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Viešnia iš šiaurės ’’Gintaras” Operos Rūmuose
SOLISTĖS PRAURIMĖS RAČIENĖS 

BELAUKIANT

Australijoje Pr. Ragienės 
rečitaliai numatyti: liepos 19 
d. Adelaidėje Lietuvių Na
muose; liepos 20 d. Mel
bourne Lietuvių Namuose, 
liepos 26 d. Canberroje Lie
tuvių Klube ir 27 d. Sydne- 
juje Lietuvių Klube.

Iki šiol pažinome jau visą 
eilę mūsų išeivijos iškiliųjų, 
gražiabalsių, skirtingų balsų 
atstovių, pav.: Daną Stan- 
kaitytę - dramatinis sopra
nas, G. Čapkauskienę - dra
matinė koloratūra, R. Mas- 
tienę - lyrinis mezzo-sopra
nas, E. Blandytę - dramati
nis mezzo-sopranas ir, štai, 
atvyksta vėl skirtingas 
skambus, lyrinis sopranas 
su palinkimu į koloratūrą.

Deja, svečių - vyrų, be 
mūsų žinomo St. Baro, ne
sulaukėme.

Dažnai padejuojame, kad 
gęsta pamažu lietuviškumo 
dvasia, malonu tad konsta
tuoti, kad t’k ne dainoje! 
Amerikoje, dalinai Kanadu 
je, mūsų emigrantų tarpę 
iškilo nemažai profesinio ly
gio dainininkų, ir jų atvy
kimas i mūsų žemyną teikia 
mums galimybę ne tik pa
žinti jų dainos meną, bet ir 
užmegzti kontaktus, pažin
tis...

Ne be pagrindo šiandieną 
kalbama, kad artimoje atei
tyje pusryčiausime Austra
lijoje, o vakarieniausime 
Amerikoje ir priešingai... 
nes iš tikrųjų tolimiausi 
erdvės atstumai vis leng
viau nugalimi. Čia ir norisi 
"pasiskolinti” "Mūsų Pasto
gės” redaktoriaus straipsnio 
mintį, jam kalbant apie ko
munikaciją: ”... tai akivaiz

Solistė Praurimė Ragienė

dūs mūsų amžiaus technolo
giniai laimėjimai, kurie be 
abejo turi neapskaičiuoja
mos reikšmės bei įtakos 
kultūrinei plėtotei...”

Taigi, tų laimėjimų pasė
koje ir turime džiaugsmo ir 
naudos pažinti anksčiau at
vykusius ir dar šiais metais 
bežadančius mus aplankyti 
mūsų menininkus, bet... 
tiems apsilankymams, deja, 
pastoja kelią... doleris!

ALB Krašto Valdyba, no
rėdama savo aktyvią veiklą 
pagyvinti ir meno apraiško
mis, pakvietė iš JA V-bių, 
dar šiais metais, du žinomus 
menininkus: Pr. Ragienę ir 
aktorių-jumoristą Vitalį Žu
kauską. Nepajėgdama ta
čiau juos finansiniai parem
ti, abu suminėti artistai 
sultika patys apmokėti 
kelionės išlaidas, tikėdamie
si, kad jų gastrolių pajamos 
padengs bent skridimo išlai
das.

Už jų norą aplankyti mus 
tokiomis sąlygomis ir mus 
praskaidrinti savo menu, jie 
imasi tos rizikos! Tad būki
me solidarūs ir draugiški jų 
atžvilgiu ir užpildykime sa
les jų rečitalių metu.

Pr. Ragienės balsą adelai- 
diškiai jau turėjo progos iš
girsti (iš plokštelės), šešta
dienį, birželio 7 d., lietuviš
kos radio valandėlės metu. 
Jos skaidrus, kristalinis bal
sas sužavėjo klausytojus.

Reiktų be to pažymėti,- 
kad jinai savo programoms 
parenka lietuvių ar tarptau
tinės muzikos įdomius, retai 
girdimus veikalus todėl jos 
koncertai ypač vertinami 
auditorijų. Yra įdainavusi

Kasmet apie birželio vi
durį Shell kompanija Syd- 
nejuje Operos namuose or
ganizuoja didžiulio masto 
tautybių liaudies meno fes
tivalius, kurie trunka ištisą 
savaitę, bet festivalio viršū
nėje koncentruotai iškiliausi 
tautybių pasirodymai, su
kaupti koncertuose, į ku-

Uintaro vadovas
Kajus Kazokas

lietuvių dainų ir arijų plokš; 
telę pavadinimui Praurimė 
dainuoja ’’Yra šalis”. Šalia 
jos puikaus kiekvienos dai
nos atlikimo, reikia pažymė
ti, kad plokštelė ypatingai 
gerai įregistruota ir tech
niškai. Laukiama viešnia 
žada kiek plokštelių at> 
sivežti su savimi, kad lietu
vių muzikos mėgėjai galėtų 
jas įsigyti ir klausytis jos 
viešnagei pas mus pasibai
gus.

Kaip jau anksčiau minėta, 
daug pastangų užjūrio 
svečių gastrolių organizavi
mui deda ALB Krašto V-bos 
Kultūros reikalams narė, 
solistė - visuomeninkė Ge
novaitė Vasiliauskienė, pri
tariant V-bai, ypač V-bos 
pirmininkui Vytautui Neve- 
rauskui, kuris jo kadencijos 
metu plačiai pasidarbavęs 
mūsų visuomenėje. Iki šiol 
aplankė kolonijas:
Canberra, Albury, Geelong, 
Melbourne, Perth. Tų apsi
lankymų progomis skaitė 
visą eilę rimtai paruoštų ir 
turiningų paskaitų, pav.: 
"Motina tėvynėje ir išeivijo
je”, "Baisusis birželis”, 
"Tauta mūsų jungėjas”, 
"Vasario 16 d. prasmė”, 
"Mindaugas ir Vasario 16 
d.”, "Kalantos auka" ir kitas. 
Jo pastangomis buvo su
šaukta Adelaidėje Australi
jos Apylinkių V-bų pirmi
ninkų ir seniūnų konferenci
ja, Studijų Dienos, iškvies
tas S. Kudirka, į artėjančias 
"Lietuvių Dienas” pakvies
tas Lietuvių Pasaulio Bend
ruomenės pirmininkas inž. 
V. Kamantas. Vyt. Neve- 
rauskas atstovavo mus Ka

riuos susirenka apie keletas 
tūkstančių žiūrovų. Tuose 
festivaliuose jau kelinti 
metai iš eilės dalyvauja ir 
lietuviai su savo tautiniais 
šokiais ir dainomis. Per pas
taruosius porą metų lietu
vius šiame festivalyje atsto
vavo Sydnejaus taut, šokių 
grupė Gintaras, kuris iškelia 
lietuvių tautinį meną dau
gelio tautybių akivaizdoje.

Ir šiais metais, birželio 16 
d. festivalio pagrindiniame 
ir užbaigiamajame koncerte 
Gintaro grupė buvo ypatin
gai įvertinta, nes Gintaras 
buvo išstatytas koncerto 
pačiame atidaryme, kas 
davė toną visam parengi
mui. Pilniausia Sydnejaus 
Operos Rūmų koncertų 
salė, talpinanti apie 3000 
žiūrovų, turėjo progos pasi
gėrėti lietuvių jaunimo dar
bo rezultatais.

Šiais metais Sydnejaus 
lietuvių taut, šokių grupė 
Gintaras, pasitaikinęs vy
resnius Sūkurio grupės šoke 
jus, atidarė festivalio užbai
giamąjį koncertą. Mūsų jau
nimas atliko p. A. Saudar- 
gienės choreografiškai su
kurtą pagal bendrą festiva
lio temą y’Vidurvasario nak
ties burtai" programą. Mū
siškiai savo šokiais temą pil
nai atitiko pritaikius tai 
minčiai tris būdingus šokius
- Žolinio, kaukių šokio ir Ku- 
polio. Reikia atsiminti, kad 
lietuvių tautiniai šokiai savo 
esmėje pagrįsti apeiginiu 
elementu, tad nenuostabu, 
kad Gintaras ir labiausiai 
atitiko festivalio temą.

Gintaro pasirodyme mer
gaičių partija buvo ilgiausia
- lėta, iškilminga, vaizduo
janti stebuklingųjų žolelių 
ieškojimą. Gyvumo įnešė 
kaukėti vyrai, atšokdami 
simbolišką derlingumo šokį 
ir galiausiai visi bendrai įsi
jungė į judrų užbaigtuvinį 
Kupolį.

Mergaitės šoko pasigėrė
tinai grakščiai ir saikingai, 
savo judesiais sukeldamos 
saikingumo nuotaiką, tikėji- 

nadoje "Lietuvių Dienose" ir j 
posėdžiavo.

Esame tikri, kad ateinan
čios Adelaidėje Lietuvių 
Dienos. į kurias atvyksta 
dar poetas - rašytojas Sta
sys Santvaras, susilauks di
delio pasisekimo, vadovau
jant mūsų dabartinei Krašto 
V-bai, kurios darbai pagyvi
na tautinio gyvenimo judė
jimą ir tempą, gi atvykstan
čių menininkų vizitai teikia 
visokeriopos naudos ne vien 
mūsų visuomenei, bet ir 
jiems patiems.

A. Binkevičiūtė-Gučiuvienė

mą į ieškomų burtų žolelių 
galią. Šokėjų ir figūrų su
grupavimas didelėje scenoje 
buvo ypač ryškus ir harmo
ningas, kontrastingai pasi
reiškęs kaukėtų vyrų šokis. 
Tačiau pilniausiai visa grupė 
pasirodė trečiajame šokyje, 
Kurį išpildė lygaus svarbu
mo partijomis tiek mergai
tės, tiek ir vyrai.

Bendrai paėmus visi šo
kėjai sudarė disciplinuotos 
ir kultūringos grupės vaiz
dą. Mergaičių tautiniai rūbai 
buvo be priekaištų, o jau
nyste ir grožiu švytėjo kiek
viena šokėja. Patrauklumo 
netrūko ir vyrams, tad ne
nuostabu ir vėliau girdėtos 
pastabos apie lietuvių 
grupės išskirtiną pasirody
mą. Pasiektas meninis lygis 
turėtų paskatinti naujus šo
kėjus įsijungti į šį kultūrin
gą ir tautiniai reprezentacinį 
darbą.

Šiais metais šokiuose ne
buvo atskirų solistų, bet 
grynai grupiniai šokiai, tad 
ir norint negalima atskirti ir 
pabrėžti atskirų šokėjų, ta
čiau kaip grupė pasirodė la
bai disciplinuota, susišokusi. 
Muzikinė dalis be priekaištų 
- supynimas ir sujungimas 
atskirų dainų juostelėje 
buvo profesionaliai ir preci
ziškai atliktas paties grupės 
vadovo ir muzikinės dalies 
organizatoriaus Kajaus Ka
zoko.

Vieno dalyko pasigesta - 
tai stipresnio scenos apšvie
timo, kas būtų daugiau 
išryškinęs šokėjų tautinius 
drabužius.

Už visą ilga darbą, nesu
skaitomas repeticijas žiūro
vai dėkingi visiems mieliems 
šokėjams, grupės vadovui 
Kajui Kazokui ir meninei 
vadovei choreografei Avai 
Saudargienei. Kažin, ar be 
p. A. Saudargienės pastan
gų ir ryšių lietuviai galėtų 
reprezentuotis tarptautinė
je pasaulinėje arenoje.

Kiek teko patirti Shell 
folklorinio festivalio vado
vybė čia pat vėl užangažavo 
lietuvius jau ateinančių 
metų pasirodymui.
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Veikėjai ir pinigai
Lietuviška veikla remiasi 

dviem pagrindiniais atramos 
taškais - veikėjais (visuome
nės ir kultūros darbuotojais) 
ir lėšomis. Be abejo, ir vienu 
ir kitu atveju abu taškai yra 
vienodai reikalingi, tačiau 
kuris is jų pirminis ir pats 
svarbiausias, tegu kalba pa
tys faktai ir sprendžia suin
teresuotieji asmenys. Čia 
norime tik iškelti sios prob
lemos svarbą.

Kai pries trisdešimt metų 
kūrėme bendruomenę, dė
jome pagrindus visokeriopai 
lietuviškai veiklai Australi
joje, ir be abejo panašiai bu
vo ir visur kitur, pinigų tai 
veiklai nebuvo, tačiau juo 
labiau buvo užtenkamai ide
alistų, pasiaukojančių rankų 
ir lietuvybei atsidavusių 
karstų širdžių. Tuo metu 
reikalui esant atsirado ir 
reikiamų pinigų, ir laiko, ir 
jėgų-

Po trisdešimt metų reika
lai radikaliai apsivertė: anie 
karštieji veikėjai ir darbuo
tojai su amžiumi išseko ir 
pavargo, naujų neprisiau
ginta, kurie su tuo pačiu 
įnirtimu ir atsidavimu dirb
tų, ir jaučiasi akivaizdus 
veiklos atoslūgis. Bet gi at
sidarė nauja galimybė ■ vi
suomeninei ir kultūrinei 
lietuviškai veiklai gausiai 
pabiro pinigai. Pinigų už
tenka ne vien tik pramo
goms, per dešimtmečius 
sapnuotoms visokioms išvy
koms, bet jų pasigėrėtinai 
plaukia į visokius fondus, 
dažnai jų atsiranda ir ten, 
kur nebūtina.

Tačiau is kitos pusės gau
sėjant lėšoms, daugiau negu 
proporcingai mažėja darbo 
jėga, kaskart vis akivaiz
džiau stokojame visuomenės 
darbuotojų, organizatorių, 
veikėjų, kultūrininkų. Ne 
vien tik pas mus, bet ir viso
se kitose pasaulio lietuvių 
bendruomenėse šitoji prob
lema aiškiai prasikiša. Ka
daise neturėjome pinigų, už 
tai veikla klestėte klestėjo, 
nes netrūko dirbančiųjų, 
idealistų, o kur reikėjo, ir 
pinigų atsirado.

A.A.
CYRIL COX

staiga mirus, jo sūnų Laurie su šeima liūdesio valandoje 
nuoširdžiai užjaučiame.

Elenutė, Elena ir Bronius
Kiveriai

Brangiai mamytei
A.A.

MORTAI PLYČIUVAITIENEI
mirus, jos dukrą Mariją Milienę ir visą mūsų bičiulių Milų 
šeimą giliai užjaučiame ir liūdime drauge.

