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Birželio 6 d. sueina 40 me

tų, kai pereito karo sąjungi
ninkai pralaužė nacinės Vo
kietijos įrengtą vadinamą 
’’Atlanto sieną” ir įsikėlė į 
Europą, kuri tuo metu visa 
buvo vokiečių kontrolėje. 
Šis išsikėlimas buvo lemia
mas tolimesnei karo eigai, 
kas greičiausiai karą su
trumpino ir ir to pasėkoje 
privertė Hitlerį pasiduoti. 
Sis išskėlimas istorijoje pa
liks ”D—Day” vardu.

Šio išsikėlimo diena ir vie 
ta buvo laikoma didžiausioj 
paslapty, nors vokiečių 
špionažas dalinai buvo są
jungininkų planus išaiški
nęs, tik pats Hitleris tuo ne
tikėjo ir į tai nebuvo at
kreipęs reikiamo dėmesio. 
Jis buvo įsitikinęs, kad ang
lai ir amerikiečiai bandys 
prasilaužti kur nors prie 
Calais arba į patį Calais uos
tą gerokai į šiaurę netoli 
Belgijos, kur yra siauriau
sias Lamanšo kanalas tarp 
Anglijos ir Europos, Bet ka
da vokiečiai susigriebė išsi
kėlusius sąjungininkus iš
mušti iš Normandijos pa
kraščio jau buvo pervėlu.

Šiam išsikėlimui sąjungi
ninkų buvo ilgai ruoštasi. Į 
anglų uostą Portsmuthą 
buvo sutraukta masės ka
riuomenės ir ginklų su viso
mis reikiamomis karo me
džiagomis ir priemonėmis. 
Tarpas nuo Portsmutho 
skersai kanalą iki numatytos 
išsikėlimo vietos siekė apie 
100 mylių, kai kitose kanalo 
vietose, kaip nuo anglų Do
ver iki prancūzų Calais tar
pas tėra tik 25 mylios. Tuo 
metu sąjungininkų vadas D. 
Eisenhower Anglijos pieti
niuose pakraščiuose turėjo 
savo žinioje apie 3 mil. ka
riuomenės, kai feldmaršalas 
E. Rommel, kuris buvo Hit
lerio paskirtas Atlanto pa
kraščiams ginti, turėjo vos 
pusę milijono kariuomenės. 
Iš kitos pusės vokiečiams 
gintis buvo daug palankes
nės sąlygos. Sąjungininkai 
gerokai anksčiau prieš išsi- 
kėlimą sustiprintai bombar
davo Calais uostą ir rajoną 
tarsi norėdami vokiečius įti
kinti, kad išsikėlimas vyks 
kaip tik čia.

Išsikėlimas alijantams 
gana brangiai kainavo. 
Amerikiečių išsikėlimo 
dieną žuvo 1465, 3184 su
žeistų ir 1928 dingusių. Bri

tų priskaitoma apie 3000 žu
vusių, o kanadiečių apie 
1000. Bendrai sąjungininkų 
žuvusių skaičiuojama apie 
10.000, kai vokiečių žuvusių 
skaičiuojama nuo 4 iki 9 
tūkstančių.

Minint šią išsikėlimo su
kaktį pagerbiant žuvusius ir 
pabrėžiančio įvykio reikšmę, 
į paminėjimą dalyvavo 
Amerikos prez. R. Reagan, 
Prancūzijos prez. Mitter- 
and, Anglijos karalienė Elž
bieta II, Kanados min. pirm. 
Trudeau, Olandijos karalie
nė ir Belgijos karalius. Be 
abejo, sovietų atstovų ne
buvo, nes pagal jų propa
gandą ir versiją karo per
galė laimėta prie Stalingra
do ir po to visa karo eiga 
riedėjusi iki galutinio Hitle
rio sunaikinimo.

Sąjungininkų išsikėlimą 
kap galint anksčiau pasku
bino ir tas faktas, kad jau 
seniai Hitlerio propagandoje 
minėti nauji ginklai neužilgo 
hits panaudoti, kurie nulems 
visą karą vokiečių naudai. 
Tokie raketiniai ginklai, 
kaip V-I ir V-H jau buvo 
vartojami ir jais apšaudo
mas Londonas, tačiau grėsė, 
kad vokiečiai pirmieji pasi
gaminsią atominę bombą, ir 
kaip vėliau paaiškėjo, 
vokiečiai prie to buvo jau 
labai arti.

Alijantų išsikėlimas Nor
mandijoje per visą žinomą 
istoriją buvo pati didžiausia 
karinė operacija invazijos 
atveju. Lietuviai šioje ope-

ĮVYK
Lietuvos atstovui Londo

ne Vincui Balickui gegužės 
11 d. suėjo 80 metų. Ta pro
ga Londono lietuviai geg. 12 
d. Liet. Namuose surengė 
jam atitinkamą pagerbimą. 
Vincas Balickas, baigęs 
Austrijoje komercinius 
mokslus, ilgus metus dirbo 
Lietuvos banke, vėliau buvo 
pakviestas į Užsienių Reik. 
Ministeriją ir vėliau paskir
tas pasiuntinybės patarėju 
Londone. 1967 m. min. B. 
Balučiui mirus V. Balickas 
perėmė jo pareigas ir iki da
bar jas eina reprezentuo
damas Anglijoje nepriklau
somą Lietuvą. Pagerbimą 
suruošė Didž. Britanijos 
Liet. S-gos Centro Valdyba.

