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Anastazija Tamošaitienė Šviesų žaismas

V e 1 y k o s - kančios ir mirties 
pergalės šventė

Australijos rūpesčiai
Pastaruoju metu apsižiū

rėta, kad kadaise rūpestin
gai vesta taip vadinama 
Australijos ’’baltoji politika” 
(turint minty, kad Australi
ja būtų apgyvendinta per 
imigracijos politiką baltai
siais), šiandie matome, kad 
azijatinės kilmės ateivių 
kvotos viršija baltuosius. 
Tiek pačiai vyriausybei, ly
giai ir seniesiems gyvento
jams susidaro rūpestis, kas 
dėsis toliau, jeigu tokiu 
tempu vyks imigracija iš 
Azijos kraštų. Dar pereito 
šimtmečio pradžioje Aus
tralijoje užtikus auksą lai
mės ieškotojai daugiausia 
kiniečiai užplūdo didele 
banga Australiją ir anksčiau 
atvykę europietiškos kilmės 
baltieji turėjo didelių sun
kumų, iki baltieji tapo padė
ties viešpačiais. Gal dėl to ir 

vėliau susiformavo ’’baltoji 
politika” ribotis baltosios 
rasės imigrantais stengian
tis išlaikyti Australiją ^bal
tą”.

Betgi šiandie reikalai ge
rokai pasikeitę. Nors politi
nės permainos pietryčių 
Azijoje iššaukė milijonus 
politinių pabėgėlių, kuriuos 
reikėjo kam nors priglausti, 
Australija nebuvo savo nu
sistatyme užkietėjusi ir pla
čiai atvėrė vartus. Ne tik 
tarp baltųjų gyventojų jau
čiasi savotiška trintis, bet ir 
vyriausybei rūpestis, nes 
krašte esant akivaizdžiai 
bedarbei, ateiviai iš Azijos 
šitą problemą dar labiau pa
aštrina, nes per juos bijo
masi prarasti darbą ir per 
tat galįs kilti rasistinis anta
gonizmas.

Pagal krikščionišką reli- nuėjęs: kūryboje žmogus 
ginę sampratą ir doktriną pažaboja blogį arba tą patį 
Velykos yra prisikėlimo blogį priverčia tarnauti gė- 
šventė, t.y. kančios ir mir- Tiui, Per kūrybą nugali mirtį 
ties pergalės šventė arba. pasiekia įsivaizduotą die- 
pergalė gėrio prieš blogį, 
nes gyvenime nėra didesnio 
blogio, kaip skausmas ir 
mirtis. Per žmonijos istoriją 
kova su blogiu buvo ir yra 
pats didžiausias žmogaus 
rūpestis. Pačių žmonių pas
tangomis daug kas gėrio 
sąskaiton atsiekta, pakilęs 
gerbūvis ir medicininė pa
žanga net patį žmogaus gy
venimą prailgino, tačiau vis 
tiek blogis palieka nenuga
lėtas. Toji pati techninė pa
žanga, nešanti gėrį žmonijai, 
drauge atveria duris ir nau
joms blogio formoms.

Gal sėkmingiausiai žmo
gus su blogiu kovoja dvasi-, 
nėję - kūrybinėje srityje. 
Šiuo keliu žmogus yra toli blogio problemą ir atsakąs į

viškų aukštumų.
Bet gal didžiausią žmo

gaus pasaulyje ir kūryboje 
vaidmenį turi religija, kuri 
ne tik normuoja žmogaus 
žemišką elgesį (religijos 
monopolis - moralė), bet ir 
operuoja dieviškais spren
dimais ir dieviškais planavi
mais. Iš čia kyla blogio ir 
mirties galutinė pergalė, nes 
žemiškasis gyvenimas tėsąs 
tik pereinamasis laikotarpis, 
ir po to žmogus gyvensiąs 
dieviškoje tobulybėje, jeigu 

■jis čia laikysis religijos ribo
se nustatytų normų. Gražus 
ir žmogaus gyvenimą 
sprendžiamasis receptas, 
kuris išsprendžiąs gėrio ir 

KAZYS BRADŪNAS

PRISIKĖLIMO APEIGOS

Tavęs neužkasiau
Į sausą kopų smėlį
Rankom nuogom.
Girdi —
Tai skambina varpeliai vyturėlių 
Prisikėlimo apeigom.

O, neaprėpiama pavasario erdvė, 
žvaigždynais nurasoję vakarai! 
Jau plyšta kevalo žievė, 
Ir pliūptelia, lyg liepsnos, pumpurai, 
Nudegę pirštus, 
Šaltus pirštus mirties.
O tu rankas ištiesk! —

Žėriu nuo tavo karsto 
Gimtinės žemės saują, 
Užpiltą per anksti. 
Kelkis! - 
Kūną ir kraują 
Saulė atnašauja, 
Kad būtum vėl jauna, 
Kad būtum vėl skaisti.

Nukelta į psi. 2

Telesforas Valius Procesija

galutinius atsakymus. Čia ir 
glūdi prisikėlimo ir išgany
mo esmė ir galutinis atsaky
mas.

Prisikėlimas turi daugia- 
riopą prasmę. Šalia religinių 
interpretacijų buvo ir tebė
ra kitokių, būtent, natūralių, 
pabrėžiant gamtos permai
nas. Taip kadaise lietuviai ir 
germanų tautos turėjo 
reikšmingas pavasario 
šventes, augmenijos atgimi
mą, dienos ilgėjimą ir 1.1. 
Įsigalėjusi krikščioniška 
religija gudriai prisitaikė 

■ prie turėtų tautų papročių ir 
jas sukrikščionino, t.y. turė
toms pagoniškų tautų šven
tėms pridavė kitą prasmę jų 
nepanaikinant.

Velykos — Prisikėlimas. 
Ir ši šventė turi įvairiopų 

’ prasmių. Bet kokia religija

CANBERRA — Australijos sostinė 
1984 metų pabaigoje
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ SOSTINĖ!

Pastarieji daviniai rodo, 
kad Amerikos demokratų 
partijos kandidatu į prezi
dentus būsiąs prie prez. R. 
Nixono buvęs vicepreziden
tas Mondale, surinktų taškų 
skaičiumi pralenkęs senato
rių Hart.
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Šų

Velykos -...
Atkelta iš 1 psl.

visados siekia totalaus pri
pažinimo, būtent, kad šalia 
jos nėra ir negali būti kokių 
kitokių nukrypimų. Šito 
principo laikosi kiekviena 
religija, operuojanti žmo
gaus antžemišku gyvenimu, 
išskyrus žydus, kurie turėjo 
savo Dievą ir jis priklausė 
tik žydams! Kadangi krikš
čionybė yra žydiškos kilmės, 
visai nenuostabu, kad žydiš
ki tikėjimo elementai pi
kiuoti į visą krikščionišką 
doktriną.

Bet, pats prisikėlimas yrc 
ir gali būti suprastas įvai
riopa prasme: ne vien dan
giško aiškinimo, bet ir 
grynai praktiška prasme: 
visur galima įžiūrėti pil

ALB Krašto Valdyboje
1. VASARIO 16 D. - 
BENDRUOMENĖS VAJUS

Bendruomenės Vajus 
praėjo sėkmingai ir buvo 
surinktos iš atskirų Apylin
kių bei Seniūnijų šios su
mos:
Adelaide $ 1065
Melbourne $ 914
Sydney $ 810
Brisbane $ 320
Newcastle $ 204.65
Latrobe Valley $ 200
Geelong $ 138
Canberra $ 110
Hobart $ 108
Sale $ 100
Asmeninė auka $ 10

Viso $ 3988.65

Kai kurios apylinkės dar 
nėra paskelbusios vajaus 
rezultatų ir nėra atsiskai- 
čiusios su Krašto Valdyba; 
prašoma tai atlikti kaip gali
ma greičiau.

Ačiū visoms Valdyboms ir 
Seniūnijoms už taip sėkmin
gai pravestą Vajų, o di
džiausia padėka tai mūsų 
aukotojams - Bendruomenės 
nariams.

2. AUSTRALIJOS
LIETUVIŲ METRAŠTIS 

-H TOMAS

Australijos Lietuvių Met
raštis jau spausdinamas ir 
pasirodys gegužės mėnesį. 
Krašto Valdyba susitarusi 
su Metraščio Redakcine Ko
misija yra numačiusi prista
tyti Metraštį Bendruomenei 
gegužės 20 d., sekmadienį, 
Melbourne Lietuvių Na
muose. 

niausia prasme prisikėlimą. 
Gamtine prasme pavasario 
prasiskleidimas jau yra na
tūros prisikėlimas, grei

čiausiai davęs pagrindo ir 
religiškai suprastam prisi
kėlimui. Žmogus sunkiai su
sirgęs ir po atitinkamų pas
tangų atsigavęs, jau gyvena 
laimėtu prisikėlimu; tauta, 
po neatlyžtamų pastangų 
atgavusi nepriklausomybę, 
irgi išgyvena tautinį ir vals
tybinį prisikėlimą. Žodžiu, 
bet koks turimų sunkumų 
nugalėjimas ar galimų grės
mių pašalinimas jau yra sa
votiškas prisikėlimas, nes 
kiekvienas, patekęs į naujas 
aplinkybes ar sąlygas pra
deda gyventi iš naujo.

Daugelis iš mūsiškių yra 
išgyvenę Lietuvos prisikėli
mą, bet šiandie vis tebega
lioja tautos ir valstybės šie-

Metraščio pristatymo 
proga Krašto Valdybos pir
mininkas atvyksta į Mel- 
bourną kur dalyvaus Met
raščio pristatyme, duos 
trumpą Bendruomenės 
veiklos pranešimą ir atsakys 
į įvairius užklausimus. 
Krašto Valdyba pageidauja, 
kad apylinkių pirmininkai, 
seniūnai arba jų atstovai 
kuo skaitlingiausiai daly 
vautų Metraščio pristatyme, 
jie taip pat galės atsiimti 
Metraštį tiems tautiečiams 
kurie jau buvo užsisakę iš 
anksto.

3. AUSTRALIJOS
LIETUVIŲ DIENOS 

CANBERROJE

Greitu laiku bus skelbia
mos mūsų spaudoje detalės 
sąryšyje su rengiamoms 
Lietuvių Dienoms Canber- 
roje. Visos apylinkės ir se
niūnijos prašomos daryti 
žygių, kad Bendruomenės 
nariai kuo skaitlingiausiai 
dalyvautų Lietuvių Dienose 
- Australijos sostinėje.

4. LIETUVIO MOKESČIO
RINKIMAS

Lietuvio mokestis yra tik 
$ 2 asmeniui metams; tai 
tikrai labai maža suma, ku
rią kiekvienas gali sumokėti, 
bet svarbiausia tai ją išrink
ti. Jeigu visi lietuviai Aus
tralijoje apsimokėtų šį 
menką mokestį, mes jokių 
finansinių sunkumų neturė
tumėme.

Dar kartą kreipiamės į 
visas apylinkes ir seniūnijas 
bei Krašto Tarybos narius - 
pradėkite ir padėkite rinkti 

kis, būtent, tautos prisikėli
mas. Apie tai tektų pagal
voti kiekvienam išeivijos 
lietuviui, ypač prisikėlimo 
šventės proga, kad prieš 
akis kiekvienam stovi dide
lis uždavinys - tautos prisi
kėlimo uždavinys. Paverg
toje Lietuvoje vardan Lie
tuvos, neskaitant laisvės 
kovotojų partizanų, nuolat 
suimami ir kalinami lietuviai 
kovotojai kaip tik už tą patį 
tautos prisikėlimą. 1918 me
tų laisvės kovose žuvusieji 
akivaizdžiai savo pasiauko
jimą parodė iškovodami 
Lietuvos nepriklausomybę, 
t.y. po amžių vergijos tautai 
naują prisikėlimą. Gal ki
tiems atrodo, kad 1914-52 
metų vykusios laisvės kovo
tojų - partizanų aukos buvu
sios veltui, bet jie vis tiek 
kovojo už Lietuvos prisikė
limą. Ir nors mes nežinome 
galutinių rezultatų, bet jų 
pastangos ir aukos anksčiau 
ar vėliau atitinkamai atsi
lieps mūsų tautos gyvenime 
ir istorijoje.