C. ir P. Protų šeima

Mūsų Pastogė Nr. 24, 1980.6.23, psl. 2
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Atrodo, šiandie pinigas 
užvaldė mūsų širdis ir užgo
žė mūsų turėtą tautinį idea
lizmą. Tie vargšai, iš pasku
tiniųjų jėgų tebeplušą lietu
vybės dirvonuose kultūri
ninkai ir visuomenininkai 
bei visokio plauko meninin
kai niekeno ir nepastebimi, 
bet žiūrėk, atsiranda vienas 
kitas, anksčiau niekam ne
girdėtas ir kyšteli kokią 
šimtinę kitą atseit lietuvy
bės ar X organizacijos rei
kalams, tuo iškyla kaip nau
jai susvilusi žvaigždė, lietu
vybės ramstis ir toksai atsi
duria visų prieky - kaip 
lengva laimėti pripažinimą, 
net savotišką heroizmą išsi
perkant doleriui O tie vargo 
pelės darbuotojai labai daž
nai ir tyliai pasitraukia ati
davę visas savo jėgas ir ne
sulaukę ne tik deramos pa
garbos, bet ir užtarnautos 
padėkos. Gi is jaunųjų pana
šaus kalibro idealistų vis dėl 
to beveik ir nepasimaiso, o 
jų laukia ir apvalių sumų 
premijos už lietuvišką veik
lą, siūloma visokeriopa ma
terialinė parama, tik ateiki
te ir prisidėk, te. Jeigu prieš

Australijos Lietuvių Fonde
AUKOS AUSTRALIJOS

LIETUVIŲ FONDUI

$ 3000 - Šalkauskienė Ona 
(N.S.W.) - sūnaus Henriko 
atminimui.

$ 1800 - nežinomas tautie
tis, auka gauta per p.p. L.J. 
Veteikius (N.S.W.).

$ 400 - Valytė Veronika, 
mirusių brolių Jono ir Silvos 
atminimui.

$ 250 P. ir S. Pažereckai, 
(Vic., 455), baigiant savo 
80-sius metus.

Sveikiname naujus tūks
tantininkus ir ačiū visiems 
aukotojams.

V. Ališauskas 
A.L.F. iždininkas

DIDĖJA A.L. FONDO 
PRIPAŽINIMAS

Skaitėme, kad p. Ona Šal
kauskienė sūnaus Henriko 
atminimui prisiuntė Aus
tralijos Lietuvių Fondui $ 
3000 čeki. Birželio 5 d. gau
tas iš Sydnejaus per p. Lizą 
ir Julių Veteikius nevardin- 

trisdesimt metų kas nors 
būtų pasiūlęs pinigus ar 
premijas už lietuvišką veik
lą, tai būtų palaikyta di
džiausiu užgavimu ir būtų is 
tokio pasiūlymo tik pasišai
pyta, tuo tarpu šiandie lai
koma didele garbe tokias 
premijas skirti ir jas priimti.

Žodžiu, reikalai apsivertė: 
kai trūko pinigų, nestigo 
darbininkų, kurie atliko di
delius darbus ir atstojo pini
gus, gi dabar pinigų yra, bet 
patys pinigai neatstoja dar
bininkų, kaip kad anksčiau 
darbininkai atstojo pinigus. 
Padėtis be išeities. Pasiro
do, gyvenime, ypač tokioje 
veikloje, kaip kad mūsų, pi
nigai yra stabdis, nes vis te- 
begalvojama, kad ko as ne
padarysiu, už mane padarys 
pinigai. O gaunasi paradok
sas. Galvota, kad pinigas yra 
visagalis, bet is tiesų ne vis
ką už pinigus gausi ir ne vi
sada issipirksi. Tą akivaiz
džiai liudija mūsų lietuviš
kasis gyvenimas išeivijoje. 
Už pinigus gali tiltą nutiesti, 
griovį iškasti, tačiau už juos 
nenusamdysi veikėjų, kurie 
dirbtų lietuvybei ir jai tiestų 
kelius į ateitį. Čia ir yra mū
sų ateities mįslė.

(v.k.)

tas čekis $ 1800 sumai. Tatai 
parama A.L. Fondui vieno 
jųjų bičiulio, kurio pavardė 
nepaduodama. Rėmėjas 
pagal laišką noris išlikti ne
garsinamas. Pageidaująs 
tik, kad pinigai būtų panau
doti jaunimo švietimo reika
lams bei jo tautinės priklau
somybės sąmonės ugdymui.

Reikia pasidžiaugti, kad 
paskutiniu laiku vis plačiau 
imama suprasti A.L. Fondo 
reikšmė mūsų bendruome
nės gyvenime. Fondo val
dyba, kaip tikriausiai visi 
yra pastebėję, pagrindinį 
dėmesį skiria ateičiai, t.y. 
jaunosios kartos įtraukimui į 
lietuviškąją kultūrinę bei 
organizacinę veiklą. Tik nuo. 
to juk priklauso ir lietuvių' 
ateivių šiame kontinente 
tęstinumas. Pasigirsta ir 
pesimistinių balsų - gyve
nant išsisklaidžiusiai asimi
liacija neišvengiama. Gal ir 
taip. Tik iš nesenos praeities 
žinome, kiek reikšmės yra 
turėjusi JAV išeivija Lietu
vos atkūrimui po I-jo pasau
linio karo ir Versailles kon
ferencijos metu. Didelės pa
galbos iš JAV susilaukė 
Lietuva ir pirmuosiuose 
ekonominio gyvenimo 
žingsniuose. Dabartinis lie
tuvių tautos istorinis mo
mentas ypač grėsmingas. 
Pavojus ne tik lietuvių kul
tūrai, bet ir pačiai jos gyvy
bei. Išeivijos vaidmuo gali 
būti labai reikšmingas. Ir 
mišrių šeimų atžalos pavo
jaus metu gali prisiminti sa
vo tėvo ar motinos kilmę ir 
jungtis į kovą dėl tautos išli
kimo. Filmų artistas Jokū
bas Šernas, užaugęs Pran
cūzijoje, nekalba lietuviškai, 
bet jo butas, - teko skaityti 
spaudoje, esąs išpuoštas lie
tuvių tautodailės ir lietuvių 
menininkų darbais.

A.L. Bendruomenės ir 
A.L. Fondo valdyboms rei-

Sukūrusius šeimą Antaną ŠABRINSKA ir Jadvygą 
UNBRASIENĘ nuoširdžiai sveikiname, linkime geros 
sveikatos ir ilgo bei laimingo šeimyninio gyvenimo.

Latrobe Valley seniūnijos lietuviai

ALB Kr. Tarybos klausimu
ATVIRAS LAIŠKAS

P.V. Baltutis, žvelgdamas 
į A.L. B-nės ateitį, gegužės 
19 d. M. Pastogėje paskelbė 
straipsnį: "Bendruomenės 
Santvarkos klausimu", ku
riame apžvelgęs L. Bend
ruomenės kūrimosi eigą, ra
šo: "Jeigu dalinai atsisakius 
rinkimų į ALB Tarybą ir su
teikus teisę apylinkės val
dybai kviesti į ALB Tarybos 
narius tam tikrų organizaci
jų atstovus.” Toliau p. Bal
tutis rašo: "Kviesti tektų 
dvejais atvejais. Vienas 
apimtų organizacijas, vei
kiančias už apylinkės ribų ir 
organizacijas, veikiančias 
apylinkėse". Toliau p. Bal
tutis išvardina visą eilę 
kviestinių asmenų ir organi
zacijų.

kia imtis visų priemonių, 
kad lietuvių kilmės kibirkš
tis rusentų jaunojoj kartoj ir 
net labai raizgiose gyvenimo 
krašto ir šeimyninėse sąly
gose. Karta Vokietijoje vie
na akademike manęs pa
klausė, kodėl mano dėmesys 
nuolat Lietuvai ir lietu
viams. Juk tauta skirta jau 
pražūčiai. Atsakiau: "Kaip 
tik dėl to! Iš ten mano kil
mės tūkstantmetės šaknys”. 
Mano bičiulė pagalvojo: 
"Dabar suprantu patį”.

Albertas Zubras

AUSTRALIJOS
LIETUVIŲ FONDO 

VADOVYBĖ

Dabartinę Australijos 
Lietuvių Fondo vadovybę 
sudaro: pirmininkas A. 
Zubras tel. 543 1682, vice- 
pirm. Dr. A. Staugaitis tel. 
878 5631 ir 877 2589, sekre
torius Dr. K. Zdanius tel. 
489 9514 ir 861 7033, iždi
ninkas V. Ališauskas tel. 
370 7250, valdybos narys M. 
Didžys tel. 398 3160 ir 
398 1309.

Valdybos adresas laiš
kams: P.O. Box 11, North 
Melbourne, Vic. 3051.

Registruotas A.L. Fondo 
adresas: 50 Errol St., North 
Melbourne, Vic. 3051.

Pilnas adresas, reikalin
gas palikimų testamentuose. 
Čekiams užtenka tik Fondo 
vardo. Adresas korespon
dencijai: Australian Lithua
nian Foundation Inc. P.O. 
Box 11, North Melbourne, 
Vic. 3051.

FONDO ĮGALIOTINIAI 
IR TALKININKAI:

Adelaide: įgaliotinis B. 
Straukas - 16 Church St., 
Highgate, S.A. 5063; komi
teto nariai: A. Kubilius ir C. 
Zamoiskis.

Canberra: įgaliotinis J. 
Kovalskis Jalanga Crs., 
Aranda, A.C.T. 2614.

Geelong: įgaliotinis A. 
Obeliūnas 58 Kilgour St., 
Geelong, Vic. 3220.

Melbourne: talkininkai L 
Alekna tel. 596 6013, J.

Gerai, kad šis p. Baltučio 
pasiūlymas yra dar prieš 
pusę metų prieš įvykstant 
A.L. B-nės Krašto Tarybos 
suvažiavimui. Taigi, nevėlu 
ir yra progos tiek ex oficio 
Krašto Tarybos nariams, 
tiek būsimiems rinktiems 
jos nariams pasisakyti, o ir 
eiliniam bendruomenės na
riui pasakyti savo nuomonę.

Jau 30 metų veikia Aus
tralijos Lietuvių Bendruo
menė. Ji savo darbais pa
kankamai įrodžiusi, kad turi 
teisę egzistuoti - gyventi. 
Jos struktūros pagrinde jnra 
lietuvis. Jis prigimtine teise 
yra Lietuvių Bendruomenės 
narys. Jei lietuvis kuria ir 
palaiko religines, kultūrines, 
jaunimo, savišalpos, profe
sines ir kitas organizacijas, 
tai jos yra tik talkininkės, 
sprendžiant specifinius 
atskirus klausimus.

Priėmus p. Baltučio pa
siūlymą gautume jau nebe 
vienalytę Krašto Tarybą, 
bet sudėtį iš atskirų rinktų 
Tarybos narių ir kviestų or
ganizacijų - talkininkių. 
Toks Tarybos kratinys ne
atitiktų Lietuvių Bendruo
menės struktūros pagrindi
nių dėsnių.

iš kitos pusės p. Baltučio 
suminėtų organizacijų na
riai, jei tik sumoka solidaru
mo - lietuvio mokestį, tampa 
veiksmingais Lietuvių 
Bendruomenės nariais. Nė 
vienam neužkirstas kelias, o 
tik garbės pareiga, dalyvau
ti vietos apylinkės susirin
kime, pačiam rinkti ir sutikti 
būti renkamu.

Dar keistesnis p. Baltučio 
pasiūlyme pasakymas, kad 
esama organizacijų, už apy
linkės ribų". Keista! Kokios 
ir kur yra organizacijų, ku
rių nariai negyventų kurios 
nors ALB apylinkės ar se
niūnijos ribose?

Baigiant atkreipiu dėmesį 
į p. Baltučio minėtą "Lietu
vių Chartą”, kurios antrame 
stripsnyje parašyta: "Pa
saulyje pasklidę lietuviai 
sudaro vieningą Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenę" ir 
vienuoliktame straipsnyje 
parašyta: "Visi lietuviai yra 
lygūs tos pačios tautos vai
kai, tarp savęs broliai”.

Ignas Alekna

Krikščiūnas tel. 557 6681, J. 
Meiliūnas tel. 470 2216.

Newcastle: įgaliotinis A. 
Bajalis 36 Kings Rd., New 
Lambton, N.S.W. 2305.

Perth: įgaliotinis prof. Z. 
Budrikis 7 Hotchin St., 
Nedlands, W.A. 6009.

Sydney: įgaliotinis B. 
Stašionis 11 Berala St., 
Berala, N.S.W. 2141.

Įgaliotiniai ir talkininkai 
yra Australijos Lietuvių 
Fondo garbės pareigūnai, 
nominuojami pagal Fondo 
įstatų memorandumo § 2.

Dr. K. Zdanius
A.L.F. Sekretorius
’»* • •' *■’« • •i£
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Kristijono Donelaičio pėdomis
SVOTAS KRAHASTIS

Kristijono Donelaičio 
sukakčiai

1. XVm ŠIMTMEČIO FONE:
KOLONIZACIJOS FAKTORIUS

XVIII šimtmečio Europos 
politinėje dinamikoje būdin
gos buvo dvejopos tenden
cijos didžiųjų galybių eks
pansijai. Anglija, Prancūzi
ja, Ispanija savo ekspansiją 
stengėsi plėsti labiausiai 
Amerikos kontinente ir ten 
varžėsi viena su kita ginklu. 
Sustiprėjusi Rusija ir taip 
stiprėjanti vokiškoji Prūsija 
tokios ekspansijos siekė pa
čioje Europoje, pirmoji 
verždamasi į Vakarus, ant
roji į Rytus. Jų konfliktas 
vyko esančiose tarp jų teri
torijose - Lenkijos, Lietu
vos, Austrijos žemėse prie 
Baltijos jūros ar atokiau nuo 
jos. Tai laikas, kada stiprė
janti Prūsija virto karalyste 
1701 m., kada Petro Didžiojo 
Rusija "prakirto langą į Eu
ropą", pasistatė Petersbur- 
gą (Leningradą) 1703. Šios 
rungtynės tarp Prūsijos ir 
Rusijos ir nulėmė tuo metu 
buferines valstybes - Lenki
jos bei Lietuvos likimą: po 
žiaurių karų jos buvo pada
lintos tarp rivalizuojančių 
Rusijos, Prūsijos, Austrijos 
(1712, 1792, 1795). Lietuvos 
teritorijos didžioji dalis teko 
Rusijai, mažoji Prūsijai, ku
rios ribose jau buvo Lietu
vos vakarinės žemės nuo 
13 - 14 šimtmečio, kada čia 
atsikėlė kryžiuočių riterių 
ordinas ir nukariavo šias že
mes, o 1525 pats virto pa
saulietine valstybe.

