
tik marksizmu.

Anglijoj, kur Marksas 
praleido savo gerą pusę 
gyvenimo ir mirė, neparo
dyta jam tinkamo dėmesio 
aiškinant: ’’Mes nieko nesa
me skolingi Marksui”. Toks 
Prancūzijos prezidentas F. 
Mitterand ta proga neturėjo 
ko pasakyti. Žodžiu, Markso 
žvaigždė sparčiai gęsta, o 
Sov. Sąjunga, užimta pa
saulio pavergimo rūpesčiais, 
net neparodė didesnio susi
domėjimo pačiu Marksu ir jo 
įnašais. Lietuviškai plačią 
studiją ir jo mokslo kritiką 
dviem tomais parašė ir išlei
do prof. Vladas Juodeika 
’’Didžiosios iliuzijos” vardu. 

keisti savo įsitikinimų. Jie 
virš dviejų šimtų metų kie
tai priešinosi kryžuočių kar
dų nešamai krikščionybei. 
Nenoriai krikštijosi, kai šį 
krikštą siūlė patys Lietuvos 
valdovai. Kai kituose Lietu
vos kampuose krikščionybė 
jau gerokai buvo įsitvirtinu
si, reikėjo dar kelių dešimt
mečių, kol žemaičiai galėjo 
būti skaitomi apkrikštyti. 
Bet ir tai dar daugelį metų 
abi religijos maišėsi kartu. 
Bet jau kartą persiėmę 
krikščionybe, žemaičiai tapo 
taip pat ištikimi jai, kaip ir 
jų protėviai senajai savo 
tikybai.

Statant savo bažnyčias, 
atsirado nagingų meisterių. 
Išaugo ištisos generacijos 
liaudies menininkų, kurie 
savo darbais šias bažnyčias 
išpuošė. Sukūrė iškilmingus 
altorius, interjerus išdabino 
medžio drožiniais ir pa
veikslais. Pakeles ir sodybas 
padabino kryžiais, kurie iki 
šiol stebina ne tik mus 
pačius, bet ir svetimtaučius. 
Įvairiom progom ir intenci
jom laukuose, pakelėse ir 
kryžkelėse atsirado 
tūkstančiai įvairios archi
tektūros ir skirtingos staty
binės smedžiagos koplytėlių, 
pripildytų mūsų nepralen

Visiems gerai žinoma, kad 
Melbourne sekmadieniais 
šv. Jono bažnyčios parapijos 
patalpose dar nuo 1954 metų 
veikia lietuviška savaitgalio 
mokykla, į kurią durys 
atdaros visiems lietuvių 
jaunuoliams nežiūrint tėvų 
religinių ar politinių įsitiki
nimų. Šią mokyklą yra lankę 
ir ją baigę šimtai mūsų jau
nimo, šiandie aktyviai daly
vaujančio lietuviškame gy
venime. Tad niekas turbūt 
neabejoja, kad ji yra svar
bus lietuvybei svetimame 
krašte išlaikyti mokslo ži
dinys.

Sekmadienio mokykloje 
šiais metais yra 44 mokiniai, 
pagal lietuvių kalbos mokė
jimą suskirstyti į 6 klases 
arba skyrius. Yra ir baigia
masis kursas, kuris ruošia 
mokinius į paskutinę litua
nistinių kursų klasę norint iš 
lietuvių kalbos įsigyti gim
nazijos baigimo pažymį, už
skaitomą kaip dalyką sto
jant į universitetą. Pirmuo

kiamų dievdirbių padarytais 
šventaisiais. Kiek ten rado 
pastoges šv. Jurgių, durian
čių smaką, šv. Florijonų, 
saugančių nuo ugnies, 
Sopulingųjų su kalavijais 
perverta širdimi ir taip be 
galo. Pakelės medžiuose, 
kukliose koplytėlėse tyliai 
rymojo rūpintojėliai, mūsų 
tautos nedalios liūdnieji 
simboliai.

Bet laikai pasikeitė. Vals
tybiniu mastu remiamas 
ateizmas, neatleidžiai keičia 
šią Lietuvos romantiką. Be
veik išnyko iš Lietuvos lau
kų mūsų dievdirbių sukurti 
šedevrai. Sunaikinti kryžiai, 
koplytėlės ir rūpintojėliai. 
Naujų statyti neleidžia. Ne
sant pakankamai kunigų, 
palengva ima nykti nenau
dojamos bažnyčios arba jos 
bus paverstos sandėliais, 
šokių salėmis ar muziejais. 
Sunyks jų interjeras ir ap
linkos puošmenos bei smul
kioji architektūra. Nuolat 
intensyvinant ateistinę pro
pagandą, konsekventiškai 
mažės ir tikinčiųjų skaičius. 
Nebus kas rūpinasi dar išli
kusiomis bažnyčiomis. Tad 
ir jų likimas gali būti liūd
nas. Šie motyvai ir paska
tino ’’Lietuvos Bažnyčių” 
autorių išleisti šį daugiatomį 
veikalą, kuris busimom kar
tom paliudys, kaip atrodė į 
Lietuvos bažnyčios dar šio j 
šimtmečio gale.

Nežinia kodėl apie šį 
didelį ir visiems svarbų už

sius du skyrius lanko labai 
mažai arba visai nemoką lie
tuviškai. Šiuose skyriuose 
yra daugiausia - viso 16 mo
kinių, kas rodo didelį susi
domėjimą lietuvių kalba ir 
norą jos pramokti. Sekma
dienio mokykloje be atlygi
nimo dirba pasišventę 
mokytojai, kurie pasiauko
dami dirba, moko ir auklėja 
mūsų priaugančią kartą, no
rėdami įkvėpti meilę lietu
vių kalbai ir mūsų kraštui.

Kiekvienam lietuviui lie
tuvių kalba yra jo garbė, 
stipriausias ryšys ir tautos 
gyvybė užtikrinant tautos 
rytojų.

Vaikas kalbą visų pir
miausia išmoksta namie, 
savo šeimoje, o jos pagilinti 
ateina į šią mokyklą. Todėl 
mokykla yra mūsų tautinės 
dvasios žiburys ir šviesa. 
Jaunimas yra mūsų tautos 
ateitis ir jos tęstinumas. 
Tauta neišnyks tol, kol jau
nimas kalbės savo gimtąja 
kalba. Tai suprasdamos 

simojimą taip mažai mūsų 
spaudoje rašoma. Turėtu
mėm visi šį leidinį paremti, 
įsigyjant jei ne visus, tai 
bent savos vyskupijos tomą. 
Čia rasi savo parapijos baž
nyčią, kurioje buvai 
pakrikštytas, o vėliau visa 
šeima sekmadienio rytą 
dardėdavote ar pėstute vin
giuotais laukų takeliais sku
bindavote, kad nepasivėlin- 
tumei į pamaldas. Kasi čia ir 
kaimynines bažnyčias, ku
rias lankei įvairių atlaidų 
progomis ir ten jaunystėje 
užsimezgė ne viena nauja 
draugystė.

Įrikiuok į savo knygų len
tyną leidinį, kuris visada tau 
primins nuo vaikystės dienų 
taip pažįstamą savosios tė
viškės kampelį. Pats turėsi 
džiaugsmo ir sumažinsi rū
pestį leidėjui.

BALTIC NEWS. Baltų ži
nių biuletenis anglų kalba, 
išleidžiamas keturis kartus 
per metus. 1 (37) nr. 1983 m. 
kovas. Leidžia HELLP 
Draugija Hobarte (Tas.). 
Adresas: Baltic News, P.O. 
Box 272, Sandy Bay, Tas. 
7005.

Šiame numery JAV at
stovų Jungtinėse Tautose 
keliamas Pabaltijo valstybių 
reikalas, Europos Parla
mento rezoliucija išlaisvinti 
Pabaltijo kraštus, Australi
jos naujosios vyriausybės 
užtikrinimas nepripažinti 
Pabaltijo Sovietų Sąjungai 
ir žinios iš Pabaltijo sovietų 
okupacijoje.

Biuletenis Baltic News 
verčiasi iš aukų ir siunčia
mas veltui kiekvienam, 
kuris to nori.

daugelis šeimų namie sten
giasi su vaikais kalbėti lie
tuviškai, o jiems paaugus 
neraginami siunčia į sekma
dienio mokyklą.

Tačiau yra lietuviškų šei
mų, kurios nesirūpindamos 
mūsų tautos ateitimi nelei
džia savo vaikų į sekmadie
nio mokyklą. Labai gaila to
kių tėvų, kurie į visa tai 
lengvai numoja ranka tuo 
padarydami sau ir savo vai
kams didelę skriaudą, at
skirdami juos nuo lietuvių ir 
nuo visko, kas lietuviui yra 
brangu. Pagalvokime, ar 
mes nenusikalstame savo
vaikams ir tautai, kuri šian
die vargsta ir kenčia sveti
mųjų priespaudoje.

Sekmadieninė lietuviška 
mokykla ne tik vaikus moko 
lietuviškai kalbėti, skaityti, 
rašyti, bet supažindina jį ir 
su mūsų tautos istorija, ge
ografija tuo žadindami nuo 
mažens vaiko meilę tėvų 
kalbai, lietuviškam raštui ir 
dainai. Mokykla yra tarsi 
maža jaunų lietuvių bend
ruomenė, kurioje viešpa
tauja lietuviška aplinka, ne
jučiomis veikianti jauną vai
ko sielą, jį gaivinanti ir auk
lėjanti. Viso šito negauna 
jaunuolis, nelankęs lietuviš
kos mokyklos. Jis pradeda 
nuobodžiauti, ieško draugų 
gatvėje, kurie jam padaro 
netinkamos įtakos ir dėl to 
palieka nuskriaustas. Be to, 
neretai paaugęs vaikas 
priekaištauja tėvams, kad 
leido jam savavaliauti ne
pastūmėdami jo geresniu 
keliu. Visa tai turint galvoje 
reikėtų mums visiems 
pagalvoti rimtai ir nedel
siant susirūpinti jaunąja 
karta.

Bronius Gasiūnas

■Mūsų Pastogė Nr. 14,1983.4.11, pšl. 3'
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kasdien
pirm. - penkt. 7.80 vai. vak. 
šešt. - sekm. 6.30 vai. vak.

Spaudoje

Lankymasis Lietuvoje
NAUDINGAS AR ŽALINGĄS?