Žmogaus dėmesys prak
tiškai nukreiptas į ateitį, 
nežiūrint kad toji ateitis 
nėra tikra, bet tik spėjama. 
Ir neatsižvelgiant į tokį 
ateities netikrumą, vis tiek 
visos žmogiškos pastangos 
kaip tik nukreiptos į ateitį, į 
įsivaizduotą prisikėlimą bet 
kokia prasme. Šitoji mintis 
ir yra žmonijos pažangos 
varinklis nežiūrint aukų ir 
pastangų.

Už kiekvieną dalyką sie
kiant jį įgyvendinti, žmogus 
(o gal ir visa žmonija) ken
čia. O gal jo kančia yra ir 
kiekvieno iš mūsų kančia, ne 
visada klausiant, ar tas pri
artina prisikėlimą bet kokia 
prasme?

Kai krikščioniškoje samp
ratoje dievažmogis Kristus 
mirė ant kryžiaus, jo kančia

Lietuvio mokestį. 45% Lie
tuvio mokesčio lieka apylin
kių bei seniūnijų žinioje, 
55% persiunčiami Krašto 
Valdybai iš kurių Krašto 
V-ba 15% persiunčia PLB 
Valdybos reikalams.

Iki šiol Lietuvio mokesčio 
rinkimas eina labai lėtai ir 
reikia tą akciją paspartinti.

5. TAUTINIŲ ŠOKIŲ 
GRUPIŲ VEIKLOS

PAGYVINIMAS

Krašto Valdyba pagei
dauja, kad tautinių šokių 
grupės daugiau savo tarpe 
bendrautų; pav. įvairiomis 
progomis (Tautos Šventės, 
ar kitų minėjimų) viena šo
kių grupė pakviestų kitą, iš 
kitos vietovės, programos 
atlikimui. Programos ir šo
kėjams ir Bendruomenei 
būtų įdomesnės, o jaunimas 
geriau susigyventų savo 
tarpe; juo labiau kad mūsų 
teatrai ir chorai tai prakti
kuoja.

V. Bukevičius 
ALB Krašto Valdybos 

pirmininkas
i.

V.Augustavičius 
sekretorius

PADĖKA

Mylimam vyrui ir tėvui a.a. Kazimierui Meškauskui 
mirus, gilią padėką reiškiame kun. P. Martuzui už šv. 
mišias, laidotuvių apeigas ir rožančių koplyčioje.

Dėkojame p. A. Kramiliui už vargonavimą ir giesmes 
bažnyčioje, ačiū visiems draugams ir pažįstamiems už 
velionio intencija aukotas šv. mišias, už paguodos žodžius 
ir užuojautas asmeniškai, kortelėmis ir per spaudą.

Taip pat nuoširdžiai dėkojame visiems, velionį palydė- 
jusiems į amžinojo poilsio vietą.

Žmona Elena, dukros Irena Zakarauskienė ir 
Gražina Newman

 i i '

Pažinkime draugus
Žmoniškumas niekur taip 

giliai neapsireiškia kaip 
draugystėje, kas neturi 
draugų, to gyvenimas labai 
sunkus. Draugystė apsireiš
kia meile, o medė negali būti 
ignoruojama, jei norime 
turėti draugų. Siame atsiti
kime noriu kalbėti apie mū
sų tautos draugus/ kurie 
mums kaip lietuviams pade
da, kurie mūsų tautą myli 
nemažiau kaip mes patys. 
Tokių turėjome ir turime tik 
reikia juos pažinti. Čia noriu 
trumpai supažindinti su kun. 
Michael Bourdeaux, Keston 
College įkūrėju ir direkto- 

net ir žmogišku mastu ne
viršijo tų kančių, ką yra iš
kentėję už savo pažiūras ir 
už jį. Priimant Kristaus die
viškumą, jam buvo lengva 
(bent moraliai) patirta kan
čia ir mirtis jau žinant, koks 
jo laukia pomirtinis trium
fas. Gaila, žmogus, nežiūrint 
kokias kančias buvo išken
tėjęs ir kokiai idėjai pasiau
kojęs, savo pasiaukojimo 
rezultatų mirdamas niekad 
nežino

Prisikėlimas užkliudo 
visus ir kiekvieną. Tai yra 
visuotinė, žmogaus ir žmo
nijos ateitį tiesioginiai 
užkliudanti problema kiek
vienam atskirai ir visai 
žmonijai bendrai. Bet iki bus 
prieita prie galutinių spren
dimų, priimkime, kad prisi
kėlimas kiekvienam galioja: 
bet kokius sunkumus nuga
lėjus jau išgyvenamas sa
votiškas prisikėlimas; įvei
kus asmeniškas 'ydaš* kiek
vienas jaučiasi savotiškai 
prisikėlęs ar bent pasiryžęs 
naujam gyvenimui.

Mūsų velykinė mintis ir 
sugestija: šalia religinio at
sinaujinimo ir prisikėlimo 
pagalvokime ir apie tautinį 
prisikėlimą (ką išskirtinai ir 
pats Dievas pabrėžė pasi
rinkęs savo globai ne kokius 
kitus, o žydus). Tas angaža
vimosi# savai tautai nėra 
pasipriešinimas Dievo 
valiai, bet greičiau jos vyk
dymas.

Tad sveikinant mielus 
skaitytojus prisikėlimo 
šventės proga kviečiame 
aukotis ir prisidėti taip, kad 
prisikėlimas galiotų ne vien 
asmeniškai, bet besidarbuo
jant ir tautai, kuriai pri
klausome.

(v.k.) 

rium, o taip pat su jo bend
radarbe Jane Ellis, žurnalo 
’’Religion in Communist 
Lands” redaktore, kuri šiuo 
laiku yra. Australijoje su 
paskaitom ir pranešimais.

Michael Bourdeaux yra 
labai įdomus žmogus, teko 
su juo susipažinti Australi
joje, kada jis čia lankėsi su 
paskaitomis 1983 m.; gerai 
yra informuotas apie Lietu
vą ir lietuvius. Parašė didelę 
knygą apie persekiojimus 
Lietuvoje ir pavadino ją 
’’Land of Crosses”. Keletas 
jo gyvenimo charakterin- 
gesnių brožų: 1952 m. jis 
tarnavo anglų kariuomenė
je, kur jam buvo reikalinga 
žinoti rusų kalbą. Jis pra
dėjo mokytis ir 1957 m. 
baigė Oxford Universitetą 
su prancūzų ir rusų kalbo
mis. 1959 m. jis buvo atrink
tas važiuoti į Maskvą studi
juoti rusų istorijos ir litera
tūros. Jis neįkliuvo į komu
nistinės propagandos spąs
tus, kaip tai su daugeliu at
sitiko, bet pamatęs melą ir 
skaudžią realybę, nutarė 
kovoti, atskleisti Vakarų 
pasauliui visą tiesą. Po metų 
grįžęs iš Sovietų Sąjungos 
įsteigė mokslinį institutą 
Keston College ir pradėjo 
kovą su melaginga sovietine 
propaganda. Daugelio pa
vergtų tautų jis tapo sąžinės 
balsu Vakarų pasaulyje.

Kita Keston College as
menybė yra Jane Ellis, ji 
kaip žurnalo redaktorė ir 
artima Bourdeaux bendra
darbė gerai pažįsta Sovietiją 
ir jos pavergtų kraštų gy
venimą. Ji taip pat yra bai
gusi Birmingham universite- 

• tą su rusų literatūros ir kal
bos dalykais. Ji yra moksli
ninkė, tyrinėja religinę pa- 
dėtį.,,^pje^srityje akademi
niuose/^Įnoksniuose ji yra 
laikoma, eksperte.

Šiuo metu Jane Ellis lan
kosi su paskaitomis ir pra
nešimais Australijoje, ir 
mes turėsime retą progą su 
ja susitikti Sydnejaus Lie
tuvių Namuose gegužės 7 d., 
pirmadienį, 7.30 vai. vak., 
kur ji skaitys paskaitą.

A. Mauragis

Jungtinių Amerikos Vals
tybių vyriausybė nusista
čiusi nepalikti vidurio Ame
rikos ’’Dievo valiai”, bet? lai
kytis kietos politikos ir ginti 
Amerikos žemyną nuo paša
linių įtakų net jeigu tektų 
panaudoti ir reguliarią ka
riuomenę. Ypač Amerikai 
rūpesčio kelia besirutulioją 
įvykiai Salvadore, kur nese
niai pravesti rinkimai pasi
baigė tuščiomis dėl įvairių 
partizaninių trukdymų.

***
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Velykiniai margučiai
Savotiškai besivystant 

rytų Europos tautų istorijai, 
jų kultūriniame gyvenime 
labai reikšmingą vietą turi 
velykinis margutis. 
Išeinant iš lietuviškų tradi
cijų, margutis kaip toks nėra 
vien lietuvių tautinis prasi
manymas. Iš tiesų, margutis 
folklorine prasme paplitęs 
visoje rytinėje Europoje. 
Todėl aiškintis, kaip ir ko
kiais keliais lietuvius pa
siekė margučiai, gal čia ir ne 
vieta, bet vis tik tenka pa
brėžti, kad ir tarp kitų tautų 
lietuviški margučiai su tau
tiniais simboliais arba juose 
išreikštais liaudiniais moty
vais jau liudija lietuvių tau
tinį savitumą ir estetinę 
nuovoką.

Ką margutis arba apskri
tai kiaušinis reiškia ar sim
bolizuoja tautos gyvenime 
neskaitant pačių kiaušinio 
dekoracijų? Simbolis šiuo 
atveju vienas ir tas pats - 
liudijąs gyvybės tęstinumą, 
juo labiau, kad toks požiūris 
išsivystęs rytų Europoje, 
kur metų laikų permainoje 
yra daug ryškesnis, negu 
kitur.

Bet šios dienos atveju 
mums lietuviams margutis 
pasidarė kaip savotiška tau
tinė reklama. Negalima nu
tylėti, per margučius rekla
muojasi ir kitos tautybės, 
kaip lenkai, ukrainiečiai, 

bulgarai ir 1.1. Skirtumas 
tarp lietuviškų ir kitataučių 
tėra tik margučiuose atvaiz
duotuose tautiniuose moty; 
vuose.

Tenka stebėtis ir apgai
lestauti, kad margučių mene 
dažnai išleidžiama iš akių 
grynai tautiniai, o įvedami 
esami religiniai ir valstybi
niai motyvai.

Esant išeivijoje, kiekvie
nam reikėtų rimtai pagal
voti, kad kiekvienu atveju 
margutis yra tautinis repre
zentantas. Išstumiant tauti
nius, o jų vietoje .įvedant re
liginius ar fantastinius mo
tyvus pats margutis nustoja 
savo tautinės išraiškos ir tuo 
pačiu prasmės, nes kaip mi
nėta, margučiai nėra mono
polizuota lietuvių išmonė, 
bet paplitę po pasaulį liudy
dami savo tautinę kilmę.

Yra daugybė kelių pade
monstruoti ir reprezentuoti 
savo tautą, ypač per jos 
šimtmečiais susiklojusius ir 
prigijusius liaudies kūrybos 
turtus. Gal modernus laikas 
ir gyvenamos sąlygos ir 
verčia per liaudies kūrybą 
išreikšti dabartį, bet per 
juos išreikštas įspūdis toli 
gražu neišreiškia tautos 
dvasios ir skonio, kaip lietu
vių liaudies išdirbiniuose, 
kaip grynose liaudies daiho- 
se, audiniuose, net margu
čiuose...