Vaizdas iš Tasmanijos. Nuotrauka Olego Truchano

racijoje nežinomi, bet be 
abejonės ir jų būta iš vienos 
ir kitos pusės, nes amerikie
čių ir kanadiečių kąriuome- 
nėje tarnavo ir lietuvių išei
vių. Lygiai turėjo būti ir lie
tuvių vokiečių pūslėje, kurie 
prievartos keliu buvo su
gaudyti ir išvežti darbams ir 
daugelis jų buvo įjungti ka
riniuose pagelbiniuose dali
niuose, kaip aerodromų dar
bams ir priežiūrai. Galimas 
daiktas yra lietuvių, kurie 
aktyviai dalyvavo iš vienos 
ir kitos pusės ir šios sukak
ties proga galėtų papasakoti 
savo įspūdžius ir išgyveni
mus, kas praturtintų mūsų 
istoriją.

I A I
Šalia kitų iškilmėse dalyva
vo Europos lietuvių vysk. A. 
Deksnys, buvęs diplomatas 
ir p.p. Balickų bičiulis Dr. S. 
Kuzminskas, ir kt.

* * *
Amerikoje BALF’as su

rengė įdomų sutikimą iš so
vietų žvejų laivo pabėgu
siam lietuviui jūrininkui A. 
Žukauskui , kuris laivui su
stojus vienoj Ispanijos salo
je pabėgo. Pabėgėlį globojo 
Ispanijos Raud. Kryžius ir 
juo rūpinosi Amerikos Liet. 
Šalpos Fondas. Leidus įva
žiuoti į JAV, jis ketina pas
toviai čia įsikurti. Pabėgėlis 
yra 19 metų, išaugęs sovie
tinėje dvasioje, bet jautėsi

Canberros LDK 
informacija '

LDC organizavimo komi
tete aktyviai dalyvauja 25 
asmenys.

Nemaža grupė jų prižiūri 
visokias administracines bei 
pagelbines šakas, ir jų dar
bas, nors ir svarbus, liečia 
tik mūsų tarpusavį tvarky
mąsi.

Žemiau išvardinti asme
nys, prižiūrėdami pagrindi
nius padalinius, turi ir turės 
reikalų su organizacijoms ir 
kitais Australijos Lietuvių 
Dienų dalyviais.

TAUTINIAI ŠOKIAI
G. Genys, 7 Rossell Place, 

Flynn ACT 2615
Tel. 97 7489

DAINŲ ŠVENTĖ
L. Žilinskienė, 19 Fairfax 

St., O’Connor ACT 2601
Tel. 48 0466 

nuolat okupacinės priespau
dos slegiamas. Pirma pasi
taikiusia proga jis paspruko 
nuo sovietinio laivo.

♦ * ♦

Londone leidžiamame sa
vaitraštyje gražiai paminė
tas Sydnejuje darbavęsis ir 
neseniai miręs Česlovas 
Liutikas. Rašinio autorius ir 
velionio artimas bičiulis J. 
Vilčinskas.

UDC
TALENTŲ POPIETĖ IR 
JAUNIMO KONCERTAS.

R. Mauragienė, 28 Moodie
St., Farrer ACT 2607.

Tel. 86 2447

MENO / TAUTODAILĖS
PARODA

A. Stepanienė, 5 Bonwick
Place, Garran ACT 2605 ,

Tel. 82 4013

KRAŠTO TARYBA
A. Stepanas, 5 Bonwick

Place, Garran ACT 2605
Tel. 82 4013

RAMOVĖNAI
S. Ratas, 12 Winnecke St.,

Ainsley ACT 2602
Tel. 47 6313

INŽINIERIAI
/ ARCHITEKTAI

K. Makūnas, 38 Dooring
St., Dickson ACT 2602

Tel. 47 3682

SPORTO ŠVENTĖ
N. Pilka, 29 Westgarth

St., O’Connor ACT 2601
Tel. 48 7828

N. METŲ BALIUS
B. Šilinienė, 34 Mclnnes

St., Weston ACT 2611
Tel. 88 6283

Susitiksite daug draugų 
Lietuvių Dienose Canberroje!

1985 m. SKAUTŲ
STOVYKLA

M. Mauragis, 28 Moodie
St., Farrer ACT 2607

Tel. 86 2447

APSIGYVENIMO 
REIKALAI

R. Klegerienė, 37 Miller
St., O’Connor ACT 2601

Tel. 49 1692
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Kai taikos vardan 
išduodame principus

Neseniai (pereitų metų 
pabaigoje) per pasaulį 
persirito demonstracijų 
banga už taiką. Tas neįvyko 
spontaniškai, bet buvo tam 
gerai paruoštų organizato
rių, kuriais pasirūpina So
vietų Sąjunga ir visa inspi
racija ateina iš Maskvos. Ši
tų demonstracijų pagrindas 
yra amerikiečių pasiūlytos ir 
išdėstytos Vak. Europoje 
gynybos raketos, kaip repli
ka prieš sovietines raketas, 
apie kurias visi žinome ir 
prieš jas niekas nedemons
travo. Žinoma, vadovaujant 
principinių nusistatymų 
galvom, tos demonstracijos 
nepadarė siektos įtakos, ir 
pasipriešinimas prieš galimą 
sovietų agresiją pilnai vyk
domas.

Sovietinė revoliucija ir jos 
tolimi užsimojimai domi
nuoti visame pasaulyje ži
nomi dar nuo Lenino laikų. 
Daugelis kultūrininkų ir po
litikų jo pareiškimus priėmė 
kaip nepagrįstą fantaziją, o 
tačiau prieita, kad Lenino 
žodžiai ’’Vakariečiai
patys pasigamins virvę sau 
pasikarti” šiandie jau reali
zuojasi. Ir visa tai vyksta 
kaip tik šventos taikos var
dan. Dėl taikos galima 
padaryti visokių nuolaidų, 
aukoti net ištisas tautas, iš
duoti laisvės ir demokratijos 
principus, dalintis draugiš
kai turimomis technologinė
mis ir karinėmis paslapti
mis, kad tik būtų išlaikytas 
taikingas sugyvenimas ir 
kiekvienas laikytųsi ir žino
tų savo vietą ir ribas.