KOVOSE SU LENKAIS
B. Straukas

Rugpiūčio 12 d. Vilniaus universitete 
pasibaigė lituanistikos kursai, kurie per 
pastaruosius šešerius metus vasaromis 
buvo vis ruošiami laisvojo pasaulio jauni
mui. Šiais metais iš 25 užsirašiusiųjų kur
suose dalyvavo 19 jaunuolių, suvažiavusių 
iš įvairių pasaulio kraštų.

Dėl tų 'kursų išeivijos spaudoje ginčija
masi jau kelinti metai. Į 'klausimą, ar ver
ta važiuoti į juos, dalyvavę paprastai ait- 
sako teigiamai. Tuo tarpu vyresniosios 
kartos atstovai į tą patį klausimą dėl 
įvairių priežasčių dažnai pasisako neigia
mai.

Dr. A. Štromas Toronto liet, jaunimo su
sirinkime nedvejodamas pasakė: „Kiek
viena skyle į Lietuvą reikia naudotis... 
Kursų rezultatai tautiniu požiūriu — geri. 
Jeigu ten vyksta neparuoštas jaunimas, 
kalta pati išeivija. O paruošti reikia, kad 
nebūtų naivūs, orientuotųsi ir neliaupsin- 
•tų sovietinės santvarkos... Vilniaus kursų 
neturėtume bijoti. Tegu jie mūsų bijo“.

Kursų klausimą svarsto ir naujai pasi
rodęs 'PLJ S-gos politinis aplinkraštis 
„Kova“. Jame sakoma, kad kursų oponen
tai paprastai grindžia savo puolimus prieš 
juos dviem motyvais: pirma, kursai iš
plauna jaunimo smegenis; antra, geres
nius lituanistikos 'kursus galima rasti iš
eivijoje. Vilniaus kursai, esą. perdėm per
sunkti marksizmo-leninizmo pamokomis, 
nieko 'bendra neturinčiomis su lituanisti
ka.

Pirmasis motyvas yra pagrįstas diviem 
prielaidom: a) jaunimas yra paikas, leng
vai suvedžiojamas; b) komunistinė san
tvarka yra tam tikru atžvilgiu patraukli, 
kad ir paviršutiniškai. Kitaip tariant, ko
munizme yra tam tikrų pozityvių elemen
tų. Prielaida, kad jaunimas yra lengvai 
suvedžiojamas, yra absurdiška, — sako 
jaunimo biuletenis.

Antrasis teigimas, kad išeivijoje galima 
rasti aukštesnio lygio lituanistinius kur
sus, yra teisingas. Apie tai rašė Kęstutis 
Ivinskis, dalyvavęs Ohio vasaros stovyklo
je. lEet čia pamirštama tikroji važiavimo į 
Lietuvą priežastis. Jaunimas važiuoja į 
Vilniaus universitetą, norėdamas praleisti 
šešias savaites Lietuvoje. Teoretinė litua
nistika jam - šiuo atveju tampa antraeiliu 
ar trečiaeiliu dalyku. Pabūti Lietuvoje še
šias savaites tai praktinė lituanistika, ko
kios išeivijoje nerasime. Tiktai Lietuvoje 
natūralu kalbėti, dainuot' galvoti lietu
viškai.

Tačiau lankymasis Lietuvoje, ar tai-bū
tų šešioms savaitėms, ar penkioms die
noms, gali pagimdyti vieną gana rimtą

Lankymosi Lietuvoje klausimas 
vis tebėra aktualus ir šiandie, tik 
pastaruoju metu jis daugiau svars
tomas racionaliai, be emocionalių iš
sišokimų ir pasmerkimų. Įdomų šiuo 
reikalu pasisakymą paskelbė ’’Eu
ropos Lietuvis” šių metų 44 nr., kurį 
čia ištisai ir perduodame, red.

Jaunimo (biuletenis nupasakoja tą pro
blemą, imdamas pavyzdį iš UI PLJ kon
greso. Kai buvo renkama PUS valdyba, 
buvo pasiūlyti iš vienos valstybės kandi
datai, kurie viešai pareiškė, jog jie sutik
tų užimti jaunimo sąjungoje vadovauja
mąsias vietas tiktai su ta sąlyga,, kad jie 
nevykdys politinių rezoliucijų. Kodėl jie 
buvo nusistatę prieš politines rezoliucijas? 
Ogi todėl, kad ruošėsi važiuoti Lietuvon 
ir nenorėjo sau „reikalo gadinti“ politine 
veikla.

Iš šio .pavyzdžio matome, kad lankyma
sis Lietuvoje gali turėti neigiamos įtakos 
į politinę išeivijos veiklą. Vieni, kaip tie 
jaunuoliai, vengia politinės veiklos, nes 
bijo, kad tai gali pakenkti jiems gauti vi
zas. Kiti bijo pakenkti giminėms Lietuvo
je, kuriuos sutiko, .pirmą kartą viešėdami 
tėvynėje. Ir vieni ir kiti, grįžę iš kelionės, 
ignoruoja engiamosios tautos kančias, ne
dalyvauja demonstracijose, nenešioja pla
katų. Iš kitos pusės, būna atvejų, kai pen
kios dienos Vilniuje jaunuolį grąžina sa
vo tautai, padaro jį tautiškai ir politiškai 
susipratusiu lietuviu.

Pasiskaičius disidentų ir jaunimo pasi
sakymų ir dar pasikalbėjus su neseniai 
grįžusiais iš Vilniaus lituanistikos kursų, 
tenka rimtai pasvarstyti visą Lietuvoje 
lankymosi -problemą.

Atrodo, kad Vilniaus universiteto litua
nistikos kursai jaunimui yna dalinai nau
dingi ir dalinai žalingi. Naudingi, nes ten 
nuvykęs jaunimas pasitobulina gimtoje 
kalboje ir pamilsta tėvų žemę. Žalingi, nes 
grįžęs iš Lietuvos pradeda vengti politinės 
veiklos, kovoti dėl Lietuvos laisvės. Bet, 
kita vertus, tas pat atsitinka ir su vyres
niosios kartos išeiviais, kurie apsilanko 
Lietuvoje. Todėl peršasi išvada, kad vy
resnieji 'be reikalo puola jaunimą. Lanky
masis Lietuvoje, kiek tai susiję su išeivi
jos politine veikla, neutralizuoja ir vie
nus ir kitus, ko ir siekia Maskva.

Tad su šia negerove ir tenka kovoti.

Baigiantis antram pasau
liniam karui į vakarus pasi
traukė keliasdešimt tūks
tančių lietuvių. Jų tarpe bu
vo didelis skaičius inteligen
tijos: mokslininkų, profeso
rių, mokytojų, gydytojų, ra
šytojų, muzikų, teisininkų, 
agronomų, įvairių meninin
kų ir kitokių profesijų žmo
nių su aukštuoju ir viduriniu 
išsimokslinimu.

Nesant vilčių artimoje 
ateityje grįžti į tėvynę, dau
guma šių asmenų emigravo į 
šiaurines Amerikos valsty
bes. Visi jie ten, kaip ir mes 
čia, išgyveno visus įsikūrimo 
sunkumus, iki kasdieninis 
gyvenimas įėjo į normalias 
vėžes. Dalis šios inteligenti
jos visą likusį savo gyveni
mą tesirūpino vien savo 
ekonomine gerove, palikę 
nuošaly savo įsigytas moks
lo žinias ir patirtį. Tačiau 
netrūko ir vis dar turime 
šviesių asmenybių, kurie 
surado laiko, noro ir ryžto 
savo sukauptą žinojimą ir 
pažinimą vienos ar kitos sri
ties perduoti ateinančiom 
kartom savo raštais. Tik už
sukite į mūsų biblioteką, kad 
įsitikintumėt, kiek ten pri
krauta puikių knygų, para
šytų ir išleistų išeivijoje. 
Šalia grožinės literatūros 
leidinių, pastebėsite storus 
tomus iš mūsų tautos ir lie
tuvių kultūrinės praeities. 
Vis tai vertingas įnašas į 
bendrąją lietuvių kultūrą. 
Bet gal patį didžiausią pa
minklą išeivija pasistatė iš
leisdama Lietuvių Enciklo
pediją trisdešimt šešiuose 
tomuose. Tai pirmoji lietu
vių kalba enciklopedija vi
soje mūsų tautos istorijoje. 
Vien šiuo leidiniu galime at
sipirkti tėvynės apleidimo 
nuodėmę. Nė vienos tautos 
imigracija nieko panašaus 
nėra sukūrusi. Tai atsiekta 
mūsų mokslo žmonių ir 
mūsų visų pastangomis.

Bet labiausia apleistas 
mūsų tautos isterijos moks

las. Nuo seniausių laikų Lie
tuvos istoriją rašė ir 
istorines žinias skelbė ne 
lietuviai, o įvairūs svetim
taučiai: rusai, lenkai, vokie
čiai ir kt. Jos buvo pertei
kiamos tų tautų interesų 
šviesoje. Daugeliu atvejų 
buvo tendencingos ir nepa
sitarnavo lietuvių tautos ir 
Lietuvos valstybės intere
sams. Nuo Lietuvos nepri
klausomybės pradžios mūsų 
istorikai yra ištyrę nemaža 
Lietuvos praeitį liečiančių 
šaltinių ir ištaisę daugelį 
mūsų valstybės praeities 
įvykių iškraipymų. Bet pra
eis dar daug laiko, kol pilna 
ir objektyvi Lietuvos isto
rija bus parašyta.

Todėl kiekvieną Lietuvos 
praeitį liečiančią naują kny
gą privalome sutikti išskės
tom rankom, ją ne tik įsigy
ti, bet ir perskaityti. Iš tiesų 
daugelis mūsų labai nedaug 
žinome apie savo tautos 
praeitį. Ne visuomet gerai 
nusivokiame, kodėl praeity
je vienas ar kitas istorinis 
posūkis taip, o ne kitaip bu
vo padarytas. Dažnai pasi
darome klaidingas išvadas ir 
susidarome neteisingas pa- 
•žiūras. {Senovės romėnai 
sakydavo: žmonės, nežiną 
savo tautos istorijos, yra 
tartum vaikai.” Iš tiesų, kaip 
gali pamilti savo kraštą ir 
būti pilnaverčiu savosios 
tautos nariu, jei nežinai, 
kaip tavo tėvai ir protėviai 
S veno, kaip ir kas sukūrė 

etuvos valstybę.
Mūsų išeivijoje prigijo 

paprotys supažindinti vi
suomenę su kokia nors nau
jai išėjusia knyga, arba, kaip 
populiariai sakoma, suruo- 
siamas knygos pristatymas.