Velykiniai margučiai parodoje

KALBA
Jau nuo seniai dar vokie

čiai pripažino, kad kalboje 
nereikia ieškoti logikos. 
Kasdieniniame gyvenime 
naudojame natūraliai tokių 
išsireiškimų, kurie priešingi 
bet kokiai logikai. Neseniai 
ęerskaičiau knygą ”Die 

eufeleien der deutschen 
Sprache” (lietuviškai V elnią 
vos vokiečių kalboje”), kur 
surinkta daugybė įvairių 

terminų bei išsireiškimų, 
totaliai nesiderinančių su lo
gika ir gyvenimo praktika. 
Pagalvojau ir apie lietuvių 
kalbą. Dedant pastangų jų 
nemažiau galima užtikti ir 
pas mus. Sakysim žodis ’’da
ryti”. Gal tai yra svetimybė, 
atėjusi iš anglų kalbos, bet 
išeivijos lietuvių kalboje ga
lima sakyti prigijusi ir nuo
lat vartoja, Tiek čia, tiek ir 
pačioje Lietuvoje žodis ’’da
ryti” yra daugiaprasmis, bet 
anglų kalbos įtakoje priimti 
išsireiškimai mums yra labai 
svetimi ir nesiderina su mū

sų kalba. Daug kur užtiksite 
kalbose spaudoje, net lite
ratūriniuose veikaluose išsi
reiškimus, svetimus lietuvių 
kalbai: padarė susirinkimą, 
išvyką, kelionę, nuosprendį, 
nutarimą ir t.t. Žodis daryti 
lietuvių kalboje reiškia vei
kimą, iš kurio gaunasi kokie 
nors apčiuopiami rezultatai. 
Visais kitais atvejais yra 
darymo veiksmams išreikšti 
atskiri žodžiai. Kaip svetimai 
ir nelietuviškai skamba ’’pa
darė kelionę į Ameriką” ar
ba ’’padarė susirinkimą”

NUBANGAVĘ RATILAI
BIRUTĖ PŪKELEVIČIŪTĖ

(Iš knygos ’’Aštuoni lapai”)

Didžiojo šeštadienio rytas 
būna šilta ir giedras.

Kai praveriu akis — visi 
langai atdari. Lengvas vėjo 
dvelkimas judina tinklinę 
užuolaidą; kieme, ant laip
telių, sėdi mama ir ašaroda
ma- tarkuoja gumbuotas 
krienų šaknis. Šviečia saulė, 
kažkur, už sentikių cerkvės, 
kudakina višta; Matulioniu 
tarnaitė muša ant tvoros 
užmestą kilimą, smagiai 
bumpsindama karkliniu tre- 
poku.

iš kirpyklos grįžta tėtis, 
atsisagstęs pilką, pavasarinį 
lietpaltį — dailiai nukirptas, 
Šlotnai sušukuotas, parau- 

usiu sprandu: apskustu ir 
apipurkštu beržų vandeniu.

Aš tyliai nusileidžiu že
myn. Negalima garsiai šū
kauti, trankyti durų ir bai
dytis — virtuvėj, ant šilto 
užkrosnio, sviestu išteptuo

Julija Švabaitė

VELYKŲ RYTĄ

Velykų rytą 
karaliaus juokdario — poeto lūpos 
rašo žilvičių raštą.
Plonytį ledą nuo krūtinės 
tirpdo vaikiškas, žalias 
angelo sparnas.

Kam reikia tavo plunksnos, 
angelo sparno?
Tie, kuriems buvo skirta, 
kėlėsi---------
Kam reikia tavo burnos 
žilvičių raštui?

se puoduose, kyla saldžios 
Velykų bobos: geltonos, 
trapios, šimtatrynės.

Didieji pyragai jau iškep
ti. Jie guli miegamajame, 
sutupdyti į plačią pagalvę, 
išversti iš juodų blėtų — 
blizgančiais, palivotais pa
viršiais. Šiltoj plutoj pūpso 
apdegę razinkos, o pačiame 
vidury raudonuoja išpam
pusi tešlos kasa.

Valgomajame sukinėjasi 
tėtis, ant stalo išsidėstęs iš
kirptus iš laikraščių recep
tus, atsiraitojęs marškinius 
už alkūnių. Jis tuojau virs 
velykinį krupniką: kliuksi 
pilstomas spiritas, pakvim
pa apelsinų žievėm ir vani- 
lijos luobom.

Tėtis atsargiai pusto, si
jodamas tarp delnų, any
žiaus grūdus, gramdo susi
sukusius kardamonus, skai
čiuoja kmynų krūveles ir 
pjausto muškato galvas. Pro 

baltą jo rankų odą šviečia 
mėlynos gyslos.

*
Gavėnia baigiasi. Baigiasi 

septynių mylių tiltas, jo gale 
žydi baltoji mįslės lelija...

Praėjo gimnazijos reko
lekcijos — didžiojoje salėje 
ir žydroj koplytėlėj nu- 
klūpėti keliai. Sienom plau
kia nupiešti debesiūkščiai, 
seselė zakristionė puošia al
torių: į kiekvieną ploną stik
lą, tarp švelnių žolynų, 
įmerkia baltą gvazdiko 
pumpurą. Jos pirštai perre
gimi, kaip gvazdiko žiedla
piai.

Kai ji priklaupia, barkšteli 
didelis rožančius, nukabin
tas nuo jauno jos liemens...

Salės gale, myniodama 
fisharmonijos pedalus, gieda 
sesuo Modesta — jos augš- 
tas balsas virpa tarp smil
kalų dūmų.

Per rekolekcijas negalima 
kalbėti.

Klasėj tylu. Čeža vaškinis 
popierius, mes valgom pas
ninko sumuštinius: su švei
carišku sūriu, kietai virtais 
kiaušiniais ir rūkytom žuve
lėm.

Ant plačios lentos surašy
tos kilninančios mintys, sie
noje kabo nusigalėjimų šuŪ- 
nėlis — į jį galima įmesti 
paauksuotą šiaudelį, jei po 
pietų nevalgai saldaus pa
tiekalo arba jei nenueini į 
kiną, nors labai norėtum...

Pusrūsio valgykloj sesuo 
Torkvata, didelė, raudon
skruostė vienuolė, pardavi
nėja pieną ir šiltus raguo
lius. Jos pilnos rankos atrai
totos už alkūnių, rausvoj 
odoj šviečia auksiniai plau
keliai, prie juosmens skam
ba prikabinti indaujų raktai. 
Blizga stambi jos nosis ir 

prakaituotas veidas, nuber
tas pavasarinėm strazda
nom.

Kai pareinu namo pietų, 
nekalbina manęs ir mama.

Aš sėdžiu valgomajame ir 
. skaitau gero turinio knygas 
iš gimnazijos bibliotekos: 
šventos Ritos laiškus vie
nuolyno motinėlei, istoriją 
apie Fabiolą, pasakojimus 
apie atsivertusius masonui.

Virtuvė pilna garų. Mama 
skalbia baltinius ir aš gir
džiu, kaip ji pliaukšteli 
šlapią rankšluostį ant grob- 
lėtos lentos, kaip juo slidi
nėja didžiulį muilo gabalą... 
Paskui suspaudžia tarp 
delnų, kad pro pirštus net 
švirkšteli vandens čiukšlės, 
ir tada, užsigulusi ant len
tos, ima jį trinti.

Kartais lentos griaučiais 
nutrata tėčio marškinių sa
gutės, o kai mama žemai pa
silenkia, skambteli išsprū
dęs medalikėlis. Bet mama jį 
tuojau pat sugriebia ir mui
luota ranka užsikiša už kaklo 
iškirpimo. Jos pirštai atmir
kę karštame vandeny, pri
juostės ir sijono priekis per
šlapęs, o pro skarelę išlindę 
plaukai susisuka aplink 
kaktą mažom garbanėlėm.

Ant ugnies, skardiname 
bake, pro muilo putas, pro 
šarmo tvaiką, kliuksi virina
mos didžios paklodės. Karts 
nuo karto, mama pasiima 
lazdą ir išmaišo karštus, ga
ruojančius skalbinius: vie
nus iškelia, pamovusi ant 
lazdos smaigalio, iš dugno, 
kitus nugramzdina, baksno
dama per iškilusias užval
kalų pūsles.

Po pietų mes vėl susiren
kam — vakarinėn konferen
cijom

Keistai atrodo gimnazija 
vakare. Klasėse, po žaliom 
gaubtų lėkštėm, dega 
elektros lemputės; korido
rium nugirgžda virtuvės se
selė, nešdama kapelionui 
fiavakarius ant mažo padėk- 
o, apdengto iškrakmolyta 
servete: du obuolius ir šilto 
pieno ąsotėlį.

Mokytojų kambarys už
rakintas, užrakinta ir rašti
nė — praviros tik gamtos 
kabineto durys.

Pro spintos stiklus matosi 
ančiasnapio iškamša, bonkos 
su buožgalviais, gūžta su 
pempių kiaušiniais. Ir ada: 
tom persmeigtos peteliškės, 
ir žali žiogai, atkišę šiurkš
čius savo ūsus. Blizga žėru
čių skeveldros, putnagai ir 
velnio pirštai <■— juos mes 
surankiojom vasarą pau
piuose.

Paskui ateina išpažinties 
diena.

Aš einu Senamiesčio gat
vėm: pro antikvarą, kuria
me pernai pirkau atlasą, pro 
kiemus, užsklęstus tamsiais 
vartais, pro bažnytinių rū
bų, vyriškų skrybėlių, laido
tuvių vainikų, karstų krau
tuves. Ir galvojau apie savo 
nuodėmes, apie savo nuodė
mes...

Rotušės aikštėj, plikose 
medžių šakose, kranksi var
nos; nuo seminarijos pusės 
atžingsniuoja du klierikai, 
žliugsindami tyžtantį sniegą 
dideliais kaliošais. Pro 
Miesto ligoninės vartus iš
neria greitosios pagalbos 
mašina ir staugdama nulekia 
Vilniaus gatvėn, drabstyda
ma ant šaligatvio atolydžio 
purvą.

Aikštės gale, už sniego 
krūvų, juoduoja Jėzuitų 
bažnyčios durys.

Bus daugiau

Per miegą galima suardy
ti diplomatinius santykius. 
’’The International Herald 
Tribune” laikraštis Europo
je paskelbė neseniai iš Ja
ponijos parlamento posėdžio 
nuotrauką su prisnūdusiu 
min. pirm-ku Nakasone. Ja
ponų užsienių reikalų minis
terija dėl to pareiškė griežtų 
protestų. Nuotraukoje ma
tosi ir daugiau snūduruo- 
jančių parlamento narių.

♦♦♦
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Apie verpstes
D. Simankevičienė

Gyvenant po karo Vokie
tijoje, švabė šeimininkė, už- 
sivedusi namų palėpėn, rodė 
savo Drezdeno porcelianinių 
lėlių rinkini, kurį pradėjusi 
jos prosenelė. Mes tas lėles 
išpakavusios pergabenom 
namų svetainėn. Šluostyda
ma dulkes nuos šifonų, at
lasų bei rausvų lėlių veidelių 
aš beveik per ašaras tvirti
nau poniai Frick, kad pati 
nieko panašaus jai negalė
čiau parodyti, nes per mano 
kraštų ėjusios didelių šalių' 
armijos bemaž visa,kas tra
pu ar net labai stabilu, Lie
tuvoje sugriovė, sutrypė, 
išvežė.

Atrodo, tuomet aš visai 
buvau užmiršusi mūsų liau
dyje ar muziejuose išlaiky
tus mūsų tautos perlus: 
liaudies skulptūrų, grafikų, 
rankšluostines, kraitines 
skrynias, nekalbant jau apie 
mūsų ažūrinius margučius. 
Iš tikrųjų, turbūt, aš tiesiog 
nedrįsau tų mūsų liaudies 
kūrinių gretinti prie šitos 
vokiškos miestietiškos kul
tūros pavyzdžių.

Tokių petrų - išsižadėjėlių 
turime labai daug. Nesukū
rę, o dažnai neįvertinę savo
sios miesto kultūros, taip 
pat nusigręžę nuo liaudiško
sios, mes klaidžiojame savo
sios kultūros ištirpimo sute
mose, labai dažnai gardžiuo- 
damiesi kažink kokia hibri
dine chaltūra.

Tačiau grįžkime prie šio 
laikraščio puslapiuose rek
lamuojamų VERPSČIŲ. 
Liaudies meno kūrybai pa
žinti Lietuvos muziejuose 
surinktos verpstės sudaro 
turtingiausių aruodų. Labai 
turtingas jų raštas yra su
koncentruotas verpstės 
mentelės išorinėje pusėje 
(prie jos būdavo pritvirtina
mas linų ar vilnos kuodelis).
Verpstės meistrai, atrodo, 
vengė tuštumos, ir kai nau
dojo giliapiūvę technikų, tai 
sukurdavo mirguliuojančių 
dinamiškos kompozicijos vi
sumų.

