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ŠVENTASIS KAZIM
500 METŲ SUKAKTĮ MININT

Šiemet sueina 500 metų 
nuo pirmojo ir kol kas vie
nintelio lietuvio, pasiekusio 
altorių garbės, šv. Kazimie
ro mirties. Ši sukaktis ruo
šiamasi visam lietuviškajam 
pasaulyje kuo iškilmingiau
siai paminėti.

Šv. Kazimierą, kaip ir dau 
gelį mūsų tautos iškilių as
menybių bando savintis ir 
lenkai, pridėdami prie jo 
vardo ’’polonus”. Bet šv. 
Kazimieras neturėjo nė 
vieno lašo lenkiško kraujo. 
Jo senelis Jogaila buvo DLK 
Algirdo sūnūs. Senelė, ket
virtoji Jogailos žmona, buvo 
Alšėnų kunigaikštytė Sofija 
- lietuvaitė. Todėl ir šven
tojo tėvas karalius Kazimie
ras buvo aiškios lietuviškos 
kilmės. Šv. Kazimiero mo
tina buvo Vokietijos impe
ratoriaus Albrechto II duktė 
Elžbieta. Švento Kazimiero 
giminėj nebuvo ne vieno 
lenko. Jis yra ainis garsio
sios Gedimino dinastijos, 
kuri davė Lietuvai daug 
garsių asmenybių ir valdo
vų. Su lenkais šventąjį riša 
tik tai, kad jis buvo Lenkijos 
karaliaus sūnus.

Šv. Kazimieras gimė 1458 
m. Krokuvoje, Lenkijos ka
raliaus ir DLK Kazimiero 
šeimoje, kurioje augo šeši 
sūnūs ir šešios dukterys. 
Karališkos šeimos savo vai
kus ruošė politiniam gyve
nimui. Turėjo numatę sū
nums karališkas karūnas 
įvairiose valstybėse, o 
dukteris stengėsi išleisti už 
karališkų jaunikių ir tuo bū
du atsiekti politinių tikslų. 
Tad ir šv. Kazimierui buvo 
numatytas Vengrijos kara
liaus sostas. Karaliaus dvare 
buvo samdomi garsūs mo
kytojai jauniems karalai
čiams mokslinti ir auklėti. 
Tokiu vaikų mokytoju kara
lius Kazimieras pasikvietė 
garsų to meto lenkų istoriką 
kanauninką Dlugošą. Buvo 
ir kitų mokytojų. Tikriausia 
Dlugošas savo mokiniams 
suteikė pagrindines istori
nes žinias ir apie jų protėvių 
žemę — Lietuvą. Dlugošas 
rašydamas apie savo kara
liškuosius auklėtinius, pažy
mi, kad Kazimieras nesisky
rė nuo likusių savo brolių ir 
seserų. Jis buvęs gabus ir 
talentingas mokinys.

Kaip buvo užplanuota, vos 
13 metų Kazimieras buvo su 
stiprios kariuomenės palyda 
.pasiųstas užimti Vengrijos 
karaliaus sosto, tačiau dėl 
susidėjusių aplinkybių žygis 
nepavyko ir jaunasis pre
tendentas į vengrų sostą 
turėjo grįžti atgal. Ši nesėk
mė jaunutį Kazimierą labai 
paveikė.

Po šio nesėkmingo ban
dymo, 1475 m. karalius Ka
zimieras pirmą kartą atvyko 
į Lietuvą kartu pasiimdamas

ir savo sūnų Kazimierą, ku
ris taip pat pirmą kartą su
sipažino su-Lietuvos sostine 
Vilniumi ir pačia Lietuva. Po 
to vėl abu grįžo į Krokuvą. 
Bet vis labiau reiškiantis 
nepasitenkinimui prieš 
karalių dėl jo nesirūpinimo 
Lietuvos reikalais, karalius 
Kazimieras 1479 m. vėl at
vyksta į Vilnių su savo sū
numi Kazimieru, kurį jau 
ruošė palikti savo sosto pa
veldėtoju. Tuo metu Kroku
voj buvo suruoštas prieš ka
ralių sąmokslas, tikslu jį pa
šalinti nuo sosto. Tačiau są
mokslas nepasisekė. Kara
lius nutaręs ilgiau pasilikti 
Vilniuje, į Krokuvą pasiuntė 
sūnų Kazimierą. Tokiu būdu 
jaunasis Kazimieras, grįžęs į 
Krokuvą, dvejus metus 
lavadavo savo tėvą ir tvar
dė visus valstybinius reika- 
us. Šį jo valdymo laikotarpį 
apršę istorikai pažymi, kad 
jaunasis valdovas parodas di- kai kas metai, pirmą ketvir

tadienį po pelenų dienos tu
rėjo už mirusio Kazimiero 
vėlę atgiedoti egzekvijas ir 
atlaikyti mišias. Tam tikslui 
karalius paskyrė kapitulai 
beneficiją.

Prisimindami mirusio ka
ralaičio labdaringus darbus 
ir jo pamaldų bei taurų gy
venimą, prie jo kapo ėmė vis 
daugiau lankytis miesto gy
ventojų, prašydami savo 
maldose jo užtarimo. Daug 
kas garsinosi, kad jų maldos 
buvusios išklausytos.

Nukelta į psl. 2

dėlių valstybininko suge
bėjimų . Puikiai tvarkęs 
krašto ekonominius ir diplo
matinius reikalus.

Karaliui grįžus į Krokuvą, 
Kazimieras 1483 m. vėl buvo 
atsiųstas į Vilnių. Ką jis čia 
veikė, tikslių žinių nėra. Iš
auklėtas katalikiškoj dva
sioj, Kazimieras nesižavėjo 
karališko gyvenimo praban
ga ir linksmybėmis. Daug 
laiko praleisdavo maldoje ir 
meditacijose. Vedė asketiš
ką gyvenimą. Pasninkauda
vo, miegodavo ant žemės, 
dėvėjęs ašutinius marški-

Pasipriešinkime komunistinei agresijai!
DEMONSTRACIJA CANBERROJE KOVO 16 DIENĄ

Vietnamo ministeris už
sienio reikalams netrukus 
lankysis Australijoje siek
damas ekonominės pagalbos 
ir Australijoje. Ta proga 
Pavergtų Tautų Taryba or- 
ganizuoja viešą protestą 

anberroje prie parlamento 
rūmų.

Po laimėto karo komunis
tinis Šiaurės Vietnamas 
okupavo kaimyninius kraš
tus Laos ir Kampučiją, kur 
pastarojoje vis dar vyksta 
partizaninės laisvės kovos. 
Vietnamas, vietoje kad išsi- 
gydžius vidines ekonomines 
žaizdas, agresyviniu būdu 
toliau kariauja už kaimyni
nių kraštų pavergimą. Po 
dešimtmečių vidinio karo ir 
jį laimėjus dabartinio Viet
namo vyriausybė jėgos keliu 
plečia savo okupacinę ir ide
ologinę ekspansiją į kaimy
ninius kraštus. Būdama ag- 
resyvinė valstybė netgi sie
kia kraštui ekonominės pa
galbos demokratiniuose 
kraštuose. Stebėtina, kad 

nius. Gal visa tai susilpnino 
jo ir taip jau trapią sveikatą. 
Karalaitis susirgo plaučių 
džiova, kuri tais laikais buvo 
nepagydoma. Tėvai ir dva
riškiai bandė jį gelbėti. Buvo 
siūlomi įvairūs patarimai, 
kaip jaunikaitį pagydyti. 
Net buvo galvota jį apves
dinti. Bet ligonis apie tai ne
norėjo nė girdėti. Jo sveika
ta tolydžio blogėjo ir gyvybė 
palengva gęso. Sužinojęs 
apie sūnaus sveikatos stovį, 
karalius išsiskubino į Lietu
vą. Bet rado sūnų jau mir
ties patale. Tėvui tai buvo 
didelis smūgis, nes puoselė
tos viltys Kazimierą palikti 
savo įpėdiniu, dabar sudužo. 
Palaidojęs Kazimierą Vil
niuje, karalius grįžo į Kro
kuvą.

Po sūnaus mirties, tėvas 
įsteigė katedroje amžinąjį 
anniversarium. Vilniaus ka
pitulos pralotai ir kanaunin-

geriau stovį ekonominiu at
žvilgiu demokratiniai kraš
tai save skriausdami remia 
savo tiesioginius priešus tuo 
palaikydami jų karinį ir 
ekonominį potencialą. 
Būdama JAV konkurentu ir 
kariniu priešu Sov. S-ga vis 
tiek gauna ir išsilaiko iš 
amerikiečių. Iš kitos pusės 
Vietnamas, kaip sovietų sa
telitas, plečia sovietinę eks
pansiją ir taip pat šaukiasi 
vakarų demokratų pagalbos, 
kurią gavę naudoja ne kraš
to gerbūviui pakelti, bet 
priešingai - savo ekspansinei 
ir karinei galybei stiprinti.

Socialistinė Australijos 
vyriausybė, neįžiūrėdama 
sau jokių pavojų, per užsie
nių reik, ministerį Mr. Hay
den, linkusi iš Australijos 
tokią Vietnamui ekonominę 
pagalbą teikti. Tuo tikslu ir 
atvyksta Vietnamo užsien. 
reikalų ministeris į Canber- 
rą tuo reikalu galutinai susi
tarti.

Pavergtų Tautų Komite-

Šv. Kazimiera*ADOLFAS VALEŠKA

tas ir blaiviai įvertindami 
politinę padėtį kovo 16 d., 
penktadienį, kada lankysis 
Vietnamo užs. reik, ministe
ris, organizuoja protesto 
demonstraciją prie Parla
mento rūmų Canberroje.

Iš Sydnejaus protestuo
jantiems demonstrantams 
nemokami autobusai į Can
berra išvyks kovo 16 d. 
(tikslus laikas bus praneštas 
vėliau).

niŽinios
AMŽIUS PASAULIO

POLITINIŲ VADŲ 
VIRŠŪNĖSE

Išrinkus ’’vyriausiu bro
liu” Sov. Sąjungoje K. Čer- 
nenko, 72 m., spaudoje buvo 
plačiai komentuojamas jo 
amžius. Bet ne ką jaunesni ir 
kiti politiniai vadai. Štai Ki
nijos Deng Xianoping 79 
metų, USA prez. R. Reagan 
T3 sovietų K. Černenko 72,

Canberroje demonstracija 
vyks prie parlamento rūmų 
su gyvais paveikslais, kaip 
vykdoma perauklėjimo sto
vyklos pačiame Vietname.

Nekalbant apie kitus lie
tuviai kviečiami šioje reikš
mingoje demonstracijoje, 
juo labiau, kad išvyka nieko 
nekainuos, žinoma, aukos 
mielai laukiamos. Regis-, 
truotis kuo skubiau šiuo 
adresu: Ltn. Col. Ambrose, 
Q.H. Dinh, J.P. tel. įstaigoje 
231 8960 arba namuose 
709 3561.

Prancūzijos F. Mitterand 67, 
Indijos Mrs. Gandhi 66, Ja
ponijos Nakasone 66, Indo
nezijos Soeharto 62, Angli
jos Mrs. Thatcher 58, .Aus
tralijos B. Hawke 54 metų.

Švedija įtardama povan
deninių šnipų veiklą prie 
švedų laivyno Karlskrona 
bazės jūros gelmėse iš
sprogdino apie 10 bombų 
galvodama, kad prie pazės 
tyko gelmėse svetimi po- 
vandeniai laivai. Sprogdini
mai nedavė jokių rezultatų.
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Pataikavimo politika
Šernai jau abejotinas ro

mantiškos kilmės šūkis 
"Lietuviais esame gimę, lie
tuviais turime ir būt" gyve
nimo praktikoje visai nepa
siteisino. Ir kilmė, ir kraujo 
giminystė yra tautiniu 
atžvilgiu tik romantiniu 
pagrindu sudarytoji fikcija, 
nes prigimtis nieko bendro 
neturi sū tautybe, kuri yra 
ne fiziologinis, bet dvasinis - 
kultūrinis padarinys. Rasė 
yra prigimtinė, tuo tarpu 
tautybė yra įgyjama. O kas 
įgyjama, tą galima ir pra
rasti. Tam pavyzdžių gausu 
iš mūsų pačių tarpo. Ypač 
šiandie.

Pasitikint anksčiau minė
tu romantišku šūkiu, mūsų 
išeivija labai saugiau jautėsi 
pasitikėdama juo ir galvo
dama, kad anksčiau ar vė
liau prigimties šauksmas at
silieps ateinančiose kartose. 
Deja, tas nepasitvirtino. Se
noji Amerikoje lietuvių išei
vija, kurios buvo skaitoma 
iki milijono, beveik nepaliko 
iš savo ainių susipratusių 
lietuvių ar kovotojų. Tas pat 
pats vyksta ir su pokarine 
išeivija. Lygiai ir Australi
joje beveik neatsiranda jau 
subrendusių jaunų lietuvių, 
kurie gyventų lietuvybe ir 
jungtųsi į vyresniųjų gretas 
lietuvišką veiklą toliau tęsti. 
Ir stebėtina, ypač tokio są
moningumo pasigendama 
inteligentų šeimose. Karto
jasi "Aušros" laikai - beraštė 
liaudis mokėjo savo jaunimą 
išauginti lietuviais.

Šv.
Kazimieras

Atkelta iš psl. 1 
Palengva jo šventumo ir 
stebuklų garsas plito. Vos 
po 17 metų nuo Kazimiero 
mirties, Romoj lankęsis di
džiojo Lietuvos kunigaikščio 
Aleksandro pasiuntinys 
Erazmas Ciolekas. Jo 
rūpesčiu Vilniaus vyskupija 
gavo iš popiežiaus daug pri
vilegijų. Taip pat atskira 
bule popiežius Aleksandras 
VI (1501 m.) suteikė atlaidus 
tiems, kas tam tikromis die
nomis aplankys koplyčią, 
kame buvo padėtas Šv. Ka
zimiero karstas. Tuomi buvo 
norima žmones paskatinti 
lankyti koplyčią. Palengva 
susidarė nuomonė, kad jau
nasis Kazimieras miręs 
šventojo garbėje. Vatikano 
archyvose rasti laiškai rašy
ti šv. Kazimiero brolio Zig
manto Senojo, Vilniaus vys
kupo ir Vilniaus pranciško
nų, kuriuose suminimos ka
ralaičio dorybės ir stebuklai 
prie jo grabo. Laiškuose 
prašoma popiežiaus Leono X 
Kazimierą įrašyti į šventųjų 
skaičių ir tai būtų didelė pa
rama tikėjimui Lietuvos že
mėje. Tuo metu jau buvo 
įsisiūbavusi reformacija, 
kuri per didikus buvo pasie
kus ir Lietuvą. Iš rytų į Lie
tuvą smelkėsi provoslavija. 
Tad jaunai katalikų bažny
čiai Lietuvoje grėsė rimtas 
pavojus.