Agresoriai laikosi kitokių 
principų. Jų dėmesys, kad 
niekas neorganizuotų bet 
kokio pasipriešinimo, kad 
paklustų agresoriaus valiai.

Nuo 1945 iki prez. R. Rea- 
gano sovietams nuolaidos 
pasaulinėje politikoje buvo 
tęsiamos ir buvo prieita prie 
ribos, kad amerikiečiai 

A.A.
ONAI SIMONAITIENEI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame jos vaikus Oną, Juozą,
Ceciliją, Eleną, Bronę ir jų šeimas bei visus artimuosius. •

Jonas ir Elžbieta Černiauskai,
Port Kembla

A.A.
JONUI LĖVERIUI

Kanadoje mirus, jo žmoną Valeriją ir dukrą Gražiną, 
Sydnejuje jo brolį Antaną ir žmoną Onutę Lėverius bei jų 
artimuosius giliai užjaučia ir kartu liūdi

Vincas Suopis

A.A.
ANASTAZIJAI KLEMENIENEI 

mirus nuoširdžią užuojautą išreiškiame jos vyrui Stepui, 
sūnui ir dukrai, su šeimomis ir giminėms.

Newcastle Apylinkės Valdyba

Maskvai tik kapituliuotų, 
Reaganui atėjus į preziden
tus, reikalai pasikeitė: jis, 
pakėlė amerikiečių tautinę 
ambiciją, privertė Ameriką 
kuo skubiau ginkluotis, ir 
atstatyti Amerikos prestižą 
visa me pasaulyje. Dalinai 
prez. Reaganui pavyko, bet 
jo kadencija yra pertrumpas 
laikas, kad jo toli pramatan- 
čios idėjos prigytų ir už 
Amerikos ribų. Galimas 
daiktas, kad šių metų Ame
rikos prezidentiniai rinkimai 
pasauliui parodys amerikie
čių tautinį sąmoningumą ir 
tarptautinės padėties 
įvertinimą. Visi tie taikos 
gaivalai, kaip pastebėta, de
monstruoja ir kovoja už vie
našališką politiką: kad JA V 
yra agresorius ir karo kurs
tytojas, kad Amerika pasto
ja kelią taikos idealui, kad 
Amerika stengiasi apsigink
luoti. Bet niekas iš tų taikos 
kovotojų neprimena Sovietų 
Sąjungos, kuri iki dantų ap
siginklavusi pirmoji grasina 
atominiu karu ir kuri pa
naudoja šitą taikos propa
gandą ne žmonijos gerovei, 
bet tik saviems interesams.

Ar nėra panašios analogi
jos ir mūsų bendruomenėje ? 
Visi siekiame ir stengiamės, 
kad išliktų bendruomenė 
vienalytė, principiniuose 
reikaluose vieninga ir 
sutartinai dirbdami pasiek
tume geresnių rezultatų ne 
tik čia., bet ir pavergtai tė
vynei. Gaila, įvyksta ne tik 
mažų nesusipratimų, bet net 
ir principinių nukrypimų, 
kurie nesiderina su bend
ruomeniniais nusistatymais

MIRUSIEJI
SU TAURIU ŽEMAIČIU 

ATSISVEIKINANT

Prięš keletą savaičių ade- 
laidiškiai išlydėjo paskuti- 
nėn kelionėn Antaną Giniotį, 

bei jos dvasia. Ar dėl šven
tos ramybės turėtume to
kius dalykus nutylėti ir 
viską užmiršus priimti kaip 
normalią eigą? Iš tiesų, yra 
daug reikalų, kurių negali
ma nutylėti arba įvykių pi
giai užmiršti, ypač tokių, 
kurie yra principinės svar
bos.

Ilgai tampytas! dėl bend
ravimo su okupuotos Lietu
vos tautiečiais, pagaliau vi
sas bendravimo reikalas pa
liktas kiekvieno sąmoningo 
lietuvio asmeniškai sąžinei, 
tačiau bendravimas su tau
tos pavergėjo įstaigom pasi
naudojant jų patarnavimais 
net ir laisvame pasaulyje, 
kur galima išsiversti ir be 
jų, jau esmėje yra prasilen
kimas su visais mūsų veiks
nių ir bendruomeniniais 
principais. Gi prasilenkusieji 
ir toliau toleruojami, lyg tai 
būtų bendruomenei atlikę 
labai teigiamą darbą, o tie, 
kurie bando tuos principi
nius nusistatymus ginti ir 
kelti prasilenkimus viešu
mon, stengiamasi net pačių 
viršūnių kuo skubiau nutil
dyti, kad būtų išlaikyta vi
dinė taika ir ramybė. Ar nė
ra tiesioginio panašumo su 
tais visais taikos demons
trantais, kurie tariasi kovoją 
už taiką, o iš tiesų kaip tik 
remia ir palaiko sovietinę 
agresyvią politiką. Baisi pa
gunda yra taika, kurią pikt- 
naudojant galima susilaukti 
priešingų rezultatų. Stebi
mės anų taikos šalininkų 
naivumu, o tačiau aklu sie
kimu vidinės ramybės sten- 
giarnės kovotojus už 
bendruomenės principus 
nutildyti, o prasilenkusius 
nuolankiai paglostyti.

(v.k.)

gražiai nugyvenusį 83 metus 
ir iki paskutiniųjų dienų iš
laikiusį giedrą nuotaiką ir 
blaivų protą.