Čia noriu supažindinti su 
Dr. A. Rukšos parašyta 
knyga ’’Kovos dėl Lietuvos 
nepriklausomybės” arba 
’’Lietuvių - Lenkų santykiai 
ir kovų pradžia”.

Bus daugiau

problemą, nieko bendra neturinčią su 
„smegenų penplovimu“. VISI MŪSŲ DARBAI, SIEKIAI IR PASTANGOS 

ATSISPINDĖS ALB METRAŠTYJE.
AR JAU PARĖMEI METRAŠČIO IŠLEIDIMĄ?

Jau kelinti metai EI 
Salvadore vyksta partizani
nis karas prieš teisėtą kraš
to valdžią. Sukilėlius 
instruktuoja ir jiems ginklus 
tiek Kubos atsiųsti instruk- 
■toriai. Amerika nori išgel
bėti Salvadorą iš komunisti
nių replių, bet atvirai į kraš
to vidaus reikalus nesikiša. 
Neseniai JAV paskelbė, kad 
turimomis žiniomis pati Sov. 
Sąjunga tiesioginiai tiekia 
ginklus sukilėliams, kurie 
nuleidžiami naktimis sukilė
lių kontroliuojamose vieto
se. Amerika susirūpinusi 
Karibų jūros ir vid. Ameri
kos ateitimi.
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STAR MEMORIAL CO.
AU CLASSES OF STONEWORK, INSCRIPTIONS ANO RENOVATIONS

Office A Showroom at
Strathfield Entrance to
Rookwood Cemetery.

Phone —Works: 649 6301 89-5451 — Evening Office and Works:
20-22 RAILWAY STREET

Paminklų ant kapinių bendrovė 
STAR MEMORIAL CO. siūlo lietu
viams specialia kaina paminklus anr 
jūsų artimųjų kapo. Bendrovė su
tinka ir siūlo nuo kiekvieno pamink
lo kainos? ‘/z °/o skirti Mūsų Pasio-

LIETUVIAI, ĮSIDĖMĖKITE! LIDOOMBE, N.S.W., 2141

Užsakydami šioje bendrovėje pa
minklą savo artimiesiems neužmirš^ 
kite priminti, kad užsakote vado
vaudamiesi jų skelbimu Mūsų Pas
togėje.

gvi.
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Lietuvos reikalais
(ELTOS INFORMACIJOS)

SENATORIAI D’AMATO
IR PERCY LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS

TEMA

Sausio 26 d. JA V-bių 
Senate pristatydamas ’’Lie
tuvos Nepriklausomybės 
Dienos” rezoliuciją, senato
rius D’Amato (D/NY) pa
reiškė, jog būtina, kad 
Amerika pasiųstų ’’aiškų ir 
stprų signalą 3.2 milijonams 
lietuvių, gyvenančių sovietų 
tironijoje, ir kad mūsų vy
riausybe ir toliau remtų 
Lietuvos nepriklausomybės 
reikalą”.

D’Amato ragino savo ko
legas prisidėti prie jo ir iš
reikšti paramą ’’kovojan
tiems Lietuvos gyvento
jams” ir ’’pasipiktinimą te
besitęsiančia Sovietų hege
monija Pabaltijo srityje”. 
Vasario 3 d. senatorius 
D’Amato pasmerkė kun. 
Svarinsko suėmimą kaip dar 
vieną ’’akiplėšišką” Helsin
kio sutarties pažeidimą.

Senatorius Percy (R/Hl.) 
vasario 16 d. JA V-bių Se
nate pasakė kalbą Lietuvos 
Nepriklausomybės dienos 
proga. Jis prisiminė savo 
apsilankymą Pabaltijo šaly
se 1966 metais. Jam grįžus į 
Maskvą, jį Kremliuje pa
klausė, ar jis vizitavo ’’mūsų 
vyriausybes Latvijoje, Lie
tuvoje ir Estijoje?” Percy 
atsakė: ”Ne, dėl labai 
paprastos priežasties. Mes 
JA V-se nepripažįstame, 
kad tie asmenys sudaro vy
riausybę. Jie nėra piliečių 

išrinkta vyriausybė. Jie pri
metė save ir savo valią ant 
laisvų Latvijos, Lietuvos ir 
Estijos gyventojų”.

(ELTA)

VIKTORAS PETKUS - 
KANDIDATAS NOBELIO

TAIKOS PREMIJAI
Sausio 31 d. penki JA 

V-bių senatoriai ir šeši at
stovai nominavo VIKTORĄ 
PETKŲ ir septynius kitus 
kovotojus už žmogaus teises 
kandidatais 1983 m. Nobelio 
Taikos premijai. Taip pat 
nominuoti lenkai: Lech Wa
lesa, Jacek Kuron ir Adam 
Michnika, čekas Vaclav 
Havel, Ukrainietis Mykolą 

V. Vosylius Vakaras (nuotrauka)

Rudenko, rusas Jurij Orlov 
ir Rusijos žydas Anatoly 
Ščaransky. Savo laiške No
belio Institutui vienuolika 
Kongreso atstovų pabrėžė 
’’narsią piliečių grupių 
veiklą Sovietų Sąjungoje, 
Lietuvoje, Čekoslovakijoje 
ir Lenkijoje". Laiške mini
ma, kad penki Lietuvos Hel
sinkio Grupės nariai 
pasmerkti, kartu paėmus, 32 
metus kalėti.

(ELTA)

JA V-BĖS KELIA PA
BALTIJO KLAUSIMĄ 
JUNGTINIŲ TAUTŲ 

KOMISIJOJE
JA V-bių atstovas Ri

chard Schifter, vasario 4 d. 
kalbėdamas Jungtinių Tau
tų posėdyje pabrėžė, kad jo

REMK AUSTRALIJOS 
LIETUVIŲ FONDĄ

Jo tikslas — skatinti, remti ir puoselėti lietuvių tautinę 
kultūrą, mokslą, švietimą, meną ir kitas lietuvių 
kultūrines apraiškas.

Fondą stiprinsime ir jį ugdysime, jei įvairiomis 
progomis jam aukosime, stosime jo nariais ir 
nepamiršime jo surašydami testamentus. Testamentuose 
reikia įrašyti tiksliai angliškąjį Fondo pavadinimą ir 
adresą:

AUSTRALIAN LITHUANIAN FOUNDATION INC.
50 Errol Street,
North Melbourne, Victoria

A.L. Fondo Valdyba

vyriausybė atsisako pripa
žinti ’’neteisėtą Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos įjun
gimą į Sovietų Sąjungą”. Jis 
paminėjo Pabaltijo bylą 
Jungtinių Tautų Žmogaus 
Teisių komisijos posėdyje, 
kuriame buvo diskutuojama 
’’tautų teisė laisvai apsi- > 
spręsti ir jos pritaikymas 

.svetimųjų dominuojamoms 
ar okupuotoms tautoms”. 
Pasak Schifterio, ’’praėjo 
dar vieneri metai, kai Estija, 
Latvija ir Lietuva vargsta 
svetimųjų okupacijoje. Tik
rai stebėtina, kad šiandien, 
daugiau kaip keturiasdešimt 
metų po šių šalių įsiurbimo, 
kuris įvyko pasirašius Hit- 
lerio-Stalino paktą, jų nepa
laužiamas ryžtas pabrėžti 

savo tautinę tapatybę prasi
veržia pro cenzūros už
dangą. Mus be perstojo pa
siekia pranešimai, kad Pa
baltijo tautinių teisių skel
bėjai yra persekiojami So
vietų teismuose - ne už 
maištą, ne už ginkluotą pa
sipriešinimą valstybės ga
liai, bet vien tik už savo tau
tinio palikimo gynimą. Mes 
visi turėtume giliai susirū
pinti, ir mūsų pareiga pa
traukti Sovietų Sąjungą at
sakomybėn už Pabaltijo pi
liečių, žmogaus teisių gynė
jų ir vadovaujančių dvasiš
kių represiją, areštus ir įka
linimus”.

(Elta)

Sėdįs palėpėje žmogus 
tiek buvo įsigilinęs į darbą, 
kad net girgždą laiptai ne
galėjo nukreipti jo dėmesio 
ir tik lengvas beldimas į du
ris privertė krūptelti. Nesi
keičiamas dar klausėsi, kai 
pasigirdo nekantrus sūnaus 
balsas.

— Tai aš, tėve.
Tėvas, atidaręs duris, 

kritiškai žvilgterėjo į įėjusį 
jaunuolį, sunkiai bevelkant^ 
pundą.

— Visai neatrodo balti
niai. Kiekviena žvalesnė 
akis pajus popierių. Tokie 
akin krintą neatsargumai 
paprastai mus ir išduoda.

— Jau prietema, beveik 
nieko nesutikau. Teisybė, 
naujiena. Užvakar suėmė 
Vladą Radūną. Eina gandai, 
kad kartu pakliuvo gestapui 
į rankas ir kiti jo draugai. Jo 
visa grupė arti sunaikinimo.

Tėvo suakmenėję bruožai 
virptelėjo, bet sūnus nega
lėjo suprasti, ar užuojauta, 
ar pasitenkinimas nubanga
vo, palikdamas vėl ramų 
veidą.

— Jie žiopliai buvo, — 
pramurmėjo, tartum 
pateisindamas savo abuoju
mą.

Nustebęs sūnus pakėlė 
akis.

— Tu lyg būtum paten
kintas!

— Nespręsk taip greitai, 
bet mums su jais nepakeliui. 
Jie nori kitą, mums nepri
imtiną Lietuvą kurti, ir, jei 
jiems pavyktų, mes būtu
mėm ujami prie progos ki
šami į tuos pačius kalėjimus. 
Jie mums tie patys priešai, 
tie patys bolševikai, naciai.

AKIMIRKA
ROMUALDAS SPAUS

Sūnus, tartum gindama
sis, pakėlė ranką.

— Tėve, pagalvok; ką kal
bi! Jie tie patys lietuviai.

— Ar tas Vladas Radimas 
jutosi lietuvis, kai mane 
dergė spaudoje, išgalvoda
mas nebūtus dalykus, skan
dindamas purve, kuriame 
pats plaukioja. Tokiam, kaip 
jis, jei jį vestų šaudyti, dar 
žibintą palaikyčiau.

Sūnus trūktelėjo pečiais.
— Palikim senas istorijas. 

Prisimenu, tu irgi skolingas 
nepalikai, — ir, tartum bijo
damas didinti tėvo įtūžimą, 
pakeitė temą.

— Ar jau viskas paruošta, 
galiu pradėti?