1520 m. į Vilnių atvyko

Pastaruoju metu, įsitiki
nus (greičiausiai), kad anas 
romantiškasis šūkis gyveni

me negalioja, siekiant ati
taisyti padarytas klaidas, 
griebiamasi naujo tautybei 
išlaikyti pagrindo - prisitai
kymo jaunajai "lietuvių" 
kartai, kurie nesidomi lietu
vių reikalais, kurie nemoka 
lietuviškai ir, atsižvelgiant į 
gyvenamąsias nuotaikas, 
teturi tik vieną užsimojimą 
— turėti "gerą laiką” ir gy
venti be jokių įsipareigoji
mų. Todėl pataikaujant sie
kiama įvesti anglų ar kitokio 
gyvenamo krašto kalbą 
spaudoje, kad lietuviškai 
nemokąs jaunimas iš jos pa
tirtų, kas vyksta lietuvių 
veikloje, per radijo valandė
les, kurios specialiai skirtos 
etninėms bendruomenėms, 
kalbėti vietine kalba, kad 
jaunimas suprastų ir gal per 
tat atvirstų į lietuvybę, su
sirinkimus pravesti irgi 
vietine kalba, kas patrauktų 
jaunimą į lietuvišką veiklą, 
ir 1.1. Klausimas — kas tuo 
laimima, ir kas prarandama?

Nežinome, kiek pagal 
tokią prisitaikymo ir patai
kavimo programą atsirastų 
nutolusių lietuvių jungtis 
prie lietuviškos veiklos, ir 
koks jų būtų angažavimasis 
lietuvybei. Bet gi iš kitos 
pusės laikydamiesi tokios 
programos prarastume labai 
daug, greičiausiai viską: juk 
net ir tie, kurie su pilnu pa
sitikėjimu priima tėvų ar

popiežiaus Leono X legatas 
vyskupas Zacharijas Ferra
ri. Jam buvo įsakyta rūpes
tingai surinkti žinias apie 
Kazimerb gyvenimą. Lega
tas ne tik surinko tokias ži
nias, kurias pasiuntė popie
žiui, bet taip pat parašė 
knygelę ’’Vita beati Casimi- 
ri, scripta Vilnae”. Bet ar po 
to buvo užbaigtas šv. Kazi
miero kanonizacijos proce
sas, tikslių davinių nėra. 
Bulos, paskelbusios Kazi
mierą šventuoju, nei Romoj, 
nei Vilniuje nerasta. Tačiau 
kunigų brevijoriuose at
spausdinta, kad popiežius 
Leonas X Kazimierą įrašė į 
šventuosius. Taip pat Kazi
mieras įrašytas Romos 
šventųjų knygose — ”Mar- 
tyrologium Romanum”.

Šv. Kazimiero kanoniza
cijos tyrinėtojai daleidžia, 
kad kanonizacijos pradžioje 
1527 m. Romoj siautęs algi
ninkų sukilimas, vadinamas 
’’Sacco di Roma”, kurio metu 
buvo įvykdyta didelių su
naikinimų Romos mieste ir 
Vatikane. Ta proga galėjo 
žūti ir šv. Kazimiero kano
nizacijos dokumentai. Tokiu 
būdu Kazimieras buvo skai
tomas šventuoju, be forma
laus kanonizacijos įrodymo.

Neramumai Romoje ir 
prasidėjusi reformacija Lie
tuvoje sutruikiė galutinį ka
nonizacijos užbaigimą. Tik 
įsikūrus Vilniuje jėzuitams, 
kanonizacijos byla vėl buvo 
atnaujinta. Pagaliau 1602 m. 
lapkričio 7 d. popiežius Kle
mensas VIII -davė brevę ir 

mokyklose mokytojų tauti
nius įtaigojimus, pastebėję 
keistą politiką, priekaištaus: 
mokote vieno, o praktikoje 
vykdote visai ką kitą. Juk 
lietuvybės neįskiepysi per 
svetimą kalbą. Pagaliau lie
tuvybė nėra prigimtis, o 
tautinė kultūra, kuri įgyja
ma ir įsisąmoninama bend
raujant su lietuviais, gyve
nant jų nuotaikomis ir kal
bant lietuviškai. Kitaip sa
kant, kad žmogus sąmonin
gai gyventų, jam tautybė 
privalo būti pirminė sąlyga, 
dėl kurios jis visu savimi 
angažuotųsi. Toji pirminė 
sąlyga ir yra lietuvių kalba, 
per kurią prieinami jam visi 
lietuviški kultūriniai šalti
niai, per kuriuos ir susida
roma sąmoninga tautinė as
menybė.

Kalbama plačia burna 
apie dvikalbiškumą. Lietu
viui tas visai nenaujiena. 
Net ir nepriklausomoj Lie
tuvoj beveik visi lietuviai 
mokėjo po keletą kalbų, bet 
tautiniai brendo lietuviškai. 
Nereikia manyti, kad ir toks 
Dr. Vincas Kudirka stebuk
lingai atvirto į lietuvybę at
sivertęs "Aušrą". Jis mokė
jo daug geriau lietuviškai 
negu lenkiškai, bet jam len
kybė kaip studentui pasi
vaideno kaip mados reika
las. Ir jis nesitaikė prie pa
lankesnių aplinkybių, o pa
kluso savo vidiniam tauti
niam šauksmui, jam atiduo
damas savo 'tdlentus ir as
menišką karjerą.

Kiekvienu atveju patai
kavimo politika yra silpna
valių ir ištižėlių politika. 
Tokiu keliu einant nei as
muo, nei tauta nieko negali 
atsiekti, nes jeigu ir turi 
kokių savų užsimojimų ar 
idealų, jie visados išduodami 
pataikaujant kitiems. Čia ir 
yra lietuvių silpnybė, su ku
ria kaip ir kiekviena yda, 
privalu kovoti. (v k )

paskelbė Kazimierą šven
tuoju, leisdamas jį garbinti 
Lietuvoje ir Lenkijoje. 
Tokiu būdu ilgokai užsitę
susi šv. Kazimiero kanoni
zacijos byla buvo galutinai 
užbaigta. Šis įvykis buvo 
Vilniuje džiaugsmingai at
švęstas tris dienas truku
siose iškilmėse ir procesijo
se. Šv. Kazimiero kultas 
ėmė sparčiai plisti ne tik 
Lietuvoj ir Lenkijoj, bet taip 
pat Italijoj, Belgijoj ir ki
tuose kraštuose. Vis dažniau 
buvo minimi su šventuoju 
surišti stebuklai, kurie pla
čiai išgarsėjo. Bet plačiau
siai žinomas šv. Kazimiero 
pasirodymas ant balto žirgo 
1518 m. Jo padrąsinta Lie
tuvos kariuomenė persikėlė 
per Dauguvos upę ir sumušė 
daug skaitlingesnę Maskvos 
kariuomenę.

Šv. Kazimiero kultas plito 
ne tik Lietuvoje, kur jo var
du buvo pastatyta daugelis 
bažnyčių, o liaudies meni
ninkai piešė ir tapė jo pa
veikslus ir drožė šventojo 
skulptūras. Jo garbinimą 
lietuviai išeiviai išsinešė į 
užjūrius, kur taip pat jo

Amerikoje įsteigtas Lit.
Švietimo 

Priemonių Centras
MIELAS MOKYTOJAU,

Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės VI seimas įparei- 
?ojo PLB Valdybą įsteigti 

asaulio lituanistinio švieti
mo priemonių telkimo cent
rą (rezervuarą). Šitas cent
ras jau įkurtas prie Pedago
ginio lituanistikos instituto 
Čikagoje.

Centro paskirtis yra su
rinkti visas, bet kokios ga
mybos, lituanistinio švieti
mo priemones, jas surūšiuo
ti, sukataloguoti ir išvystyti 
tokią informacijos - komuni
kacijos sistemą, kad bet 
kuris mokytojas, tėvas, mo
kykla ar organizacija galėtų 
ta madžiaga naudotis. Pa
siuntus prašymą į Pasaulio 
lituanistinio švietimo prie
monių telkimo centrą, pra
šoma medžiaga būtų fotoko- 
pijuota ir nusiųsta prašan
čiam.

Todėl kreipiamės į Jus, 
kad pasiųstumėte savo gerai 
pavykusius pratimų lapus 
(gramatikos, t.t.), žaidimų 
lapus, skaitymo bei pasakų 
lapus, eilėraščius, vaidini
mėlius, t.y. bet kokią litua
nistinio švietimo medžiagą, 
kuri *Jūsų patirtimi buvo 
naudinga. Patekus į rezer
vuarą, Jūsų medžiaga galės 
naudotis lituanistinių mo
kyklų mokiniai - net per visą 
pasaulį. Jei reikia, galėsime 
rankraščius perrašyti maši
nėle. Originalią medžiagą 
galima gražinti siuntėjui, jei 
bus pageidauta.

Visiems lituanistinių mo
kyklų mokytojams, mokyk
loms, bendruomenės ir jau
nimo organizacijoms siusi
me švietimo priemonių 
telkimo centro katalogus, 
kur bus įrašyta surū
šiuota lituanistinio švietimo 
medžiaga.

Tikimės, kad Jūs sutiksi
te, jog Lituanistinio švie
timo priemonių telkimo 
centras yra labai geras bū
das praturtinti, pa|vairinti ir 
pagerinti mūsų lituanistinį 
švietimą. Laukiame Jūsų 
greito atsiliepimo, ir iš 
anksto dėkojame.

vardu steigė parapijas, vie
nuolynus, draugijas ir t.t.

Dėl tokio šv. Kazimiero 
populiarumo lietuvių tauto
je, popiežius Urbonas VIII 
paskelbė šv. Kazimierą Lie
tuvos patronu, o popiežius 
Pijus XII — lietuvos jauni
mo ypatingu globėju.

Šv. Kazimieras neužmirš
tas ir Australijoje. Adelai
dėje yra įkurta vienintelė 
šiame žemyne lietuvių para
pija, pavadinta šv. Kazimie
ro vardu. Prie parapijos 
veikia šv. Kazimiero savait
galio mokykla ir šv. Kazi
miero bažnytinis choras. 
Adelaidiškai taip pat ėmėsi 
iškilmingai paminėti savo 
parapijos patrono 500 m. 
mirties sukaktį ir laukia, 
kad į šią šventę įsijungs ir 
kaimyninių kolonijų lietu
viai. Tuo būdu pagerbsime 
mūsų vienintelį tautinį 
šventąjį.

Literatūra: Z. Ivinskis. 
’’Šventasis Kazimieras”. 
Lietuvių Enciklopedija, XI 
tomas. Encyclopedia Litua- 
nica, I tomas.

B.S.

Medžiagą prašome siųsti: 
PLB ŠVIETIMO PRIEMO
NIŲ CENTRAS 5620 S. 
Claremont Ave. Chicago, n 
60636 U.S.A.

Ramunė M. Račkauskienė 
Švietimo priemonių telkimo 

centro direktorė

Lituanistinio Švietimo 
Priemonių telkimo centras 
prašo kad tik viena kopija 
medžiagos būtų siunčiama. 
Centras visą prisiųstą me
džiagą duplikuos, ir jei pra
šomas, grąžins originalą 
siuntėjui.
KOKIĄ MEDŽIAGĄ 

SIŲSTI?

Žinome, kad po platųjį 
pasaulį yra įvairių švietimo 
priemonių - dailiai atspaus
dintų ir ’’namie” gamintų. 
Ne vienas lituanistinės mo
kyklos mokytojas ir toliau 
nuo lietuviško centro gyve
nanti susipratusi šeima yra 
pasigaminę savas priemones 
jaunimo auklėjimui. Tačiau, 
konkrečiai negalime pasa
kyti kur ko kiek yra. Įsteig
tas Pasaulio Lituanistinio 
švietimo priemonių telkimo 

centras renka ne tik kraštų 
švietimo tarybų išleistus 
vadovėlius ar pratimus, bet 
taip pat ir ’’namų” gamybos 
švietimo priemones bei tą 
medžiagą, kurios dabar mes 
net ir nelaikome kaip 
’’švietimo priemonėmis'’

Centras renka visą litua
nistinę medžiagą - tinkamą 
visiems mokiniams, ar tai 
būtų priešmokyklinio am
žiaus, pradžios, suaugusių, 
ar nemokančių lietuviškai 
mokymui. Pavyzdžiui:

gramatikos lapai - dvibal
sės, linksniavimo pratimai, 
daiktavardžiai, įvardžiai ir 
taip toliau...

Aplinkos pažinimas - spal- 
vavimo lapai, gamtos apibū
dinimai, ir taip toliau...

Žaidimo lapai - kryžiažo
džiai, mįslės, galvosūkiai ir 
taip toliau...

Pasakos
Istorijos — geografijos la

pai - pratimai, žemėlapiai, 
lentelės, valdovų aprašymai, 
ir taip toliau...

Vaidininėliai — škicai mo
kyklų programėlių vaidini
mai, škicai (Kalėdų ir kitų 
švenčių proga) originalūs ar 
pritaikyti iš literatūros...

Skaidrės — kasetės - Lie
tuvių vaizdų ar specialiai 
pritaikytų mokyklai / klasei

Visą kitą tinkamą me
džiagą.

KAIP SIŲSTI
MEDŽIAGĄ?

