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Sveikiname skaitytojus Lietuvos nepriklausomybės šventės proga
primindami, kad ją dar reikia atkovoti!

Lietuvos nepriklausomybės šventei. P. Jurkaus piešinys tušu

Atiduokime, ką privalome!
Jau praėjo 66 metai nuo to laiko kai Lietuvos Taryba 

paskelbė pasauliui, kad atstatoma laisva ir nepriklauso
ma Lietuvos valstybė su sostine Vilniuje.

Deja, tikra nepriklausomybe džiau;gėmės tik 22 metus. 
Kilęs II pasaulinis karas sunaikino nepriklausomybę 
daugeliui valstybių o jų tarpe ir mūsų brangiai Lietuvai.

Štai šįmet jau sukakto 40 metų, kai mūsų tauta atsi
stojo prieš didelę dilemą — ką daryti? Kovoti ir tikėtis, 
kad vakarai neleis Sovietams užgrobti Baltijos kraštų — 
ar trauktis į vakarus ir iš ten vesti kovą prieš Sovietų 
okupaciją tikintis, kad po karo visos tautos turės teisę 
pačios apsispręsti savo valdymo būdą. Nei viena, nei kita 
viltis neišsipildė.

Viena tautos dalis pasirinko pirmą kelią kovoti ir dau
gelis iš jų padėjo savo galvas ant tėvynės laisvės aukuro. 
Tauta jų niekuomet neužmirš — garbė didvyriams!

Kita dalis tautos — mes — pasirinkom kitą kelią — 
masinį ’’exodus” į vakarus, kur susibūrę Lietuvių Bend
ruomenėse stengiamės išlikti lietuviais, bet mūsų visų 
pagrindinis uždavinys, čia išeivijoje, buvo ir yra tęsti ne
gailestingą kovą dėl Lietuvos išlaisvinimo iš Sovietų 
jungo.

Kiekviena mūsų nota Jungtinėms Tautoms, arba mūsų 
skundai tarptautinėse konferencijose, kiekvienas mūsų 
pasisekimas, kada Lietuvos vardas prasiskverbia į vaka
rų spaudą, radią arba televiziją yra tartum nauja vinis 
kalama Sovietų karstui. Mūsų veikla Sovietams yra kaip 

- rakštis jų širdyje ir jie stengiasi visom priemonėm mūsų 
veiklą suardyti ir mūsų veikėjus sukompromituoti; So
vietai gerai žino, kad tautos vergijoje amžinai gyventi 
negali ir bijo tos atsiskaitymovalandos kuri diena iš die-

Vieningai švęskime Vasario 16-jąnos artėja.
Todėl mes, lietuviai, laisvame pasaulyje, o ypač čia, 

Australijoje, būkime budrūs ir neleiskime priešui mus 
sukiršinti; sukaupkime visas jėgas ir lėšas, kad mūsų ko
va ateityje nesusilpnėtų; neišduokime savo tautos, atsi
minkime, kad mes esame jai skolingi — redde quod debes 
— atiduok ką privalai, junkimės visi vieningai po Pasaulio 
Lietuvių Bendromenės sparnu ir kartu dirbdami, šventai 
tikėkime, kad laisvės valanda artėja.

V. Bukevičius
ALB Krašto Valdybos pirmininkas 

16 Vasario 1984 metais

VLIKo
metai

Vyriausiojo Lietuvos Iš
laisvinimo Komiteto Valdy
ba, vykdydama Seimo 
Atstovų 1983 metų lapkričio 
13 dieną vienbalsiai priimtą 
nutarimą Detroite, kuriuo 
1983 - 1984 metai skelbiami 
VLIKo keturiasdešimties' 
metų veiklos sukaktuviniais 
metais,

kreipiasi į viso pasaulio 
Lietuvių bendruomenes, or
ganizacijas, ' spaudą, 
leidyklas bei'radijo progra
mas, skatindama, kad 1984 
m. švenčiant Vasario 16 dię- 

-nos šventę, būtų prisiminta 
1944 metų Vasario 16 dienos 
VLIKO Deklaracija, kurioje 

pagrindinis mūsų tikslas 
yra:

"LIETUVIŲ TAUTOS 
LAISVĖ IR LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖ 
YRA TAUTOS EGZIS
TENCIJOS IR JOS VISO
KERIOPOS GEROVĖS 
BŪTINOJI SĄLYGA ’.

VLIKO Valdyba ragina 
viso pasulio lietuvius 1983 - 
1984 metais skirti daugiau
sia dėmesio į VLIKo ir jo 
darbo svarbos pabrėžimą ir 
rėmimą.

(ELTA)

*♦*

Metų pabaigoje amerikie
čių ’’Time” žurnalas kasmet 
skelbia per metus ryškiau
sių asmenybių pripažinimą. 
Pereitų metų tokiais atžy
mėti Amerikos prez. R. 
Reagan ir sovietų J. Andro
pov.

Vyriausiasis Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetas, Vasa
rio 16 d. šventės proga, 
reiškia didžią pagarbą Lie
tuvos nepriklausomybės ko
vų savanoriams, partiza
nams ir visiems kovų daly
viams dėl Lietuvos laisvės ir 
nepriklausomybės.

Lietuvių tauta, okupacijos 
sukrėsta, pradžioje sponta
niškai, vėliau organizuotai 
stojo kovon su okupantais. Į 
pirmąsias šios kovos gretas 
1943 m. lapkričio 25 d. įsiri
kiavo Vyriausiasis Lietu
vos Išlaisvinimo Komitetas. 
Jis savo Atsišaukime į 
Tautą 1944 m. vasario 16 d. 
pareiškė:

’’Lietuvių tauta, siekdama 
išlaisvinti Lietuvą iš okupa
cijos ir atstatyti Lietuvos 
valstybės suvereninių orga
nų svetimos jėgos laikinai 
sutrukdytą veikimą, yra 
reikalinga vieningos politi
nės vadovybės. Tam tikslui 
politinės lietuvių grupės, 
kaip tautos politinės minties 
reiškėjos ir vykdytojos, nu
tarė sujungti visas savo jė
gas bendram darbui ir suda
rė Vyriausiąjį Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetą — 
VLIK.

Vyriausiasis Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetas, pra
dėdamas savo darbą skelbia:

LIETUVIŲ TAUTOS 
LAISVĖ IR LIETUVOS 
VALSTYBĖS NEPRI
KLAUSOMYBĖ YRA 
TAUTOS EGZISTENCI
JOS IR JOS VISOKERIO
POS GEROVĖS BŪTINOJI 
SĄLYGA".

Tai VLIKo pagrindas ir 
tikslas.

Šiam tikslui siekti, VLI 
Kas per 40-tį metų memo
randumais vyriausybėms, 
tarptautinėms insitucijoms 
ir organizacijoms tiesiogiai, 
ar sudarydamas specialias 
Lietuvą reprezentuojančias 
delegacijas, ir taip pat 
ELTOS biuleteniais (lietu
vių, italų, anglų, prancūzų, 
vokiečių ir ispanų kalbomis), 
atskirais leidiniais ir radijo 
bangomis, nuolatos kėlė 
aikštėn Sovietų įvykdytą 
Lietuvos aneksiją, jų vyk
domą genocidinę politiką ir 
nesiliaujančius žmogaus tei; 
šių pažeidimus, ir reikalavo, 
kad Sovietai pasitrauktų iš 
Lietuvos ir būtų garantuo
tas laisvas Lietuvos suvere
ninių teisių vykdymas.

Paskutinių kelių metų bė
gyje pakartotini pareiškimai 
Madrido Konferencijoje, 
Jungtinės Tautose ir atskirų 
kraštų parlamentuose lie
čiantys Lietuvos ir kitų Pa
baltijo valstybių būklę, ypač 

1983 m. sausio 13 d. Europos 
Parlamento rezoliucija, ra
ginanti perduoti Pabaltijo 
valstybių klausimą Jungti
nių Tautų Dekolonizacijos 
pakomisei rodo stiprėjantį 
Lietuvos laisvės bylos suak- 
tualėjimą, kas suteikia nau
jos vilties ir įpareigoja mus 
dar daugiau sustiprinti mū
sų pasiryžimą ir išplėsti 
veiklą. Šiais, VLIKo 40-tais 
sukaktuviniais metais švęs
dami Vasario 16 d. šventę, 
vedini Lietuvos laisvės ir 
nepriklausomybės žvaigž
dės, vieningai tęskime šią 
kovą kas raštu, žodžiu ar 
auka.

Lietuviško solidarumo 
dvasia telydi mūsų darbus.

Vyriausias Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas

♦ ♦ ♦

Amerikos Baltiečių Lais
vės Lyga siekia, kad į Jung* , 
tinių Tautų posėdžius ste
bėtojų teisėmis būtų įvesta 
sovietų okupuotų Pabaltijo 
kraštų atstovai. Tokius at
stovus turi Pietų Korėja, 
Šveicarija ir Vatikanas, taip 
par ir palestiniečiai.
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Švenčiame jau 66-ją Lie
tuvos nepriklausomybės at
statymo dieną. Šią sukaktį 
švenčiame ir minime kiek
vienais metais, ir ji mūsų 
sąmonėje pasidarusi kaip 
kokia privaloma pareiga, 
kurią atliekame daugiau de
monstratyviai, be didesnio 
užsiangažavimo, tarsi toji 
Lietuvos nepriklausomybė 
vis tebegaliotų ir mums nie
ko daugiau nerūpėtų kaip 
tik toje nepriklausomybėje 
patogiai gyventi Deja, mes 
tos nepriklausomybės jau 
4 iri metai kaip neturime. 
Nežiūrint to, kasmet ištiki
mai minime Lietuvos nepri
klausomybės šventę — Va
sario 16-ją, tačiau baisu, kad 
šitoji šventė vis labiau ir la
biau su metais virsta trafa
retu dažniausia kartojant 
karžygiškas kovas už Lietu
vos laisvę, išreiškiant žuvu
sioms pagarbą ir vienu kitu 
atveju išreiškiant viltį, jog 
grius sovietinė imperija ir 
Lietuva vėl bus laisva. Bet 
tokiomis viltimis gyvename 
jau virš 40 metų, gal esama 
padėtis, o gal ir blogesnė 
truks dar antra tiek, ir gali 
taip atsitikti, nekalbant apie 
pavergtuosius, kad gal net 
neliks išeivijoje mūsų žmo
nių paminėti Vasario 16-jai? 
O jeigu bus prieita prie to, 
kad nebus kam nė minėjimo 
surengti, tai kas tada kovos 
už Lietuvą ir atstatys jos 
nepriklausomybę ?

Minint Vasario 16-ją 
neužtenka tik pagyventi 
praeitimi ir gėrėtis bei di-

Elta 
skelbia

NAUJA REZOLIUCIJA 
EUROPOS PARLAMEN
TUI APIE RELIGIJOS

PERSEKIOJIMĄ

Lietuvai labai draugiškas 
Europos Parlamento atsto
vas Dr. Otto von Habsbur- 
gas ir kiti nariai šių metų 
pradžioje patiekė Europos 
Parlamentui sekančio turi
nio naują rezoliuciją:

Atstovų Habsburgo, Est- 
gen, Klepsch, Lene, Ma- 
langre, Jakobsen De
schamps, Gontikas, D’Or- 
messon ir Adonnino pareiš
kimas Parlamento regulia- 
mino 47 straipsnio pagrindu, 
liečiantis Sovietų okupaci
nės valdžios Lietuvoje vyk
domą religinį persekiojimą:

’’Europos Parlamentas, 
patyręs, kad sovietinis teis
mas nuteisė lietuvį kunigą 
Sigitą Tamkevičių šešerius 
metus kalėti už’ religinę 
veiklą;

žinodami, kad jau 1983 
metų gegužės mėnesį sovie

Apmąstymai 
Vasario 16-sios 

proga
džiuotis buvusių kovotojų už 
Lietuvą drąsa, kurie to meto 
frontuose tiesiog ’’stebuk
lus ” darė, bet dėti pastangas 
tautiečių tarpe išauginti to
kią dvasią, kad ir po ketu
riasdešimt ar daugiau metų 
išvestų kovon už Lietuvą vi
sus, kaip kad kadaise išvedė 
savanorius. Kitap sakant, 
reikia ir būtina kiekvieno 
lietuvio, kur jis pasaulyje 
bebūtų, širdyje įžiebti tokią 
tautiškumo dvasią ir tokį 
Lietuvos idealą, prieš kurį 
nubluktų viso pasaulio bliz
gesiai ir kiekvienamlietuviui 
tik Lietuva galiotų. Tik su 
tokiu užsidegimu garantuo
tai bus atgauta Lietuvos ne
priklausomybė. Tokį 
nepasiduodantį ir nepalūž- 
tantį lietuvį turėtume au
ginti jau dabar, patys toje 
dvasioje stiprėdami ir grū- 
dindamiesi.

Galimas daiktas, kad rei
kalas šiandie yra gerokai 
pavėluotas, bet dar ne vis
kas prarasta. Kova už Lie
tuvą ir jos išvadavimą vyks
ta nuo pat jos praradimo iki 
dabar, tik gaila, 
kad kaskart pačių kovotojų 
gretos artėja, retėja ne tiek 
aukomis frontuose, o kaip 
tik pačių lietuvių masišku 
dezertyravimu išduodant 
tautos idealus ir aspiracijas. 
Kiek pataikūnų ir prisitai
kėlių priviso Lietuvoje iš tų 
pačių lietuvių siekiant įtikti 
okupantui arba gauti pa- 
kenčiamesnę poziciją! Gal 
dar daugiau panašiais moty
vais yra pasitraukusių iš lie
tuvybės fronto ir išeivijoje,

tinis teismas nuteisė kunigą 
Alfonsą Svarinską septyne
rius metus kalėti už tai, kad 
jis organizavo komitetą ti
kinčiųjų teisėms ginti;

1. Griežtai smerkia sovie
tinių įstaigų vykdomą nuo
latinį religijos persekiojimą, 
kuris ypač nukreiptas prieš 
Lietuvos katalikų bažnyčią;

2. Šiame elgesyje įžvelgia 
naują Sovietų priespaudos 
įrodymą ir tebetęsiamus 
žmogaus teisių pažeidimus 
Sovietų Sąjungos valdžios 
sferoje;

3. Ragina ministerius, 
veikiančius Europos politi
nio bendradarbiavimo rė
muose, pareikšti Maskvai 
griežtą protestą šiais reika
lais ir atkreipti dėmesį į tai, 
kad šitokia politika neigia
mai paveiks tarptautinės 
įtampos švelninimą;

4. Reiškia savo europie- 
tišką solidarumą sunkiai 
kenčiančiai lietuvių tautai ir 
jos religinėms bendruome
nėms;

5. Paveda savo pirminin
kui perduoti šią rezoliuciją 
ministeriams, veikiantiems 
europinio bendradarbiavimo 
rėmuose”.

(Seka parašai) 
(ELTA) 

nors išeivių lietuvių gyve
namuose Vakarų kraštuose 
ir nėra tautinės diskrimina
cijos, o kitur, kaip Australi
joje ir Kanadoje, tautinės 
grupės gyvenamojo krašto 
valdančiųjų organų palaiko
mos ir skatinamos. Vis dėl to 
tas nepaskatino ateivių tar
pe tautinio atgimimo. Gal 
kitoms etninėms grupėms ir 
netiek svarbu išlaikyti savo 
tautybę išeivijoje, kai gy
ventojų perteklius jų gim
tajame laisvame krašte, bet 
mums tai yra gyvybinis rei
kalas, nes mūsų lauįia ne tik 
kaip mažos tautos išlikimo 
rūpestis, bet dar daugiau 
verčia mus išsilaikyti neįgy
vendinti idealai, jų tarpe

PASIKEITIMAI KLUBE

Praėjusių metų lapkričio 
viduryje nusisamdėme pri
tyrusi profesionalą klubo 
vedėją. Tikėtasi, kad šios 
rūšies specialistas pajėgs 
klubo veiklą pagyvinti ir pa
kelti apyvartą, šios rūšies 
sugestijos, išreikštos praė
jusio metinio susirinkimo 
metu ir ne vienas iš mūsų, 
glaudžiai susiję su klubo 
veikla, manė, kad tai yra 
teisingas kelias. Nuo šių 
metų vasario 7 d. mūsų tu
rėtas klubo vedėjas pasi
traukė iš pareigų. Pagal 
bendrą sutarimą, jį sam
dant buvo duotas 3 mėnesių 
bandomasis periodas. Atsi
dūrėme vėl kryžkelėje! Kas 
daryti? Ar vėl ieškoti naujo 
prefesionalo klubo vedėjo?

Paskutiniai 3 mėnesiai 
parodė, kad daug nebuvo 
atsiekta. Klubo veikla nepa- 
gyvėjo. Klubo baro bei po
kerio mašinų savaitinės įp
laukos nepadidėjo. Klubo 
valdybos nariai ir savanoriai

Minėsime šv. Kazimierą
Šiais metais sukanka 500 

metų nuo šv. Kazimiero 
mirties. Išeivijoje esą lietu
vių katalikų vyskupai, 
bendru ganytojišku laišku 
1984 metus paskelbė šv. 
Kazimiero metais.

Visi lietuviai katalikai 
išeivijoje ir Lietuvoie ren
giasi šią sukaktį iškilmingai 
paminėti. Australijoje, kaip 
pagrindinis minėjimas bus 
pravestas kovo 10 ir 11 die
nomis Adelaidėje, nes čia 
įkurta lietuvių parapija su 
šv. Kazimiero bažnyčia ir 
visa eilė parapijinių institu
cijų pavadinta šv. Kazimiero 
varau.

Minėjimui rengti komite
to pirmininkas kun. A. 
'Spurgis pasikvietė vietinius 
lietuviškosios spaudos
bendradarbius, kuriuos
painformavo apie rengiamas 
minėjimo iškilmes ir prašė 
apie tai paskelbti spaudoje.

Šv. Kazimiero metai bus 
pradėti 1984.3.4 Romoje, šv. 
Petro bazilikoje, kur iškil
mingas šv. Mišias atlaikys 
pats popiežius. Šiaurės 
Amerikoje toks pagrindinis 
minėjimas bus pravestas 
Kanadoje, Toronte rugsėjo 
1-2 dienomis. Tai bus tartum 
šv. Kazimiero minėjimų už
baiga. Nors panašūs minėji
mai vyks daugelyje kraštų, 

Lietuva. Šiam idealui turėtų 
būti palenktas kiekvienas 
lietuvis čia ir ten, didelis ir 
mažas.

Vardan Lietuvos užtenka 
jau pataikavimų ir prisitai
kymų. Svarbiausia pati lie
tuvių kalba — toji tautos 
gyvybės šaknis. Be kalbos 
nelieka tautinės sąmonės, o 
tuo pačiu ir paties asmens 
angažavimuisi tautai ir jos 
idealams bei siekimams. 
Kaip mes galime tikėtis at
gauti Lietuvos nepriklauso
mybę, jeigu nebus už ją ko
vojančių. Todėl ir Vasario 
16-ji tenelieka tik aimana to, 
kas prarasta, bet neatšau
kiamas bę^ jokių abejonių

Syd. Lietuvių Namuose

SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBUI SKUBIAI 
REIKALINGA

Sekretorius/rė
(PART TIME SECRETARY)

Darbo valandos tarp 9 vai. - 5 vai. Apie 20 valandų sa
vaitėje. Atlyginimas pagal susitarimą.

Darbo apimtis: bendra raštinės priežiūra, einamieji 
susirašinėjimai, užsakymai, informacija ir kiti klubo rei- 
K&l&i

TŪRI GERAI MOKĖTI ANGLŲ KALBĄ.
Dėl platesnės informacijos skambinti 726 4139. Prašy

mus ne vėliau vasario 24 d. siųsti
The President,
Lithuanian Club, Ltd.,
P.O. Box 205,
BANKSTOWN, 2200.

talkininkai turėjo dirbti, 
kaip kad ir dirbo. Tiesa, 
klubo valdybos iniciatyva 
sudarytas Parengimų 
Komitetas, kuris ateityje 
rūpinsis visais klubo paren
gimais ir jų pravedimu. Į šį 
komitetą įeina: p. I. Zaka-

kur yra susibūrę daugiau 
lietuvių.

Adelaidėje šiam minėji
mui rūpestingai pasiruošta, 
viskas aptarta ir numatyta.

Minėjimas - akademija 
įvyks kovo 10 d. Lietuvių 
Namuose. Programoj: gar
bės prezidiumo sudarymas, 
invokacija ir paskaita. Tos 
pačios dienos vakare įvyks 
bažnytinės muzikos koncer
tas. Jame dalyvaus Mel
bourne ir Adelaidės bažny
tiniai chorai. Po koncerto 
programos dalyviams vaka
rienė Lietuvių Namuose.

Sekmadienį, kovo 11 d. 
lietuvių šv. Kazimiero baž
nyčioje bus atlaikytos iškil
mingos pamaldos šventojo 
garbei. Po pamaldų Katalikų 

entre ruošiamas banketas, 
kuriame galės dalyvauti 
visi.

