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DIDŽIŲJŲ SANTYKIAI
Nauji paskyrimai Sovietų 

Sąjungoje

Pabaltiečių taryba

Po kiekvieno Sovietų Sąjungos 
komunistų partijos generalinio sekre
toriaus pasikeitimo, pradedant Brež- 
nev, Įsitvirtinimo valdžioje eiga buvo 
panaši: politbiuro išsirenka sekre
torių, jis sutvirtina savo poziciją i 
politbiuro Įvesdindamas daugiau savo 
sėbrų, sušaukiami partijos Centro 
komiteto ir Aukščiausio sovieto 
posėdžiai, kurie patvirtina Įvykusius 
pasikeitimus ir naująjį sekretorių 
"išrenka" Aukščiausio sovieto prezi
diumo pirmininku. Kadangi Sovietų 
Sąjungoje visa valdžia sukoncentruota 
politbiure, minister! ų tarybos pirmi
ninko vieta nesvarbi.

Nėra svarbi nė Aukščiausio sovieto 
pirmininko vieta. Sakoma, kad Brež- 
nev pasidarė pirmininku norėdamas, 
kad lankantis užsienyje, jis būtų 
priimamas kaip valstybės prezidentas, 
su visom atitinkamom ceremonijom. Jo 
ydomis pasekė Andropov ir Černen
ko. Prezidentais jie pasidarė grečiau 
už Brežnev.

Gorbačiov eina kitu keliu. I 
prezidentus Įstūmęs Gromyko, užsie
nio reikalus tvarkyti atidavė polit
biuro naujokui, gruzinui Šavardnadze, 
toje srityje neturėjusiam jokio paty
rimo. Aiškinama, kad Gorbačiov noris 
pats turėti daugiau (takos užsienio 
politikos formulavime. Kol kas, išsky
rus atsargius žingsnius diplomatinių 
santykių su Izraeliu atstatyme, naujo 
nieko nejaučiama.

Kitas (domus paskyrimas Įvyko 
militarinėje srityje, Černenko valdy
mo laiku iš Vyriausio štabo viršininko 
pareigų atstatytas maršalas Ogarkov 
dabar paskirtas Varšuvos pakto pajė
gų vadu, kas automatiškai reiškia jo 
buvimą vienu iš pirmųjų gynybos 
ministerio maršalo Sokolov padėjėjų.

Maršalas Ogarkov Aukščiausiame 
soviete "atstovauja" Kauno rinkiminę 
apygardą. Visas jo "atstovavimas" 
susideda iš atvažiavimo i Kauną ir 
pasakymo kalbos buvusioje Lietuvos 
Karo mokykloje esantiems parašiu
tininkų daliniams.

Vakaruose jis pagarsėjo 1983 me
tais, kada, Tolimuose rytuose nušovus 
keleivini Korėjos lėktuvą, jis spaudos 
konferencijoje aiškino sovietinę nušo
vimo versiją. Staigus jo pažeminimas 
pareigose, atrodo, (vyko dėl nesu
tarimo su tuolaikiniu gynybos minis- 
teriu maršalu Ustinov strateginiais 
klausimais.

Jau nuo 1977 metų Ogarkov 
(vairiomis progomis išreiškė nuomonę, 
kad Sovietų Sąjunga ne tik galėtų 
išlikti po atominio karo, bet ir jj 
laimėti, su sąlyga, kad kariuomenės 
reikalai būtų statomi ne tik aukščiau 
vartotojų prekių, bet ir sunkiosios 
pramonės bei žemės ūkio vystymo. Jo 
nuomonė tuo laiku neatitiko politbiuro 
nuomonei, kad atominiame kare 
Įvyktų abi šalis sunaikinimas ir jo 
laimėti neįmanoma. Aišku, politbiuro 
nuomonė nulėmė ir 1984 metais 
partija maršalą nužemino pareigose, o 

laikraštyje "Izvestije" jis pripažino, 
kadjjūtų savižudiška pradėti atomini 
karą. Maršalas Ustinov, kuris savo 
laipsni gavo būdamas ne rikiuotės 
karininku, bet politiniu vadovu, tuom 
užtikrino partijos pirmumą kariniuose 
reikaluose.

Bet ir Ustinov, ir Černenko jau 
mirė. Ogarkov grįžimas gali reikšti 
naujojo generalinio sekretoriaus norą 
per naujoką užsienio reikalų minister! 
Įtaigoti tą sritį, o per "reabilituotą" 
buvusį štabo viršininką kontroliuoti 
kariuomenę.

Po Chruščiov nusileidimo prezi
dentui Kennedy Kuboje 1962 m. 
Sovietų Sąjungos užsienio politikos 
agresyvumas augo su jos militarinių 
pajėgų stiprinimu visose srityse. Prez. 
Kennedy sekusieji Amerikos prezi
dentai, dėl JAV įsivėlimo Vietname, 
su Sovietų Sąjunga bandė vesti taip 
vadinamą "detente" politiką, kuri 
sovietų buvo interpretuojama, nesiki
šimu į jų valdomų kraštų reikalus, bet 
pasilaikymu teisės remti "išsilais
vinimo" karus bet kur pasaulyje. To 
pasėkoje į jų įtakos sferą Azijoje 
pateko Vietnamas, Laos ir Kambodija, 
Afrikoje Angola, Mozambique, Etio
pija ir Šiaurės Jemen (North Yemen), 
Pietų Amerikoje Nikaragua ir beveik 
Grenada ir Salvador.

1979 metais, Sovietų Sąjungai 
įžengus į Afganistaną ir Lenkijoje 
vykstant darbininkų judėjimo sukel
tam pasipriešinimui, "detente" pasi
baigė ir iniciatyva perėjo į ameri
kiečių rankas.

Bet neužilgo JAV valstybės depar
tamentas (užsienio reikalams) savo 
visas pastangas turėjo dėti Teherane 
laikomų įkaitų išlaisvinimui. Nuo to 
laiko panašių krizių daugėja. Tarp
tautinis terorizmas suparaližuoja 
amerikiečių iniciatyvas, palikdamas 
laisvas rankas sovietams.

Po paskutiniųjų paskyrimų, į "vir
šūnių" pasitarimą su JAV prez. 
Reagan, politbiuro sekretorius Gor
bačiov atvyks neabejodamas savo 
padėtimi sovietinėje hierarchijoje.
B AL TUOS Z YGIS

Sydney radijo stotis 2GB, liepos 29 
rytiniame žinių biuletenyje iš Lon
dono pranešė, kad per Suomijos 
sostinėje Helsinki įvykusią lietuvių, 
latvių ir estų demonstraciją buvo 
suimti trys žmonės, Vienas jų 
akredituoto Lietuvos pasiuntinio Di
džiajai Britanijai A. B a lieko sūnus. 
Kartu suareštuotos dvi moterys: 
lietuvė ir latvė.

Sovietų Sąjungos vyriausybė dėl 
šios demonstracijos išreiškė nepasi
tenkinimą.

Demonstracijos dalyviai buvo pa- 
baltiečiai atvykę į Suomiją laivu iš 
Stockholm, dalyvaują Baltijos laisvės 
ir ryžto žygyje.

Po areštų demonstracija vyko 
ramiai ir taikingai ir baigėsi padedant 
vainikus prie paminklo žuvusiems.

Rugsėjo 18 Australijos sosti nėję 
Canberra Australijos pabaltiečių ta
ryba (The Baltic Council of Australia) 
ruošia konferenciją, kurioje bus 
svarstomi Pabaltijo valstybių oku
pacijos reikalai ir Pabaltijo rezoliu
cijos pravedimas Australijos parla
mento Žemuosiuose rūmuose.

Konferencijai jau yra užsakytos 
Canberra Lietuvių klubo patalpos.

Po konferencijos vyksiančiuose Pa
baltiečių pietuose jau pasižadėjo 
dalyvauti Australijos biznio tarybos 
pirmininkas, žymus industrialistas es
tas Sir Arvi Parbo, Darbo partijos 
dešiniojo sparno vienas vadovaujančių 
politikų senatorius G.F. Richardson iš 
N.S.W. ir nepriklausomas sen. B. 
Harradine iš Tasmanijos.

Konferencijoje yra kviečiami daly
vauti delegatai iš visų Pabaltiečių 
tarybų Australijoje, kitų pabaltiečių 
organizacijų atstovai, ir įtakingi

KAUNO PILIS ŠIANDIEN

DEMONSTRACIJOS RYGOJE

Kaip praneša "Briviba", gegužės 9 
ir 15 dienomis Rygoje įvyko susirė
mimas tarp latvių jaunuolių ir 
milicijos. Keliems šimtams jaunuolių 
žygiuojant prie Latvijos karo muzie
jaus ir reikalaujant, kad rusai pasi
trauktų iš Latvijos, juos puolė 
milicininkai. Apie 300 latvių buvo 
suimta, o trys rusai buvo įmesti į 
Dauguvą.

Svarbus pranešimas
Pranešame, kad dabartinis "Mūsų pastogės" redaktorius Jonas Maša- 

nauskas iš redaktoriaus pareigų pasitraukia ir grįžta į Melbourne.
"MŪSŲ PASTOGEI” SKUBIAI REIKALINGAS PASTOVUS RE

DAKTORIUS. Suinteresuotieji prašomi siųsti pareiškimus Lietuvių 
bendruomenės spaudos sąjungai adresu Box 550, P.O. Bankstown, 
N.S.W., 2200 iki 1985 rugpjūčio 12 dienos. Vėliau prisiųsti pareiškimai 
nebus svarstomi.

Dėl sąlygų ir smulkesnės informacijos skambint? Dr. B. Vingiliui 
telefonu (02) 602-6358 arba Vytautui Patašiui, tel. (02) 558-4640 po 8 
vai. vakaro.

B. Vingilis
LBSS Pirmininkas

individai.
Liberalas parlamento narys W.M. 

Hodgman QC dalyvaus Kopenhagos 
tribunole, tyrinėjančiame sovietų nu
sikaltimus Pabaltijo valstybėse.

Tasmanijoje esanti HELLP Asso
ciation padėkojo Pabaltiečių tarybai 
už $ 500 paramą, bet pasiūlymo 
bendradarbiauti, skelbiant Pa
baltiečių tarybos veiklą HELLP 
Association leidžiamame "Baltic 
News", nepriėmė.

Pabaltiečių taryba nutarė pati imtis 
žygių išleisti savo žinių biuletenį.

Konferencijoje yra kviečiami daly
vauti delegatai iš visų Pabaltiečių 
tarybų Australijoje, kitų pabaltiečių 
organizacijų atstovai, ir įtakingi 
individai.

Australijos pabaltiečių taryboje 
lietuvius atstovauja sydnėjiškiai 
Laurie Cox, Vytautas Patašius ir 
Kastytis Stašionis.

BRITAI APIE TRIBUNOLĄ

"Daily Telegraph" (VII.22) Kopen
hagos korespondentas pranešė, kad 
Sov. Sąjungos spauda ir radijas 
pradėjo pulti Daniją, Suomiją ir 
Švediją, kad jos leido suruošti 
Kopenhagoje Sov. Sąjungą smerkiantį 
teismą ir Baltijos taikos žygį.

Straipsnyje smulkiau aprašytas Sov. 
Sąjungos nusikaltimas prijungiant 
Baltijos valstybes prie Sov. Sąjungos.

"E.L."
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Nuo 1629 iki 1639 m. Klaipėdą 
valdė švedai. Švedų palaikomas eiek- 
torius Friedrich Wilhelm atsisakė nuo 
priklausomumo Lenkijai. Lenkija buvo 
priversta patvirtinti naujai susi
dariusią padėtį Olivos taikoje 1660 m. 
Antrojo švedų karo metu elektorius 
Friedrich III 1701 m. pasiskelbė 
Prūsijos karaliumi, priimdamas Frie
drich I vardą. Karai, maras ir badas 
buvo žiauriai nuterioję kraštą. Jis 
buvo apytuštis. Spėliojama, kad nuo 
1709 iki 1710 m. nuo maro vien tik 
Rytų Prūsijoje mirė apie 150,000 
gyventojų. Karalius kvietė Vokietijos 
piliečius apsigyventi jo valdomuose 
plotuose, prižadėdamas jiems leng
vatų. Vietiniai lietuviai gyventojai ir 
vėl liko antraeiliais. Jiems buvo 
draudžiama nešioti vokiškus rūbus, jų 
algos buvo žymiai mažesnės. Jei kas 
mokėjo lietuviams tas pačias algas 
kaip vokiečiams, tam grėsė kalėjimo 
bausmė. Vokiečių kolonistams buvo 
draudžiama bendrauti su lietuviais, iš 
baimės, kad jie ncsulietuvėtų. Kolo
nistai turėjo gyventi atskiruose kai
muose. Jiems buvo uždrausta mokytis 
lietuvių kalbos ir net rengtis kaip 
lietuviai baudžiauninkai rengdavosi. 
Valdovai siekė kuo greičiau suvo
kietinti kraštą. Vienas iš efektin
giausių vokietinimo ginklų buvo 
religija. 1547 m. Karaliaučiuje iš
leistas Martyno Mažvydo katekizmas 
"Catechismusa prasti Szadei...", mūsų 
pirmasis rašytinės kalbos paminklas ir

Klaipėdos Vytauto Didžiojo 
1653 m. atspausdinta Daniel Klein 
gramatika buvo pagrindinės mokslo 
knygos 1725 m. įsteigtoje seminarijoje 
Karaliaučiaus universitete. Šitoje se
minarijoje mokėsi beveik vieni vokie
čiai. Iš jos išėję liuceronų pastoriai 
laikydavo pamaldas lietuviams dau
giau ar mažiau darkyta lietuvių kalba. 
O vis dėlto 18-o amžiaus vidurį reikia 
laikyti Mažosios Lietuvos rašliavos 
klestėjimo laikais. Tada buvo išspaus
dinta bene 50 naujų knygų. Tuo metu 
rašė ir didysis lietuvių klasikas - 
poetas Kristijonas Donelaitis. Vokie
tijoje tokie garsūs rašytojai kaip

Naujos
Lietuviškos knygos klubas Čikagoje 

šįmet išleido rašytojo Vytauto Voler- 
to romaną "Jaučio ragai". Jo romanas 
"Greitkelis" buvo kritikų gerai įver
tintas.

Romane "Jaučio ragai" vystomas 
lietuviškų šeimų gyvenimas išeivijoje. 
Veikalas parašytas sklandžiu stilium, 
dialogai gyvenimiški, žmonių pergy
venimai perduoti su psichologišku 
įsijautimu.

Romanas išleistas geram popieriuj; 
nors ploni viršeliai, bet su aplanku, 
kuris dailininko Jono Kuprio patrauk
liai apipavidalintas.