Švietimo priemonių telki
mo centras prašo kad siun
čiant medžiagą būtų suteik
ta tokia informacija:

1. Siuntėjo / bendradarbio 
vardas, pavardė, bei adre
sas.

2. Pažymėti, kokio am
žiaus vaikui / mokiniui me
džiaga taikoma.

3. Jei reikia, paaiškinimus 
apie medžiagos naudojimą...

4. Ar medžiagą reikia 
grąžinti.

Iš anksto dėkojame!
Medžiagą siųsti:
Ramunė M. Račkauskienė 

PLB Švietimo Priemonių 
Centras 5620 South Clare
mont Avenue Chicago, 
Illinois 60636 USA.
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Nesibaigianti jaunystė
ONOS BAUŽIENĖS SUKAKTIES PROGA

t
Kai moterys švenčia savo 

gimtadienius, paprastai jos 
ignoruoja gimimo datas var
dan besitęsiančios jaunys
tės, su kuria mes visi taip 
nenorom skiriamės. Nors 
prabėgę metai neatšaukia
mai uždeda savo ženklus, 
bet vistiek malonu laiką 
’’apgauti” ir su juo nesiskai
tyti. Bet ateina dienos, kai 
visi vingiai nebetenka savo 
Snės ir metų našta bei 

ai pasikeitimai kalba 
patys už save. Atėjo senatvė 
ir jos neatskiriama palydovė 
rezignacija, su kuria kovoti 
retai kam pasiseka.

Tačiau turime moterų, 
kurios visą savo gyvenimą 

’skiria pareigai, nesidairyda- 
mos į šalis ir neskaičiuoda- 
mos metų, besirūpindamos, 
kuriuos darbus pirma reikė
tų padaryti. Ir jeigu šeimos 
nariai neprimintų, greičiau
sia užmirštų ir savo gimta
dienius. Prie tokių su laiku 
lenktyniaujančių ir vi
suomet dvasiniai jaunomis 
išsilaikiusių priklauso ir 0. 
B a u ž i e n ė, virš trisdešimt 
metų sukusis mūsų bend
ruomenės reikalų pačiam 
sūkury.

Ji su savo velioniu vyru, 
teikė materialinę ir moralinę 
pagalbą iš Vokietijos lagerių 
atvykusioms nuogut nuogu
tėliams lietuviams, o kai šie 
atkuto ir žmoniškai įsikūrė, 
suorganizavo jiems kaimelį - 
gūštą jaukiai praleisti savo 
gyvenimo saulėlydį. Ir taip 
beskubant ir vis bebėgant 
’’net nepastebėjau, kad aš 
jau taip sena”, anot jos pa-

MELB0URN0 LIETUVIŲ 
BIBLIOTEKOJE

Aukojo bibliotekai: $ 10 
Elena Augaitienė, po $ 5 M. 
Kupčinskienė, N.N. Knygų 
ir žurnalų V.R. Aniuliai, P. 
Binkus, J. Gylys, J. Kra
sauskas, V. Žygas, J. Zo- 
nius, B. Zumeris, S. Lipčius. 
Jonė Žitkevičienė prisidėjo 
prie sukomplektavimo ’’Mo
teris” žurnalo, perduodama 
bibliotekai trūkstamus nu
merius. Per Bronių Strauką 
gauti 1983 m. JAV ’’Draugo” 
atspausto Adelaidėje gyve
nančio Kazimiero Kaminsko 
eilėraščių rinkinio "Po sve
timu dangumi” 2 egz.

Visiems mūsų bibliotekos 
maloniems geradariams 
nuoširdus lietuviškas ačiū.

Naujai gautos knygos 
Šaltinių Bibliotekoje: Izido
riaus Strauko ”Nuo Lauku
vos iki Čikagos” (pergyventi 
veik šimtmečio atsiminimai) 
Chicago 1983 . L. Kadziaus- 
kienės "Prie vaišių stalo” 
Vilniuje 1982. Arūno Sver- 
diolo ”Kultūros filosofija 
Lietuvoje” Vilnius 1983. 
Klemanso Sinkevičiaus 
’’Lietuvos TSR bibliotekų 
istorija” Vilnius 1983. J. 
Pauliokonienės ’’Lietuvos 
valgiai” Vilnius 1983. Kazio 
Ambraso "Romano likimas 
arba Liudo Vasario draugai 
ir priešai” Vilnius 1983. J. 
Laužiko ’’Lietuvos mokyklos 
ir pedagoginės minties isto
rijos bruožai” Vilnius 1983. 
T. Kulakausko grafika (ap
lanke 31 grafikos atspaudas) 
Vilnius 1971.

Bibliotekos vedėjas 

čios žodžių. Greičiausia ir šį 
kartą būtų savo gimtadienį 
užmiršusi, jei tai nebūtų 
priminęs jos sūnus Dr. Ro
bertas ir abi dukros.

Ne dažnam lemta atšvęsti 
savo motinos aštuoniasde
šimt metų sukaktį. Tad sū
nus Robertas šį įvykį tinka
mai atžymėjo. Savo namų 
pavėsingame sode įrengė 
didžiulę palapinę, kurios ga
lėtų pavydėti bet koks Ku- 
weito šeikas. Į šį laikiną 
rūmą sugūžėjo gera šimtinė 
plačios giminės bei didelė 
dalis veikliosios Adelaidės 
lietuvių visuomenės. Rodos, 
ne taip dažnai sukaktuvi
ninkę matome Adelaidėje. 
Bet ji savo kuklia ir 
patrauklia asmenybe su
gebėjo išpopuliarėti ne tik 
Sydnejuje, bet spėjo pasi
justi savųjų tarpe ir čia, 
Adelaidėje. Manau, kad ir 
adelaidiškiams 0. Baužienė 
atrodo, kaip viena iš savų.

Netrūko kalbų, gerų žo
džių, apibūdinusių sukaktu
vininkės nueitą kelią. Bent 
kelis kartus sugiedota ’il
giausių metų’ ir palinkėta 
geros sveikatos. O kad svei
kata dar ištikimai tebetar-

Lituanistiniai kursai 
Adelaidėje

artėja prie pirmojo savo 
veiklos dešimtmečio, visą 
laiką veikę be kliūčių. Gaila, 
negalima pasidžiaugti moki
nių gausa. Jų galėtų būti žy
miai daugiau, jei tėvai pa
skatintų rūpestingiau savo 
vaikus tuos kursus lankyti. 
Tai ir reikia apie tokius kur
sus nuolat informuoti, o 
ypatingai mokyklinio am
žiaus vaikų turinčius tėvus. 
Šiuo metu kursuose veikia 
dvi klasės: vienuoliktoji pa
rengiamoji, ir dvyliktoji 
matrikuliacinė. Pereitais 
metais kursus lankė 8 moki
niai kiekvienoje klasėje po 
keturis. Brandos egzaminus 
laikė trys mokiniai ir baigė 
gerais pažymiais. Danutė 
Baltutytė egzaminus išlaikė 
aukščiausiu pažymiu, surin
kusi 100 taškų. Šiuo metu ji 
jau išvykusi į Vasario 16 
Gimnaziją Vokietijoje pasi
tobulinti lituanistikoje. Taip 
g at D. Baltutytė laimėjo 

’rašto Valdybos skirtą P. 
Andriušio vardo ir A.L. 
Fondo premijas. Linui Po
ciui skirta ’’Talkos” premija. 
Audrė Millen egzaminus iš
raikė su pagyrimu. Dėl susi- 
darusių aplinkybių viena 
kursante egzaminų nelaikė. 

nauja, įrodė nepriekaištin
gai su sūnumi pasisukusi 
valsą. Sukaktuvininkė ne tik 
tebėra fiziniai judri, bet ku
pina ir geros nuotaikos. Pa
pasakojo, kaip ji kartą pa
dariusi sūnui staigmeną. 
Pranešusi jam, kad sekančią 
dieną išvykstanti į Sydney. 
Sūnui paklausus kokiu rei
kalu, atšovusi: ’’Vykstu į 
blynų balių!” Koks geras sū
nus sutrukdytų mamai pasi
džiaugti tokia nekalta pra
moga?

Nors sukaktuvininkė kitoj 
pusėj gatvės prieš sūnaus 
namus įsigijusi jaukų bu
tuką, bet sunkiai skiriasi su 
Sydnejumi, kur praleido 
tiek daug kūrybingų metų ir 
kur liks didelis būrys drau
gų ir ištikimų bendradarbių. 
Bet netrukus galutinai įsi
kurs Adelaidėje.

Pasibažijo, kad į jokias 
valdybas nebeisianti. Bet 
tegu bus leista nepatikėti, 
kad ji čia taip sau ramiai nu
sėdėtų, niekur rankų nepri- 
kišusi. Tai nesiderintų su jos 
prigimtimi. Kai dvasinė jau
nystė tebesitęsia, prabėgu
sių metų neskaičiuojame.

Linkime mielai O. Baužie- 
nei dar daug laimingų metų 
•ir džiaugiamės, kad ji čia 
jaučiasi kaip namie.

B. Straukas

Tas rodo, kad visi kursantai 
dirbo rimtai.

Kursai programiniu at
žvilgiu parengti taip, kad 
11-ta klasė per metus dirba 
80 valandų, o 12-ji klasė 120 
valandų. Daug dėmesio 
kreipiama į lietuvių kalbos 
gramatiką ir Lietuvos isto
riją. Dvyliktojoj kursų kla
sėj liet, kalbos gramatiką 
dėsto V. Statnickas, o vie
nuoliktojoj gramatiką, lite
ratūrą ir Lietuvos istoriją 
dėsto p. I. Požėlaitė-Davis.

Šiais metais į kursų vie
nuoliktą klasę įstojo 4 moki
niai, į dvyliktąją - 2.

Besimokančio jaunimo tu
rime apsčiai. Gaila, kad tik 
keli susiranda kelią į litua
nistinius kursus. Rodos pa
kankamai spaudoje ir per 
radio pabrėžiama lietuvių 
kalbos svarba šiandie ir 
ateity. Susipratę tėvai tu
rėtų apie tai pagalvoti. Vai
kus auginant ir juos mylint 
niekam neateina į galvą juos 
apiplėšti. Bet nulietuvinimu 
vaikai skriaudžiami. Su 
laiku suaugę vaikai pagal
voja apie savo kilmę ir dau
gelis gailisi, kad laiku jiems 
to kilmės pagrindo nebuvo 
suteikta.

ALB Garbės Narė Ona Baužienė, BEM, su sūnum Dr. 
Robertu

JAV LB Kultūros Tarybos 
premijos

JAUNIEJI
LITERATŪROS PREMIJŲ 

LAIMĖTOJAI

Praėjusiais metais JAV 
LB Kultūros Taryba buvo 
paskelbusi novelės ir poezi
jos konkursą jauniems lie
tuvių išeivijos rašytojams. 
Iki termino galo, gruodžio 31 
d., buvo gauta viena novelė 
ir penkių autorių po penkis 
eilėraščius.

Vertinimo komisija — Va
cys Kavaliūnas, Dalia Sta- 
niškienė ir Juozas Stempu- 
žis 1984 m. sausio 29 d. po
sėdy nutarė:

Pirma. Novelės premijos 
neskirti.

Antra. Poezijos 500 dol. 
premiją skirti M. Sakalui, 
23, tikrąja pavarde Sauliui 
Kubiliui, gyv. Romoje, Itali
joje. Jo penkių eilėraščių 
grupė, komisijos nuomone, 
"išsiskyrė gera kalba, nuo
širdumu ir poetinių įvaizdžių 
originalumu”.

JAV LB Kultūros Taryba 
vasario 1 d. posėdy, pasi
remdama Vertinimo komisi
jos rekomendacija, nutarė:

1. Antrąją poezijos pre
miją 300 dol. skirti Ritai 
Markelytei-Dagienei

O juk šiandie turime pa
lankiausias sąlygas: valdžia 
moka, lietuviai mokytojai 
laukia - tik ateikite ir bręs- 
kite lietuviais.

-S-

Naujas 
žurnalas

TAUTOS GYVYBĖ. Poli
tinis, literatūrinis, tautinio 
sąmoningumo žurnalas Nr. 1 
1983 m. spalio - gruodžio 
mėn. Redaktorė ir leidėja 
Birutė Kemežaitė. Numato
ma leisti 4 kartus per me
tus. Kaina metams $ 12, at
skiras numeris $ 3.

Tai naujai pasirodęs išei
vijoje žurnalas drąsiais 
užsimojimais. Jį pristatyti 
teks kita proga. Žurnalo ad
resas: Tautos Gyvybė, 7124 
So. Mozart Ave., Chicago, 
Ill. 60629, U.S.A.

•^wwwwwwywwvwi
♦Daug sužinosi 

skaitydamas
Mūsų Pastogę!
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(slapyv. Rytas, 25) iš Bever
ley Shores, Ind.

2. Trečiąją poezijos pre
miją 100 dol. skirti Rimtai 
Janinai Janulevičiūtei (slpv. 
Spalė, 26) iš Čikagos, BĮ.

Šių premijų mecenatas — 
Lietuvių Fondas.

JAV LB Kultūros Taryba

BRONIUS KVIKLYS 
KULTŪROS 

DARBUOTOJO 
PREMIJOS LAUREATAS

JAV LB Kultūros Ta
ryba 1984 m. vasario 1 d. 
posėdy nutarė 1983 metų 
Kultūros darbuotojo 1000 
dol. premiją paskirti Broniui 
Kvikliui, įvertindama jo ša
kotus ir vaisingus etnogra
finės srities darbus. Daugelį 
metų jis paskyrė, rinkdamas 
medžiagą, rašydamas ir 
leisdamas tris tomus veikalo 
’’Mūsų Lietuva”, po tomą 
apie kiekvieną Lietuvos 
vyskupiją bei kraštotyri
niais klausimais talkindamas 
Lietuvių Enciklopedijai, 
Neįkainuojamos vertės turi 
jo sunkiomis sąlygomis į už
sienį išvežti bei išsaugoti 
lietuvių senieji raštai, drau
džiamoji ir pogrindinė spau
da.