— Taip, skubėk. Rytą 
ateis žmonės paimti. Pats 
nenešk, nerizikuok. Tau ir 
taip gana.

Sūnus pasilenkė ties 
stalu, tuo tarpu tėvas, jau 
apsivilkęs, laikydamasis du
rų rankenos, dar delsė. Ne
ryžtingai pasisukinėjęs, 
vieną kitą kartą žvilgterėjęs 
atgal ir visai kitu persimai
niusiu balsu, valydamas 
skrybėlę, prabilo.

— Žinai, Juozai, kai atėjo 
mano eilė su žmonėmis bu
dėti prie septintojo forto. 
Tikiuosi, tą visą laiką tu būsi 
atsargus. Tu mums su moti
na esi vienintelis. Juodos 
dienos būtų be tavęs, viskas 
beprasminga. Supranti?

Ir tartum bijodamas pa
rodyti kylantį jausmą, pra
dingo užtrenkęs duris.

Sūnus pasinėrė į darbą.
Iš kampų vis labiau lindo 

ir supo šešėliai, kol viską 
uždengė nepermatoma 
užuolaida. Juozas užkabino 

mažutį stogo langelį ir, už
degęs žvakę, tęsė savo 
darbą.

Tilo • miesto triukšmas, 
mirė pavieniai žingsniai. 
Laikrodis išmušė dvyliktą 
valandą. Tik šlamantis po
pierius ir besisukančio rota
toriaus garsas liudijo įtemp
tą darbą. Atsišaukimų skai
čius kas valandą augo. Rau
donos, ašaromis pasruvusios 
akys, iki skausmo sulenkta 
nugara, sugrubę, sustingę 
pirštai be poilsio krovė la
pelius, ir tik kažkur išmušus 
antrą valandą jaunuolis išsi
tiesė. Penktą bus viskas 
baigta. Tada pusryčiai, šilta 
lova, poilsis.

Gatvėje sugirgždėjo stab
doma mašina. Minutė 
įtempto laukimo, bet niekas 
nesudrumstė tylos. Vėl pa
silenkė prie atsišaukimų. 
Staiga pirmame aukšte 
stuktelėjo durys. Jaunuolis, 
pakėlęs galvą, įtemptai įsi
klausė, net širdis tartum 
nustojo plakusi. O ten vis 
aukščiau ir aukščiau 
girgždėjo seni laiptai...

Vienu kvapu užpūtė žva
kę, o širdis dabar daužėsi 
krūtinėje, lyg gyva, tartum 
ji viena norėtų išsprukti iš ją 
varžančių sienų, pabėgti į 
laisvę.

Žingsniai jau čia pat. Pas
pirtos sudundėjo durys, bet 
atlaikė. Prasidėjo stiprus, 
akiplėšiškas daužymas. 
Jaunuolis, apsipylęs šaltu 
prakaitu, veltui akimis ieš
kojo vietos pabėgti, pasi
slėpti, bet žinojo, kad kelio 
nebeliko. Nebepakęsdamas 
keliamojo triukšmo, nerviš
ko virpulio pagautas, priėjęs 

pasuko raktą. Atvykusieji 
suvirto į palėpę. Nereikėjo 
nei klausti, nei aiškinti. Ge
ležiniai pančiai, trumpa kra
ta. Atspausdinti laikraštė
liai, mašinėlė ir kita įrodo
moji medžiaga ant greitųjų 
buvo supakuota ir kartu su 
suimtuoju pakrauta į apa
čioje belaukiantį automobilį.

Jaunuolis tuo laiku juto 
begalinį išsiblaškymą, kaž
kokią varginančią tuštumą, 
ir tik nuolatinis virpesys 
krėtė kūną.

Nepasijuto atisdūręs 
kalėjime. Laiptai aukštyn, 
koridorius, ir stumtelėtas 
jis įlėkė į kažkurią celę. Ap
sidarė. Guolyje pakilo 
suvargęs žmogus, ir jų akys 
susitiko, tačiau ilgesnis lai
kas prabėgo, kol jaunuolis 
abejodamas paklausė:

— Ar tik ne Vladas Radū- 
nas?

— Pažįsti mane?
— Aš Petro Jokūbaičio 

sūnus. Prie atsišaukimų ir 
laikraštėlio spausdinimo 
mane suėmė.

Ir jis pradėjo pasakoti 
jaudindamasis, 
nesujungdamas atskirų 
minčių, neatgaudamas kva
po, keliais žodžiais mėgin
damas pasakyti viską, nusi
mesti slegiančią, nebepake
liamą naštą, kas minutę 
galįs prapliupti ašaromis.

Klausytojas suprato jau
nuolio sieloje vykstančią 
tragediją, ir jo ramūs klau
simai, lengvas jumoras vis 
labiau grąžino Juozui pu
siausvyrą.

Iškamantinėjęs Radūnas 
neslėpė pavojingos situaci
jos, bet kartu mokė, kaip 
gintis, ką slėpti. Jo rimta, 
natūrali kalba, vidinis pasi
tikėjimas gydomai veikė 
jaunuolį, ir, jau kiek atsiga

vęs, jis paklausė:
— O kaip jūsų byla?
Radūnas šyptelėjo, bet 

tas šypsnis buvo toks toli
mas, akys lyg migla ap
dengtos.

— Rytoj penktą valandą 
rytą veža į septintą fortą 
sušaudyti.

Jaunuolis virptelėjęs, 
mirtinai pablyškęs žiūrėjo į 
vyrą, kuris, jau susitaikęs su 
likimu, paprastai aiškino:

— Frontai visur byra. Nė
ra laiko ilgai terliotis. Kulką 
į kaktą, ir baigta. Spėju, jus 
tyčiomis įkišo į mano kame
rą, kad sužinojęs mano liki
mą, būtumėt mažiau atspa
rus, greičiau kitus išduotu- 
mėt.

Abu susimąstę nutilo. 
Vien tik ankstyvo ryto vėjas 
plėšėsi už grotų.

— Kad galėčiau tėvui žinią 
duoti, gal ir būtumėt išgel
bėtas.

Vyras klausiamai žvilgte
rėjo, tuo tarpu jaunuolis 
aiškino:

Pasitaikė gera proga. 
Pradėjo taisyti kelią pake
liui į spetintą fortą. Padaž
nėjus šaudymams, mūsų 
žmonės įsigavo į darbininkų 
eiles, kad prie progos galėtų 
kurį vežamąjį išgelbėti. Tin
kamu momentu galėsianti 
atsirasti maža kliūtis,, kuri 
privers išlipti sargybinius. 
Kad taip galėčiau pranešti 
apie jus!

Radūnas įtemptai klausė
si. Jo ramiose akyse žybte
lėjo gyvesnės ugnelės.

— Aš turiu ryšį su miestu. 
Rūkomojo popieriaus irgi 
netrūksta, parašyti galima, 
bet dabar, jus suėmus, gal 
tėvas neteko nervų, gal ten

Nukelta į 6 psl.
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II PASAULIO LIETUVIŲ DIENOS

BILIETU INFORMACIJA
LITERATŪROS VAKARAS $5.00
Šeštadienį, birželio 25 d., 7:30 v.v. Jaunimo Centre $3 00

II PASAULIO LIETUVIŲ Atidarymo (birželio 26 d.) - Suaugusiems $3.00

SPORTO ŽAIDYNĖS * Jaunimui $2.00
Birželio 26 liepos 2 d.d. Baigminių rungtynių (liepos 2 d.) — Suaugusiems $3.00
University of Illinois at Chicago —2------I------- ° _---------------------- 2___________

Jaunimui $2.00 
•Studijuojantis jaunimas. — ---------

••Galioja j visas rungtynes. įskaitant ir baigmines. **Savaitiniai bilietai $10.00

OPERA “I LITUANI” Parteris $20.00

Penktadienį, liepos 1 d., 8:00 v.v. $15.00
Auditorium Theatre $12 00

Pirmas balkonas $15.00 

$8.00 

$7.00

Antras balkonas $6.00 

$5.00
SPORToIaIdSnIųŽYMENŲ ĮTEIKIMO J. Kongreso dalyviams $5.00
ią JAUNIMO TALENTŲ VAKARAS --------------- - -------------- - ------------ -------------------
Šeštadienį, liepos 2 d., 7:00 v.v. Pavilion Theatre, Bismarck Hotel Kitiems $8.00

VI JAV IR KANADOS LIETUVIŲ DAINŲ ŠVENTĖ $17 00
Sekmadienį, liepos 3 d., 2:00 v. p.p. $15.00
University of Illinois at Chicago tnnn

II PASAULIO LIETUVIŲ DIENŲ UŽBAIGIMO BANKETAS 
Sekmadienį, liepos 3 d., 8:00 v.v.
Grand ir International Ballrooms, Conrad Hilton Hotel

Akimirka
Atkelta iš 5

prie septintojo forto niekas 
nebebudi?

— Priešingai. Tėvas nė 
valandėlei dabar nesitrauks, 
nes tuo keliu gali vežti ir 
mane.

Radūnas, pasirausęs tarp 
siūlių, išėmė plonutį popie
rėlį.

— Ką turiu rašyti?
— Geriau aš parašysiu/ 

Tėvas pažins mano raštą, tai 
bus geriausias įrodymas, 
kad tai ne pikta provokacija.

Parašęs keletą sakinių, 
jaunuolis pašnabždėjo, lyg 
Eatikėdamas brangią pas- 

iptį:
— Jei tik sugebėsit nuro

dytu adresu' nusiųsti, esat 
išgelbėtas, esu tikras.

Abu nutilo. Radūnas, ku
ris jau buvo apsipratęs su li
kimu, dabar, suribus vilčiai, 
sunkiai valdėsi.

Pagaliau rytinė ruoša. 
Kaliniai išvaryti į koridorių, 
ir ilgoji eilė sujudėjo. Ku
riam laikui Juozas liko vie
nas, bet kai vėl susidūrė su 
Radūnu, pastarasis pa
šnabždėjo:

— Išsiunčiau, po piet bus 
žinomas rezultatas.

Plaukė kalinių valandos. 
Nors tik rytą susipažino, bet 
jutosi draugai, daugiau - 
broliai. Visi eilinio gyvenimo 
skirtumai atrodė tokie ma
žyčiai, tokie menki, taip 
lengvai sutaikomi, kad nie
kas nebedrumstė kalinių ra
mybės, nebenuodijo nelais
vės valandų.