Į šias iškilmes laukiama 
svečių ir iš kitų lietuvių ko
lonijų. Adelaidiškiai prašomi 
neatsisakyti svečius ir cho
ristus priglausti savose pa
stogėse. O visi lietuviai nuo
širdžiai kviečiami šiame 
mūsų tautos šventojo pa
gerbime kuo skaitlingiausiai 
dalyvauti. B g

Prenumeruojate 
“Mūs? Pastogę** 

siekimas tam aukojant viską 
— turtą, poziciją, garbę, net 
gyvybę.

Vasario 16-sios minėjimai 
tebūna ne tiek prisiminimas, 
o greičiau kaip švyturys 
tarsi mes patys skelbtume 
Lietuvos nepriklausomybę 
ir dėl jos aukotumės. Skelbti 
Lietuvos nepriklausomybę 
yra visai kas kita, negu pas
kelbtąją minėti. Tiesa, Lie
tuvos nepriklausomybė jau 
kartą buvo paskelbta — 
1918 m. vasario 16 d., bet iki 
šiol dar neatkovota. Tai tu
rėtų įsirašyti kiekvienas į 
savo širdį ir žinoti, ką dary-

(v.k.)

rauskienė, D. Bieri, L. Cox, 
E. Lašaitis, K. Protas, P. 
Schwarzbeck ir G. Sauka 
(klubo valdybos atstovas).

Turėdama tokį paskutinių 
3 mėnesių vaizdą, klubo val
dyba apsvarsčius esamą pa
dėtį nutarė samdyti vyrą 
ar moterį kaip ’’part time 
secretary”. Šios pozicijos 
darbo apimtis būtų: vesti 
klubo raštinę, susirašinėji
mai anglų ir lietuvių kalbo
mis, prekių užsakymai ir jų 
kontrolė, klubo salių užsa
kymai, informacija ir kiti ei
namieji klubo reikalai. Šiuo 
būdu būtų sutaupoma gan 
daug pinigų, o klubas su tu
rimais savanoriais padėjė
jais ir toliau gyvuotų. Ir taip 
daugumoje savanoriškomis 
jėgomis bristumėm iš esa
mos padėties.

Didesniam įsijungimui į 
klubo išlaikymo eigą šaukia
mas visų lietuviškų organi
zacijų bei vienetų atstovų 
pasitarimas vasario 29 d., 
trečiadienį, 8 vai. vak., klu
be. Šiame pasitarime bus 
Eatiekta informacija apie 

lubo dabartinę finansinę 
Eadėtį, klubo vedimo eigą 

ei lėšų telkimo sunkumus 
bei kita reikiama informa
cija. Iš organizacijų atstovų 
būtų norima pasisakymo 
kiek joms — organizacijoms 
— šis klubas reikalinęas ir 
kiek bei kokiais būdais jos 
pasiruošusios prisidėti prie 
tolimesnio jo išlaikymo. Vi
soms organizacijoms bus iš
siuntinėti atskiri pakvieti
mai, bet kviečiami dalyvauti 
ir visi tie, kurie domisi šiais 
reikalais ir norėtų pozityviai 
įsijungti.

Sydneiaus Lietuvių Klubo 
Valdybos Informacija
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Spaudoje
MAŽOS TAUTOS NENUGALIMOS 

f

Latvis Dr. V.V. Šveics 
parašė įdomią knygą anglų 
kalba ’’Small Nation Sur
vival”. Ten jis dėsto savo 
mintis apie mažų tautų re
zistencinę kovą su galingais 
priešais. Savo teigimus 
remia tiek senovės, tiek da
barties istoriniais įvykiais,

cituodamas visą eilę autorių, 
rašiusių politiniais bei kari
niais klausimais, pradedant 
Ksenofanu, Platonu, Aristo
teliu ir baigiant moderniai
siais, kurių tarpe mini Ma-« 
otsetungą ir Ernestą ’’Che” 
Guevarą.

GALIŪNIŲ SILPNYBĖ

Autoriaus teigimu, istori 
ja kartotinai yra įrodžiusi, 
jog okupantas visada atsi
duria dideliame pavojuje 
užimtajame krašte, nes ka
rinė pergalė nebūtinai su
rišta su politiniu laimėjimu. 
Karine jėga galima uimti tik 
teritoriją, o ne žmonių šir
dis. Jo manymu, mažos 
valstybės iš viso neturėtų 
guldyti savo piliečių gyvy
bių ir eikvoti medžiaginių 
turtų kariniam pasipriešini
mui su už save stipresniu 
priešu; lygiai kaip ir kalti
namasis, žinodamas, kad 
pralaimės žemesnėj teismo 
instancijoj bylą, apeliuoja į 
augštesniąją. Taip ir tauta, 
žinodama, kad karinėje sri
tyje pralaimės, daro išmin
tingai vengdama priešo

Mažai valstybei yra ge
riau ruoštis ne karinei, o po
litinei kovai: sudaryti savitą 
kovos strategiją, besilai
kančią ne prie šo kovos ’’tai
syklių”, bet savųjų, kurios 
yra palankiausios savom są
lygom. Kova politinėj plot
mėj bus sėkminga, jei bus 
surasta sritis, kurioje užim
toji tauta yra stipri, o prie
šas silpnas; jei tauta suge
bės tą priešo silpnybę iš
naudoti ir galės suduoti 
priešui tokį smūgį, kuris at
svers karinę priešo jėgą.

Okupantas pilnai supran
ta, kad ginklu užėmęs kraštą 
ir įvedęs karinę kontrolę, 
dar nėra laimėjęs. Jis turi 
rūpintis politine pergale, 
kuri yra laimima visiškai 
sužlugdžius užimtos tautos 
rezistenciją. Jis turi įvesti 
pilną vietos gyventojų poli
tinę kontrolę ir ją per ilgus 
metus ginti nuo išorinių pa
sikėsinimų. Okupuotoji tau
ta, norėdama išlikti gyva, 
turi stengtis pakirsti oku
panto pastangas ir pamažu' 
atgauti tai, kas buvo pra
rasta. Todėl ji turi išmokti 
taip priešą šokdinti, kad jam 
būtų nepaprastai sunku ir 
labai daug kainuotų kraštą 
kontroliuoti.

DVASINIAI GINKLAI

Tik dvasiškai silpni re
miasi ginklais. Dvasiškai 
stiprūs visada gali atsisakyti 
smurto priemonių ir kovoti 
idėjomis bei idealais, kurie 
yra nenušaunami. Todėl 
dvasinė stiprybė yra pats 
saugiausias ir tvirčiausias 
tautinės gyvybės ir jos re
zistencijos pamatas. Oku
pantas tik tada gali tapti 
nugalėtoju, kai pavergtoji 
tauta vien durkluose, šautu
vuose, tankuose ir raketose 
mato savo išgelbėjimą. Tik
tai kai žmonės tiki, kad yra 
nugalėti, iš tikro ir tampa 
nugalėtais. Okupantas žino 
tautos dvasios svarbą, todėl • 
ir stengiasi ją sužlugdyti 
smurtu ir politiniais antpuo
liais, besikėsinančiais į žmo
nių galvoseną.

Prahoje sukilimo metu 
buvo įrašas ’’nekęsk priešo 
išmintingai”, t.y. priešinkis 

nepadarydamas bereikalin
gų nuostolių sau: būki 
lankstus ir apsukrus. Oku
panto tikslas paprastai yra 
ne žmones sunaikinti, bet 
juos sau palenkti. Šiam tiks
lui jo kariniai ginklai yra be
reikšmiai prieš rezistenciją. 
Jis naudoja terorą bei 
smurtą, rodo savo ’’beribę” 
jėgą, kad sukeltų paniką, 
suparalyžuotų opoziciją ir 
įtikintų pavergtuosius, jog 
saugumas įmanomas tik vi
sišku pasidavimu okupantui. 
Visa tai yra politinis ėjimas, 
bandantis žmonėse sužlug
dyti rezistencijos dvasią. 
Todėl permatymas ir supra
timas priešo teroro tikslo ir

Mažlietuviai taria
Mažosios Lietuvos Rezis

tencinio sąjūdžio suvažiavi
mo, įvykusio 1983 metų lie
pos 4-5 dienomis Lietuvių 
tautiniuose namuose Chica- 
goje, Illinois

REZOLIUCIJA

Mes, Mažosios Lietuvos 
lietuviai iš Amerikos, Euro
pos, Australijos ir kitų vie
tovių susibūrę Chicagoje 
Lietuvių tautiniuose na
muose bendrame suvažiavi
me aptarti toli likusios 
tėvynės tragiškos padėties 
ir jos likiminių reikalų, o 
taipgi savosios organizaci
nės veiklos laisvajame pa
saulyje, su meile ir skausmu 
prisimename:

— Mūsų drąsios genties 
prūsų baisias apsigynimo 

ribotumo padeda tautos gy
nėjams išvengti smurto bai
mės ir likti tvirtais. Grasi
nimai tada tampa bereikš
miai, jei nesukelia perdide- 
lės baimės tuose, kuriems 
jie taikomi. Jėgos smūgio 
pavojingumas sumažinamas, 
kai sumėtomos pėdos ir 
priešas nebežino kur smogti, 
kad smūgis būtų efektingas. 
Be to, smurto ir teroro 
veiksmai yra aiškus ženklas 
rezistentams, kad priešas 
jaučiasi esąs pavojuje.

TAUTOS ATSPARUMAS

Okupantui besipriešinanti 
tauta, norėdama likti gyva, 

kovas vykusias prieš 700 
metų ir trukusias be palio
vos iki ši narsi gentis liko 
sunaikinta nelygioje kovoje 
prieš kryžiuočių planingai 
vykdomą tautžudystę.

— Baisųjį visuotinį marą, 
sunaikinusį didelę Mažosios 
Lietuvos gyventojų dalį, 
nusiaubtą švedų karų ir 
juos sekusių badmečių.

— Mažosios Lietuvos lie
tuvių ilgų šimtmečių ryžtin
gas pastangas išsilaikyti sa
voje žemėje puoselėjant 
kalbinius ir kultūrinius tau
tos lobius, sunkiose aplinky
bėse apjungiančius visus 
lietuvninkus laiko ir įvykių 
tėkmėje.

— 150 metų sukaktį nuo 
pirmosios periodinės spau
dos lietuvių kalba pasirody
mo Mažojoje Lietuvoje. 100 

turi rūpintis savo fiziniu ir 
dvasiniu atsparumu. Ji turi 
rūpintis, kad tautos žmonės 
iš savo krašto nepabėgtų ir 
kad jų prieauglis didėtų. Ji 
taip gi turi rūpintis, kad 
dvasinėje srityje tradicijos, 
kalba, ištikimybė vienas ki
tam bei solidarumas klestė
tų. Švedų poetas Rydberg 
yra pasakęs:

’’Jei tauta pilnai įsisąmo
nina, kad nė vienas negali 
pasitraukti iš savo tėvynės 
gynybos grėsmės valandoje, 
tai net ir maža tauta gali 
tapti nenugalima. Tada apie 
jos tautinį savarankiškumą 
ir vidinę laisvę išauga siena, 
kurios joks priešas negali 
perkopti.”

Priešas visuomet bando 
panaudoti kiekvieną politinę 
galimybę, kad užimtuosius 
sumaišytų pažiūrose į jiems 
gyvybinius dalykus, kad pa
vergtieji nebeatskirtų prie
šo nuo draugo ir kritiškais 
momentais liktų neapsi-’ 
sprendę. Todėl reikia ugdyti 
ištikimybę, paremtą tautiš
kumu. Tautiškumas turi bū
ti vidine filosofija, kompasu 
bei radaru sąmyšio metu.

Svarbiausiu tautiškumo 
ramsčiu ir papildu yra reli
gija. Visos institucijos po 
kiek laiko okupanto sužlug
domos, tačiau religinė 
Bendrija pasilieka ir daž
niausiai tampa vieninteliu 
bendro susiėjimo forumu. 
Nors pavergėjai ir saugoja, 
kad religinės funkcijos sa
vyje neturėtų revoliucinių 
apraiškų, bet to ir nereikia: 
pagrindinė tada stiprybė — 
susirinkusiųjų solidarumo 
jausmas vieni kitiems.

metų sukaktį nuo Ragainėje 
ir Tilžėje spausdintos ’’Auš
ros”, visai lietuvių tautai at- 
skleidusios naują tautinio 
susipratimo gadynę, bran
dinusią nepriklausomos Lie
tuvos valstybės atstatymo 
mintį.

— 65 metų sukaktį Tilžės 
Akto, 1918 metų lapkričio 30 
dieną paskelbusio visos 
Prūsų arba Mažosios Lietu
vos prisijungimą į bendrą 
Nepriklausomos Lietuvos 
valstybę. Tilžės Akto pa
sekmėje įvyko Klaipėdos 
krašto išsivadavimas.

Mažosios Lietuvos 
lietuvių sąskrydžio laisvaja
me pasaulyje dalyviai skau
džiai pergyvena tragišką 
tėvynės netekimą. Imperia
listinė Sovietų Rusijos oku
pacija sunaikino lietuvių 
tautos ainių gyvenimą, besi
tęsusi tūkstančius metų 
Baltijos jūros, Nemuno, 
Prėgliaus ir Vyslos erdvėje. 
Jos gyventojai išžudyti, iš
tremti Sibire arba išblaškyti 
toli nuo gimtinės — Vokieti
joje, Amerikoje, Australijo
je ir kituose pasaulio kraš
tuose. Tačiau, nežiūrint kur

Žinelės
Austrijos vidaus reikalų 

ministeris išleido potvarkį, 
kad krašte visi policininkai 
mokėtų anglų kalbą arba 
bent suprastų ir ’mokėtų 
angliškai atsakyti. Tas bū
tina gausių turistų atžvilgiu. 
Kaip žinia, Austrijoje turiz
mas yra plačiausiai išvysty
tas ir sudaro pagrindines 
valstybės pajamas.

♦»*

Pereitų metų Teatrų Fes
tivalyje Čikagoje dalyvavo 
keturi vienetai. Festivalio 
metu pasirodymai įvertina

REZISTENCIJA VISOSE 
SRITYSE

Politinėje kovoje nė viena 
sritis nėra menka, nė viena 
nėra bereikšmė. Ar tai būtų 
diplomatinė, ar dailės, 
muzikos bei literatūros, ar 
mokslinė sritis — visos iki 
maksimumo turi būti išnau
dojamos. Politinės rezisten
cijos veikla turi apimti kiek
vieną žmogaus mintį ir 
veiksmą. Todėl labai reika
lingas yra lankstumas bei 
išradingumas — kiekvieną 
veiksmą padaryti rezisten
ciniu, prisitaikant prie esa
mos padėties. Taipgi svar
bus rezistencijos šakotumas, 
kad priešas nebesusigaudy
tų kur kas ką daro.

Politinei kovai yra būtinas 
dvasinis pasiruošimas. Tau
tos vadai, kunigai, mokyto
jai turi šią užduotį sąžiningai 
vykdyti, nes dvasiškai pasi
ruošusi tauta kur kas geriau 
atsilaiko ir nepalūžta priešo 
teroro ir smurto akivaizdo
je. Labai svarbu taipgi kuo 
tiksliau tautą informuoti 
apie pasaulio padėtį, kad ji 
būtų sąmoningai orientuota. 
Galiausiai politinėj kovoj 
būtinas yra puolimas, o ne 
gynimasis, jei norma laimė
ti. Net ir silpniausias asmuo 
turi savyje ką nors, kuo jis 
gali būti pavojingas galin
gajam. Visa tai reikia išnau
doti. Rezistencijos užduotis 
turi būti: skaldyti, blaškyti 
ir maišyti priešo pajėgas, 
atimant iš jo politinės kovos 
iniciatyvą.

Tėviškės Žiburiai

Brvenimo aplinkybių nu- 
okšti begyventumėm 
mums tėviškė niekuomet 

nepaliks visų apleista. Joje 
amžiams neatskiriamai pa
silieka dalis visos tautos 
istorijos ir to lietuviško 
krašto gyvenimo apraiškos. 
Ten visuomet pasilieka su 
tėviškės žeme neatskiriamai 
susijungę jos laisvės kovo
tojai, kultūrinių darbuotojų 
ir lietuvybės puoselėtojų 
kapai, kurie iškalbingai by
los ateities kartoms. Jie įpa
reigoja ypač mus visus lais
vajame pasaulyje tęsti 
senųjų prūsų ir lietuvių 
dvasinį palikimą — nenuils
tamai kovoti ir skelbti pa
sauliui, kad tai yra mūsų 

atautos žemė ir kad ji turi 
grįžti į bendrą naujai prisi
kelsiančių nepriklausomą 
Lietuvos valstybę.

M. Brakas 
M.L.R. Sąjūdžio 

pirmininkas

K. Kikutis 
M.L.R.S. Suvažiavimo 

pirmininkas

mi veikalo, aktorių, įsceni- 
zavimo ir kitais aspektais. 
Taip pat Sydnejuje prieš 
Kalėdas įvyko ir Australijos 
lietuvių festivalis Sydneju
je, kur dalyvavo Melbourne 
ir Sydnejaus teatrai.

♦♦♦

Pietų Afrikos karinė pa
rama Angolos laisvės kovo
tojams labai nepatinka so
vietams ir ketina pagelbėti 
Angolos vyriausybei, kurią 
palaiko Kubos 30.000 karių.
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SYDNEY
PASAULIO

LAISVĖS DIENA

NSW Pavergtų Tautų 
Taryba sausio 23 d. suorga
nizavo Pasaulio Laisvės 
Dienos minėjimų Sydnejuje. 
Kas yra toji Pasaulio laisvės 
diena? Kadangi pirmą kartą 
toks įvykis atsitiko Sydne
juje, tai gali būti ne visiems 
aišku, ką ta diena reiškia.

1954 m. sausio 23 d. buvo 
Kaleisti 22.000 Korėjos karo 

elaisvių, jų tarpe 14.000 ki
niečių, jie visi atsisakė grįžti 
į savo kraštus už geležinės 
sienos. Tai buvo didelis pa
saulinės reikšmės įvykis, 
kuris parodė, kaip žemai ir 
niekingai yra traktuojamas 
žmogus už geležinės sienos, 
komunistiniame rojuje. Tai
gi šią dieną yra verta pami
nėti, kaip Laisvės Dieną, 
kuri turėtų priminti kiek
vienais metais, ką reiškia 
gyventi be laisvės, kai karo 
belaisviai atsisako grįžti į 
savo kraštą už kurį kariavo.

Suruoštos demonstracijos 
buvo reikšmingos ir įdo
mios, susirinko apie 1000 
žmonių, pavergtų tautų at
stovai su vėliavomis, plaka
tais, lozungais nukreiptais 
prieš Sovietų Sąjungą kaip 
pavergtų tautų kolonialinę 
imperiją. Eisenoje pasirodė 
grandinėmis surakinti be
laisviai iš kiekvienos etninės 
grupės po du žmones (lietu
vius atstovavo A. Kramilius 
ir Andriukaitis), juos varė 
ginkluoti, uniformuoti KGB 
milicininkai į egzekucijos 
vietą. Atvykus į Martin 
place, čia prasidėjo belaisvių 
šaudymas, buvo leista jiems.

Pereiti metai 
įvykių grandinėje

Tęsinys

RUGSĖJIS

Sovietai nušauna keleivinį 
Pietų Korėjos lėktuvą. Žuvo 
269 keleiviai.

♦
Australijoje trečią kartą 

per paskutinius 34 metus 
atėjusi į valdžią Darbo Par
tija paskelbia pirmąjį fede- 
ralini biudžetą. Tarp įvairių 
pakeitimų numatytas ir 
pensininkų turto patikrini
mas, kuriuo remiantis atei
tyje bus nustatomas kiek

vienam asmeniui pensijos dy
dis.

*
Komunistų Kinijoje, vie

name Pekingo stadijone, 
dalyvaujant apie 80.000 žiū
rovų įvykdyta mirties baus
mė 30-čiai kriminalinių nusi
kaltėlių. Įvykį tenka laikyti 
komunistinės kultūros viešu 
pasireiškimu ir jų bendruo
menės festivaliu.

*
Australų jachta Australia 

II laimi buriavimo varžybas 
New Yorke ir America’s 
Cup taurė po 132 metų išei
na iš amerikiečių nuosavy
bės ir yra pervežama į 
Perthą, kol ją vėl kas nors 
laimės.

SPALIS 

Šių metų Nobelio Taikos 
premija paskirta lenkų soli
darumo unijos vadui Lech 
Walęsai. Šiai premijai gauti
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prieš sušaudant, pasakyti 
paskutinį žodį. Kiekvienas 
belaisvis kaltino Sovietų 
Sąjungą už daugybę nusi
kaltimų prieš žmogaus ir 
tautų teises.

Po tų įspūdingų egzekuci
jų prabilo W.C. Wentworth, 
šių demonstracijų Vadovas 
ir pavergtų tautų preziden
tas, kaltindamas Sovietus ir 
pasaulio sąžinę, kad tyli, kad 
nemato, kad nekovoja prieš 
tokį brutalu Sovietu Saiun- 

gos tautų genocidą. Po jo 
pagrindinę kalbą pasakė 
Michael Hodgman, M.P., 
geras kalbėtojas, politikas, 
kėlė entuziazmą ir viltį tei
singesniam tautų gyveni
mui, laisvę visoms tautoms.