NAUJI LEIDINIAI.

Kostas Ostrauskas. 
GUNDYMAI. Drama. 
Meninis apipavidalinimas 
dail. V.O. Virkau. Iliustruo
ta Hieronymus Bosch kūri
nių detalėmis. Išleido Algi
manto Mackaus Knygų Lei
dimo Fondas 600 egz. tiražu. 
119 psl. 1983 metais Ameri
koje. Veikalo pagrinde sap
nas ir tikrovė, kaip kad au
torius pasisako knygos met
rikoje: šių "linksmybių” 
užuomazga - kai kurie mūsų 
laikų faktai ir įvykiai, tad 
keli teksto fragmentai yra 
autentiškos ištraukos iš ati
tinkamos spaudos arba 
variacijos jų tema. Šiaip, ži
noma, fantazija dažnai tik
resnė už tikrovę. Kaina 8 
doleriai.

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

Funerals of Distinction
17 RAILWAY PDE.

FAIRFIELD, N.S.W.
Tel. 724'5408 Veikia 24 valandas per parų
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Turėdama laimės aplank- 
kyti mūsų talantingų medžio 
meistrų dail. Jurgį Daugvilų 
Amerikoje, įsitikinau, kam 
rūpi atkurti mūsų liaudies 
perlus medyje. Sako dail. 
Jurgis Daugvila (baigęs 
Ųcole des Arts et Metiers, 
Freiburge, gavęs premijų 
Designer Craftsmen USA 
parodose bei esųs Lietuvių 
Dailės Instituto narys): ”Aš 
tiesiog noriu atkurti tuos 
liaudies kūrinius, kad jie 
būtų paskleisti ir prieinami 
visoms kartoms šitoje pu
sėje”. Pagalvojau, kad ir 
Australijos lietuviams 
reikėtų šių progų suteikti ir 
prikalbinau dailininkų šitam 
skelbimui.

Daugvila medį traktuoja 
labai liaudiškai. Jo faktūra 
rupi, mažai liesta švitrinio 
popieriaus, tuo labiau viso
kių lakų, - ir kūriniai, sa
kytumei, dar kvepia bičių 
samanių medum bei vašku!

Savo klubus ir privačius 
namus puošiame kaip išma
nome, bet lietuviškos kultū
ros reprezentacijai dail. 
Jurgio Daugvilos verpsčių 
kolekcija ar pavieniai kūri
niai būtų gal viena estetiš
kiausių priemonių tuose na
muose pridėti savitų - taigi 
lietuviškų liaudiškų taškų - 
jo reljefines liaudies skulp
tūras - verpstes.

Tenka pridurti, kad dail. 
Jurgis Daugvila turi ateičiai 
daug kitų projektų: stoga
stulpiai (bent penketų jų 
mačiau Beverly Shores lie
tuvių vilų pievelėse), kraiti
nės skrynios, rankšluostinės 
(pastarųjų ciklas, berods, 
jau užbaigtas), todėl svars
tantys šitas verpstes įsigyti 
turėtų ilgai nedelsti ir jas 
užsakyti skelbime nurodytu 
adresu.

Darbininko padėtis 
Sov. Sųjungoje

Atkelta iš 5 psl.
Bolševikai priverčiamąjį 

kalinių darbų naudojo visoje 
imperijoje, bet daugiausia 
naudos davė jiems vergų 
darbas negyvenamuose ir 
retai gyvenamuose rajonuo
se. Ten kaliniai pastatė 
miestus, miestelius, fabri
kus, iškasė šachtas, kanalus, 
kirto miškus. Ten jie pradė
davo dirbti ant tuščio lauko. 
Vežė juos iš Lietuvos, Lat
vijos, Estijos, Vakarų Ukra
inos, Baltarusijos. Tai buvo 
pagrindiniai vergų aruodai. 
Vergus tiekė ir Kaukazo bei 
Vidurinės Azijos tautos. 
Davė ir pati Rusija vergų. 
Gaudydavo juos ir skirdavo 
10- ar 25 metų bausmes. 
Paskui sukaustydavo dide
lėmis grupėmis, gabendavo į 
taip vadinamus persiuntimo 
punktus, pakraudavo kaip 
gyvulius į prekinius, spyg
liuotomis vielomis apraizgy
tus vagonus po 500-1000

žmonių ir, kareivių lydimus, 
nuveždavo tiesiai į paskyri
mo vietų: miestus, laukus, 
dykumas. Pirmiausia kali
niai gyvendavo lauke ar pa
lapinėse, vėliau - bet kaip 
suręstuose barakuose. Gu
lėdavo kaip silkės vienas 
prie kito ant ištisinių gultų. 
Kai nugalėdavo naujos gy
venvietės įkūrimo sunku
mus, kai pastatydavo karei
vines, administracijai ir gy
ventojams namus, tuomet 
ten atveždavo verbuotus 
darbininkus, o kalinius kel
davo į kitų vietų.

Kalinio išlaikymas buvo 
labai pigus. Jį rengdavo su
plyšusiais, daug kartų pely
tais drabužiais. Maistas 
buvo prastas: iš blogiausios 
kokybės produktų, bet ir 
tokio trūko. Oficialus darbo 
laikas - 10 vai. Tačiau kalinį 
galėjo išvaryti į darbų bet 
kada: sekmadienį, per šven
tę, galėjo užtraukti darbo 
laikų, nes tai priklausė nuo 
konclagerių administracijos. 
Tai reikia įvykdyti gamybinį 
planų, tai baigti skubią už
duotį ir todėl poilsio kali
niams ir sekmadienį neduo
davo. Atostogų kaliniai ne
turėdavo, ir privalėjo vilkti 
jungų iki nugaiš. Kalinių 
darbo neskaitė prie darbo 
stažo. Reiškia, senatvėje, 
jeigu žmogus jos sulauks ir 
išeis iš lagerio, pensijos ne
gaus. Kadangi kalinių buvo 
dešimtys milijonų, tai vals

tybė turėjo didžiulį pelnų 
vien už tas papildomas va
landas (lyginant su laisvojo 
darbininko 8 vai.), už ne
duodamas atostogas, už ne
mokamas pensijas, neatly
gintus suluošinimus. Dirbo 
kasyklose bei fabrikuose ir 
aukštos kvalifikacijos spe
cialistai, kurie turėjo būti 
brangiai apmokami, o vals
tybei jie nieko nekainavo. 
Bolševikai visokiais būdais 
stengėsi priversti kalinius 
kuo daugiau dirbti. Jie grie
bėsi bausmių ir paskatų.

Vengiančius arba visai 
atsisakančius darbo bausda
vo karceriu, mažindavo 
jiems ir taip menkų maisto 
davinį. Dirbančius viliodavo 
papildomu maistu. Už 
nustatytų išdirbio normos 
viršijimų maisto davinį 
padidindavo. Tačiau šis pa
pildomas davinys buvo labai 
mažas ir nekompensavo 
prarastų jėgų. Tai buvo jau
kas iš spausti iš kalinio kuo 
daugiau. Alkani žmonės 
dažnai kibdavo ant to jauko, 
bet kartu prarydavo ir kab
liukų. Stipriau dirbdamas, 
nors gaudamas ir papildomų 
maisto davinį, kalinys 
pamažu silpnėdavo ir pasi
darydavo distrofikas.

Bolševikai panaudojo pa
čius niekšiškiausius meto
dus, kad išspaustų iš kalinio 
daugiau pelno. Jie vienoje 
rankoje laikė botagų kitoje 
jyragaitį. Toks ’’pyragaitis” 
>uvo net machorkos pakelis. 
Saliniams labai trūko rūka- 
ų. Rūkantieji kentėjo. Bol
ševikai tai išnaudojo darbo 
našumui skatinti. Kasyklose 

už įvykdyta pamainos išdųr 
bio normų kaliniams duoda
vo po pakelį machorkos. 
Reiškia, stenkitės, kąskite 
daugiau rūdos - gausite pa
rūkyti. Vienas pakelis kai
navo 6 kapeikas. Taigi labai 
pigiai atsieidavo papildoma 
rūdos tona.

Kareiviai saugodavo kali
nius, kad jie nepabėgtų. Į 
apsaugos dalinius skirdavo 
vaikinus paimtus atlikti 
būtinų karo tarnybų ir jais, 
kaip šunimis, piudydavo 
kalinius. Kareiviai kainavo 
taip pat pigiai: jų apranga 
prasta, nepergeriausias ir 
maistas. Mokėjo jiems 
mažai.

Po Stalino mirties bolše
vikinės imperijos vadovai, 
nors ir paleido daug kalinių, 
bet nuo jų išnaudojimo vi
siškai neatsisakė.

Bus daugiau
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Darbininko padėtis
Sov. Sąjungoje

BALYS GAJAUSKAS

Visi veržiamės pirmyn, 
gal jau riedame žemyn?

LIAUDIES PRIEŠŲ 
MITAS

Skurdo ne tik valstiečiai. 
Mažai kuo geresnė buvo ir 
darbininkų bei smulkių tar
nautojų būklė. Žemos, vals
tybės nustatytos algos buvo 
nepakeičiamos. Miestuose 
stigo maisto produktų, nes 
kolektyvizacija nusmukdė 
žemės ūkį. Nuolatiniai ’’liau
dies priešų” valymai, kai 
žmonės dingdavo naktimis 
negrįžtamai, gąsdino visus. 
Tad apie gyvenimo gerinimą 
žmonės nedrįsdavo ir prasi
tarti. Bolševikai ne tik leng
vai užčiaupdavo burnas ne
patenkintiems, bet ir pražu- 
dydavo juos, apšaukę 
’’liaudies priešais”. Tik bol
ševikų elitas naudojosi viso
mis gėrybėmis. Tačiau ir jį 
baugino nuolatiniai "valy
mai . Stalina^ buvo įtarus. 
Jis ieškodavo ir ’’rasdavo” 
savo priešų ir elito eilėse. 
Todėl net valdančioji vir
šūnė nebuvo tikra dėl savo 
ateities.

Bolševikai baugino žmo
nes šnipinėjimu. Šalį apėmė 
šnipinėjimo psichozė. Nega
lėjo pasitikėti draugas 
draugu, , bendradarbis 
bendradarbiu, net brolis 
broliu. Stalinas sumaniai 
skaldė visuomenę, baugino 
ją ir laikė pažabojęs nuola
tine baime. Todėl žmonės 
negalėjo susivienyti kovai 
dėl savo gerovės.

Pasibaigė antrasis pasau
linis karas ir Tarybų Sąjun
goje prasidėjo dar didesnis 
teroras, apėmęs visus gy
ventojų sluoksnius. Reikėjo 
vergų statyti miestus, fab-
rikus, kasti žemės turtus, 
kirsti miškus. Didžiosios ko
munizmo statybos reikalavo 
kančių ir aukų, rijo jas kaip 
devyngalvis slibinas ir vis 
šaukė naujų. Stalino ’’oprič- 
nikai”, pasitelkę skundikus, 
išdavikus bei šnipus triūsė 
dienomis ir naktimis, sku
bėdami sukurti kuo daugiau 
"liaudies priešų”. Ir visais 
pokariniais Stalino epochos 
metais gyvuliniuose vago
nuose grūdo komunizmo 
vergus į šiaurę, į Sibirą, į 
Tolimuosius rytus, į Viduri
nę Aziją. Tai buvo pigi 
darbo jėga nusmukusiam 
šalies ūkiui atkurti. Ypač 
skaudžiai nukentėjo Vakarų 
Ukraina, Liėtūva, Latvija, 
Estija. Aprengę skudurais, 
pusbadžiu maitinę maisto 
produktų atliekomis, išnau
doję patiems sunkiausiems 
darbams, bolševikai plėšė iš 
pasmerktųjų didžiausią 
pelną. Mirus Stalinui, nau
jieji imperijos valdovai kri
tikavo jo terorą bei asmens 
kultą. Džiaugėsi išsivadavę 
iš geležinio kumščio. Tačiau 
su Stalino mirtimi tautų 
baimė neišnyko. Ji tęsėsi iš 
inercijos. 0 tuo metu bolše
vikų elitas kovojo dėl 
valdžios. Tai buvo pereina
masis laikotarpis. Žemes
nioji valdžia laukė kovos pa
baigos ir stabilios būklės.