Velionis buvo ramaus bū
do ir ne dažnai kur maišėsi, 
nes kaip jis prasitardavo 
neturėjęs laiko dykai leisti 
laiko. Pasižymėjo nuostabiu 
darbštumu. Jau brandžiame 
amžiuje ne tik nuo pamatų 
iki stogo perstatė savo apy
senį namą paversdamas jį 
vertinga rezistencija, bet 
visus kambarius apstatė pa
ties padarytais baldais. Iki 
80 metų dienas leido savo 
dirbtuvėlėj, kur gamindavo 
gražių medžio išdirbinių. Ir 
tik peržengęs 80 metų dirb
tuvėlę apleido.

Velionis buvo klasiškas 
žemaičio pavyzdys tarsi iš 
Simono Daukanto ’’Žemaičių 
būdo” paimtas. Niekados 
neskubėjo, bet visad suspė
jo. Kalbėjo iš lėto tartum 
žodžius pasverdamas gražia 
žemaičių tarme, kokią dabar 
retai beišgirsi. Buvo drau
giškas, paslaugus ir mėgo 
švelnų jumorą.

Daugelį metų dirbdamas 
Žemaitijos kooperatyvuose 
buvo su žemaičiais glaudžiai 
suaugęs. Žinojo daug žemai
čių papročių, pasakojimų ir 
kitokios žemaitijados. Gaila,

MUS ATJAUTUSIEMS
Mylimai žmonai ir motinai Veronikai Kazlauskienei 

mirus ir ją amžinajam poilsiui palydint, patyrėme dau
gelio pažįstamų bei draugų nuoširdumą bei atjautimą.

Ačiū Dr. K. Zdaniui už velionei teiktą medicininę 
paslaugą. Ačiū kun. P. Vaseriui ir kun. Dr. P. Daukniui 
už religinius patarnavimus. Kun. P. Vaseriui ir A. Zubrui 
už nekrologus spaudoje. Ačiū už atsisveikinimo žodžius 
A. Grikepelienei, Z. Raudžiui, A. Zubrui ir A. Pociui.

Dėkojame mirusiai pagerbti skyrusiems gėles bei vai
nikus, ta proga aukojusiems šventoms mišioms, Austra
lijos Lietuvių Fondui. Dėkojame mus atjautusiems užuo
jautomis, dalyvavusiems laidotuvėse bei šermenyse. Dė
kui Soc. Moterų Draugijai už šermenų paruošimą.

Kazimieras Kazlauskas ir sūnūs 
Algimantas ir Karolis su šeimomis

PADĖKA

Mūsų mylimai mamytei a.a. Anastazijai Klemenienei 
mirus, nuoširdžiai dėkojame prel. P. Butkui už rožančiaus 
pravedimą, atlaikytas pamaldas ir laidotuvių apeigas. 
Ačiū p. A. Kramiliui už nuoširdų su velione atsisveikini
mo žodį. Dėkojame visiems draugams, bei pažįstamiems, 
lankiusiems velionę ligoje ir gausiai dalyvavusiems lai
dotuvėse. Dėkui visiems, mus skausme užjautusiems 
asmeniškai, laiškais ir per spaudą. Taip pat dėkingi už 
mūsų mamytės pagerbimui skirtas gėles arba jų vietoje 
aukojusiems lietuviškiems reikalams.

Duktė Nijolė, Sūnus Romas
su šeimomis

SKAITYTOJAMS

Visi priimame, kad laik
raštis mums ir visi galime 
juo pasinaudoti pareikšdami 
savo nuomones, pasiskelbti 
arba net priminti, ko bend
ruomenės laikraštyje pasi
gendame. Nežiūrint neatsa
kingų žmonių paskelbtų 
gandų, bendruomenės laik
raštis yra atviras visiems 
skaitytojams ir tautiečiams, 
jeigu jų pasisakymai, suges
tijos ar pranešimai yra pozi
tyvūs mūsų bendruomenei. 
Iki šiolei daugelis šią mintį 
supratoir per Mūsų Pastogės 
puslapius pasiekė tai, ko no
rėjo.

Iš kitos pusės būtina re
dakcijai skubius pra
nešimus, skelbimus ar kito
kią medžiagą, kas būtų 
svarbu, dabar skelbti, bet ne 
po savaitės ar kitos. Gaila, 
daugelis su tuo nesiskaito ir 
vėliau įsitikinę, kad jų rei
kalai nepaskelbti, priekaiš
tauja Mūsų Pastogei ir re
dakcijai, kodėl nepaskelbta.

Atsiminkime, kad šiandie 
Australijos paštas nefunk
cionuoja taip greitai ir tiks
liai, kaip kad buvo prieš dvi
dešimt ar daugiau metų. 
Anksčiau paštas būdavo ne
šiojamas du kartus per die
ną šešias dienas savaitėje, gi 
šiandie išnešiojamas tik 
kartą per dieną ir penkis 

kad nebuvo laiku pasirūpin
ta visa tai, ką iš žemaičių 
buities žinojo, užrašyti.

Liūdesy paliko žmona, 
duktė ir būrys vaikaičių. 
Tegu jam bus lengva Aus
tralijos žemelė.

St.