* * *

Rašytojas Vacys Kavaliūnas sudarė 
istorinį - pedagoginį veikalėlį "Lietu
viškasis šviesos Židinys šiaurės Vokie
tijoje" 1946 - 1950; Tumo

LIETUVOS VAKARAI
Žvilgsnis į Klaipėdos krašto istoriją

D avis

lietuvybę krito ant mažos susipratusių 
lietuvių saujeiės. 1885 m. įsikūrė 
"Birutės" draugija su tikslu stiprinti 
lietuviškumą ir kelti tautinę sąmonę. 
"Birutės" draugijos steigėjai buvo 
Basanavičius, Šliūpas, Zauerveinas, 
Jankus, Bruočis, Mikšas ir kt. Nors

Isolda I.
Lessing, Herder ir Goethe žavėjosi 
lietuvių liaudies dainomis iškeldami jų 
senumą.

Aršiausias Mažosios Lietuvos gy
ventojų vokietinimas prasidėjo 19- 
ame šimtmetyje. Lietuvių kalba buvo 
pašalinta iš mokyklų, teismų, visų 
valdžios ištaigų ir buvo netgi šalinama 
iš bažnyčių. Tiesa, Prūsijos karaliai 
skyrė stipendijas lietuviams studijuoti 
teisę, kad jie vėliau gaiėtų tapti 
vaidininkais. Dauguma gyventojų dar 
vis nebuvo išmokę vokiečių kalbos! 
Tačiau administracijos organai ir 
mokytojai, kurie lietuviškai nemokėjo, 
lietuvybės puoselėjimą laikė nusikal
timu vokiškąją! valdžiai ir kaip 
įmanydami ją slopino. Aišku, tų 
stipendijų nebuvo kažin kiek: Frie
drich Wilhelm Ill laikais buvo šešios, o 
paskui skaičius padvigubėjo. 1876 m., 
vokiečių imperatoriaus Wilhelm i 
potvarkiu. Mažojoje Lietuvoje vokie
čių kalba buvo paskelbta valstybine 
kalba. Ministeris netgi drįso prisipa
žinti, atsakydamas į lietuvių skundą, 
kad valdžia esanti nusistačiusi lie
tuvių kalbą išnaikinti. Lietuvių padė
tis krašte atrodė beveik beviltiška. Iš 
kur kilo tautiškas susipratimas, noras 
likti lietuviais ir išsaugoti savo kalbą?

gimna zijos kiemas
Mažojoje Lietuvoje negalėjo pasi

rodyti joks laikraštėlis su aiškia 
lietuviška tautine ideologija. Tiesa, 
įvairios religinės draugijos buvo 
lietuvybės atsparos, bet jų nariai 
laikėsi griežto paklusnumo dvasisškiai 
ir pasaulinei vyresnybei. Prisiminkime, 
kad Martynas Liuteris buvo kuni
gaikščių malonėje, pagal garsųjį 
sprendimą "cuius regio, eius religio". 
Protestantizmas buvo konservatyvus 
ir paklusnus krašto vyriausybei. Dar ir 
šiais laikais, anglų karalienė Elžbieta 
11 yra laikoma simboline Anglikonų 
bažnyčios galva! Tad kova už

knygos
Vaižganto gimnazija Spackenberg - 
Geesthacht. Veikalėlio išleidimu rū
pinosi 1971 m. Čikagos pedagogų 
suvažiavimo dalyviai. Ilgai užtruko 
surandant visus dokumentus, lie
čiančius šios gimnazijos darbą išei
vijoje; išleista 1984 . Šis veikalėlis 
užpildė spragą V. Liulevičiaus kny
goje "Švietimas vakarų Vokietijoje", 
išleista 1969 m., nes tuo metu dar 
nebuvo prieinami Tumo Vaižganto 
gimnazijos istoriniai šaltiniai.

Knygelė 47 psl., išleista geram 
popieriuj, daug nuotraukų ir išsamūs 
aprašymai, liečią pedagogus, mokinius 
ir darbo sąlygas.

Du buvę Tumo - Vaižganto 
gimnazijos mokytojai gyveno Sydney 
(jau mirę). Vienas buvęs mokinys 
gyvena Australijoje.

' m m

Kuršių marios
Mažosios Lietuvos tautiečiams ne
daug iš to buvo pragiedrulių, reikia 
visgi pripažinti, kad vokiečiams nepa
vyko taip nutautinti Rytprūsius ir 
ypatingai Klaipėdos kraštą, kaip buvo 
nutautinta Vakarų Prūsija. Tiesa, 
turėtumėm nepamiršti, kad rusų 
spaudos draudimo laikais, Tilžėje buvo 
spausdinamos knygos skirtos Didžiajai 
Lietuvai.

Kalbant apie Rytprūsius ir Mažąją 
Lietuvą, vertėtų prisiminti, kad ir čia 
buvo dideli skirtumai. Pietinėje Ne
muno pusėje suvokietėjimas vyko 
sparčiau negu šiaurinėje.

Tokia lietuvybei nelemta padėtis 
išsilaikė be didesnių pasikeitimų iki 
Pirmo didžiojo karo. 1923 m. vasario 
16 Klaipėdos kraštas - 2,848 kvad. 
Km. plotas su 141,000 gyventojų buvo 
priskirtas Lietuvai. Ir tai, yra 
klausimas, ar alijantai būtų jį sugrą
žinę, jei ne savanorių žygis iš 
Didžiosios Lietuvos. Jis privertė 
aiijantų gubernatorių Gabriel Jean 
Petisne ir kariuomenės vadą generolą 
Dominique Joseph Odry pasiduoti 
lietuvių kariams. Šį žygį suorganizavo 
šauliai, vadovaujami kapitono Poio- 
vinskio Budrio. Net ir po laimėjimo,

Klaipėdos uostas dabar
Klaipėdos kraštas nebuvo besąlyginiai 
atiduotas Lietuvai. Klaipėdos kraštas 
turėjo savo autonomišką demokratinę 
valdžią, savo seimelį ir penkių žmonių 
valdybą, taip vadinamą direktoriją, 
kurios pirmininkas buvo gubernatorius 
paskirtas iš Didžiosios Lietuvos. 
Gubernatoriaus rolė buvo sunki, nes 
daugumas valdininkų buvo vokiečiai, 
kuriems Vokietijos valdžia mokėjo 
priedus prie algų už pasilikimą 
vietoje. Daug gyventojų gavo pensijas 
iš Vokietijos, kaip atlyginimą už karo 
nuostolius. Negana to, vokiečiai 
įsteigė ekonomines draugijas, kurios iš 
vokiečių ūkininkų supirkinėdavo pro
duktus, duodavo jiems paskolų gero
mis sąlygomis ir smarkiai engė 
susipratusius lietuvius ūkininkus. 
Ypatingai daug pinigų vokiečiai 
pažerdavo Klaipėdos krašte per 
seimelio, rinkimus. Pinigai, žinoma, 
buvo siunčiami iš Vokietijos. Taip pat 
būdavo skleidžiami gandai, kad tuoj 

ateisianti vokiečių kariuomenė išva
duoti kraštą. 1933 m seimelio rinkimų 
išvakarėse, Hitleris, kalbėdamas' 
Reichstage, pagrąsino Lietuvai. Ar. 
nuostabu, kad tarpe 29 seimelio 
atstovų buvo išrinkti tik penki 
lietuviai?

Direktorija iš vokiečių valdininkų 
net nereikalavo, kad jie nors kiek 
išmoktų lietuviškai. Dauguma moky
klų mokė irgi tik vokiškai. Kur tik 
galėjo, vokiečiai sabotavo lietuvių 
pastangas. Daėjo iki to, kad vokiečiai 

pradėjo organizuoti paramilitarines 
nacių organizacijas. Jų vadai buvo 
aršūs naciai E. Neumann ir pastorius 
von Sass. 1935 m., radus daug 
inkriminuojamos medžiagos, nacių 
organizacijų vadai ir apie 80 narių 
buvo suimti. Jiems buvo iškelta byla 
už valstybės išdavimą. Von Sass ir E. 
Neumann buvo nubausti mirties baus
me, bet A. Smetonos vyriausybė. 
Vokietijos spaudžiama, greitai juos 
paleido ir net leido jiems pasilikti 
Klaipėdos krašte, kur jie ir toliau tęsė 
savo agitacinį darbą. 1938 m. Klai
pėdos krašto naciai laimėjo seimelio 
rinkimus ir direktorijos pirmininku 
buvo paskelbtas nacis Willy Bertuieit. 
Hitleris, matydamas, kas su lietuviais 
gaii daryti ką nori, netrukus paskelbė 
Lietuvai ultimatumą, reikalaudamas 
grąžinti Klaipėdos kraštą III Reichui. 
1939 m. kovo 22 Antano Smetonos 
vadovaujama Lietuvos vyriausybė 
pasirašė sutartį su vokiečiais. 1940 
birželio 15 sovietų kariuomenei 
žygiuojant per Lietuvą, Antanas 
Smetona su šeima jau buvo pabėgęs į 
Vokietiją.

Klaipėdos kraštas buvo grąžintas 
Lietuvai tik po Antrojo pasaulinio 
karo. Dabar jis neturi atskiro statuso, 
kaip pirmiau. Jis tapo vėl integrali 
Lietuvos teritorijos dalis. Deja, Klai
pėdos kraštas, kaip ir visa Lietuva yra 
okupuota Sovietų Sąjungos.

Kokia bus tolimesnė Klaipėdos 
krašto ir istorijos raida, dar nežinia. 
Sovietams okupavus pusę buvusių 
Rytprūsių, pašalinus ten gyvenusius 
vokiečius ir jų vieton atgabenus rusus, 
istorijos puslapiai buvo žiauriai perra
šyti.

Dabar, kada lietuvių priešai jau 
nebe vokiečiai, bet sovietai, mes 
esame linkę pamiršti vokiečių mums 
padarytas skriaudas. Kažin, jei su
grius sovietų tironija ir Lietuva 
atgaus nepriklausomybę, ar Vokietija, 
kokia ji tada bebūtų, nepareikš 
pretenzijų į savo prarastas teri
torijas? ...................................
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JTursis Janušaitis

DĖDĖS ŠAMO ŽEMĖJE
PASAULIO LIETUVIU 

B E N D R. U O ME N L
’ LAUKIA ATSAKYMO

PLB, apimanti visus laisvajame 
pasaulyje gyvenančius lietuvius, ne
nuilstamai rūpinasi jų išlikimu, jų 
kultūrine, politine veikla, jaunosios 
kartos ugdymu lietuviškoje dvasioje, 
spaudos išlaikymu, lituanistiniu švie
timu. Žodžiu norima, kad plačioji 
lietuviškoji išeivija išliktų visuose 
pasaulio kraštuose gyva, kūrybinga ir 
kuo daugiausia dirbtų tėvynės išlais
vinimo linkme.

Tai labai platūs uždaviniai, reika
laują įvairių sričių patyrusių vadovų, 
darbščių žmonių. Džiugu, kad Lie
tuvių bendruomenės gretose telpa 
visų pažiūrų, visų įsitikinimų ir 
įvairaus amžiaus lietuviai. Čia ir yra 
Lietuvių bėndruomenės stiprybė. Il
gainiui, laiko sąvartoje, daugelis 
dabar egzistuojančių lietuviškų orga
nizacijų dėl įvairių priežasčių - narių 
senėjimo ir pan., turės susilikviduoti, 
tačiau Lietuvių bendruomenei šis 
pavojus, bent tolimesnėje ateityje, 
dar negręsia. Be to, Lietuvių bend
ruomenė yra globalinė, apimanti 
visame pasaulyje gyvenančius lietu
vius, organizacija!

Nekalbėsime apie Lietuvių bend

ruomenės sąranga, jos sudarymo ir 
veikimo būdus. Šiandien noriu su 
mielais Australijos lietuviais pasi
dalinti Pasaulio lietuvių bend
ruomenės valdybos artimiausiu rū
pesčiu: būtent, aptarti "Pasaulio 
lietuvių anketą".

Šią anketą, manau, Australijos LB 
krašto valdyba yra gavusi ir jau 
išsiuntinėjusi visiems Australijos lie
tuviams.

Anketos tikslas, kaip rašo lyd
raštyje PLB valdyba, yra: "sužinoti 
apie lietuvių kilmės asmenų pasaulyje 
tikrą padėtį ir jų nuomones".

Kam reikia tokių žinių? O gi tam, 
kad Pasaulio lietuvių bendruomenės 
valdyba, planuodama ateities darbus, 
geriau žinotų, kur kam ir kokiame 
krašte reikalinga skubiausioji parama, 
talka...

Anketą ruošė gerai pažįstą lietuvių 
gyvenimą žmonės, prityrę tame darbe. 
Jie paaukojo daug brangaus laiko 
surikiuodami net 57 klausimus. An
ketą užpildyti labai lengva. Inicia
toriai sako, kad tam pakaksią 30 
minučių laiko. Taigi labai svarbu, kad 
gavę anketas, jų nenumestų, bet 

tuojau"ją “u? pilotų, i klausimus, kaip 
išmano pilnai atsakytų. Tai nesudė
tingas, bet labai svarbus darbas. 
Anketos pasirašyti nereikia. Ją įdėti į 
pridėtą prie anketos atsakymui voką 
ir išsiųsti PLB, voke nurodytu adresu. 
Taigi niekas ir nežinos, kas anketą 
pildė. Grąžinant voką, savo atgalinio 
adreso galite taip pat nedėti. Anke
toje norima sužinoti ją pildančio 
amžius, šeimos padėtis, gyvenamas 
kraštas, kas iš šeimos atvyko pirmas į 
šį kraštą, tėvų kilmė, išeitas mokslas, 
užsiėmimas, lietuvių kolonijos, kaip 
kalbama šeimoje, su draugais, organi
zacijose, kiek ir kokiom organizacijom 
priklauso, paliečiami ir kultūrinės 
veiklos klausimai, jaunimo nusi
teikimai, jo vertinimas ir 1.1. Nevar- 
dinsiu detaliai klausimų, juos kiek
vienas ras anketoje.

Kada visi užpildys ir anketas 
sugrąžins, tada anketos direktorius 
Kęstutis Trimakas Ph.D. su spe
cialia komisija atsakymus išstudijuos, 
suklasifikuos, padarys išsamias išva
das ir viską reikalą referuos kultū
rininkų suvažiavimui, Čikagoje, lap
kričio pabaigoje.

Gal kai kam kils klausimas - o kas iš 
to, kad žinosime daugiau apie lietuvių 
gyvenimo padėti, bet gal neturėsime 
galimybių į iškilusias problemas rea
guoti, padėti?