KAS LIUDYS 
BOLŠEVIKŲ DARBUS?

Karo ir pokario Stalino 
epochos liudytojų, kurie 
pergyveno konclagerių pra
garą dar gana daug. Jie žino 
nemaža ir apie prieškarinius 
konclagerius, nes buvo kar
tu su to laiko kaliniais. Ta-

čiau jie tyli arba pasakoja 
tik savo artimiesiems. Jų 
pergyvenimai neišeina į vie
šumą. Tik A. Solženicynui 
pavyko surinkti didesnį kie
kį liudytojų parodymų ir pa
naudoti ’’Gulago salyne”. Be 
abejo, kai kurie buvę politi
niai kaliniai rašo atsimini
mus ir slepia juos laukdami 
kada galės paskelbti. Jeigu 
bolševikų imperija ilgiau 
gyvuos, tai daug tų atsimi
nimų sutrūnys palėpėse. Iš
liks tik maža dalis. Ateityje 
tai bus vertinga medžiaga 
tyrinėjantiems vergiją. Ta
čiau ji yra vertingesnė ir 
aktualesnė šiandien. Dabar 
tokia literatūra padėtų vi
suomenei teisingiau įvertin
ti bolševizmą. Juk dar daug 
žmonių imperijoje ir Vaka
ruose gyvena iliuzijomis. 
Vieni autoriai paskelbtų sa
vo rašinius ir dabar, bet ne
turi galimybių. Kiti — bijo 
skelbti, kad už tai nepa
kliūtų į konclagerį, tad vilia
si sulaukti bolševikų impe
rijos žlugimo ir tada išleisti 
savo atsiminimus į viešumą.

Postalininės epochos 
konclagerių buities ir darbo 
sąlygos geriau žinomos 
šiuolaikinei visuomenei. 
Šiuo metu gyvena labai 
daug žmonių, kuriems teko 
paragauti konclagerių duo
nos. Siame periode išnaudo
jimo sistema keitėsi nedaug, 
nes ją kodifikavo — priėmė 
vieninga visoje šalyje. Be to 
gana daug žmonių praėjusių 
postalininių konclagerių 
girnas, išvyko į užsienį. Jie 
gali papasakoti ar parašyti 

4 ' aplė nežmoniškas konclage
rių sąlygas.

SISTEMOS ATRAMA - 
KONCLAGERIAI

Bolševikų konclagerių 
istoriją galima dalyti į du 
laikotarpius: stalininį ir po- 
stalininį. Stalininis periodas 
- tai žiauraus kalinių išnau
dojimo ir naikinimo perio
das. Sunkus darbas, prastas 
maistas, žiemą šaltis turėjo 
išsekinti kalinius ir sunai
kinti juos. Konclageriai 
buvo girnos, kurios traiškė 
ir malė žmones. Atviresni 
lagerių administratoriai pa-

sigardžiuodami sakydavo: 
’’Išspausime iš jūsų sultis, o 
išspaudas išmesime”. Kai 
kurie ir ranka parodydavo 
kaip jie tai darys. Jų žodžiai 
reiškė, jog sunkiu darbu 
atims sveikatą, o tada bai-
sios gyvenimo sąlygos pri
baigs ligotą kalinį. Taip el
gėsi su politiniais kaliniais. 
Kriminalinius laikė savais ir 
jų taip neengė.

Postalininių periodu bui
ties ir darbo sąlygos koncla- 
geriuose pagerėjo. Daug 
kalinių buvo paleista todėl 
per šį laikotarpį išmirė ge
rokai mažiau negu Stalino 
laikais. Tačiau ir šis perio
das buvo nevienodas. Pir
moje Chruščiovo valdymo 
epochos pusėje, maždaug iki 
1959-jų konclageriuose gy
venti buvo lengviau. Antro
je - sąlygos nuolat sunkėjo.

Reikia dar skirti dvi kali
nių kategorijas: politinius ir 
kriminalinius. Nors tiek vie
nus, tiek kitus žiauriai iš
naudojo ir išnaudoja, bet 
bolševikų požiūris į krimi
nalinius skirtingas. Tai jų 
žmonės tik šiek tiek laikinai 
pagedę. Politiniai kaliniai — 
pavojingiausi ’’liaudies prie
šai”, kaip juos anksčiau va
dindavo. Todėl jie turėjo 
dirbti pačius sunkiausius 
darbus. Bolševikai nesuko 
sau galvos, kad šie kaliniai 
neišlaikys. Dabar politinius 
kalinius laiko ypatingai pa
vojingais, kurie gali paveikti 
visuomenę. Net pavojinges
niais, negu anksčiau. Juk 
bolševikai apsimeta, kad pas 
juos nėra politinių kalinių, 
nėra priverčiamojo darbo. * 
Gyvi politiniai kaliniai — 
liudytojai tuos teigimus de
maskuoja. Todėl dabar poli
tinius kalinius ypač stipriai 
izoliuoja, kad jų žodis neiš
eitų į vidaus visuomenę ir 
laisvąjį pasaulį.

Nukelta į 4 psl.!

Sveikatos skyrius

Klausimas. Aš esu 65 
metų ir kamuojuosi su artri
tu. Mane seniai jau gydo, 
bet padėtis vis blogėja. Da
bar mano gydytojas patarė 
ištraukti visus dantis. Dantų 
gydytojas patarė netraukti. 
Kas man daryti?

Mokina evoliucijos teorija, kad žmonės 
per ilgą laiką išsivystė iš beždžionės. 
Pirmasis žingsnis buvo, kai ant žemės kritus, atsistojo. 
Daugiau naudojamos, stiprėjo iš kartos į kartą kojos, 
silpnėjo rankos. Apsaugai pradėjo veikti protas, 
nes takas buvo pinklėm visokiom tada nuklotas.
Vėliau į žodžius, sakinius pasikeitė, lyg ir savaime, 
ir tie klykavimai, kuriais išreiškė džiaugsmą, baimę. 
Beždžionė tapo Homo Sapiens (kaip jį vadina).

Tuo nepasibaigė. Dar ir dabar žmogus sau skina 
kelius į pažangą. Kiek sielai vis dar krauna peno, 
kaip klesti mokslas, beletristika, kaip žydi menas. 
O technologija, juk neužginčysi — sparnus įgavo, 
tai ir erdvė šitais laikais — vien kiemas savo. 
Ryžtingai kylame į tobulesnį ratą.
— Čia televizijos įsijungiau aš aparatą.

Plaukai ant veido išsidraikę, akys žiba. 
Atrodo, kojos išlaikyt negali, tarsi grybai 
žmogėnai kraipos, tūpčioja, svyruoja. 
0 rankos (gal lijanų ieško?) graibo orą. *' 
Ir klykia: tas nutęstas tonas reiškia meilę 
ir pranašauja kitas, veriantis aštriai, nelaimę...

...Mintis į galvą trenkė kaip su kuolu!
Teisybė, mes nemėgstame dabar naudoti kojų, 
rankas tačiau vis stiprinam — mygtukams spausti. 
Nereik nė žodžių, jeigu norime ko pasiklausti — 
garsai atstoja juos, spalvotos šviesos.
Patiems nebūtina jau ir galvoti, sakant tiesą.
Toks šiurpas perbėgo staiga per kūną: 
nejaugi būsim peržengę mes per viršūnę? 
Nes, nors aukštyn iš lėto lipom, vis po pėdą, 
tik prisimik, kaip akmenėlis greitai žemyn rieda!

. Julija
Jė . . . .. Į . i; . -į

Atsakymas. Anksčiau 
buvo tikėta, kad ištraukus 
dantis artritas ir visokį ki
tokį reumatizmo apsireiški
mai pagerėja. Ir buvo atsiti
kimų, kad kaikuriems tikrai 
pagerėjo. Bet tik vėliau išsi
aiškinta, kodėl vieniems pa

dėjo, o kitiems ne. Pasirodo, 
kad tai priklauso nuo esa
mos dantų padėties. Jei 
dantys turi infekciją, yra 
supūliavę, jų ištraukimas 
yra būtinas, nes jie gali 
skleisti toksinus į organiz
mą. Po ištraukimo, pašali
nus lokalinius toksinų židi
nius, bendra kūno sveikata 
gali pagerėti. Bet sveiki, 
nors ir užpildyti (užbliom- 
buoti) dantys jokiu būdu pa
kenkti negali. Kiekvienas 
specialistas turi savo sritį, 
kurioje jis geriausiai orien
tuojasi. Šiuo atveju dantų 
gydytojas yra specialistas 
savo srityje ir jis geriau ne
gu gydytojas (general 
practitioner) gali teisingai 
įvertinti tikrą paciento dan
tų stovį, žinoma, sprendi
mui sužinoti reikalinga 
Roentgeno nuotraukų, įvai
rių kitų patikrinimų, bet tai 
tik 2-3 vizitų reikalas ir, tarp 
kitko, nėra skausmingas. 
Todėl, jei Jūsų dantų gydy
tojas, patikrinęs visus dan
tis rado, kad jų traukti ne
reikia, Jums tenka vado
vautis jo sprendimu. Gyve
nimo patirtis įrodė, kad 
sveikų dantų ištraukimas 
reumatinio stovio nepageri
na, bet tik susilpnina visą 
organizmą, nes dantys yra 
taip pat labai svarbi žmo
gaus kūno dalis.

/VWWVSAAAMVWVWVWV

Daug sužinosi 
skaitydamas

Mūsų Pastogę!
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Ir sumainė žiedelius
Balandžio 7 d., šešt., Syd- 

nejuje susituokė Jadvyga 
Levickienė ir Kostas Pau- 
liukėnas, abu vyresnės kar
tos. Vestuvinė puota įvyko 
Sydnejaus Liet. Namuose 
dalyvaujant abiejų šeimoms 
ir artimiesiems.

Kostą Pauliukėną kaip 
lietuvį ir veikėją gerai pa
žįsta Sydnejaus ir ypač 
Newcastle apylinkės lietu
viai, kur jis sėkmingai dar
bavosi visuomeninėje veik
loje ir net vadovavo vietos 
apylinkei. Jadvyga Levic
kienė, dabar p. Pauliukėnie- 
nė irgi sydnejiškiams ir 
Newcastle lietuviams nėra 
svetima. Gyvendama tarp 
Newcastle ir Sydney ji pri
būdavo ir reikalui prisi
dėdavo abiejose pusėse lie
tuviškuose parengimuose ir 
džiaugėsi tarp lietuvių.

Šia proga sveikiname 
Kostą ir Jadvygą Pąjuliukė- 
nus linkėdami abiem kuo 
gražiausių metų. Neprime- 
nam lietuviškos veiklos ir 
joje dalyvavimo, nes abu 
nuo jos niekad nebuvo ati
trūkę ir gal sujungtomis jė
gomis dar karščiau įsijungs.

OSCAR WILDE

Vargšė mieloji teta Ženė 
buvo jau labai sena ir ne
paprastai išdidi. Ji gyveno 
vienui viena senuose pui
kiuose, tačiau apleistuose 
rūmuose Tipporary grafys
tės pakrašty. Jokie kaimy
nai neužklysdavo pas tetą 
Ženę, o jeigu kuris ir užsuk
davo, tai teta Ženė perdaug 
nesidžiaugdavo tokį išvydu
si. Ji iš viso nenorėjo, kad 
kas matytų jos dvaro pro
menadas, apaugusias aukšta 
žole arba trūnyjančius rū
mus su persiškais audiniais 
ir eile kambarių, visuomet 
rūpestingai užsklęstų sun
kiomis velkėmis; pagaliau 
nenorėjo rodytis ir ji pati, 
kuri prieš daugelį metų pra
radusi savo grožį ir įtaką vi
soje apylinkėje, tebuvo tik 
vieniša sena moteris, atgy
venusi savo laiką.

Ir metai po metų ji taip 
įsitraukė savam kevale, pati 
viena, nieko nežinodama, 
kas vyko už jos namų 
slenksčio, pasaulyje.
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Jadvyga (Levickienė) ir Kostas Pauliukėnai 
Nuotrauka A. Jablonskio

Vieną žiemos vakarą teta 
Ženė pajuto kaimynystėje 
kažkokį nerimą, kažkokią 
sujudimo bangą, kuri persi
rito per visą apylinkę.