JAV LB Kultūros Taryba

BRONYS RAILA RADIJO 
PREMIJOS LAUREATAS

JAV LB Kultūros Ta
ryba 1984 m. vasario 1 d. 
posėdy 1983 metų Radijo 
premiją paskyrė Broniui 
Railai, įvertindama jo be
veik 50 metų radijo žurna- 
lisitikąi. Tuo darbu jis 
lietuvių tautai didžiai nusi
pelnė ne tik būdamas Kauno 
valstybinio radijo nuolatiniu 
bendradarbiu, bet ir išeivi
joje talkindamas Radio Li
berty programoms gerai iš
mąstytais komentarais, 
skirtais okupuotos Lietuvos 
klausytojams. Šitie komen
tarai yra išleisti dviem kny
gom, pavadintom ’’Raibos 
agavos1’ ir ’’Kitokios Lietu
vos ilgtesys”, kiekvienoje po 
šimtą prakalbų.

Šios premijos 1000 dol. 
mecenatas — Lietuvių Fon
das.

JAV LB Kultūros Taryba
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Namie ir svetur
Vasario 16-sios minėjimai VASARIO 16—JI 

GEELONGE

VASARIO 16—JI
SYDNEJUJE

Vasario 16-ji — Lietuvos 
Nepriklausomybės Šventė ir 
šiais metais pravesta rūpes
tingai ir kiek plačiau. Šventė 
S'nėta per du kartus.

uoju atveju lietuvių ir 
estų bendruomenės sutarti
nai surengė vasario 17 d. 
Liet. Namuose Sydnejuje 
oficialų minėjimą ir politinį 
priėmimą, kur šalia gausiai 
dalyvavusių lietuvių ir estų 
nemažai pribuvo ir kviesti
nių australų politikų, kultū
rininkų bei kitų tautybių 
atstovų, ypač latvių. Gaila, 
kad tokiame oficialiame mi
nėjime nedalyvauja latviai. 
Kažin, ar latvių nepriklau
somybės šventė, kalendo
riškai įvykstanti lapkričio 
mėn. tam yra pateisinama 
kliūtis. Visados yra įspūdin
giau dalyvauti visoms trims 
Pabaltijo pavergtų tautų 
bendruomenėms, negu pa
vieniui ir skystai.

Šio minėjimo proga Dr. 
G.E. Kazokienė taip pat 
Liet. Namuose surengė pa- 
baltie&ų dailininkų meno 
parodą, kurioje dalyvavo po 
penkis žinomus estų, latvių 
ir lietuvių dailininkus, kuria 
susidomėjimas buvo gana 
didelis. Šalia pačių kūrinių 
ypač lankytojų žavėtasi pa
čia ekspozicija. Vasario 17 d. 
susirinkusiems visiems 
kviestiniams svečiams ir 
gausiai estų bei lietuvių 
publikai parodą oficialiai 
atidarė Bankstowno . City 
bibliotekos direktorius Mr. 
C. Churm ir jo pasiūlymu ir 
sutikimu toji pati dailės pa
roda iš Liet. Namų bus iš
statyta dviem savaitėm 
Bankstown City Bibliotekos 
patalpose. Tokiu būdu paro
da, tris dienas buvusi atvira 
publikai Lietuvių Namuose, 
nuo vasario 22 iki kovo 3 d. 
bus atvira ir prieinama 
Bankstown bibliotekoje, 62 
The Mall, Bankstown.

Sekė iškilmės Syd. Liet. 
Klubo auditorijoje. Susirin
kus virš poros šimtų mišrių 
tautybių dalyvių minėjimą 
pradėjo estų bendruomenės 
pirmininkė Mr. T. Krol-Si- 
mul, kuri kaip išskirtinai ta
lentinga kalbėtoja įžangi
niame žodyje susirinku
siems pristatė šventės 
reikšmę ir okupuotų baltie- 
čių padėtį sovietinės Rusijos 
priespaudoje. Po jos kalbėjo 
fed. parlamento narys Dr. 
Klugman, atstovavęs minis- 
terį pir-ką Mr. B. Hawke, 
sen. Mr. Baum, atstovavęs 
opozicijos leaderį Mr. A. 
Peacock ir dar keletas vieti
nės valstijos atstovų. Ilgesnį 
žodį tarė Baltų Tarybos 
Eirm. Mr. J. Ritenis. Padė- 

os žodžiu visiems daly
viams užbaigęs oficialią dalį 
Syd. Apyl. pirm. Dr. A. 
Mauragis pakvietė visus 
pasivaišinti ir valandėlę kitą 
Sabendrauti ir pasikalbėti 

ienos temomis.

Antroji Vasario 16-sios 
minėjimo dalis Sydnėjuje 
Apyl. Valdybos pastangomis 
įvyko sekmadienį, vasario 
19 d. Liet. Namuose Banks- 
towne. Susirinkus gausiai 
lietuviškai publikai minėji
mą atidarė apyl. pirm. Dr. 
A. Mauragis, invokaciją 
Easkaitė prel. kun. P. But- ( 

us. įsidėmėtiną šios Šven

tės proga platesnį žodį tarė 
prof. Dr. A. Kabaila, dau
giau paliesdamas išeivijos 
hptuvių pastangas ir jų įtaką 
kovojant už Lietuvos išlais
vinimą.

Meninėje dalyje pasireiš
kė vietos lietuvių jaunimas 
E. Lašaičiui vadovaujant, 
kurie atliko patriotinėje 
dvasioje deklamacijų pynę. 
Minėjimas užbaigtas Dainos 
choro dainomis ir Tautos 
Himnu. Dirigentė B. Alek
naitė.

Tą pačią dieną bažnyčioje 
atlaikytos iškilmingos pa
maldos dalyvaujant organi
zacijoms su vėliavomis. Gie
dojo Dainos choras.

Paminėtina taip pat šio 
minėjimo proga surengta 
Liet. Klubo Bibliotekos va
dovybės pastangomis knygų 
ir spaudos parodėlė biblio
tekos skaitykloje drauge su 
išstatytais lietuviškais ir es
tiškais liaudies meno išdir
biniais. Tai irgi reikšmingas 
įnašas pravedant šventės 
iškilmes.

Vasario 16 minėjimo pro
ga Sydnejuje už lituanistinį 
pažangumą moksle apdova
noti šie mokiniai: Regina 
Lašaitytė, baigusi Lituanis
tinius kursus, apdovanota 
A.L. Fondo ir ALB Krašto 
Valdybos premijom. Taip 
pat A.L. Fondo premija ir 
Rasa Venclovaitė, kaip jau
noji spaudos bendradarbė. 
Premijas įteikė A.L. Fondo 
įgaliotinis Sydnejuje p. B. 
Stašionis, pristatymą pra
vedė Syd. Apyl. p-kas Dr. A. 
Mauragis.

JOHN McCALL BAND

First formed in November, 1980, as a trio, John 
McCall, Lead Vocalist, Glen Bain, Lead Guitarist, Bill 
Pitman, on Bass. In December, 1982, Warren Bell the 
only Australian in the band joined them as drummer.

Since then, they have gone from strength to 
strength being asked to perform in clubs, hotels 
tours, cruises and festivals and have also made num
erous T.V. appearances. The band are in constant 
demand and are being asked constantly to back 
Australias top Country artists on sessions on many 
of their records.

They are also sought after as the backing band for many club floor shows and their 
ability in this respect can be gauged by their selection as the official backing band for the 
Tamworth 11th Country Music Awards. They debut album "Sundown" which was released on 
the Arika Label in 1982 and earned them three final nominations in the above awards.

They have just been chosen as the support band for the N.S.W. section of the Charley' 
Pride Tour

Oficialiomis sovietų žinio
mis Ukrainoje labai tiršto
mis cheminėmis atmatomis 
iš trąšų fabriko užnuodytas 
Dniestro upės vanduo, kuris 
pralaužęs užtvanką pakeliui 
15 km ruožu sunaikino aug
meniją, kelius, namus ir 
įmones. Aiškinami nelaimės 
kaltininkai.

Pereitų metų lapkričio 10 
d. vysk. V. Brizgys, gyvenąs 
išeivijoje, sulaukė 80 metų. 
Vyskupu pakeltas 1940 m. 
gegužės 14 d. Šiuo metu gy
vena Čikagoje ir vadovauja 
eilei katalikų organizacijų.

Pirmieji šių naujųjų metų 
renginiai, skautų stovyklėlė, 
Lietuvių Sąjungos klubo iš
kyla praėjo Geelonge lyg ir 
nepastebėti, tačiau to nega
lima pasakyti apie Vasario 
16-ją. Lietuvos nepriklauso
mybės paskelbimo minėjimą 
suruošė A.L.B. Geelongo 
Apylinkės Valdyba. vasario 
12 dieną gana iškilmingai. 
Šventė pradėta šv. Mišiomis 
9 vai. St. John bažnyčioje, 
kurias atnašavo ir gilių min
čių pamokslą pasakė kun. P. 
Vaseris. Manoma, kad šios 
kuklios bažnytėlės sklau- 
tuose, seniai skambėjo dar
nios lietuviškos giesmės, so
listo J. Rūbo giedojimas ly
dint vargonais B. Prašmu
taitei. Organizacijų ir tauti
nė vėliavos savo spalvomis 
žadino nuotaiką.

Antroji minėjimo dalis 
buvo tęsiama Lietuvių Na
muose. Pradėjo Apylinkės 
Valdybos pirmininkas p. V. 
Stuikevičius, priminęs, kad 
Vasario 16-sios akto paskel
bimas buvo įgyvendintas 
lietuvių tautos sąmoningu
mu ir savanorių kraujo au
komis, kviesdamas minėji
mo dalyvius susikaupimo 
minute juos prisiminti ir pa
gerbti.

Lietuvos Laisvės atstaty
mo vilties galimybes stebint 
mūsų pačių tarpe ir tarp
tautinės padėties sūku
riuose, plačiai apžvelgė pas
kaitininkas svečias A.L.B. 
Melbourne Apylinkės Val
dybos pirmininkas Dr. J; 
Kunca. ' Paskaitininkas 
pabrėžė, kad nei rytų, nei 
vakarų valstybių šiandieni-

Taip pat lapkričio 10 d. 80 
metų atšventė prof, istori
kas Simas Sužiedėlis, gyve
nąs Boston, Mass., buv. 
vienas iš savaitraščio ’’Dar
bininko” redaktorių, Liet. 
Enciklopedijos redaktorius 
ir dabartinis papildomojo L. 
E. 37-to tomo redaktorius.

Toks kasdienis ir beveik 
nereikšmingas dalykas kaip 
saga (guzikas) tebuvo įves
ta gyvenimo praktikon tik 
prieš keletą tūkstančių 
metų Azijoje (mongolų). Ta
čiau tik Europoje sagoms 
buvo pritaikintos kilpelės.

niai galiūnai mūsų sužlug
dytos valstybės iš vergijos į 
laisvę atstatymui mums 
šviesesnių vilčių neduoda. 
Jos atstatymo ateitimi turi
me rūpintis patys savo vie
ningu darbu, savo sąmonin
gumu.

Prieš pradedant meninę 
dalį, p. B. Šaulytė perskaitė 
Australijos Lietuvių Jauni
mo Sąjungos pranešimą ir 
Sąjungos vardu išreiškė 
sveikinimus Geelongo lietu
viams Vasario 16-sios proga.

Meninėj daly Melbourne 
vyrų oktetas, vadovaujamas 
p. P. Morkūno pasirodė 
dviem dainomis, p. V. Bruo- 
žytė padainuoja '’Stoviu aš 
parimus”, po to prisijungė p. 
B. Šaulytė. Abi dainininkės, 
akomponuojant p-lei Z. 
Prašmutaitei pasigėrėtinai 
sudainavo K. Gaudenio ’Tė
vynė mano”, M.K. — Klajū
no ’’Gimtinės padangėj” ir 
Bložės "Nemuno kloniai”. 
Pirmosioms dainoms muziką 
pritaikė antrosios dainos 
autorius M.K. — Klajūnas.

Antru išėjimu oktetas 
apvainikavo Stankūno 
"Oškit pušys” ir muz. B. 
Budrumo ’’Grąžinkit laisvę” 
dainomis. Tai didelė, nekas
dieniška meninė dovana 
geelongiškiams. Vasario 
16-sios minėjimas Geelonge 
baigtas Lietuvos Himnu.

Syd. Lietuvių Namuose
DĖMESIO

JAUNESNIAJAI
KARTAI!

Jau kiek laiko buvo girdi
ma pageidavimų iš jaunimo, 
kad būtų gera jeigu ir jais 

. būtų pasirūpinta, suteikta 
jiems ' tinkamų pramogų. 
Buvo bandyta "Disco”, bet 
su labai mažu pasisekimu. Ir

Žirklės išrastos tik prieš 
du su puse tūkstančio metų. 
Graikai jas naudodavo tik 
avims kirpti. Antpirštį (no- 
perską) išrado olandas auk
sakalys tik prieš porą šimtų 
metų, kuris savo sužadėtinei 
padarė pirmą auksinį ant
pirštį susigraudinęs, kad ji 
siūdama nuolat kruvinai su- 
sižeisdavo pirštus. Vėliau ši 
idėja labai paplito, ir tas 
auksakalys labai praturtėjo.

Rašykite
Mūsų 

Pastogei!

Ačiū svečiams melbour- 
niškiams, kun. P. Vaseriui, 
okteto vadovui p. P. Morkū
nui ir jo dainininkams, jau
nosioms solistėms V. Bruo- 
žytei ir B. Šaulytei, solistui 
p. J. Rūbui, akompaniatorei 
Z. Prašmutaitei, paskaiti
ninkui Melbourne Apylinkės 
Valdybos pir-kui Dr. J. 
Kuncai ir minėjimo rengė
jui Geelongo Apylinkės Val
dybai. Padėka priklauso ir 
gausiai atsilankiusiems da
lyviams, o be to ir darbš
čioms šeimininkėms, pavai
šinusioms svečius ir vieti
nius geelongiškius skaniais 
pietumis.

Teko patirti, kad kovo 18 
d. Geelongo Skautų Židinys, 
Easikvietęs vietos lietuviš- 

as organizacijas, rengia 
antrąją didžiulę šventę. Tai 
vienintelio lietuvių tautos 
šventojo, Lietuvos Globėjo 
šv. Kazimiero 500 metų 
mirties sukakties minėjimą. 
Šventės meninėje dalyje iš
vysime vėl tuos pačius mie
lus veidus, kurie dalyvavo 
Vasario 16-sios minėjime, 
tik didesniame — Melbourne 
Parapijos choro sąstate. 
Paskaitą skaitys dabartinis 
L.S.S. Australijos Rajono 
Vadas s. A. Pocius.