XVIII šimtmečio idėjinė 
dinamika buvo nepaprastai 
gyva. Žmonių galvojimą ir 
gyvenimą labiausiai veikė 
trejopos idėjos: lygybės, 
laisvės, žmonių švietimo 
idėjos. Pirmoji švelnino luo
mų skirtumus, o tolesnėje 
perspektyvoje vedė į bau
džiavos naikinimą (Europo
je), į vergijos naikinimą 
(Amerikoje) ir demokrati
nės santvarkos užuomazgas. 
Revoltuojamai veikė laisvės 
idėja, žadindama pasiprieši
nimą despotizmui ir vesda

KriiUJoon DoneUItta UUaukinSje Vitalius mtomiteto nUoJe.

ma į valstybines nepriklau
somybes. Kuriamai veikė 
žmonių šveitimo idėja, ska
tindama asmeninę, o tuo pa
čiu ir kultūrinę bei ūkinę 
krašto pažangą.

Jei Amerikos kontinente 
tada rado didelio atgarsio 
laisvės ir lygybės idėjos, jei 
tose idėjose brendo norai 
nusikratyti Anglijos valdy
mu ir siekti amerikinės ne
priklausomybės, tai Euro
poje Rusijos ir Prūsijos val
dovam buvo svetimos tos 
dvi idėjos. Bet čia populiari 
darės žmonių švietimo idėja. 
Ypačiai Prūsijoje. Abosliu- 
tizmo dominuojamas ir im
perializmo siekiančias vals
tybes žmonių švietimas 
turėjo padaryti pažangias. 
Prūsijoje sudarytos švieti
mo sąlygos turėjo paliesti ir 
lietuvių gyvenamus plotus.

Lietuvių likimą šiuose 
plotuose betgi palietė dar 
trečias faktorius, kokio ne
būta tuo metu kitose Euro- 
5os vietose - kolonizacija, 

ei kolonizacija vyko natū
raliu būdu, valdant riterių 
ordinui ir paskui Branden
burgo kurfiurstui Albrech
tui, tai su XVIII šimtmečiu 
atėjo pagreitintos koloniza
cijos potvynis. Šiaurės karo 
metais (1700-21), rungiantis 
Švedijai, Rusijai, Lietuvos - 
Lenkijos valstybei, Lietuvos 
ir Lenkijos kraštai buvo ei
nami kariuomenių skersai ir 
išilgai. Ypač gyventojus 
apiplėšė įsiveržusios Švedi
jos ir Rusijos kariuomenės. 
Lietuvą ištiko badas ir su 
juo atėjęs maras (1709 - 12). 
Lietuva neteko trečdaliogy- 
ventojų, o Prūsijos valdomi 
lietuviški plotai kai kur net 
dviejų trečdalių. Į ištuštėju
sius plotus Prūsijos karalius 
kolonizavo gyventojų iš 
vakarų Vokietijos, Šveicari
jos, Olandijos, Salzburgo. 
Kolonizacija nulėmė tautinį 
ir socialinį likimą šio krašto 
gyventojų, iš kurių kaip tik

, ., . ... bės organizuotas švietimas
šiuo metų ir kilo Kristijonas ir kolonizacijos procesas da- 
Donelaitis. . vė gyvenimo ir kūrybos

Lietuviška kilme, valsty- kryp^j poetui

2. TĖVIŠKĖJE LAZDYNĖLIUOSE:
POETO VALSTIETINĖ PRIGIMTIS

Truputis asmeninių prisi
minimų, kuriuose iškyla 
paskesnis Lazdynėlių fonas - 
vietovė, kurioje buvo gimęs 
Kristijonas Donelaitis, pat
sai pasirašinėjęs sulotyninta 
pavarde Donalitius...

1936 metais norėjau ap
lankyti Donelaičio gimimo 

I
Šiais metais minime Kristijono Donelaičio 200 metų 

sukaktį nuo jo mirties. Visame pasaulyje lietuviai viso
keriopai pamini šį didįjį poetą ir pačių lietuvių pasidi
džiavimą. Vienur kitur K. Donelaičio minėjimai buvo su
rengti ir Australijoje, rašiniais ir straipsniais paminėta ir 
spaudoje.

Ir Mūsų Pastogėje per trylika numerių leidome skyrelį 
"Kristijoną Donelaiti minint” kur mūsų bendradarbė 
A.K. surinko būdingų sugretinimų tarp Kristijono (Do
nelaičio) ir Pričkaus (Prūsijos karaliaus Friedrich Wil
helm I). Tačiau išsamiau Kristijonas Donelaitis skaityto
jams nebuvo pristatytas. To siekdami persispausdiname 
prieš penkerius metus Amerikoje mirusio prof. Juozo 

! Ambrazevičiaus - Brazaičio straipsnį, kuris paimtas iš 
profesoriaus literatūrinio palikimo ir paskelbtas dienraš- 

. čio Draugo kultūriniame priede š.m. vasario 16 d. Red.

vietą. Žemėlapis rodė, kad 
jie, Lazdynėliai, yra už 7 ki
lometrų nuo Gumbinės 
miesto centro. Birželio kait
rią dieną žingsniavau keliu 
iš Gumbinės, iki priėjau įra
šą "Gut Lasdinehlen”. Ar čia 
buvo kas likę iš poeto šei
mos? Ar kas jo buvimą čia 
prisimena? Žinojau, kad 
poeto tėvui mirus 1720, ūkis 
teko žmonai, paskui sūnui 
Mykolui, kurs dar paskiau jį 
perleido seseriai. O toliau?

Sutiktas dvaro šeiminin
kas nieko apie Donelaitį ne
buvo girdėjęs, Kantriai iš
klausęs mano "lekcijos” apie 
čia gimusį poetą, neiškentė 
nenusistebėjęs, kad esama 
žmonių, kurie dėl kokio ten 
poeto, gyvenusio prieš porą 
šimtų metų, važiuoja iš Lie
tuvos į Vokietiją - lyg nebū
tų didesnių rūpesčių. Bet 
šeimininkas buvo paslaugus 
man padėti, kai išaiškinau, 
kad 1896 metais lietuviai čia 
buvo pastatę akmeninį pa
minklėlį poetui pagerbti. 
Ėjome per parką seniai ne
valytu keleliu paminklo ieš
koti. Pakeliui šeimininkas 
nuoširdžiai dėstė savo rū
pestį: avižas užpuolęs ama
ras; kokis dabar gali būti 
nuostolis... Parkelio pakraš
ty įsėdęs giliai į žemę apsk
ritas gero glėbio didumo ak
muo. Tai čia turėjo būti tas 
paminklėlis, statytas lygiai 
prieš 40 metų! Jokio kito 
ženklo...

Grįžom veik tylom kitu 
keleliu. Šeimininkas turėjo 
galvoti apie avižas. Aš. jau
čiausi sutrukdęs jam tą rū
pestį, o sau nieko paguo
džiančio neradęs. Staiga 
kelelis rodės labiau nu
vaikščiotas ir šalimais buvo 
supiltas naujas kapelis. Ir 
dar gėlėm papuoštas. Stab
telėjau. Mano nustebimą 
supratęs, šeimininkas pa
aiškino: "Tai šeimininkės 
šuniukas - mielas buvo, bet 
kažkodėl nudvėsė”.

Atsisveikinom. Grįžau iš 
Lazdynėlių su refleksija apie 
poeto ir šuns atminimą... 
Nauji žmonės, naujos sody

bos, naujas net peizažas, 
kuriame dabar lygumų ly
gumos su banguojančiais ja
vų plotais. O Donelaičio lai
kais turėjo būti gausu ir 
"lazdynų”. Niekas čia dabar 
poeto neprimena. Poetas iš 
Lazdynėlių iškeliavęs.

Mėginaū vaizduotėje at
gaivinti čia poeto praleistą 
jaunystę... Gimęs 1714 metų 
sausio 1 dieną, miręs 1780 
metų vasario 18 dieną, taigi 
dvejais metais vėliau gimęs 
ir dvejais metais vėliau mi
ręs už šio amžiaus garsybę - 
Jean Jacques Rousseau. 
Vaikystė būtų galėjusi būti 
vaikui maloni. Ji būtų turė
jusi auginti vaiką savaran
kiškos dvasios, savo vertę 
jaučiantį, bet ir socialų. Juk 
tėvai buvo laisvi ūkininkai, 
ne baudžiauninkai. Socialinė 
kilmė bei padėtis nedėjo pa
žeminimo antspaudo nei už
slėptos vergo pagiežos. Šei
ma didelė - keturi vaikai ir 
trys mergaitės - tai gera ap
linka vaiko socialiniam jaus
mui augti. "Iš prigimties 
buvau gyvo temperamento”, 
rašė jis paskiau, 1774, met
rikų knygoje. Tačiau vai
kystės laimę aptemdė du 
įvykiai. Tik treji metai prieš 
poeto gimimą visą Lietuvą, 
o labiausiai jos vakarinę da
lį, buvo nusiautęs didysis 
maras (1709-12). Viso lietu
viškų Rytprūsių ploto, ku
riame tada buvo 300.000 gy
ventojų, maras sunaikino 
42 - 53 procentus, o apie 
Gumbinę, Donelaičio gimto
sios vietos srityse, apie du 
trečdalius. Maro padariniai 
ilgam paliko tarp gyvųjų 
pėdsakus - neturtą, skurdą. 
Antras jau tiesioginis smū
gis Donelaičiui buvo tėvo 
mirtis - jo neteko Kristijo
nas, eidamas septintuosius 
metus. Liko našle su septy
niais vaikais. Juos išmaitinti 
ir išleisti į žmones nebuvo 
lengva. Kur dėtis? Akys 
krypo į miestus, kuriuose 
galima buvo verstis amatais. 
Kristijono brolis Fridrichas 
iškeliavo į Karaliaučių, ten 
virto auksakaliu, fizikos ins
trumentų meisteriu, laikro
dininku. Brolis Albertas taip 
pat įsigijo amatą - kalvis, 
Sinkių dirbėjas, auksakalys, 
ar ir smuklės laikytojas.

Iškeliavo ir jauniausias 
Kristijonas. Pasiliko ūkyje 
tik Mykolas, bet paskui ir jis 

iškeliaus - paliks ūkį seseriai 
ir pats išsikels pas brolį 
Kristijoną į Tolminkiemį.

Iš tėviškės iškeliaudamas, 
Kristijonas išsinešė tai, ką 
galėjo duoti charakteriui, 
pastabumui, vaizduotei sa
varankiškas natūralus vals
tiečio gyvenimas. Taigi ir 
išsinešė savarankiškumą, iki 
atkaklumo kitiem pasiprie
šinti linkusią dvasią, protar
piais linkusią į lengvą hu
morą bei ironiją, protarpiais 
į švelnų lyrizmą. Panašiai 
kaip tai pastebima charak
teriuose Pietario, Basanavi
čiaus, Aišbės, Kudirkos ir 
kitų jaunesnių rašytojų bei 
veikėjų, kurie galima sieti 
su etnine sūduvių grupe, 
nors ir gyvenę kitu metu ir 
kitose politinėse sąlygose.

3. KARALIAUČIUJE: POETO 

EUROPINĖ EDUKACIJA

Kristijonas 1732 metais 
jau buvo Karaliaučiuje, 
Prūsijos karalystės admi
nistracijos ir kultūros cent
re. Aštuoniolikos metų vai
kinas mokėsi katedros mo
kykloje. Gyveno miesto lai
komoje prieglaudoje netur
tingiesiems. Jon buvo pri
imtas kaip našlaitis - nemo
kamai galėjo gyventi, gavo 
maistą ir mokslą. Atsilygino 
tuo, kad dalyvavo bažnyčios 
chore, lydėjo į kapus miru
sius ir kitokiu būdu patar
navo bažnyčiai. Tokios pa
reigos buvo skirtos tik ne
turtingiesiem.

Po ketverių metų, 1736, 
Kristijonas jau universitete 
studijuoja protestantų (liu
teronų) teologiją, o šalimais 
kalbas — lotynų, graikų; 
manoma taip pat, kad dar 
buvo susipažinęs su hebrajų 
ir prancūzų kalbom. Studi
javo dar ir lietuvių kalbą 
vadinamam lietuvių semi
nare, kuris prie universiteto 
buvo įsteigtas 1718, siekiant 
parengti dvasininkų su lie
tuvių kalba. Gyveno grei
čiausiai gaudamas vieną iš 
stipendijų, kurias hercogas 
Albrechtas buvo paskyręs, 
steigdamas universitetą. 
1544. Stipendija nebuvo to
kia, kad būtum sotus. Paliko 
Donelaičio sesers žinia, kad 
Kristijonas iš bado buvo 
sykį nualpęs. O ir pats Do
nelaitis sakos jautęsis esąs 
"silpnos sveikatos, nes dėl 
įtemptų studijų tapau hipo- 
kondrikas” (metrikose pas
taba 1774 metais). Ilgo am
žiaus nesitikėjo, nors per 15 
metų Tolminkiemy tik sykį 
dėl sveikatos negalėjo nueiti 
į bažnyčią.

Iš visų idėjinių sąjūdžių, 
kurie buvo tada populiarūs 
Karaliaučiaus universitete, 
Donelaitį labiausiai veikė 
pietizmas. Tai labiausiai ati
tiko jo iš namų išsineštą pri
gimtį. Pietizmo dorybes - 
darbštumą, maldingumą, 
susilaikymą nuo pramogų, 
paprastumą ir net purito
nišką askezę Donelaitis pri
siėmė blaiviai, nuosaikiai, 
išvengdamas kraštutinumų, 
kaip ir natūralu valstiečio 
aplinkoje išaugusiam cha
rakteriui. Tačiau ką prisi
ėmė, tai prisiėmė giliai ir 
visam gyvenimui. Neprara
do nė tada, kai pats pietisti- 
nis sąjūdis kitur jau buvo iš-

Nukelta į psl. 4
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Ne tiek stebina olimpinių 
žaidynių boikotavimas, kiek 
surealistiškas daugelio 
sportininkų ir sporto vadovų 
įsivaizdavimas, kad sportas 
ir politika yra skirtingi da
lykai. Jau senuosiuose am
žiuose olimpinės žaidynės 
buvo politiniai susijusios: 
žaidynių metu karai būdavo 
sustabdomi, bet vos tik 
olimpinei liepsnai užgęsus 
ginklai tuojau vėl sužvangė
davo.