Jauni savininkai, ką tik 
įsikūrę naujuose rūmuose 
netoliese ant kalvos, rengė 
didžiulį balių, kokio nebuvo 
iki šiolei matęs visas kraš
tas. Ryanai - taip vadinosi 
naujieji naujakuriai - buvo 
nepaprastai turtingi.

— Ryanai? — nustebo teta 
Ženė. Aš nepažįstų Ryanų. 
Iš kur jie?

Ir jai buvo paaiškinta: 
Ryanai iš viso nebuvo iš 
kurs nors atvykę, bet re
miantis patikimomis žinio
mis buvo pagarsėję ir ap
sukrūs politiniuose reika
luose.

— Tačiau, — spyrėsi teta 
Ženė, — ką šie nelaimingi 
padarai galvoja? Kas norės 
dalyvauti jų baliuje?

Ir jai buvo atsakyta:
— Visi sutiko ir visi ateis. 

Ir tai bus nuostabus va
karas!

Ir tada teta Ženė buvo įti
kinta, kad visa tai įvyks, ir ji 
baisiai įniršo.

Ak, ir šitokie dalykai dė
josi dabar jos kaimynystėje! 
Bet ju tai buvo jos pačios 
klaida. Argi nepriderėjo jai 
visur pirmauti!? Jinai turėtų 
būti pirmutinė, visur vado
vauti. Ji esanti perdaug 
užsidariusi.

Tuomet teta Ženė kietai 
nusprendė: ji pati surengs 
tokį balių, kokio niekas nė 
sapnuote nesapnavo. Ji nu
tarė grįžti į visuomenę ir 
parodyti, kaip praėjusios 
gadynės ir didelė ponia 
moka priimti. Ir jeigu apy
linkės žmonės bus tokie že
mi, kad ją užmiršo, ji pati 
atvers jiems akis ir išvaduos 
nuo smulkių sukčių.

Nieko nelaukus ji pradėjo 
veikti: senieji rūmai buvo 
perdažyti, apstatyti naujais 
baldais, gėlynai iš naujo 
persodinti. Orkestras ir val
giai užsakyti Londone ir pa
samdyta ištisa armija tarnų. 
Kiekvienas daiktas, nežiū

rint kiek jis kainuotų, turėjo 
būti aukščiausios rūšies. 
Viskas iki smulkmenų turėjo 
būti tinkamai sutvarkyta ir 
apmokėta. Teta Ženė nesi
gailėjo savo gyvenimo liku
čių. Tačiau šiuo atveju pini
gai nieko nereiškė.

Pagaliau didysis vakaras 
atėjo.1 Dviejų1 mylių spin
duliu apylinkė buvo nu
šviesta spalvotais žibintais, 
didžioji salė ir laiptai sken
dėjo išpuošti retomis gėlė
mis, baliaus salės lubose, 
blizgančiose kaip veidrodis, 
atsispindėjo sietynų šviesos.

Grojikai jau buvo savo 
vietose ir žemai žemai nusi
lenkė, kai teta Ženė puoš
nioje, deimantais švytinčioje 
suknioje su nepaprasta iš
kilme leidosi laiptais žemyn 
ir ėjo sėstis prie baliaus sa
lės durų. Čia ji laukė. Laikas 
slinko. Salėje tarnai ir val
gomajame padavėjai 
pradėjo žvalgytis vieni į 
kitus. Teta Ženė laukė. No
rėdamas pasirodyti uolus 
orkestras sugrojo du ar tris

RUDENS MEILĖ

Pavasaris vėjo sparnais nuplasnojo, 
Tik pėdsakai liko svajonių... sapnų. 
Su gaisrų pašvaistėm jaunystė sustojo. 
Likimas gailėjo man linksmų dienų.

0 vasara buvo lyg liūdnas smūtkelis, 
Ties kryžkelėm teko suklupti dažnai. 
Pavargo kelionėj vaikas ir senelis, 
Bet skruzdelių laukė ’’naujieji namai”

Staiga lizdas tuščias — paukšteliai išskrido.
Nutilo jų dainos, jų juoko aidai.
Ir vienišos mintys į praeitį klydo...
Nejaugi, ruduo, tu taip greit atėjai?

Nelauktai, netikėtai užmigę jausmai 
Tavo lūpomis busti pradėjo. 
Tavo artumoj aš einu išdidžiai, 
Nebijau jau žiemos šalto vėjo...

LIETUVIŲ KOOPERATINĖ KREDITO DRAUGU  A

• Moka už indėlius (deposits) 9% metinių palūkanų.
Už terminuotus indėlius:

aukštesni procentai mokami automatiškai pasiekus 
nustatytas sumas.

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

TALKA nuo 1984 m. sausio 1 d. sumažina V»% už pasko-

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

• Teikia paskolas iki $ 30.000 įkeičiant nekiln. turtą, as
menines paskolas su garantuotojais iki $ 5000 ir be jų iki 
$ 2000. Procentai už visas paskolas užskaitomi kas 3 mėn.

• Įstaiga veikia:

Melbourne šeštadieniais nuo 10 iki 2 vai. p.p., sekmadie
niais nuo 1.30 vai. p.p. iki 3 vai. p.p., Lietuvių Namai, 50 
Erroi St., North Melbourne. Tel. 328 4957.

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

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

Adelaidėje sekmadieniais nuo 1 vai. iki 3 vai. p.p. 
Lietuvių Namuose. Pašto adresas: TALKA, Lietuvių 
Namai,’ 6 Eastry St. Norwood, S.A. 5067..

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

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

TALKA“ LTD

kartus, tačiau joks kviesta
sis nepasirodė. 0 teta Ženė 
sąvo nuostabame drabužyje 
vis tebelaukė prie baliaus 
salės durų. Nuskambėjo 
vienuolikta, dvylikta, pusė , 
pirmos. Jokio svečio. Pirma 
valanda ryto. Teta Ženė 
majestotišku mostu kreipėsi 
į grojikus:

— Malonėkite sėstis prie 
stalo ir pasistiprinti.

Paskui sučiaupusi lūpas, 
nuoskaudos palaužta, jinai 
su tokia pačia iškilme pakilo 
laiptais aukštyn, grįžo į savo 
kambarį ir numirė. Iš susi
graužimo ji nepratarė nė 
vieno žodžio ir trečią dieną 
užgęso.

Ir tik daug laiko praėjus 
po jos mirties teko patirti, 
kad teta Ženė baliaus ruošos 
įkarštyje buvo visiškai už
miršus išsiuntinėti pakvieti
mus.

(Vertė V.K.)

Irena Vakarytė

Politikoje
Azijos pietryčiuose politi

nėj atmosfera nėra stabili. 
Nežiūrint sunkumų Kampu- 
čijoje, kur okupantai viet
namiečiai turi didelių kari
nių sunkumų su laisvės ko
votojais, įvyko pastaruoju 
metu Tailando pasienyje 
rimtų susidūrimų su Tailan
do reguliaria kariuomene. 
Spėjama, kad tai įvykę pro
vokaciniais sumetimais. 
Taip pat pasklidusios žinios, 
kad kiniečiai pažeidę Viet
namo teritoriją. ~ Kaip ten 
bebūtų sovietų proteguoja
mas dabartinis komunistinis 
Vienamas, labiausiai apsi
ginklavęs visoje Pietryčių 
Azijoje ieško provokacinių 
būdų jeigu ne teritoriniai, 
tai bent ideologiškai visoje 
aplinkoje, nors iš kitos pusės 
šaukiasi ekonominės pagal
bos neutraliuose demokrati
niuose krštuose. Šia prasme 
didelio palankumo tikisi iš 
Australijos. Atsimename 
prieš keletą savaičių Viet
namo ministeriui besilan
kant Australijoje įvyko 
vietnamiečių pabėgėlių ir 
kitų komunistų pavergtų 
tautų milžiniška protesto 
demonstracija Canberroje. 
Ar ji kiek paveikė socialisti
nę Australijos vyriausybę, 
šiandie sunku atsakyti. Pats 
Australijos min. pir-kas Mr. 
B. Hawke turi didelių sun
kumų su darbiečių partijos 
kairiuoju sparnu ir del to net 
grasina greitais federaliniais 
rinkimais.

Liepos 1 d. Amerikoje 
įvyksta lietuvių Tautinių 
Šokių Šventė. Didelis atsie- 
kimas, kad tokiu plačiu 
mastu tokios šventės suren
giamos. Šventėje dalyvauja 
šalia JAV, Kanados dar 
Vak. Vokietijos, P. Ameri
kos šokėjų grupės. Įdomu, 
kodėl joje Australija nere
prezentuojama?
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DONELAITIS IR JAUNIMAS
Rašo: Alė Rūta

liekamu laiku. Net ką para
šė, neturėjo laiko rūpintis 
išspausdinimu. Tik virš 20 
metų po jo mirties Rėza su
rado klebonijoj užsigulėjusį 
rankraštį ir ’’Metus” at
spausdino. Donelaitis mirė 
dėl nuovargio bei nusilpimo, 
palaidotas Tolminkiemio 
bažnyčioje. Parapijiečių bu
vo labai mylimas.

Jo ’’Metai” ėmė ’’keliauti 
po pasaulį”. Pirmieji susido
mėjo vokiečiai, paskui jo 
garsas buvo aptilęs, ir tik jo 
250, m. gimimo metinėse — 
1964 m. — okupuotoje Lie
tuvoje mūsų broliai vėl susi
rūpino Donelaičio praeitį ir 
jo raštų grožį patyrinėti ir 
iškelti. Tiesa, nepriklauso
moj Lietuvoj buvo jo raštai 
išleisti, kad ir nepilni, ir 
apie, jį mokėmės mokyklose 
ir gimnazijose. Nors rusai, 
Lietuvos okupantai, panie
kino mūsų poętą, surusin- 
•dami: ir kolonizuodami Do
nelaičio gyvenimo ir darbo 
vietas, bet šviesieji lietuviai, 
patriotai, išsirūpino — Tol
minkiemį restauruoti, 
Donelaičio palaikus perkelti 
ir jo rankraščius naujomis 
laidomis išleisti; ypač gražus 
jo pilnų raštų leidinys buvo 
atspaustas 1977 m. Vilniuje.

Iki šiol jau yra virš 15-kos 
Donelaičio raštų laidų, 
daugelis ištraukų antologi
jose ir mokyklų chrestoma
tijose. Išversta į daugelį 
kalbų: vokiečių, rusų, lenkų, 

1 estų, latvių, gruzinų, žydų, 
gudų, esperanto, lotynų, 

’ vengrų, het japonų; ištrau
kos — italų, rumunų, azer- 
beidžianiečių. An^lų kalba darbštus ir taupūs; Enskys- 

liaučiuje susipažino jis dar Donelaičio ’’Metai pasirodė draugiškas, socialus. Ir nei- 
' * ’ ’’ ' 1967 n., poeto Nado Rašte- giamieji: Plauęiūnas - ne-

nio išversti ir su prof. E., naudelis, girtuoklis, apsilei- 
Tumienės įvadiniu straips- dėlis; Dočys - netvarkingas, 
niu gražiai išleisti. Nė vienas vėjagauda, neatsargus; 
lietuvis poetas iki šiol nebu- Slunkius ir Pelėda - visų ne-

Atsigręžkime kiek į 
Europą ir į praeitį. Prūsų 
sostinė kitados vadinosi 

TTvakstė; vokiečiams prūsus 
panaikinus, — Karaliaučiu
mi, kur mokėsi daug šviesos 
siekiančių lietuvių, tarp jų 
— ir Kristijonas Donelaitis. 
Ten mokėsi, o vėliau profe
soriavo genialūs lietuviai: 
Abraomas Kulvietis ir Sta
nislovas Rapalionis, garsūs 
rašytojai, mokslininkai; po 
jų teologijos profesorius 
Liudvikas G.M. Rėza buvo ir 
dideliu tautosakos tyrinėto
ju, netyčia atradęs Donelai
čio ’’Metų” rankraštį ir vė
liau (1818 m.) pirmutinis iš
leidęs lietuvių ir vokiečių 
kalbomis. Nuo to laiko Do
nelaičio garsas pradėjo 
sklisti pasauly.