ALKA

vėl progai pasitaikius ir su
sitarus su NSW Central 
Country Music Association 
ir su Derek Burgess Promo
tion, kovo 2 d., penktadienį, 
8 vai. pradedame 
’’COUNTRY MUSIC” 
vakarus. Nenorėdami klai
dinti; neverčiame į lietuvių 
kalbą, nes sunku surasti lie
tuvišką žodį, pakaitalą, šios 
rūšies muzikai apibrėžti. 
Taip pat duodame ištrauką 
irgi anglų kalboje apie šio 
vakaro muzikalinį vienetą. 
Priklausys nuo populiarumo 
ir pasisekimo kaip ilgai šiuos 
vakarus tęsime. Yra proga 
mūsų jaunimui įsijungti į 
klubo pramoginį gyvenimą. 
Gal būti ir tėvai turėtų 
paskatinti savo jaunimą eiti 
į lietuviškus namus, o ne tos 
pačios rūšies pramogas lan
kyti kur kitur.

ORGANIZACIJŲ atstovų 
pasitarimas įvyks ne vasario 
29 d., kaip kad buvo skelbta, 
bet kovo 5 d., pirmadienį, 8 
vai. vak.

Sydnejaus Lietuvių 
N amų informacija

Pereitų metų gruodžio 17 
d. Sydnejuje susituokė vi
siems pažįstama Zita Belku- 
tė, dirigavusi ir talkinusi 
Syd. Dainos chorui, su taip 
pat muzikinėj srity darbuo
toju Derek Bergess. Vestu
vės įvyko jaunosios tėvelių 
namuose, Horton St., 
Bankstown. Linkime jau
niesiems šviesaus ir darnaus 
gyvenimo!
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JAUNIMAS (Iš PLJS "ŽINIARAŠČIO”)

LIETUVOS ATŽVILGIU
Vasario 16-tos mintys

Kokia yra pirmoji mintis 
kai pagalvojame apie Vasa
rio 16-tą dieną? Ką ta data, 
ta šventė, mums asmeniškai 
reiškia? Turbūt pirmasis at
sakymas ir mintis — Lietu
vos Nepriklausomybės 
šventė. Bet kokią mums turi 
Erasmę ta šventė dabar, kai 

įietuva nebėra nepriklau
soma?

Lietuviai visame pasau
lyje, tiksliau pasakius, mini, 
o ne švenčia Lietuvos nepri
klausomybės šventę. Labai 
malonu ir melancholiška 
prisiminti tokią svarbią 
dieną mūsų tėvynės istori
joje, bet dar svarbiau yra 
prisidėti prie Lietuvos 
antrosios nepriklausomybės 
kovų. Tos kovos jau vyksta 
mūsų pavergtoje tėvynėje 
nuo pat jos pavergimo die
nų, o taip pat ir išeivijoje. 
Pasaulio lietuvių jaunimui 
aktyviai įsijungti į tas kovas 
būtų daug naudingesnis ir 
realus Vasario 16-tos pami
nėjimas.

Nors mūsų kovos nebeko- 
vojamos partizanų miškuo
se, jos yra kovojamos žo
džiu, raštu ir kitomis įvai
riomis priemonėmis. Vasa
rio 16-ji diena turėtų mums 
priminti mūsų tikslą vėl iš
laisvinti Lietuvą ir toliau 
tęsti bei sustiprinti mūsų 
pasiryžimą neužmiršti ir ko
voti už mūsų brangią tė
vynę.

Mes visi tą jau žinome. 
Spėčiau, kad nuo pat mažens 
viš girdime iš'tėvų bei litu
anistinės mokyklos mokyto
jų apie tas kovas ir apie rei
kalą mums kovoti ir skleisti 
Lietuvos vardą visuomenė
je. Mes nuo mažų dienų bu
vome kalbinami ir pratinami 
būti "Lietuvos ambasado
riais”. Ne tik buvome skati
nami stoti į įvairias jaunimo 
organizacijas, bet daugelis 
buvome vežami tėvų į litu
anistines mokyklas, tautinių 
šokių repeticijas, skautų su
eigas, ateitininkų susirinki
mus, ir t.t., ir t.t... Visur 
girdėjome vis tą patį...

Tašau nebesame vaikai. 
Dabar laikas mums ne tik 
būti tais ambasadoriais, bet 
ir stoti į "kareivių” bei ’’ge
nerolų" eiles tose nepriklau
somybės kovose. Mes 
dabar turime asmeniškai 
pagalvoti ir apsispręsti ar 
mums Lietuva tikrai yra 
svarbi?, ar jos reikalai yra 
mūsų reikalai?, ir ar aš galiu 
ir noriu ką nors apie tai pa
daryti? Aišku, ne visi tuoj 
pat įstosime į politines 
organizacijas kaip VLIKą 
arba BAFL, bet galime pa
siryžti šios Vasario 16-tos 
proga bent vieną peticiją 
pasirašyti, dalyvauti bent 
vienoje demonstracijoje, ar 
parašyti laišką vienam poli
tiniam kaliniui Lietuvoje.

Taigi, galime pasidaryti 
saū asmenišką "Vasario 
16-tos rezoliuciją”: kaip nors 
per šiuos ateinančius metus 
prisidėti prie tų kovų. Šalia 
dalyvavimo 
demonstracijose, peticijų 
bei laiškų rašyme valstybių 
pareigūnams, siūlau dar 
vieną svarbią rezoliuciją vi
sam jaunimui — pasiryžki- 
me kalbėti lietuviškai. Ne 
tik su tėvais ar vyresniai
siais, bet ir su draugais. Gal 
susitarkite su vienu draugu 
ar drauge kalbėti tik lietu

viškai. Daugeliui iš mūsų tas 
būtų didelė pažanga. Nesi
gėdykime jeigu mūsų lietu
vių kalba silpnesnė už kitų. 
Kuo daugiau kalbėsime, tuo 
bus lenviau. O jei tikrai 
esame silpni lietuvių kalbos 
mokėjime, pasiryžkime ją 
geriau išmokti ir pasitobu
linti, nes kalba yra visos 
kultūros pagrindas.

Čia pateikiau kelias min
tis, kaip asmeniškai galėtu
me prisidėti prie Lietuvos 
nepriklausomybės "kovų”. 
Kiekvienas pats dar galėtų 
sugalvoti kitokių įvairių 
būdų, tik reikia pasiryžti ir

Vasario 16 nėra tik įpras
tų minėjimų, dulkinų atsi
minimų, ir himnų giedojimo 
diena. Dažnai lieka toks 
įspūdis, ypatingai tiems iš 
mūsų, kurie gimė ir augo 
išeivijoje. Nematę laisvos 
Lietuvos, mums sunku net 
įsivaizduoti jos gimimą: ne
priklausomybės paskelbimą. 
Nejaučiam ryšio tarp tų 
emocijų, kurios kyla vyres
niems, ir to, kas scenose 
skaitoma. Poezija, montažai, 
lietuviškos dainos, viskas 
gražu; bet tai estetiškas 
grožis, ne širdį virpinantis 
pergyvenimų atsiminimas.

Daug ką prarandam šitaip 
galvodami... spręsdami, kad 
Vasario 16 neturi aktualaus 
mums pagrindo. Tas 
pagrindas egzistuoja, gal 
net tyresnis mums, negu 
vyresniems. Vasario 16 yra 
idealo šventė, yra pasi- 
džiaugimas tuo, apie ką sva
joja kiekvienas. Minėdami 
Lietuvos nepriklausomybės 
šventę, minim ką daug di
desnio: viso pasaulio žmonių 
pasitikėjimą savimi. Lietu
vos pavyzdys atstovauja tą 
heroizmą, kuris įtikina žmo
nes, tautas, kad jie pasaulį 
gali pakeisti.

Ta pati dvasia, kuri varė 
Amerikos revoliucijonierius 
prieš anglus; ta pati dvasia, 
kuri varo žmogų stengtis, 
bandyti, ir svajoti, ta dvasia 
sūkuriuoja kiekvienoje vie
toje, kur lietuviai mini Va
sario 16 dieną. Pasižiūrėjus į 
veidus, gali žinoti, kad daug 
kam, ypatingai vyresniem, 
ta laisvė buvo gyvenimo gi
liausias troškulys. Tuose 
pačiuose veiduose galima 
matyti, kad to troškulio iš
sipildymas yra gyvenimo 
svarbiausias atsiekimas ir 
brangiausias prisminimas. 
Nors kartais tie atsiminimai 
šiek tiek dulkini, jie žiba 
stipresne šviesa, spindi ide-

PLJS Pirm. Gintaras Grušas tariasi su Australijos atsto
vais J. Kongrese

ALJS Valdybos leidinys. Redaktorė Loreta čižauskaitė, 36 Grosvenor St., 
Moonee Ponds, Vic. 3039

padaryti. Pasirinkime vieną 
mažą dalyką padaryti šiais 
metais, o kitais metais du 
dalykus, ir po truputį, visų 
pastangomis, galėsime kada 
nors pasidžiaugti naująja 
’’Vasario 16-tąja” ... nepri
klausomybe!

Regina Vilkaitė

alų, kurio kiti nejautę. Tą 
dvasią paliesti ir bent iš šo
no matyti, tai Vasario 16 
svarbiausia užduotis.

Neatsimenam kovų, ir 
įtampos, ir džiaugsmo, kuris 
lakstė Lietuvoje nepriklau
somybės laiku. Bet bandy
kim atsminti, žiūrėdami į 
tuos, kurie tikrai atsimena, 
bandykim pergyventi sapno 
išsipildymą. Nes mums re
tas sapnas tebeišsipildo, ir 
retas laimėjimas toks bran
gus ir toks auksinis, kaip

Ištikimybė
Knisuos po Chicagos uni

versiteto knygyno trečio 
aukšto lentynas. Suradęs 
’’Kalbos kultūros” (Vilniuje 
leidžiamas, skirtas lietuvių 
kalbos reikalams) naujuo
sius numerius nedelsiant 
nuskubu opesnius straips
nius kopijuoti. Netrukus tu
riu bevėstančią krūvą po- 
Eieriaus, perpildytą lietuvių 

albos žiniomis. Čia sužino
ma apie pasipūtimo reikš
mės posakius, ten apie tai
syklingą įvardžių vartoji
mą... Lietuvių kalbos išlai
kymas dažnai reikalauja ne
paprastų pastangų: neno
rom reikia prisipažinti, kad 
šeštadieninės mokyklos neį
stengia jų auklėtiniams pa
kankamai įskiepyti lietuviš
kos dvasios. Nežiūrint kaip 
bandome įsikalbėti, išeivijos 
lietuvių kalbos lygis yra 
labai kritęs. Ar yra priežas
čių, pasiteisinimu?

Spaudos draudimo laikai 
jau seniai baigėsi - galime 
laisvai spausdinti medžiagą 
lietuviškai. Tai kur pragai

šo GYVAS kalbos vartoji
mas? Atsakymas toks: pasi
teisinimų nėra, nebuvo ir 
nebus. Tačiau girdisi kalbos 
apie lietuviškumą be lietu
vių kalbos. Neužmirškime, 

Lietuvos išlaisvinimas. Gal 
bežiūrėdami išmoksim sva
joti didžias svajones, užsi
moti didiems darbams. Gal 
suprasim, kas yra tikrai at
siekti istorinį siekį. Ar mes, 
ar išeivijos vaikai, padary
sim ką verto atsiminti dau
giau negu 75 metus? Gal, ir 
gal ne...

... Iki tada, minėtam tuos, 
kurie svajojo, ir po ilgo koš
maro pabudo sapno išsipil
dyme. Jie iš tikrųjų herojai, 
ne vien dėl savo atsiekimų, 
bet ir dėl savo atsiminimų. 
Tie atsiminimai, nors ir ne 
mūsų, yra vienintelė rodyk
lė į tą dvasią, kuri leis ir 
mums sukurt savo Vasario 
16 dienas. Tokia rodyklė ne
pasinaudoję nebūsim verti 
jokių atsiminimų ir jokių 
minėjimų.

Janas Palubinskas 

kad tautos "kalboje gyvena 
bei veikia tautos vaizduotė, 
jos jausmai, jos protas, jos 
išmintis, ir jos patyrimas,” 
pasak A. Maceinos.Atsiža
dėdami kalbos, atsižadėsim 
ir tų tautos sandų. Ta "lie
tuvybė” pasiliks labai dirb
tina. Netekus lietuvių kal
bos, nebebus ir prasmės iš
laikyti mūsų tautinį vienetą 
- prarasim tą vienybę, kuri 
mus jungia. Neapsigaudinė- 
kime - be lietuvių kalbos 
dings kartu lietuviai. Lietu
va teegzistuos kaip grynai 
geografinis žemės plotas, 
nedaugiau. Kalbos išlaiky
mas reikalauja atkaklumo, 
atsparumo - pasiduodami iš
duosime tautą. Beveik vie
nintelė galimybė lietuvių 
kalbai išlikti mūsų tarpe yra 
lietuviškų šeimų kūrimas, 
kuriose būtų kalbama lietu
viškai, atkurta lietuviška 
aplinka. Jokia šeštadieninė 
mokykla, nepaisant jos gali
mos aukštos kokybės, ne is
torija per 30 dienų į metus 
išmokyti vaiką lietuviškai - 
vadovėlio skaitymas nieka
dos neatstos gyvos kalbos. 
Ar apsispręsim už garbę, ar 
gėdą? Išdaviku savo tautos 
niekas nenori būti.

Pasimokykime iš praei-

Mielas 
jaunime!

Vasario 16 yra lietuvių 
tautos svarbiausia šventė. 
Tai diena, kada švenčiame 
Lietuvos nepriklausomybę, 
prisimenam, kaip mūsų 
tėvai; tėvukai, ir proseneliai 
gyveno Lietuvoje, ir gerbia
me tuos, kurie kovojo ir 
žuvo už Lietuvos laisvę.