Taip praėjo šis pirmasis 
Laisvės Dienos minėjimas 
įspūdingai Sydnejuje. Lie
tuvių dalyvavo apie 40 as
menų, galėjo, žinoma, būti 
daug daugiau. Verti dėmesio 
tie mūsų tautiečiai, kurie vi
suomet panašiose demons
tracijose prisideda, kai kiti 
nė karto savo gyvenime ne
pasirodė protestuose, gal
vodami, kad tai nieko nepa
dės. Taip galvodami mes 
neturėtume nei Bendruo
menės, nei rūpesčio lietuvy
bei. Tuo tarpu yra daug dar 
lietuvių, kurie argumentų 
neieško atsikalbėjimu, kuk
liai prisideda ten, kur jie 
reikalingi lietuviškam dar
bui. Sakydavome — garbė 
aušrininkams, garbė knyg
nešiams, garbė savanoriams 
kūrėjams, o dabar turime 
sakyti garbė lietuviui, kuris 
nori būti lietuviu.

‘ v Aleksandras Kelmietis 

buvo pristatyti 78 asmenys. 
Premijos dydis yra $ 192.000 
ir aukso medalis.

*
Pirmą kartą jau 62 metus 

vykstančiose gražuolių rin
kimo varžybose Miss Ame
rika (USA) titulą laimi 20 m. 
amžiaus negrė Venessa 
Williams.

*
Buv. Japonijos ministeris 

p-kas Kakuei Tanaka Tokyo 
teisme nubaustas 4 metais 
kalėjimo ir 2 milijonų dole
rių bauda už kyšių priėmimą 
iš amerikiečių Lockhead 
lėktuvų statybos bendrovės.

*
Burmos sostinėje Rangun 

įvykdytas atentatas prieš 
vizituojančius Pietų Korėjos 
valdžios ir parlamento at
stovus. Žuvo 17 žmonių, jų 
tarpe keturi ministerial. 
Atentatą įvykdė Šiaurės 
Korėjos (komunistinės) 
agentai.

Beirute dar neišaiškinti 
teroristai subombardavo 
amerikiečių ir prancūzų taip 
vadinamų "Taikos Dalinių ’ 
būstines. Žuvo 27 prancūzai 
ir virš 230 amerikiečių. 
Daug sužeistų.

LAPKRITIS

Amerikiečių karinės 
fiajėgos užima Grenados sa- 
ą - valstybėlę Karibų jūroje 

ir pašalina iš jos kubiečius ir 
sovietų patarėjus, bandan-

KAS NAUJO PAS MŪSŲ 
PENSININKUS

Didesnėse mūsų lietuvių 
kolonijose susiorganizavo 
pensininkai. Veiklesnieji 
žmonės be darbo, be sociali
nio bendravimo, be susitiki
mų ir pasikalbėjimų negali 
gyventi, daug rasime jų te
bedirbančių bendruomenėje 
įvairiose pareigose, ir tas 
viskas yra gerai. Bet yra ir 
tokių, kaip gražiai išsireiškė 
Tėviškės Aidų vedamasis 
(Nr. 47, prd.) pavadindamas 

{‘uos ’’nuputojusiu alumi”, 
:urie tik skleidžia rūgėsiu 

kvapą. Tie surūgėliai pasi
teisina sakydami - ’’atlikau 
savo” ir dabar turiu teisę į 
poilsį. Tas pensininkų poilsis 
yra tikras nesusipratimas - 
kuo daugiau ilsiesi, tuo la
biau pavargęs jautiesi, tai 
taisyklė, nes polisis tik ak- 
tyvumu gyjamas, o ne tingi- 
nėjimu, ar lovoje gulinėji
mu. Didžiausia seno žmo
gaus laimė, kada jis gali 
jaustis esąs naudingas ir ak
tyvus. Atsipalaidavęs nuo 
šeimos rūpesčių, nuo vaikų 
auginimo, žmogus pasijunta 
nebenaudingas esąs, tai ir 
yra greito senėjimo prie
žastis, nuotaikos ir sveika
tos praradimas greitai seka 
paskui, ir taip surūgsta 
žmogus be laiko.

Neseniai teko būti viena
me Sydnejaus pensininkų 
subuvime, į kurį buvo kvie
čiami visi. Pensininkų Klubo 
pirmininkė p. Ona Osinienė 
suorganizavo gerą progra
mą ir gerą kavutę, prisirin
ko daug svečių (apie 150). 
Liaudies dainos, tautiniai 
šokiai, deklamacijos ir 
linksmieji broliai publiką 
nuteikė kuo puikiausiai. 
Viena pensininkė savo kū
ryboje taip pasiskundė, kad 
po tokių malonių pensininkų 
subuvimų, grįžus namo, pil
ve ’’vainą” jaučiame. Čia ne 
juokai, tikra problema, ir aš 
kaip tik noriu keletą žodžių 
pasakyti.

Tą ’’vainą” pilve tik tada 
supratau, kai pamačiau,-ko
kia daugybė tortų, pyragai
čių ir kitokių cukrainių 
slepiasi po nekaltu žodžiu 
"kavutė”. Juos reikia suval
gyti, jie vilioja, kaip rojaus 
obuoliai viliojo Ievą. Ir val
gėme, kalnus suvalgėme.

čius saloje įsieiigati karinę 
bazę.

Argentinoje įvykusius 
laisvus rinkimus laimėjo 
Radikalų partija. Prezidentu 
išrinktas partijos vadas 
Raul Alfonsui. Su šiuo lai
mėjimu užbaigiama 8-rius 
metus užtrukusi karinė dik
tatūra, prie kurios žlugimo 
prisidėjo karas su Anglija 
dėl Falkland salų.

GRUODIS

Gruodžio 11 d., sekmadie
nį Oslo mieste, Norvegijoje 
įteikta Nobelio Taikos pre
mija. Premiją ir diplomą 
priėmė ją laimėjusio žmona 
Danuta Walęsa. Įteikimo iš- 

■kilmėse ji sutikta su didelė
mis ovacijomis. Pats Walęsa 
premijos atsiimti nevyko, 
viešai pareikšdamas baimę, 
kad jam iš Lenkijos išvykus 
komunistų vyriausybė gali 
neleisti grįžti.

Gerb. Redaktoriau, 
perskaičius pereitame

M.P. nr. žinutę apie svečią 
lietuvį akademiką iš Kana
dos įstrigo dėmesin kores
pondento užuomina, kad 
reikėtų suregistruoti ir pa
skelbti visus lietuvius aka
demikus, besidarbuojančius 
bet kur pasaulyje. Jis siūlo 
pradėti nuo Australijos pa
rodant pavyzdį, kad gal 
aukštesni autoritetai imtųsi 
tokio darbo visu globaliniu 
mastu.

Idėja labai girtina ir 
bendruomenė turėtų į tai 
atkreipti skubų dėmesį ir 
imtis atitinkamų žygių. Kaip 
žinia, eilė profesinių organi
zacijų, kaip gydytojų, inži
nierių, kunigų ir kt. šitai jau 
seniai yra padarę ir kiekvie
nu metu jų centrinės įstai
gos gali pasakyti, kas iš na
rių kur gyvena ir kokiose 
pareigose. Tiesa, akademi
kai neturi savo organizaci
jos, bet jie bet kur besidar
buodami atlieka ypač reikš
mingą lietuvybei ir Lietuvai 
darbą jau būdami savo pa
reigose ir turėdami vardą 
aukštosiose mokslo įstaigose

Tai tokia graži tradicija, 
tautinė, kaip jos nepalaikysi, 
ar geriau, kad kas pasakytų: 
kokia ten kavutė, ne visiems 
užteko po torto gabaliuką...

’ Prestižas, tradicija mus 
kartais daugiau įpareigoja 
kaip mes galime ir kaip rei
kia. Cukrainius ir kavą tu
rėtume pakeisti kuklesniais 
valgiais ir gėrimais, turėtu
me daugiau žiūrėti sveika-1 
tos. Pensininko amžiui val
gis labai svarbu ir to nieka
dos neturėtume išleisti iš 
akių.

Prestižui ir tradicijai iš
laikyti siūlau kitą būdą, gal 
ne tiek "bajorišką”, bet daug 
naudingesnį pensininko 
sveikatai ir prestižui.

Atsirado taip vadinami 
Prisoners of Conscience in 
the USSR — tai sąžinės ka
liniai, kurie kenčia už savo 
tėvynę, religiją ar už žmo
gaus teisių paneigimą So
vietų Sąjungoje. Jie reika- 
lingLmoralinės ir materiali
nės pagalbos, ypač jų šei
mos, nes kalinių šeimos So
vietų Sąjungoje negauna jo
kios pagalbos, jomis valdžia 
visai nesirūpina. Amnesty 
International organizacija 
rūpinasi jų likimu ir ragina 
kuo daugiau rašyti prašymų, 
laiškų kaliniams ir jų šei
moms, juos paguodžiant. Tie 
laiškai iškelia kalinį į dėme-

Girtas žmogus sukasi ir 
dainuoja gatvėje: — Dulkė 
esi, į dulkę ir pavirsi!

Praeivis klausia: — Tai ko 
tu toks linksmas? Verkti tu
rėtum.

— Verkti? — Nustebo gir
tas. — Jeigu būčiau iš aukso 
ir į dulkę pavirščiau, tuo
met, žinoma, verkčiau. Da
bar; iš pradžių - dulkė ir gale 
- dulkė, o per vidurį - šnap- 
siukas. Kodėl turiu nešokti?

Mokytojas aiškina klasė
je, kad seniau Europoje bu
vo daug meškų, bet civiliza
cija jas išnaikinusi, ir klausia 
Juozuko:

— Ar supranti, Juozuk, 
kas yra civilizacija?

— Taip, poną mokytojau, 
tai tokia liga, kuri naikina 
meškas.

praktiškai yra tikrieji lietu
vių tautos reprezentantai. 
Tenka pasidžiaugti, tokių 
iškilusių į pačias mokslo vir
šūnes yra gana daug, tik 
apie juos bent plačiu mastu 
nedaug ką žinome ar girdi
me. Mūsų sąlygose, ypač 
kultūrinėje veikloje, turėti 
su tokiais asmenimis ryšius 
ir kontaktus, yra tiesiog gy
vybiškai būtina, nes dau
geliu atvejų bet kokiame 
krašte jų autoritetas gali 
pasiekti nepalyginamai dau
giau, negu veiklių komitetų 
pastangos. Pagaliau turėda
mi tokį registrarą (sakytu
me lietuvių dabarties aka
demikų žodyną), galėtume 
vertai pasididžiuoti ne tik 
prieš kitus, bet ir savųjų 
tarpe, ypač turint dėmesy 
pasimetusį jaunimą, pasi
džiaugti ir daugeliui statyti 
pavyzdžiu, ką gali mažos 
tautos, benamių išeivių na
riai atsiekti. Tas gal paska
tintų ir jaunimą, kurie ne 
kartą nusiskundžia, kad ne
turi kuo remtis.

V. Jovaiša, Qlnd.

šio centrą ir tada Sovietų 
administracija yra priversta 
skaitytis ir elgtis žmoniš
kiau su tokiais kaliniais, pri
silaikant tarptautinių nuos
tatų, mažiau savavaliauja ir 
kaliniui pasidaro geriau, 
kada jis žino, kad yra žmo
nių, kurie juo rūpinasi. Taigi 
tokių laiškų rašymas yra la
bai svarbus darbas. Mes lie
tuviai turime daug tokių są
žinės kalinių ir todėl padėki
me jiems. Sydnejuje turime 
net dvi organizacijas — 
Žmogaus teisėms ginti 
komitetą ir Keston College 
būrelį, kurios laikas nuo 
laiko šaukia susirinkimus 
tokiems laiškams pasirašyti 
ir gauti kitokių informacijų.

' Tuo būdu visi gali įsijungti į 
šitą naudingą darbelį ir jį 
lengvai atlikti, net ir savo 
susirinkimuose, pakviečiant 
atitinkamą informatorių.

Taigi pensininkams ne
reikėtų pasitenkinti vien so
cialiniu pabendravimu prie 
kavutės ir pyragaičių, o žiū
rėti, kad iki pat savo gyve
nimo pabaigos galėtų išlikti 
gyva ir naudinga savo 
tautos organizmo cele.

A. Mauragis

Vandenų tyrinėjimai va
dinasi hidrologija. Pasaulyje 
vandenynai ir ledynai suda
ro 99% viso žemės vandens 
ir tik 1% yra gėlo vandens. 
Besivystant pramonei gėlo 
vandens pareikalavimas yra 
labai didelis ir bijomasi, kad 
jo gali pritrūkti žmogaus 
būtiniausiems reikalams, 
nes nuo jo priklauso žmo
gaus gyvybė. Mokslininkai 
skubiai ieško būdų, kaip gėlo 
vandens problemą išspręsti.

4



LIETUVIAI IR LIETUVIAI
Inž. Algio Šimkaus paskaita, 

pernai skaityta Korp! Romuvos konvente

ISTORIJA - REALYBĖ - 
SVAJONĖ AR

ĮSITIKINIMAS

Minėjimų ar tautos šven
čių proga mes kalbame bei 
diskutuojame tautinėmis 
temomis. Vienos jų nu
kreiptos į istoriją, Idtos į 
šiandienines problemas išei
vijoje, dar kitos į esančias 
Croblemas Lietuvoje. Kal- 

ėtojai dažnai pasirenka sau 
palankesnę temą, bet, deja, 
nevisuomet ryžtasi •• pažiū
rėti tikrovei į akis, kuomet 
ta tikrovė paliečia jautrų 
asmeninį nervą sąryšyje su 
jų pačių, giminių, draugų ar 
pažįstamų gyveni
mu. Tokiais atvejais dėl 
šventos ramybės esami fak
tai vyniojami švelniais rū
bais, kad nebūtų sudrumsti 
santykiai su paliestais as
menimis. Mano mamymu, 
tai klaidinga ir trumpare
giška pažiūra, nes tikrovės 
atskleidimas negali būti pri
imamas kaip koks asmeninis 
įžeidimas, bet tik sudarymas 
sąlygų žvilgterėti į save, 
savo aplinką, savo gyvenimą 
ir sudarymas progos per
galvoti savo gyvenimo tiks
lus, bei nusistatyti sau atei
ties gaires. Tuo pačiu norė
čiau pabrėžti, kad apgalvo
tas nusistatymas bet kokia 
linkme yra individo reikalas 
ir niekas jam negali nurodi
nėti, kaip jis turi gyventi, 
dirbti ir t.t., o tik gali patarti 
ir bandyti įtaigoti įrodymais 
bei pavyzdžiais. Mano šian
dienos tikslas yra kaip tik 
trumpai žvilgterėti į tauti
nius bei valstybinius faktus, 
pamąstyti apie jų įtaką tau
tos istorijai, kiek ilgiau su
stoti prie esamos realybės. 
dabartiniame gyvenime ir 
užbaigti su tautinėm svajo
nėm bei įsitikinimu.

Pradėsiu paliesdamas 
istorinius įvykius, iš kurių 
man kyla kai kurios išvados. 
Tačiau pabrėžiu, kad nesu 
istorikas ir nesiteikiu istori
jos nagrinėti, bet tik paliesiu 
vieną kitą reiškinį, kurie 
mano nuomone, turėjo įta
kos mūsų tautos gyvenime.

Mindaugo krikštas, karū
nacija ir bandymas sujungti 
kunigaikštijas nors ir trum
pam laikui 12-me šimtmety
je įrodė tautos valstybingu
mą ir iškėlė lietuvius kaip- 
pirmaujančius valstybingu
mo srityje bent rytinėje Eu
ropoje. Pats krikštas nors ir 
buvo nedraugiškų kaimynų 
spaudimo bei grasinimų ap
raiška prieš Mindaugo šeimą 
vaisius, tačiau buvo bandy
tas išnaudoti valstybingumo 
tikslams. Gal čia ir buvo 
ateities kelrodis Lietuvos 
valstybingumui.

Iš vėlesniųjų Lietuvos 
valdovų - kunigaikščių val
dymo kyla išvada, kad j*ie 
buvo geri karžygiai ir pajė
gė užimti didelius plotus že
mių, tačiau jaučiasi kad trū
ko pakankamo politinio 
budrumo, žinių ar apsukru
mo, gal ne užtenkamai pati
kimų pavaldinių, kad galėtų 
šiuos plotus suvalstybinti ir 
juos atitinkamai valdyti. 
Antra vertus, įvykę šeimy
niniai ryšiai, vedybos prive
dė prie įvairių sutarčių su 
kaimynais, kurias kaimynai 
pajėgė politiniai išnaudoti 
savo naudai. Atrodo, kad 
mūsų valdovai nebuvo pa

kankamai budrūs politinėje 
srityje, arba neturėjo rei
kiamo politinio suktumo, 
kurio laikėsi kaimynai. Re
zultate, lietuvių karžygiš- 
kumas užvaldant didelius 
plotus, po eilės metų pra
rasdavo momentumą ir kai
mynai pajėgdavo Lietuvos 
beįsigalmtį pranašumą bei 
pajėgumą klastotomis su
tartimis sumažinti ir tuo 
pačiu apsaugoti savo padėtį.

Nuolatiniai karai su kai
mynais vakaruose, bei kilęs 
Lietuvos valdovų susidomė
jimas karaliaus karūnos 
tikslais, privedė juos derėtis 
su kaimynais, prisidengu
siais krikščionybės apsiaus
tu. 1 Bett šių kaimynų tikslai 
buvo nukreipti klastingai 
sunaikinti bekylančią lietu
vių galybę. Šie kaimynų už
simojimai pasisekdavo tik 
dalinai, nes mūsų kuni
gaikščių savistovaus valdy
mo troškimai viršydavo vi
sus. kitus įgeidžius, ir jie 
nors ir laikinai atsipalaido- 
davo nuo bet kokių pašalinių 
įtakų. Vis dėl to peršasi iš
vada, kad mūsų kunigaikš
čių politinis sumanumas ne
buvo užtenkamai išsivystęs

Vaizdas iš Kauno Karo Muziejaus sodelio

Dėmesys lietuvių kalbai
Domėtasi kalbos išlaikymo 
galimybėmis jaunesnėje 
kartoje; kalbos mokymo 
metodai, vadovėlių gausa ir 
tinkamumu. Dalyviams pa
tiko mūsų vartojamas vado
vėlis ’’Introduction to 
Modern Lithuanian”.

Perduodame ištraukas iš 
diskusijos, kurią pravedė 
viena iš konferencijos orga
nizatorių p. W. Hamilton 
kreipdamasi į p. Aldoną Ja
navičienę:

W.H. — Kada įsikūrė lie
tuviškos savaitgalio mokyk
los Australijoje?

visos Australijos, o tatda A.J. — Lietuvių imigraci- 
netgi buvo viešnia iš Ameri- ja prasidėjo 1949 m. Į Aus- 
kos. Šį kartą atkreiptas dė- traliją atkeliavo apie 10.000 
mesys ir į lietuvių kalbą, lietuvių, iš kurių apie 3.000

Pernai Sydnejuje vyko 
svetimšaliams anglų kalbą 
dėstančių mokytojų draugi
jos A.T.E.S.O.L. (Assiocia- 
tion of Teachers of English 
as a Second or Other Lan
guage). konferencija, į kurią 
buvo pakviesta Sydnejaus 
Lituanistinių Kursų vedėja 
p. Aldona Janavičienė daly
vauti diskusijoj tema: ’’Lie
tuviai, kaipo viena iš Aus
tralijos mažumų grupių, ir 
lietuvių kalbos mokymas”. ’ 
A.T.Ę.S.O.L. konferencijos 
vyksta kas antri metai ir į 1 
jas suvažiuoja dalyviai iš 1

MŪSUPASTOGĖS KULTŪRINIS PRIEDAS
Redaguoja Elena Jonaitieni, 18 Glocester Rd. Epping, N.S.W. 2121. Tel.: 8691159

išlaikyti atitinkamą tautos 
Eajėgumą atsispirti prieš 

esikėsinančius kaimynus.
Pradžioje buvo tik įtaigoji- 
mas veiklos sferose, gi vė
liau visiškas pavergimas. 
Tai nuotrupos mano galvo
senos praeities politinių po
linkių, surištų su tautos 
istorija. Kiek jie ištikrųjų 
turėjo esminės įtakos tautos 
istorijai, yra be abejo disku
tuotinas klausimas.