Visi šie garsūs vyrai buvo 
kilę iš Mažosios Lietuvos, 
protestantų religinėj įtakoj. 
Ir Donelaitį^ buvo protes
tantų pastorius, giliai krikš
čioniškos ir..lietuviškos dva
sios žmogus. Trumpa jo bio
grafija tokia:

Kristijonas Donelaitis 
(Donelitius) pasaulio šviesą 
išvydo Lazdynėlių kaime 
1714 m., o mirė Tolminkie
my 1780 m. Rusai dabar tas 
vietas vadina Gusevu ir Čis- 
tyje Prudy; o visą Mažąją 
Lietuvą nuo 1946 m. pavadi
no Kaliningrado sritimi ir 
ten apgyvendino rusais. 
(Donelaitis verktų, jei prisi
keltų!). Septynerių . metų 
esant, mirė Kristijono tėvas, 
motina - našlė su septyniais 
vaikais - labai vargo. Kristi
jonas badaudavo, buvo net 
mokykloj nualpęs. Kara- 

labiau su garbinga Lietuvos 
praeitimi, vis daugiau paty
rė svetimųjų skriaudų ir 
savo tautą didžiai pamilo. 
Kurį laiką Stalupėnuose 
mokytojavo ir buvo kanto
rium, nes buvo muzikalus 
(net pats fortepioną yra pa
sidaręs), vėliau įsišventino 
prdtestantų kunigu ir visą 
gyvenimą dirbo Tolminkie
mio parapijoje. Viename ei
lėraštyje išrašė, tartum, sa
vo gyvenimo filosofiją:

’’Kiekvienam daryti gera 
savo darbu ir žodžiu, 
visad elgtis taip, kaip dera, 
ir teisngas teisingas būt 
geidžiu.

Nekerštauti niekada, 
gyvo padaro gailėti,
Dievą žmj&iės Jo mylėti —

Ir tos filosofijos visada 
laikėsi.

Būdamas sąžiningu pas
torium daug dirbo savo pa
rapijos žmonėms (atstatė 
perkūnijos sugriautą bažny
čią, kitus pastatus, įkūrė 
našlėms prieglaudą), o kū
rybai galėjo atsidėti vien at-

STAR MEMORIAL
ALL CLASSES OF STONEWORK, INSCRIPTIONS ANO RENOVATIONS

Offic* A Showroom at
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Margos nuotrupėlės
Pas mus yra labai prigijęs 

žodis ’’valdyba”: Krašto 
Valdyba, Klubo Valdyba, 
ramovėnų valdyba, rašytojų 
valdyba ir kitokių. Ne vie
nam kyla įkyrus klausimas - 
ką tos valdybos valdo? Bent 
mūsų sąlygomis išeivijoje 
kur visa veikla grindžiama 
savanoriškumo ir tik geros 
valios principais, bet kokia 
valdyba esmėje nieko ne- 

. valdo, o greičiau vadovauja, 
nes bet kokiai valdybai bū
tina galia, per kurią valdyba 
atsiekia savo tikslų privers
dama net ir nepaklusniuo
sius, kai tuo tarpu bendruo
menės, organizacijos ar 
draugijos vadovybei užten
ka tik palankaus narių pri
tarimo, nes bet kokių orga
nizuotų vienetų savanoriš-

Office and Works: 
20-22 RAILWAY STREET 
LIDOOMBE, N.S.W., 2141

Phone — Woriu: 649 6901 19-5451 — Evening

LIETUVIAI, ĮSIDĖMĖKITE!

vo taip daugelyje tautų 
pasklidęs, kaip Donelaitis.

Kuo gi ’’Metai” taip svar
būs? — Tai pirmutinis žy
mus ir gražus kūrinys lietu
vių kalba (mūsų literatūros 
pradžia). Stiprus poetinis 
Kūrinys, parašytas hegza
metro forma, tiksliai, realiai, 
bet ir poetiškai vaizduojąs 
Lietuvos kaimiečių gyveni
mą, jų darbus, papročius, 
vargus ir džiaugsmus. "Me
tai” išreiškia autoriaus tikė
jimą Dievo Valia ir jo meilę 
savai tautai, saviems žmo
nėms, o pirmiausiai - varg
dieniams. Ištisų metų laiko
tarpy aprašomi kaimiečių 
darbai, šventės, papročiai, 
santykis su gamta, - taip di
namiškai, ryškiai, kad žavi 
ne vien lietuvius, o ir sve
timtaučius.

200 metų Donelaičio mir
ties sukaktis visur lietuvių 
buvo gražiai paminėta.

Ko galėtų išeivijos jauni
mas iš Donelaičio pasimoky
ti? Pirmiausiai, kad savos 
tautos genijum ir sava kalba 
geriau gali išgarsėti, negu 
stengiantis svetimoj dvasioj 
’’išplaukti į plačiuosius van
denis”. O skaitant Done
laičio ’’Metus”, jo Veikėjų 
pavyzdys gali mus patrauk
ti, ko daryti ir ko nedaryti, 
kokiais būti ir ko saugotis.

Pavyzdžiui, jo teigiami 
veikėjai: Pričkus šaltyšius - 
sąžiningas, teisingas, nenie
kinąs už save žemesnio; Sei
mas - darbštus, tvarkingas, 
mandagus ir kuklus; Lauras 
pakamorė - atsparus prieš 
svetimuosius; Krizas

mėgiami tinginiai, apsilei
dėliai.

’’Metai” prakalba į senimą 
ir jaunimą, jei tik pasisten
giama įsiskaityti ir suprasti. 
Tai stiprus kūrinys, auto
riaus, stiprios asmenybės, 
parašytas. Užtat Donelaičio 
prisiminimas ir šių dienų 
mūsų tautos negalėse sutei
kia stiprybės.

kai jame susibūrusių narių 
visados yra laisva valia or
ganizacijos vadovybei, jos 
sumanymams ar užsimoji
mams paklusti arba su ja 
nesiskaityti. Praktiškai ir 
taip yra: gali valdyba turėti 

geriausių norų ar planų, 
bet jeigu iš jos vadovaujamo- 
vieneto nesusilaukia reikia
mo pritarimo, visokie pro
jektai eina vėjais. Tad ar 
nebūtų tiksliau ar logiškiau 
vietoj valdybos vartoti ter
miną ’’vadovybė”: bendruo
menės vadovybė, moterų 
draugijos vadovybė, žvejų 
klubo vadovybė ir t.t. Ter
minas ’’vadovybė” pilniau
siai ir tiesioginiai išreiškia 
organizacijos pavestas 
funkcijas ir atitinka jai skir
tą autoritetą.

malonus pasiplaukymas tokioje gondoloje...
gulbė su mažyčiais Dusios ežere Dzūkijoje

Dar nuo 1982-rų metų pa
baigos Sydnejuje lietuvių 
kalba radijo valandėlės per 
2EA radijo stotį koordina
toriui pareiškus, kad jis pa
sitraukia iš pareigų, tai va
landėlei vadovybės permai
nos procedūra trunka jau 
beveik pusantrų metų. Tie
siog istorinis rekordas! Ir tai 
ne dėl to, kad bendruome
nėje tos valandėlės vedėjo 
vietoje nebūtų kandidatų.

Gyvenime ir ypač politi
koje atrodo, viskas priklau
so nuo didybės. Nors tarp
tautiniuose forumuose, kaip 
Jungtinės Tautos maži ir di
deli kraštai turi po lygų bal
są, tačiau principiniuose 
klausimuose mažųjų kraštų 
ydos tiesiog akiplėšiškai ke
liamos aikštėn, viešai smer
kiamos ir už jas taikomos 
kietos sankcijos. Ypač to 
laikosi mažiukai tarp mažiu
kų. Štai Australija net neį

sileidžia Pietų Afrikos ne tik 
diplomatų, bet ir sportinin
kų dėl Pietų Afrikoje veda
mos aparteido politikos. Tuo 
tarpu kai su tokia Sovietų 
Sąjunga pagarbiai ir nuo
lankiai skaitomasi, net pa
taikaujama nematant joje 
jokios ydos, nors visi žino, 
kad toks aparteidas, žinoma, 
ideologinis, pas sovietus 
daug žiauresnis, negu Pietų 
Afrikoje tarp valdančiųjų 
baltųjų ir negrų: valdančia
jai (komunistų) klasei vals
tybinės privilegijos nepaly
ginamai didesnės, negu Af
rikoje baltųjų prieš juodu
kus. Santykiuose su Sov.. 
S-ga vengiama priminti net 
tarptautinių nusikaltimų, 
kaip kaimyninių kraštų oku
pacijas, šaltakraujiškas ke
leivinio P. Korėjos numuši- 
mas su 300 keleivių, kurie 
visi žuvo, nesuskaitomi ver
gų lageriai, kuriais nusėtas 
ne tik visas Sibiras, bet jų 
pilna ir pačiuose centruose, 
didmiesčiuose. Garsiai kal
bama apie politinius persę-; 
klojimus Čilėje, Argentine- 
je, Turkijoje ir kitur, bet di-.\ 
džioji spauda sutartinai tyli, 
kas vyksta Sov. Sąjungoje 
ar Kinijoje, lyg tai Sov. Są
jungoje viešpatautų idealas.

»♦»
Australijos NRMA (Au

tomobilistų sąjungos ir 
draudimo bendrovės) ap
skaičiavimu įvestieji greit
keliai (freeways) ne tik pa
lengvina susisiekimą, bet ir 
reikšmingai sumažina ke
liuose nelaimingų atsitikimų 
skaičių. Prileidžiama re
miantis statistiniais davi-

Paminklų ant kapinių bendrovė 
STAR MEMORIAL CO. siūlo lietu
viams specialia kaina paminklus ant 
jūsų artimųjų kapo. Bend ovė su
tinka ir siūlo nuo kiekvieno pamink
lo kaino«7 'h % skirti Mūsų Pasto
gei.

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

Paminklams pavyzdžių lietuviškais motyvais reikalSukf- 
te šioje ištaigoje

niais, su kiekvienu 100 kilo
metrų greitkelių tiek pat 
nukrinta ir keliuose užmuš
tųjų skaičius. Tokia valstija 
kaip NSW teturi tik 170 km 
greitkelių, kai Viktorija 404 
km, Amerika (USA) 83.000 
km, Kanada 4.939, Prancū
zija 5.907, Šveicarija 986, 
Belgija 1.317, Olandija 
1.831, Danija 526, Švedija 
868, Suomija 205 km.

.Jūsų Pastogė Nr. 14,1984.4.16, psL T
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Informacija
SYDNEJAUS SŪKURIO METINIS

LIETUVIAMS KONCERTAS

Primename Sydnejaus 
lietuvių visuomenei, kad 
Keston College atstovė re
daktorė Jane Ellis Sydne
jaus Lietuvių Namuose 
skaitys paskaitą apie Sovie
tų pavergtų tautų persekio
jimus ir atsakinės į paklau
simus. Paskaita įvyksta ge
gužės 7 d., pirmadieni, 7.30 
vai. p.p. Po paskaitos kavu
tė. Visus tautiečius kviečia
me kuo skaitlingiau daly
vauti.

A. Giniūnas
Keston College atstovas

MIELAS JAUNIME

Steigiamasis visuotinis 
Sydnejaus lietuvių jaunimo 
susirinkimas šaukiamas ge
gužės 6 d., sekmadienį, 2.30 
vai. Lietuvių Namuose, 
Bankstowne.

Susirinkimo tikslas ap
tarti Pasaulio Lietuvių Jau
nimo Kongresą Australijoje 
ir išsirinkti Valdybą tai 
veiklai organizuoti.

Daugeliui esame pasiuntę 
asmeniškus pakvietimus, 
kitų nežinojome adresų, ga
lėjome kai ką praleisti. At
siprašome. Kviečiame visus 
dalyvauti: ir tuos, kurie 
favote pakvietimus, ir tuos, 

urie negavote. Tėvų pra
šome paraginti savo dukras 
ir sūnus dalyvauti šiame su
sirinkime.