MIRUSIEJI ADELAIDĖJE

Vien tik per pirmąjį šių 
metų ketvirtį amžinybėn 
palydėjome jau šešis bend
ruomenės narius. Čia pat 
juos paminime: Eugenijus 
Pyragius 51, Jadvyga Luka- 
vičienė 80, Antanas Giniotis 
83 m., Vaclovas Tugaudis 63 
m., Jadvyga Davidavičienė 
66 m., Elena Reisonienė. 
85 m. 

kartus per savaitę. Teisingai 
ir patys australai tvirtina, 
kad paštas sparčiai brangs
ta, o aptarnavimas propor
cingai menkėja. O jeigu bet 
kur nežymioje vietoje 
įvyksta ginčas tarp tarnau
tojų ir tos vietovės, darbuo
tojai pradeda streikuoti, su
stoja beveik visas Australi
jos paštas. Dėl to nukenčia 
pirmoj eilėj įstaigos, bet ne
mažiau ir spauda bei priva
tūs asmenys. Gal kiek pade
da apmokėjus už siuntą spe
cialų mokestį už ’’special 
Delivery”, bet ir tai ne visa
da. Todėl visi skaitytojai, 
organizacijos ar kokie 
iniciatoriai, norį, kad jų rek
lamos, ar skubūs pranešimai 
pasiektų norimus skaityto
jus anksčiau ar bent laiku, 
turi pasiųsti turimą medžia
gą gerokai anksčiau. Juk 
jeigu kas nors numatoma ar 
planuojama, tai ne paskuti
nę dieną, bet gal mėnesiais 
anksčiau. Tai kam delsti ir 
paduoti kritišku laiku? Aną 
savaitę iš Melbourne buvo 
prašoma paskelbti šaulių 
susirinkimą, jaunimo S-gos 
organizuotas futbolo rung
tynes, bet jų redaktorius 
neskelbė, nes tik grįžęs iš 
spaustuvės ir atidavęs 
spaudai norima data laik
raštį, namie rado prisiųstus 
pranešimus. O tokie reikalai 
galimi daug anksčiau pa
siųsti redakcijai ir užtiknn- 
tai bus laiku paskelbta. To
kių ir panašių atvejų redak
cija turi galybę.

Jau, rodos, rodos, keletą 
kartų buvo skelbta, kada 
atiduodama Mūsų Pastogė 
spausdinti ir iki kada lau
kiama skubiai skelbtinos 
medžiaga. Tenka dar pakar
toti: sekančiam numeriui 
skirta skubi medžiaga re
dakciją turi pasiekti iki ant
radienio, o tik po to pa
skelbtoji medžiaga skaity
toją pasieks tik po savaitės. 
Skubūs telefoniniai praneši
mai priimami ir trečiadie
niais ir dar galima juos pa
skelbti ateinančioje laidoje, 
t.y. ruošiamo numerio laido-, 
je. Atsižvelgdamas į prane-
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PRISIMENAME VINCĄ KRĖVĘ
B. MOCKŪNIENĖ

Šiais metais sueina 30 
metų nuo rašytojo - klasiko 
Vinco KRĖVĖS mirties. 
Nedaug lietuvių tauta turi 
iškilių rašytojų,o ypač tokio 
garso kaip Vincas Krėvė.

Tiesa, pokariniame laiko
tarpyje atsirado namžai ta
lentingų žmonių, kurie pra
turtino lietuvių literatūrą 
savo kūryba ir nusipelnė 
pripažinimo bei įvertinimo 
poezijos ir prozos srityse. 
Tačiau naujų klasikų dar 
nesusilaukėm.

Kas gi yra klasikas? Kla
sicizmo vardas yra lotyniš
kas. Romėnams ’’classicus” 
reiškė luomus, paskui 
pilietį mokantį pirmos rūšies 
mokesčius. Pagaliau ’’clas
sicus” imta vartoti netiesio
gine prasme: pirmos rūšies, 
geriausias, paveikslingas.

Literatė ir literatūros 
kritikė Dona Gražytė—-Ma- 
ziliauskienė taip aptaria 
klasiką:

’’Klasikai literatūroje yra 
daugiau, negu iškiliausi ra
šytojai jos istorijoj. Yra ra
šytojų, kurie turi labai di
delę reikšmę periode, kuria
me jie gyvena, turi daug pa
sekėjų ir garbintojų. Praė
jus keliem dešimtmečiam, 
jie pasilieka ilsėtis bibliote
kų lentynose. Juos aplanko 
literatūros profesoriai, stu
dentai, literatūros istorikai. 
Plačiajai skaitytojų miniai 
jie lieka garbingos, bet mig
lotos figūros. Tikrieji klasi
kai turi kažką daugiau. In
tegralią gyvenimo viziją, 
kuri pasidaro kolektyvinės 
žmonių pasąmonės dalis, 
kurioje skirtingos kartos at
pažįsta savo emocines šak
nis, priklausomumą tautai, 
jos istorijai ir mitams. Toks 
yra mūsų literatūros klasi
kas Vincas Krėvė”. Metme
nys, 54 psl., 45 nr.

17 amžiuje prancūzai, įsi
gilinę į antikinius rašytojus, 
pamatė, kad graikų ir romė
nų literatūros nenustojo 
reikšmės per tūkstančius 
metų dėl to, kad jos vaizda
vo žmogų su nesikeičiančia 
prigimtimi, su jo ydomis ir 
dorybėmis.

Toks yra ir Krėvės vaiz
duojamas žmogus. Jam ne
reiškiama nei autoriaus 
simpatija, nei antipatija, kas 
taip yra ryšku romantikų 
kūryboj. Krėvės veikėjai 
yra paprasti, bet kuo nors 
tipingi žmonės.

Kūryboje Krėvė linko į 
gilią senovę, į tautosaką, į 
romantizmą. Tačiau naudo
damas psichologo apdairu
mą ir realisto akylumą, jis 
išlaikė lygsvarą ir išvengė 
nukrypimo į romantizmą. 
Tuo būdu jo personažai išli
ko gyvi, natūralūs žmonės. 
Tas Krėvės talento dvilypu
mas ir iškėlė jį į klasikus.