Gi dabar norėčiau sustoti 
prie esamos realybės, kurią 
norime ar nenorime, bet tu
rime pripažinti, į ją įsigilinti 

ir jos šesėlyje gyventi.
Ne vienas iš jūsų dabar 

paklaus apie kokią realybę 
aš kalbu, kodėl mes turime į 
ją kreipti dėmesio ir galiau
siai kodėl ji turi įtaigoti mū
sų gyvenimą. -

Realybė, apie kurią kalbu, 
yra: esame lietuviai, nepra- 
radę tautinio jausmo, o tai 
įrodo, kad šiandie esame čia, 
esame tautos šakelė, atplėš
ta ir nublokšta toli nuo tau
tos kamieno ir stovime ant 
kryžkelės, kurios viena 
kryptis veda į nutautėjimą; 
tautos kamienas ir jos atei
ties gyvastingumas priklau
so ir priklausys nuo mūsų 
brolių ir sesių Lietuvoje; 
mūsų gyvenimas, mūsų dar
bai, mūsų beldimasis į lais
vojo pasaulio sąžinę yra bū
tinas ir yra nepamainomas 
ramstis mūsų broliams ir 
sesėms Lietuvoje, jų kovoje 
už tautinę egzistenciją; 
mums reikalinga ir būtina 
palaikyti ryšius su tautos 
kamienu, bet tuo pačiu būti 
pakankamai budriais, kad 
tuose santykiuose pajėgtu
me atskirti grūdus nuo pelų; 
Lietuvoje gyvenimo sąlygos 
šiandien yra toli gražu neto- 
kios, kokias kai kurie iš mū
sų prisimena arba kokias 
mums yra apibūdinę mūsų 
tėvai. Tai visa eilė realybės 
teigimų, dėl kurių bent pa
viršutiniškai neatrodytų 
reikalo kelti abejonių. Vis 
dėl to norėčiau vieną kitą šių 
išvardintų teigimų truputį 
panagrinėti.

Nukelta į psl. 6

Jei dovanoji — niekada 
neprisimink; jei gauni — 
niekad neužmiršk.

apsigyveno Sydnejuje. Čia 
pirmoji mokykla atsidarė 
1951 m. Mokytojai buvo pa
ruošti dar Lietuvoje.

W.H. — Ar yra lietuviš
kos spaudos kraštuose už 
Lietuvos? Kur ji išleidžia
ma?

A.J. — Yra daug spaudos. 
Didžiuma išleidžiama Ame
rikoj, bet išeina Ir Australi
joj. Šiuo metu Australijoj 
eina du lietuviški savaitraš
čiai.

Beje, norėtųsi paminėti, 
kad Vakarų Vokietijoje vei
kia pilnai lietuviška gimna
zija.

W.H. — Kada lietuvių 
kalba buvo įvesta kaipo 

gimnazijos baigimo dalykas 
Australijos mokyklose? 
Kiek kandidatų laikė egza
minus Sydnejuje 1982 m.?

A.J. — Lietuvių kalba į 
australiškas gimnazijas 
buvo įvesta 1975. m. Mel
bourne ir Adelaidėj. Sydne- 
juj ji prasidėjo 1978 m. 1982 
m. čia buvo 23 mokiniai, iš 
kurių keturi laikė baigia
muosius egzaminus. Visi iš
laikė labai gerai.

W.H. — Kokie sunkumai 
iškyla stengiantis išlaikyti 
gyvą lietuvių kalbą taip toli 
nuo Lietuvos?

A.J. — Seniau, ką tik at
važiavus, daugelis lietuviš
kų šeimų gyveno arti vienas 
prie kitų, vaikai ir jaunimas 
dažnai susitikdavo ir bend
raudavo savitarpyje. Dabar 
lietuviai gyvena plačiai 
pasklidę visame Sydnejuje. 
Atstumai ir yra svarbiausia 
kliūtis jauniesiems susitikti 
ir bendrauti savo kalboje.

Tiesa, nuotoliai dalinai 
nugalimi dėka Lietuvių Na
mų, kuriuose vyksta įvairūs 
kultūriniai parengimai ir 
pramogos, kur jaunimas gali 
susiburti lietuviškoje dva
sioje.

Amerikoje, ypač Čika
goje, yra dideli lietuvių 
centrai, ten ir kalbą išlaikyti 
bei mokytis yra lengviau. 
Australijos bendruomenės 
nedidelės. Lietuvių kalbos 
kursus dažniausiai lanko tie 
jaunuoliai, kurie jau anks
čiau dalyvavo kokioj nors 
lietuviškoj organizacijoj ar 
kultūriniam būrelyje, ir ku
riuos pastoviai skatina 
tėvai.

Skaitymas galėtų kiek
vienam padėti išlaikyti kal
bą, bet dabartiniais laikais 
sunku skaitymą padaryti 
kasdienine gyvenimo dalimi.

W.H. — Kaip nugalite 
kalbos mokymo sunkumus?

A.J. — Per pastaruosius 
tris metus dėstydama lietu
vių kalbą, įsitikinau, kad 
mokiniams lietuvių kalba ir 
kultūra tampa gyva ir bran
gintina tik tada, kada jie su- 
Eažindinami su dabartiniais 

etuvių kultūros laimėji
mais, literatūra, menu.

Reikia pastebėti, kad tie 
mokiniai lengviau ir noriau 
mokosi kalbos, kurie turėjo 
f>rogos kad ir trumpai apsi- 
ankyti sovietų okupuotoje 

Lietuvoje. Jiems kalba pasi
daro realistinė, gyvesne, at
siranda noras ją išlaikyti, o 
taip pat ir artimiau pažinti 
krašto dabartinį gyvenimą 
ir jo tikrąją praeitį - istoriją.

Beje, pastaruoju metu 
domėjimąsi savo kalba yra 
sustiprėjęs ir pagyvėjęs.

E. Jonaitienė
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Piligrimu keliais
ALENA KARAZIJIENĖ

PILIGRIMŲ KELIAIS

Šiandien, iššaukdama 
mano amžiaus ir vargo nu
silpnintoje atmintyje to 
brangaus mums vyro — 
Vinco Kudirkos — vaizdą, 
trokštu, kad jis taip pat 
vaizdžiai stotųsi būsimų lie
tuvių akyse, kurie piligrimų 
lazda nešini eis lankyti tų 
vietų, kurias lietė pėdos jų 
protėvių, savo gabumus ir 
gyvenimą paaukojusių savo 
tautai.
Marija Urbšienė-Mašiotaitė: 

"Prie žibalinės lempos”.

1983-tieji yra pavadinti 
"Aušros" metais ne tik to
dėl, kad prieš šimtą metų 
išėjo pirmas, Basanavičiaus 
redaguojamas, "Aušros” 
numeris, bet, kad toji "Auš
ra”, sujudinusi tautą, judina 
ją ir dabar.

"Aušra” ne vieną lietuvį 
pažadino .Lietuvos darbui, o 
garsiausias iš tų pažadintųjų 
buvo Dr. Vincas Kudirka: 
publicistas, rašytojas, švie
tėjas, poetas, kompozito- 
rius, liaudies dainų rinkėjas, 
savo trumpo gyvenimo pas
kutiniuosius metus pralei
dęs mieste, kuris dabar di
džiuojasi turįs teisę vadintis 
šio didžioio vyro vardu — 
Kudirkos Naumiestis.

Tad, piligrimo lazda pasi
ramsčiuodami, atviromis 
širdimis, keliaukime į tą 
miestą paieškoti V. Ku
dirkos dvasios.

♦

Kudirkos laikais miestas 
vadinosi tiesiog Naumiestis 
arba Šakių Naumiestis, nes
buvo dar kitas — Žemaičių 
Naumiestis netoli Šilutės. 
Miestas buvo įsikūręs Še
šupės ir Širvintos upių san
takoj, prie pat Lietuvos ir 
Prūsijos sienos. Spaudos 
draudimo laikais per Šešupę 
ir Širvintą į Lietuvą plauk
davo knygų kontrabanda, ir 
Naumiestis pasidarė lietu
viškų knygų platinimo cent
ras.

Iš Didžiosios Lietuvos į 
Naumiesti galima buvo įva
žiuoti tik per medinį tūtą, 
pastatytą 1877 metais. Tai 
šitą tiltą aprašo Vincas Ku
dirka "Lietuvos tilto atsimi
nimuose”, pavertęs jį visos 
rusų spaudžiamos Lietuvos 
simboliu.

"Jau pusėtinas laiko 
galas, kaip aš tysau ant Še
šupės. (...) Pagimdė mane 
Lietuvos miškas; išvedė į 
pasaulį lietuvių rankos; nuo 
Lietuvos žirgų kanopų pir
mąkart sudundėjau... 0 
drūtas buvau tiltas! (...) 
Naujam viršininkui atėjo į 
galvą mane sumaskolmti. 
(...) Maskolinti pradėjo, už- 

.-drausdamas lietuvių kalbą ir 
raštą. "Viešoje vietoje”, — 
ištarė Maksimas Maksimo- 
vičius, "turi būti vartojama 
maskoliška kalba”. 0 ta 
vieša vieta buvo, mat, mano 
lentukės su parašu "Žingi
ne”. Užtepė lietuvišką para
šą ir padėjo moskolišką ’’Sa
gom ’. Bet šitas pasikėsini
mas su lietuvių kalbos už
draudimu nepasisekė (...) ir 
turėjo maskolišką parašą 
pašalinti. (...) Laukiau, ką' 
man dar padarys. Įdomu 
buvo žinot, ko stversis da
bar smarkusis Lietuvos tilto 
maskolintojas, jau sykį 

nepasisekus. O jo tuo tarpu 
sumanyta pritaikyti man 
baisiausią dalyką — prie
vartą. (...) Sumanė, matote,' 
išmesti mano dalis, pritaisy
tas dar lietuvių rankomis,’ ir 
jų vietoje įstatyti naujas, 
prirengtas maskolišku būdu. 
(...) Dar laimė, kad išgelbėjo 
mane inžinieriaus ir žydo 
godumas. Viršininkas nė 
nesusiprato. Matote, kad 
mažiau reiktų pirkti naujos 
medžiagos, tai įsakė darbi
ninkams naktimis tašyti ir 
obliuoti senas išmestas 
mano dalis. Iš vakaro buvo 
jos senos, o iš ryto jau 
naujos ir tiko. (...)

Toks aš jau dabar ir tiltas. 
(...) Ar tai mane dėl to silp
nino, kad aš panerčiau į Še
šupę? Išgrauš! Kol bus tilte 
nors viena senoji mano da
lelė — išlaikysiu. 0 visų da
lių, bičiuliai, permainyti ne
suspėsite... Juk ir jūs patys 
ne amžini; nusmuksite be
važinėdami per savo darbo 
tiltus”.

*
Dabar toj pačioj vietoj yra 

gelžbetoninis tiltas, kuriuo 
įvažiuojame į miestą ir sku
bame pas mokytoją, kuri 
mums parodys muziejų Vin
co Kudirkos vardo vidurinė
je mokykloje.

Mokykla tuščia — atosto
gos. Aplinkui gazonai, me
džiai. Prie centrinio įėjimo, 
kiek į dešinę, stovi nedidelis 
paminkliukas, apsodintas 

, gėlėmis ir tvarkingai prižiū
rėtas. Mokytoja mus su
stabdo. "Čia, — ji rodo pa
minklą, o jos mostas apima

Lietuva ir Lietuviai
Atkelta iš 5

ESAME LIETUVIAI

Taip, savo kilme be abe
jonės esame lietuviai, ir nie
kas negali paneigti šio fakto. 
Mano klausimas šiam teigi
mui kyla iš tautinio morali
nio taško — būtent, ar savo 
gyvenimu, savo galvojimu, 
savo nuotaika, savo veikla 
bei savo darbu tikrai be jo
kios abejonės galime saky
tis, kad esame lietuviai, at
liekame savo pareigas kaipo 
tokie ir neturime jokios 
abejonės. Ne mano vieta yra 
bet ką nors teisti, bet mano 
tikslas yra tiktai įžiebti są
žinės žiebtuvėlį idant turė
tume progos pažvelgti patys 
į save. Manau: jeigu tai pa
darysime atydžiai ir sąži
ningai, neabejoju kad kar
tais suabejosime savo lietu
viškumu — tautiškumu. Gi 
šitas savo sąžinės patikrini
mas yra būtinas kiekvienam 
jeigu skaitome save tikru 
lietuviu.

Esame tautos šakelė, at
plėšta ir nublokšta toli nuo 
tautos kamieno ir stovime 
ant kryžkelės, kurios vienas 
kelias veda į nutautėjimą. 
Nemanau, kad bet kas galė
tų nesutikti, jog išeivijoje 
esame tik maža tautos šake
lė. : Niekas negali 
teigti, kad nutautėjimo pa
vojus neegzistuoja. Kad šis 
pavojus yra ir kad nutautė
jimas jau faktiškai vyksta, 
mums nėra reikalo toli dai
rytis pavyzdžių. Kad jis 
vyks ir toliau, taip pat nėra

Dr. Vincas Kudirka

ir mokyklos kampą — šitoj 
vietoj stovėjo namelis, ku
riame paskutiniaisiais me
tais gyveno ir mirė Vincas 
Kudirka?

Taip, čia nuo 1897 m. pas 
Valeriją Kraševskienę gy
veno Vincas Kudirka. Čia jis 
vertėsi gydytojo praktika, 
redagavo "Varpą”, rašė savo 
kūrinius. Dauguma Kudir
kos sukurtų rusų valdininkų 
tipų imti iš čia —• iš Nau
miesčio. Čia jis rašė ir jau 
visai nusilpęs, nebegalėda
mas iš lovos atsikelti. Ir čia 
1899 m. mirė.

Kaip galima buvo nu- 
, griauti tokį namelį? ”Nenu- 
griovė, — aiškina mokytoja, 
— didelė dalis miesto, ir ši
tas namas, sudegė per kau-

psl.

jokios abejonės. Tačiau ne
galime nuleisti rankų ir pa
siduoti kaip nulaužta medžio 
šakelė nešama vandens sro
vės. Privalome sukaupti jė
gas ir ieškoti būdų, kaip šią 
srovę sulaikyti. Tai nėra 
lengvas uždavinys, bet tuo 
pačiu viskas yra įmanoma, 
tik reikia gerų norų, pasiau
kojimo, na ir, žinoma, kaip ir 
viskam kitam — darbo. 0 
tas darbas nėra viliojantis, 
ar net pasakyčiau, dėkingas. 
Jis prasideda savo šeimoje 
savo vaikų auklėjime lietu
viškoje dvasioje. Kurie šioje 
srityje jau turėjote progos 
susipažinti su iškylančiomis 
problemomis ar kurie dabar 
išgyvenate šias situacijas, 
žinote sunkumus šioje srity
je. Ar ištiesų yra sunkumjų 
ir problemų, keltinas klausi
mas. Pažvelgus į netolimą 
praeitį ir šiek tiek susipaži
nus su eilės šeimų Betuviško 
auklėjimo metodais bei jų 
pasekmėmis, galima pada
ryti išvadų, kad tariamieji 
sunkumai ' ar problemos 
auklėjimo srityje yra tiktai 
pačių sukurtos, neapgalvo
tos metodikos naudojimas, 
nepripažinimas vaikiškos 
psichologijos, lanksčios 
vaizduotės ir pavyzdžio sek- 
tinumo polėkiu.

Paminėjau metodiką. Me
todika, be abejo, vaidina 
svarbų, vaidmenį įdiegiant' 
lietuviškąją dvasią vaiko 
būtybėje. Pati metodika 
turi nepaprastai didelio pri
klausomumo nuo gyvenimo 

tynęs 1944 m. rugpiūčio mė
nesį.

Mūrinė mokykla, 1934 
metais pastatyta prie pat 
Kudirkos namelio, po karo 
pasidarė nepakankamai di
delė, tai prie jos pristatė dar 
maždaug du kartus tiek (se
nąją inkorporuodami į nau
josios sparną), ir dalis sude
gusio Kudirkos namelio 
pamatų atsidūrė po mokyk
los kampu. Tada toj vietoj 
buvo pastatytas paminklas 
pažymėti Kudirkos namelio 
vietai. Ir dabar mokykla va
dinasi Kudirkos vardu, o 
namelio paminklą kruopščiai 
prižiūri ir tvarko mokyklos 
mokiniai.

♦

Įženkime į mokyklą. Ant
rame aukšte yra nedidelis 
muziejaus .kambarys, skir
tas žymiesiems tos apylin
kės žmonėms prisiminti.

Muziejuje yra daug me
džiagos apie Kudirką; yra ir 
apie Joną Jablonskį — Ry
giškių Joną, kuris gimė Ku
bilėliuose, už kelių kilomet
rų nuo Naumiesčio, ir kurio 
dukrelę Vincas Kudirka ne
šė krikštyti; yra ir apie Pra
ną Mašiotą, Lietuvos vaikų 
mėgiamą rašytoją ’’Dėdę 

sąlygų, vietovės bei aplin
kumos. Budrūs tėvai tai, be 
abejo, pastebėjo, pastebi ir 
pritaiko metodiką pagal rei
kalą, o dažnai pagal galimy:' 
bes. Paminėjau galimybes, 
tai terminas, kuris yra in
terpretuojamas ir supranta
mas labai nevienodai, ypa
tingai lietuviško auklėjimo 
plotmėje.

Sustokime prie pačios 
pradinės lietuviško auklėji
mo fazės — tai vaikų pradinė 
kalba ir namų aplinka. Čia 
be jokios abejonės galiu 
teigti yra lietuviško auklėji
mo pamatai, ant kurių gali
me statyti "lietuviškąsias 
pilis” ar lietuviškąsias lūš
neles, kurios greitai sugriū- 
na, arba išviso neįmanoma 
nieko statyti, nes pamatinės 
medžiagos visai nėra. Nega
liu suprasti lietuvių tėvų, 
kurie nemokina savo vaikų 
lietuvių kalbos — kokia tai 
skriauda vaikui! Tai yra ga
limybė būti mažiausiai dvi
kalbiu! vien tik iš namų ap
linkos. Nejaugi tėvai pavydi 
savo vaikui ar vaikam šito 
dvikalbiškumo, kurį jiems 
davė jų pačių tėvai. Turiu 
pasakyti, kad dažniausiai 
yra tiktai tėvų didelis apsi
leidimas, dėl kurio įų vaikai 
vienokiu ar kitokiu laiku nu
kenčia, jų tautinis sąmonin
gumas neišsivysto ir bendri: 
pasaulėžiūros bruožai labai 
susiaurinami.

Šitokioje situacijoje tėvai 
dažnai bando pateisinti pa
tys save, kad tautinį sąmo
ningumo jausmą galima tu
rėti ir nemokant kalbos — 
koks tai absurdas ir nenorė
jimas pažvelgti tikrovei į 
akis. Šiandieną, jau turime 
nemaža pavyzdžių iš dabar
tinių jaunųjų tėvų, jų nema
žo procento nubyrėjimo nuo 
lietuvių veiklos, nors jie ir 
■turėjo kalbos pagrindą. Tad 
kokio nubyrėjimo turime ti
kėtis iš nekalbančių lietu
viškai? Tai jau nebus nuby
rėjimas, bet tiesioginis pra
žuvimas. Pateisinti šiai situ
acijai dažnai cituojami 
išimtiniai pavyzdžiai jau- 
nuoliUjkurie tėvų neišmoky
ti lietuvių kalbos jaunystėje, 
susipažinę su lietuviška ša
kota veikla/ savo vidujinį

Pranį”, kurio tėviškė irgi 
buvo čia pat Pustelninkuose 
ir kurio vestuvėse Vincas 
Kudirka dalyvavo.

Marija Urbšienė savo pri
siminimuose taip rašo:

Vestuvininkus (Praną ir 
Mariją Mašiotus) dvarelyje 
sutiko žydiška kapelija, su- 
griežusi didelio svečio (V. 
Kudirkos) garbei jo sukur
tus mozūrus ir valsus, kurių 
juos išmokė senelis Dona
tas... 0 Kudirka su savo iš
blyškusiais skruostais, 
barzdele, įdubusiomis ligo
nio akimis, užsimetęs ant 
pečių anų metų madingą ap
siaustą su pelerina, susijau
dinęs iki ašarų, dėkojo se
neliui už suteiktą jam 
džiaugsmą...

Mažas muziejėlis, bet 
daug veiklių žmonių ir jų 
darbų prisiminimų sutalpi
na.

Akį pagauna maždaug 
pusmetrio skersmens 
apskritas bronzinis medal- 
jonas: bareljefinis Kudirkos 
E>rtretas, o apačioj puslan-

u užrašas: "Dr. Vinco Ku
dirkos tiltas”.

— 0 kaip tas čia atsirado?
— A, čia tai įdomi istorija, 

— sako mokytoja.
0 istorija tikrai įdomi.

Bus daugiau 

tautinį sąmoningumą pajau
čia kartu su jų tėvų padary
ta skriauda ir griebiasi pa
tys , mokytis kalbos ar tai 
mokyklose, ar net privačiai. 
Pabrėžiu, kad tai yra tiktai' 
išimtys, kurios pradžiugina 
kai kuriuos veiksnius mo-' 
mentaįiniam džiaugsmui, 
bet rimtai pagalvojus tai yra 
apgailėtina padėtis ir ap
verktina situacija, nes toks 
jaunuolis ar jaunuolė gavęs 
tikrą lietuvišką pagrindą 
vaikystėje, greičiausiai būtų 
vadovaujančioje lietuviškoje 
veiklos situacijoje dabar ir 
pavyzdžiu kitiems. Akade
minės svarbos nagrinėjimo 
lietuvių senosios kalbos ne
siteiksiu, nes nesu lingvis
tas; todėl tai paliksiu tos 
srities specialistams kitai 
progai. Gi tolimesnis lietu
viškas auklėjimas yra mūsų 
savaitgalio mokyklose, lie
tuviškose organizacijose ir 
bendrai visoje lietuviškoje 
bendruomenėje veiklos ap
linkoje.