Dr. R. Kavaliauskaitė-Gray 
Jaunimo Reikalams Vadovė

SVEČIAS IŠ SUOMIJOS

Balandžio 7 d. spaudos, ir 
radijo žurnalistas Timo Uo- 
tila iš Helsinkio, Suomijos. 
Svečias domėjosi Mūsų Pas
toge, Australijos lietuviais 
ir bendrai etninių grupių 
veikla ir padėtimi. Iš Suo
mijos jis atvykęs aplankyti 
emigravusių suomių, kurių 
šiame krašte priskaitoma 
iki 10.000. Jam rūpėję ir kitų 
etninių grupių reikalai, ypač 
Eabaltiečių - estų, latvių, 

etuvių. Sužinojęs, kad 
Australijoje bent politiškai 
pabaltiečiai veikią iš vien, jis 
iškėlė, kad prie pabaltiečių 
reikėtų įjungti ir suomius, 
kas sudarytų didesnę pabal
tiečių jėgą.

Pasakodamas apie Suo
miją ir jos padėtį p. Timo 
Uotila pasidžiaugė, kad vis 
dėl to Suomijai pavyko iš
likti nepriklausomai, nors 
gyvenimas nėra lengvas, 
nes turint tokį kaimyną kaip 
Sov. Sąjunga, Suomijai ten
ka labai atsargiai laviruoti, 
t.y. vaikščioti kaip lynu, 
pertiestu per bedugnę. Nors 
ir tarp suomių ir SSSR ga
lioja geležinė uždanga, bet 
susisiekimas su Estija, ypač 
turistams yra daug lais
vesnis. Išbuvęs Australijoje 
apie tris mėnesius svečias 
pereitą savaitę išvyko į Hel
sinkį, žadėdamas suomių 
spaudoje parašyti seriją 
straipsnių apie gyvenimą 
Australijoje ir ypač apie 
{>abaltiečius, žinoma, neap- 
enkiant ir čia gyvenančių 

suomių.

Toli atsitiksi neskaity damas 
Mūsų Pastogės
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Sydnejaus liet, 
taut, šokių grupės Sūkurio 
metinis koncertas įvyks ge
gužės 5 d. Syd. Liet. Na
muose. Šiam koncertui 
smarkiai ruošiamasi. Numa
toma originali ir įdomi prog
rama, kurios neturėtume 
praleisti nepamačius ir kuri, 
tikime, patenkins ir pra
džiugins visus.

Po koncerto visiems 
kavutė ir užkandžiai.

Įsidėmėkite: gegužės 5 d., 
šeštadienį, Syd. Liet. Na
muose Bankstowne Sūkurio 
metinis koncertas. Sekite 
skelbimus spaudoje.

SYD. LIET. BIBLIOTEKA 
PRAŠO

Daugelis bibliotekos skai
tytojų pasiskolinę knygas 
jas užlaiko ilgiau, negu nu
rodytas terminas. Yra ir 
daugiau tautiečių, kurie tas 
pačias knygas nori pasisko
linti ir nesulaukia, kai jos 
pas kitus perskaitytos guli 
užmirštos.

Malonėkite perskaitytas 
knygas skubiai grąžinti 
bibliotekai.

Syd. Liet. Klubo 
Bibliotekos Vadovybė

VISUR
Keston College organiza

cija kovoje už teisę laisvai 
išreikšti savo religinius 
jausmus iškelia religijos 
persekiojimą Sovietų Są
jungoje. Adelaidės skyrius 
pasikvietė iš Tasmanijos 
lietuvį A. Taškūną, kuris 
skyriaus metiniame susirin
kime skaitė paskaitą, plačiai 
nušviesdamas represijas už 
geležinės uždangos.

Į naują skyriaus valdybą 
išrinkti ir trys lietuviai: kun. 
Dr. A. Savickas, A. Kubilius 
(ižd.) ir I. Davis, o revizo
riumi V. Neverauskas.

Iš 110 dalyvavusiųjų susi
rinkime, 80 buvo lietuvių. 
Gaila, kad tokiu svarbiu 
mūsų tautai reikalu, nepajė
gėme pasiekti platesnio 
australų susidomėjimo.

♦ ♦ *
. Sporto veteranas Aleksas 

Merūnas lankydamasis Lie
tuvoje susirado gyvenimo 
partnerę. Sutrikus sveikatai 
teko atsigulti ligoninėn, bet 
po sėkmingos operacijos 
grįžo į namus ir sveiksta 
žmonos priežiūroje.

Visi mėgstame, kai mus 
kas nors pasveikina viena ar 
kita proga. Tai iškelia mūsų 
asmenį, palaiko popularumą. 
Vienas Lietuvoje, specialiai 
išeiviams leidžiamas savait
raštis, sugalvojo naują būdą 
savo popularumui pakelti. 
Laikraščio redakcija spaus
dina sveikinimus, pati juos 
’’pagamindama”: juose iš
reiškiamos padėkos, susiža
vėjimai, atsidavimai ir kitos 
nuotaikos, įprastos režimo 
kontrolėje esančioje spau-

t SYDNEJAUS LIETUVIŲ NAMUOSE *
16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN, TEL. 798 1414 

Dėmesio!
BALANDŽIO 22 d., SEKMADIENĮ,

Velykinis šokių vakaras
SU ĮVAIRIOMIS ĮDOMYBĖMIS:
$ 50 laimėjimas laimingajam klubo nariui, kurio nario numeris bus ištrauktas 
tą vakarą!
Įėjimas $ 4 vienam asmeniui, $ 6 - porai.
Pradžia 7.30 vai.
NEPRALEISKITE PROGOS LINKSMAI PRALEISTI VAKARĄ.

LSS Australijos Rajono 
dvasios vadovas, s.fil. Dr. 
Pranas Dauknys vasario 3 d.
apgynė Romoje savo diser
taciją, gaudamas teologijos 
daktaro laipsnį. Disertacijos 
tema: faktais ir dokumen
tais pristatyta lietuvių tau
tos kova dėl žmogaus teisių 
ir tikėjimo laisvės. Diserta
cija išleista atskira knyga 
anglų kalba, Romoje: ’’The 
Resistance of the Catholic 
Church in Lithuania Against 
Religious Persecution” (183 
psl.).

Doktorato gavimo proga 
LSS Australijos Rajono 
skautai-tės broliui Pranui 
siunčia nuoširdžiausius 
sveikinimus. ->

VISAIP
doje. Kain yla iš maišo kyšo 
mintis: Kas katinui pakels 
uodegą, jei ne jis pats!!

♦ * *
Užgavėnių baliaus trukš- 

me; blynų ir ’’gaivių” gėrimų 
veikiamas, vienas tautietis 
paaiškino apie spaudos lais
vę: ’’mano teisybė privalo 
būti atspausdinta nekeičiant
nei joto ir redaktoriui neva
lia jos keisti”. Nuraminau 
tautietį blynų ir gėralo pa
veiktą, kad spaudos laisvėje 
vienos teisybės nėra, nes ir
mūsų senoliai sakydavo, kad 
ir melagiui kartais pavyksta 
ją pasakyti.

* Vibaltis

Adelaidės lietuviai dėl 
naujo klebono kovojo labai 
narsiai. Abu’ vietiniai žinia
raščiai niekaip negalėjo su
talpinti nei blogų nei gerų 
pasisakymų. Sunku net įsi
vaizduoti, kas būtų dėjęsi 
Adelaidėje, jei vietoje dvie
jų, būtų atsiradę trys kandi
datai. Viskam ateina galas. 
Vox populi — vox Dei šįkart 
tapo tik tyruose šaukiančių
jų balsu. Roma locuta, causa 
finita. Nusiminti nėra ko. 
Gal šis sąmyšis išjudins ir 
tuos, kurie nuo lietuviško 
darbo jau gerokai buvo nu
tolę.

♦ *
Iš Lietuvos išvarė. Dviejų 

Melbourno seserų kelionė į 
tėvynę buvo labai sėkminga 
Ją aprašė ir tarybinė ir išei
vijos spauda. Kolei tarybi- 
ninkai susigaudę nuo įvykio 
praėjo netgi 4 mėnesiai. Ir 
nėra ko stebėtis. Ten vienas 
parašo, kitas ištaiso, trečia
sis ištaisytą pertaiso, o tik 
kelintas duoda sutikimą 
spausdinti. Tipiška komu
nistinio rėžimo išdava. Te
nykščio gyvenimo ratai 
(KGB įžvalgioj globoj) suka
si taip lėtai, kad kartais at
rodo jog eina atbulai.

Alter Ego

Valė Zakarauskaitė, Zinos 
ir Henriko Zakarauskų duk
tė pereitais metais baigė 
meno studijas College of 
Advance Education, Nele, 
įsigydama ’’Bachelor of Art 
and Visional Art” laipsnį. 
Čia tenka pažymėti, kad Va
lės teta, žinoma menininkė 
Aldona, aukščiau minėto 
koledžio meno mokykloje 
lektoriauja. Aldona yra įsi
gijusi Master of Art laipsnį, 
U.K.

MELBOURNO
LIETUVIŲ KLUBE

Melbourno Liet. Klubo 
Valdyba praneša, kad ba
landžio 29 d., sekm., 2.30 
vai. įvyks specialus Klubo 
narių susirinkimas. Jo tiks
las aptarti nario mokestį ir jį 
pakelti iki $ 20. Malonėkite 
gausiai dalyvauti.

Dr. P. Kabaila
M.L. Klubo sekretorius

* ♦
Pirmų metų studijas 

College of Advanced Edu
cation Newcastle pradėjo 
Akvilia Zavišaitė, kuri prieš 
pusmetį atvykusi iš Lietu
vos į Australiją. Jos motina 
Hta j'au prieš 3 metus atvy
ksi iš Lietuvos ir gyvena 
Sydnejuje.

Lebanone po parodytų 
pastangų ir aukų iš vakarie
čių pusės išlaikyti taiką, Va
karų kariniai daliniai pasi
traukia. Prancūzai atšaukia 
savo karinius dalinius, o su 
jais traukiasi ir amerikiečiai, 
tuo pačiu paliekant laisvas 
rankas rytiniam blokui (t.y. 
prokomunistams), kur Le
banon© maišatyje pagrindi
nę rolę turi Sirijos^ prosovie
tinė vyriausybė. Žinant ko
munistinius metodus Leba
none greitu laiku galinti būti 
įvesta ’’taika ir ramybė”.

mist Pastogė
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Newcastle
Ištiktas širdies priepuolio 

Juozas Bačeliūnas paguldy
tas Mater Hospital, Wara- 
tah. Ligonio kritiška padėtis 
nugalėta ir sveikata gerėja.

* *
Savo 60 mėtų sukaktį Si

gitas Daugėla atžymėjo 
kovo 17 d. savo reziden
cijoje, Mayfield, šaunia puo
ta, į kurią suvažiavo dukros 
Elenutė ir Genutė su šeimo
mis ir kviesti draugai iš 
Newcastelio ir apylinkių. 
Viena duktė, Aldona gyve
nanti Los Angeles, U.S.A., 
Sigitą sveikino gimtadienio 
proga telefonu.

Sigitas ir žmona Emilija 
yra dirbę Apylinkės Valdy
boje ir nuolatiniai dainavo 
Nele chore. Sigitas ir dabar 
su geru tenoro balsu yra įsi
jungęs į šiuo laiku dažnai 
pasirodančią mūsų parengi
muose dainininkų grupę. 
Pas Daugėlus visada smagu 
pasisvečiuoti, o šį kartą 
buvo ir darniai sudainuota, 
nes dalis svečių buvo ilga
mečiai choro dalyviai. g

__ ... -

PADĖKA

Nuoširdžiai dėkoju mie
loms bičiulėms, lankiusioms 
mane ligoninėje: p.p. N. 
Čelkienei, Abramavičienei, 
Burnienei, Tallat-Kelpšie- 
nei, Karkauskienei, Daugi
nienei, Šaparienei, Ščicnic- 
kaitei.

Dėkinga esu kaimynėms 
p.p. Jablonskienei, Dark ir 
kitoms už didelį manimi rū
pestingumą. Dėkoju p. Bur
nienei, man grįžus iš ligoni
nės apgyvendinusiai pas 
save. Ačiū mielai mano Re
ginai už didelį rūpestingumą 
ir nuolatinį lankymą ligoni
nėje.

Ačiū jums visiems už gė
les ir kitas dovanėles su lin
kėjimais pasveikti.

Didžiai dėkinga

Mikalina Radzevičienė
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