Dabartinės moderniosios 
olimpijados, pradėtos 
barono Coubertin irgi turėjo 
tikslą sutaikinti pasauli bent 
žaidynių metu. Deja, toji 
kilni idėja nebuvo pakanka
mai stipri sustabdyti sker
dynes paskutiniųjų dviejų 
karų. Ir SovietųSąjunga, 
kuri dabar teigia, kad 
Maskvos olimpijados boiko
tavimas grasina pasaulio 
taikai nuo 1967 metų nema
žiau kaip dešimt kartų boi
kotavo paskutinius sporto 
parengimus politiniais mo
tyvais. Sporto vadovai, 
kurie dabar taip labai gina 
savo "nepriklausomybę" nuo 
politikos, atrodo, visiškai 
užmiršę, kad per paskuti
nius dešimtmečius neįsileido 
sportininkų iš Kinijos dėl 
politinių priežasčių. Aukš
tieji olimpinio (I.O.K.) Ko
miteto vadai neatsimena, 
kad jie metai iš metų boiko-

Sportas be politikos
(Versta iš esperantiško žur-
nalo "Monato ) 

tavo Pietų Afriką tais pa
čiais sumetimais. Savaime 
tas yra apgailestautina, bet 
naivu tikėti, kad galėtų ir 
kitaip būti. Dėl tarp Ameri
kos ir Sov. Sąjungos ilgai 
trunkančio šaltojo karo 
sportas yra vienas iš dauge
lio politikavimo priemonių. 
Ir nemažai iš abiejų blokų 
seka taikosi prie didžiųjų 
galybių linijų. Tik labai re
tos išimtys, kad olimpijado- 
se iškeliami asmeniški spor
tininkų atsiekimai. Medaliai 
skaičiuojami pagal valsty
bes.

Tikrųjų sporto "mėgėjų” 
atsiranda tik naujai atsiku
riančiuose neturtinguose 
kraštuose, o visur kitur 
kraštų vyriausybės daugiau 
ar mažiau remia savo spor
tininkus, kad jie laimėdami 
tarptautinėse ar olimpinėse 
varžybose įrodytų tų tautų 
ar valstybių režimų, ideolo
gijų politinį pranašumą. Ka
da sportas priklauso nuo 
krašto ekonominio pajėgu
mo, tuo pačiu nesiderina su 
gryna olimpine dvasia. Bet 
dėl to jau niekas nesiginčija.

SOVIETŲ SĄJUNGOJE 
INVALIDŲ NĖRA

Šiais pokario metais kraš
tuose, vaišingai priglaudu
siuose pasaulio olimpijadas, 

jau įvyko penkios tarptauti
nės invalidų žaidynės. 
Tačiau šeštosios invalidų 
olimpijados jau nebus 
Maskvoje. Kadangi pagal 
sovietų pareiškimą "šioje 
šalyje invalidų nėra", todėl 
pas mus nėra nei kam, nei su 
kuo žaisti” (Norisi tikėti, 
kad Sovietų Sąjungoje su
žeistiesiems vietoje rankų 
ar kojų amputuojamos gal
vos, o paraližuotiems sus
tabdomos širdys. Vert.). Šių 
metų šeštoji invalidų olim- 
pijada įvyks nuo birželio 21 
d. iki liepos 5 d. Olandijoje 
dalyvaujant 2500 sportinin-

ĮVYKIAI
Bedarbių skaičius Ameri

koje pasiekė apie 7.8% visų 
dirbančiųjų. Paskutiniu 
metu Amerikoje ekonomi
niai reikalai taisosi ir inflia
cija smunka.

...
Iš Kubos pabėgo apie 

70.000 gyventojų tuo paro
dydami savo nepritarimą 
socialistinei - komunistinei 
sistemai. Kubos diktatorius 
F. Castro pamatė, kad jo 
doktrinos Kuboje neprigijo. 
Iš tikrųjų niekur komunisti
nės doktrinos neprigijo iš
skyrus prievartą.

kų iš 41 krašto.
Pasaulinė aklųjų ir ampu

tuotųjų sportininkų organi
zacija savo narių turi 33-se 
šalyse, o ratukuose važinė
jančių tarptautinė federacija 
įsteigta 1952 metais ir apima 
35 valstybes.

Mintis organizuoti invali
dų olimpijadas prieš 40 metų 
kilo profesoriui Ludwig 
Guttmann’ui, kada britų vy
riausybės sutikimu buvo 
įsteigtas invalidų sveikatos 
(rehabilitacijos) centras prie 
Londono, kurio pagrindinis 
tikslas buvo likimo nus
kriaustuosius per sporto 
terapiją sugrąžinti į visuo
menę ir įprasminti jų gy
venimą.

(Vertėj. Š.)

Irano išrinkto naujo 
parlamento daugumą sudaro 
ajatolos Khomeini šalininkai 
Amerikiečių ambasados 
įkaitų svarstymas įvyks su
darus naują Irano vyriausy
bę, tačiau daugelis ženklų 
rodo, kad nors ir dalinė blo
kada, bet Iranas ją labai 
jaučia ir blaivesni krašto 
politikai labai rimtai šį rei
kalą svarsto. Iš kitos pusės 
sovietų agresyvumas Iranui 
irgi labai daug ką pasako.

***
Bandymas išlaisvinti 

amerikiečių pagrobtus įkai-' 
tus Irane parodo, kiek ame
rikiečiai yra pajėgūs įvyk
dyti savo uždavinius. Rodos 
mažas dalykas įkaitų išlais
vinimo operacija, bet iš to 
kyla klausimas, kaip būtų, 
jeigu amerikiečiai įsipainio
tų į pasaulinio masto opera
cijas? Išlaisvinimo akcijoje 
visa nesėkmė verčiama 
technikiniams nesklandu
mams, tačiau ar čia nebuvo 
ir savotažo darbų? Gal atei
ty ir šis reikalas paaiškės, 
tačiau ir patiems ameriko
nams kelia didelio rūpesčio 
atsimenant, kad šiame 
krašte gali būti įsiveisiusių 
šnipų visose srityse. Prileis- 
kime karo metu pradėtų 
gesti lėktuvai, laivai, tan
kai.

♦ ♦ *
Sunkiai prasiveržia žinios 

iš Sovietų Sąjungos apie di
desnes viduje nelaimes. Ne
seniai patirta, kad netoli 
Maskvos sudužo keleivinis 
lėktuvas ir niekas gyvas ne
išliko. Aukų skaičius neži
nomas, bet žinoma, kad lėk
tuve nebuvo užsieniečių.

* * *

• Lietuviškoji šeima yra mažoji 
Lietuva, kurioje auga ateities tauta

Kristijono 

Donelaičio 

pėdomis
Atkelta iš psl. 3

blėsęs ir kai jo draugai ku
nigai nevengė pramogos ir 
vaišių pas kaimynus. O jei 
Donelaitis lankė kaimynus 
ar juos priėmė pas save, tai 
mėgino sudaryti jiem aukš
tesnės rūšies pramogą: 
"Mėgau dainuoti bei skam
binti fortepionu ir pianinu, 
bet skambindamas ar dai
nuodamas buvau moralus , 
taikiausi prie svečių, steng
damasis juos užimti” (1744). 
Nuo kunigo pareigų nulie
kamą laiką jis skyrė darbui 
ir maldai - pastatydino kle
boniją, taip pat namus dva
sininkų našlėm. Dirbo darže. 
Dirbo technikinius instru
mentus - barometrus, ter
mometrus drauge su broliu 
Mykolu, kai jis atkeliavo į 
Tolminkiemį. Taip pat rašė 
poeziją, komponavo gies
mes. Pačias kasdienines pa
reigas lydėjo malda. Antai, 
mirimo ir gimimo metrikas 
surašinėjo su stebinančiu 
pietizmu, su nusižeminimu 
prieš Dievą, su pabarimu 
sau, su malda ■ ne kasdien 
kalbama, įprastine, išmokta 
visiem laikam, bet kiekvienu 
metu naujai improvizuota. 
"Viešpatie Jėzau, gerasis 
Ganytojau, aš noriu čia būti 
ganytoju ir avinėliu", įsirašė 
metrikose, pradėdamas eiti 
Tolminkiemy klebono parei
gas 1743.

Tačiau taip tvarkingai, 
taupiai, rūpestingai gyven
damas. Donelaitis nesusi
krovė turto. Pastabose, 
skirtose jau būsimam savo 
įpėdiniui, Donelaitis įrašė, 
kad vaikų neturįs (buvo ve
dęs savo pirmatako Jono 
Fridricho Esseno našlę Oną 
Reginą Olefant, Geldapės 
teisėjo dukterį 1744.10.11) ir 
dėl to visuomet džiaugęsis, 
nes "tarnyba, palyginti, 
menka”.

Tokis Donelaitis kunigas 
jau reiškėsi Tolminkiemio 
parapijoje.

Donelaitis buvo kaimy
nam pažįstamas kaip poetas. 
Atsilankantiem jis paskai
tydavęs savo poezijos ar 
laiškuose įpindavęs kokį 
poezijos sakinį, Tačiau po jo 
mirties praėjo 38 metai, iki 
1818 jo poema buvo išspaus
dinta. Jos leidėjas Karaliau
čiaus universiteto profeso
rius Liudvikas Rėza įžango
je veikalą pristatė entuzias
tingais žodžiais:

’’Kūrinio mintys yra tei
singos ir gilios, jausmai ir 
nuotaikos, kurios jame vy
rauja, — kupinos aukštos 
moralės, šeimos dorybių bei 
tėvynės meilės, palyginimai 
— natūralūs ir taiklūs, apra
šymai — gyvi, visas pasako
jimas — vaizdingas, įterpti 
pamokymai — trumpi ir 
taiklūs; žodžiu, visas veika
las sukurtas tomis įkvėpimo 
akimirkomis, kai poetas ge
nijaus sparnais pakyla į tie
sos ir grožio karalystę. Juo 
labiau mūsų poetu reikia 
stebėtis, kad jis, neturėda
mas jokio pavyzdžio, vien 
savo talento jėga tegalėjo 
iškilti ir pats turėjo prasi
skinti sau kelią”.

"Mūsų poetas, kuris 
sugeba panaudoti visus lie

tuvių kalbos resursus, ste
bina kalbos žinovus išreiš
kęs dailumu, jėga ir žodin
gumu... Visuose šiuose sub
tiliuose kalbos niuansuose 
slypi originalumas, kurio iš 
tikrųjų neįmanoma pamėg
džioti”.

"Graikiškoji hegzametri
nė eilėdara yra vienintelis 
svetimas varžtas, kurį poe
tas uždėjo savo kūriniui. Bet 
kadangi joje poetas jaučiasi 
laisvas ir nevaržomas, tai ji 
tapo jo rankose tarytum gė
lių juosta, kuria jis grakščiai 
apjuosė lietuviškąją išraiš
ką .

"Donelaitis tautos skonį 
teisingai suprato ir savo kū
rinyje pavaizdavo”.

Rėzos išleistą veikalą su 
vokišku vertimu paskaitęs, 
Adomas Mickevičius savo 
veikale Gražinoje išnašoje 
1823 atsiliepė:

"Minėtoji poema dėl turi
nio ir gražios išraiškos verta 
pagyrimo ir tuo dar turi būti 
mums ypatingai svarbi, kad 
yra tikras lietuvių liaudies 
papročių paveikslas".

Tie du praeities autorite
tai teisingai apibūdino, kuo 
Donelaičio poema ėmė žavė
ti ir nenustojo žavėjusi skir
tingų epochų skaitytojus. 
Norint tai išreikšti mažiau 
pakiliais, bet konkretesniais 
žodžiais, anų atsiliepimų 
dvasią tektų taip formuluoti 
ir kiek papildyti:

a. Donelaičio poema, kaip 
ir jo anksčiau parašytos pa
sakėčios yra baudžiavinės 
epochos valstiečių (būrų) li
teratūrinis paveikslas. Iš jo 
pažįstami ne tik papročiai, 
metų darbai, socialiniai san
tykiai, bet ir žmonių galvo
jimas, tikėjimas, jautimas, 
vaizduotė, žodinis turtas. 
Lig tol lietuvių valstiečių 

mintis, jausmus, vaizduotę 
buvo galima pažinti tik iš 
liaudies dainų bei pasakoji
mų. Donelaitis buvo naujas 
valstiečių (būrų) dvasios ir 
kultūros dokumentas, o 
sykiu ir pirmasis lietuvių 
dailiosios literatūros kūrė
jas.

b. Tai buvo dokumentas 
autentiškas ir originalus. 
Donelaičio laikais ir kiti ra
šytojai Europoje jau buvo 
ėmę vaizduoti kaimo, vals
tiečių gyvenimą. Tačiau jų 
valstietinio gyvenimo vaiz
dai ne visada būdavo auten
tiški, nes jų valstietinio gy
venimo personažai jautė 
aristokratų širdimi, kalbėjo 
aristokratų kalba. Donelai
čio raštuose prabilo auten
tiškas, realus valstietis, nes 
pats Donelaitis tokis ir 
buvo.

c. Donelaitis pasiskolino 
antikinę hegzametrinę tech
niką, tačiau ją atnaujino: 
skiemenų ilgumo trumpumo 
metrą pakeitė lietuvių kal
bai artimesniais kirčiuotais 
ir nekirčiuotais skiemeni
mis. Tą išviršinę formą pri
pildė natūralaus realistinio 
turinio, išreiškiamo gaivali
nės ekspresijos bei primity
vizmo vaizdais. Ši vidaus 
formos ekspresija bei primi
tyvizmas yra padaras tos 
pačios vaizduotės, kuri yra 
davusi liaudies skulptūras 
bei kitą liaudies meną. Tai 
yra sykiu ir nesenstanti vei
kalo estetinė vertė.

d. Donelaitis vaizdavo po
emoje XVIII šimtmečio gy
venimą, bet, žiūrėdamas į jį 
iš XX šimtmečio, pajauti is
torijos slinktį, tekėjimą ir 
net revoliucinius lūžius. Pa
jauti, kaip įvykių eigoje lie

tuvių valstiečių kultūra 
anoje teritorijoje pamažu 
užklojama kolonizacinės 
kultūros sluoksnio. Donelai
čio metu jo parapijoje pusė 
gyventojų kalbėjo lietuviš
kai, 1843 ten suregistruota 
jau tik 120 lietuvių, po ket
vertų metų jau tik 86, o 1878 
jų nė vieno nebeliko. Pana
šus procesas vyko kitose 
parapijose pietuose, lėčiau 
šiaurėje. Tas procesas galė
tų būti palygintas su Balti
jos pajūrio miškais ir kai
mais, kuriuos vėjo gainioja
mas smėlis užklojo ir paver
tė kopom. Pajauti betgi, kad 
po tuo kolonizaciniu smėliu 
senoji autochtoninė kultūra 
dar nėra galutinai mirusi. 
Protarpiais per 19 ir 20 
šimtmečius jos gyvybė pra
siveržė naujais dideliais ta
lentais, tarp kurių didžiausi 
Liudvikas Rėza,, dramatur
gas bei filosofas Vidūnas, 
romaniste Ieva Simonaitytė, 
nors visi jie jau iš šiaurinių 
sričių. Tai lyg oazės koloni
zuotoje dykumoje.