Atrodo, kad Pasaulio lietuvių 
bendruomenei kaip tik tokie reikalai 
rūpi. Žinodami skaudulius, PLB vai

ruotojai jieškos ir būdų bei vaistų tas 
ligas gydyti. .

Paskutiniaisiais keleriais metais 
ypač sustiprėjo glaudūs bendra
darbiavimo ryšiai su Australijos lietu
viais. Kaip puiku. Atrodo, kad šių 
dviejų kontinentų lietuviai tapo lyg 
viena, artima šeima. Pasikeičiama 
kultūrininkais, aplanko aukšti dvasiš
kiai, visuomeninkai, sportininkai, už
suka ir politikai. O iš Australijos 
lietuvių susilaukiama taip pat gana 
gražios paramos, sakysime ir Litua
nistikos katedrai, Tautos ir Lietuvių 
fondams. Taip, kad galimybių vieni 
kitiems padėti yra.

Sunkioje padėtyje yra Pietų Ameri
koje gyvenantys lietuviai. PLB siunčia 
ten savo atstovus, kartais menininkus 
ir vieną, kitą jaunuolį, kurie vasaros 
metu ten bando dirbti su tų kraštų 
lietuvių jaunimu, kuris beveik jau 
nebekalba lietuviškai.

Visos tos PLB pastangos labai 
vertingos, jos reikalingos ir remtinos.

Žinant PLB uždavinius, jos darbus, 
viso pasaulio lietuviai turėtų daug 
stipriau prisidėti prie tų darbų 
įgyvendinimo, ypač suaktyvinant savo 
kraštuose visokeriopą veikią, tiek 
kultūrinėje, tiek švietimo, tiek poli
tinėje srityse.

Tad čia suminėta Pasaulio lietuvių 
anketa, vykdant PLB suplanuotus 
uždavinius, padės surasti kelius ir 
tiems darbams paremti.

KUR ALADINO LEMPA UŽSIENIO LIETUVIŲ SPAUDOJE
"Tūkstančio ir vienos nakties” arba 

"Arabijos nakčių" pasaka apie nuos
tabią Aladino lempą yra tinkamas 
palyginimas mūsų laikams. Vakarų 
kraštų pasaulėžiūros, principai, idė
jos, gėrio ir blogio supratimas dabar 
yra lyg apdulkėjusi sena romėniška 
lempa. Iš rytų atėjęs gruzinas, 
kaukazietis Raganius ją išviliojo ir 
vietoje jos įdavė naują, blizgančią, 
patrauklesnę lempą, kuri Vakarų 
politikoje, kultūroje, ekonomijoje ir 
net religijoje šviečia, bet nedaro 
stebuklų.

Aladinas buvo neturtingas kinietis 
Arabijoje, kai į jo rankas pateko sena, 
bet nuostabi lempa. Kai jis tik ją 
pašveisdavo, tuoj geroji žynė pasiro
dydavo ir visus reikalavimus išpil
dydavo. Kadangi žmogaus pageida
vimai daugiausiai sukasi apie jo 
eknominį gyvenimą, tai ši magiškoji 
lempa tapo Aladino ekonomine siste
ma, aprūpinančia jį ir jo šeimą 
geriausiu gyvenimu. Aladinas, nors ir 
buvo apsukrus prekybininkas, bet 
nesugebėjo ryšių reikaluose. Gerai 
gyvendamas nesirūpino informuoti 
savo šeimos narių apie šią stebuklingą 
ekonominę ‘sistemą, kuri niekeno 
neįtariama, apdulkėjusi gulėjo lenty
noje, tarytum Vakariečių per šimtme
čius sukrautas lobynas. Taip pat 
Aiadinienė, kai nieko netrūko, senos 
lempos nevertino ir nenaudojo. Vieną 
dieną, tarytum Antro pasaulinio karo 
metu, suktas burtininkas, iš Rytų 
atkeliavęs, iškeitė Aladinienei tą seną 
lempą į naują, blizgančią, kuri turėjo 
būti šeimos pasididžiavimu, o ne jos 
pražūtim. Deja, šis neapdairumas 
padarė Aladiną ir jo šeimą labai 
nelaimingais ir įstūmė į visokias vargų 
klampynes.

Aladino apsileidimas informacijos ir 
apšvietos reikaluose tapo gerbūvio 
sistemos sugriuvimo priežastimi. Gal 
galima buvo jį pateisinti moderniškų 
informacijos priemonių neturėjimu, 
bet kas galėtų sakyti, kad Antrojo 
pasaulinio karo herojai F.D. Roose
velt ir W.L.S. Churchill neturėjo 
valdiškų informacijos priemonių ir, už 
tai lengvabūdiškai susidraugavę su 
suktu Rytų raganium, atidavė jam 
beveik visą Europą ir pridėjo gerą 

gabalą Azijos. Nuo to laiko, lyg toje 
arabiškoje pasakoje, Vakarų likimas 
kaip magiškoji lempa pateko į Rytų 
raganiaus rankas. Kai jam reikia, jis 
dabar patrina lempą ir žynė jo 
pageidavimus išpildo: Afganistanas 
beveik guli prie kojų, Vidurio Ameri
koje politiniai gaisrai liepsnoja, Kinija 
apjuosta saugos lanku, amerikonai 
vejami namo iš visų pasaulio kraštų, 
jų garbė žeminama Lebanone.

Neseniai buvo paminėta tarytum 
magiškos lempos netekimo sukaktis, 
bet beveik nieko neužsiminta kas 
atsitiko su nauja, blizgančia lempa, 
kurią Rytų raganius mainais paliko 
Vakarų herojams. Šita kone auksinė 
iempa naudoja tik marksistinę alyvą ir 
jos šviesa matosi jau netik Amerikoje 
ar Anglijoje, bet ir visame pasaulyje. 
Turima pragmatiška, reali, be įtam
pos, taikinga sukalbamumo ir sugy
venimo politika, nes kone visuose 
mokslo židiniuose kūrenasi marksi
stinės ugnys, o visuomeninėje ir 
kultūrinėje veikloje pirmauja taip 
vadinami kairieji aktyvistai. Dabar 
tikros informacijos netrūksta. Nega
lima skųstis nežinojimu. Dr. Cairns, 
buvęs Australijos darbiečių partijos 
ministerio pirmininko pavaduotojas, 
rašo savo knygoje "Living with Asia", 
kad dabar "istorinis procesas" vyksta 
Pietų - Rytų' Azijoje, kuris toje 
srityje įneša pastovumą ir taiką. 
"Istorinio proceso" sąvoką sukūrė 
tėvas Marxas, o jo "vaikai" ją labai 
sukruvino, įvairiausiais būdais naikin
dami milijonus priešų Europoje ir 
Azijoje. Naujos, blizgančios lempos 
dabartiniai sąvininkai, lyg pateisin
dami tą "kruviną istorini procesą", 
galvoja, kad jis mažina žmonijos 
perteklių, o vakariečių daktarai su 
moderniškais įrankiais padeda ligoni
nėse.

Gal ir jaučiama padarytoji klaida, o 
ypač po Vietnamo pralaimėjimo, gal ir 
pastebima į kokias klampynes ši klaida 
įvėlė ne tik Ameriką ir Angliją, bet 
kyla klausimas, kam teks šią klaidą 
išpirkti. Kaip Aladino pasakoje, taip ir 
Vakarai realybėje turės labai nuken
tėti. kol atgaus prarastą savo lempą. 
Žinoma, jei jie to norės, nes iki šiol 
apšiėjo ir net 1978 m. prez. J. Carter,

"Tėviškės žiburiai" Nr. 24 rašo:
"Vitas Gerulaitis, kadaise buvęs 

iškilus 3-4 pasaulio teniso žaidėjas, 
šiuo metu retai telaimi rungtynes. Bet 
atrodo laimėjimas numatomas netoli 
moje ateityje. Kartu su Bobby Riggs 
Vitas žais prieš geriausią porą 
pasaulyje - M. Navratilovą - P. 
Shriver. Penkių setų laimėtojams 
paskirta $ 30.000. Rungtynės vyks 
Atlantic City, N.J., rugpjūčio 23 d. 
Vito partneris yra 67 metų amžiaus?'

Tame pačiame "T.Ž." numeryje 
notarė Rita Pocauskaitė-Rudinskienė 
pataria visiems sudaryti testamentus:

"Pradžioje norėčiau pabrėžti, kad 
žmogus, kuris galvoja padaryti savo 
testamentą, nebūtinai tuoj po pasira
šymo mirs. Nors dar yra daug 
prietaringų žmonių, kurie vis atideda 
šį svarbų reikalą, galvodami, tuo būdu 
galbūt ilgiau gyventi.

Kai žmogus sukuria šeimą ir 
pradeda auginti vaikus, jau yra laikas 
sudaryti testamentą. Paprastai, kai 
jauna pora perka pirmus savo namus ir 
ateina pas notarą sudaryti doku - 
mentų, notaras pataria jiem sudaryti 
testamentus. Dažniausiai vyras pa
lieka viską savo žmonai, o jei žmona 
mirtų prieš jį, tuomet jisai viską 
palieka savo vaikams - kiekvienam po 
lygią dalį. Taip pat ir žmona palieka 
viską vyrui, o jei jo jau nebebūtų, 
tuomet - vaikams. Būna paskirtas 
testamento vykdytojas, kuris admi
nistruotų visus palikimo reikalus, jei 
abu tėvai mirtų ir paliktų nepilna 
mečius vaikus. Tai geras ir atsargus 
būdas tvarkyti savo gyvenimo reika
lus. Žinoma, niekam nepatinka galvoti 
apie savo mirtį, bet visi žinome, kad 
tas laikas kada nors ateis.

Dažnai girdime: "Kodėl man daryti 

pataikaudamas ir Amerikos interesų 
žiūrėdamas, atidavė komunistams 
Vengrijos beveik tūkstančio metų 
auksinę šv. Stepono karūną, iyg 
užmokėdamas už kardinolo 
Mindszenty kalinimą ir Sovietų 1956 
m. kruviną vengrų sukilimo numalši 
nimą.

J.. Aras 

testamentą, jei aš nieko neturiu!" Na. 
ar kas nors pažįsta bent vieną lietuvį, 
kuris nieko neturi?

Kai būna, palyginus, mažas paliki
mas ir nėra testamento, įpėdiniai 
dažniausiai praranda didelę dalį 
palikimo teisinėm ir palikimo tvarky
mo išlaidom notarui arba advokatui. 
Tai bereikalingas pinigų švaistymas."

Apie turto palikimą Lietuvoje 
gyvenantiems giminėms notarė rašo:

Pirmiausia svarbu turėti gerą testa
mentą, kuriame yra paskirtas vykdy
tojas su pilnu įgaliojimu administruoti 
ir likviduoti paliekamą turtą. Tuomet 
vykdytojas galės išpildyti visus testa- 
toriaus pageidavimus turtui persiųsti į 
Lietuvą. Siūloma nesiųsti įpėdiniams 
siuntinių, kadangi dažnai prekės būna 
prastos rūšies, netikslaus dydžio ar ne 
pagal jų skonį. Be to, labai brangiai 
kainuoja persiuntimas, apdraudimas ir 
muitas.

Pagal mūsų gautą informaciją. 
Sovietų Sąjunga neima mokesčių už 
palikimus. Kai įpėdinis Lietuvoje 
gauna palikimą kanadiškais pinigais, 
gali atsidaryti dolerinę sąskaitą 
Užsienio reikalų banke ir gauti už 
tuos pinigus palūkanas. Dažnai įpėdi
nis ims tas palūkanas rublių certifi- 
kątais. Taip pat jis gali iškeisti dalį 
arba visus savo dolerius į certifikatus; 
su kuriais gaiės pirkti dolerinėse 
krautuvėse. Ten turės, palyginus, 
platesnį pasirinkimą prekių. O jei 
didesnis palikimas, už tuos certifi
katus galės nusipirkti automobilį ar 
net kooperatyvinį butą.

Norėčiau priminti, kad visiems 
reikia peržiūrėti savo testamentus ir 
patikrinti, ar jie atsako į jūsų 
dabartinius norus ir reikalavimus."
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Bronė Mockūnienė
LITUANISTIKOS KATEDRA

Prieš dešimtį mėnesių per išeivijos 
lietuvių pasaulį perskrido žinia, kad 
Illinois u-te Čikagoj jau pradėjo 
veikti Lituanistikos katedra (Chair of 
Lithuanian studies).

įmokėjus aitdaromąjį įnašą, Illinois 
u-tas, PLB valdybai rekomenduojant, 
pakvietė profesorių dr. Bronių Vaš
kelį vadovauti Lituanistikos katedrai, 
kuri pradėjo veikti 1984 m. rugsėjo 
mėnsį.

Prof. B. Vaškelis, literatūros isto
rikas, gimė 1924 m. Lietuvoje. 
Lietuvių gimnaziją baigė Liubeke, 
1947 m. bakalauro ir magistro 
laipsnius įsigijo Toronto u-te, o 1964 
m. Pennsylvanijos u-te, apgynęs 
disertaciją "The language of Jurgis 
Baltrušaitis' Lithuanian Poetry", gavo 
filosofijos daktaro laipsnį. Profe
soriavo Lafayette u-te Pennsyl- 
vanijoj. Bendradarbiavo lietuviškoje ir 
kitų kalbų spaudoje, reiškėsi Kanados 
lietuvių kultūriniame ir visuome
niniame gyvenime. Bronius Vaškelis 
yra akademikas skautas.

Gal kai kam yra sunkiau supran
tama kas ta Lituanistikos katedra yra 
ir ar ji ištiktųjų reikalinga?

Lituanistinių mokyklų tinklas išei
vijoj yra pakankamai išplėstas. Turime 
dešimties metų savaitgalio mokyklas, 
Lituanistinius kursus, Vasario 16 
gimnaziją Vokietijoj. Amerikos ir 
Kanados jauni lietuviai turi progos 
toliau patobulinti savo lietuvių kalbą 
vasaros lituanistiniuose kursuose, ku
rie vyksta kasmet. Pasinaudodami čia 
išminėtomis galimybėmis jauni žmonės 
išmoksta gerai kalbėti, skaityti ir 
rašyti lietuviškai. Tačiau čia pami
nėtos mokyklos nepajėgia dėl laiko 
stokos plačiau savo mokinius supa
žindinti su lietuvių literatūra, Lietu
vos istorija, geografija, tautosaka, 
mitologija ir kitomis mokslo šakomis, 
kurios yra prieinamos tik aukštesnėse 
mokslo institucijose, universitetuose.