Krėvės kūryba plačios 
skalės ir pilna kontrastų: čia 
karžygiai ir skerdžiai, iš- 

: minčiai ir piemenys, dvasios 
milžinai ir paprasta kaimo 
bobutė. Rašytojas čia kyla 
galingu aru į dangaus platy
bes, čia nusileidžia į tamsias 
ežero gelmes, tai skamba 
Alaušo varpu, tai rymo pa
laukės liepa ir klausosi po ja 
susėdusių senų žmonių pa
sakojimų. Kitoj apysakoj jau 
porina šventojo Gango mis
tinę pasaką ir skaitytojas 
net nepajunta, kad atsisėdęs 
ant kūrėjo fantazijos sparno 
skrenda į egzotinius rytų 
kraštus ir, lyg užhipnotizuo

tas, mato jam rodomus vaiz
dus ir klausosi sekamų pa
sakų. Krėvė turi magiškos 
galios į skaitytoją. Keliais 
sakiniais jis pajėgia užintri- 
guoti skaitytoją, kad šis ne
bemato ir nebegirdi nieko 
kito tik tai, ką kūrėjas jam 
rodo ar pasakoja, o Krėvės 
vaizdai yra pilni saulės, ra

Vincas Krėvė-Mickevičius >'x- i. e. . 4 • *

BEDIEVIS
VINCAS KRĖVĖ

— Nuilstu, kol nueinu, ir 
mėgstu čia pasėdėti, atsil
sėti. Čia vistiek kaip kapi
nyne. Tokių minčių ateina 
galvon, jog paskui net ste
biesi žmogus.

— Tikrai, tylu ir ramu čia. 
Ir vieta taip pat graži. Malo
nu, kad tokis senas žmogus 
kaip tamista apie mirtį 
galvoji, nepamiršti ir jos 
nesibijai, — pagyrė jį klieri
kas.

— Gražių vietų yra dau
gel. Dar gražesnių yra. O ši
le tylu ir ramu, jei vėjo 
nesti. Bet visdėlto ten ne 
tas. Čia senų amžių žmonės 
guli, milžinai— štai kas yra. 
Kol buvau jaunesnis, man 
nei galvoj jie buvo, o dabar 
mėgstu čia pasėdėti, su jais 
pasiginčyti. Su šio meto 
žmonėmis jau nesusikalbu.

— Tikrai įdomus senelis. 
Jis net su numirusiais moka 
kalbėtis, — nusijuokė į mane 
atsigręžęs klierikas.

Noreika krūptelėjo peti
mi, nusispjovė, ištraukęs 
pypkę iš dantų, ir padaužė 
pirštu kelis kartus kakton, 
rodydamas akimi Vainorą, 
— suprask: senis nenuvokia 
ką kalba.

— Prieš kelerius metus 
buvau stipriai susirgęs. Ilgai 
sirgau; ne visai sirgau, bet 
lengau, — tęsė senelis tyliai, 
lyg sau tik vienam kalbėda
mas. — Visą tada mane 
laužė, mankė, kojas mielino 
ir lyg mane kažkas traukė į 
žemę, kad atsisėstau, atsi
guliau. Maniau — mirsiu, 

mybės ir grožio; jo neišsen
kamos pasakos veikia rami
nančiai, lyg čiurlenantis 
upelio vanduo.

Dėka nepaprastai plataus 
apsiskaitymo, geros atmin
ties ir nuostabios vaizduo
tės, Krėvė rašo vienodai 
lengvai ir įtikinančiai apie 
epochinius Kristaus laikus 

kad jau žemė į save traukia. 
Amžius mano tokis jau 
buvo. Jaunas miršta netikė
tai, o senas turi mirti — kal
ba žmonės; bet tik susergi' 
kiek žmogus, ir manai jau: 
dabar mirsiu. Sunku, vaikei, 
senam. Man tada pasirodė, 
kad aš dar nei negyvenau, 
kad vos vakar tik esu užgi
męs. Nuilsau eidamas nuo 
bičių, atsisėdau pakelėj ant 
kelmelio ir tariau sau: štai, 
medžiai siūbuoja, žolė auga, 
paukščiai skraido, o aš gal 
po kelių dienų nieko nei ma
tysiu, nei girdėsiu, numiręs 
jau gal būsiu... Kažin, ar 
jausiu aš ten ką, ar gal tik 
sudūlėsiu kaip mėšlas. Vai, 
baisu, vaikei, mirti, ir senam 
vaikei, baisu! — tęsė senis: 
— dar baisiau negu jaunam. 
Tasai apsirgęs vis tikisi, kad 
dar nenumirs, pasveiks.

Vos tik taip sau tariau, 
man lyg kas ausin kalba, 
girdžiu aiškių aiškiausiai: 
nemirsi dar, nemirsi! Nuo to 
laiko aš nepreinu šitos vie
tos, kad čia neužeitau!

— Tikrai, čia dažnai vai
denasi, kad tave kažkas 
šaukia. Mano čia palaukėje 
rėželis yra. Kitą kartą arda
mas aiškių aiškiausiai girdi, 
kad tave kažkas vardu šau
kia, jog net nusigręžti žmo
gus. Bet aš manau, kad tai 
tik iš oro vaidenasi, iš karš
čio, — paaiškino Noreika. — 
Tai atsitinka vasaros karš
čiais dažnai ir kitose vietose.

Galite manyti, kad ir man 
tik pasivaideno, bet aš ži- 

Palestinoje (Dangaus ir že
mės sūnūs) ir apie įvykius 
šiaudinėje dzūkų pastogėje. 
Kiekviename kūrinyje te* 
matika pasižymi originalu
mu, personažai autentiški, 
spalvingi. Joks kitas rašyto
jas lietuvių literatūroje neį
vedė į savo kūrybą tokios 
gausybės personažų, kaip 
Krėvė. Tie personažai neiš
dyla iš atminties užvertus 
perskaitytą knygą. Anaip
tol, net šimtui metų nuo gi
mimo praėjus, Krėvės su
kurti charakteriai neblėsta, 
o darosi net ryškesni, pav. 
Pilėnų kunigaikštis Marge- 
ris yra tapęs tautinio iš
didumo ir rezistencijos sim
boliu; Šarūnas - simbolis 
istorijos, kuri turėjo būti. 
Raganius - senosios Lietu
vos atstovas. Net Krėvės 
aras, besąlygiškai troškęs 
laisvės ir kalnų viršūnių, 
mums darosi labai artimas ir 
suprantamas, dažnai net pa
tys save bandom sutapatinti 
su juo, nors, anot Ilonos 
Gražytės—Maziliauskienės, 
labiau gal tiktų mums suta
patinti save su nupenėtomis 
antimis ir kalakutais.