Bus daugiau

KNYGOS
"LITHUANIAN LADY”

Geelonge gyvenanti ir 
dirbanti mokytoja Jūratė 
Reilly (Vitkūnaitė) pereitų 

metų pabaigoje išleido savo 
kūrybos anglų kalba poezi
jos rinkinį "Lithuanian La
dy”. Rinkiny yra autorės 18 
eilėraščių, per kuriuos auto
rė jautriai ir originaliai iš
sako savo vidines nuotaikas. 
Išleido "Betulla 107 
Camden Rd., Newtown, 
Geelong, Vic. 3220. Knygelė 
kainuoja $ 5, persiunčiant 
paštu pridėti dar 60 centų.

Autorė yra sąmoninga 
lietuvaitė, gražiai kalba lie
tuviškai ir prenumeruoja 
Mūsų Pastogę. Sveikiname 
jauną poetę ir linkime ge
riausios sėkmės ateity.

J.G.

Švaru ne ten, kur valoma, 
bet ten, kur nešiukšlinama.
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POETAI AMŽINAI SPINDI

Didelio poeto netekus

Poetas Antanas Miškinis

(PRISIMENANT
A.A. ANTANĄ MIŠKINĮ)

Pasiekė skaudi žinia, kad 
gruodžio 16 d. okupuotoje 
Lietuvoje sovietinės siste
mos persekiotas, prievar
tautas, net sovietų garbei 
Sibiro tremtyje ’’atitarna
vęs” mirė poetas Antanas 
Miškinis, sulaukęs 79 metų. 
Tai vienas iš iškiliųjų po- 
maironinės kartos poetų, 
kurių nepriklausomos Lie
tuvos metu tarp gausybės 
kitų buvo iškilę į viršūnes 
trys: Bernardas Brazdžio
nis, Jonas Aistis-Aleksan- 
dravičius ir Antanas Miški
nis. Iš jų tepalikęs gyvųjų 
tarpe Bernardas Brazdžio
nis, gyvenąs USA, Kalifor
nijoje. Kad jie visi trys buvo 
išskirtinai įvertinti, liudija 
faktas, kad visi trys už savo 
kūrybinius įnašus buvo at
žymėti ir įvertinti aukščiau
siomis nepriklausomos Lie
tuvos valstybinėmis litera
tūros premijomis. J. Aistis 
nepatyręs okupacinio Lietu
vos jungo visą Lietuvos ne
gandą išgyveno iš tolo bū
damas užsienyje, B. Braz
džionis asmeniškai pergy
veno Lietuvos nepriklauso
mybės prapultį ir dvi oku
pacijas nelaukdamas trečio
sios pasitraukė į Vakarus, gi 
Antanas Miškinis paliko iš
tikimas Lietuvai ir gimtajai 
žemei joje paliko rizikuoda
mas gresiančiom trečiosios

deja, neliudijo nei poeto la
kaus polėkio, nei poeto.

Vis dėl to Antanas Miški
nis kaip įžymusis poetas te
bėra gyvas kiekvieno sąmo
ningo lietuvio širdyje kaip 
iškilusis poetas, tikėjęs savo 
pašaukimu; įrodęs savo išti
kimybę gimtajai žemei ir 
Lietuvai. Jo nevaržyti cen

okupacijos negandom. Už 
savo ištikimybę Lietuvai jis 
brangiai apmokėjo: per gyve 
inęs praeinančio 
fronto baisybes jis netrukus 
buvo ištremtas Sibiran ir ei
lę metų atbuvęs katorgą 
grįžo fiziškai ir dvasiškai 
suluošintas, palaužtais 
sparnais. Sugrįžęs jis dar 
bandė duotomis sąlygomis 
sušvytėti savo turėtais ta
lentais išleisdamas keletą 
poezijos rinkinių, bet tai 
buvo nepataisomai sužeisto 
aro pastangos raižyti erdves 
ir laisvai skrajoti. Okupantai 
tarsi pajuokai leido A. Miš
kinio eiles, kurios neliudijo,

zūrų posmai nenutrūksta
mai skambės lietuvio sąmo
nėje ir paliks tikriausiu liu
dytoju, kad Antanas Miški
nis buvo ir paliko dideliu po
etu, nenustelbtu jo dvasiai 
priešingų jėgų.

Antanas Miškinis kilęs iš. 
to didžiojo lietuvių kūrybi
nio lizdo - rytines Lietuvos-,

ANTANAS MIŠKINIS

DAINA APIE LIETUVĄ
j'

Margi paukščiai padangėje sukas.
Mūsų žemėn sugrįš jie tikrai.
Po Žemaičius, Aukštaičius ir Dzūkus
Dainuos upės, kalnai, ežerai. ,.

liFiš ■

Tenai pirkios medinės rymo;
Beržai laužia šakas pakeliuos — 
Mūsų žemėj kvepia arimai, 
0 širdy Lietuva sužaliuos.

t :
Mes užarsim kiekvieną pėdą, 
Užakėsim dirvų marias — 
Senų aimanų skundai ir bėos 
Kur sjistot ir pabūt neberas.

Ir nunešim žinias lėktuvais
Į svečius tolimąsias šalis, 
Kaip žemę šią myli lietuviai, 
Kur laukai vasarojais žali.

Pasakysim, kam beriam grūdus, 
Kam nokinanti pakluonėj linus.
Pavasariui ledą išgrūdus 
Per upes už kalnų mėlynų.

Kai širdy Lietuva pražydus,
Tai vis tiek nors perkūnija griaus, 
Mes išeisim į darbą didį,
Kad gyventi visiems būt lengviau.

Kas buvo, tai mirė, negrįžta.
Mes nukalsim sidabro ratus 
Ir išeisim su dideliu ryžtu, 
Pasivešim Naujuosius Metus.

Štai jau paukščiai padangėje sukas, 
Tai pavasario naujo arai!
Po Žemaičius, Aukštaičius ir Dzūkus 
Skambės girios, kalnai, ežerai.

ANTANAS MIŠKINIS

NĖRA NIEKUR

Nėra niekur tokio miško, kaip mūsiškis.
Ant pušelių kaip varpeliai skamba šiškos.

Ir paukšteliai, kaip iš knygų, pasakyčiau,
Kai sutūpia palinguoti ant šakyčių —

Tai suulba, tai sugieda, suraliuoja, 
Net girelė palinguoja, ta žalioji.

Nieks nematė, negirdėjo ir nežino
Tokio balto, tokio skambančio beržyno.

Mes atgyjam ir sušvintam atsiminę —
Mes ten, būdavo, sulaukiame Sekminių:

Ant takų berte priberta gelsvo smėlio, 
0 to beržo, to berželio žalumėlis!

Linksta linksta Sakelytės pamažėle,
Kai užrauda, užkukuoja gegužėlė...

Eina vasaros, praeina, kaip sapnužiai, 
Pučia vėjai ir girelė vėl suūžia.

0 kai pyksta, kai įsiunta vėjai rūstūs — 
Baltų pasakų prisninga ir pripusto...

iš kur turime Antaną Bara
nauską, Antaną Vienažindį, 
Antaną Žukauską-Vienuolį, 
Antaną Strazą-Strazdelį, 
Pulgį Andriušį, Teofilį Til
vytį, Motiejų ir Antaną Miš
kinius. Gimęs 1905 m. sausio 
29 d. Juknėnų kaime, Ute
nos apskr. Pradinį mokslą 
gavo brolio Motiejaus 
įsteigtoje mokykloje, gim
naziją baigė Kaune ir 1934 
m. humanitarinius mokslus 
V.D. Universitete Kaune. 
Dar gimnazijos suole pradė
jo reikštis kaip poetas ir vė
liau subrendo poetų K. Bin
kio, Jono Aleksandravi- 
čiaus-Aisčio draugystėje. 
Kaip mokytojas dirbo gim
nazijoje ir vėliau radiofone.

Eilėraščius pradėjo 
skelbti nuo 1925 metų. Dar 
nepriklausomoje Lietuvoje 
išleido keletą poezijos rinki
nių, iš kurių rinkinys ’’Ketu
ri miestai” buvo apvaini
kuoti valstybine literatūrine 
premija. Antrai bolševikų

okupacijai prasidėjus dirbo 
įvairius darbus iki buvo iš
tremtas į Sibirą priversti
niams darbams. Stalinui mi
rus jis grįžo į Lietuvą ir tu
rimose sąlygose bandė įsi
jungti į lietuvių kūrybinį 
gyvenimą išleidęs net ketu
ris poezijos rinkinius, kur 

• poeto galia pasireiškia vien 
tik deskriptyvinėje gimto
sios žemės poezijoje be poe
to kūrybinio polėkio ir verž
lumo, pažįstamo Lietuvos 
laisvės metais.

Leidžiamuose rėmuose 
okupuotoje Lietuvoje Anta
nas Miškinis buvo paminė
tas labai kukliai, tikriau sa
kant tik oficialiai, nors A. 
Miškinis kaip poetas ir kaip 
tautos dvasios reiškėjas 
'vertas nepalyginamai dides
nio dėmesio.

Tikėkimės, išeivijos lietu
viai, ypač Rašytojų Draugi
ja, mokės įvertinti šį didį 
poetą ir tinkamai jį paminė
ti- ‘ V.K.

ANTANAS MIŠKINIS

KAIP SNIEGAS...

Kaip sniegas, kaip žiedai, kaip muzika 
Viskas taip šioje žemėje praaidi.
Kaip ir jaunystė dvidešimties metų, 
Marias uždegti įsigeidus.

Svajojome net pataisyt pasaulį, 
Ir laimę susikurt nemarią, didelę. 
Taip manėme ir nežinojome, 
Kad liksim kaip tikri paklydėliai.

Kažin kaip tie, kurie gyventi moka 
Ar ilsis pamariuos baltose vilose?
O ką gi aš dabar dainuot galiu,
Širdim išvarginta, beveik ir nusivylusia?..

Juk mums ir marios, ir pavasariai. 
Ir vyšnios žydinčios nenauja.
Kur einame, ko siekiame, kur plakamės, 
Asai seniai gerai žinojau.

Kaip sniegas, kaip žiedai, kaip moterys 
Taip viskas pamažėle blanksta.
Palieki vienas kaip ant kalno karklas 
Kurį nuo ryto visi vėjai lanksto...
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’’RAIBOS AGAVOS”
Kas seka išeivijos spaudą, 

bus pastebėjęs Br. Railos 
pavardę. Tai vienas iškiliau
sių ir produktyviausių mūsų 
žurnalistų, plačiai besireiš
kiąs ne tik periodinėj spau
doj, bet spėjęs išleisti dvyli
ka stambių knygų, kuriose 
gvildenamos mūsų tautinės, 
visuomeninės, kultūrinės ir 
politinės aspiracijos bei 
problemos.

Jau ne kartą ir "Mūsų 
Pastogėje” skaitėme apie šio 
Elačios erudicijos ir nuosek

lus mastymo plunksnos 
darbininko įnašą į mūsų raš
tiją. Bet sutikdami vis nau
jas jo parašytas knygas, ne
galime pro jas tylom praeiti.

Br. Raila bene bus vienin
telis lietuvis žurnalistas, ir 
ne vien išeivijoje, savoj pro
fesijoj pasiekęs tokių aukš
tumų. Sulaukęs brandaus 
amžiaus, kai daugelis mūsų 
lepinamės ’’užtarnautu” po
ilsiu, jis nėra praradęs pir
mykštės energijos bei kūry
binio polėkio ir mus tiesiog 
stebina vis naujais savo raš
tų rinkiniais.

Štai ir vėl prieš skaitytoją 
atskleista nauja, solidi 400 
puslapių knyga ’’Raibos 
agavos? Kaip visos, taip ir ši 
pastaroji jo knyga neapsiri
boja kurios nors vienos te
mos ar problemos gvildeni
mu, bet yra daugiau, kaip ir 
pats autorius apibūdina 
’’akimirkų kronikos, lietuvių 
kultūros plėtotės vaizdų ir 
vertingų veidų, savo paties 
sanprotavimų, atsiminimų, 
K kalbių su draugais apie 

ygas ir daug ką kitą.” 
Raila nuo ankstyvos jau

nystės aktyviai įsijungęs į 
mūsų tautos kultūrinį gyve
nimą, bandęs reikštis ir 
poetinėj kūryboj, pagaliau 
sustojęs prie tikrojo savo 
pašaukimo - žurnalistikos ir 
likęs jai ištikimas iki šių die
nų. Lietuvoj ir išeivijoje vis 
dalyvavęs kultūrinio gyve
nimo srauto viduryje, turi 
daug ko įdomaus mums pa
pasakoti.

Visos jo knygos turi savo
tiškus, sakyčiau, gal kiek 
mistiškus pavadinimus, ku
rios skaitytojui, galbūt, ne

Sėkmingos
pastangos

Mokytoja bibliotekininkė 
S. J. Burokienė atkreipė 

ydnejaus Apylinkės Val
dybos dėmesį, kad mokyklų 
bibliotekose pasirodė naujas 
World Atlas, išleistas 1981 
William Collins Pty. Ltd., 
kuriame išnykusi bet kokia 
informacija apie baltų tris 
kraštus — Estiją, Latviją, 
Lietuvą, taip pat apie 
Ukrainą ir Baltgudiją. Val
dyba ėmėsi iniciatyvos ir 
pareiškė protestą Švietimo 
ministeriui ir opozicijos .va
dui be to, per spaudą ir pri
vačiais laiškais ragino visas 
organizacijas rašyti skundus 
ir reikalauti pašalinti Atlasą 
iš mokyklos bibliotekų.

NSW vyriausybė greitai 
reagavo: praeitų metų 
pabaigoje opozicijos leaderis 
Mr. Greiner pasikvietė visų 
suinteresuotų tautų atsto
vus ir paprašė paaiškinimo, 
o š.m. sausio 12 d. Švietimo 
ministeris Mr. Mullock per 
Departamento direktorių 
Dr. Sharp apklausinėjo at
stovus. Abu vyriausybės 
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visuomet lengva suprasti, 
jei pats autorius pavadi
nimų parinkimo nepaaiškin
tų. Iš kitos pusės toks ųio- 
zaikiškas knygos turinys 
nelengvai duodasi keliais 
žodžiais apibendrinamas. 
Tad ir pastarąją knygą pa
vadindamas ’’Raibos aga
vos”, autorius turėjo savus 
motyvus, su kuriais skaity
tojas paskaitęs tikriausiai 
sutiks.

Žurnalistas Bronys Raila

Sudie •
Onai Lukauskaitei-Poškienei
Prieš pat Kalėdas pasiekė 

žinia, kad praėjusių metų 
gruodžio 4-tą dieną Šiau
liuose mirė lietuvė! poetė 
Ona Lukauskaitė-Poškienė. 
Tai buvo liūdna ir skaudi ži
nia. Kas dabar palaikys ru
sais užplūdusiuose Šiauliuo
se negęstančią viltį ir tikė
jimą į šviesą, tiesą ir saulės 
nuskaidrintą rytojų?

Gyvenu, kaip daugelis gy
vena. 

Skubu, dirbu, šypsaus, tru
putį mąstau.

Kraujas - svaigus vynas - 
gyslomis sruvena 

dieną, naktį - saulę tekančią 
matau.

Ar ji, iš tikrųjų, gyveno

atstovai suprato mūsų rei
kalą ir pažadėjo mums pa
dėti, kiek tai bus galima.

Reikia manyti, kad NSW 
Švietimo ministerija reko
menduos mokyklų bibliote
koms Amerikoje išleistą At
lasą su aiškiomis trijų Baltų 
valstybių sienomis, kuriame 
yra tokia pastaba: The 
government of the United 
States has not recognized 

-the incorporation of Estonia, 
Latvia and Lithuania into 
the Soviet Union, nor does it 
recognize as final the de 
facto western limit of Polish 
administration in Germany 
(the Oder Neisse line).

Čia norime padėkoti vi
siems tiems, kurie prisidėjo 
prie šio darbo. Darbas dar 
nėra galutinai užbaigtas, nes 
nėra pasisakymo Federali
nės vyriausybės, o taip pat 
ir kitų valstijų.

Sydnejaus Apylinkės 
Valdyba

Šiame tome (400 puslapių 
kalba už save) apstu apy
braižų, atsiminimų ir verti
nimų visos eilės mums pa
žįstamų literatų ir šiaip ryš
kesnių asmenybių,su kuriom 
teko autoriui artimiau 
bendrauti.

Šiltais žodžiais autorius 
prisimena du mūsų ryškius 
rašytojus: Jurgį Savickį ir 
Juozą Švaistą. Abu šiuos 
kūrėjus su autorium riša ne 
vien asmeninė ir plunksnos 
draugystė, bet ir pas visus 
tris išbujojusi sodininkystės 
meilė, nors tuos sodus ir 
daržus kultyvavo vieni prie 
Viduržemio jūros, kiti prie 
Ramiojo vandenyno krantų. 
Vieni augino pamidorus, kiti 
savo palangėse raibas aga
vas. Bet visus juos jungė 
meilė savo tautai ir rūpes
tis jos likimu.

Palankiai autorius vertina 
Santvarą, Brazdžionį, Gus
taitį, Spalį ir kitus. Čia pa
kalba ne vien apie šių asme
nų kūrybą, bet atskleidžia 
vaizdų ir iš jų kasdieninės 
buities. Gal kiek skirtingai 
vertina rašytoją Putiną, su
gebėjusį išlaviruoti per vi
sokių rėžimų labirintus.

Kalbėdamas apie savo 
širdžiai artimus žmones, 
Raila dažnai tampa senti
mentalus, kartais iki susi
graudinimo. Bet kai jis už
kabinamas, bandant jam 
prilipdyti nebūtas nuodėmes 
(pav. tarybių žurnalistų 
tvirtinimus, kad Raila gėrė 
su Hitleriu šampaną ir pa
dėjo jam žudyti žmones),

Ona Lukauskaitė-Poškienė, 
poetė, rezistentė, mirusi 
Šiauliuose gruodžio 4.

kaip daugelis? Saulė, tiesa, 
niekad nenusileidžia ir 
erdvė visuomet pilna jos 
aukso, bet dalis mūsų plane
tos Žemės ir mes žmonės 
dažnai esam apgulti tirštų 
šešėlių. Viltis, meilė ir švie
sa mums reikalinga, kaip 
oras. Savo poezijoj ir savo 
gyvenimu Ona Lukauskaitė 
vilties, meilės ir žmogiško 
likimo ir kančių supratimo 
visiejns apsčiai duodavo.

Meilė - šventė, ne alyvų žy
dėjimas.
Kaip rugių šlamėjimas ji 

skambi ir paprasta...

Gimusi 1906, išaugusi 
Šiauliuose lietuviškos auš
ros laikotarpy, ji išgyveno 
karą, revoliuciją, nepriklau
somybės kovas, laisvos Lie
tuvos džiaugsmus ir vargus, 
vokišką okupaciją ir paga
liau sovietišką Lietuvos pa
vergimą. 1933 m. išėjo jos 
pirmas eilėraščių rinkinys

Vasario 16-sios proga syd. Liet. Namuose įvyksta

BALTŲ DAILĖS PARODA
Vasario 17-19 d.d. Syd. Lietuvių Namuose ir vėliau bus 
perkelta į Bankstown City Library, kur truks nuo vasario 
22 d. iki kovo 7 d. Joje dalyvauja po penkis estų, latvių ir 
lietuvių dailininkus. Parodoje bus išstatyta virš 40 dailės 
kūrinių.

Tautiečiai maloniai kviečiami parodą aplankyti ir pasi
gėrėti mūsų dailininkų darbais. Parodą Sydnejaus apy
linkės pavedimu organizuoja Dr. G.E. Kazokienė.

Raila į tokius nukreipia vi
sus turimus pabūklus ir ne
gailestingai atsiskaito, nes, 
sako, negalįs suvirškinti bu
kaprotystės, padlaižiavimo, 
tuščiažodžiavimo bei kitokių 
menkystės apraiškų. Gal dėl 
tos priežasties kai kas jį lai
ko kontraversiniu rašytoju. 
Iš tiesų Raila turi ryškią 
savo gyvenimo ir pažiūrų li
niją ir nelinkęs jos kaitalioti.

Vieno pokalbio metu už
klaustas, kuomet buvę sun
kiau rašyti praeityje ar da
bar? Raila atsakė: ’’dabar, 
nes dabar jaučiu didesnę at
sakomybę už tai ką para
šau”. Ir iš tiesų, visi Railos 
raštai yra parašyti beveik 
tobula lietuvių kalba. Kaip 
jis pats yra išsireiškęs: ”su 
visais pojūčiais stengiuosi 
glamonėti gimtąją kalbą”. 
Šis užsimojimas autoriaus 
pilnai pasiektas. Platus žo

Ona Lukauskaitė — Poškienė

Prie Aukštadvario, prie Kartuvių kalno 
guli ežeras liūdnas — Verknė.
Gražus, tarsi paliestas dieviškojo delno, 
ramus,, kaip paguodos versmė. r

Jeigu žmonės perdaug mane skriaudžia, 
jei širdis perpilna jau ašarų, 
—• žalsvas ežeras dainas man gaudžia, 
skambios bangos mylėti jas prašosi.