Laikui bėgant vyresnės kartos 
lituanistų gretos sparčiai retėja. 
Mūsų akys jau krypsta į vidurinių ją 
kartą. Kas seka užsienio lietuvių 
spaudą, pažįsta tuzinus kvalifikuotų 
akademikų - filologų, istorikų ir kitų 
s pecialybių humanitarų, kurie kas
dieninę duoną užsidirba Amerikos, 
Kanados ar Europos u-tuose lekto- 
riaudami savo disciplinose. Atliekamu 
laiku jie dirba lietuvišką darbą: rašo 
knygų recenzijas, retkarčiais spau
doje paskelbia kokią trumpą studiją 
apie lietuvius rašytojus, poetus, 
dailininkus.

Rimvydas Šilbajoris, Ohio u-to 
profesorius, pasisakydamas Litua
nistikos katedros reikalu, pabrėžia, 
kad be tolimesnių studijų, litua
nistiniai tyrinėjimai, atliekami pasku
bomis, veda prie mūsų kultūrinio 
gyvenimo nuosmukio. Taigi išvada 
aiški: norint išlaikyti lituanistinę 
kultūrą prideramoje aukštumoje, rei
kalinga turėti moksliškas, moderniąja 
metodologija paremtas studijas, o tai 
gali duoti ne kas kita, tik lituanistikos 
katedra.

Katedros mokslinės krypties nusta
tymo reikalu buvo išsiuntinėti huma
nitarinių mokslų akademikams ap
klausinėjimai. Juose buvo klausta:

a) kokie specifiniai su lietuvių 
kultūra, istorija, galvojimu ir gyve
nimu susieti klausimai būtų labiausiai 
reikalingi ir verti katedroje arba šalia 
jos dėstyti?

b) ką ir kaip ypač reiktų išstu
dijuoti, kad būtų paskatintas gyvy
bingas ir šiandieniškas lituanistinių 
studijų vystymasis?

c) ką ypač tiktų išeivijos moks
lininkams studijuoti?

Savo nuomones pareiškė vienuolika 
lituanistinėj srity pirmaujančių aka
demikų.
Miicn nastopė Nr. 31 mfiS n r a

Prof. Algirdas Julius Greimas, 
filologas, profesoriaująs Prancūzijoj, 
pasiekęs pasaulinio garso su savo 
semiotikos studijomis, siūlo šalia 
katedros įrengti humanitarinių ir 
socialinių mokslų metodologinę bib
lioteką, kurioje lietuviai svečiai 
galėtų rasti tai, ką Vakarai gali duoti 
geriausio ir aktualiausio.

Marija Gimbutienė, archeologė, 
mano, kad išeivijoj labiausiai apleistos 
sritys yra istorija, mitologija, tauto
saka ir tautodailė.

Violeta Kelertienė, Visconsino u- 
to prof., recenzente, panašiai kaip 
A.J. Greimas siūlo perkelti prie 
katedros visokią mokslinę medžiagą, 
kuriai dabar nėra namų ir kuri yra 
išbarstyta. Čia galės iš Lietuvos 
atvažiavę mokslininkai rasti tikrą 
istorinę medžiagą, ne politizuotą, 
kokią jie turi Lietuvoje.

V. Kelertienė nemano, kad katedra 
galės konkuruotis su 104 darbuotojais,

LTSR Mokslo akademijos litua
nistikos institutu Vilniuje. Tačiau 
Illinois lituanistikos katedra galės 
atlikti tai, ką suvaržyti mokslininkai 
Lietuvoje negali. Čia rašantieji moks
lines studijas gali liesti tiek Lietuvos, 
tiek išeivijos problemas be dirbtinų 
suvaržymų ir taip pat gali veikti pagal 
naujausius ir naudingiausius metodus, 
neprieinamus mokslininkams Lietu
voje. Tuo būdu dirbdami, V. Keler
tienė galvoja, išeivijos mokslininkai 
galės lituanistines studijas privesti 
prie tarptautinių standartų ir lietuvių 
literatūrą įvesti į pasulinės literatūros 
kontekstą.

V. Kelertienės nuomone viena 
literatūros mokslo šaka kol kas 
mūsuose yra gana apleista, būtent, 
vertimai į svetimas kalbas, vertimo 
teorijos ir praktikos išvystymas, kurie 
ateityje bus vis daugiau naudojami. 
Gerai lietuvių kalbą mokančių skai
čius vis mažėja. Lietuvių literatūra 
žengia ir žengs į anglišką pasaulį, o 
mūsų vertimų lygis dažnai apgai
lėtinas. Taigi lituanistikos katedra, 
tarp kitų projektų, turėtų ruošti 
kompetetingus vertėjus.

Vincas Trumpa, istorikas, galvoja, 
kad išeivijos istorikai turėtų koncent
ruotis į dvi sritis: išeivijos istoriją ir 
Lietuvos istorijos populiarizaciją sve
timomis kalbomis. "Dar vis neturime 
gero Lietuvos istorijos vadovėlio 
anglų kalba, o toks būtų reikalingas, 
prancūzų, vokiečių ir kitom kalbom. 
Ligi šiol turėjom tik katalikišką ir 
marksistišką pažiūrą į istoriją, lite
ratūrą ir meną, o iš tikrųjų reikėtų 
filosofinio žvilgsnio, nesurišto su jokia 
spalva".

Kostas Ostrauskas, biblio- 
grafininkas, siūlo gyvenantiems išei
vijoj daugiau dėmesio kreipti į 
išeivijos kultūrinį palikimą ir apskritai 
jos praeitį, o taip pat, žinoma, ir į 
ateitį. Šiuo atveju negalime pasi
kliauti Lietuvoje gyvenančiais moks
lininkais, jie už mus to darbo negali 
atlikti. Lietuvoje yra tik vienas 
emigrantologas specialistas ir tam 
pačiam labiau rūpi pažangieji. Pokario 
Lietuvoje neproporcingai daug dėme
sio buvo kreipiama į ryšius su rusų 
literatūra. Išeivijos literatūros spe
cialistai, kurie dirba anglų, ame
rikiečių, prancūzų, vokiečių, ispanų 
kalbose, galėtų lietuvių literatūrą 
sugretinti su savo specialybių lite
ratūromis. Tokiu būdu lietuvių lite
ratūra rastų ryškesnę vietą lygina
mojoje literatūroje, daugiau atsi
skleistų jos pačios veidas ir charak
teris.

Iš kitų pasisakymų aiškėja, kad yra 
pageidaujama, jog darbas katedroje 
vyktų dviem frontais - būtų vykdomi 
mokymo ir tyrimo darbeli. Čia reikia 
pažymėti, kad studentai įsirašiusieji

MELBOURNE
Pavergtų t autn 

savaitė

Melbourne iškilmingas Pavergtų 
tautų savaitės minėjimas įvyko Lie
tuvių neunuose, Jubiliejinėje salėje 
liepos 19. Minėjime dalyvavo apie 100 
įvairių tautybių asmenų. Minėjimą 
atidarė pirmininkės pareigas einanti 
T. Kral, kuri savo kalboje paminėjo 
visų sovietų okupuotų tautų dabar
tinę sunkią padėtį, turėdama viltį vėl 
atgauti visoms tautoms ne
priklausomybę.

Pritaikintas kalbas pasakė Fede
ralinio parlamento opozicijos atstovas 
P. Ruddock, Viktorijos parlamentaras 
Perrins, Latrobe universiteto lek
torius Dr. Lawriwsky, Laisvės lygos 
(Freedom Coalition) J. Gully ir 
Pavergtų tautų fed. p-kas Dr. Elek. 
Visos kalbos turėjo gilią mintį ir rišosi 
su dabartine politine padėtimi. Minė
jimas praėjo nuotaikingai, veikė 
įvairių gėrimų baras, o Socialinės 
globos moterų d-ja pagamino ypa
tingai skanius įvairius karštus užkan
džius.

Liepos 21, sekmadienį, kaip ir 
kiekvienais metelis, Šv. Patriko kated
roje įvyko Ekumeninės pamaldos, 
kurias pravedė katedros dekanas kun. 
T. Chamberlain, savo kalboje ypač 
paminėjęs lietuvius ir ukrainiečius, 
kurie padėjo daug aukų kovodami dėl 
savo egzistencijos. Giedojo lenkų ir 
vietnamiečių chorai. Pamaldoms pasi
baigus kun. S. Gaidelis visiems 
padėkojo už gausų dalyvavimą pamal
dose. Dėl svarbių priežasčių J.E. 
arkivyskupas F. Little pamaldose 
nedalyvavo.

Pamaldoms pasibaigus, Centrinėje 
salėje, čia pat prie katedros, įvyko 
koncertas į kurį atsilankė apie 500 
žmonių. Scenoje matėsi didžiulis 
plakatas su užrašu "Ačiū tau Aust
ralija". Tais žodžiais visos pavergtos 
tautos išreiškė savo meilę, pareigą ir 
padėką visoms demokratiškai išrink
toms Australijos vyriausybėms, kurios 
sudarė sąlygas visiems ateiviams 
šiame krašte įsikurti. Įnešus pavergtų 
tautų vėliavas, prasidėjo koncertas. 
Lietuviai buvo atstovaujami Dainos 
sambūrio su solistais V. Bruožyte ir V. 
Daniu, kurie atliko Šimkaus Tremtinio 
kantatą, diriguojant D. Levickienei ir 
akomp. Z. Prašmutaitei. Puikiai padai

katedron priklausys aukštesniųjų kur
sų klausytojams, amerikiečių vadi
namiems "graduate students". Že
mesniuosius kursus jau jie turės būti 
išėję kur kitur prieš stojant į katedrą. 
Taip pat reikia manyti, kad ne visi 
studijuojantys lituanistikos katedroj 
sieks įsigyti mokslinį laipsnį litua
nistikos srity. Kiti ruošis profesiniai 
kurioje nors kitoj literatūroj, bet su 
stipria pagalbine lituanistikos prog
rama. Abejais atvejais užsitikrinsim 
sau tam tikrą lituanistikos pro
fesionalų prieauglį.

Daleidžiama, kad šių vyresniųjų 
kursų studentų katedroje nebus labai 
daug. Tuo atveju profesorius turės 
laiko atsidėti ir savo srities moks
liniams tyrinėjimams. Visais atvejais 
vienas žmogus turės laisvę dirbti 
lituanistinį darbą, dirbti pagal savo 
sąžinę, apmokamą pilną laiką, o ne 
nuvogtomis nuo poilsio valandėlėmis. 
Jis turės galimybę perduoti savo žinias 
sekančiai kartai.

Lituanistikos katedra kartą jau 
įsteigta, veiks be sustojimo, kol bus 
gyvas Illinois u-tas. Net ir tuo atveju 
veiks, jei nebus nė vieno studento, 
taigi beveik amžinai. Neišnaudotos 
lėšos galės būti panaudotos semi
narams ar stipendijų formoje studen
tams, atliekantiems mokslinių tyri
nėjimų darbus. 

navo mūsų solistas J. Rūbas ariją iš 
Pilėnų operos. Pasigėrėtinai pasi
reiškė 15 m. lenkų pianistė E. 
Markowiez, paskambindama Šopeno 
kūrinius, o jaunas smuikininkas estas 
J. Rumm virtuoziškai atliko Kreiser 
smuiko rečitalį. Latvių pianistė K. 
Me lens mus sužavėjo savo skambi
nimu.

Spalvingai tautinius šokius pašoko 
lenkų, vengrų, vietnamiečių ir bielo- 
rusų grupės, susilaukdamos daug 
plojimų.

Koncerte dalyvavo federalinės vy
riausybės Imigracijos ir etninių rei
kalų ministeris Chris Hurford, pasa
kydamas tikrai puikią ir entuziastiškai 
kalbą, palinkėdamas visoms paverg
toms tautoms laisvės.

Koncertas užsitęsė ilgokai, bet 
buvo įdomus savo spalvingumu ir 
jaunų, daug žadančių solistų muzika
lumu. Pavergtų tautų Viktorijos 
valdyba padėjo daug pastangų ir 
darbo, kad tas minėjimas ir koncertas 
gerai pavyktų. Jiems visiems mes 
turėtumėme tarti nuoširdų ačiū. "The 
Age” korespondentas M. Bernard 
gražiai aprašė minėjimą, Ekumenines 
pamaldas ir koncertą savo dien
raštyje.

R.Š.

1985 m. Melbourne apylinkės valdyba. 
Iš kairės: A. Vaitiekūnas - narys 
Jaunimo reikalams, D. Čižauskienė - 
iždininkė, R. Šemetas - pirmininkas, 
D. Baltutienė - Kultūros bei Švietimo, 
A. Žilinskas - sekretorius.

Adelaide
Liepos 21 Adelaidėje pradėtas 

pinigų rinkimo vajus Lituanistikos 
katedrai paremti. Vajaus inicijatoriai 
Adelaidės akademikai skautai.

ASS valdyba atspausdino ir išdalino 
rinkėjams aukų lapus ir štampuotas 
kvitų knygutes. Be dešimties akade
mikų skautų, aukas katedrai rinks 
Adelaidės lietuvių biblioteka, koope
ratyvas Talka, Lietuvių radijo valan
dėlės valdyba ir šv. Kazimiero 
parapijos kioskas.

Vajaus atidarymas įvyko per Apy
linkės v-bos kultūrinę popietę. Infor
macijas suteikė fil. Tadas Žurauskas 
ir fil. Bronė Mockūnienė, kuri savo 
pranešimą užbaigė sekančiai:

"Katedra jau įsteigta - negęstantis 
žiburys uždegtas. Lieka tik kuru jį 
aprūpinti. Reikalinga baigti mokėti 
pasižadėtą mokestį. Amerikos ir 
Kanados lietuviai labai dosniai remia 
šį projektą. Nelikime ir mes, Austra
lijos lietuviai, abejingi šiam svatbiam 
reikalui. Aukokime pagal išgales 
Lituanistikos katedrai, kad saulėlydy 
nejaustumėm sąžinės graužimo ir 
galėtumėm ranką ant širdies padėję 
pasakyti: padariau, ką galėjau!"

Iniciatoriai
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SŪKURIO 10—CIO KONCERTAS Australiškos atplaišos
Ar dešimt metų daug organizacijos 

gyvenime? Australijoje turime vie
netų, kurie jau 35 metus atšventė, kai 
kurie po 30, 25 ar 20 metų jau 
egzistuoja.

"Sūkuriui" tik dešimt. Kaip? Sakote 
"tik dešimt"? Kodėl ne "net dešimty?

Kaip ir mokyklos, tautinių šokių 
grupės turi nuolatos besikeičiančią 
sudėtį. Ateina jauni, tik baigę 
savaitgalio mokyklą, išeina jau suau
gę, subrendę, besiruošią savaran
kiškam gyvenimui.