(bus daugiau)

Vita Force
SUPER = C PDR.

Ji yra 100% vitaminas C 
ir kainuoja mažiau negu 
PUSĖ tablečių kainos.

Apsisaugokite nuo slogos 
ir kitų negalavimų šią žiemą. 
Gaunama Health Food 
krautuvėse.

DATIMAC AGENCIES 
336 Belair Rd. Lynton 5062 
S.A. (08) 277 3838
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Adelaidės Moterų Sekcijoje
SEKCIJOS METINIS 

SUSIRINKIMAS
įvykęs birželio 1 d. Lietu

vių Namuose, atidarytas 
Moterų Sekcijos vicepirmi
ninkės M. Petkūnienės, pa
prašius visus susirinkusius, 
tylos minute pagerbti Mo
terų sekcijos nares, amžinai 
apleidusias mūsų bendruo
menę.

Susirinkime dalyvavusių 
ponių tarpe matėsi taip pat 
ir Adelaidės Apylinkės pir
mininkas C. Zamoiskis, 
Adelaidės Lietuvių Sąjun
gos pirm. P. Bielskis ir dar 
keletas Moterų Sekcijai pri
jaučiančių bei talkininkų.

Pakvietus į prezidiumą 
pirmininkauti Janiną Vabo- 
lienę ir sekretoriauti Vladą 
Statnicką, p. Petkūnienė, 
tarus trumpą įvado žodį, 
pranešė apie Moterų Sekci
jos veiklą. Savo pranešime ji 
trumpai paminėjo M.S. ei
namas funkcijas, praeities 
vargus ir dabartines proble
mas, su kuriomis jai tenka 
nuolatos susidurti. Kad tin
kamai atliktų pareigas, kaip 
įvairias šalpas, savaitgalio 
mokyklos priešpiečius mo
kytojams ir vaikams, ligonių 
lankymą, kurių skaičius yra 
nemažas, Moterų Sekcija 
įvairiais būdais stengiasi 
sutelkti lėšų, be kurių būtų 
neįmanoma šių darbų atlikti. 
Šalia to, sekmadieniais ga
mindama pietus, netik pasi
tarnauja ir atleidžia daug 
ponių nuo pietų gaminimo 
namuose, bet suteikia daug 
jaukumo Lietuvių Namams. 
Savo žodyje p. Petkūnienė 
sako: "Mes žinome, kad pie- | 
tūs yra reikalingi ne tik pa
sisotinimui, bet ir sutelki- I 
mui tautiečių, kurie atsilan
ko bibliotekoje, muziejuje, 
"Talkoje", pasivaišina stiklu 
ar kitu alaus. Atgyja Namai 
- jie pasidaro jaukūs ir savi. 
Daugelis šeimų atsilanko į 
Lietuvių Namus tik pramo
goms, o prisidėti, nors ir 
retkarčiais, palaikyti sek
madienio dvasią šiuose Na
muose, neranda reikalo. Ži
nokite, kad Moterų Sekcijos 
Valdybos narių amžius yra 
labai aukštas ir, nesant išei
ties, dirba narės, kurios turi 
aštuonesdešimt su viršum 
metų! Tai didelė gėda lietu
vei moteriai, kuri pasidarė 
tokia beširdė ir randa viso
kių. pagrįstų ir nepagrįstų 
atsisakymų, kad tik nepa- . 
dirbėjus, nors ir retkarčiais, 

Velykų metu Adelaidėje susitikę dalis Mūsų Pastogės bendradarbių su M.P. 
redaktorium. Sėdi priekyje iš k.: B. Straukas, B. Mockūnienė; antroje eilėje iš 
k.: V. Baltutis. I. Davis, V. Kazokas, J. Vabolienė, A. Binkevičiūtę-Gučiuvienė 
ir V. Dumčius.

o naudotis kitų patarnavi
mais...” Moterų Sekcijos 
vardu p. Petkūnienė išreiš
kė padėką visiems, prisidė- 
jusiems prie jų darbų.

Susirinkimui išklausius 
M. Sekcijos darbų ir pinigi
nės apyskaitos pranešimą, 
Kontrolės Komisijos pirm. 
P. Launikaitis paskaitė 
patvirtinimo aktą, užginda
mas M.S. pavyzdingai veda
mas apyskaitų knygas.

Ligoniams lankyti narei, 
K. Garbaliauskienei pada
rius trumpą pranešimą apie 
ligonių padėtį, Savaitgalio 
Mokyklos vedėjas VI. Stat- 
nickas, mokyklos vardu, 
tarė trumpą padėkos žodį 
Moterų Sekcijai už jos ne
nuilstamą globą mokyklai.

Prezidiumo pirmininkei, 
susirinkusių vardu, išreiš
kus padėką M.S.,pranešimą, 
sekė valdybos rinkimai.

Senąjai valdybai sutikus 
ir toliau eiti savo pareigas, 
prisidedant pagalbinėm na
rėm, valdybos rinkimo klau
simas buvo greitai atliktas. 
Malonu pastebėti, kad nors 
keletas naujų ponių, sutiko 
talkininkauti Moterų Sekci
jai.

Klausimų ir sumanymų 
metu, Lietuvių Sąjungos 
pirm. P. Bielskis padarė 
pranešimą, apie Australijos 
valdžios planuojamus namus 
etninių grupių vyresnio am
žiaus piliečiams. Pranešimas 
buvo išklausytas su dideliu 
susidomėjimu ir buvo gyvai 
diskutuojamas. Moterų 
Sekcijos metinis susirinki-

Minint ištremtuosius
Ir vėl gražus, žiedais pa

sipuošęs kvapusis birželis 
primena mums kaitrųjį, 
šiurpųjį birželį, tėvynėj, ka
da 30.000 lietuvių, jų tarpe 
kariškių - ramovėnų, šaulių 
ir kitų išplėšė okupantas iš 
tėvynės ir ištrėmė į nežinią, 
į kančią badą ir mirtį. Ar tu
rime teisę juos užmiršti, ne- 
beverkšlenti, kaip kai kas 
siūlo? Jeigu jų vietoje būtu
me mes, mūsų tėvai, broliai, 
seserys, ar mes norėtume, 
kad kiti mus užmirštų ir 
mūsų kančių neprisimintų?

Neseniai Detroite (USA) 
televizijos 7-ji stotis rodė 
žydų paruoštą programą 
apie vienos žydų šeimos tra

mas uždarytas sena tradicija
- pakviečiant visus dalyvius 
kavai su pyragaičiais.

Baigdama savo įspūdžius, 
noriu pridėti dar keletą 
minčių: Adelaidės Moterų 
Sekcija niekad nesigyrė ir 
nesireklamavo savo nuveik
tais darbais. Jai to nereikia - 
nuveikti darbai kalba patys 
už save. Tačiau iš šalies pa
sižiūrėjus darosi liūdna, kad 
mūsų bendruomenė neranda 
reikalo, nors per šį metinį 
susirinkimą, bent savo 
gausiu apsilankymu, iš
reikšti Moterų Sekcijos Val
dybos narėms ir jų pagelbi- 
ninkėms savo pagarbą ir pa
dėką už jų pasiaukojimą 
mūsų visų naudai. Negi mū
sų moterys, net tos, kurios 
gimusios Lietuvoje, taip su- 
australėjo, kad nebegali pa
aukoti nors keletos savait
galių, kad padėjus Moterų 
Sekcijos Valdybai išlaikyti 
mūsų jaukų, lietuvišką 
kampelį - Lietuvių Namus ir, 
tuom pačiu, lietuvybę išei
vijoje?

Kaip p. Petkūnienė savo 
įvado žodyje sakė: "Ta tema 
galima daug kalbėti, bet tai 
yra tik bergždžias darbas; 
sunku įtikinti žmogų egois
tą, užmiršusį net savo kilmę
- savo šaknis”.

Janina V.

Neskriausk savo artimo 
jį apiplėšdamas, ne
skriausk savos spaudos 
už ją neatsilygindamas!

gėdiją iš Čekoslovakijos. 
Programa paruošė vienas to 
šeimos narių, vienintelis li
kęs iš šeimos gyvas. Tuo 
metu jis buvo tik 12 metų. 
Šiurpūs jo išgyvenimai - 
nuolatinis alkis ir baimė pri
minė pasauliui Hitlerio 
įvykdytus žiaurumus. Dabar 
jau subrendęs vyras jis pab
rėžė, kad ryžosi tą doku
mentinę programą paruošti, 
kad primintų pasauliui, jog 
gali ir vėl atsirasti tokių psi
chopatų, kaip Hitleris, kurie 
vėl žudys ištisas tautas. 
Žiūrėdamas ir klausydamas 
to žydų tautos kančių liudi
ninko pasakojimo, pagalvo
jau: o kas parodys pasauliui

PASKUTINE PROGA
turėti savo bibliotekoj pilnus komplektus abiejų lietuviškų 
enciklopedijų. L. E. buvome pritrūkę kai kurių tomų, tad
ryžomės papildyti.
Lietuvių Enciklopedija 36 tomai ........ $350.00
Encyclopedia Lituanica 6 tomai .... $125.00
Vinco Krėvės Raštai 6 tomai ............   $30.00
Iš mano atsiminimų — Petras Klimas • • • • $12430
Visi kiti Enciklopedijos leidyklos leidiniai išparduodami au 50# ** 
nuolaidos, (čia pažymėtus kainus yra be nuolaidos).
Ųletuvos žemėlapis - mažo formato $1.50, R ubą j a tai - 8. Santva- . 
ras $7.50, Amerikos lietuviu istorija - A. Kučas $10.00, Lithuanians 
in America - A. Kučas $6.00, The Brothers Domeika - L. Dovydė
nas $6.00, Pasakyta parašyta. II t. - A. Smetona $10.00, Atspindžiai 
ūkanose - V. Alantas $6.00, Palikimas - Faustas Kirša $4.00, Mūsų 
Lietuva, m-IV t. - B. Kviklys $22.00, Dialogas su lietuviais - B. 
Raila $6.00, Gluosnių daina - A. Vaičiulaitis $3.50, Lietuvių ^kalbos 
veiksmažodžių aspektai - L. Dambrlūnas $4.00, Pulgio Andriulio 
raštai, I tomas $5.00, Atidari langai - S. Santvaras $3.50, Dainininko 
dalia - A. Kutkus $3.00, Nemarioji žemė - A. Tyruolls $5.00.

Kreiptis: J. Kapočius, P. O Box 95, So. Boston. MA. 02127 
Telef. dieną (617) 268-7730, vakarais (617) 282-2759.

Naujas akademikas

Juozas Petraitis, B.A., B.L.

Sibiran išvežtųjų baisiojo 
birželio aukas, lygiai ir kitos 
okupacijos aukas - nekaltų 
kūdikių, vaikų, jaunuolių, 
tėvų, motinų, bejėgių sene
lių siaubingą kelionę be oro, 
be vandens į Sibirą, į taigas 
ir ledynus? Jei mes patys 
nebenorime jų kančių prisi
minti, kodėl turi pasaulis 
apie juos galvoti? Hitleris 
nebegyvas, nacių vadai už 
savo nusikaltimus žmonijai 
nubausti, bet raudonieji va
dai Kremliuje tebekaraliau- 
ja, tebesuiminėjami ir kon
centracijos stovyklose, ka
lėjimuose, psichiatrinėse li
goninėse tebekenčia mūsų 
sesės ir broliai.

Tad, mano brangūs lietu
viai, mums čia būnant išei
vijoje ar ne mūsų pareiga 
priminti pasauliui jų kan
čias, vykdomus neįsivaiz
duojamus žiaurumus? Pri
minti, kad išžudyta 60.000 
Lietuvos laisvės kovotojų 
partizanų, kad nuo 1940 iki 
1971 metų ištremta 20% 
visų Lietuvos gyventojų, 
priminti, kad ir šiandie lie
tuviai kenčia koncentracijos 
stovyklose, kalėjimuose, 
psichiatrinėse ligoninėse.

Ar bereikia komentarų? 
Gal nebesakysime, kad jau 
nusibodo nuolatinis verkšle
nimas. Prisimindami išvež
tuosius neverkšlename, bet 
fiarodome laisvajam pasau- 
iui, kad tokia tragedija gali 

pasikartoti, nes komunizmo 
tinklas gaudo vis naujas ir 
naujas aukas, jų glėbin pa
tenka vis daugiau ir daugiau 
tautų.

Amžina ramybė jums, 
žiaurojo komunizmo aukos 
sesės ir broliai lietuviai! Ar 
amžinu miegu užmigot

JAUNAS LIETUVIS 
TEISININKAS 

MELBOURNE

Juozas (Juozelis) Petrai
tis, visuomenininkų Jadvy
gos ir Juozo Petraičių sūnus, 
paslaptinguose Monash uni
versiteto mokslo labirintuo
se įsigijo du "žibintus" - 
diplomus iškarto: Bachelor 
of Arts su honours ir 
Bachelor of Law. Bet to jam 
neužtenka. Jis siekia dides
nių aukštumų teisės moksle. 
Jo tikslas užbaigti šiais me
tais Master of Law.

Juozas gerai pažįstamas 
Melbourne jaunimo ir seni
mo tarpe ir galima tikėtis, 
kad vieną dieną jis užims 
centrinę vietą Australijos 
valdžios aparate.

Juozas malonaus, nuošir
daus būdo, gražiai kalba lie
tuviškai, tai, žinoma, tėvų ir 
mokytojų nuopelnas ir pasi
didžiavimas.

Tėvai paruošė puikias 
vaišes ir sukvietė apie 30 
savo draugų ir prietelių. Ta 
proga tėvas J. Petraitis pa
sakė kalbą pareikšdamas 
tarp kitko, kad jie savo dau
gelio metų uždarbį krovė į 
tris bankus (vaikus), kurie 
dabar atnešė palūkanų.

Ponia Petraitienė pasakė, 
ji norėtų ir linki savo sūnui, 
kad jis nebūtų savanaudis 
savo naujai įsigytoje profe
sijoje, kad neieškotų minkš
tų ir patogių kėdžių, bet vi
sada būtų pasiruošęs visa
pusiškai padėti savo tautie
čiams.

Juozas padėkojo tėvams 
ir pažadėjo tokiu keliu eiti, 
kokį tėvai jam iki šiolei nu
rodė.

Buvusi kaimynė

pakeliui į tremtį, ar iš bado 
mirėt baisiajame Sibire, ar 
be sveikatos sugrįžę į tėvy
nę, - mes jus prisiminsime, 
kol būsim gyvi, kol vis nau
jos ir naujos aukos bus au
kojamos nepasotinamajam 
raudonajam slibinui.