Vasario 16 yra daug dau
giau negu diena, kada ger
biame savo didvyrius iš pra
eities, mes taip pat gerbia
me visus tuos, kurie šian
dien aukojas už mūsų bran
gią tėvynę Lietuvą. Mel
džiamės už visus tuos, kurie 
priešinasi prieš okupantą, 
meiliomis rankomis spaus
dina ir platina LKB Kroniką, 
kenčia ir žūsta, kad Lietuvos 
pasaulis nepamištų, ir kelia 
tautinę sąmonę, kad Lietuva 
nepranyktų lietuvių širdyse.

Vasario 16 suteikia mums 
progą pergalvoti mūsų tau
tos dabartį, pasisemti stip
rybės iš mūsų tautos gar
bingos praeities, ir su at
naujintu ryžtu žengti drąsiai 
į ateitį.

Šitokiai svarbiai šventei 
reikia pasiruošti. Todėl, 
kviečiu visus perskaityti Li
no Palubinsko ir Gyčio Liu- 
levičiaus išdėstytas mintis 
liečiančias Vasario 16-tos 
šventę ir mūsų lietuvybę!

Linkiu visiems maloniai ir 
prasmingai praleisti šių 
metų Vasario 16-tą!

TEŽYDI VĖLIAI 
LIETUVA!

Ginta Palubinskaitė 
PLJS Korespondentų 
Kolektyvo pirmininkė

ties. XIX amžiuje Lietuva 
pamažėle nyko, nes nyko jos 
kalba. Be Basanavičiaus bū
tumėm pasukę jotvingių li
kimo keliu. Neapsimoka ri
zikuoti savo turto praradi
mu - būkime ištikimi. Tad 
kalbėkime, rašykime, skai
tykime, galvokime, sapnuo
kime, ir mylėkime lietuviš
kai!

Gytis Liulevičius

Los Angeles
POLITINIŲ STUDIJŲ 

SAVAITGALIS

1984 m. liepos 20-22 d., 
Los Angelėje, PLJS ruošia 
Politinių Studijų Savaitgalį. 
Šis studijų savaitgalis įvyks 
savaitė prieš olimpiados ati
darymą. Dėmesys bus skir
tas paruošti jaunimą politi
nei veiklai: išmokinti konk
rečius veiklos metodus, de
monstracijų ruošą, televizi
jos ir spaudos kontaktų 
svarbą. Olimpiados metu 
įvykdysime projektus ku
riuos tik galima įvykdyti 
viešai ir legaliai laisvajame 
pasaulyje.
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Įsidėmėkite:
Beliko tik 10 mėnesių iki

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ DIENŲ 
Canberroje!

Melb. Dainos Sambūrio
Leonas Baltrūnas

veikloj
Nors dar tik 1984-jų metų 

pradžia, bet Melbourne Dai
nos Sambūrio gyvenimas 
verda garuodamas. Abidvi 
Sambūrio dirigentės jau 
spėjo paruošti 1984-jų metų 
repertuarą ir, trečiadienių 
vakarais, repeticijose, at
skirais balsais, jau šlifuoja
mos busimosios meliodijos, o 
Vasario 16-sios minėjime, 
balsingai, sklandžiai ir jau
dinančiai nuskambėjo trys 
naujai paruoštos dainos, ku
rias, gausiai susirinkusi vi
suomenė, su dėkingumu ir 
dideliu pasitenkinimu iš
klausė.

Malonu pastebėti, kad 
Sambūrio sąstatas ne tik 
kad išsilaikė, bet net sustip- 
'rėjo. Daug šilumos įnešė 
naujai įstojusi p. Danguolė 
Baltutienė, kurios balse dar 
jaučiasi Lietuvos laukų ir 
pievų šlamėjimas, nes tai 
dar nauja ’’gegutė” neper
seniausiai atskridusi iš tė
vynės. Drąsiai ir tvirtai 
skamba balsas naujai įstoju
sio Alfonso Kontvainio. Be 
jų nusimato dar keli nauji 
balsai. Tokiu būdu, Melb.

Dainos Sambūris tvirtai 
įžengė į Naujuosius Metus.

Vasario pradžioje, p. 
Prašmutų vasarnamyje, 
prie jūros, suorganizuota 
Sambūrio gegužinė, kur prie 
vaišingai apkrautų stalų, 
krūmų ir medžių pavėsyje, 
skambėjo nekoncertinės 
dainos, o linksmi pasipasa
kojimai iš Sambūrio gyveni
mo, juokais kirkino visus 
susirinkusius. Kad sambū- 
riečiai moka gražiai dainuo
ti, tą mes visi žinome, bet 
kad jie neskęsta jūroje - to 
nevisi žinojo. Birutei Praš- 
mutaitei vadovaujant, visi 
subrido į jūrą, ir jų juoką ir 
klyksmą, tikriausiai -ir Mel
bourne Lietuvių Namuose 
buvo galima girdėti. Tik čia 
paaiškėjo, kurios Sambūrio 
gražuolės yra jautriausia 
kūno oda, nes kaitrioji saulė 
negailėdama svilino kūnus, 
bet tik vienos sambūrietės 
veidelis taip gražiai įraudo, 
kad ilgam nereikės naudotis 
’’make up”.

Paskutinę dieną prieš 
užgavėnes, Sambūris kvie
čia visus melbourniškius ir 

apylinkių tautiečius į tradi
cinį BLYNŲ VAKARĄ ko
vo 6-tą dieną Lietuvių Na
muose. Vakaro pradžia 7 
vai. Neoficialioje programo
je girdėsite dainų daineles, 
negirdėtų ir nematytų 
instrumentų muziką, anek
dotus, pasakas, o pagrindinė 
programos dalis - užgavėni- 
nis atsivalgymas blynais, 
kuriuos paruoš Sambūrio 
nepakeičiamos kulinarės. 
Nors tai antradienio vaka
ras, bet tokia proga tautie
čiai turėtų užmiršti televi
ziją ir kitus privačių namų 
patogumus ir, laikanti mūsų 
senoviškų tradicijų, turėtų 
ateiti pabendrauti su mūsų 
dainininkais ir nuotaikingai 
atšvęsti užgavėnes. Taigi, 
įrodykime, kad dar neuž
miršome senų tautinių 
papročių ir, kad mylime sa
vo dainininkus, kurie gyve
na ne tik sau, bet ir mtftns 
Jadeda neužsnūsti savo 
iaute, bet per lietuviškas 

dainas nuolatos mums pri
mena, kas esame ir iš kur 
esame atvykę.

Kovo 6-tą dieną, visi į 
Lietuvių Namus Melbourne.

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 Vi % 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.

SPAUDA YRA LIETUVYBĖS ATRAMA -
PALAIKYK JĄ!

LESINTOJAS IR KARVELIS
Petras Melnikas

Senam Kizeikai beriant 
trupinius karveliui, šone ant 
kito suolo sučežėjo kito pen
sininko laikraštis, o jo mais
to likučiai su sviestainio po
pierium iškrito iš jo rankų. 
Bet jis nepasilenkė jų pakel
ti. Jis žino apie ratilus aky
se, kurie po pasilenkimo 
jam ateidavo.

Kad ir pusėtinai matyda
mas, Kizeika atpažino tą 
patį karvelį, kuris striktelė
jo prie parko suolo, dairyda
masis palenkė galvutę, pa- 
tukseno trupinius snapu ir į 
jį įsistebeilino. Kizeika pasi
lenkė, ištiesė ranką į karve
lį, norėdamas paglostyti, bet 
tas plastelėjo sparnais, šok
damas atgal.

Matai... Ima jau kelinti 
metai, bet neprisiliesk, Ki
zeika pagalvojo. Bet, ką gi... 
Ir jis motinos penimas, 
griebdavo šaukštą iš jos 
rankų, apsidrėbdamas save 
koše. Tai lyg mažųjų nepri
klausomybė, nepasitikėji
mas...

Saulė parke buvo silpna, 
bet jis, kaip vakar, vis pra
kaitavo. Mažas svaigulys jį 
lėtai, bet nuožmiai glėbė. Jis 
tam nesipriešino, lyg palik
damas savo likusias jėgas 
kažkokiai ilgai atidėliojamai 
kovai. Jis matė, kaip karve
lis krestelėjo galva, ją stuk
telėjo ir viena rausva akim 
sekė savo apmirusio lesinto
jo judesius ir alsavimą.

— štisšš, — Kizeika trep
telėjo koja. — Šalin. Nėra 
daugiau.

Karvelis plačiai išskėtė 
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sparnus, atrodė, ims keltis, 
nuskris, ir Kizeika jo dau
giau nebematys. Ir gal 
laikas, gal jam ir reikėtų nuo 
jo nuskristi. Gal laikas bėgti 
nuo nepastovaus lesintojo, 
vis daugiau kankinamo se
natvės, bejėgiškumo ir gė
los. Ir tokių nesmagių min
čių, karveli, tad, jei tu su
prastum, čia daugiau pas 
mane nebeatskristum. Bet 
kol kas tupėk, karveli. Ką gi, 
tu kantrus.

Kažkur,. nepertoliausiai, 
ant pievos Kizeika girdėjo 
vaikų krykštavimą, iš ten 
retkarčiais ateidavo duslus 
futbolo tuksenimas, lyg toli
mo paradinio būgno dūžiai. 
Šalimais kosėjo ir čežėjo 
laikraščiu kitas nuolat čia 
ateinantis žmogus. Atsilošus 
ir į bedugnę mėlumą įsižiū
rėjus, silpnose akyse 
šmėkšteldavo baltos 
sprausminio lėktuvo juos
tos, kurių piešinį jis sekda
vo, tik retkarčiais girdėda
mas ūžimą. Sekdamas lėtai 
išsitrinančias baltas juostas 
ir negirdėdamas ūžimo, jis 
galvojo, kad kada nors ateis 
ta nesmagi diena, kai jis 
nieko negirdės, kai jam su
riš, kaip luošam karveliui 
sparnus, kad daugiau ne- 
plasnotų, ir snapelį atidarę jį 
kur nors su užuojauta pe
nės...

Jam įvairių staigmenų 
nebuvo pagailėta... Aštuo
niasdešimt metų seniui 
miršta keliasdešimt metų 
jaunesnė žmona. Kiek ji sir
go, vargšelė, šešis paskuti

nius mėnesius išgulėjo dar 
ligoninėj. Ir įsiskolino dėl to 
Kizeika. Apdraudimo įstaiga 
dalį sumokėjo — likusius, tik 
pardavęs namą ir į nykią, 
nesvetingą vietą savo mantą 
atsikėlęs, jis šiaip taip pa
dengė skolas. Ir nuo tada, 
jau prieš kelis metus, vieni
šas nejautė tikslo stumdytis 
iš vienos gatvės į kitą ar į vis 
siaurėjančius gyvenimo ak
lagatvius, vedančius į kaž
kokį galutinį jo tašką. Sunku 
prastumti net vieną dieną 
iki nakties. Gėlus drebąs 
kūnas buvo našta jam — bus 
kada nors ir kitiems. Tad, ar 
negeriau, kad jis kitų savimi 
neužkrautų? Kad dar prieš 
kitų globą jis pats sau už
dangą nuleistų? Jo kelias 
suktelėjo visai į šoną, jis 
kartojasi, ir kažkas karčioje 
burnoje voliojasi.

— Dar nemirei? — Buvęs 
pavaldinys, kažkoks balka- 
nas, taip jį pasveikina, kai 
jis senus draugus darbovie
tėje aplanko. Retai ir ten 
užeina. Įmonėje kietai dir
bęs, pavedus kokį darbą, 
griežtai kitus varinėjęs. Ki
zeika buvo ištikimas tiem, 
kurie ką nors nurodydavo, 
kas jį atlygindavo... Bet da
bar jis abejoja, galvodamas, 
ar vertėjo taip elgtis su pa
valdiniu, veržtis ir apie at
lyginimą vien tegalvoti. 
Balkanas kažkokios skriau
dos dar nepamiršo.

Gerai, kad kartais pa
kviečia marti, bet apsilan
kius sunku susišnekėti su 
sūnum. Nenuorama, vis 
šokdamas iš vieno darbo į 
kokį biznį, blogiau už krūti

nėn atstatytą juodą dvi
vamzdį, sūnus, kaip medžio
tojas, iš Kizeikos išlupo li
kusius parduoto namo tūks
tantėlius. Kizeika stengiasi 
dar apie beisbolą ar auto
mašinas su sūnum pakalbėti, 
bet jo kalba, lyg užkerėta, 
dažnai nukrypsta į save, į 
paliktą kraštą, pasitrauki
mus ir lagerius, Piktai 
gnybdamas savo koją, Ki
zeika stengiasi nukreipti 
pašnekesį į ’’čia”, į dienos 
aktualijas, bet retai tas jam 
pasiseka. Išėjęs iš sūnaus, 
tamsioje gatvėje vengdamas 
susidurti su tamsiais gaiva
lais, jis atseka pašnekesio 
gijas ir nežino, kada ir kodėl 
jis ten užlūžo ir išėjo į lan
kas.

— Užuojauta dėl žmonos...
— Dar dirbantis, vis užsiė
męs Zerka sutiktas pasakė.
— Nekaip atrodai. Ką?... tik 
nesakyk man, kad nori nusi
leisti sau uždangą. Netikiu. 
Tai kvailystė. Gyvenimas 
yra kova. Kaip tai ’’nėra dėl 
ko gyventi?” Tu sau kažkur 
meluoji, norėdamas išmelžti 
mano pritarimą. Ar neturi 
draugų? (Kodėl šalinies, Ki
zeikos viduje šaukė balsas). 
Neturi noro nei dvasios pa
gerinti? Kultūros? Pakovoti 
su dvasios priešais, dalykų 
sau patvarkyti?

Viešpatie, kodėl draugai 
tokie dirbtiniai.

— Ką? — Daktaras, ir tas 
išplėtė akis. — Tik pagal
vok: toks jau yra gyveni
mas. Esi atsakomingas ki
tiems. Gyvenk ir lauk (už
dangos nusileidimo, dakta
re?) Gavai gyvybę iš kažkur. 
Ji Dievo, jei tiki. Negi sun
kėjant kovai, kai esi prispir
tas prie sienos, imsi ir pasi
duosi? Ar tik jaunam ir 
sveikam yra duota gyvybė? 