Marina Osinaitė - Cox

Mūsų chorai susikūrė prieš 30 metų. 
Dar ir dabar jų eilėse rasime daug 
dainininkų išsilikusių iš tų laikų. 
Kitaip su tautinių šokių grupėm. Kai 
kurie "Sūkurio" jaunųjų grupės šo
kėjai jam susikūrus buvo tik kūdikiai 
ant rankų. Dainoriai, gimę ir augę 
Lietuvoje, priklauso chorams ieško
dami atramos, dvasinės pusiausvyros 
savo žmonių tarpe, bandydami atkurti 
lietuviškos aplinkos kampelį. Tautinių 
šokių grupių dalyviai gimė čia, 
Australijoje. Jiems nereikia atramos, 
jie namie, tarp savų. Bet dalyvauti jie 
dalyvauja. Ne ateidami vieną kartą į 
metus susirinkime pasibarti. Ne telk
damiesi atsilankyti minėjime ir vėliau 
kritikuoti programą, girdi per ilga, ne 
pakankamai lietuviška , nuobodoka ar 
panašiai.

Ne. Šie Sydney "Sūkurio" lietu
viukai didelę dalį metų repetuoja kas 
savaitę, o kartais ir dukart. Pradeda

Sūkurys Lietuvių dienose Canberra, 1984

KREIPI MASIS

Lietuvių Informacijos Biuras pra
dėdamas savo veiklą kreipiasi į 
Australijos lietuvius, prašydamas pa
dėti jam pirminėje kūrimosi stadijoje.

Kad būtų galima sėkmingai ir be 
ilgesnio delsimo pradėti vykdyti 
užsimotus tikslus, biurui reikia lėšų ir 
informacijos šaltinių. Lėšos reika
lingos susirašinėjimui, informacinės 
medžiagos persiuntimui, brošiūrų ir 
kitos medžiagos spausdinimui ir įvai
rioms išlaidoms, surištoms su biuro 
veikia.

Biurui ypatingai reikia informacijos 
šaltinių lietuvių ir kitomis kalbomis: 
enciklopedijų, bibliografijų, brošiūrų, 
iškarpų, periodinės spaudos ir knygų, 
liečiančių Lietuvos padėtį ir įvykius 
.joje nuo 1939 metų iki dabar. Būsime 

jie anksti. "Sūkurio" prieauglis ateina 
iš baigusiųjų savaitgalio mokyklą ir iš 
mišrių šeimų. Šoka, kol prispausti 
aukštųjų mokslų siekimo, darbų, 
vedybų, jie pradeda skirstytis savo 
keliais. Bet "Sūkurys" neišsiskirsto. Jo 
eilės keičiasi, bet nemažėja. O, 
žiūrėk, gal po metų eilės, kada jau 
vaikus į "Sūkurį" vesti pradės, gal ir 
patys prie senjorų prisidės.

įkūrėjos ir ilgametės vadovės 
Marinos Cox žodžiais, "Sūkurys" 
sutraukia mišrių, lietuviškai nekal
bančių šeimų vaikus į lietuvių 
bendruomenę. Šokis juos suartina su 
kitais lietuviukais ir suteikia pramogą. 
Per praėjusį dešimtmetį su tęstinumu 
sunkumų nebuvo: išeinančių vietas 
užėmė jaunesni.

Nors "Sūkurys" dirba dviem lygiais, 
10-16 metų ir 16-20 metų jaunuoliai, 
bet Marina jų perdaug neskiria. Jei 
reikia, perveda iš vieno į kitą. Šiuo 
laiku abiej ose grupėse yra apie 40 
jaunuolių. 0, kad jie tik uoliau 
lankytų repeticijas! Bet jiems ir 
sunku: tai slidinėjimas, tai atostogos, 
tai vėl kas nors. O Marma vis ta pati!

Gerai dar, - kad tėvai padeda. 
Darbštus Joe Blansjaar pirminin
kaujamas komitetas sutvarko mate
rialinius grupės reikalus. Iždą prižiūri 
Irena Zakarauskienė, sekretoriauja 
Renata Migienė, šokėjų rūbus tvarko 
Nijolė Stašionienė. Joms padeda Vida 
Skirkienė, Irena Kalėdienė, Laima 
Protienė ir Edda Siutz. Kaip Joe ir 
sugebėjo save išsirinkti pirmininku?

Tautinių šokių grupei reikalinga ir 
muzika. Ne vieną "Casette player" 
Marina jau "nunešiojo". Kai reikia 
pasirodyti, padeda "seni patikimieji" 
(Old faithful) Jonas Zubrickas ir 
Petras Viržintas.

Negalima pamiršti ir vyresniųjų 
sūkuriečių. Juos sudaro daugiausia 
jaunųjų šokėjų tėvai, kurie, vietoj kad 
atvežę vaikus "pakampiais trintųsi" 
nusprendė patys šokti. Jono Birietos 
vadovaujami jie jau dalyvavo pasku
tinėse Lietuvių dienose, o rugpjūčio 
11 kartu su jaunųjų sūkuriečių 
grupėm ir "Sutartine" duos savo 
metinę ataskaitą Lietuvių namuose 
Bankstown. Ar ateisite?

dėkingi tiems kurie gali mums minimą 
medžiagą perleisti arba parduoti už 
prieinamą kainą.

Būsime dėkingi už prisiuntimą 
biurui Australijos spaudoje pasiro
dančių straipsnių, kuriuose yra lie
čiama Lietuva ar lietuviai, ypač 
ryšium su dabartine Lietuvos padė
timi.

Tikimės, kad visiems padedant, 
biuras galės atlikti savo užduotį - 
informuoti ir tiekti kiek galint 
daugiau žinių tiems, kurie rūpinasi 
okupuotos Lietuvos reikalais ar šiaip 
domisi Lietuva ir lietuviais.

Informacijos biuro adresas: Lithua
nian Information Bureau, 6 Third 
Avenue, St. Peters, South Australia. 
5069.

Mineralų ir energijos išteklių mi
nisterija (NSW Government - Mineral 
Resources and Energy) nuo birželio 
30 pradėjo skelbti apie papigintą 
vandens kaitinimo sistemą, siūlydama 
namų savininkams įsirengti sistemą, 
veikiančią tik naktį, "off-peak" 
valandomis. Dabar vandens kaitinimas 
namų savininkams kainuoja, maž
daug trečdalį sumos, kuri susidaro 
naudojant elektrą. Šeima, kuri dabar 
moka tris šimtus dolerių per metus už 
vandens kaitinimą, įsirengusi minėtą 
specialią sistemą, mokės tik šimtą 
keturiasdešimt dolerių, taigi sutaupys 
šimtą šešiasdešimt dolerių.

Savivaldybės (County Councils) 
pradėjo namų savininkams siūlyti 
šimtą dolerių veltui, o šimtą dolerių 
paskolinti be procentų minėtos van
dens kaitinimo sistemos įsirengimui. 
Tai pagelbės namų savininkams suma
žinti jų išlaidas už elektrą ir New 
South Wales valstijai sutaupys bili
jonus dolerių, kuriuos turėtų išleisti 
bestatydami naujas elektros jėgaines.

Apie tai jau skelbiama per laikraš
čius, žurnalus, televiziją ir radiją.

* * *

New South Wales valstijos sveikatos 
ministerijos žinių lapas (Media 
Release), išsiuntinėtas įvairiems laik
raščiams su data birželio 28, išreiškia 
susirūpinimą dėl didelio procento 
šizofrenikų. Vien tik šioje valstijoje 
šizofrenijos liga paliečia iš šimto 
vieną žmogų. Šizofrenijos liga ser
gantieji savo dvasiniam pasauly yra 
tarsi "suskilę"; jie nebesuvokia rea
lybės, pradeda keistai elgtis tuo 
kenkdami savo pačių gerovei.

Šizofrenija pradeda pasireikšti tarp 
15 ir 45 metų. Nesigydant liga tampa 
chroniška, atsiranda rimtesni psichi
niai sutrikimai. Tokie žmonės nebe
sugeba užsidirbti sau pragyvenimą, 
kai kurie net nusižudo.

NSW valstijos sveikatos ministerija 
išspausdino brošiūrą "About 
Schizophrenia" (Apie šizofreniją). 
Gavus šią brošiūrą bus paskelbtos 
pagrindinės mintys, surištos su šia 
liga: simptomai ir gydymas.

Valstybinė sveikatos ir medicinos 
tyrinėjimų įstaiga (National Health 
and Medical Research Council) iš
siuntinėjo žinių lapą (News Release) 
apie naują sistemą dėl etikečių, 
lipdomų ant pardavimui paruošto ir 
supakuoto maisto. Kad paruoštas 
maistas išliktų nesugedęs, tenka 
pridėti įvairius priedus (additives ar 
preservatives), kurių tinkamumą 
sveikatos atžvilgiu tiria virš minėta 
įstaiga. Daugelio žmonių organizmas 
negali toleruoti tam tikrų chemikalų 
maisto šviežumo išlaikymui. Virš 
minėta įstaiga tiria ir nuolat svarsto 
supakuoto maisto tinkamumą nau
dojimui. Anksčiau etiketėse, užlip
dytose ant supakuoto maisto, būdavo 
pažymėta tik "additive" arba "pre
servative". Dabar šalia šių žodžių bus 
ir numeris, kuris aiškiai parodys koks 
chemikalas pridėtas. Pavz.: jei bus 
pažymėta - Preservative (223), tai 
tas skaičius reikš, kad yra pridėtas 
chemikalas - Sodium Metabisulphate. 
Kai kurių žmonių sveikatai šis 
chemikalas gali būti kenksmingas.

Kai ši sistema įsigalės, tai aišku, 
kad didelės maisto parduotuvės turės 
išspausdintus sąrašus su numeriais, ir 
paaiškinimais.

NSW valdžia išsiuntinėjo žinių lapą 
(Media Release) įvairiems laikraš

čiams apie karnavalą, kuris įvyks 
rugsėjo 14-22 dienomis. Šie metai yra 
paskelbti Tarptautiniais jaunimo me
tais, organizuojant karnavalą bus 
įtraukiami netik jauno amžiaus žmo
nės, bet ir vaikai.

Karnavalas prasidės rugsėjo 15, 
sekmadienį, žygiavimu miesto gat
vėmis į Domain, kuriame NSW 
valstijos premjeras Neville Wran 
karnavalą atidarys.

Karnavalas '85 yra jau devinta 
metinė daugiakultūrinė, septynias 
dienas trunkanti šventė, kurioje 
kviečiamos dalyvauti visos etninės 
grupės. Vietinės savivald ybės taip 
pat planuoja įvairius parengimus 
karnavalo laikotarpiui. Senimas turės 
progos kiekvieną vakarą televizijoje 
stebėti specialiai paruoštas įdomias 
programas.

RA G AL B A 
TvIO TE RI IMS 

IR LIGONIAMS 
New South Wales valstijos premjeras 
Neville Wran steigia pagalbos centrą 
ateivėms moterims. Ypatingai pa
galbos reikia toms, kurios nemoka 
angliškai.

Pagalbos centras galės suteikti 
ateivėms moterims įvairius paaiš
kinimus, nurodymus ir, pagal gali
mybę, teiks pagalbą.

Yra pastebėta, kad angliškai nemo
kančios moterys jaučiasi "nustumtos į 
šalį". Ypatingai vakarinėje Sydnėjaus 
dalyje toks centras reikalingas.

* * *

New South Wales valstijoje veikia 
Home Care Service of NSW., tai 
centras, teikiąs pagalbą namuose 
tiems, kuriems ji reikalinga. Centras 
kiekvieną mėnesį suteikia tris
dešimčiai tūkstančių žmonių įvairius 
patarnavimus; jo žinioje yra šeši 
tūkstančiai šeši šimtai tarnautojų. 
Visokeriopa pagalba teikiama visiems, 
kurie yra seni arba ligonys. Jei abu 
tėvai serga - vaikai būna centro 
tarnautojų prižiūrimi. Mažą sumą 
reikia sumokėti už patarnavimus 
tiems, kurie gali, bet nepajėgiantiems 
gelbėjama veltui.

Centro adresas:
Home Care Service of N.S.W.
31-39 Macquarie St.
PARRAMATTA. NSW 2150 

Kreiptis telefonu: 689-2666.

m m

CANBERRA
Liepos 28, sekmadienį, vietos 

lietuviai dalyvavo demonstracijoje 
prie sovietų ambasados Canberroje, 
protestuodami dėl prieš 10 metų 
Helsinkyje pasirašytų nutarimų nesi
laikymo, kas liečia žmogaus teises. 
Protestas buvo suorganizuotas ACT 
skyriaus Jaunų liberalų, dalyvaujant 
pabaltiečiams, National partijai, žydų 
bendruomenei, Rytų Europos grupėms 
0- kitiems. Kalbėjo Dr. M. Lawriwsky 
iš La Trobe universiteto ir W. Maley - 
Dantroon Karo mokyklos. Buvo ban
doma įteikti ambasadoriui laišką, 
adresuotą Gorbačiovui, tačiau niekas 
iš ambasados nepasirodė.

Buvo pritarta įsteigti sovietų stebė
jimo komitetą Canberroje, kuris keltų 
viešumon žmogaus teisių nusi
žengimus Sovietų Sąjungoje. į Komi
tetą įregistruota^ ir lietuvių apylinkės 
valdybos atstovas.

Skubiai suorganizuota demonst
racija, nors ir nedidelė (apie 100), 
savo tikslą atsiekė: vakare buvo 
parodyta televizijoje ir sekančią 
dieną aprašyta laikraštyje.

km
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VINCAS BINKIS
API E . LI ETŲ VI U NAMUS- 

OPTIMISTIŠKAI

IS tikrųjų, pagalvojus, kodėl mums 
įvairumo dėlei, nepakalbėjus apie ką 
nors optimistiškai? Pavyzdžiui, kad ir 
apie Lietuvių namus. Arba kaip kai 
kas primygtinai reikalauja juos va
dinti, Lietuvių klubą. Lithuanian 
Club, kaip rašoma telefonų knygoje. 
Oficialiai tegul vadinasi kaip nori, 
kaip ir mūsų žmonų ir dukterų 
pavardės, bet tarp savųjų, tai 
Lietuvių namai. Taip ir susitarėme, 
prieš pradėdami kalbėtis su Lietuvių 
namų pirmininku Vincu Binkių.

Daug kas Vincą pažįstame. Jis - 
ilgametis sporto veikėjas, žymus 
sportininkas, treneris, šiito metu - 
iškilus golfininkas, yra dirbęs ir klubo 
vedėju. Žinom, kad jis žmogus ramus, 
savo nuomonės niekam nelinkęs pri
mesti ir nuoširdžiai norėtų, kad jei ne 
visa žmonija, tai bent mes, broliai 
lietuviai, sugyventume taikoje ir 
ramybėje. Tačiau šis ramus žmogus 
gana kietai sureagavo, kai paklausiau, 
ką jis galvoja apie kai kuriuos 
pasiūlymus Lietuvių namus paversti 
komercine organizacija, atiduoti "iš 
pusės" ar panašiai, kitataučiams, lyg 
tai būtų vienintelis būdas juos 
išlaikyti

- Ne, pasakė jis, Lietuvių namų 
kitataučiai niekada neišlaikė ir neiš
laikys. Šitie namai yra tiesiogine 
prasme pastatyti lietuvių rankomis.