Krėvės kūryboje roman
tinis bruožas labai stiprus. 
Jis pasireiškia dviejuose as
pektuose. ’’Dainavos šalies 
senų žmonių pavadimuose” 
ir ’’Rytų pasakose” Krėvė 
vaizduoja legendarinius 
personažus. Kalba labai 
puošni, artima poezijai. Tai 
romantiko pabėgimas į pra
eitį ir egzotiką, prometiejiš- 
ko individo egzistacija.

’’Šiaudinėj pastogėj” ir 
’’Raganiuje” Krėvė vaizduo
ja paprastų žmonių tikrovę. 
Čia kaimiečiai gyvena 
paskutiniame istorijos mo
mente, kada senoji lietuvių 
religija su monais ir dvasio
mis jau yra praeitis. Krėvei 

t nėra įdomi pasikeitimo rai-' 

nau, kaip jie man kušta au
sin, kad ne tik pasivaideno 
tada man... Bet galgi ir da
bar tik rodosi, — jūs juk 
nieko negirdite?

Noreika neramiai apsidai
rė; paskui, išėmęs iš dantų 
pypkę, vėl nusispjovė ir lū
pas nusišluostė marškinių 
rankove.

— Visai suvaikėjo senis, 
— paaiškino jisai mum. — 
Kalba nei du, nei vienas, 
Užeina jam kaikada...

— Tikrai nuostabus sene
lis, — pritarė klierikas. — 
Aš niekuomet nebūtau tikė
jęs,'kad tokis gali atsirasti 
sodžiuje. Tik ar ne heretikas 
jisai?

Noreika atsikėlė, nuskynė 
smilgą ir ja ėmė valyti rū
kiklį.

— Dar ne tai išgirsite, il
giau su juo pakalbėję.

Visą šitą kalbą mes kalbė
jome tyliai, pusbalsiu; sene
lis negirdėjo, matyti, nieko 
ir manė, kad mes kalbam 
apie numirusius.

— Sako, vaikei, kad tu esi 
labai mokytas, visus moks
lus išėjęs, — kreipėsi senis 
vėl į mane: — sako, kad tu 
daugiau žinai negu kunigas. 
Pasakyk gi tu man, vaikei, 
kodėl, kur tik kapinynas, ten 
vis medžiai auga, žolė želia 
ir kaip dar nubujoja. Ne pas 
mus, sakysim — ’’Šiluose”. 
Žiūri, kitur aplikui nei me
delio, nei žolelės, vieni smil
tynai, o kapinynas žaliuoja ir 
švokščia kaip šilas.

— Aš manau, — todėl, kad 
dažnai žmonės mylėdami. 

da. Jis jos neanalizuoja, tik 
pamini kas vyksta už kaimo 
ribos. Jo kaimiečiai gyvena, 
metų laikų cikluose, užimti 
darbų rūpesčiais, paklusnūs^ 
tradicinei šeimos nierarchi- 
jai, nesipriešina savo liki
mui. Materialinės vertybės 
gerbiamos, bet nestatomos į 
pirmą vietą.

Krėvė yra palikęs didelį 
kultūrinį palikimą: 10 tomų 
raštų, išleistų tarp 1921-30 
metų, prisiminimų aprašy
mų, laiškų ir kt. Šio straips
nelio tikslas nėra nagrinėti 
Krėvės kūrybą, o tik prisi
minti didelę asmenybę, pa
reikšti pagarbą ir dėkingu
mą jo trisdešimtmečio mir
ties proga.

Krėvės talentas buvo ša
kotas ir nesileidžia įsprau
džiamas į vienus, nors ir pa
auksuotus, rėmus. Kalbant 
apie šią didelę asmenybę, 
iškyla trys Krėvės veidai, 
būtent: Krėvė kūrėjas - ra
šytojas, Krėvė pedagogas - 
akademikas ir Krėvė politi
kas - visuomenininkas.

Šiek tiek susipažinę su 
rašytoju, pažvelkim į peda
gogą.

Krėvę akademiką - peda
gogą pirmą kartą sutikau 
1938 m. rudenį Vytauto Di
džiojo U-te Kaune, kur jis 
dėstė visuotinę literatūrą. -

Nors buvau girdėjusi apie 
jo fizinę išvaizdą ne kartą, 
tačiau kažkodėl skaitydama 
jo raštus visada vaizdavausi 
autorių impozantizku milži
nu. Ir štai į antrą auditoriją 
ateina žmogutis vos penkių 
pėdų ūgio, didele galva, iš
plėstomis, lyg nustebu
siomis, akimis. Dirsteli į arti 
poros šimtų studentų audi
toriją ir, vikriai užkopęs 
laiptukais į katedrą, be jo
kios įžangos pradeda skai
tyti visuotinės literatūros 
kursą. Skaitė monotoniškai, 
be sustojimų, žodžiai sekė 
vienas kitą, susiliedami į 
virtinę .ir reikėjo labai ati
džiai klausytis norint 
sugauti mintį.

Auditorijai atrodė abejin
gas, lyg skaitytų kokiems 
daiktams, o ne jauniems 
žmonėms. Pasakojo rašytojų 
biografijas ir 'svarbesnių 
veikalų turinius. Personažus 
būtinai palygindavo su rusų 
rašytojų personažais.