Saulei leidžiantis į vaka
rus, Radūnas pradėjo dau
žyti duris, reikalaudamas į 
tualetą. Nors jis buvo plūs
tamas ir jam buvo grasoma,
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bet pagaliau uniformuotas 
vokietis atidarė duris ir jį 
išvedė. Kai po kelių minučių 
Radūnas grižo, atrodė nusi
minęs.

— Na? — neiškentė Juo
zas.

— Nesuprantu. Sutartoje 
vietoje radau tik vieną žodį
— kaimas.

Jaunuolis apkabino Radū- 
ną ir pabučiavo — nemigo ir 
nervų suerzintos nutekėjo 
ašaros.

— Tu išgelbėtas — rašte
lis pasiekė nurodytą vietą, 
žinos, koks likimas tavęs 
laukia, papasakok apie 
mane, perduok tėvams 
mano medę.

Vėl sugirgždėjo durys, ir 
uniformuotas vokietis pa
mojo Juozui.

— K omm.
Artėjo nemigo naktis. 

Veltui Radūnas laukė jau
nuolio. Tardo arba į kitą ka
merą uždarė, nusprendė ir, 
sukandęs dantis, atšlijęs 
sienos, laukė likiminio ryto. 
Nejaugi pavyktų ši pasaka
— pabėgti į laisvę. Jo niekas 
nesurastų, sėdėtų tylutėliai, 
kol pašauksianti tėvynė. Vėl 
gyventi! Viešpatie, duok, 
kad taip įvyktų!

Ir nebenurimdamas, pa
šokęs klaidžiojo trijų metrų 
Elote, kol vėl, nevilties par- 

lokštas, apatiškai smukda
vo į tariamą lovą.
Kad tik greičiau, kad tik 
greičiau. Nėr jėgų toliau 
laukti nežinomybės. Kad tik 
neatmainytų sprendimo, 
kad tik neatidėtų kelionės. 
Visomis likusiomis jėgomis 
mėgino susikaupti, bet jau 
neįstengė, kiekviena toji

, psl. 6

$10.00

$5.00

Suaugusiems $27.50

Jaunimui $20.00

toli mieste mušama valanda 
sukeldavo šiurpą. Dvi, tre
čia, pusė ketvirtos, ketvirta! 
Pusė penkių...

Kaukši koridoriuje žings
niai, raktas, sargybiniai, ka
linys su jais leidžiasi į kiemą, 
kur laukia automobilis. Tik 
vienas sargybinis jį telydi —- 
bus lengva apsidirbti — 
šmakšteli mintis, ir jau 
įstumtas į vidų. Užsitrenkia 
paskui jį durys. Motoras. 
Greta pasigirsta silpnas, 
nukankintas balsas.

— Tu, Radūnai?
Brėkštančio ryto šviesoje 

jis vos įžiūri Juozą.
— Irtu! ...
— Matai, — vos verčia lie

žuvį sukepusios lūpos, — 
nuvežė mane tardyti. Ir iš 
karto paaiškino, kad jei 
neišduosiu bendradarbių, 
būsiu kartu su tavimi su
šaudytas. Supranti, kaip 
nudžiugau. Kad tikrai paža
dą pildytų, tokių dalykų pri
šnekėjau, kad nacis vos iš 
proto neišėjo, maniau — nu
šaus vietoje, skubos keliu 
mane išsiuntė.

Estijos rusinimas
’’Laisvės Radijo” ir 

United Press (1983.LL.21) 
žiniomis, suomių laikraštis 
Ilta-Sanomat paskelbė slap
tą Estijos komunistų parti
jos centrinio komiteto nuta
rimą, datuotą 1978 m. gruo
džio 19 d., kuriame nedvi
prasmiškai pasisakoma už 
Estijos rusinimą. Šį 
dokumentą pasirašęs Esti
jos KP pirmasis sekretorius, 
Kari Vaino šių metų sausio 
mėnesį lankėsi Suomijoje.. 
Nutarime išdėstytos 47-nios 
rekomendacijos rusų kalbai 
Estijoje plėsti. Pavyzdžiui,

Lygybė
Susipykau su drauge, ži

note, dėl moterų teisių, dėl 
kiaulės ir dėl vyrų teisių. 
Keista, kad tik dabar pama
čiau, kaip vyrai yra skriau
džiami. Ginčas prasidėjo nuo 
.tų vadinamų moterų metų. 
Draugė sako, jog šiuos me
tus reikia vadinti interna
cionaliniais moters metais, o 
aš juos pavadinau — inter
nacionalinės moters metais

Draugei nepatiko žodis - 
internationalinė moteris; ji 
sako, jog tokios moters nėra 
ir būti negali. Man tai vis- 
tiek.

Ji yra nutarus sudeginti 
savo ’’brasieres” ir tapti tuo 
moteriškuoju ’’eunuku”. — 
Kam visa tai, — sakau jai. — 
Argi ne liksi vis tiek ’’fe
male”? Ką tada tavo vyras 
turi deginti, kad taptų vy
riškuoju? Kam tas eunukiz- 
mas? Draugė nori teisės ir 
įvairių nenormalumų įteisi
nimo, kap pavyzdžiui vyrų 
gvoltavojimo(?). Aš visdėlto 
labiau norėčiau, kad vyras 
mane gvoltavotų, bet ne 
moteris. Žinoma, šito ’’pa
vojaus” man jau galbūt ne
bepasitaikys. Su savo vyru 
nuo pat mūsų gyvenimo 
pradžios turiu tokį angliškai 
vadinamą ’’understanding” 
dėl indų plovimo. Jis mėgs
ta virti, o aš mėgstu daržus 
ir apžiūriu mūsų daržinin
kystės darbus. Mes abu lai
mingi ir didžiuojamės savo 
talentais. Kol vaikai augo, 
jie Tosterio eile tvarkydavo 
namą, o dabar su vyru tvar
kome šiaudo loterijos tvar
ka. Jis dažniau ištraukia il
gesnį šiaudą, bet nesiskun-

Abiejų rankos kietai susi
pynė. Juozas, atsistojęs ant 
sukniubusio Radūno nuga
ros, pasiekė viršuje mažytį 
langelį. Balsas prislopintas.

— Išvažiuojam iš miesto... 
Laukai, tuoj, tuoj... mūsų 
kelias.

Tolumoje jis pamatė pasi
lenkusius šešėlius, tai taria
mieji darbininkai. Čia pat 
jau mašina. Ji turi sustoti, 
bet darbininkai ramiai dir
ba. Kas tai? Mašina ramiai 
rieda pirmyn. Kodėl? Kas 
atsitiko?! Juozo žvilgsnis 
nori iššokti iš mašinos. Pasi
sukimas. Priešais stovi dar 
vienas darbininkas su papi
rosu lūpose. Tai tėvas. 
Abiejų akys akimirkai susi
tinka, ir mašina dideliu 
greičiu pralekia.

Fortas. Geležiniai vartai 
prasiveria ir priima savo 
aukas...

Iš knygos ’’Angelai ir 
nuodėmės”

U

patarima intensyviau 
mokyti rusiškai iki mokykli
nio amžiaus vaikus. Žurnale 
Eeste Kommunist (1983, Nr. 
1), estų Akademijos narys 
Gustav Naan kritikavo už
sienio radijų keliamą triukš
mą dėl ’’rusinimo” ir pridū
rė, kad ’’kai kurie mūsų in- 
telktualai prisidėjo prie šio 
triukšmo, o kai kurių vaikų 
tėvai jiems pritaria”. Anot 
Naan’o, nacionalizmas esąs 
’’kapitalizmo produktas”, o 
tauti nis; klausimas esąs 
’’labai sudėtingas”, nes jis 
didele dalimi ’’grynai

ir kiaulės
džia. Tobulai tvarkingas 
mūsų namas niekada nėra 
buvęs ir nežinotų, kaip elg
tis tokiu atveju.

Draugė sumanė mane su
moderninti ir atvesti į 
naujos moters tikrąjį kelią. 
Aš turinti surastį save ir su 
ta ’’vyriška šoviniste kiaule” 
susitvarkyti. Na, žinote, čia 
jau truputį perdaug. Per
daug ne mano vyrui, bet di
delis neteisingumas kiaulei.

Pirmiausia kiaulė yra mo
teriškos giminės ir aš labai 
abejoju, ar ji sutiktų būti 
’’female eunuch”? Deginti jai 
nieko nereikia; savo mote
riškumą ji visada gali įro
dyti.

Antra; kaip galima drįsti 
kiaulę vadinti šoviniste? Juk 
jai visai nesvarbu, kas ji to
kia, kokios tautybės, čia gal 
reikėtų sakyti veislės. Ji 
niekuo nesididžiuoja, jai vi
sai nesvarbu, kokiame pur
vyne voliotis, iš kokio lovio 
ėsti, kur miegoti ir su kuo. 
Kaip dabar sakyti, naudoti 
ją kaip palyginimą su vyru, 
kuris nėra net ir keturkojis? 
Nesąmonė.

Dabar vėl. Ji nori, kad aš 
prie savo pavardės dėčiau 
ne Mrs. bet Ms. Bet ir tas 
emes mano "femaleness” 
nepakeičia; visi žino, kad te
besu moteris. Ji nori, kad 
palikus namus eičiau į kaž
kokią komuną savęs ieškoti. 
Mano aiškinimas, kad dar 
nesu pasimetus, nepadeda. 
Paskutinis mano draugės 
įsakymas buvo atimti iš 
mano vyro vyriškus darbus, 
kas mano atveju reiškia 
atimti iš jo indų plovimą ir 
t.t. Dėl indų ir sugriuvo jau 
ir taip gerokai pašlijusi 
draugystė.

Kol kas mano draugė dar 
namuose, ne komunoj, tik 
prie pavardės Ms. Ypatingų 
teisių dar negavo ir nieko 
dar neįteisino. Mano vyras 
nori pasilikti sau tėvo teises 
ir reikalauja (jeigu tai įvyk
tų) kad pasipiršusi draugė 
mano rankos prašytų tėvo, 
t.y. vyro.

Galbūt Jūs suprantat, aš 
tai nebesusigaudau šiose 
moterų lygybėse ir lieku 
prie savo moteriškų darbų; 
daržų ravėjimo ir malkų 
skaldymo. Kartais plytas 
kur nors sumūriju ir van
dens pipkas sulopau.