Kai nutils, kai nuvys visos aistros, 
kai gyvent bus sunku ir baugu, 
gal aš savo išdegusį gaisrą 
tarp šaltų paslėpsiu bangų.

Ir iš gelmių, kur ežere glūdi 
mano mintys lelijom žydės, 
ir visiems, kas jaunatvėje liūdi 
apie meilę ir mirtį kalbės.

Iš rinkinio ’’Eilėraščių kraitis” 
’’Atžala”, Kaunas 1939 m.

’’Brangiausias pėdas”, o 
1939 pasirodė ^’Eilėraščių 
kraitis**. Abu rinkinėliai išė
jo mažais tiražais, abu 
spausdinti Kaune. Pirmąjį 
išleido privati leidykla' 
"Prometėjus”, antrąjį ’’At
žalos” knygynas.

Lukauskaitės eilėse ne
trūko jaunatviško emocinio 
krūvio, bet jos taip pat pasi
žymėjo giliu, iš ypatingai 
jautrios širdies plaukančiu 
nuoširdumu. Jos poezija ne
prisitaikė prie lėkštų trafa
retų, prie mados, prie to, 
kas būtų patogiai nutylima. 
Ona Lukauskaitė tikėjo, kad 
žmogui yra būtina kovoti už 
aukštus idealus, už tiesą ir 
už nuskriaustųjų teises.

Baigiantis karui, įsivėlęs į 
Eartizaninį judėjimą, tragiš- 

ai žuvo ios vyresnysis sū
nus. Po karo, suplėšytas 
granatos, žuvo ir jaunesny
sis. 1946 Lukauskaitė buvo 
ištremta į Sovietų Sąjungos 
šiaurę. Iš tremties ji grįžo 
1955 ir iki savo amžiaus galo 
gyveno Šiauliuose. Gyven

dynas, apgalvota ir sklandi 
sakinių konstrukcija ir min
ties išsakymas iki subtiliau
sių plonybių. Railos raštus 
padaro lengvai suprantamus 
ir juos skaitai su malonumu, 
tartum gerą grožinės litera
tūros kūrinį.

Šiame trumpame rašiny 
nėra galimybės plačiau api
būdinti visos knygos apim
ties. Reikia šią knygą pa
čiam įsigyti ir ją perskaityti. 
O pradėjęs skaityti, su ja 
nepersiskirsi iki užskleisi 
paskutinį puslapį.

B. Raila turbūt yra vie
nintelis sulaukęs tokio dė
mesio ir pripažinimo žurna
listas. Parašyti dvyliką 
tomų, viso 4700 puslapių 
žurnalistinės kūrybos, su
rasti leidėjus ir skaitytojus, 
ne kiekvienam lemta.

B. Straukas

dama ten ji parašė savo 
gimto miesto istorinę kroni
ką. Leidimo spausdinti šį 
veikalą ji negavo. Bandymas 
persiųsti rankraštį į Vaka
rus nepavyko. Jos kores
pondencija su giminėmis už
sieny buvo nuolatos kontro
liuojama. Keletas eilėraščių, 
parašytų tremtyje Rusijos 
šiaurėje buvo atspausdinta 
lietuvių periodikoj Ameri
koje.

1976 kartu su Viktoru 
Petkumi, kun. Karoliu Ga- 
rucku, Eitanu Finkelšteinu 
ir Tomu Venclova Ona Lu
kauskaitė-Poškienė įsteigė 
lietuvišką Helsinkio grupę, 
žmogaus teisėm ginti. Ofi
cialus šios grupės steigimo 
aktas buvo paskelbtas tų 
pačių metų gruodžio 1-mą 
dieną Maskvoje. Ši grupė lig 
šiol yra paskelbusi dvide
šimts devynis dokumentus. 
Lukauskaitė-Poškienė buvo 
daugumos paskelbtų ir Va-

Nukelta įlOpsl.
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Tautinių šokių šventė
Rašo Jurgis Janušaitis

ČIKAGĄ SUDĖTOS
VILTYS

Be abejo ir laisvojo pa
saulio lietuviai jau žino, kad 
šiais metais liepos 1 d. Cle- 
velande įvyksta laisvojo pa
saulio lietuvių septintoji 
tautinių šokių šventė. Kaip 
žinia, ankstyvesnės visos 
Tautinių šokių šventės vyk
davo lietuvių sostinėje Či
kagoje, garsiame Čikagos 
skerdyklų rajono amfiteat
re. Šį kartą vėjai pūstelėjo 
kita linkme. Išrinkus JAV 
LB Krašto Valdybos pirmi
ninku Dr. Antaną Butkų, 
gana ryžtingą vyrą, Lietu
vių Tautinių šokių Instituto 
vadovybei ir jo pirmininkei 
Galinai Gobienei pritarus, 
buvo nutarta šią šokių šven
tę ruošti naujoje lietuvių 
kolonijoje, Clevelande. Nie
ko čia blogo. Net geriau. Juk 
ir kitų didesnių kolonijų lie
tuviai nori dalyvauti šven
tėje, o dėl tolimų atstumų to 
padaryti anksčiau negalėda-, 
vo.

Šį nutarimą - Tautinių 
šokių šventę ruošti Cleve- 
lande, Čikagos visuomenė 
sutiko palankiai, ypač nuo
latiniai aukotojai, vildamie
si, kad šiek tiek atsikvėps 
nuo gausių aukų rinkėjų fi
gai kiek bus sveikiau pinigi
nėm. Deja, atsitiko kitaip. 
Dr. Antanas Butkus, kuns 
vadovauja TŠ šventės 
komitetui, ieškojo ypatingo 
asmens, kuris galėtų apsi
imti nešti lėšų telkimo sun
kiausią paštą. Kalbino 

keletą puikių darbininkų Či
kagoje. Visi atsisakė moty
vuodami, kad neseniai Čika
ga pakėlė sunkią II PL D-nų 
organizavimo naštą, kad či-_ 
kagiečiai suklojo milžiniškas 
sumas tom dienom ir Litua
nistikos katedrai, tai būsią 
gana sunku vėl bandyti 
spausti tuos pačius dosnius 
aukotojus. Tačiau juk visi 
tie aiškinimai nebegalėjo 
pakreipti šventės ruošimo 
krypties.

Pagaliau Septintosios 
Tautinių šokių šventės lėšų 
telkimo komisijai vadovauti 
sutiko Dr. Ferdinandas 
Kaunas. Puikus vyras. Gana 
taktiškas, tolerantiškas, 
visur einąs ir visur pats au- 
kojąs. Taigi Clevelandas be 
Čikagos neapsiėjo. Čikagos 

lietuviai, be abejo, turės ir 
vėl aukotis ir aukoti. Žino
ma, komisija veiks plačiai, 
lėšas telks ir tolimesnėse 
lietuvių kolonijoje, tačiau 
pirmoje eilėje teks šimtines 
ir gal tūkstantines kloti či- 
kagiškiams.

Sausio 4 d. Jaunimo Cent
ro kavinėje ši komisija ir jos 
pirmininkas Dr. F. Kaunas 
susitiko su lietuviškosios 
spaudos bei radio atstovais 
ir iš širdies išpasakojo visus 
lėšų telkimo rūpesčius. Jų 
gana daug. Šiai komisijai 
teks gerokai pajudėti, kad 
sutelkus pavestą kvotą, tik 
100.000 dol.!

Tad ką komisija numato 
daryti. Pirmoje eilėje balan
džio 8 d. Jaunimo Centre 
nori suruošti Čikagos apy
linkėse ir Čikagoje veikian
čių tautinių šokių grupių 
Pavasarinį Tryptinį. Tai sa
votiška bus šokių šventė. 
Čia kiekviena grupė, daly
vaujanti Septintoje Tautinių 
šokių šventėje, duos trumpą

Vasario 16-ji — 
BENDRUOMENĖS VAJUS

Čekius rašyti ’’Australian Lithuanian Community” 
vardu arba įteikti vietos ALB Apylinkės Valdybai

’’koncertą”. Iš šio renginio 
lėšos eis šventės išlaidoms 
Sumažinti. Dr. F. Kaunas ir 
jpž. Kostas Burba, pasitelkę 
talkininkų ieškos mecenatų. 
Mecenato vardą įsigyti rei
kės paaukoti nemažiau 400 
dol. Kiti, aukoję mažiau bus 
vadinami aukojojąis ir rė
mėjais. Mecenatams ir rė
mėjams numatyta tam tik
ros privilegijos. Renginių 
komisija, vadovaujama Ma- 
tildos Marcinkienės, birželio 
pradžioje suruoš šaunią ge
gužinę gražiame Marquette 
Parke, kur tikimasi susi
laukti minios lietuvių, o tuo 
jačiu, parduodant lietuviš
kas dešras, gerus gėrimė- 
ius ir kitus skanumynus su
telkti taip pat lėšų. Kaip tei
gia vyr. šventei ruošti ko
mitetas, šios šventės suruo
šimas atsieisiąs iki 200.000 
dol. Graži sumelė, ar ne?

Apie pačią šventę, gru
pes, šokėjus ir kitas proble
mas, neabejoju, teks užsi
minti ateityje sekančiuose 
laiškuose.

Taigi čikagiškiai vėl neša 
naštą. Naštą neša ypač lėšų 
telkimo komitetas: pirmi
ninkas Dr. Ferdinandas 
Kaunas, vicepirmininkas 
Amerikoje Karolis Milko- 
vaitis, vicepirmininkas Ka
nadoje J. Krikštolaitis, iždi
ninkas K. Pabedinskas, na
riai - J. Ivašauskienė, M. 
Marcinkienė, A. Ramanaus

kienė, V. Samaška ir V. 
Staškus. Sekretorė A. 
Likanderienė.

Mielas Redaktoriau, tiks
lių žinių neturiu apie Aus
tralijos tautinių šokių 
grupių dalyvavimą šioje 
Tautinių šokių šventėje. 0 
gal ir vėl jūsiškiai, kaip pa-, 
darė sportininkai, suban-' 
guos didelėmis bangomis 
Amerikos krantų link ir tu
rėsime malonios progos pa
sitikti Australijos lietuvių 
tautinių šokių šokėjus. O 
būtų džiugu!

Šia proga galiu pažymėti, 
kad šventėje dalyvauti nu
mato virš 100 grupių ir virš 
2000 šokėjų.

Šiaip Čikagoje po švenčių 
ima judėti kultūrinės veiklos 
vandenys. Šauniai buvo su
tikti Naujieji metai Jaunimo 
Centre Lietuvių Operos, 
Jaunimo Centro kavinėje - 
Dainavos ansamblio, Šaulių 

e Namuose - šaulių, Lietuvių 
tautiniuose namuose Korp* 
Neo Lithuania. Visur nesto
kota svečių. Nuotaikos buvo 
smagios, pasakyta rengėjų 
gražių linkėjimų trumpos 
kalbos, smagiai šokta, ulia- 
vota ir vieni kitiems linkėjo 
sveikatos, sėkmės, džiaugs
mo ir laimės. Na, tikėkime, 
kad linkėjimai, po šampano 
tostų, visus tais keliais ir ly
dės.

Nuoširdžiai Jūsų
J. Janušaitis

VASARIO LEGENDA

Ne, danguje niekuomet 
nėra justi vasario pūgų, nei 
jo kietų vėjų, tačiau tuojau 

■ už vartų yra tvenkinys, už
klotas ledu, ir keli kalniukai 
kuodailiausiai užsnigti. Pul
kai vaikų atbėga čia su pa
čiūžomis ir rogelėmis, ir 
mažieji angelai neretai taip
gi prisideda prie jų. Jie taip 
smagiai laidosi nuo kalnų ir 
persiverčia sniege, kad jų 
sparnai kyšo kaip baltų zui
kučių ausys.

Koks nuostabiai skaistus 
yra sniegas ir visiškai nešal
tas! Jį gali laikyti prie no
sies, taip kvepia jis obelų 
žiedais, ir kai ragauji jj> — 
gali atsigerti, tarsi pieno. 
Ak , ir tik reiktų pamatyti, 
koks ten ledas! Jeigu įsibė
gėjus susipina kojos, ir 
griūvi — visiškai neskauda. 
Bet tai ne viskas. Gražiausi 
vaizdai yra išrašyti po ledo 
sluoksniu — negali akių at
plėšti, kokie miestai ir 
paukščiai yra išpaišyti pa
ties senio speigo pirštais. O, 
tai toli gražu ne viskas! Pro 
šitą ledo mezginį gali per
matyti, kaip nardo žuvys: 
jos yra mažos, visiškai žem- 
čiūginės, ir jų akys iš juodo 
deimanto, o plauko jos žyd
rame vandenyje, ir žolės ten 
E a žalsvos, o koralai rausvi 

ip saulėtekis, ir žuvys 
dainuoja — jų balsai yra pa
našūs į žvagučių girgždėji
mą pievoje ir į mažus varpe
lius.

Ne, ne, ir tai dar ne vis
kas. Ir pro ledo kristalą ir 
pro raižinių raštus, ir pro

Nelė Mazalaitė 
žuvų buveinę dar galima 
įmatyti žemę — ir kartais 
kuris nors vaikas išvysta 
savo motiną arba brolį ir pa
siunčia pabučiavimą — tai 
yra labai gera.

Ir štai vieną tokią dieną 
šventasis Juozapas pasirodė 
vartuose ir tuojau buvo ap
suptas mažųjų. Kas gi kitas, 
jeigu ne jis, darė jiems ro
geles ir dažnai pasakodavo 
apie Kūdikį Jėzų, Jo vargus 
ir vaikiškas linksmybes že
mėje.

Kaip tiktai šituo metu 
kartojosi laikas, kuomet 
prieš šimtus metų piktada- 
ris Erodas išžudė begales 
vaikų, kad užmuštų Dievą, 
ir Vaikelis Jėzus turėjo pa
likti savo žemę ir slėptis ki
tur. Šitai dabar šventasis 
Juozapas papasakojo savo 
mažiesiems draugams, ir vi
si jie klausėsi rimtai, ir tarp 
jų buvo ir tokių, kurie anuo
met patys buvo kritę nuo 
piktojo karaliaus kareivių 
rankų. Visi jie buvo palikę 
savo rogeles ir žaidimus — 
tiktai vienas sėdėjo ant 
tvenkinio, prisiglaudęs 
veidu prie ledo. Prie jo priė
jo šventasis, ir tada maža
sis atkėlė galvą, ir jo akys 
buvo pilnos ašarų.

— Kas tau atsitiko? — pa
klausė šventasis ir paėmė jį 
ant rankų. — Kas tau yra, 
kad verki?

— Ten — sako kūdikis, —, 
ten žemai mačiau žmogų, 
mes esame iš vieno krašto. 
Erodas yra užklupęs mūsų 
šalį, ir jie nužudė mano tėvą 

ir mane — o daug žmonių 
bėgo nuo jo. Ir tas, kurį aš 
mačiau, yra svetur, ir dabar 
jis yra toks liūdnas, kad žiū
rėdamas į jį negaliu neverk
ti.

Šventasis Juozapas prisi
lenkia pasižiūrėti pats, jo 
balti plaukai pasikloja ant 
ledo, ir jis pamato tą, kuris 
buvo sugraudinęs kūdikį. 
Ach, jis iš karto pažino šitą 
jauną vyrą, kurį jau kartą 
buvo išgelbėjęs — kaip jau 
tai yra kalbėta aname pasa
kojime apie Leliją. Šventa
sis matė jo veidą ir klausėsi 
jo minčių, ir jo širdis degė iš 
gailesčio.

— Mes esame užmiršti 
dangaus ir žemės — galvojo 
žmogus — ko mes iš viso dar 
gyvename? Šitokią dieną 
mes švęsdavome savo žemės 
laisvės šventę. Šviesose ir 
iškilmėse skendėjo mūsų 
miestai ir kiekviena gryčia, 
kajmynai ir didelės tautos 
siuntė mums savo sveikini
mus ir linkėjimus, o dabar 
visi bijo ištarti mūsų vardą. 
Mūsų skriauda yra pasaulio 
žaizda, ją nori pridengti, o 
ne išgydyti. Ko mes dar ga
lime laukti, kam mes dar 
gyvename?

Šventasis Juozapas paky
la, ir jis yra susirūpinęs kai 
žengia per dangaus menes. 
Paskui jis susisupa savo ap
siaustą, tą patį, kurį dėvėjo 
lydėdamas Kūdikį Jėzų į 
Egyptą, pasiima lazdą ir 
išeina.

— Kur keliauji? — klausia 
šventasis Petras, susidūręs 
netoli vardų. — Kur išeini?

— Turiu išgelbėti žmogų, 
kartą tai jau buvau padaręs. 
Juk pasakojau, kad gyveno 
jaunuolis, kurio siela buvo 
tuščia dėl netikėjimo, tačiau 
jo širdis išliko tokia gera jog 
niekuomet piktu žodžiu ne
palietė šventų daiktų. Jis 
retai įeidavo į bažnyčią, jo 
mintys buvo išsiblaškiusios, 
ir jis nesiklausė gerų patari
mų, bet jo akys su pagarba 
žiūrėjo į mano paveikslą jo 
gimtoje bažnyčioje. Ir kada 
mirtis laikė jį už rankos sve
timame krašte — aš negalė
jau apleisti jo. Ir nuo šitos 
dienos Dievo šviesa pripildė 
jo dvasią. Tad ar galiu jį pa
likti dabar nusiminime, ku
ris yra piktesnis už mirtį?

Ir šventasis Juozapas 
skubiai išsileido į kelionę, ir 
netrukus jis jau stovėjo prie 
tų durų, už kurių žmogus 
galvojo:

— Jeigu šitaip nusilpome 
viltyje mes, kurie esame ap
saugoti nuo baimės ir bado 
ir turime tiktai nežinoti ir 
laukti, jeigu mes tapome 
neatsparūs jokiai pagundai, 
o daugelis iš mūsų kiekvie
nai nuodėmei be gėdos žiūri 
į akis — tad kas turi dėtis 
tėvynėje? Kas gali išsilaiky
ti tvirtas tokioje priespau
doje, kas nesulūš nuo amži
no melo? Tiktai mirtis tėra 
pasilikusi su jais, tiktai mir
tis. Jie gali tik girtumo svai- 
gume užmiršti savo buitį, jie 
gali tiktai keikti skriaudė
jus, smerkti mus, pasitrau
kusius, kad išgelbėtume sa
ve, gali verkti. Mano tėvy
ne, mano žuvusi tėvyne!

Šventasis Juozapas įeina į 
vidų — kambarys yra ne
jaukus ir iš tolo gali pajusti, 
jog tai nėra namai šitam 
žmogui. Menka ugnis dega 

šildydama, tačiau žmogus 
dreba nuo savo minčių:

— Mano sapnai sklidini 
liūdnumo ir baisių vaizdų, ir 
kai pradžiungu nubudęs, 
tuojau nusimenu vėl, nes esu 
ne namie, ne namie. Kad pa
matyčiau savo žemę, nors iš 
tokio tolumo, kaip nuo 
žvaigždės, kad galėčiau gir
dėti savo žemės balsą — te
gu tai būtų eglių viršūnių 
ūžimas vėjuje, arba šuo, 
arba vežimo girgždėjimas! 
Ar negalėtų nors kurmis 
išarti savo kelią per tūks
tančius kilometrų ir išsi- 
rausti čia, ties mano langu! 
Savo kailyje jis atneštų 
grumstelį mūsų žemės. Ko
dėl nesustoja čia paukštis, 
skrendantis pasislėpti nuo 
žiemos, arba toks, kuris 
grįžta atgal — vienintelis 
daiktas, nesibijantis grįžtu 
Jo plunksnos dar persunk
tos mūsų šalies vėju, ir jo 
kvėpterėjimas atgaivintų 
mane. Mano tėvyne, mano 
prarasta tėvyne, aš niekuo
met neberegėsiu tavęs!

— Eime! — taria balsas už 
žmogaus nugaros, ir ranka 
lengvai paliečia pečius, ir jis 
pajunta, tarsi būtų iškeltas 
iš prarajos. Jis pašoka ir 
žiūri į Svečią, uždengia ran
ka akis, ir vėl praveria jas, ir 
šnibžda:

— Tu esi panašus į pa
veikslą mano gimtinės baž
nyčioje. .Ir tu išgelbėjai ma
ne griuvėsiuose, degančia
me mieste, ir Leliją palikai 
man kaip savo malonės 
ženklą, — ir žmogus žemai 
nulenkia galvą prieš jį.

— Eime, — vėl taria šven
tasis Juozapas, užmeta ant

Nukelta į 10 psl
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Laiškas iš Adelaidės
VOX POPULI

aukštiem Bažnyčios dignito
riams, taip pat prašant kun. 
Dr. A. Savicką palikti lietu
vių parapijoj.