Ir tikrai! Besiginčydami dėl pinigų, 
skolų, priestatų ir t.t., mes kai ką 
pamiršome. O būtent, kaip rašoma 
Pirmame Australijos lietuvių metraš
tyje, kad dabartinės salės pamatai 
buvo išpilti 1957 metų vasario 9-10 
d.d. grynai lietuvišku, tai yra talkos 
būdu. Mūsų salės pamatuose yra įdėta 
lietuviškos žemės, lietuviškų pinigų, o 
taip pat visų Sydnejaus lietuvių 
organizacijų pasirašytas aktas, ku
riame sakoma:

"Mes, lietuviai, esame pasiryžę 
pastatyti šioje vietoje salę, kad mes ir 
mūsų vaikai galėtume ja naudotis savo 
tautiniams, kultūriniams bei religi
niams reikalams.

Mes norime, kad toji salė būtų mūsų 
vienybės simbolis!, kad ja bent dalinai 
galėtume įprasminti mūsų tremties 
sunkiąją dalia ir kad joje būtų 
puoselėjama lietuviška dvasia, at
nešta iš tolimos tėvynės Lietuvos. 
Norime palikti ją, kaip paminklą, kaip 
testamentą ateities kartoms, kuris 
primintų, kad esame kilę iš senos, 
garbingos lietuvių tautos ir kad 
atklydome čia didžios nelaimės ištikti 
kaip tremtiniai. Mes tikime, kad 
lietuviškos dvasios išlikimas atneš 
pergalę tėvynei Lietuvai."

Visų organizacijų atstovai simbo
liškai įmūrijo pamatuose po plytą (iš 
viso buvo sunaudota 50 tūkstančių). 
Beje, pačią pirmą plytą įmūrijo 
tuometinis Bankstown savaitgalio mo
kyklos mokinys V. Švedas). įdomu 
būtų sužinoti, kur jis dabar yra, ką 
veikia ir kaip tas istorinis įvykis 
atsiliepė jo gyvenime. Kaip ir kiti, 
dovanojusieji Lietuvių namams kas 
langą, kas duris, talkoje (o kaip gi 
kitaip!) dengė stogą, žodžiu, visi 
kartu prie klubo statybos išdirbę 12 
tūkstančių savanoriško darbo valandų 
(juk tai vos ne pusantrų metų, dirbant 
24 valandas į dieną). Ar šiandien jie 
Lietuvių namais džiaugiasi, naudo
jasi? Būtų malonu, jei atsilieptumėte 
ir savo prisiminimus parašytumėte 
redakcijai. Juk po pusantrų metų 
švęsime Lietuvių namų trisdešimt
metį!

Kaip kai kurie mūsų atsimename, 
pirmasis klultūrinis lietuvių pasireiš
kimas naujuose Lietuvių namuose, 
tuomet gražiai vadinamais "Daina- 
Mūsu nastnvė N r .11 1W a =; ««u a 

va", buvo savaitgalio mokyklos naujų 
mokslo metų atidarymas 1958-jų 
balandyje, o maždaug po mėnesio - 
jaunimo kermošius su programa. 
Namai tuomet dar buvo be grindų ir 
durų. Dabar grindys (pasiskolinant 
anglišką terminą) yra dvejos, durų... 
nė nesiimu skaičiuoti, o kaip jauni
mas?

Klubo pirmininko nuomone jaunimo 
netrūksta: reguliariai repetuoja tau
tinių šokių šokėjai, susirenka skautai, 
gausiai lankomi "Kovo" sporto klubo 
parengimai. Žinoma, jaunimo būtų kur 
kas daugiau, jei turėtume tą tiek daug 
diskusijų kėlusią (ir tebekeliančią) 
sporto salę...

- Kaip atrodo Lietuvių namų 
savaitė?

- Turint omeny, kad pastaruoju 
metu Australijoje apie 50 proc. 
mažųjų klubų užsidarė, mūsų savaitė 
atrodo ne taip jau blogai. Pirmadie
niais, tiesą sakant, tuštoka, galvojame 
gal net reikėtų laikyti uždarytą, kaip 
ir antradieniais. Trečiadieniais vakare 
turime smorgasbord - tai pritraukia 
apie 150 jokių dietos patarimų 
nesilaikančių mūsų tautiečių, o taip 
pat ir netautiečių. Ketvirtadienis - 
kaip kada. Penktadienį prasideda šioks 
toks judėjimas, susirenka daugiau 
žmonių, ypač kai dabar ir smorgas
bord veikia. Organizuojame šokius, 
bandėme net muzikantus samdyti, bet 
kol kas nelabai apsimoka. Šeštadie
niais paprastai vyksta kokie nors 
parengimai ir žmonių netrūksta. Jei 
kokia organizacija neturi savo rengi
nio, tai mes - klubas bandome šį tą 
surengti. Kaip, pavyzdžiui, Jonines ar 
ką nors panašaus. Sekmadieniais, kaip 
žinoma, gyvenimas klube virte verda. 
Jau nuo senų laikų - po pamaldų 
žmonės atvažiuoja į klubą. Sekma
dienis - pelningiausia diena. Taip pat 
pelningos klubui vestuvės, krikštynos, 
šermenys. Ypač vestuvės.

- Kalbai pasisukus apie pinigus, 
kaip dažnai pasitaiko, nors apie juos 
prikalbėta pakankamai, betgi dar 
kartą - lietuviai išgelbėjo klubą 
finansiškai ar ne?

- Taip. Dabar visos klubo skolos yra 
lietuvių rankose. Tautiečių dėka 
šiemet bankui išmokėjome 83 tūkstan- 
žius dolerių paskolų ir virš 50 
tūkstančių "overdraft". Iki šiol vien 
procentų buvo mokama 17 tūkstančių 
per metus. Beje, banko direktorius 
mus net labai pagyrė, kad tautiečių 
beprocentinėmis paskolomis atsigy- 
nėme nuo bankroto, sako, gaila, kad 
kiti mažieji klubai to nesugalvojo. 
Taip pat išmokėjome 30 ar 40 
tūkstančių tiems lietuviams, kurie 
panoro savo paskolas atsiimti.

- O kaip su pelnu, kuriems pasiekti 
kai kurie mūsų bendruomenės nariai 

žodžiu ir spaudoje skelbia daug įvairių 
planų?

- Dabartinė klubo valdyba kol kas 
dar nėra atmetusi nė vieno blaivaus 
pasiūlymo, buvo svarstytas uet planas 
išnuomoti klubo antrąjį aukštą rašti
nėms (nežinia bur iškeliant biblioteką, 
skaityklą ir dabar įsikūrusią "Mūsų 
pastogės" redakciją). Pajamos - 30 
tūkstančių per metus atrodė viliojan
čiai. Paskaičiavus, kiek reikėtų įdėti 
antro aukšto perdirbimui į daug 
mažyčių kambariukų, o vėliau, jau 
taip "pasakiškai" praturtėjus vėl visas 
pertvaras išgriauti, nutarėme never
ta. Bet apsvarstėme, tarėmės su 
žinovais. Kokia gali būti kalba apie 
pelną, kai jau kokie penkeri ar šešeri 
metai klubo pajamos tik mažėjo. 
Šiemet tai sustabdyta ir pajamos net 
truputi pakilo. Žymiai "praturtėsime" 
pardavę namą, esantį už klubo, - ačiū 
tiems, kurie jį kadaise nupirko. Čia 
tarp krautuvių yra likę tik penki 
privatūs namai, kuriuos visus kartu 
mielai nupirktu kai kas, linkęs 
pastatyti gerų butų bloką su parduo
tuvėmis pirmame aukšte, kaip kad 
Strathfield Plaza, ar ką nors panašaus. 
Deja, viena kaimynė užsispyrusi 
neparduoda savo namo, taigi, tenka 
laukti. Anksčiau ar vėliau gausime 
apie 220 tūkstančių grynais ir dar 
"minias" alaus gėrėjų, ir "rankenų 
traukytojų". Bet ir šiuo metu mūsų 
namelis pats save išlaiko. Ten gyvena 
du latviai, kurie jį prižiūri, tvarkingai 
moka nuomą ir reguliariai įdeda tam 
tikrą kiekį dolerių į mūsų pokerio 
mašinas...

- Tad vis tiktai yra planų 
prisitraukti "žmonių iš gatvės"?

- Jeigu viskas vyks, kaip numatoma, 
tai po kokių metų - dviejų, tų 
"žmonių iš gatvės" atsiras daugiau 
negu dabar; tačiau prisiminkime, kad 
aplink mus - klubas prie klubo: šalia - 
graikų, priešais - lenkų, čia pat - 
katalikų ... Mūsų klubą išlaikys tik 
lietuviai! Kaip ir dabar, kai buvome 
bėdoje. Nesakau, aukojo ir svetim
taučiai, bet labai mažai. Ir supran
tama, jei mūsų klubas užsidarytų, jie 
nueitų į kitą. O lietuviams čia ne šiaip 
sau klubas, o namai! Užtat kas kiek 
išgalėdamas rėmė, net senutėlės. Ar 
negražu, jei senas žmogus atneša 
penkiasdešimt ar šimtą dolerių ir 
pasako: jei atiduosite kada, gerai, o 
jei nesulauksiu, numirsiu, nesvarbu, 
liks Lietuvių namams."

- Vis dėlto svetimtaučiai lankosi? 
Kas daugiausia?

- Daugiausia, turbūt, ateina latvių. 
Mat, jie netoliese įsigijo namus, turi 
salikę, leidimą prekiauti gėrimais, bet 
neturi valgyklos, o "sunkiai" paval
gyti, kaip ir mes, mėgsta. Taigi, 
naudojasi mūsų patarnavimais, rengia 
ir pokylius mūsų restorane ar mažes- 
niąją salę išsinuomoja. Estų ateina 
nemažai. Jų namai mieste, dar senųjų 
estų pastatyti. Dabar jaunesnieji 
norėtų tą namą parduoti ir dėtis kartu 
su lietuviais. Paskui vokiečių nemažai 
būna. Turime net vieną narį klubo 
parengimų komitete - Paul Shwartz-

Knygų siuntimas
T. Žoiys pasakoja, per kokius 

sunkumus Lietuvos gyventojai turi 
eiti, norėdami pasiųsti knygą į 
užsienį. Jau antri metai, kai žmonės 
turi gauti leidimą, norėdami pasiųsti 
knygą į užsienį. Leidimus išduoda 
Kultūros ministerija Vilniuje, bet juos 
reikia atsiimti ne ministerijoje, o 
Gorkio gatvėj 49 mažame kambarė
lyje be jokio užrašo. Parodžius knygas, 
jei jos leidžiamos, išrašomas leidimas. 
Leidime įrašoma siuntėjo vardas, 
pavardė, adresas ir adresato vardas, 
pavardė, adresas ir knygos pavadi
nimas. Iš karto galima siųsti tik tris 
knygas. Gavusiam leidimą reikia eiti į 

beck - jis labai aktyvus, organizavo 
Bavarišką vakarą, pritraukia savo 
tautiečių.

- Išeina, kad mes geriausiai 
laikomės iš pabaltiečių?

- Tai taip išeina. Latvių yra beveik 
dvigubai daugiau negu lietuvių. Jie 
turi net tris sales, tik labai jau 
tarpusavy nevieningi. Turi daug ir 
sporto klubų, bet nė vieno gero. Beje, 
kai Lietuvių namai buvo pajėgūs, nors 
ir be sporto salės, padėdavo sporti
ninkams ir kitoms organizacijoms - 
nupirkdavo prizines taures, sušelp
davo, pavyzdžiui chorą, skautus ir t.t. 
Dabar organizacijoms reiktų pakeisti 
galvoseną - nebežiūrėti, ką galėtų 
gauti iš Lietuvių namų, o žiūrėti ką 
jos galėtų duoti.

- Kokia, jūsų nuomone. Lietuvių 
namų ateitis? Gal kada nors - 
Pabaltiečių namai?

- Visko gali būti. Gal Pabaltiečių 
klubas ar namai? O gal pasidarysime 
labai išrinktųjų klubu Štai, pavyz
džiui, mes golfininkai, dabar savo 
klubui mokame nario mokesčio 195 
dolerius kasmet. Lietuvių klubo nario 
mokestį pakėlus (aišku ne tiek!), 
klubas išsilaikytų vien tik iš tų 
mokesčių. Žodžiu, atsiprašau, kad 
kartojuosi, bet klubas išsilaikys, kol to 
norės lietuviai, kol bus bent du 
lietuviai. Ir valdybos statuto never
tėtų keisti. Dabartinė valdyba - 
(vicepirmininkas Algis Dudaitis, sek
retorius Vytautas Bukevičius, nariai 
Jurgis Liutikas, Gediminas Sauka, 
Pranas Andriukaitis, iždininkas Ignas 
Biliūnas, kuris, beje sutvarkė buhalte
rijos knygas) ir nepamainomi mūsų 
savanoriai talkininkai dirbo iš peties. 
Dabar, artėjant rinkimams, norėčiau 
pasiūlyti visiems, o ypač tiems, kurie 
garsiau už kitus kritikuoja mus už tai, 
kad atsieit, nesame biznieriai, ne tik 
žodžiais, bet ir žygiais įrodyti savo 
pranašumą. Aš manau, kad nebūtų nė 
vieno, kuris nesidžiaugtų, jei naujoji 
valdyba dirbtų geriau už mus.

- Bet jūs pats, nors kitus ir 
raginate, atrodo, nebelinkęs toliau 
talkininkauti?

- Aš nebenoriu būti klubo valdy
boje. Tiesą pasakius, niekada neno
rėjau, bet laikiau savo prievole bent 
metus padirbėti. Gerai ar blogai 
dirbau, ne man spręsti. Tačiau tai 
nereiškia, kad aš klubui daugiau 
nebetalkinsiu. Priešingai! Esame užsi
moję klubą pagražinti, naujai perda
žyti. Taigi, kai tik pasibaigs mano 
"kadencija", imsiu Lietuvių namus 
dažyti (V. Binkis yra Master Painters 
Association narys R.J.).