Veronika S.

jausmų dalykas”. Jo nuomo
ne, ’’tautomis vadinamos 
apraiškos išnyks ateinančių 
šimtmečių bėgyje, tautiniai 
skirtumai išnyks, tautos su
silies į suvienytą, etninių 
skirtumų neturinčių žmoni
ją; tautinės kultūros - į su
vienytą pasaulio kultūrą”. 
Naan pamiršta pridurti, 
kad, pagal sovietinę teoriją, 
ta suvienyta žmonija kalbės 
’’Lenino kalba”. Nepriklau
somoje Estijoje 1940-tais 
metais 88 procentų gyven
tojų buvo estai, o 1979-tų 
metų surašymo duomeni
mis, tik 65 procentai.

(ELTA)
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Daug sužinosi 
skaitydamas
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Suvažiavimo lankose
Dalyvauju atstovų suva

žiavime, o čia nors imk ir 
persiplėšk sakyčiau; nebeži
nau ką daryti. Sutikau 
draugą Antaną, kurio nebu
vau matęs apie 40 metų, nes 
jis gyvena kažin kur Tasma
nijos džiunglėse. Būtinai esu 
įgaliotas atstovauti mano 
bendruomenės dalį, o tas 
Antanas kaip tyčia neturi ką 
veikti per dieną..

Čia atstovams galima turėti 
patarėjus. Tu būk mano ofi
cialus patarėjas ir būsime 
kartu.

— Gerai, Argusai, — apsi
džiaugė Antanas. — Labai 
mėgstu valdžioms patarti. O 
čia gi tikras parlamentas.

Susėdome kartu. Kaip tik 
eina statutų, paragrafų ii* 
žodžių pakeitimai, perdėlio- 
{'imai ir išbraukimai. Pirmas 

iuvo apie pritarimus oku
pacijai, tai mudu su Antanu 
tučtuojau iš paragrafų visai 
išbraukėme. Paskui reikėjo 
prie kokios tai raidės kažką 
prirašyti. Bet Antanas čia 
mane labai suglumino. Jo 
patarimu turėjau pakelti 
ranką dėl gramatinės tvar
kos. Matote, jo žinojimu, 
jeigu prie bet kokios raidės 
ką nors prirašai, nors ir ma
žiausią raidelytę, tai jau pa
sidaro žodis. Rankos nekė
liau. Pabijojau, nes nesu 
labai stiprus gramatikoj, 
man geriau einasi su nume
riais. O čia vėl kalba apie 
naujus paragrafus, kuriuos 
mirtinai reikia keisti. Iškilo 

‘reikalas dėl žodžių ’’reikalui 
tesant” ar kas tai gali, jeigu 
nori, ką tai leisti ką nors da
ryti... Čia Antanas vėl man 
pašonėn kumši, kad kelčiau 
ranką. Jis sako, kad reikia 
išbraukti ’’gali”, nes buktai 
ne visada gali padaryti, kaip 
nori ar ką nori. Aš sakau, 
kad geriau išbraukti ’’jeigu 
nori”, o palikti tik reikalą ir

....... uipao, 
'nežinau iš kokios vietovės, 
pasiūlė išbraukti reikalą: jo 
nuomone, jeigu yra galėji
mas, tai reikalai patys atei
na. Čia jau susidarė trys 
nuomonės, nepriklausomai 
nuo daugybės kitų nuomo
nių, kurios vyko salėje ir 
vedė į bendrą sumišimą. Pa
sijutau lyg būčiau koks afri
kietis, sakyčiau, su patarė
jais iš Kubos ir Rytų Vokie
tijos, nes tas barzdyla buvo 
labai panašus į Fidelį Rast
rą. Jiedu ir elgtis pradėjo, 
lyg manęs čia nebebūtų, o 
tik jiedu tikrieji atstovai, kol 
tarpusavy nesusibarė. O aš 
vis išbraukiau, kas tik pa
siūlė ką išbraukti, kol galų 
gale Sūriu, kad jau nebeliko 
žodžių, nei raidžių. O Anta
nas vis gimdo.

— Argusai, kelk ranką, 
prašyk žodžio!

— Tai kas iš to žodžio, 
jeigu vistiek reiks išbraukti?

— Aš ne žodį išbraukti, 
bet žodį sakyti, — sako An
tanas. — Sakyto žodžio ne
gali išbraukti, o tik rašytą. O 
ne, tai aš prašysiu balso.

— Tu neturi balso, nes esi 
tik patarėjas, — sakau.

— Kaip tai neturiu. Balsą 
gerą aš turiu, sako Antanas. 
— Pirmu tenoru Tasmanijos 
didžiajame chore dainuoju. 
Aš tik žalios kortelės netu
riu dėl žodžio tarimo.

— Jau išbraukėme visus 
žodžius iš paragrafų ir eina
me prie rezoliucijos, kuriai, 
atrodo, nereikia daug žodžių 
nei prasmės, — sako tipelis 

šalimais, tas į Fidelį pana
šus. Jis matyti pusryčiams 
bus ne kavą, o ką kitą gėrės.

— Šitie pakeitimai ir iš- 
braukymai sutverti dėlto, 
kad nebūtų nesusipratimų, 
— sako Antanas tipeliui iš
didžiai. Jiedu piktuoju.

Bet tipelis tik numojo 
ranka ir atsakė, kad tą žodį 
’’nesusipratimas” reikėtų 
palikti neišbrauktą.

Jau dabar, sakyčiau, visai 
prie tikro persiplėšimo priė
jau, nes mano patarėjai savo 
vienaip, aš galvoju kitaip, o 
salėje visas suvažiavimas 
ūžia visai kitaip nuo mūsų.

— Tikras "House of 
Lords”, — užpakalinėj eilėj 
sėdėjo svečias iš Anglijos. 
Jo draugas numurmėjo 
kažinką apie tėtės armiją.

Kad nebūtų mano istorija 
per ilga, tai papasakosiu- 
apie paskutinę dieną, kurio
je diskusijos buvo daug įdo
mesnės, nes diskutavo apie 
vaiduoklius, kuriuos laikas 
mums pamatyti. Bėda ta, 
kad tie vaiduokliai nesuma- 
terėja ir nesirodo. Vaiduok
lis pats turi pasirodyti, juk 
neisi jo ieškoti su žvake. 
Mūsų kaime buvo kalbama, 
kad apie vidurnaktį ties vi
durių kaimo mėnulio pilna
čių iš griovio išlįsdavo di
džiulis pelų maišas ir imdavo 
lamdyti vėlai besibastantį 
žmogų. Būk tai kartais ne
gyvai užlamžydavo. O ties 
kryžkele, kur kazokas buvo 
pakoręs pirklį žydą, prieš tai 
su negaika prilupęs, tai 
tokia šilkais šlamanti panelė 
išeidavo žmogui į priekį ir 
vėl pranykdavo. Tada neti
kėjau nei pelų maišu, nei šil
kais šlamančia panele, nes 
nė vieno nebuvau matęs. Tai 
kaip gali tikėti, kad Adelai

Mūsų norai ir darbai — 
viskas eina atbulai

Čia, žiūrint geografiškai, mes esam — aukštyn kojom
— Tai taip imu aš kartais sau ir pagalvoju: 
ar ne dėl to mums viskas ir kitaip atrodo? 
Kas balta buvo, pasidarė pilka, ar net juoda;
kuo mes didžiavomės — dabar lyg prisiminti gėda; 
tvirčiausi įsitikinimai į bedugnę rieda...

Gal įtakos turėjo tie laikai naujieji?
Jie bėga tokiu greitumu, kad nesuspėji 
net ir apsidairyt. O negali sustoti, ' 
nes iš paskos tuoj pradeda tave kiti kumščiuoti. 
Ir jeigu buvo kiekvienam sava tautybė, rasė, 
dabar tėra viena tik — pažangioji klasė 
bei nuomonė: kuris garsiausiai šaukia, to teisybė.

Stpriai į tas šviesias idėjas įsikibę, 
trukšmaujam, ūžiam — pažiūras savąsias ginam. 
Ir lekiam, skubam — kur? Mes nebežinom. 
Vien bėgam, šūkaudami, tad ir nesustojam.
— Atrodo, esam (ir ne vien tik geografiškai jau ) — 

aukštyn kojom.

Upelį gilų ašarų priverkę
(taip dainos Benjamino jautrios širdį smelkia), 
maskvinės vodkos taurę keliame, taigi, ir tariam: 
„Lietuviais gimusieji — už Šešioliktą Vasario!!” 
— Pailiustruoju tuo įdomią šito laiko dvasią.
Jau pavyzdžių tokių, ir neieškodamas, visur surasi.

Julija

dėj yra vaiduoklių,'jeigu jie 
nesivaidena. Dar nuo vai
kystės prigąsdintas dėl vi- 
sako kojas paliečiau po sa
vimi. Negali žinoti, saky
čiau; salė_ apytamsė., koks, 
biesas dar gali čiuptelėti už 
kojos.

Buvo dar pranašas su ke
letu pranašysčių, bet nuo 
vaiduoklių slapstydamasis 
gerai nenusiklausiau, ką jis 
pranašavo. Bet gal ir jis, 
kaip tas ”Nostradamus” 
kalbėjo mįslėmis. Sapnų 
niekas neaiškino. Galbūt 
niekas nieko labai ir nesap
navo, gal tiktai tiezkurie už
snūdę buvo, bet kai už
knarkdavo, tai tuojau patys 
ir atsibudo. Net ir pietums 
žadinti nereikėjo.

Per savo patarėjus nebe
turėjau laiko sukurti savo 
rezoliucijos, todėl dabar 
nors pavėluotai noriu pa
tiekti naujai išrinktai valdy
bai rimtą patarimą, beveik, 
sakyčiau, kaip ir rezoliuciją. 
Man atrodo, kad rinkdami 
atstovus sekančiai tarybai, 
turėtų išrinkti ir nubalsuoti 
jų patarėjus. Po vieną ar po 
du patarėjus kiekvienam. 
Geriausia po du, sakyčiau, 
vieną iš kairės, kitą dešinį, 
kad būtų lygybė ir tikra de
mokratija.

Antra mano rezoliucija, 
tai Argusienės, galima sa- 
kyti. Ji man zirzia, kad va, 
jeigu jau suvažiavimas vis
tiek išeina į lankas, tai ga
lėtų įnešti moterų klausimą. 
Atseit ’’Liberation”. Bet 
dėlto aš jūsų neverčiu; da
rykite, kaip norite, nes man 
asmeniškai, sakyčiau, nfote- 
rų klausimas visada buvo ir 
bus tose vadinamose ’’lan
kose”.

Tikiuos, kad kitame suva
žiavime bus smagiau.