B. Steckis, Perth

»»♦
Iki dabar Afganistano su

kilėliai kontroliuoja apie 
80% viso krašto. Okupantai 
sovietai savo žinioje tebelai
ką savo kontrolėje tik di
džiuosius Afganistano mies
tus. Turimomis žiniomis 
kautynėse su Afganistano 
partizanais sovietai jau pra
radę apie 8000 karių užmuš
tais.
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Paskutinė šacho kelionė
Rašo DARŪNAS, mūsų bendradarbis Šiaurės Amerikoje

Sosto netekęs šachas tu
rėjo prieglobsčio ieškoti ki
tose valstybėse. Jis turėjo 
apkeliauti keletą kraštų ir 
nė viename jis nebuvo lau
kiamas svečias, niekur jis 
nerado ramybės nors ir 
turėjo bilijonus ir nešykštė
jo jų išleisti. Karalių karaliui 
(kaip jis pats save vadinda
vo) niekur nebuvo vietos, 
niekas nenorėjo jo priimti ne 
tik kaip karaliaus, bet ir 
kaip paprasto žmogaus. 
Nors ir turėjo didelę asme
ninę sargybą ir gyvenamo 
krašto valdžios apsaugą, bet 
niekur jis negalėjo jaustis 
saugus. Kodėl jis turėjo ap
leisti Panamą?

1. Jis pats ja nebuvo pa
tenkintas: apgyvendintas 
saloje be įprastų miesto pa
togumų, vandens ir sargybų 
visai atskirtas nuo žmonių.

2. Šacho buvimas labai 
pakenkė Panamos turizmui. 
Įvažiuoją turistai nenorėjo 
būti tikrinami kaip kokie 
nusikaltėliai; be to, jie nesi-

J'autė ir saugūs - galėjo nu- 
;entėti nuo demonstrantų, 
bet ypač pavojinga padėtis 
galėtų susidaryti, jei pajė
gesnis teroristų būrys pultų 
salą.

3. Panamoje nesiliovė de
monstracijos, kurios grasino 
išvirsti pavojingomis net 
pačiai Panamos vyriausybei.

4. Kai prireikė jam daryti 
dar vieną operaciją, šachas 
pasijuto dar nesaugiau. Pa
namos medicina nėra tiek 
pažengusi, kaip Amerikos: 
neturi reikiamos modernios 
aparatūros, nepatikimas de- 
zinfikavimas, net abejotina 
švara. Dar svarbiau - Iranas 
galėjo papirkti kurį nors iš 
medicinos presonalo, kad jis 
užbaigtų šacho gyvenimą. | 
Sunku būtų tokį ir pakaltin- | 
ti, nes ir medikai padaro fa
tališkų klaidų.

5. Prez. Carteris buvo pa
siuntęs savo patikėtinius, 
kurie turėjo užtikrinti, kad 
Panamoje esanti
amerikiečių ligoninė padės 
pašalinti panamiečių ligoni
nėje esančius trūkumus. Ša
chas pasiūlymą at
metė. Netenka abejoti, kad 
šachas yra labai užsigavęs 
dėl amerikiečių vedamos 
politikos jo ir Irano atžvil
giu.

6. Šacho artimieji pareiš
kė, kad jiems atrodė labai 
pavojinga Panamoje pasi
likti net ir vieną dieną. Ira
nas pareikalavo šachą iš
duoti ir tam įvykdyti pa
samdė žinomą advokatą. 
Panama reikalavimą atme
tė, nes raštas buvo rašytas 
ne ispanų kalba. Aerodrome 
jau laukė Egipto lėktuvas, ir 
kai raštas ispanų kalba pa
siekė Panamos vyriausybę, 
šachas jau buvo ore pakeliui 
į Egiptą.

Buvo daug draugų, kol jis 
buvo galingas ir kai buvo 
kitiems reikalingas. Bet kai 
jam pačiam draugų prireikė, 
tepaliko tik vienas ir pats

Frank J. Siebert
LAIDOTUVIŲ BIURAS 

49 Wakefield St., Adelaide 
Tel. 223 5879 veikia ištisą parą

Per pastaruosius 30 metus esame glaudžiame kontakte 
su katalikiška lietuvių bendruomene

ištikimiausias jo draugas 
Anwar Sadatas. Nuo jo pra
dėjo tremties kelionę, jo 
globoje turbūt ir užbaigs. 
Vėžio paliesta blužnis buvo 
sėkmingai išimta vadovau
jant garsiam Amerikos chi
rurgui Dr. M. De Backey, 
kurį Sadatas apdovanojo 
aukštu Egipto respublikos 
ordenu.

Nežiūrint sėkmingos ope
racijos spėjama, kad vis tiek 
šachui beliko gyventi ik ke
letas mėnesių, nes vėžio 
pradai užtikti ir kepenyse.

7. Ši gal ir buvo pati svar
biausia Egiptan vykimo 
priežastis. Jo artimieji, o 
greičiausia ir pats šachas ži
no, kad jo gyvenimas eina 
prie pabaigos. Todėl amži
najam poilsiui tiksliau yra 
pasirinkti savo religijos 
kraštą, valdoma ištikimo 
draugo. Svetimi kraštai gali 
jį palaidoti kaip eilinį žmogų 
ar net kaip nusikaltėlį, gi 
Sadatas jį palaidos garbin
gai kaip savo draugą ir bu
vusį valdovą.

Šacho išvykimo komenta
toriai iškėlė dvi priešingy
bes: prieš ketvirti šimtme
čio šachas buvo vienas išti
kimiausių Amerikos draugų. 
Viduriniuose Rytuose Ame
rika neturėjo jokių rūpesčių, 
nes ten buvo nepajudinama 
tvirtovė - Amerikai atsida
vęs šachas. Bet kai jam pri
reikė Amerikos pagalbos, 
tai Amerika vietoj to sten
gėsi juo atsikratyti. T.V. 
pasikalbėjimuose šacho se-

J. Zinkus

NUTIRPO SNIEGAS KALNUOSE
KELIONIŲ ĮSPŪDŽIAITęsinys

Prieš vakarienę, virėja 
kiekvienamį puodelį įpila vy
no, padeda nesaldytų sau
sainių ir sūrio. Vakarienė 
prasideda po gero pusvalan
džio. Prie laužo valgydami 
plačiau išsikalbame ir geriau 
susipažįstame su bendrake
leiviais. Be mano anksty
vesnių kelionių draugo, 
kuris yra ’’spelling” čempi- 
jonas, važiuoja jau pensi
ninkė moteris. Ji yra skau
tininke, 16 metų vadovavusi 
vilkiukų grupei Melbourne. 
Ji žino daugelio medžių, gė
lių, paukščių ir gyvių rūšis ir 
pavadinimus. Jauniausia 
amžiumi keliauja apie 20 
metų mergina iš Tasmani
jos, baigusi slaugių mokslą 
ir sako grįžus po atostogų 
gaus ligoninėje sesers postą. 
Ji buvo mūsų autoritetas 
sveikatos reikaluose. Na ir 
mūsų Robertas, vienos 
didelės firmos produktų ke
liaujantis pardavėjas. Že
mas, storas, daug apie viską 
žino, bet pats labiausiai ži
nomas savo garsiu knarki
mu. Knarkti pradeda dar 
gerai neužmigęs. Jau buvo 
užsnūdęs autobuse, tai per 

šuo su kartėliu pasakė Bar
barai Walters: "Jei Amerika 
būtų norėjusi, tai šachas ir 
dabar valdytų Iraną”. Tokiu 
atveju, aišku, nebūtų nei 
įkaitų problemos, nei tos 
nuolat svyruojančios, netik
rumu grasinančios padėties 
Viduriniuose Rytuose, ku
riuos Amerika dabar gali 
lengvai prarasti. Anksčiau ir 
pats šachas buvo pareiškęs, 
kad Amerika pasirinkusi 
Khomeini ir dėjo pastangų 
šachą pašalinti. Pasirinko 
Khomeini, kuris dabar 
Amerikai vanoja šonus. Tuo 
tarpu Sadatas, būdamas 
izoliuotas nuo beveik visų 
arabų kraštų, nepabijojo jo
kių grasinimų ir rizikavo sa
vo santvarkos žuvimu, gal 
net gyvybe, bet draugo 
neišsižadėjo. Dėl šacho jam 
gresiantis pavojus yra daug 
didesnis, negu bet kuriam 
kitam kraštui. ’’Kai jis buvo 
mūsų draugas, kai jo mums 
reikėjo, jis turi likti mūsų 
draugu, kai jam mūsų rei
kia”, pabrėžė Sadatas. Jis 
turėjo galvoje šacho suteik
tą Egiptui vieno bilijono do
lerių pagalbą 1973 m. ir di
delį kiekį naftos 1974 m., 
kada po karo su Izraeliu 
Egiptas buvo patekęs į eko
nominius sunkumus. Arabai 
grasino sukelti Egipte pa
našią revoliucijąkaiplrane ir 
patraukti Sadatą į revoliuci
nį teismą. Sadatas neišsi
gando ir pareiškė, kad Kho
meini ir jo šalininkai gali rė
kauti kiek nori, bet jis savo 

knarkimą nesigirdėjo 
motoro ūžimo. Sako, buvo 
pas gydytojus, bet nieko ne
padėjo. Vairuotojas kilęs iš 
Queenslando, sako turįs 
savo nuosavybėje didelį že
mės plotą opalų krašte, prie 
Lightning Ridge. Tikisi išė
jęs pensijon paieškoti opalų. 
Jaunystėje, su dabartiniu 
ministeriu pirmininku, sako 
kartu gyvulius varinėdavo ir 
dabar jų santykiai yra drau
giški. Virėja kilusi iš Sydne- 
jaus, gyvenusi ir keliavus 
Europoje. Kulinarijoj jai 
nieko prikišti negalima, bet 
jos pažiūros į gyvenimą 
labai savotiškos.

Aikštėje, išlipę iš medžių, 
slampinėja posumai. Mes 
slenkame į palapines poil
siui. Persirengiant ir gulant 
šaltoka, bet greitai sušylu, 
jei ne nuo storoko apsikloji- 
mo, tai nuo užsimestų už- 
klodų svorio.

Trečiadienis. Nubundu 
anksti. Dar tamsu. Roberto 
palapinė toli nuo manosios, 
bet jo knarkimas nustelbia 
šniokščiančio upelio ošimą. 
Tik pasivartęs lovoje pajun
tu, kad pro sujudintus už- 
klodus veržiasi šaltis. Guliu 
nejudėdamas. Auštant pasi
girsta paukščių čiulbėjimas. 
Čiulba jų daug, bet negalė
tum pavadinti choru. Kiek
vienas traukia savo balsu 
skirtingą melodiją. Visų jų 
čiulbėjimas gražus ir malo
nus, anksčiau negirdėtas. 
Išeinu iš palapinės. Jokios 
gyvybės nesimato, tik virš 
upelio kyla rūkas. Prausiuos 
ir skutuos prie upelio. Van
duo šaltas. Atrodo, dar vie-

draugo neišsižadės, nes taip 
moko islamo religija, kuri 
nieko bendro neturi su Kho
meini religija, nes Khomeini 
moko keršto ir neapykan
tos.” Komentatoriai Sadatą 
pavadino ne tik nuostabiu 
žmogum, gal net vieninteliu 
moderniajam pasauly val
dovu, praktikuojančiu tik 
žmogiškumo savybes, kurios 
šiandie politikoje yra seniai 
užmirštos ir padėtos į ar
chyvą, kaip netinkančios 
šiems laikams, kaip visada 
išlikti ištikimu draugui, būti 
atlaidžiu net priešui, žiūrėti, 
kas teisinga, o ne kas pačiam 
naudinga ir t.t. Sadato atvi
rumas, nuoširdus taikos pa
saulyje siekimas be sukty
bių, jo pasiaukojimas, net 
drąsa rizikuojant gyvybe 
stebina ne tik apdairesnius 
komentatorius, bet ir mili
jonus teisingų žmonių.

nu kitu laipsniu temperatū
rai kritus, upelio vanduo pa
virstų ledu. Už kalnų matosi 
tekančios saulės pašvaistė. 
Vėl akys nukrypsta į di
džiulius, aukštais kamienais 
ir tirštais lapais medžius, 
kurių viršūnės aukštai 
įsmigusios į dangaus mėly
nę. Temperatūra 9 C.

Po įprastos kelionėje 
rytinės ruošos, apie 8 vai. 
išvažiuojame. Vėl važiuoja
me per Woods Point mies
telį. Žmonių gatvėse nesi
mato, tik rūkstą kaminai 
liudija, kad čia yra gyvų 
dūšių, kurioms reikia pus
ryčių ir šilumos. Važiuojame 
žvyruotu ir vingiuotu kalnų 
keliu. Užrašas rodo, kad to
kio kelio bus 26 km. Važiuo
jam atsargiai. Autobusas 
vos juda. Greičio rodyklė 
svyruoja tarp nulio ir 10 km. 
Vėl šalia kelio rikiuojasi 
miškai. Kaip liūdnai atrodė 
tik ką matytas miestelis, 
taip didingai ir gaivinančiai 
atrodo miškai.

Sutinkame atvažiuojantį 
vilkiką su rąstų krūviu. Ke
lias siauras, o prasilenkti 
reikia. Mūsų autobusas pa
važiuoja keletą metrų atgal 
ir sustojęs prie pat kelio 
krašto platesnėje vietoje 
praleidžia sunkiai stenantį 
vilkiką.

Vėl privažiuojame Mat
lock ir nuo čia jau kitu keliu 
traukiame toliau. Už 30 km. 
privažiuojame Aberfeldy 
vietovę. Aukso ieškojimo 
laikais irgi buvo miestukas. 
Dabar apylinkėje gyvena 
keletas ūkininkų. Čia paste
bėjau namus pastatytus ant

A. a. NADAS RASTENIS, visuo- 
menininkas, žurnalistas ir poetai, 
mirė gegužės 10 d. Baltimorėje, su
laukęs 89 metų amžiaus. Buvo kilęs 
iš Švenčionių apskrities, į JAV at
vykęs 1911 m. Čia pradžioje dirbo 
medvilnės audyklose, atliko karinę 
prievolę. Augštesniąją Huntingtono 
mokyklą Bostone baigė 1921 m., tei
sės studijas Bostono universitete — 
1924 m. Advokatūra vertėsi Baltimo
rėje, Klevelande ir vėliau vėl Balti
morėje. 1943-46 m. buvo pirmuoju 
lietuvių atstovu Marylando parla
mente Annapolyje. Reiškėsi lietuviu 
socialistų, tautininkų, SLA bei kitų 
organizacijų veikloje. Eilėraščius 
pradėjo kurti ir skelbti spaudoje nuo 
1917 m. lietuvių kalba, nuo 1922 m. 
— anglų kalba. Yra išleidęs savo 
poezijos rinkinį “Trijų rožių šven
tė”, išvertęs anglų kalbon Lietuvos 
himną, vysk. A. Baranausko “Anykš
čių šilelį” ir K. Donelaičio “Metus”. 
Palaidotas gegužės 14 d. Baltimorė
je.

medinių pamatų (kuolų) ir 
tie namai neblogai atrodo. 
Važiuojame vingiuotais 
kalnų keliais. Slėnyje matosi 
Thomson upė. Dar toliau 
pavažiavę išvystame prie 
Thompson upės užtvanką 
statančių darbininkų sto
vyklą.