Na, ką gi, padėkojus už malonų 
pokalbį, belieka dar kartą ir jums, 
mieli skaitytojai, priminti, kas jau 
sakyta pradžioje: po Lietuvių namais 
yra pakastas didelis lobis: lietuviškos 
žemės sauja ir lietuviškų pinigų. Aš 
tikiu, kad geroji tų lobių dvasia veikia 
ir Lietuvių namams padeda. Mes su V. 
Binkių esame optimistai. O jūs?

Rita Juzėnaitė

taupomąją kasą ir sumokėti muitą - 
100 proc. knygos vertės. Tuomet, 
"apsišarvavus" muito kvitu ir leidimu, 
reikia eiti į Vilniaus centrinį paštą, 
kur knygos pasiuntimas kainuoja 
dažnai daugiau negu knygos vertė. 
Tuo būdu į užsienį siunčiama knyga 
pabrangsta trigubai.

"Aušra"

AuKos 
Lituanistikos 

K atedrai

A. Gaidelis $ 200r
E.Iz.-Jonaičiai ir P.B. po $ 50.
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SKAITYTOJAI RAŠO
Gerbiamas redaktoriau,

Paskutinis "Atžalos" teatro pas
tatymas, Paul Osborne "Kur aš esu?", 
susilaukė nemažai kritikos.

Buvo apie tai diskutuojama ir per 
radijo valandėlę ir iš atskirų asmenų 
teko nugirsti.

Visi "kritikai" pripažino, kad vei
kalas buvo gerai surežisuotas ir, kad 
aktoriai gerai atliko savo vaidmenis. 
Tačiau spektaklis iškėlė klausimą: 
"Kodėl 'Atžalos' teatras pasirinko tą 
veikalą?"

Kadangi tą veikalą parinkau aš, tai 
leiskite man šiame laiške į tą klausimą 
atsakyti.

Tą veikalą aš gavau ir parsivežiau 
iš Kanados. Ten būdama sužinojau, 
kad jis su pasisekimu praėjo Kana
dos teatre ir taip pat sėkmingai buvo 
statomas įvairiuose Amerikos teat
ruose.

Veikalą perskaičius aš priėjau 
išvados, kad jis visai tinkamas mūsų 
mėgėjų teatrui dėl sekančių prie
žasčių:

Svarbiausia priežastis yra ta, kad 
mūsų trupė susideda daugumoj iš 
"veteranų", kurie nebegali vaidinti 
jaunų vaidmenų, bet myli teatro 
darbą ir mielai dalyvauja. Pritraukti 
jaunų žmonių beveik neįmanoma, nes 
jie nerodo jokio susidomėjimo, spek
taklių beveik nelanko, o be to 
dauguma jų silpnai kalba lietuviškai.

Sutinku, kad "Kur aš esu?", kaipo 
veikalas nėra joks šedevras. Bet jis 
turi įdomių charakterių, tinkamų 
vaidinti mūsų vidutinio amžiaus 
aktoriams, kas yra labai svarbu. Be to, 
jame yra daug satyros, kaip žmonės iš 
menkniekių sukuria sau problemas. 
Kiekvienas iš mūsų norėtų gyvenime 
būti kuo nors kitu, negu yra, arba bent 
savo gyvenime stovėti kitur, negu jis 
stovi. Jeigu autoriaus mintis nedaėjo 
iki žiūrovų, tai nėra mūsų kaltė.

Galbūt žmonės nenori matyti save

Apie Vytautą ir Oną
Gerb. redaktoriau.

Labai apsidžiaugiau perskaitęs 
"M.P." Nr. 25 ir 26 tilpusius Isold os I. 
Davis straipsnelius apie mūsų isto
rijoje gal garsiausio vyro D. K. 
Vytauto žmoną Oną. Šiemet kaip tik 
švenčiame nuo jo mirties 555 metus

Esu tikras, kad dar mūsų senesnioji 
karta prisimena, kaip mes savo 
tėvynėje 1930 metais iškilmingai 
atšventėme 500m. sukaktį nuo Vy
tauto Didžiojo mirties. Tie metai buvo 
pašvęsti jo garbei: buvo skaitomos 
paskaitos, radijas ir laikraščiai šaukė 
ir rašė apie jo ir jo šeimos garoę ir 
darbus. Jo paveikslas-bareljefas ap
keliavo visus mūsų tėvynės kampelius. 
Ar tada kam nors atėjo į gaivą, kad 
tas Vytautas, ne Vytautas, Ona, ne 
Ona, nes mes neturėjome jų nuo
traukų? Argi ne ta pati istorija su 
šventųjų paveikslais bažnyčiuose? 
Tikėjimas mumyse turėtų pasilikti 
tikėjimu, nes kada mes pradedame jį 
maišyti su filosofija, tai jis nustoja 
savo vertės. Būtų gaila, kad viskas, 
kas amžiais sukurta, taptų abejo
nėmis.

Mumyse tuo metu (1930 m.) dar 
buvo įsigyvenusi nuomonė, kad mes 
visuomet sužinosime daugiau teisybės, 
jeigu jos ieškosime vakaruose. Tam 

- atsiekti mums daug padėjo Kaune 
buvęs vokiečių knygynas, bepar- 
davinėdamas vokiečių istoriko 
W.Kotzde knygą "Das Schicksal einer 
Ritterschaft", kurios tuo metu buvo 
parduota šimtai egzempliorių ir kuri 
buvo tapusi mūsų Vytauto Didžiojo 

veidrodyje?!
Visi "kritikai" pripažino, kad mūsų 

aktoriai yra geri ir, kad "Atžalos” 
teatro spektakliai daugumoje būna 
pasisekę. 0 kodėl jie būna pasisekę?

Todėl, kad mes pasirenkam mūsų 
jėgoms tinkamus veikalus. Mes nega
lime pastyti Šekspyro "Hamletą", V. 
Krėvės "Šarūną" arba B. Sruogos 
"Skirgailą". Mes neturime aktorių, 
kurie galėtų tuos herojus vaidinti. Be 
to, tokiems veikalams reikalinga 
didelė scena, kostiumai, dekoracijos ir 
apie 20 arba net daugiau dalyvių.

Taip pat užmetama, "Kodėl ne 
lietuviškas?" Todėl, kad geri lietu
viški veikalai mums yra neprieinami 
dėl aukščiau paminėtų priežasčių. Gi 
išeivijoje parašyti veikalai yra neverti 
mūsų aktorių laiko bei pastangų.

Ponas Mauragis per radijo valandėlę 
pasakė, -kad tokių Paul Osborne 
veikalų galima pamatyti australų 
teatruose. Norėčiau paklausti, kiek 
mūsų bendruomenės žmonių lanko 
australų teatrus? Juos galima ant 
pirštų suskaičiuoti. 80 proc. mūsų 
tautiečių vargu ar lanko australų 
teatrus, nes dauguma net pakankamai 
nemoka anglų kalbos, kad galėtų 
vaidinimus anglų kalboje įvertinti.

Man atrodo, kad "Atžalos" teatras, 
vaidindamas nors ir verstinius vei
kalus lietuvių kalboje, atlieka ir 
pateisina savo uždavinį.

Mano nuomone teatras neturi būti 
nei auklėjimo katedra, nei politinė 
tribūna. Tokį teatrą galima rasti tik 
Sovietų Sąjongoje, kur per veikalus 
yra "brainwashed" publika.

Mes gi galime statyti veikalus be 
pretenzijų, veikalus pritaikomus ma
žai scenai, su vienu scenovaizdžiu, ne 
perdaug personažų, ir tinkamus mūsų 
ribotiems talentams.

Su pagarba,
Ksana Dauguvietytė

iaikotarpio biblija. Kita, gal kiek 
mažiau pagarsėjusi tais metais knyga, 
buvo irgi vokiečių istoriko E. Wi- 
cherfo "Heinrich von Plauen". Šiais 
šaltiniais ir mūsų kai kurių istorikų 
(Matuso, Sruogienės, Samalavičiaus, 
Laucevičiaus, Meko ir kt.) žiniomis aš 
pasistengsiu papildyti "plunksnos por
tretą" apie mūsų buvusią garbingą 
kunigaikštienę Oną Vytautienę.

Niekuomet nebuvo girdėta ir su
tikta kronikose, kad Vytautas būtų 
turėjęs daugiau žmonų. Vytautienės - 
Onos kilimas nėra aiškus, bet tvir
tinama, kad ji buvusi rusų kilmės ir 
krikštyta graikų bažnyčios apeigomis. 
D r. Matusas savo istoriniame doku
mente: "Lietuvė moteris istorijoje”, 
tvirtina, kad ji buvo kilusi iš Vėžiškių, 
ne Eišiškių. Vytautai turėjo tik vieną 
dukterį Sofiją-Anastaziją, kuri ište
kėjo už Maskvos d.k. Baziliaus, ne 
Vosyliaus. Vytautienės Onos žinioje ir 
priežiūrojne buvęs ir visas šeimos 
namų ūkis. Anot prof. U. Liubanskio. 
jos tiesioginėje žinioje buvo kas
dieninio vartojimo produktai ir gami
niai, kurie, kaip natūralūs mokesčiai, 
suplaukdavo iš viso krašto. Senesniais 
amžiais ji ir kitos Lietuvos valdovų 
žmonos ir dukterys verpusios ir 
audusios. Kunigaikštienė Ona turėjusi 
geras atsargas skalbinių, rankšluos
čių, staltiesių ir kita. Bet jos garbė 
dar aiškiau pasireiškusi istorijoje, kai 
sumušti Žalgiryje kryžiuočiai 1413 
metais Lietuvai turėjo gąžinti Žemai
tiją, bet išsisukinėjo, aiškindami tą 
sritį prasidedant tik nuo Dubysos ar 
Nevėžio. Vytautas bylą pavedė spręs-

•: VI PLJK organizacinis komitetas maloniai kviečia visus į •:

Į KONGRESO PUOTĄ—BALIŲ .Į
rugpjūčio 10, šeštadienį, 7.30 vai. Melbourno Lietuvių namuose.
Gros jaunimo orkestras "DABAR" ir styginis kvartetas. į
Laimingas įėjimo bilietas laimės raguolį.
įėjimas $ 15 visiems. į

x Pelnas skiriamas Pasaulio lietuvių jaunimo kongresui Australijoje.
į: Apranga vakarinė. £

Bilietus prašome užsisakyti pas R. Šemetą tel. 8742250 ir G.
Mackevičienę tel. 5606187. į

:• VI PLJK Organizacinis Komitetas

Dovanos giminėms Lietuvoje
>: Po naujų pertvarkymų ir taisyklių pakeitimo siuntiniams į Lietuvą >: 
•: siųsti padėtis stabilizavosi ir dabar galima pasiųsti dar® vertingų ir į 
:• naudingų dovanų savo artimiesiems Lietuvoje. j;

Pasiunčiame jūsų pačių dovanas arba priimame užsakymus, geros į 
•: rūšies prekėms, žemomis kainomis.
•: SUDAROME TESTAMENTUS, administruojame nuosavybes, išrū-
•: piname Lietuvoje gyvenančioms žmonoms pensijas, PERSIUNČIAME į 

PALIKIMUS į LIETUVĄ PRAKTIŠKIAUSIU, NAUDINGIAUSIU IR £
Š TINKAMIAUSIU PAVELDĖTOJUI BŪDU. *
:• Dėl smulkesnių informacijų ir patarimų prašome rašyti:

:• Z. Juras .
•: 11 London Lane, Bromley, Kent BRI, 4HB. England. •:

Telef. 01 460 2592. •:

ti imper. Zigmanto įgaliotiniui, kuris 
tam reikalui atvažiavo į Kauną, ir, 
štai, kad Žemaitija traukiasi iki jūros 
ir apima Klaipėdos kraštą, paliudija 
drauge su Vytautu ir Žemaitijos 
didikai, taip pat moterys - Vytauto 
žmona k. Ona iš Vėžiškių, Vytauto 
duktė Sofija-Anastazija, žmona 
Maskvos d.k. Baziliaus ir Jogailos 
žmona Jadvyga. 1413 m. gegužės 3 
byla buvo išspręta Lietuvos naudai.

Traidenio duktė Gaudimantė Gau - 
demunda-Sofija 1279 m. ištekėjo už 
Mozūrų kun. Boleslovo II. Vieną iš 
savo sūnų ji pakrikštijo savo tėvo 
vardu - Traideniu (1314 m.) Šito sūnus 
Bolesvovas-Jurgis už žmoną paėmė 
irgi lietuvaitę - Gedimino dukterį 
Eufemiją- Ofką. Traidenaitės Boie- 
siovienės sūnaus sūnus Zemovit.as IV 
vedė (1349 m.) Algirdo dukterį 
Aleksandrą. Nuo tų iaikų tarpe 
Lietuvos ir Mozūrijos užsimezgė 
širdingi santykiai, kurie Gedimino, 
Kęstučio. Vytauto ir net Mykolo, 
Žygimanto Kęstutaičio sūnaus laikais 
turėjo įtakos Lietuvos politikai. Gal iš 
šito "mišinio" buvo kilusi ir mūsų 
garbingoji kun. Ona, nes kronikos 
tvirtina, kad ji ir Vytautas be lietuvių 
dar laisvai kalbėjo rusų, lenkų ir 
vokiečių kalbomis. Maždaug nuo to 
pat laikotarpio ir mūsų didikų 
dvaruose pradėjo įsigalėti svetimų 
kalbų vartojimas.

Ona. kaip jau minėjau, buvusi 
pakrikštyta graikų provoslavų apei
gomis, o Vytautas tik kada jau visa 
Lietuva (žemaičiai buvo pakrikštyti 
kiek vėliau) 1387 m. Vokiečių istoriko 
Kotzde tvirtinimu, Vytautui pakrikš
tyti buvo iškviestas specialiai Plocko 
vyskupas. Jo krikšto vardas buvo 
Konradas. Tą patvirtina ir kitas 
vokiečių istorikas Wichert'as. Jų 
vestuvės įvykusios dar Vytautui esant 
pagoniui, todėl ir niekur nėra re
gistruotos.

Daug istorikų tvirtina, kad Ona ir 
Vytautas ir po krikšto pasiliko ištikimi 
pagonybei.

Apie Vytauto pabėgimą iš Krėvės 
pilies, tarpe istorikų yra pasilikusios 
dvi nuomonės. Istorikas Kotzde sako, 
kad Ona, lydima žemaičių bajoro 
Sudimanto atėjusi jį ten aplankyti, 
prikalbėjo Vytautą pasikeisti drabu
žiais ir bajorui Sudimantui plačiai 
atsistojus duryse, jiems tai pavyko 
padaryti.E.Wichert'as tvirtina, kad 
Ona, pasiėmusi palydovėmis dvi gra
žias merginas ir Sudimantą, atėjo 

aplankyti kalinamą Vytautą ir irgi jį 
prikalbėjo pasikeisti drabužiais, bet 
pirmiau įsakiusi merginoms savo 
kalbomis ir šypsenomis užimti sargy
binius.