Jei tavo, amžiną atilsį jai, 
žmona taip būtų galvojus ir 
padarius, kaip ji tau atrody
tų dabar? Sprendimą palik 
tam, iš ko viską esi gavęs...

Tolimo futbolinio būgno 
dūžiai sustiprėja. Ant greti
mo suoliuko sučeži versda
mas kitą laikraščio puslapį 
nuolat čia sėdintis žmogus. 
Kizeikai jis atrodo ne toks 
jau senas, ant rankos jam 
kabo variu išmušta lazda. 
Kizeika tik retkarčiais į jį 
atsigręžta. Tas jo nuolatinis 
laikraščio vertimas, . atsi- 
krenkštimas, suolo brakšte
lėjimas, baksnojimas lazda, 
įkyrų karvelį varinėjant, 
Kizeiką retkarčiais pažadi
na.

Nuvytas karvelis, atrodo, 
kažko jau nerimauja. Kizei
ka nežino, ar gamta, ar jis’ 
karščiuoja? Gelsvos saulės 
jau nebėra, parke ir medžių 
viršūnėse kažkodėl viskas 
temsta, bet prakaitas jam 
varva, vakarykštis svaigu
lys vis savin glemžia, jis pa
juda ir, paieškojęs po kiše
nes, išsiima suglamžytą no
sinę.

— Našta nenori būti? — 
po vakarykščio priepuolio 
per išpažintį jam pasakė ku
nigas. Kizeika juto jo alsavi
mą ir bažnytinių rūbų 
kvapą. — Gerai. Bet tai tik 
gal negeras motyvas. Žmo
gau, aš esu dar stiprus, — 
kalbėjo susijaudinęs kuni
gas, — dar galiu duoti ki
tiems, neimdamas iš jų nie
ko. Dabar man tai lengva. 
Nebus lengva ir man kada 
nors būti silpnam ir imti iš 
kitų. Bet silpnumo valando
se, kas žino, gal išmoksiu 
nusižeminimo ir draugų 
reikšmę. Jei aš kada atsisa-

Nukelta į psl. 7

6



Lietuvių kalba — kam?
LI. Davis

(Žodis per liet, radiją Adelaidėje)

1. ’’Kalbų mokymasis 
vysto kiekviename žmoguje 
kalbų sandaros supratimą. 
Mes išmokstame atpažinti 
lygmeninius ir skirtingus 
veiksmus, atrinkti atitikme
nis, suderinti skirtingus 
duomenis, operuoti įvairiom 
hipotezėm ir daryti spren
dimus, vadovaujantis įvai
riomis prielaidomis. Visa tai 
mums padeda išvystyti sa
vitą galvoseną.

2. Kalbos mokėjimas 
mums taip pat padeda 
bendrauti su kitais žmonė
mis, kalbančiais ta pačia 
kalba. Mes pasijuntame esą 
grandinės dalelė, kuri riša 
žmoniją. O be to, išmoksta
me geriau suprasti bendra- 
taučius ir kitataučius, nes 
mumyse išsivysto geresnis 
supratimas, o su juo ir tole
rantiškumas.

3. Neužmirškime taip pat, 
kad norint pilnai išvystyti 
savo asmenybę, reikia turėti 
savo identitetą, savo tapa
tybę ir priklausomumo 
jausmą. O priklausyti gali 
tik savo tautai. Tad kalbos ir 
jos kultūros bei civilizacijos 
mokymasis yra viena iš 
svarbiausių veiksnių asme
nybės ugdyme.

Tad kalbų mokymasis la
vina net tiktai protą, bet ir 
asmenybę ir sukaupia sva
rius indėlius kiekviename 
žmoguje”.

Panašiais žodžiais buvo 
kreiptasi į Pietų Australijo
je gyvenantį jaunimą per 
radijo valandėles ir per vie

KAS LIETUVIŠKAI NEKALBA, 
TAS LIETUVIŠKAI IR NEGALVOJA. 
KAS LIETUVIŠKAI NEGALVOJA, 
TAS LIETUVIŠKAI IR NEGYVENA!

Lesintojas...
Atkelta iš psl. 6 

kyšiu būti silpnu ir neleisiu 
kitiems man padėti, ar tai 
nekils iš mano išdidumo, iš
didumo manyje?..

Išdidumas... Kizeika už 
išdidumą ir vaikiškas niek
šybes motinos buvo klupdo
mas prieš Šventą Paveikslą. 
Visa esybe motinos nekęs
damas, jis klūpodavo ir 
Šventojo Paveikslo vis 
prašė jo motiną nubausti. 
Tik simpatiškas ir romus 
Šventojo veidas ir klūpančio 
Kizeikos išvargimas jį 
sutaikydavo su gauta baus
me ir jo išdidumas kažkodėl 
ištirpdavo...

—~ Baigsiu, — kimiai 
šnibždėjo kunigas. — Jei 
mielai norite dar kam nors 
padėti, kodėl negalite leisti 
kitiems jumis pasirūpinti?

Pasirūpinti... Visais, žmo
na, sūnum jis pasirūpino. 
Pasirūpinti, jei tokių yra. 
Pro akimis riedančius pra
kaito lašus jis matė karvelio 
siluetą, kuris stovėjo, dairė
si ir iš Kizeikos trupinių 
daugiau neprašė. Kitas pen
sininkas ant savo suolelio 
taipgi snaudė. Bet jam atėjo 
mintis: jei į šį parką, jei taip 
bus lemta, jis daugiau nebe
sugrįš? Jei jam kas blogo, 
kaip vakar, ims ir atsitiks? 
Ar pasirūpins kas šituo kar

tinius laikraščius. O dabar 
kreipiamės į visus tautie
čius, kurie turi mokyklinio 
amžiaus vaikų: Kodėl Jūsų 
vaikams nesimokyti lietuvių 
kalbos???

Į šį klausimą galima at
sakyti kitu klausimu. Kodėl 
iš viso mokomės? Ar ne dėl 
to, kad gautumėm geresnį 
darbą? Ar ne dėl to, kad pri
imtų į universitetą ir jį už
baigę gautumėm geresnį 
darbą? Daug labai dalykų, 
kurių mokomės mokyklose, 
bet ypač gimnazijoje, vėliau 
gyvenime nebevartojame. 
Juk eiliniam žmogui pilnai 
užtenka mokėti skaityti ir 
rašyti, na, ir aritmetikos, 
kiek jos išmokstame pra
džios mokykloje. Tad, kodėl 
mokomės? Atsakymo į šį 
klausimą reikia ieškoti ne 
paviršutiniškoje ir materia
listinėje plotmėje, bet 
mokslinėje.

Visi dalykai lavina protą 
ir ugdo protavimą ir žmo
gaus asmenybę. Žinoma, ne 
visi dalykai lavina tą pačią 
protavimo plėtotę. Paimki
me, kad ir aritmetiką - ji iš
vysto skaičiavimą ir su juo 
surištus veiksmus. 0 kalbų 
mokymasis lavina mus 
atpažinti panašius, diamet
raliai skirtingus veiksmus ir 
įvairiausius jų varijantus. 
Kalbų mokymasis yra savo
tiška proto gimnastika pa
čioje žemiausioje mokymosi 
stadijoje. 0 antra vertus jis 
mus moko logiškai galvoti ir 
prisilaikyti disciplinos. Viso 

veliu? Ir, kai žmogus ant 
kito suolo kostelėjo, Kizeika 
sunkiai kėlės, svyruodamas 
žengė lyg savo paskutinius 
žingsnius ir sustojo prie sė
dinčio žmogaus.

— Prašau, — Kizeika rodė 
jam karvelį. — Palesinkit jį. 
Jei aš čia neateisiu.

Žmogus keistai į jį pažiū
rėjo, bet linktelėjo galva.

Kizeika pakėlė skrybėlę ir 
nužingsniavo tuo pačiu ke
liu, iš kur karvelis jį maty
davo kasdien ateinant. Kaž
kur jis kiek susvyravo, lyg 
už nelygumo užsikabinęs, 
parkrito ir juto įsispaudusią 
į veidą žemę, kurios kvapas 
jam primindavo žydėjimą, 
derlių ir augimą. Joje dabar 
buvo baimė, galas, ir jis jos 
bijojo. Aitrus žemės kvapas 
jį supurtė, jis krustelėjo, at
siklaupė ant kelių ir, remda
masis rankom prie jo lim- 
pančion žemėn, likusiom jė
gom su ryžtu nuo jos pasi
kėlė.

Karvelis tuo tarpu, lyg 
kažką nujausdamas, pakilo 
virš medžių viršūnių. Iš ten, 
iš aukštai girdėjosi metali
nio vanago šniokštimas, ant 
žolės vaikai gainiojo kamuo
lį, du žmonės aikštėje apie 
kažką pasikalbėjo. Nuleidęs 
snapą, karvelis vėl šovė 
aikštėn ir, žaibu pralėkda
mas prie šykštaus lesintojo 

•galvos, lyg stengėsi įsižiū
rėti ir atmintin įsispausti jo 
kietus veido bruožus. 

to išdavoje protavimas pasi
daro lankstesnis, logiškes
nis. Žmogus išmoksta geriau 
suderinti skirtingus duome
nis, atpažinti reikšmingus 
pavyzdžius (patterns) ir 
protauti keliose plotmėse. 
Anglai tai vadina ’cognitive 
patterning and divergent 
thinking ability”.

BET KODĖL MŪSŲ VAI
KAMS BŪTŲ PRAVARTU 
MOKYTIS LIETUVIŲ 

KALBOS?

Žiūrint grynai iš pedago
ginio taško, tai atrodo, kad 
mūsų jaunesnioji karta tik
tai gali pralošti, nesimokin- 
dama lietuvių kalbos. Ir į tai 
jau gan išsamiai yra atsaky
ta pradžioje šio straipsnio. 
Neužmirškime ir, kad lietu
vių kalba yra viena iš se
niausių indoeuropiečių kal
bų, kurioje yra issilaikiusių 
labai daug archaiškų formų. 
Mūsų vaikai išmoksta tokią 
sunkią kalbą žaisdami, kai 
kiti mokslininkai nemažai 
darbo įdeda, kol jos išmoks
ta. 0 lietuvių kalba yra labai 
svarbi kalbininkams, nes ji 
turbūt arčiausiai yra susiju
si su sanskrito kalba, kuri, 
taip bent kai kurie moksli
ninkai galvoja, yra savo 
ruožtu labai artima visai in
doeuropiečių prokalbei.

Žiūrint iš materialistinės 
pusės, irgi atrodo nelogiška 
nepasinaudoti tais pliusais, 
kuriuos savosios kalbos ži
nojimas duoda jaunimui, 
pav. jaunimo atstovai daly
vauja pasauliniuose jaunimo 
kongresuose, jaunimui duo
damos stipendijos pasimo
kyti Vasario 15 gimnazijoje 
Vakarų Vokietijoje. Jeigu 
pavyktų sudaryti Baltistikos 
fakultetą Monash universi
tete, mūsų bendruomenės 
neabejotinai norėtų padėti 
jaunimui stipendijomis ar 
kitomis pašalpomis. Austra
lijos Lietuvių Fondas, Kraš
to Valdyba ir kitos organi
zacijos skiria premijas ge
riausiai išlaikiusiems lietu
vių kalbos valstybinius eg
zaminus. Yra ir dar daug ki
tų progų, kur kalbos mokė
jimas, kad ir nebūtinas, bet 
vis dėlto padeda, pav. įvai
riose sporto organizacijose, 
tautinių šokių ansambliuose, 
o ypač skautų veikloje. Ta
čiau nepamirškime taip pat, 
kad geras lietuvių kalbos ži
nojimas brandos atestato 
egzaminuose gali labai padi
dinti taškų skaičių reikalin
gų matrikuliacijai. Kai kurie 
kandidatai tik ir gavo abi- 
tūrą per lietuvių kalbos 
žinojimą!!!

0 dėl lietuvybės ir tauti
nio susipratimo, tai norėtu
mėm pabrėžti, kad gali daug

Iš Pasaulio Laisvės Dienos demonstracijų Sydnejuje: pavergtųjų eisena KGB 
priežiūroje...
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Vandenų keliais
DAR VIENAS LIETUVIS 
KARALIŠKĄJAME
AUSTRALIJOS LAIVYNE

Pereitų metų gale Royal 
Australian Naval College 
H.M.A.S. Creswell, Jervis 
Bay, A.C.T., tradicinių iškil
mių ir parado metu, kuriuo
se dalyvavo vyriausias gu
bernatorius Sir Ninian 
Stephen, aukšti kariuome
nių pareigūnai, parlamenta
rai, bei visa eilė garbingų 
svečių, Raimondui Alek
sandrui Navakui buvo su
teiktas subleautenant 
laipsnis, Royal Australian 
Navy.

Šio įvykio liudininkai bu
vo ne tik iškilmėse dalyvavę 
oficialūs pareigūnai, bet ir 
pakviesti kadetų - studentų 
artimieji, - jų tarpe ir Rai
mondo šeima bei močiutė iš 
Adelaidės.

Ltn. R.A. Navakas

ko atsisakyti ir paneigti, bet 
savo senelių ir prosenelių i 
tikrai, kad ir norėdamas ne- ! 
gali atsikratyti. Brazytė- 
Bindokienė yra taip išsireiš
kusi savo knygoje ’’Viena 
pasaulyje”:

’’Tautybės negali atsikra
tyti. Todėl reikia susigy
venti su ta mintimi!”

DVIRAČIŲ IŠKYLA

Rugsėjo 25 d. vėl suruoš
ta skautų mėgstama dvira
čių iškyla. Kaip ir anksčiau - 
buvo parinktos įvairaus ilgio 
distancijų kelionės vyresnio 
ir jaunesnio amžiaus skau
tams, pagal jų jėgas. Kelio
nės laikas - maždaug 2 va
landos.