Kelias besirangydamas 
tarp kalnų ir miškų, leidžiasi 
žemyn. Miškai baigiasi, vis 
daugiau vietos užleisdami 
pievoms. Pakelyje matosi 
vis daugiau žydinčių lauki
nių rožių. Prie kelio pasirodo 
namai. Kai kurie ne tik labai 
seni, bet ir apleisti. Bet ir 
juose gyvena žmonės. Įva
žiuojame į muziejinį miestelį 
Walhalla. Miestelis jaukus, 
iš visų pusių apsuptas me
džiais apaugusiais kalnais. 
Rangosi ir srovena negilus 
upeliukas. 1859 m. Edward 
Stringe čia rado aukso. Pra
dėjo plūsti aukso ieškotojai. 
Vieta vadinosi Stringers 
Creek ir vienu metu buvo 
netoli 5000 gyventojų. 1915 
m. kasyklos buvo uždarytos 
ir dabar miestelyje yra likę 
apie 30 gyventojų. Skaičiuo
jama, kad kiekvienais 
metais čia atsilanko apie 
50.000 turistų. Dabar stovi 
seni uždaryti namai. Dviejų 
aukštų Windsor house sa
vaitgaliais atidaromas lan
kytojams. Dar užsilikusių 
dviejų parduotuvių languose 
iškabinti senų laikų rank
darbiai. Parduotuvės užda
rytos. Kitur tik užrašai 
rodo, kad čia yra buvęs bra
voras, bažnyčia, parduotu
vės. Prie upelio stovi 1896 
m. pastatyta, aukštai iškel-. 
ta, muzikantams pastogė,; 
vadinama rotunda. Ji pasta
tyta tik 6 mėn. laikotarpiui, 
koncertams, bet dar tvirta.

(bus daugiau)
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Castro dienos suskaitytos?
KUBOJE BRĘSTA NAUJA REVOLIUCIJA? i '

Tenka pripažinti, kad Fi
del Castro buvo gana sėk
mingas sodinti sovietinį so
cializmą kituose kraštuose 
(ypač Lotynų Amerikoje). 
Neminint praeities įvykių 
užtenka ^prisiminti arti
miausius. Kai reikėjo mais
to, dolerių ir vaistų, Nika
ragva kreipėsi į Ameriką, 
bet susidraugavo su Rytų 
Vokietija ir Sov. Sąjunga, 
kuri pažadėjo tikrai didelę 
"pagalbą” - pasiųsti savo pa
tarėjus. Salvadore su per
traukomis vyksta civilinis 
karas. Kairieji mėgina sekti 
Nikaragvos pėdomis. Bet gi 
to negalima pasakyti apie 
paties Castro sėkmę išlaiky
ti "socializmą” populiariu 
pačioje Kuboje. Nepasiten
kinimas Castro režimu nuo
lat didėja.

Sakoma, didelių įvykių 
maža pradžia. Taip ir čia. 
Castro atsidūrė nepavydėti
noj padėty.

Balandžio mėn. į Peru 
ambasadą Havanoje įsiveržė 
keli kubiečiai, Castro pava
dinti nusikaltėliais ir buvo 
pareikalauta juos išduoti, 
bet Peru ambasada atsisakė. 
Netrukus jon pateko dar 
keli. Tų įsiveržimų pasėkoje 
žuvo vienas Castro sargybi
nis. Castro nutarė ambasadą 
nubausti ir atsisakė teikti 
ambasadai apsaugą, pa
reikšdamas, kad visi nusi
kaltėliai ir padugnės bei 
valkatos gali ten bėgti, Ku
ba be jų taps švaresniu 
kraštu. Čia ir buvo Castro 
klaida, už kurią jis turės at
siskaityti Maskvoje. Kas po 
to įvyko, buvo negeistina 
reklama socializmui. Vietos 
gyventojai nepabijojo tapti 
nusikaltėliais ir valkatomis, 
bet priėmė tai kaip pasakiš
ką progą iš socialistinio ro
jaus patekti į laisvę. Bema
tant Peru ambasados rajo- 
nan subėgo virš 10 000 bėg
lių. Net ir pats Castro 
nustebo - jis nesitikėjo, kad

tiek gali būti juo nepaten
kintų žmonių. Castro juos 
kvietė grįžti namo žadėda
mas vėliau juos išleisti lega
liu keliu, bet jie tuo nepati
kėjo ir paliko amabasadoje, 
didelėje kamšaty be jokių 
patogumų. Kai kurie mirė, 
moterys gimdė, bet niekas 
nenorėjo Castro globos. Pa
galiau pirmieji oro trans
portai pasiekė Costa Rica, 
kur išlipę pabėgėliai bučiavo 
žemę iš džiaugsmo, kad vėl 
laisvi. Netrukus privačiais 
laiveliais imta juos perkelti į 
Ameriką, kuri juos priėmė, 
ir rezultate tas mažų laivelių 
"laivynas” išaugo iki 3000! 
Vien tik per tris gegužio sa
vaites naujųjų imigrantų 
antplūdis pasiekė 65 000 
skaičių, nors Amerika buvo 
pažadėjusi priimti tik 3500. 
Prez. Carteris bandė sulai
kyti, bet negi Amerika gali 
siekiančius laisvės prievarta 
grąžinti į jūrą, kaip kad Azi
joje Malazija ar kiti kraštai. 
Tada leista jiems vykti į 
Ameriką nevaržomai.

Castro ėmėsi naujų prie
monių: iš kalėjimų surinko 
silpnapročius, valkatas, nu
sikaltėlius, iškrypėlius, 
prievarta sodino į laivelius ir 
trėmė iš krašto!

Su pabėgėliais atvyko ir 
nemaža Castro šnipų. Ame- 
rikiečiams nelengva buvo 
nustatyti, kas priimtinas, 
kas ne. Carteris griebėsi ki
tos išeities - duoti leidimus
imigruoti tik dar esantiems 
Kuboje, bet čia tektų turėti 
paties Castro sutikimą. 
Prieš tokį Carterio nutarimą

demonstracijosprasidėjo 
Havanoje.

Vėlgi kilo nepasitenkini
mas prieš neribotą kubiečių 
įsileidimą vyksta ir Florido
je. Juodaodžiai šaukia, kad 
atvykę kubiečiai atima iš jų 
darbus, nes darbovietės 
renkasi mieliau kubiečius, 
negu juodžius. Floridoje vy
kusios demonstracijos kai 

kur virto net riaušėmis.
Atvykusieji Kubos pabė

gėliai vistiek jautėsi laimin
gi, nors trūko ir maisto, ir 
pastogės. Išaugo ištisi pala
pinių miestai. Kai kurie iš 
jaunesnių pabėgėlių per gy
venimą nebuvo matę obuolio 
ar kitokio maisto. Pačioje 
Kuboje trūksta ne tik darbų, 
bet maisto. Jais aprūpinami 
tik Castro partiniai ar patai
kūnai.

Exodus irgi nebuvo labai 
sėkmingas. Nors atstumas 
tarp Kubos ir Floridos tėra 
tik 144 km, bet audringoje 
jūroje buvo ir gausių aukų. 
Bet tas pabėgėlių nesulaikė. 
Prieš sustabdant pabėgėlių 
bangą Floridą kasdien pa
siekdavo po 9000!

Pabėgėliai pasakoja, kad 
Kuboje trūksta visko - 
maisto, darbų, bet svar
biausia laisvės. Perdaug yra 
tik vieno - politinio švietimo. 
Per visą Castro valdymo 
laiką žmonės gauna tik nus
tatytą maisto normą pagal 
korteles, pav., tik po pusę 
svaro mėsos asmeniui per 
savaitę. Castro tvirtino, kad 
visuose kraštuose toki blogi 
laikai, o Amerikoje dar blo
giau. Tačiau kai pereitais 
metais Castro įsileido apie 
100 000 senųjų išeivių ku- 
biečų aplankyti Kubą, kurie 
ir papasakojo, koks gyveni
mas Amerikoj, ir dėl to kilo 
vietinių tarpe nepasitenki
nimas ir noras kitur išvykti. 
Jei Amerika tik atleis varž
tus, tai Kubos pabėgėlių 
skaičius gali siekti iki pusės 
milijono. Pabėgėlių reika
lams Amerikos federalinė 
valdžia paskyrė 10 milijonų 
dolerių, bet tos sumos ne
užteks.

To viso akivaizdoje ar 
Castro gali dar ilgai išsilai
kyti? Kubos problemų ana
lizuotojai tvirtina, kad Cas
tro tebėra perstiprus, kad 
būtų nuverstas, tačiau ku
biečiai sako priešingai: iš

Veda V. Augustinavičius

ŠACHMATAI

LIETUVIAI -
i CHESS ACADEMY 3-2

Sydnejaus lietuvių šach
matininkų klubo pirmoji ko
manda, žaisdama "A” gru
pės turnyre laimėjo prieš 
australus. Komandos kapi
tonui V. Patašiui tai buvo 
dvigubas laimėjimas, nes tą 
vakarą jis privertė pasiduoti 
Australijos olimpinį repre
zentantą T. Show, kurio 
įvertinimas siekia 2175.

♦
Sydnejaus lietuvių šach

matininkų klubo metiniame 
susirinkime turnyrų laimė
tojams dovanas įteikė kul
tūrininkas C. Liutikas. Na
riai dar vieneriems metams 
’’užšachavo” Dr. I. Venclovą

Kubos bėgtų 10 milijonų iš 
12 mil. gyventojų. Kiti gi 
tvirtina, kad bėgtų visi ir 
Kuboje paliktų tik vienas 
Castro. Netgi paties Castro 
sesuo, pati būdama pabėgė
lė, teigia, kad Fidel kubie
čius apgavo: jis žadėjo de
mokratiją, o su sovietų pa
galba nori būti visagaliu 
diktatotium. Šiuo metu 
Amerikoje yra apie 600 000 
kubiečių pabėgėlių. Įskai
tant pabėgėlius ir Pietų 
Amerikoje, jų susidarytų 
virš milijono. Ir jie visi nori 
grįžti į Kubą bet kaip į laisvą 
kraštą. Tam jie ir ruošiasi ir 
ginkluojasi. Jie tikisi, kad 
netrukus toji diena ateis ir 
jai bus pasirengę. Netgi 
vykstančios karinės praty- 
bos’ Rašo DARŪNAS 

likti klubo pirmininko parei
gose. Kasininko pareigas 
prisiėmė V. Šneideris, o 
sekretoriaus - V. Augusti
navičius.

Šiuo metu klubas turi 
įskaitant ir svetimtaučius 
virš 30 narių.

*

Anksčiau paskelbtas 
šachmatų uždavinys Nr. 1 
susilaukė atsakymų iš dvy
likos šachmatininkų. Ge
riausią partijos ėjimą 
(žc3:d5) surado tik vienas 
šachmatininkas Juozas Ka
počius iš Sydnejaus ir jam 
teko vertinga knyga ’’Euro
pos taurė".

J. Kapočius šachmatų už
davinių sprendime gerai ži
nomas ir australų laikraščių 
šachmatų skyriuose. Jo pa
vardę dažnai galima užtikti 
šachmatų uždavinių spren
dėjų tarpe. Už gerus spren
dimus jis yra laimėjęs eilę 
dovanų knygomis.

Amerikoje šalia keliolikos 
tūkstančių kubiečių, atbė
gusių iš Kubos pastaruoju 
metu, jau priskaitoina virš 
20 milijonų gyventojų, kal
bančių vien ispaniškai. Pa
lyginamai tai didelis pro
centas, kraštui, kuriam ir 
taip trūksta nacionalinės 
vienybės.

Vadovaudamasi humani
tariniais motyvais Australi
ja artimiausiu laiku numato 
įsileisti apie 20.000 pabėgė
lių ne vien tik iš Indokinijos, 
bet ir iš kitų kraštų. Grei
čiausia tokių pabėgėlių Aus
tralijoje atsiras ir iš Kubos.

Skelbimas

ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJŲ GARSINIMAS

Jėzus Pasaulio Išganytojas
"STEBĖTINAS PATARĖJAS”

Izaijo 9:6, 7 turime labai puikų pranašavimą apie Jė
zaus gimimą ir apie visą pasaulį siekiantį jojo "viešpata
vimo”. Norėdamas kad mes turėtumėm aiškesnį suprati
mą apie būsimą Kristaus karaliavimą, pranašas pritaiko 
jam keletą labai reikšmingų titulų. Šitoje pranašystėje jis 
sako: "Jis bus vardu: Stebėtinas, Patarėjas, Galingasis 
Dievas, Busimojo Amžiaus Tėvas, Ramybės Kunigaikš
tis.”

Kaikurie ebrajų kalbos aiškintojai sako, kad žodis 
’’Stebėtinas” turįs būti sujungtas su žodžiu ’’Patarėjas”, 
lygiai kaip ir "Galingasis Dievas” ir "Amžinasis Tėvas”. 
Bet mes juk žinome, kad Jėzus yra "Stebėtinas” neatsi
žvelgiant iš kurio atžvilgio mes žiūrime į jį. Neatrodo 
protinga manyti, kad čia pasakyta, kad mūsų Viešpats 
Jėzus yra tik "Stebėtinas Patarėjas”.

Šitoje pranašystėje vartotasai žodis "Patarėjas" reiš
kia daugiau kaip paprastą patarėją. Jo prasmė panaši į 
mūsų žodį "advokatas". Taip vadiname tą, kuris atsto
vauja kaltinamąjį teisme. Tokias pareigas Jėzus turės 
tada, jai jis tarnaus kaip "Tarpininkas tarp Dievo ir žmo
nių”. (1 Tim. 2:4-6). Jo darbas kaip Patarėjo bus labai pa
našus Teisėjo pareigoms. Abiejose pareigose Jėzus turės 
darbo su žmonėmis, suderindamas juos su Dievu, ir per 
tai suteikdamas jiems amžinąjį gyvenimą.