Apie kokį nors Onos nubaudimą 
kronikose nekalbama. Vokiečių kro
nikose dar tik randama, kad žemaičių 
bajorui Sudimantui už jo ir Onos 
nugabenimą pas kryžiuočius ir kitus 
patarnavimus, Vytautas prie Sudi
manto dvarų Žėmatijoje dar pridėjęs 
10 kaimų.

Mūsų istorikas E. Laucevičius 
tvirtina, kad iki 16 šimtmečio Lietu
voje žodis popierius buvo mažai 
žinomas, jis buvo vadinamas perga
mentu ir pardavinėjamas lapais tik 
vaistinėse ir gana brangiai, nes buvo 
atvežamas iš užsienių. Tas pats buvo 
ir su knyga. Tik 1524 m. Užupyje 
(Pavilnėje) įkurtas pirmasis Lietuvoje 
popieriaus fabrikas tą reikalą pa
kreipė į geresnę pusę.

Kun. Ona savo gyvenimą baigė 1418 
m., o jos vyras d.k. Vytautas ją pasekė 
1430 m. Apie jų laidotuves ir 
paskutinio poilsio vietas trūksta tikrų 
žinių.

Vilniaus bažnyčių istorikas S. 
Samalavičius tvirtina, kad tik galu
tinai Vilniuje sunaikinus pagonių 
šventyklas 16-17 amžiuje prasidėjo 
bažnyčių statymas.

D.K. Vytautas, pasak mūsų isto
rikės Sruogienės žodžius, turėjęs daug 
rūpesčių ir priešų savo bajorų tarpe, 
nes iš jų, nuolat bekariaudamas, jis 
reikalavęs daug žmonių, gyvulių ir 
maisto ir tokiu būdu net atsiradusi 
baudžiava.

istorikas Kotzde tvirtina, kad po 
Žalgirio mūšio Vytautas susitikęs 
Oną. ją apkabinęs ir taip pasakęs: 
"Dabar man liko tik atsikeršyti už 
Birutę ir Kęstutį. Jogaila didžiuojasi 
šituo žygiu, bet aš jį sutriuškinsiu, 
kaip gabaliuką stiklo." Ona, pagal
vojusi ir į tai jam taip atsakiusi: 
"Klysti, mano mielas Vytautai! Tavo 
kerštas per vėlai ateina. Tu jau 
nebegalėsi gelbėti, taip kaip ankščiau 
savo ir tautos garbę, nes vokiečius 
sutriuškinus Lietuva paslys į Lenkijos 
rankas. Ir tavo gyvenimo norus, 
troškimus ir darbą laiko vėjai išblaš
kys kaip dūmus."

Ar mūsų tėvynė ėjusi kita kryptimi 
būtų buvusi laimingesnė? Kas žino?

Tamstą gerbiantis,
J, Krupavičių?

-J1 1OQK o K nni <T
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SYDNEY
Lietuvių klubo 

valdybos rinki mai
Vėl artėja Lietuvių klubo valdybos 

rinkimai. Iš praėjusios valdybos šiais 
metais kandidatuoja tik 3 direktoriai: 
P. Andriukaitis, A. Dudaitis ir V. 
Bukevičius.

Klubo valdybą sudaro 7 direktoriai, 
tad reikia daugiau ir naujų kandidatų 
į direktorius. Kviečiu sydnejiškius 
rimtai pagalvoti ir paieškoti savo 
tarpe tinkamų kandidatų. Ypač 
kviečiu tuos, kurie daugiau nusimano 
biznyje. Klubui reikia su naujomis 
idėjomis žmonių, pasiryžusių dirbti 
Lietuvių namų išlaikymui Sydnejuje.

Anketos kandidatavimui į direk
torius gaunamos Lietuvių klube darbo 
valandomis.

Keston College, N.S.W.
METI NIS 

SUSI RI N KI MAS

Rugpjūčio 9, penktadienį, 7.30 vai., 
St. Andrew's House auditorijoje. 
Sydney Square įvyks Keston College 
metinis susirinkimas.

Keston College, kurio centras yra 
Londone, nuo 1969 metų telkia, 
spausdina ir platina informaciją apie 
religinį persekiojimą Sovietų Sąjun
goje ir kituose komunistiniuose kraš
tuose.

Per tą laiką Keston College savo 
skelbiamų žinių tikslumu ir objektyviu 
priėjimu, pagarsėjo kaip patikimas tos 
srities šaltinis, kuriuo naudojasi viso 
pasaulio demokratinė spauda.

Keston College įkūrė ir jam 
vadovauja Rev. Michael Bourdeaux. 
Apie tikinčiųjų persekiojimą Lietu
voje jis parašė knygą vardu "Land of 
Crosses”, o paskutinėje jo knygoje

Oninės
Sydney lietuvių pensininkų klubo 

pobūviai visuomet pasižymi savo 
nuotaikingumu, programos įvairumu ir 
dalyvaujančių skaitiingumu.

Neišsiskyrė ir liepos 26 Bankstown 
Lietuvių namų svetainėje įvykusios 
Oninės, kuriose dalyvavo virš 50 
svečių.

Klubo pirmininkei Onai Osinienei 
pakvietus, kun. P. Butkus, palaiminęs 
vaišių stalą, apsakė vardinių reikšmę, 
paminėdamas, kad švenčiame ne tik 
Onų vardines, bet ir Marijų Magda- 
lenų. Prie garbės stalo sėdėjo bene 
dešimt solenizančių, tik neatsirado nė 
vieno Joachimo, kurio vardinės, pasak 
kapelioną, irgi turėjo būti švenčiamos 
šią dieną.

Puikus vaišių stalas, paruoštas 
svetainės šeimininkės p. Šarkaus- 
kienės, visus maloniai nuteikė seku
sioms kalboms, deklamacijoms ir 
dainoms.

Gražus būrelis pensininkų ir svečių 
smagiai praleido popietę.

A. A- I. A. kObERTAITE

A u gm antele, dukra mano, Tu buvai man žvaigždė šviesi,
Dabar Tu aukštybėj esi. Siekiu tave, nes myliu.
Nes pasiekti negaliu...

Motina

Širdingai dėkojame prel. P. Butkui už mūsų dukros ir sesers Irenos 
Augmantės Kūbertaitės palydėjimą į amžiną jos poilsio vietą. Ačiū A. 
Kramiliui už vargonavimą laike pamaldų. Sunkiose valandose mus 
užjautusiems ir daug paramos suteikusiems A. M. Stasoms ir poniai 
Saponkienei su dukra Regina nuoširdžiai ačiū. Taip pat dėkojame visiems 
užpirkusiems mišias, dalyvavusiems bažnyčioje, kapuose ir šermenyse - 
jūsų dalyvavimas ir užuojauta mums padėjo pergyventi tas sunkias 
valandas.

Tėvai ir brolis

Mūsų pastogė Nr. 31, 1985.8.5, psl. 8. •

Užpildytas anketas prašome grą
žinti Lietuvių klubui nevėliau kaip 
rugpjūčio 25.

I’ri mini m as
Dėmesio, Lietuvių Klubo nariai

Primename visiems klubo nariams 
kaip galima greičiau apsimokėti nario 
mokesti, nes terminas jau greit 
baigsis.

Būkite malonūs, nelaukite kad jums 
asmeniškais laiškais primintume - 
atlikite savo klubo nario pareigą!

V. Bukevičius 
sekretorius

"Risen Indeed -- Lesson in Faith from 
USSR", vienas skyrius paskirtas 
Nijolei Sadūnaitei.

Beveik kiekviename dvisa
vaitiniame biuletenyje "Keston News 
Service" ir kas ketvirtį metų iš
leidžiamame "The Rigth to Believe" 
yra žinių iš okupuotos Lietuvos, 
paimtų iš "Lietuvos katalikų baž
nyčios kronikos".

Visi lietuviai yra kviečiami daly
vauti šios svarbios ir įtakingos 
organizacijos metiniame susirinkime. 
Visų susidomėjimas ir skaitlingas 
dalyvavimas sustiprins " Keston 
College" veiklą sąžinės kalinių ir jų 
šeimų rėmimo darbe.

Keston College komiteto vardu
A. Giniūnas

Sigitas Geda 
G A N Y K L OS

p Ri f: na mų 
O kuomet iš mirties prisikėlei - 
Saulės juosta ir žemė, ir gėlės! - 
Buvo daug gražesnis, stambesni 
Man jurginai geltoni po langu 
Ir kitaip aš žiūrėjau į dangų, 
į ganyklų šerkšnotas avis, 
į pasaulį, kurio negailėjau, 
Kažkada man atrodė išvis 
Nenumirsiu, nesirgsiu, sapnuos 
Aš regėdavau lauką suartą, 
Avinėlį po beržu, senuos, 
Išlytuos ajerynuos ne kartą 
Man šiugždėjo apstulbę karosai, - 
Juk į mus nuolatos žiūri žuvys! - 
Arba mažas žąsiukas pūkais 
Palytėdavo delną, tiek buvus, 
Tik dabar tu manęs nepaleisk, - 
Viršum stogo perkūnijai kosint 
Su sparnais dideliais, dideliais 
Laumės juosta! Jurgine rasotas. 
Šio pasaulio suskirdusiuos soduos 
Aš ne vienas buvau ir - esu 
Su dievų apleistaisiais, atrodo, 
Nesurasiu kitokių tiesų, 
Veidą glostantis delne ir vėjau.

SYDNĖJAUS LIETUVIU 
NAMUOSE

16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN (TEL. 708-1414) ; ■
Rugpjūčio JL1, sekmadienį, 4 veil. ][ 

įvyks

SŪKURIO 10-ČIO KONCERTAS i i
! Šoks ir seni veteranai, ir ne taip ; Į 
! jau seni, ir jauni. JĮ
! įėjimas $ 5, vaikai iki 12 metų ] [
! veltui. ;;

SMORGASBORD
KieKvieną penktadienį nuo 7 iki 9 ] ; 

; vai. Šilti ir Salti valgiai, kava ir 1.1. ; ;
; Elektriniais vargonėliais linksmina

Geoff McDonald iki 11 vai.
Ateikite praleisti keletą vai an— ' ;

; dėlių malonioje aplinkoje. [
Moooocccocoooooooeoooooocooooooooooooooooooooooocooooooooocc 

BALIUS, BALIUS, BALIUS...
Jau artėja metinis "Mūsų pastogės" 

balius. Šįmet balius bus ypatingas tuo, 
kad jame dalyvaus net keturi "Mūsų 
pastogės" redaktoriai.

Kviečiame visus jau dabar pasilikti 
rugsėjo 28 dienos vakarą laisvą šiai 
svarbiai progai.

Tie, kuriems keturių redaktorių 
buvimas nebus pakankama priežastis 
dalyvauti, galės pasigėrėti programa, 
pasistiprinti klubo šeimininkės pa
ruoštais skaniais valgiais, atsigaivinti 
paslaugių klubo tarnautojų tiekiamais 
gėrimais, paragauti spaudos ponių 
pagamintų skanių tortų ir pasišokti 
prie smagios muzikos.

Kuriems ir to neužtenka, ateikite 
išmėginti savo laimės Spaudos są
jungos Aukso loterijoje - bilietus 
patariame įsigyti iš anksto, nes jau 
dabar pareikalavimas didelis, o ti
ražas ribotas...

Kur? O gi Spaudos sąjungos 
namuose Bankstown (tiesa, čia yra 
prisiglaudęs ir Lietuvių klubas).

Gerbi ami ” Tvl. E*. ’’ skaitytojai

Jau mėnuo, kai peržengėme į antrą metų pusę. Dienos jau eina ilgyn, 
bet "Mūsų pastogės" ištekliai "trumpėja". Daug Jūsų dar esate 
nesusimokėję šių metų prenumeratos. Prenumerata yra mokama į priekį, 
o ne už praeitą laiką.

Pasistenkite kuo greičiau atsilyginti už šiuos metus, o kurie dar 
skolingi, tai ir už praeituosius. Greitas atsiskaitymas ne tik sutaupys 
pinigų (kaip žinote, kiekvieno laiško pasiuntimas kainuoja 33 centus, jau 
neskaitant voko ir popierio), bet palengvins ir "Mūsų pastogės" darbščios 
administratorės Jadvygos Mickienės gyvenimą. Negana, kad jai kas 
savaitę reikia grumtis su Sydney kelių judėjimu, parsivežant iš 
spaustuvės "M.P.", kovoja ji ir su paštininkais, "parkinimo" prižiūrėtojais 
ir rankinukų grobėjais, vis, kad tik "M.P." Jus greičiau pasiektų!

Tad pasigailėkite, susimylėkite ir ilgai nelaukę atsiskaitykite!

Jūsų administratorė ir redaktorius

NtalMSIOCĖ
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY 
Published by the Lithuanian Community 
Publishing Society Ltd.

Čekius ir pašto perlaidas prašome, rašyti
Lithuanian Community PubLSoc.Ltd. vardu.

P.O. Box 550
Bankstown, NS.W., 2200.

Redaktorius.J. Mašanauskas 
P.O. Box 550, Bankstown, 2200.

Administracijos adresas:
P.O. Box 550, Bankstown. 2200 
Administracijos teL 709 4846 
Prenumerata:
Australijoje- metams $ 25
Užsienyje papr. paštu $ 30
Oro paštu į N. Zelandiją $. 40
Oro paštu kitur $ 55

Sydney lietuviai gali atvažiuoti trau
kiniais, automobiliais, arkliais (kas 
turi, pašaro rasime ir jiems). Adelai- 
diškiai, melburniškiai ir kiti jau dabar, 
sudarykite ekskursijas, lauksime visų!

Kavinė
Konrado kavinė

Niūraus žiemos šeštadienio vakarą 
galima linksmai praleisti "Konrado 
kavinėje"", kuri bus įrengta Lietuvių 
klubo (Bankstown) viršutinėje salėje 
rugpjūčio 17 dieną. Kavinė atsidarys 7 
valandą vakaro. Svečius maloniai 
aptarnaus padavėjos ir padavėjai. 
Išgirsite pirmąkart dainuojant Sydne- 
jaus moterų kvartetą.

įėjimas tik $ 2. Pelnas skiriamas 
Sydnejaus lietuvių klubui.

Visus kviečiame, visų laukiame!

Židinio vadi ja

Redakcija rašinius taiso ir afce&ia 
savo nuožiūra. Nenaudoti rankraš
čiai negrąžinami ir nesaugomi. 
Norintieji nepanaudotus rankraš
čius atgauti, siųsdami turi pridėti 
sau užadresuotą voką su pašto 
ženklu. Už skelbimų turinį redak
cija neatsako.

Printed by Rotor Ltd.
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