' Raimondas Aleksandras 
Navakas gimė 1962.5.25 
Adelaidėje, kur, šalia priva
lomosios vietinės mokyklos, 
lankė ir lietuvių savaitgalio 
darželį ir mokyldą. Abiejose 
mokyklose, o vėliau ir gim
nazijoje, pasižymėjo ramiu 
būdu bei dideliu pareigingu
mu. Lankydamas C.B.C. 
gimnaziją, gavo stipendiją 
stoti į Royal Australian 
Navy College, į kurią įstojo 
su 9 kitais, adelaidiškiais 
mokiniais. Nelengva augan
čiam jaunuoliui įsijungti į 
neįprastą, smarkiai discipli
nuotą gyvenimą, o dar sun
kiau studijuoti, neturint šei
mos šilto užnugario. Tą pa
juto ir Raimondas. Ir, anot 
jo, jei ne tėvų ir senelių pas
katinimas bei padrąsinimas, 
tai nebūtų ištesėjęs. Iš de
šimties, iš Adelaidės nuvy
kusių studentų, tik du, 
vienas iš jų Raimondas, bai
gė studijas. Raimondas už 
savo diplominį darbą, elekt
ros inžinerijos srity, gavo 
kreditą, įgydamas, jau 
anksčiau minėtą, suble
autenant laipsnį ir šiuo 
metu atlieka praktikos dar
bus ant laivo Cerberus.

Įveikęs studijų sunkumus, 
Raimondas jaučiasi laimin
gas įstojęs į jūrų laivyną. 
Galimas dalykas, kad patrau 
kimą į karįšką gyvenimą jis 
paveldėjo iš savo senelių, 
gen. V. Navako ir av. maj. 
VI. Petkūno, nors kitoje sri
tyje.

Linkime Raimondui at
siekti visko, ko jis trokšta, 
savo pasirinktoje karjeroje. 
Tikimės taip pat, kad jis ne
pamirš ir visad ir visur di- 
džiuosis savo lietuviška kil
me.

Janina Vabolienė

Puikus oras ir žalios, po 
ilgos sausros Canberros 
apylinkės, sudarė iškylai 
geras sąlygas. Truputį pa
vargę skautai susirinko prie 
ežero, kur jų laukė tėvai ir 
paruoštas valgis.

Pavalgius ir pailsėjus žai
dimai tęsėsi iki vėlaus vaka
ro.

R.D.

Atsiminkime: bet koks 
pasipriešinimas komunisti
nei agresijai jau yra kova už 
Lietuvos išlaisvinimą!
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Informacija
PRANEŠIMAS

Pranešame, kad šv. Kazi
miero 500 metų sukakties 
minėjimas įvyks Canberroje 
kovo 4 d. Pamaldos vyks st. 
Marys bažnyčioje Braddon 
12.30 vai. ir po to iškilmės 
Lietuvių Klube. Po minėji
mo ten pat skautų tuntas 
Baltija praves Kaziuko mu
gę.

Kviečiame visus dalyvauti 
mūsų tautos šventojo su
kaktuvinėse pamaldose ir 
minėjime.

trumpų laiką jos naudai 
buvo suaukota 250 dolerių.

Bibliotekos vadovybė dė
koja aukotojams ir aukas 
priima kiekvieną sekma
dienį darbo valandomis.

Parama lietuviškai moks
lo institucijai irgi yra kova 
už Lietuvą. Šiam tikslui au
kotojai bus skelbiami spau
doje. Kviečiame visus kiek 
galint remti gimnaziją. Au
kos nedelsiant persiunčia
mos Gimnazijai.

S.L.K. Bibliotekos 
Vadovybė

NAUJAS TEOLOGIJOS
DAKTARAS

Canberros Apyl. Valdyba

DAUG DUODI,
JEI GREITAI DUODI

Vos tik pereitame M.P. 
numeryje buvo paskelbtas 
atsišaukimas, kad Vasario 
16 gimnazija Vokietijoje 
reikalinga paramos, kaip tik 
Vasario 16 minėjimo proga 
eilė Sydnejaus tautiečių sa
vanoriškai kreipėsi į Syd. 
Liet. Klubo Bibliotekos va
dovybę, ar ji nepriimanti 
aukų gimnazijai ir per

Vasario 3 d. Angelicum 
universitete Romoje teolo
gijos daktaro laipsnį gavo 
kun. Pranas Dauknys už te
zę "Katalikų Bažnyčios re
zistencija Lietuvoje prieš 
religinį persekiojimą”. Svei
kiname naują daktarą ir lin
kime geriausios sėkmės.

SPORTO VAKARAS

Primename, kad Sydne- 
jaus sporto klubo Kovo me
tinis balius įvyks kovo 10 d., 
šeštadienį, Sydnejaus Liet.

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

DĖMESIO JAUNĄJA! KARTAI!!!
KOVO 2 D., PENKTADIENĮ,

Country Music 
NIGHT

WITH
JOHN McCALL BAND

(Daugiau apie šį orkestrą skaitykite po antrašte Sydnejaus 
'hz. Lietuviu Namuose)

PRAMOGA IR JAUNIEMS IR SENIEMS, IR PAŠOKTI, 
t PADAINUOTI, AR TIK ŠIAIP PASIKLAUSYTI!

Bilietai $ 2 asmeniui

Namuose Bankstowne. Ba
liuje patraukli muzika, ori
ginali programa, jaunatviš
ka nuotaika. Kovo parengi
mai visados buvo neeiliniai. 
Kviečiami visi!

JIE NUOŠIRDŽIAI REMIA 
SPAUDĄ

Gal vienintelė lietuviška 
organizacija, kuri per metus 
įvairiais kultūriniais paren-

SYDNEY LIETUVIŲ MOTERŲ SOC. GLOBOS DRAUGIJA 
maloniai visus kviečia dalyvauti Draugijos tradiciniame

gimais uždirbtus pinigus vėl 
gražina tai pačiai bendruo
menei, tik kitokia forma. Tai 
LKVS Ramovės Adelaidės 
skyrius, kuris toje kolonijoje 
kaip organizacija pats skait
lingiausias ir tuo pačiu ak
tyviausias. Kasmet Adelai
dės ramovėnai stambiomis 
sumomis paremia kitas or
ganizacijas ir ypač spaudą. 
Nebuvo užmiršta ir Mūsų 
Pastogė, kuri gavo iš Ade
laidės ramovėnų 50 dol. pa
ramos. Nuoširdžiai dėkoja
me.

PRANEŠIMAS

Užgavėnių blynų baliuje
kovo 3 d., šeštadienį, Lietuvių Namuose Bankstowne. Pradžia 7 vai.

Įdomi programa, turtinga loterija.
Įėjimas: $ 8 asmeniui. Pensininkams ir studentams - $ 5 (įskaitant blynus). 

Visi mielai laukiami ir kviečiami. Savo parengimuose Moterų Draugija dar 
niekad, neapvylė!

Valdyba

Syd. lietuvių pensininkų 
klubo nariams ir svečiams 
pranešame, kad pensininKų 
iešminė su blynais įvyks ko
vo 6 d., antradienį, 12 vai. A. 
Savickienės sodyboje, 82 
John St., Lidcombe. Malo
niai kviečiame visus daly
vauti.

Valdyba

SPORTAS PERTHE

P.L.S.K. ’’Tauro” golfo 
sekcija ir šiais metais ruošia 
Australijos lietuvių vyrų ir 
moterų golfo pirmenybes 
balandžio 21-mą ir 23-čią 
dienomis Perthe, Vak. 
Australijoj. Žaidynės vyks 
už jau įsteigtas pereinamas 
taures.

Kviečiami atvykti visi lie
tuviai golfininkai ir pasto
viai už lietuvių klubus lošią 
asmenys.

Atvykstantieji prašomi 
atsivežti savo sekcijų vado
vų (arba golfo klubų) 
patvirtintus lyginamuosius 
skaičius (handicaps).

Atvykę žaidėjai bus 
sutikti ir apgyvendinti 
Perthe.

Prašome visus atvyks
tančius nedelsiant regis
truotis pas "Tauro” golfo 
kapitoną, V. Klimaitį, ra
šant: 6 Dupont Ave., City 
Beach, W.A. 6015, arba 
telefonu 445 2020.

NEWCASTLE

NEWCASTLE DISKUSIJŲ 
KLUBE

Praėjusių 1983 metų N.D. 
Klubo veikla buvo užbaigta 
susirinkimu p.p. Butkų na
muose lapkričio 23 d. Prof. 
V. Doniela skaitė paskaitą 
"Lietuvių skaidymasis”, ku
rioje buvo nagrinėta šio 
reiškinio įsigalėjimas ir nei
giama įtaka mūsų tautos 
istorijoj. Prelegentas teigė, 
kad šis skaidymasis buvo 
pagrįstas ideologinio dog
matiškumo elementu, kuris 
atsirado lietuvių pasaulė
žiūroj su krikščionybe: 
kiekvienos ideologijos, reli
ginės ar politinės, dominuo
jančios savybės yra dogma
tiškumas ir netolerancija - 
viena tiesa, vienas kelias.

Išvystydamas temą prof. 
Doniela aptarė reikšmingus 
mūsų istorijos laikotarpius, 
kaip: viduramžių Lietuvos 
didžiųjų kunigaikščių epo
chą, kada konfliktai buvo

prie ’’Aušros” žlugimo. 
Dogmatiškumo dvasia pasi
reiškė ir nepr. Lietuvos lai
kotarpy; jo pradžioj dėtos 
pastangos įgyvendinti bun
dančias demokratines idėjas 
neturėjo pasisekimo ir Lie
tuva pasuko vienos ideolo
ginės grupės vedamu keliu.

Šiandien Lietuvoj viešpa
tauja kita, dar labiau dog
matiška komunizmo sant
varka; išeivijos lietuvių tar
pe vykstąs skaidymasis dėl 
ryšių su dabartine Lietuva 
yra sudėtinga problema.

Prof. Doniela svarstydamas 
ją užbaigia tokiu argumentu 
(cituoju iš paskaitos): ’’tu
rint omeny visas negatyvias 
tokių ryšių palaikymo puses, 
vistik visiškas atskilimas 
nuo tautos kamieno gali būti 
labiau nenaudingas; šį klau
simą sprendžiant reiktų va
dovautis ne siauru dogma
tiškumu, bet realiai pagal 
pliusų ir minusų išskaičiavi
mą. Užkietėjusi nuomonė 
dažniau veda į pralaimėjimą 
negu pergalę.”

Paskaita buvo įdomi ne

vien savo tema, bet ir savo 
šviežiu, objektyviu žvilgsniu 
į mūsų tautos istoriją, taip 
skirtinga nuo mūsų istorijos 
vadovėliuose perdėm ideali
zuoto Lietuvos istorijos įvy
kių ir asmenų pavaizdavimo.

* ♦
Pirmas šių metų susirin

kimas įvyks vasario 26 d. 6 
vai. vakaro p.p. Žukų na
muose. Paskaitą skaitys 
pats šeimininkas. Bus ren
kama D. Klubo nauja val
dyba.

Viktorija Kristensen

V. Klimaitis

BLYNAI... BLYNAI... TAI GARDUMYNAI!!!

Melbourne Dainos Sambūris maloniai kviečia visus į UŽGAVĖNIŲ DIENĄ
— kovo 6 d., antradienį, 7 vai. vak. ruošiamą

BLYNŲ VAKARĄ
Lietuvių Namuose, Nth. Melb.
LAUKSIME su skaniais blynais, dainomis, muzika ir gera nuotaika.

Melbourne Dainos Sambūris

PADĖKA

Nuoširdžiai dėkoju vi
siems mieliems draugams, 
artimiesiems ir pažįsta
miems, lankiusiems mane li
goninėje ir namuose. Ačiū 
už mielą prisiminimą, už do
vanėles, gėles ir paguodos 
bei pastiprinimo linkėjimus 
asmeniškai, laiškais ir kor
telėmis. Ypatinga mano pa
dėka Dr. V. Barkuvienei už 
rūpestingumą bei priežiūrą 
ligoninėje, kun. P. Martuzui 
už dvasinę paguodą.

Dar kartą visiems nuošir
džiai dėkoju.

Stasys Jankauskas

Mergaitė, turianti po de
šimt kavalierių ant kiekvie
no piršto dažniausia neranda 
tokio, kuris norėtų visos 
rankos.

nesudėtingi be ideologinių 
elementų ir Lietuvos valdo
vų užimtų žemių gyventojų 
traktavimas pasižymėjo tik
ra tolerancija. Po krikšto, 
įsigalėjusios krikščionybės 
laikotarpy išvystyta religinė 
netolerancija prarado Lie
tuvai rytų žemes. Nepalies
ta V. Europos apšvietos am
žiaus liberalinių idėjų, Lie
tuva taip ir liko persisunkusi 
viduramžių dogmatiškumo 
dvasia. 18 šimt. pabaigoj 
vykusio tautinio atbudimo 
metu lietuvių šviesuomenė 
pradėjo skaldytis, sykiu dėl 
golitinių - pragmatinių ir re

ginio dogmatizmo priežas
čių, kas eventualiai privedė

VISAIP
Sovietų Sąjungoje Stalino 

įpėdiniai, atkirsdami religi- 
ios gynėjams, klausdavo: 
TrKiek divizijų turi popie
žius?”. Įvairių religijų išpa
žinėjų, kurie pas sovietus 
brutaliai persekiojami, vir
šytų skaičiumi raudonąją 
armiją. Vien tik pavergtoje 
Lietuvoje pasirasė užtarda
mi pasmerktuosius kunigus 
virš 130.000 tikinčiųjų, kas 
sudalytų apie 13 sovietų 
divizijų. O kiek yra kitokių 
konfesijų žmonių, kurie 
priešinasi sovietų brukamai 
bedievybei! Bet kokio konf-

likto atveju sovietų viršūnės 
su tomis neuniformuotomis 
armijomis skaitosi-.

Lietuvos Šiauliai savo di
dumu yra ketvirtas Lietu
vos miestas su 130 000 gy
ventojų. Čia išplėtotas pra
monės centras, kur gamina
mi dviračiai, televizijos pri
imtuvai, odos išdirbiniai, 
baldai. Mieste veikia peda
goginis institutas, dramos 
teatras ir įvairūs kitokie 
pramoginiai kultūriniai pa
rengimai, kaip dailės paro
dos, tautotyros ir istorijos 
simpoziumai, koncertai ir kt.
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