Šių įvykių tęsinyje buvo 
atspausdintas "Šventadienio 
Balse” šio biuletenio redak
toriaus P. Pusdešrio pasi
kalbėjimas su kun. Dr. A. 
Savicku, patiekiant jam ke
turiolika klausimų. Viso pa
sikalbėjimo tekstas užimtų 
perdaug vietos, todėl patie
kiu tik kelis klausimus ir at
sakymus.

4 kl. Atvykęs Adelaidėn 
Jūs sakėte, kad gruodžio 
pabaigoje grįšite į Vokietiją, 
kad Adelaidėje esate tik 
svečias. Kokie dabar Jūsų 
planai?

Atsak. Atvykau su tikslu 
dirbti pastoracinį darbą su 
lietuviais pagal vietinio vys

kupo direktyvas. Jis siūlo 
kitą pastoracini darbą, taip, 
kad atrodo prasminga pasi
likti Adelaidėje.

5. kl. Kaip Jūs, kun. dak
tare, manote - kas davė 
inspiraciją žmonėms sukelti 
ir palaikyti dabar susidariu
sias nuotaikas prieš mari
jonus?

Atsak. Staigus naujo 
marijono paskyrimas kartu 
su neaiškia mano padėtimi, 
manau, sukėlė minėtas 
audringas nuotaikas.

10 kl. Ar gali generolas 
skirti diocezinį kunigą į pa
rapiją, kurioje dirba mari
jonai kunigai?

Atsak. Ne, bet su vietinio 
vyskupo sutikimu, kas buvo 
siūloma.

11. kl. Jei negali, tai kokią 
prasmę turi parašų rinki-

Prieš keletą mėnesių iš 
Europos j Adelaidę atvyko 
kunigas Dr. A. Savickas. 
Nesigilindami į šio atvykimo 
užkulisines priežastis, ade- 
laidiškiai puoselėjo viltį, kad 
šis jaunas kunigas pasiliks 
Adelaidės lietuvių parapijo
je. Ši viltis turėjo ir rimtą 
pagrindą. Turėdami solidų 
Katalikų Centrą su Šv. Ka
zimiero šventove, adelaidiš- 
kiai turėjo rūpesčių su šios 
parapijos kunigais. Per virš 
trisdešimt metų parapija 
turėjo šiuos kunigus: kun. 
Dr. P. Jatulį, kun. J. Kungį 
(miręs), kun. A. Kazlauską
(miręs) MIC, kun. P. Dauk
nį, MIC, kun. A. Spurgį, 
MIC ir dabar paskiras kun. 
J. Petraitis, MIC, kai tuo 
tarpu kitos lietuvių koloni
jos tebeturi tuos pačius ku
nigus jau virš trisdešimt 
metų.

Vieno viešo pobūvio metu 
kun. Dr. A. Savickas viešai 
pareiškė, kad jis norėtų 
dirbti pastoracinį darbą tarp 
Adelaidės lietuvių, čia pat 
išreiškęs ir savo tautinius 
įsitikinimus.

Jaunasis kunigas nedels
damas įsijungė ne tik į para
pijinį, bet taip pat ir visuo
meninį bei kultūrinį mūsų 
gyvenimą. Jis talkino daini
ninkams kaip akomponiato- 
rius - pianistas ir akordeo
nistas, skaitė paskaitas ir 
užmezgė ryšius su vietos 
t’aunimu. Suorganizavo
meletą ekskursijų seniems ir 

jauniems. Visur jis buvo 
laukiamas ir niekam neatėjo 
į galvą, kad šis energingas 
kunigas turės mus apleisti.

Bet štai 1983.12.11 Ade
laidėje Marijonų leidžiamas 
’’Šventadienio Balsas” 
Kaskelbė tokią žinią: "Tėvų 

larijonų Kongregacijos ge
nerolo padaryti nauji 
laskyrimai Šv. Kazimiero 
ietuvių parapijoje. Kun. J. 
’etraitis, Fil.B, dabartinis 
ietuvių parapijos klebonas 
Avellanedoje, Argentinoje, 
yra perkeliamas klebonu į 
šv. Kazimiero lietuvių para-

Sudie...
Atkelta iš 8 psl.

karus pasiekusių dokumen
tų signatarė. Jos gyvenimas 
Šiauliuose nuo Helsinkio 
grupės įsteigimo dienos, 
aišku, nepalengvėjo. Milici
jos priežiūra tapo intensy
vesnė, cenzūros ranka sun
kesnė, galimybės susisiekti 
su užsieniu ribotesnės. Jai 
taip pat buvo grąsinama 
tremtim, beprotnamiu ir 
kalėjimu.

Paskutiniais metais jos 
sveikata buvo jau pašlijusi. 
Seni draugai, su kuriais ji 
nuo seno bendravo, jų tarpe 
Šiaulių teatro aktorė Poten
cija Pinkauskaitė, padėjo jai 
pakelti ligų, depresijų ir so
vietiškų agentų gyvenimo 
šaulėlydin atneštą nykumą.

Gervės klykdamos drauge 
išskrist viliojo.

Girion rūkas nusileido tarsi 
šydas.

Ten po ąžuolu kažkas giliai 
raudojo.

Meilė mirtimi širdy pražydo.

Jurgis Janavičius
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piją Adelaidėje nuo sausio 1 
d. 1984 m.

Kun. A. Spurgis dėl am
žiaus ir sveikatos yra atlei
džiamas iš klebono pareigų 
ir paliekamas Adelaidėje 
pagal išgales padėti klebo
nui pastoraciniame da?be.

Tėvas Fidelis Grabowskis, 
MIC 

Marijonų Kongregacijos ge
nerolas.”

Su šiuo kun. J. Petraičio 
paskyrimu į Adelaidės lie
tuvių parapiją, kun. Dr. A. 
Savicko pasilikimas su Ade
laidės lietuviais automatiš
kai atpuolė. Šios padėties
akivaizdoje, adelaidiškiai 
sujudo rinkti po peticija pa
rašus, kad šis paskyrimas 
būtų pakeistas ir kun. Dr. A. 
Savickas būtų paliktas šv. 
Kazimiero parapijoj.

’’Adelaidės Lietuvių Ži
niose” nr. 26 paskelbta 
bendruomenės valdybos 
pirmininkui įteiktos petici
jos su beveik šimtu parašų, 
prašant sušaukti visuome
nės susirinkimą: 1. pareikšti 
pilną pritarimą ir pasitikėji
mą pastoraciniame ir visuo
meniniame darbe kun. Dr. 
A. Savickui, kuris per trum
pą laiką įnešė naujo gyvu
mo, tolerancijos ir draugiš
kumo į mūsų tarpą. 2. Įga
lioti ALB Adelaidės Apyl. 
Valdybą daryti visus gali
mus žygius atšaukti nutari
mą Tėvo F. Grabowskio, 
kuris atrodo nesupranta lie
tuviškų reikalų. Tuo pačiu 
metu buvo surinkta 290 pa
rašų po dviem peticijom

Vasario legenda
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žmogaus savo apsiausto 
kraštą ir išsiveda jį.

— Kaip keistai mes ke
liaujame, — galvoja žmogus. 

— Žiūrėk, rodos aš einu 
paprastai ir jaučiu kiekvieną 
savo kojos žingsnį, tačiau 
miestai, upės ir kalnai dide
liu greičiu tirpsta už mūsų.

Tačiau kelionė yra ilga, ir 
nors jis nejaučia nuovargio, 
bet abejonės suima jį, ir ke
lis kartus stabterėjęs jis 
klausia:

— Kur mes einame?
o šventasis palydovas pa

liečia ranka jo pečius, ir 
žmogus vėl yra tvirtas, ir jo 
kojos žengia vis tolyn ir to
lyn.

Dabar jie keliauja per už
snigtą dirvą, ir ūmai žmogus 
sustoja:

— Čia jau yra mano kraš
tas! — sušunka jis. — Aš 
juntu, kaip kitaip kebą mane 
žemė, kitaip, negu svetimo
ji. Brangus Dieve, nejaugi 
aš esu namie?

Ir jis eina tyliai ir maldin
gai, kaip per bažnyčios aslą, 
per šitą snieguotą lauką, ir 
jo akys negali prisisotinti 
taip žiūri jis į akmenis, išlin
dusius rugio želmenis ir 
medį ant dirvos ežios.

Ir šitaip jie prisiartina 
prie miesto, jie keliauja per 
jį, ir žmogus su siaubu mato, 
kiek daug svetimų kareivių 
vaikšto ten — jų žvilgsniai 
yra godūs ir rankos plėšrios, 
ir nors jie gyvena ginkluoti 
tarp pavergtųjų, jie yra ku
pini baimės. Ir žmogus mato 
einančius savo tautiečius — 
savo žemėje jie turi būti 
vergais, kiekvieną minutę 
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mirtis stato savo kojas į jų 
žingsnių pėdas, tačiau jų 
akių žvilgsnis yra kietas, ir 
jie paneša yiską nesuklup
dami.

— Ar tiktai jūs nepalūžo- 
te, broliai? — Galvoja žmo
gus, ir staiga junta, kad pro 
miesto pilkumą dega nere
gimi žiburiai ir vėjuje jausti 
vėliavų plasdėjimas. Ir jis 
mato, kaip prisirenka pilnos 
bažnyčios, ir visi meldžiasi, 
nedrebėdami, kas jų laukia 
už durų, ir žmogus galvoja:

— Šiandien juk šventė, 
jie nepamiršo, kad šiandien 
mūsų Laisvės šventė.

O jie keliauja toliau, ir 
kaimo troboje jie užeina į 
vidų. Jau vakaras, ir žmonės 
susėdę už stalo — jų kalbos 
yra rimtos ir valgis blaivus. 
Jaunieji kalba karštai, ir se
niai savo žodžiuose yra lėti, 
tačiau visų tikėjimas ir lau
kimas yra vienas: kitais me
tais mes švęsime laisvi, argi 
mes nežinome, kad Dievas 
yra danguje!

Ir nematomi jie stovi ki
toje troboje, ir klausydami 
ir žiūrėdami mato, kad išny
kę yra vaidai tarp kaimynų, 
ir tarp giminių nebėra bar
nių. Paramos ranka yra iš
tiesta artimui, ir kas saugo 
save, gelbsti ir bičiulį.

O nakčiai prisiartinus, 
vargšo gnyčioje žmogus ma
to, kaip'prie lovos atsiklau
pia vaikas ir meldžiasi:

— Dieve, padėk mūsų 
partizanams ir atsilygink 
visiems, kurie užtaria mus.

Ira tada žmogus nusi
braukia ašarą ir junta, kaip 
pats kartoja vaiko maldą:

— Dieve, padėk mūsų 
partizanams.

Jie sutinka visur juos — 
vyrus, stovinčius amžinoje 
sargyboje. Trobose ir miškų 
gelmėse buriasi jie — ir ne 
kaip pabėgėliai yra jie, ne 
kaip tie, kurie slapstosi — 
jie yra šeimininkai, saugą 
savo lobį nuo pasiutusių vil
kų — jie teisingieji teisėjai 
išdavikams — jie ištikimieji 
Motinai.

— Kur kitur yra taip? — 
galvoja žmogus, kai jie dar 
kartą sustoja miško slėptu
vėje. — Jie čia stovi visų ap
leisti ir liudija pasaulio tei
sybę. Jeigu šitie žmonės bus 
apgauti, kas žemėje išdrįs 
kalbėti apie teisingumą?

— Dabar aš žinau Tavo 
vardą, šventasis Juozapai,
— vėl kalba žmogus, — ir 
maldauju: palik mane šita
me krašte su mano broliais: 
noriu pasilikti su jais šitą 
mėginimo metą ir sulaukti 
Atpirkimo — arba numirti 
su jais.

— Ne, — taria šventasis,
— tu sugrįši į čia paprastu 
žmogaus keliu, o dabar turi 
būti svetur ir kalbėti savo 
tremties broliams, kad 
lengviau audros sulaužys 
kalnynus, negu priespauda 
palauš jūsų žemės žmones. 
Sulaikyk tu jų ranką, iškeltą 
godumui, girtavimui ir 
skriaudai, šauk į jų širdis, 
kad pabustų, kalbėk, kad jie 
turi būti žmonės. Ir jūs bū
site verti sugrįžimo. Eime!

Ir jis užmeta žmogui ant 
pečių savo apsiausto kraštą.

— Šventasis Juozapai! — 
tyliai sako žmogus. — Ar Tu 
nepaliksi jiems nieko, kas 
parodytų, jog jų viltys yra 
tvirtos?

Šventasis pažvelgia į toli
mą aukštą dangų, ir prie 

mas?
Atsak. Žmonių pageidavi

mams pareikšti.
Tokiu būdu kun. Dr. A. 

Savickui, atrodo, teks įsi
jungti į pastoracinį darbą 
pas nelietuvius.

Įkaitusių nuotaikų pa
veikta viena aktyvi parapi
jietė pareiškė: ’’Esame su
dariusios rožinio būrelį, ku
ris meldžiasi ir už pašauki
mus į kunigystę. Prieš kelis 
metus mūsų bažnyčioj at- 
šventėm primicijas adelai- 
diškio lietuvio kunigo. Bet 
daugiau jo ir nematėme. 
Dirba tarp australų. Gal jis 
pats nenorėjo tarp lietuvių 
dirbti, o gal niekas jo prisi- 
kvietimu nepasirūpino. Štai 
dabar vėl tartum iš dangaus 
nukrito Australijoj išaugęs, 
gražiai lietuviškai kalbantis 
ir galvojantis jaunas kuni
gas kuris ir mūsų jaunimą 
gal būtų sugebėjęs pri
traukti prie parapijos, ir 
mes vėl jį atiduodam ki
tiem.”

Kad kun. Dr. A. Savickas 
nori dirbti pastoracinį darbą 
tarp lietuvių, nėra jokia 
nuodėmė. Taip pat nėra joks 
nusikaltimas emigracijoj 
esančiai lietuvių tautinei 
bendruomenei pareikšti 
norą turėti savo parapijoj 
jauną, tautiniai susipratusį 
kunigą.

Bažnytinė vyresnybė, 
skirdama į parapijas kuni
gus, turi savus motyvus ir 
negreita paskyrimus at
šaukti. Tad adelaidiškių žy
giai ir liks kaip vox populi ar 
kaip balsas tyruose, su- 
drumstęs vietines nuotaikas' 
ir įnešęs tarpusavės trinties. 
Galimas daiktas, viso to 
būtų buvę galima išvengti, 
jei visi parapijiečiai būtų ži
noję, kad šią parapiją admi
nistruoti yra pavesta Mari
jonų Kongregacijai, ir pas
toracinį darbą čia dirbti 
pirmoj eilėj skiriami tik ku
nigai marijonai. Deja visa 
tai buvo išaiškinta, kai ne
pasitenkinimo banga buvo 
jau persiritusi.

Išeivijoje didžioji dalis 
lietuvių kunigų yra jau se
nyvo amžiaus, kaip ir dau- 
ijelis mūsų. Jaunų kunigų 
abai nedaug ir jie švysteli, 
tartum meteorai ir dingsta. 
Kiekvienas jaunas kunigas 

yra bažnyčios laimėjimas. Bet 
kiekvienas lietuviškai nusi
teikęs jaunas kunigas, jei jis 
atiduodamas kitataučiams 
yra skaudus praradimas 
tautine prasme. Įsitaisę 
svetimtaučių parapijose šie 
kunigai, vargu panorės po 
eilės metų grįžti į jau mer
dinčias lietuvių parapijas.

Štai kodėl Adelaidės lie
tuviai subruzdo išnaudoti, 
gal vienintelę progą, kad 
užsitikrintų sau lietuvį ku
nigą tolimai ateičiai, ir tuo 
būdu pratęstų lietuviškos 
parapijos egzistenciją.

B. Straukas

Daug sužinosi

Mūsų Pastogę!

slėptuvės durų įsmeigia 
savo kietą sausą lazdą.

Nueidamas žmogus dar 
atsigrįžta — ir jis pamato, 
kaip miško gilumoje, vasario 
sniege iš sausos lazdos pra
siskleidžia baltas skaistus 
Lelijos žiedas.

Ir žmogaus širdį apima 
didelis džiaugsmas.
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34-ji Sporto Šventė Hobarte
Tęsinys

IŠVYKA LAIVU

Gruodžio 28 dieną, po 
yisų sportininku varžybų, 
padaryta išvyka laivu, ap
žiūrint gražiuosius Hobarto 
įlankos krantus ir puikias 
vietoves. Išvyka buvo labai 
puiki, jaunimas šoko, daina
vo prie skambios disco mu
zikos, kai vyresnieji turėjo 
progos gėrėtis vaizdais. Kitą 
kartą, darant panašią iškylą, 
reikėtų ją pradėti anksčiau, 
nes sutemus negali, išskyrus 
miesto šviesas, daugiau ko 
pamatyti ir padaryti atsimi
nimui nuotraukų. Šia iškyla 
buvo visi patenkinti ir, jai 
pasibaigus, jaunimas labai 
nenoriai paliko laivą.

PASIRODYMAI ANT
LEDO

Didžiulės Hobarto čiuo
žyklos savininkas yra Ant. 
Kaitinis. Gruodžio 29 dienos 
vakare, atsivėdinimui po vi
sų sportinių įkarščių, jis bu
vo surengęs uždarą sporti
ninkams ir svečiams vakarą 
savo čiuožykloje. Progra
moje buvo dailusis čiuoži
mas, kurio viena iš atlikėjų, 
buvo jo dukra Tasmanijos 
prizinio čiuožimo laimėtoja. 
Jaunieji sportininkai patys 
labandė savo pajėgumą ant 
edo. Vieniems buvo sun- 
dau, kitiems ėjosi geriau, 
>et, kai du veteranai čiuožė
jai iš Sydnejaus ir Launces
ton norėjo parodyti, ką jie 
jaunystėje galėjo, tai Jiems 
pasibaigė blogiau: pirmasis 
susilaužė tris šonkaulius, o 
antrasis nykštį. Vakaras ant 
ledo, pasišildžius kavute ir 
pasistiprinus lengvais už
kandžiais buvo labai įdomus 
ir geras.

Kalbant apie Sporto 
Šventę Hobarte, reikia tik 
stebėtis, kaip tokia maža

lietuvių kolonija gali su
rengti tokio didelio masto 
sporto šventę. Tai yra pa
vyzdys ir kitiems mūsų 
Australijos miestams, 
turintiems daug daugiau 
lietuvių. Hobarte nėra jokio 
susikaldymo ir Apylinkės 
Valdyba, o ypatingai jos ne
pavargstantis pirmininkas 
Juozas Paškevičius, tvarky
damas Apylinkės reikalus, 
dirbdamas su ’’Baltic News” 
laikraščiu, randa laiko ir 
sportiniam jaunimui ir yra 
Hobarto ’’Perkūno” vienas iš 
pagrindinių šulų. Ir šios 
šventės metu buvo labai 
malonu matyti visus bend
ruomenės vadovus, kartu su 
sportininkais dirbant ranka 
rankon.

Padėka visiems, kurie tik 
bent kuo prisidėjo prie šios, 
taip gražiai ir tvarkingai, 
Barengtos 34-sios Sporto 

ventės.
Pirmą kartą sporto šven

tėje dalyvavo kun. Dr. Alf. 
Savickas. Jis visur dalyvavo 
kartu su sportininkais ir 
sportininkai, ypatingai jau
nieji, jį iš karto pamėgo, nes 
jis ne tik nesiskyrė nuo jau
nimo, bet ir pats dalyvavo 
squoso pirmenybėse (mažai 
trūko, kad būtų patekęs į 
laimėtojus), o, matydamas 
gražų sportinį visų bendra
vimą ir draugiškumą, jis po 
$ 50 paaukojo’ ALFAS val
dybai ir sporto šventės ren
gėjams Hobarte.

*
Būnant Hobarte, reikalin

ga aplankyti ir ten esantį 
vienintelį Casino. Nors laiko 
ir nedaug buvo, tačiau šiame 
gražiame pastate vis matėsi 
vienas kitas lietuvis. Vie
niems sekėsi blogiau, ki
tiems geriau, tačiau gal pati 
laimingiausia, tai buvo Mel
bourne Varpo pirmininko 
žmona B. Adomavičienė,

kuri atspėjus 7-nis iš 10-ties 
numerių, laimėjo gerokai 
virš tūkstantėlio doleriukų. 
Garsusis Adelaidės Edas, po 
nesėkmingos pradžios, ir 
gerai atsigavo ant rouletės. 
Kitiems sekėsi blogiau.

Didelė padėka visiems 
hobartiškiams, o ypatingai 
Bendruomenės pirmininkui 
Juozui Paškevičiui, už jo vi
sas pastangas ir darbą.