,.rv .<>, i Bus daugiau
Mylintieji tiesą literatūros gausite veltui. Rašykite: P. 

Bašinskas, 16 Burlington St., Holland Park, Queensland

Sydnejuje žinomas visuo
menininkas V. Saudargas 
nelaimingai kritęs susilaužė 
koją ir gydosi ligoninėje. 
Padaryta skaudi ir sudėtin
ga operacija, nes koja išna
rinta per riešą ir sutrauky
tos sausgyslės. Ligonis gy
domas Mona Vale ligoninėje. 
Linkime greit pasveikti.

***
Birželio 17 d. išvyko il

gesniam laikui pasidairyti 
po pasaulį melburniškiai Zi
na ir Jonas Kalpokai. Pakely 
žada keliom dienom užsukti į 
Lietuvą, pasidairyti po Eu
ropą, aplankyti Kanadoje ir 
Amerikoje gimines bei 
senus bičiulius ir po kelių 
mėnesių vėl nutūpti Aus
tralijoje. Sėkmės ir gero 
vėjo!

* * *

Pigiausios 
kelionės į užsienius

Į VILNIŲ per Tokyo, Frankfurtą, Varšuvą geriausiais 
lėktuvais: QANTAS, KLM, Lufthansa ir kt.

Iš Varšuvos į yilnių ir atgal kasdien traukiniu. Bilietus 
iš anksto parūpinam.

* Paruošiam bilietus ir dokumentus į Lietuvą ir iš 
Lietuvos.

* Į JAV, Kandą - per Havajus arba Japoniją.
* Išrūpinam kelionės pasus, vizas, kelionės čekius, 

draudimą - visas patarnavimas veltui.
Asmeniškai arba laišku kreipkitės

pas ALG. ŽILINSKĄ
ODRA TRAVEL SERVICE (IATA, AFTA)

311 Latrobe Str. Melbourne
tel. 67 9454, Vakarais 93 4258 ■

Rusai Afganistane naikina 
ištisus kaimus ir net mieste
lius degindami ir be atran
kos gyventojus žudydami

Laukiame baliaus! Kokio?

Sporto klubo Kovo 
trisdešimtmečio baliaus
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teisindamiesi, kad jie naiki
ną partizanus - laisvės kovo
tojus. Apie tai plačiai kalba 
ir rašo visa spauda, bet kur 
gi visi tie "humanistai”, ku
rie taip narsiai rengė viso
kius moratoriumus prieš 
amerikiečius Vietnamo karo 
metu? Įdomu, kodėlpriešso- 
vietų antihumaniškus 
veiksmus jų pačių užpulta
me krašte niekas jokio balso 
nekelia? Negi jau tas pats 
veiksmas, amerikonų atlik
tas, vertas didžiausio pas
merkimo, o sovietų - di
džiausių nuopelnų žmoniš
kumo vardan?
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Inform
SIMAS KUDIRKA 

SYDNEJUJE

Simas Kudirka atvyksta į 
Sydnejų birželio 28 d., šešt. 
Tikimasi, kad tos pat dienos 
vakare Genė ir Simas Ku
dirkai dalyvaus ruošiamame 
Australijos Lietuvių Fondo 
vakare.

Birželio 29 d., sekmadieni, 
Simas Kudirka su žmona 
Gene dalyvauja lietuviškose 
pamaldose Lidcombe. Po 
pamaldų Lietuvių Klube 3 
vai. punktualiai organizuo
jamas Simo Kudirkos susiti
kimas su lietuviais ir aus
tralų politikais bei kultūri
ninkais. Šiame susitikime
viskas bus pravesta angliš
kai atsižvelgiant į kviestuo
sius svečius. Po šio susitiki
mo 6 vai. mažojoje klubo sa
lėje numatomas priėmimas 
dalyvaujant svečiams kita
taučiams ir kviestiems lie
tuvių atstovams.

Birželio 30 d. 7.30 vai. 
vak. Simas Kudirka Lietu
vių Klube padarys praneši
ma Pavergtų Tautų N.S.W. 
Skvriaus susitikime.

Liepos 1 d., 2 vai. S. ir G. 
Kudirkus išlydėsime namo į 
JAV iš aerodromo.

ALB Sydnejaus Apyl. 
Valdyba

DOVANA SKAUTAMS

Ponia Ona Šalkauskienė, 
pagerbdama a.a. sūnaus, 
skauto vyčio Henriko atmi
nimą, pereitą savaitę Syd
nejaus "Aušros" tuntui 
įteikė $ 1,000 čekį.

Tiek a.a Henrikas, tiek p. 
j Šalkauskienė visuomet buvo 
/ypač palankūs skautams. Jų 
moralinė ir materialinė pa
rama žinoma nuo pat skautų 
įsisteigimo Sydnejuje. Su 
šia didele dovana p. O. Šal
kauskienė dar kartą parodo, 
kad ji vertina ir skatina 
skautų veiklą.

Gerbiamai p. O. Šalkaus
kienei reiškiame gilią 
padėką.

'Aušros” Tuntas

DINGE
HENRIKO ŠALKAUSKO 

PAVEIKSLAI

Birželio 13 d. iš Henriko 
motinos p. Onos Šalkauskie
nės namų dienos metu be jos 
žinios ir sutikimo buvo iš
kraustyta apie 50 Henriko 
Šalkausko kūrinių. Netrukus 
apie įvykį buvo pranešta 
policijai.

Daug sužinosi 
skaitydamas 

Mūsų Pastogę!

Reikalinga šeimininkė
Jaunas vadovaujantis direktorius ir šeima paieško šei

mininkės - vaikų (3-5 metų) prižiūrėtojos. Duodamas šil
domas ir vėsinamas kambarys (šeimininkų namas su di
deliu maudymosi baseinu). Pageidautina vidutinio am
žiaus moteris, turinti vairavimo leidimų. Atlyginimas pa
gal susitarimą.

Kreiptis telefonu 623 7313
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DRABUŽIŲ VAJUS

Socialinės Globos Moterų 
Draugija Melbourne skelbia 
drabužių vajų, kuris tęsis iki 
liepos 31 d. Prašome aukoti 
švarius ir nesuplyšusius 
drabužius, kurie bus siun
čiami Punsko lietuviams.

Drabužius galima palikti 
Lietuvių Namuose, kamba
rėlyje už virtuvės.

Nuoširdžiai ačiū visiems 
aukotojams.

Soc. Globos Mot. D-jos 
Valdyba

SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBE
16-18 East Terrace Bankstown Tel. 7081414

Parengimai:
Birželio 25 d., trečiadieni 7.30 vai.
Klube bus rodomas R klasifikacijos 
filmas

HAPPY HOOKER

Liepos 9 d., trečiadieni, 7.30 vai.
Klube bus rodomas R klasifikacijos 
filmas

FANTASY FOR COUPLES

Liepos 12 d., šeštadieni, 8 vai.
ŠACHMATININKŲ VAKARAS 

su ypatingai patrauklia programa

Liepos 19 d„ šeštadieni, 8 vai.
DAINOS CHORO BALIUS

Liepos 23 d., trečiadieni, 7.30 vai.
Klube bus rodomas R. klasifikacijos 
filmas

GOOD BYE EMMANUELLE

Visi maloniai kviečiami i

A.L. FONDO VAKARA
birželio 28 d., šešt., 8 vai. Sydnejaus Lietuvių Klube

Programoje tautinių šokių grupė

Sūkurys
Bendrai šoksime suktinį, noriu miego ir kitus 

mūsiškius šokius.
Savo apsilankymu paremkime savą Australijos 

Lietuvių Fondą!
Maloniai visus kviečiame ir laukiame!

IŠVEŽTŲJŲ MINĖJIMAS

Birželio 15 d. Latvių salė
je, Strathfielde buvo su
rengtas tradicinis, Jungtinio 
Baltų Komiteto surengtas 
birželio ištremtųjų minėji
mas. Kaip ir kiekvienais 
metais, minėjime dalyvavo 
šalia gausių pabaltiečių ir 
eilė reikšmingų australų po
litikų bei kitų tautybių 
atstovų. Minėjimą atidarė 
Jungtinio Baltų Komiteto 
vicepirm. advokatas LA. 
Biržulis, L.L.B. (latvis. Šiais 
metais K-tui pirmininkauja 
lietuvis Vytautas Patašius). 
Reikšmingą ir turiningą 
paskaitą skaitė svečias, iš 
Canberros Mr. A.O. Auzins.

Sekė minėjimo nuotaikai 
ir rimčiai pritaikinta meninė 
programa. Gana įspūdingai 
pasirodė latvių vyrų choras, 
vad. B. Adjans, sudainavęs 
keturias dainas; po jų sekė 
latvis baritonas Andris 
Rungis, pianinu palydimas 
Berryl Potter, atliko solo 
tris dainas, dvi estaitės pia
nistės Eva Palm-Busch ir 
Sylvia Palm-Peipman piano 
duetu atliko du A. Dvorako 
ir E. Griego kūrinius.

Minėjimo užbaigai Syd
nejaus lietuvių choras 
Daina, vad. Br. Kiverio, su
dainavo tris dainas.

Minėjimas užbaigtas visų 
trijų Pabaltijo tautų him
nais. Įsidėmėtina sceninė 
dekoracija, kurios fone silu

*
*

S
etais matėsi koncentracijų 
stovyklų bokštai su ginkluo
tais patruliuojančiais sargy
biniais.

Nors jau daug kartų buvo 
priminta, bet norisi dar kar
tą šio laikraščio puslapiuose 
atkreipti rengėjų dėmesį, ar 
ne laikas įnešti į šiuos minė
jimus kokių nors permainų, 
nes iki šiolei jau per eilę me
tų jie tapo kaip kokia religi
nė domatinė apeiga su 
griežtai nusistovėjusia for
ma.

Gal rengėjams ir atrodo,

Liepos 5 d., šeštadienį, 7 vai. vak., Lietuvių Namuose, N. 
Melbourne, MELBOURNO DAINOS SAMBŪRIO

Metinis Balius
Nuotaikinga muzika. Puiki vakarienė. Vertinga loterija.

Bilietus užsisakyti pas Em. Šeikienę tel. 277 1478 
Laukiame visų!

KALBA DARVINAS...

Antaninių proga suskam
ba telefonas Antano Krami- 
liaus namuose ir tautietis 
sveikina jį iš Darwino. Nie 
ko nuostabaus, tik Antanas 
nieko nepažįsta Darvine. 
Paaiškėjo, kad tai prieš 30 
metų atsiskyręs draugas 
adelaidiškis Jonas Rakaus
kas gan stipriai ekonominiai 
įsikūręs, skaito lietuvišką 
spaudą ir domisi mūsų veik
la, ir iš jos sužinojęs apie 
buvusį draugą, kurio per 30 
metų dar nepamiršo. Pagal 
Joną Rakauską Darvine gy
vena dar 4 lietuviai, kurie 
beveik reguliariai susirenka 
pabendrauti ir padiskutuoti 
mūsų reikalų. Valio darvi- 
niečiams. kor.

jog tokia forma ir labiausiai sada išorė atitinka vidinį 
atitinkanti minėjimo pras- nusiteikimą, tačiau negalima 
mę, tačiau į jį įnešus kiek nuneigti ir akivaizdžių sim- 
nors permainų, naujovių bolinių ženklų, kurie sužadi- 
bent būtų išvengta monoto- na ir išreiškia reikiamą
niškumo.

Gal ir ne vietoje aprašant 
šį minėjimą lyginti progra
mos atlikėjus, tačiau negali
ma nepraeiti nepasigėrėjus 
lietuvių choru Daina, kuris 
padarė bene geriausią įspū
dį visai gausiai minėjimo 
auditorijai tiek savo daino
mis, tiek ir išvaizda. Mūsų 
chorui pasirodžius visa sce
na tarsi nušvito mūsų tauti
nių drabužių spalvingumu ir' 
darniomis dainomis. Vėlgi 
šioje vietoje iškyla abejone: 
kažin, ar labai derinasi ir 
atitinka minėjimo nuotaiką, 
kai choras pasirodo visoje 
koncertinėje iškilmėje, kai 
tuo tarpu, ypač tokiame mi
nėjime geriau tiktų santū
rumas ir net gedulo nuotai
ka. Ar nebūtų galima išgal
voti kokio nors akivaizdaus 
ženklo, kuris prigesintų tą 
koncertinį iškilmių spindesį, 
kai už jų nugarų scenoje ky
šo vergijos simboliai? Visi 
didžiuojamės mūsų tauti
niais drabužiais, bet gal ta 
proga ir tiktų ypač choris
tėms moterims persijuosti 
per petį aiškiai matoma 
tamsia juosta, kas pabrėžtų 
tokio minėjimo dvasią ir 
nusiteikimą. Žinoma, ne vi-
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bolinių ženklų, kurie sužadi-

nuotaika.

Bibliotekos 
Diena

Liepos 6 d. Sydnejaus 
Liet. Klubo bibliotekos va
dovybė organizuoja Biblio
tekos Dieną, kunos metu 
dalyviai bus supažinti su pa
čia biblioteka bei jos veikla, 
paskaita apie spaudą ir kny
gas kultūros istorijoje. Tą 
pačią dieną bus surengta 
lietuviškos spaudos ir knygų 
paroda iš įvairių spaudos 
sričių.

Bibliotekos Diena prasi
dės jau liepos 6 dienos 1 vai., 
kad lankytojai galėtų susi
pažinti su paroda ir išstaty
tais eksponatais, o iškilmin
goji - oficialioji dalis prasi
dės 3 vai. su paskaita ir 
bendra informacija. Tautie
čiai maloniai kviečiami kuo 
gausiau dalyvauti ir pasido
mėti mūsų kultūriniais tur- 
tais.

Birželio 13 d, būrelis vie
tinių lietuvių (daugiausia 
oficialių pareigūnų) Sydne- 
jaus aerodrome pasitiko Si
mą ir Genovaitę Kudirkus, į 
kurie nors ir pavėluotu i 
skrydžiu suspėjo dalyvauti 
vietinių lietuvių suorgani
zuotoje spaudos konferenci
joje, kur dalyvavo eilė vieti
nių australų žurnalistų. Gai
la, -vietinė spauda gerokai 
Šykšti ir tam neteikė dides
nio dėmesio. Tą pačią dieną 
G. ir S. Kudirkai išvyko į 
Adelaidę.

Prenumerata: 
Australijoje metams 
Užsienyje paprastu paštu 
Oro paštu į N. Zelandiją 
Oro paštu kitur
Atskiro nr. kaina 50 centų
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$35
$50

Redakcija rašinius taiso ir 
skelbia savo nuožiūra. Už skel
bimų tuHnį neatsakoma.
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