LAIŠKAS REDAKCIJAI
Gerbiamas p. Redaktoriau,

Adelaidės L.S.K. Vyčio 
valdyba susipažinusi su A. 
Merūno laišku Redaktoriui 
(Mūsų Pastogės Nr. 11), ku
riame klaidinami skaityto
jai, atsakydama pareiškia:

Sporto klubų atstovų 1982 
m. suvažiavime patvirtinus, 
kad kiekvienas klubas turi 
teisę pasirinkti jam tinkamą 
kelionės grupę, Adelaidės 
Vyčio valdyba nutarė ke
liauti į Pasaulio Lietuvių 
Sporto Žaidynes su ALB 
Krašto Valdybos organizuo
jama grupe. Šį nutarimą 
sveikina ir tvirtai remia 
Adelaidės Apylinkės Val
dyba ir visos Adelaidės 
bendruomenės 
organizacijos.

Reikšmingomis sumomis 
Vyčio sportininkus remian
čios Adelaidės organizacijos 
ir didelė dauguma pavienių 
aukotojų užakcentavo, kad 
jų parama skiriama tik su 
ALB Krašto Valdybos grupe' 
vykstantiems mūsų sporti
ninkams.

Specialiai sušauktame 
klubo sportininkų ir sporto 
sekcijų vadovų pasitarime, 
visiems dalyviams buvo 
pranešta, kad Vyčio valdyba 
suaukotais pinigais rems tik 
tuos mūsų sportininkus, ku
rie vyksta su klubo valdybos 
pasirinkta ALB Krašto Val
dybos grupe. Šis pranešimas 
visų dalyvių (įskaitant ir A. 
Merūno minimus ’’nu
skriaustuosius”) buvo
išklausytas be jokių diskusi
jų ir protesto.

Tuoj po viršminėto pasi
tarimo sušauktame susirin
kime sudaryti išvykos lėšų 
telkimo komitetą nedalyva
vo nei p. Merūnas, nei vie
nas kitas šiandien į paramą 
pretenduojantis asmuo.

A. Merūnas rašo, kad su 
’’Palanga Travel” keliaujan
čių Adelaidės sportininkų 
yra daugiau negu tų, kurie 
vyksta su klubo grupe. Tas 
yra netiesa. Klubo grupėje 
yra 9 sportininkai, o palan
giečių tik 6. Darosi juokinga,

VISUR
Popiežius, pakeldamas į 

kardinolus visą eilę bažnyti
nių dignitorių 1971 metais 
vieną pasilaikė nepaskelbtą . 
(”in pectore) kas iki šiol ne
atskleista. Vatikano ir viso 
laisvojo pasaulio spauda 
spėlioja, kad tasai kardino
las esąs lietuvis vysk. Juli
jonas Steponavičius, kuriam 
sov. valdžia neleidžia eiti 
pareigų ir laikomas tremty
je ir namų arešte.

- ♦**

Nors pereitais metais Iz
raelio įsiveržimas į Libaną 
siekiant sunaikinti palesti
niečių kovos lizdus ir buvo 
daugumoje pasaulio pas
merktas, bet vis tik tas už
puolimas atidengė ir daug 
ką naujo. Kaip žinia, Izrae
lis apgink] uotas amerikiečių 
gamybos ginklais, o Sirija, 
kurios protektorate yra Li
banas, - sovietiniais. Kari
niuose veiksmuose ir susi
dūrimuose amerikiečių 
ginklai pasirodė nepalygi
namai pranašesni už sovie
tiškus. Izraelio kariai, nau
dodami amerikiečių F 15 ir F 
16 kovos lėktuvus, numušė 
85 Sirijos sovietų MIG 21 ir 
23 tipo lėktuvus patys ne
prarasdami nė vieno. Taip 
pat Izraelis sunaikino. Sirijos 
sovietinės gamybos prieš

kai ’’ilgametis sportininkas, 
treneris, vadovas ir klubo 
.garbės narys” A. Merūnas, 
kuriam su klubu nėra pake
liui, tiesia ranką prašyda
mas pinigų suaukotų loja
liems klubo nariams.

A. Merūnas savo laiške 
kalba, kad nuo klubo atski
lusi grupė yra ’’nusipelnusi 
bendros paramos”, bet 
nepaaiškina, kodėl jis ir jo 
draugai važiuoja į Čikagą 
atsiskyrę nuo bendros klubo 
grupės. Vyčio valdybai lai- 
pogi neaišku, apie kokią 
pohtiką kalba A. Merūnas, į 
kurią jis, esą, nenorįs kištis. 
Todėl tas sakinys yra til 
tušti žodžiai.

Kuomet A. Merūnas, 
baigdamas savo laišką, 
kalba apie klubo skaldymą, 
jis tikriausiai turi galvoje 
save ir savo bendraminčius, 
kurie tylomis atsiskyrę nuo 
Vyčio klubo grupės, nuėjo 
ieškoti svetimų dievų. Toks 
elgesys yra grubus nusisu
kimas nuo savo klubo ir dėl 
jo atsakomybę neša ne kas 
kitas, kaip ’’atsiskyrėliai”. 
Pats A. Merūnas, asmeniš
kai, su Vyčio klubu visus 
santykius nutraukė jau daug 
anksčiau ir klube jokių pa
reigų jau seniai nebeturi.

Vyčio ateitį klubo valdy
ba visuomet statė ir statys 
pirmon eilėn ir, kaip praei
tyje, taip ir ateityje išlaikys 
ją tinkamoje aukštumoje, 
taip kad A. Merūnas dėl to 
sielojasi visai be reikalo. 
Vieton to jam derėtų susi
pažinti su klubo įstatų 10 
paragrafu, kuriame yra 
sakoma, kad ’’klubo nario 
•pareiga yra būti ištikimam 
savo klubui”. Šio paragrafo, 
p. Merūnai, turėtų ypatingai 
laikytis klubo Garbės Na
riai, vieton to, kad gaišinus 
laiką rašant kiršinančius ir 
klaidinančius laiškus prieš 
klubui vadovauti išrinktą 
valdybą.

J. Jonavičius
A. Skiparis Paminkąs 

sekretorius

lėktuvines raketų baterijas 
irgi be jokių sau nuostolių. 
Panašiai ir su sovietų nau
jausio tipo T-72 tankais, kur 
Izraelis sunaikino ištisą 
diviziją. Tas sukėlė sovietų 
ginklais nepasitikėjimo, o 
patiems sovietams tai buvo 
didelis smūgis. Tuoj į Siriją 
pasibaigus karui nuvyko so
vietai ekspertai ištyrinėti, 
kur čia klaidos.

♦♦♦
Jau kelinti metai Velykų 

savaitgalį tradicinėsjaunimo 
’motociklų lenktynės 
Bathurste (NSW) baigiasi 
riaušėmis ir muštynėmis. 
Šiemet lenktynės baigėsi 
skandalingai: muštynėse 
sužeista 180, jų tarpe 80 po
licininkų ir virš 100 žiūrovų. 
Tos riaušės yra gryno chuli
ganizmo išdava be jokio ki
tokio tikslo, kas jas patei
sintų. Išaiškinta, kad šiose 
riaušėse iš chuliganų pusės 
panaudotos benzino bombos, 
alaus dėžutės, pripildytos 
akmenimis ar žvyru iš 
anksto pasiruošę. NSW po
licija svarsto tas lenktynes 
iš viso uždaryti.

Jeigu visi trauktų į vieną 
pusę,, tai pasaulis išgriūtų. ,

Mūsų Pastogė Nr. 14,1983.4.11, psL 7

7



niormacija
PRANEŠIMAS

Pranešame Melb. 
šauliams, kad eilinis susirin
kimas šaukiamas balandžio 
17 d., 2.30 vai. Melb. Liet. 
Namuose. Susirinkime pir
mininko pranešimas ir 
bendrieji reikalai. Kviečia
me visus drausmingai daly
vauti.

Melb. D.L.K. Vytenio 
šaulių kuopos Valdyba

ATŠAUKIAMA

Pereitos savaitės M. P-je 
buvo skelbiama, kad balan
džio 16-17 d.d. rengiamas 
skautų akademinis savait
galis Mt. Eliza prie Mel
bourne. Nesudarius pakan
kamai savaitgaliu suintere
suotų asmenų akademinis 
savaitgalis atšaukiamas.

ROMUVOS PREMIJA

Lietuvių Akademinės 
Korporacijos Romuvos pre
mija buvo įteikta korpora
cijos 53-jų metinių komerso 
metu. Komersas įvyko 1983 
m. kovo 26 d. Lietuvių Na
muose, 44-50 Errol St., 
North Melbourne.

Komerse dalyvavo apie 50 
asmenų: romuviečiai, korp! 
Neo Lithuania, ir korp! Vy
tis, estų korp! Ugala, latvių 
korp! Beveronija ir Selonija 
nariai.

Kaip žinoma, Romuvos 
premija yra kasmetinė ir 
yra skiriama kiekvienam 
sėkmingai išlaikiusiam 
lietuvių kalbos egzaminus 
HSC lygyje ir gavusiam 
HSC (australiškąjį ^’brandos 
atestatą”), nežiūrint išlai
kiusiojo amžiaus, tikybos, 
lyties ar tautybės.

Šiemet Romuvos premiją 
gavo šie asmenys: Vir
ginija Bruožytė, Levutė 
Keblytė, Dalia Tamošaitytė 
ir Darius Alekna. Kiek
vienas jų gavo po skoningai 
įrėmuotą Vyčio paveikslą su 

atitinkamu korporacijos 
prėzidiumo pasirašytu įrašu. 
Be to, geriausiai tuos egza
minus išlaikiusioji 
Bruožytė, dar priedo gavo $ 
60 čekį.

Romuvos premijai įteikti 
gakviesta p. Dr. Kristina 

ėsnaitė-Brazaitienė, 
lietuvių kalbos kursų koor
dinatorė.

Įrėmintus Vyčio paveiks
lus paaukojo p.p. Paulius 
Mičiulis ir Balys Stankūna- 
vičius. (Kiekvienas įrėmuo- 
tas Vyties paveikslas kai
nuoja $ 40).

Mūsų pastogės skaitytojams 
ir prenumeratoriams

Su dėkingumu priimame 
skaitytojų pridedamas Mūsų 
Pastogei aukas, prisiunčia
mas drauge su prenumera
ta. Kaip tik jūsų palankumas 
ir aukos., padeda Mūsų Pas
togei išsiversti, kad ir ky
lant kainoms iki šiolei leidė
jas nekelia prenumeratos.