ŠVENTĖS UŽDARYMAS

Pasibaigus visoms sporti
nėms rungtynėms, sporti
ninkai įžygiavo į sporto salę 
ir išsirikiavo pries dovano
mis apkrautus stalus. Šven
tės uždarymo ceremonijas 
pradėjo Rengimo Komiteto 
pirmininkas A. Kantvilas, 
padėkodamas visiems, pri- 
sidėjusiems prie šios šven
tės rengimo. Tik visų bend
ras darbas įgalino šios šven
tės pasisekimą. Dovanas

įteikti jis pakvietė ALFAS 
pirmininką VI. Daudarą. Be 
visų anksčiau minėtų laimė
tojų, jauniausio sportininko 
dovaną gavo E. Starinskas 
iš Geelongo ir L. Ramanaus
kaitė. ALFAS Garbės Nario 
ženklas įteiktas D. Atkinson 
iš Sydnejaus. Henriko Šal
kausko medaliai už geriausią 
pasirodymą šventėje įteikti: 
vyrų W. Stanwix - Hobart, 
moterų - V. Kalninš - Ade
laidė, berniukų - P. Verbila - 
Melbournas ir mergaičių V. 
Kalninš - Adelaidė. Petro 
Pilkos atminimo dovaną, už 
gražiausią ir pavyzdingiau
sią pasirodymą šventės ati
darymo metu, gavo Syd
nejaus Kovas.

■ ■ i ii “ 'T' i ■ii7r------------- >

Įteikus visas dovanas 
ALFAS pirmininkas nuošir
džiai padėkojo visiems šios 
šventės rengėjams ir vi
siems hobartiškiams, už 
puikų šventės parengimą ir 
sportininkų priėmimą, visus 
Kakviesdamas dalyvauti

ūsimose Lietuvių Dienose 
ir Sporto Šventėje Canber- 
roje. Hobarto sportininkams 
perdavus Švenčių vėliavą ir 
pereinamąją J.J. Bačiūno 
švenčių trofėją Canberros 
sportininkams, 34-ji Sporto 
Šventė baigta Lietuvos 
himnu.

Buvęs

1983 m. Sportininkų išvykos 
apyskaita

A.L.B. KRAŠTO KONTROLĖS KOMISIJOS AKTAS

A.L.B. Krašto Kontrolės 
Komisija, susidedanti iš A. 
Reisgio, A. Adomėno ir Iz. 
Jonaičio, savo posėdyje, 
įvykusio 1983 m. gruodžio 10 
d., Lietuvių Klubo patalpo
se, Bankstown, patikrino 
Australijos Lietuvių Sporti
ninkų Išvykos į J.A. V-bes 
1983 metais, Komiteto at
skaitomybę. Posėdyje daly
vavo išvykos iždininkas W. 
Atkinson.

Išvykos pajamos ir išlai
dos sugrupuotos į dvi sąs
kaitas. Pirmoje (Nr. 1) sąs
kaitoje parodomos generali
nio pobūdžio pajamos ir iš
laidos. Visi pinigai buvo lai-

Pirmosios sąskaitos (No. 1) analyzas.
PAJAMOS:

komi Lietuvių Ko-operati- 
nės Kredito Draugijos ’’Tal
ka” (A/c Nr. 1). Antroje 
sąskaitoje (Nr. 2) parodo
mos pajamos ir išlaidos už: 
(a) Kelionpinigių įmokėjimą 
(deposit), ir (b) Uniformų 
parūpinimą.

(a) Visi pinigai surinkti už 
kelionę, kaip ’’deposit”, buvo 
perduoti Palanga Pty. Ltd. 
Trust Account. Viso surink
ta ir išmokėta $ 26.600. Ba
lansas už kelionę sumokėtas 
tiesiog Palanga Ptd. Ltd.

(b) Už uniformas gauta $
7.636.40. Ta pati suma buvo 
išmokėta. Pinigai buvo lai
komi ’’Talkoje” (A/c No. 2).

Pasaulio Lietuvių Sportinių 
Žaidynių ženklas, su

projektuotas dail.

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 $10.000-12 %
nuo $ 10.000 iki $ 20.000 —13% 
nuo $ 20.000 ir daugiau —14%

TALKA nuo 1984 m. sausio 1 d. sumažina V: % už pasko
las.

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% dividento.

• Teikia paskolas iki $ 30.000 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. p.p., sekmadie
niais nuo 1.30 vai. p.p. iki 3 vai. p.p., Lietuvių Namai, 50 
Errol St., North Melbourne. Tel. 328 4957.
' Informacijos dar teikiamos pirmadieniais ir antradie
niais nuo 9 vai. ryto iki 2 vai. p.p.

Pašto adresas: ”TALKA”, Box 4051, GPO, Melb. 3001.■ • • '
Adelaidėje sekmadieniais nuo 1 vai. iki 3 vai. p.p. 
Lietuvių Namuose. Pašto adresas: TALKA, Lietuvių 
Namai, 6 Eastry St. Norwood, S.A. 5067.

Sydnejuje sekmadieniais nuo 2 vai. iki 4 vai. p.p. Lietuvių 
Klubo patalpose 16-18 East Terrace, Bankstown, N.S.W. 
2200.

Pašto adresas: "TALKA”, Box 4051, GPO, Melbourne, 
Vic. 3001.

Gauta iš ALFAS $ 2.000
Parengimų $ 1.807
A iiLr/ic •

privačios $ 2.898
organizacijų 135
kompanijų $ 1.000
Palūkanos iš ”Talkos” 405
Parduoti: •

ženkliukai (badges) $ 790
marškiniai (T-shirt) $ 252

Gauta už treningus 533

Viso pajamų 9.820.00

Telesforo Valiaus
IŠLAIDOS:

Sporto turnyrai prieš kelionę $ 310
Sporto ženkliukai $ 1.278
Paštas, telefonai, raštinės išl. $ 603
Sporto reikmenys $ 507
Nuotraukos ir dovanėlės $ 73
Sporto marškinėliai $ 375
Treningai $2.851
Važtapinigiai (freight) $ 120
Grąžintos sumos (refunds) $ 94
Likutis - perduotas ALFAS $ 503

Viso išlaidų $6.714

Skirtumas $ 3.106 buvo pakeisti į amerikietiškus dole
rius ir pasiimti kelionėn. Gauta US $ 2.697.

Pajamos ir išlaidos J.A. V-bėse.
US$

PAJAMOS
Pasiimia iš Australijos 2.697
Aukos:

privačios 400
organizacijų 150

Surinkta iš keliautojų už bagažo vežimą 125
Pajamos iš marškinėlių 294

Viso pajamų US $ 3.666

IŠLAIDOS
Kelionės (taxi etc.) 75
Bagažo pervežimas 190
Vaisvandeniai žaidėjams 88
Telefonas 8
Dovanos 55

Viso išlaidų 416
Likutis US$3.250

LIKUTIS PADALINTAS:
57 dalyviai gavo po US $ 50 US$2.850
16 dalyvių gavo po US $ 25 400

Viso padalinta US $ 3.250

Komisija, patikrinusi patiektas kasos ir smulkių išlaidų 
knygas ir pateisinimo dokumentus, rado, kad atskaito
mybė buvo vedama tvarkingai ir visi pinigai buvo laikomi 
’’Talkoje”.

A. Reisgys A. Adomėnas Iz. Jonaitis

Toli atsiliksi neskaitydamas
Mūsų Pastogės

i ATITAISYMAS

Rašiny ”34-ji Sporto 
Šventė Hobarte” yra ne
tikslumų: paminėtas Stasys 
Urnevičius yra ne ALFAS, 
bet Adelaidės sporto klubo 
’’Vyčio” garbės narys.

Minint Australijos lietu
vių krepšinio rinktinę pra-. 
leistas Adelaidės ’’Vyčio” 
žaidėjas Petras Urnevi
čius. Už klaidas atsi
prašome.

Rašinio autorius

Mūsų Pastogė Nr. 4-5,1984.2.13, psl. 11
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PRANEŠIMAS
AUSTRALIJOS

LIETUVIAMS

Adelaidės Lietuvių ’’Mo
terų Sekcija” Inc. gavo že
mės sklypą, tinkamą pasta
tyti vyresnio amžiaus asme
nims (virš 60 metų) hostelį 
(bendrabutį), kuriame kiek
vienas gyventojas turės at
skirą patalpą su visais pato
gumais. Taip pat bus aprū
pintas maistu. Pragyveni
mui ir kitoms smulkioms iš
laidoms padenti kiekvienas 
mokės savo senatvės pensi
jos 85 nuošimčius. Mostelio 
(bendrabučio)) kaina kiek
vienam tarp 7-8 tūkstančių 
dolerių.

Kas norėtų tuo pasinau
doti ar gauti smulkesnių ži
nių prašome rašyti ”Moterų 
Sekcijai” Ine. Adelaidėje 
šiuo adreu pirmininkei: Mrs. 
R. Bajorūnas, 33 Bray str. 
Klemzig, 5087, S.A.

Adelaidėje lituanistinius 
kursus baigė trys mokiniai: 
iš jų aukščiausią pažymį ga
vo Danutė Baltutytė. Taip 
pat pagirtinais pažymiais 
kursus baigė Linas Pocius ir 
Audra M&len. Kaip jau 
skelbta, Danutė Baltutytė 
metams išvyko į Vasario 16 
gimnaziją Vokietijoje papil
dyti lituanistinių žinių ir pa
sitobulinti lietuvių kalboje.

Syd. Liet. Teatras ’’Atža
la” vasario 4 d. Syd. Lietu
vių Namuose Bankstowne 
pakartotinai pastatė 5 
veiksmų komediją ’’Pūkio 
pinigai”. Nežiūrint to, kad 
nedaug laiko tepraėjo po 
premjeros, susirinko spek
taklio pasižiūrėti gana aps
čiai publikos. Veikalas tiek 
savo turiniu, tiek ir be prie
kaištų pastatymu patenkino 
gausius žiūrovus.

SYDNEJAUS LIETUVIŲ NAMUOSE *
16 18 EAST TERRACE. BANKSTOWN (TEL. 708-14141

Vasario 19 d., sekmadienį, 3 vai.
VASARIO 16-TOSIOS MINĖJIMAS 
Klubo salėje

rius: p.p. M. Petronį ir V. 
Gliaubertą.

Sekantis susirinkimas nu
matomas kovo 1 d., ketv., 2 
vai. Lietuvių Namuose 
Bankstowne.

Valdyba

WORLD FREEDOM DAY
M. Petkūnienė 

"Moterų Sekcijos” vicep-kė

LIETUVIŲ 
KOOPERATINĖ 

KREDITO DRAUGIJA 
TALKA 

ieško prityrusio/sios b u- 
h a 1 t e r i o (Accountant). • 
Atlyginimas pagal susitari
mą. Kreiptis raštu ar asme
niškai į TALKOS Valdybos 
narius Lietuvių Namuose 50 
Errol St., Nth Melbourne, 
tel. 328 4957. Pašto adresas: 
P.O. Box 4051, Melbourne 
3001.

Viktorijos vyriausybė et
ninėms grupėms ir jų orga
nizacijoms paskyrė $ 
163,725 pagal jų prašymus ir 
Etninių Reikalų Komisijos 
pasiūlymus. Lietuvių Soc. 
Globos Moterų Draugija ga
vo 1000 dol. senelių globai.

PRANEŠIMAS

Sydnejaus liet, pensinin
kų Klubo narių metinis susi
rinkimas, įvykęs vasario 2 
d., vienbalsiai nutarė palikti 
pareigose senąją valdybą, 
jon prirenkant dar du na-

Vasario 22 d., tree., World 
Freedom Day bus paminėta 
National Mutual Teatre, 447 
Collins St., Melbourne City. 
Pradžia 8 v.v. Programoje 
The Freedom Coalition 
pirm-ko žodis, kalbą pasakys 
atsargos karių (RSLA) Są
jungos pirmininkas Sir V. 
Keys.

Seka visų dalyvių pa
bendravimas ir kavutė su 
užkandžiais. Įėjimas asme
niui 7 doleriai.

CANBERRA
PRANEŠIMAS

Vasario 16-sios minėjimai
SYDNEY

Vasario 17 d., penktadie 
nį, 7 vai. vak. Lietuvių Na 
muose, didžioje salėje, turė
sime lietuvių ir estų — 
RECEPTION — priėmimą, į 
kurį esame pakvietę vyriau
sybės ir opozicijos atstovus, 
senatorius ir parlamentarus, 
dvasios v&dus, spaudos at
stovus, TV. reporterius, et- 
nikų, bei draugingų tautų 
vadovus ir mūsų tautos ge
rus bičiulius.

Tą pačią dieną Dr. G. Ka 
zokier.ė ruošia trijų Baltų 
tautų meno parodą viršuti
nėje salėje, paroda tęsis 
šeštadienį ir sekmadienį.

Kadangi priėmime 
Reception - visi svečiai bus 
aptarnaujami valgiais ir gė
rimais, tai įėjimas bus tik su 
bilieta;s: vienam asmeniui - 
$ 15, o porai - $ 25. Užsira
šyti ir bilietus galima gauti 
pas A. Mauragį, tel. 77 6707, 
A. Giniūną tel. 787 4596, A. 
Stanonį tel. 84 6866. Prašo
me skaitlingai dalyvauti, nes 
čia yra gera proga mums 
susitikti su tais žmonėmis, 
kurie gali daug padėti mūsų 
kovoje už tautos laisvę, o 
taip pat padėsite mums iš
laikyti reikalingą prestižą 
kitataučių tarpe.

Kitą šventės dieną turėsi
me vasario 19 d., sekmadie
nį, įprastine tvarka. Pradė
sime pamaldomis Lidcombe 
bažnyčioje, visos organiza
cijos prašomos su vėliavo
mis dalyvauti. Po pamaldų, 
3 vai. Lietuvių Namuose 
Vasario 16-sios minėjimas. 
Vėliau pranešime apie prog
ramą ir tvarką.

Sydnejaus Apylinkės 
Valdyba

ME LB O U RN E
VASARIO 16 MINĖJIMAS 

MELBOURNE

Lietuvos nepriklausomy
bės paskelbimo šventę mi
nėsime sekmadienį, vasario 
19 d.: 12 vai. iškilmingos pa
maldos šv. Jono bažnyčioje, 
kur visos organizacijos da
lyvauja su vėliavomis ir 
garbės sargybomis.

2.30 vai. Lietuvių Namuo
se iškilmingas Vasario 16 
minėjimas. Paskaitą skaitys 
bvv. ALB Krašto V-bos 
pirm. Albinas Pocius. Toliau 
seks turininga meninė prog
rama.

ALB Krašto Valdybai ra
ginant prie įėjimo bus ren
kamos aukos bendruomenės 
reikalams.

Vasario 16-ji labai svarbi 
ir iškili sukaktis mūsų isto
rijoje. Todėl tebūnie šioji 
šventė mūsų tautinio susi- 
Eratimo ir darnaus susi- 

lausymo diena. Tegu suža
dina ji mūsų širdyse meilę 
pavergtai tėvynei ir tesu
stiprina ryžtą v darbu ir 
auka prisidėti prie greites
nio Lietuvos laisvės ir ne
priklausomybės atgavimo.

Kviečiame visus lietuvius 
bažnyčioje ir minėjime 
skaitlingai dalyvauti.

Pranešam, kad Nepri
klausomybės paskelbimo 
šventės minėjimas įvyks 
vasario 19 d., sekmadienį, 
šia tvarka: 11.30 vai. šv. Mi
šios St. Marys bažn., Brad- 
don. Atvyks kun. Pov. Mar- 
tuzas. Giedos p. V. Šimkaus 
vyrų choras.

1.30 vai. iškilmingas mi
nėjimas Lietuvių Klubo sa
lėje. Programoje: Baltijos 
tunto sueiga, Dr. A. Stepano 
paskaita ir meninė dalis.

Tuojau po minėjimo šau
kiamas ALB Canberros 
apylinkės narių visuotinis 
susirinkimas šia darbotvar
ke: 1. Prezidiumo sudary
mas, praeito visuotinio susi
rinkimo protokolo skaity
mas ir priėmimas.

2. Pirmininko, iždininko ir 
revizijos komisijos praneši
mai.

3. Mandatų komisijos su
darymas.

4. Naujos Apyl. Valdybos 
ir revizijos komisijos rinki
mai.

5. Klausimai, pasiūlymai.
Atlikime šią svarbią tau

tinę pareigą, skaitlingai da
lyvaudami minėjime ir rin
kimuose.

Užbaigus - kavutė. Ponios 
maloniai prašomos parūpint 
po lėkštę užkandžių.

Taip pat primename, kad- 
bus renkamas lietuvio nario 
mokestis už 1984-tus metus.

Melb. Apylinkės Valdyba Canberros Apyl. Valdyba

DĖMESIO!

Meibourno Tautinio Klubo nariai su šeimomis renkasi 
Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo minėjimui vasa
rio 16 d., ketvirtadieni, 7 vai. vak. Tautinio Klubo patal
pose.

T.K. Valdyba
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Vasario 17 d., penktadienį, 7 vai.
LIETUVIŲ IR ESTŲ 

RECEPTION - PRIĖMIMAS 
Bilietai: vienam asmeniui $ 15, 
porai - $ 25.

Vasario 26 d., sekmadienį, 
TURGUS

Pradžia 2.30 vai.

’’Mūsų Pastogėje”
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AUKOJO:

N. E. Volkai
P. Česna
F. Adamonis
A. Nekrašius
O. Karpavičienė
A. Griškauskas
P. Burokas
S. Šalugienė
R. Kačerauskas
V. Stelemėkas

VICS 
VICS
SAS 

NSW $ 
NSW $ 
NSW $ 
NSW $ 
NSW $ 

VICS 
NSW $

5
10

5
10
10
10

5
10
5

10

MELBOURNO LIETUVIŲ 
BIBLIOTEKOJE

Prieš kelerius metus, man 
perimant Meibourno Lietu
vių Biblioteką, kol dar ne
buvo spaudoj skelbiami 
naujai gautų retesnių ir se
nesnių knygų pavadinimai, 
J. Krasauskas paaukojo 
bibliotekai žemiau išvardin
tas knygas, už kurias jam 
nors pavėluotai tariamas 
nuoširdus ačiū: Vet. gyd. 
Jašinsko ’’Kiaulių ligos ir jų 
gydymas” Kaunas 1930. 
Vet. gyd. Motiejūno ’’Nami
nių gyvulių akušeriįa” Kau
nas 1931. Bairono "Kainas” 
JAV 1903. Menai čio ’’Kėkš
tų Simas” JAV 1906. Neži
nomo autoriaus ’’Septynių 
mokytojų istorija” JAV 
1912, ’’Gyvenimas Genavai- 
tės” JAV 1912. B. Pratapo 
’’Dvi projekcijos apie ūki- 
ninkystę”JAV. K. Stiklelio 
’’Geležinkelis” JAV 1913. A. 
Skruzdės ”1 gegužės sap
nas” JAV 1908. J. Baniulio 
’’Žmogus” JAV 1907. P. Mi- 
kolainio ’’Dangaus aukštu
mas ir žmogaus senumas” 
Tilžėje 1903. K. Puidos apy
sakos JAV 1915. J. Weys- 
senhoffo (K. Puidos verti
mas) ’’Jaunieji skrauja” 
JAV 1912. Ir kt.

J.MikŠtas 
bibliotekos vedėjas

NSW$ 
VIC$
SA$ 

VIC$ 
QLD$ 
QLD$ 
USA$ 
VIC$ 
VIC$ 
VIC$ 
VIC$ 
VIC$ 
VIC$ 
VIC$ 
VIC$ 
VIC$ 
VIC$
VIC $ 100 

NSW $ 5 
NSW $ 10 
NSW $ 10

5 
30

2 
10
2 
5 

20 
20

5 
30

5 
10 
10 
25 
10 
10 
10

V. Melnikas 
J.K.
P. Smolskis 
G. Šemienė 
M. Gaivalsk 
J. Miškinis 
B. Dirmantas 
J. Jasiulaitis 
G. Rubaževičius
G. Baltutytė
O. Aleknienė 
E. Dudėnienė 
J.M. Antanaičiai 
V.S. Bartuškai 
V. Pumputis
M. Birietienė 
V. J. Rekešiai 
D.J. Barkus 
A. Žilys 
J. Zablockis 
V. Brilingas
Dr. V. Bardauskaitė S A $ 5 
Pr. Pusdešris 
J. Krutulis
N. Butkūnas 
A.R.
A.A. Grigonis
J. Červin 
A. Czelna 
S. Venskus
K. Rašinskas 
A. Mensonas
P. Smolskis 
A. Černiauskas 
Jz. Ramanauskas NSW $
H. Virgeningas NSW $ 
A. Gaidukas NSW $

SA$ 5 
TAS$ 5 
VIC $ 1000 
VICS 
SAS 

NSW$ 
VICS 

NSWS 
VICS 

NSWS
SAS 

NSWS

30 
10

5 
50 
20 
10 
10

2 
5 
5 
5 

15

Mieliems aukotojams 
name nuoširdų Ačiū.

ta-

’’Mūsų Pastogės1 
Administracija

NAUJI
"MŪSŲ PASTOGĖS”

SKAITYTOJAI

D. Petrauskas
R. Makarevičiūtė
O. Pocienė 
V.A. Ročius 
B.D. židžiūhas
S. Ratas

NSW 
VIC 
VIC 
VIC 
VIC 

ACT

Sveikiname naujus pre
numeratorius ir tikime, Kad 
nenusivilsite Mūsų Pastoge.
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