Šia proga primename vi
siems skaitytojams, kad 
siųsdami pinigus už prenu
meratą drauge prisiųstų 
savo pastabas ir apie pačią 
Mūsų Pastogę: kuo esate 
patenkinti, ko pasigendate 
ar kas nepatinka. Tai būtų 
savotiškas neoficialus pačių 
skaitytojų savo laikraščio 
įvertinimas ir į gautas nuo
mones pagal galimybes būtų 
ir atsižvelgiama. Šitą būdą 
plačiai praktikuoja kiti laik
raščiai, kaip ’’Pasaulio Lie
tuvis”, ’’Akiračiai”, ’’Laiškai 
Lietuviams” ir kt. Ir mes 
norėtume tokį skaitytojų 
santykių su savo laikraščiu 
pasisakymų forma įvesti, iš 
ko matytųsi, kaip skaitytojai 
priima savo laikraštį. Tas 
labai padėtų ypač redakto
riui. Už tokį bendradarbia
vimą iš anksto dėkojame.

M.P. Redakcija

SYDNEJAUS LIETUVIŲ NAMUOSE
16 18 EAST TERRACE, BANKSTOWN (TEL. 708-1414*

Balandžio 16 d., šeštadienį

Pavergtų Tautų 
Komiteto vakaras

Balandžio 24 d., sekmadienį,

Turgus! Turgus!
Daug laimikių! Ateikite ir išbandykite

Įdomi programa. Loterija. savo laimę!
Pradžia 7.30 vai. Bilietai $ 3 asmeniui. Pradžia 2.30 vai.

Australijos Lietuvių Fonde
AUKOS A.L. FONDUI

$ 100 V. Dumčius S.A. (114) 
$ 30 M. Gailiūnas N.S.W.

(300) savo gimtadienio 
proga.

$ 25 J. Rėminis NSW (25)
Po $ 10 A. Morkūnas S.A. 

(85), V. Urbonienė S.A. (80) 
ir B; Jasiulis NSW (20)

$ 5 G. Pečiulienė S.A. (20)

A.a. J. Bagdonavičiui 
Brisbanėje mirus, jį pagerb
dami vietoje gėlių aukojo 
A.L. Fondui $ 10 J.J. Ruz
giai Qld. (126).

A.a. D. Jakavičiui Brisba
nėje mirus, jį pagerbdami 
vietoje gėlių A.L. Fondui 
aukojo $ 10 J. J. Ruzgiai Qld. 
(136).

Brangiam pusbroliui a.a. 
Raimondui Andrėkui mirus, 
vietoje gėlių A.L. Fondui 
aukojo $ 25 Algis Vaitiekū
nas Vic. (125).

Pagerbdami velionį R. 
Andrėkų, gėlių vietoje au
kojo A.L. Fondui $ 50 G.P. 
Patupiai W.A. (250).

A.a. Napoleonui Butkūnui 
Melbourne mirus, jį pagerb
dami vietoje gėlių aukojo 
A.L. Fondui: po $ 5 V.A. 
Baltrukoniai (115), K. Kaz
lauskas (37), J.S. Meiliūnai

(637), J. Mikštas (128) ir F. 
Sodaitis (118).

$ 3 M.D. Didžiai (245), visi 
iš Vic.

PAPILDOMOS AUKOS 
NUO GAISRŲ NUKENTĖ- 
JU SIEMS LIETUVIAMS

$ 100 J. Česnaitis N.S.W. 
$ 30 J.A. Varkaliai, Vic.
$ 25 J. Jarinkevičius Vic.
$ 20 K. Vanagas Vic.

PATIKSLINIMAS. Anks
čiau skelbtuose aukotojų są
rašuose yra įsibrovę keletas 
klaidų, kurias šia proga no
rime atitaisyti (”M.P. Nr. 7 
ir 10): Adelaidėje $ 20 au
kojo Jonas Vanagas (buvo 
paskelbta I. Vanagas) ir $ 10 
A. Urnevičius (54), buvo 
paskelbtas V. Urnevičius.

Geelongo aukotojų sąraše 
turi būti J. Rapkauskas (60) 
vietoje J. Ragauskas. Gerb. 
p.p. J. Rapkauską, A. Urne- 
vičių ir J. Vanagą už įvyku
sius netikslumus maloniai 
atsiprašome.

A.L. Fondo Valdyba svei
kina naują Fondo šimtininką 
V. Dumčių ir nuoširdžiai dė
koja visiems aukotojams.

Vaclovas Rekežius 
A.L. Fondo iždininkas

Žinelės
Ruošiamos Franklino už

tvankos Tasmanijoje dispu
tas atsidūrė AukšŠausiame 
Australijos teisme. Federa
linė vyriausybė pasiryžusi 
užtvankos statybą sulaikyti, 
bet Tasmanijos vyriausybė 
spaudimui nepasiduoda. Į 
teismą stos geriausi Aus
tralijos advokatai iš abiejų 
pusių. Spėjama, kad bylą 
gali laimėti Tasmanijos vy
riausybė. Tasmanijos reika
lus palaiko Queenslandas.

Viktorijoje padegėlių šal
pai surinkta apie 18 mil. do
lerių, bet iš jų valstijos val
džia 8 milijonus nusavino.

***
Kovo 25-27 d.d. lietuviams- 

katalikams rekolekcijas 
pravedė svečias iš USA kun. 
Dr. K. Trimakas. Šalia re
kolekcijų bažnyčioje svečias 
turėjo eilę susitikimų su 
jaunimu, viešai kalbėjo gau
siai auditorijai klausytojų 
apie psichologinius lūžius 
žmogaus gyvenime.

.* * *
Australijos vyriausybė 

pareiškė griežtą protestą 
Prancūzijai, kuri netrukus 
žada pravesti atominių 
ginklų bandymus Pacifike.

LIETUVIŲ KOOPERATINĖ KREDITO DRAUGIJA

„TALKA" LTD.
• Moka už indėlius (deposits) 9 % metinių palūkanų.

Už terminuotus indėlius:
aukštesni procentai mokami automatiškai pasiekus 

nustatytas sumas.
Nuo $100 iki $6000 -12 %
nuo $ 5000 iki $ 10.000 - 13 %
nuo $ 10.000 iki $ 50.000 - 14 %
nuo $ 50.000 ir daugiau 15 %•

Terminuoti indėliai priimami tik pilnais $ 100 ir turi 
išbūti iki finansinių metų galo, t.y. birželio 30 d. Už atsi
imtus term. ind. metų bėgyje — 6 %. Procentai užskaito
mi už kiekvieną pilną kalendorinį mėnesį finansinių metų 
gale ir įrašomi į einamąsias sąskaitas. Už įnašus (shares) 
iki 17 % dividendo.

• Teikia paskolas iki $ 15.000 įkeičiant nekiln. turtą, as
menines paskolas su garantuotojais iki $ 5000 ir be jų iki 
$ 2000. Procentai už visas paskolas užskaitomi kas 3 mėn.

• Įstaiga veikia:

Melbourne šeštadieniais nuo 10 iki 2 vai. pp., sek
madieniais nuo 1.30 pp. iki 3 vai. pp., Lietuvių Namai, 50 
Errol St., North Melbourne. Tel. 328 4957.

Informacijos dar teikiamos pirmadieniais ir antradie
niais nuo 9 vai. ryto iki 2 vai. pp.

Pašto adresas: ’’TALKA”, Box 4051, GPO, Melb. 3001.

Adelaidėje sekmadieniais nuo 1 iki 3 vai. pp. Lietuvių 
Namuose. Pašto adresas: TALKA, Lietuvių Namai, 6 
Eastry St. Norwood, SA 5067.

Sydnejuje sekmadieniais nuo 2 vai. iki 4 vai. pp. Lietuvių 
Klubo patalpose 16 - East Terrace, Bankstown NSW.

Syd. Liet. Namuose
Reikia pasidžiaugti, kad 

turime nemažą būrį nuolati
nių pagelbininkų, kurie pa
sišventusiai padeda klubo 
valdybai.

šeštadieniais padeda 
išimti ir suskaičiuoti pinigus 
iš pokerių mašinų: K. Bel- 
kus, V. Deikus, B. Genys, A. 
Kaminskas, V. Kondrackas 
ir V. Šneideris.

Taip pat turime ir budin
čiųjų grupę, kurie vakarais 
gelbsti klubo tarnautojams:
L. Cox, J. Gervinąs, J. Eis- 
montas, A. Jablonskis, V. 
Kondrackas, B. Paskočimas,
M. Petronis, A. Šepokas, V. 
Šneideris, V. Stanevičius ir 
K. Stašionis.

Klubo valdyba nuoširdžiai 
dėkoja už savanorišką įsi
jungimą į klubo darbą ir pa
galbą.

PASKOLŲ -
AUKŲ VAJUS

Esame gavę nusiskundi
mų, kad per daug verkšle
name. Sustojus šį reikalą 
judinti, aukų bei paskolų 
mažai įplaukia.

Skelbiame tolimesnes 
pavardes prisidėjusių prie 
vajaus. Aukojo: Skautų ^Ži
dinys” $ 250 (papildomai), V.

Danta $ 297.60, Pensininkų 
Klubas $ 200 (papildomai) ir 
B. Šidlauskas $ 200.

Yra gražus pavyzdys, 
kada mirusio atminimui yra 
aukojama klubui. Tokio po
būdžio aukų jau turime iš p.. 
V. Narušienės ($ 500) a.a. S. 
Narušio atminimui ir iš p. M. 
Vaškevičienės ($ 500) a.a. J. 
Boreikos ir a.a. J. Vaškevi
čiaus atminimams.

Nuoširdžiai dėkojame vi
siems prisidėjusiems. Aukų 
- paskolų vajus tęsiamas to
liau. Vajaus reikalais
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PATIKSLINIMAS

Aprašant V. Putvinskio 
minėjimą Sydnejuje M.P. 
Nr. 11 įvyko netikslumų: 
minėjimo metu perskaitė 
paskaitą šaulė M. Kopcikie- 
nė paruoštą ne p. Lipčiaus, 
bet p. B. Gasiūno iš Mel
bourne. Maloniai dėl to atsi
prašome. Red.

kreiptis į valdybos iždininką 
A. Migų arba į bet kurį val
dybos narį* Aukos bei pas
kolos priimamos bet kokio 
dydžio.

Lietuvių Namų 
Valdybos informacija

Administracijos adresas:
P.O. Box 550 Bankstown 2200

Adminstracįjos ‘teL 709 4846
Prenumerata:
Australijoje metams $ 20
Užsienyje paprastu paštu $24
Oro paštu f N. Zelandiją $35
Oro paštu kitur £50 :
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