Bus daugiau 

tuos, kurie ten guli palaido
ti, puošia jų kapus, sodina 
ten žolynus, net ir medžius. 
0 kas kapinyne užauga, nie
kas nei šakutės nenulaužia, 
nei vienos gėlės nenuskina, 
nesunaikina.

— Ir aš anksčiau taip ma
niau. Yra net tokių žmonių, 
kurie sako: žemė ten riebi, 
gerai įmėžta, todėl ten 
viskas gerai auga — ir me
džiai ir žolės. Bet aš manau, 
kad netiesa. Mūsų žmogus 
nemėgsta kapinyno, ir retas 
kuris pasodina ten žolynėlį, 
o kad jau medį kokį, nesu nei 
matęs to, nei girdėjęs. Aš 
manau, kad numirę ten gy
vena ir patys žiūri kapinyno. 
Mūsų žmonės mėgsta girias, 
medžius, o numirę gal net 
labiau mėgsta, negu gyvi 
būdami mėgo.

— Užteks tau, dėde, apie 
numirėlius kalbėti! — 
šiurkščiai subarė jį Noreika.
— Teguli jie sau ramiai, o 
mes dar mirti nesirengiam.

— Matai, matai, kaip jis 
nemėgsta, kada aš apie nu
mirėlius kalbu. Jis jau bijo. 
Ir kodėl žmonės jų taip bijo?
— nusistebėjo Vainoras. —
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BIBLIOTEKOJE

Naujai gauta Šaltinių 
Bibliotekai: Dr. Jono Basa
navičiaus spaudos draudimo 
metu Tilžėje redaguotos 
’’Auszros”, Lietuvių Istori
jos Draugijos 1983 m. JA 
V-se perspausdinti du tomai. 
V. Brizgio ’’Žmogus realia
me gyvenime”, Chicago 
1984. M.D. Tamulionytės 
’’Lietuviais norime ir būt”, 
vadovėlis lietuviškai nekal
bantiems, Chicago 1982. 
’’Geografija arba Žemės ap
rašymas”, Chicago 1906. 
’’Lithuanicum”, 
korespondencinis lituanisti
kos kursas Melbourne 1954- 
1955 ir ’’Jaunimo kvieslio” 
1-2 Nr. susegta į vieną ap
lanką. ’’Kronikos Balsas” 
Nr. 4, Chicago 1983. Red. 
Alfonso Tyruolio ’’Vainikas 
— Kryžius — Lelija”, kazi- 
mierinė grožinės literatūros 
antologija, Chicago 1984.

Silvestrui Balčiūnui per
sikeliant į JA V-bes, jam 
priklausančios knygos per jo 
brolį prel. Dr. V. Balčiūną 
perduotos bibliotekai: V. 
Brizgio ”11 Vatikano mintys 
ir lietuviai susirinkime”, 
Putnam 1982. A. Rubšio 
’’Raktas į Senąjį Testamen
tą”, II d., pranašai ir kara
liai, Putnam 1983. A. Geru
čio ’’Lithuania 700 Years”, 
New York 1969. R. Skipičio 
’’Nepriklausomą Lietuvą 
statant”, ’’Nepriklausoma 
Lietuva”. ’’Dainava” 1955- 
1975. J. Girniaus ’’Idealas ir 
laikas”, Chicago 1966. Pr. 
Vaičaičio ’’Rinktinė”, Vilnius 
1956. Ch. Lemcheno ’’Trum
pas rusų - lietuvių kalbų žo
dynas” apie 23.000 žodžių. 
A. Maceinos ’’Bažnyčia ir 
pasaulis”, Chicago 1970. E. 
Juciūtės "Pėdos mirties zo
noje”, Brooklyn 1974, J. 
Ereto ’’Stasys Šalkauskis”, 
Brooklyn 1960. A. Strazdo 
raštai, Vilnius 1957. ’’Daina
va” 25. Moksleivių ateitinin
kų s-gos paruoštas vadovėlis 
’’Jaunučių vadovas”, Chica
go 1969. St. Ylos paruošta 
’’Pažiūrologija”, at-kų pa
saulėžiūros metmenys, 1973. 
’’Akciologija”, 6-sis at-kų 
principas, kursai Dainavoje 
1973. Žemaitės raštų 6 tomų 
komplektas.

Aukojo bibliotekai po $ 10 
Alf. Kontvainis, Id. Matuzo- 
nis. Žurnalų kompl. VI. Bo- 
sikis.

Visiems mūsų bibliotekos 
geradariams nuoširdus lie
tuviškas ačiū.

Bibliotekos vedėjas

DVIGUBAS JUBILIEJUS

Newcastle — Sydney — 
Canberra... Lizdenių gimi
nėj didelis subruzdimas: 
birželio 9 d. švęs savo aš
tuoniasdešimtąjį gimtadienį 
Jonas Lizdenis. Tai gražus 
metų skaičius, ypač, kada 
solenizantas dar pilnas 
energijos ir aktyvus bend- 
ruomeniame gyvenime.

Pavarčius jo gyvenimo 
knygos puslapius randame, 
kad Jonas keliauja iš choro į 
chorą jau 70 metų!

Meilę lietuviškai dainai 
paveldėjo iš tėvų, kurie bu
vo geri dainoriai ir dalyvavo 
choruose.

Jonas augo gausioj šei
moj: penki sūnūs ir penkios 
dukros. Visi buvo balsingi ir 

geri dainoriai jau iš mažens. 
Nepaprastu sutapimu, jų 
šeima sudarė kamerinį cho
rą, susidedantį iš trijų sop
ranų, trijų altų, trijų tenorų 
ir trijų bosų.

Jonas pradėjo dainuoti 
jau būdamas Mažeikių pra
džios mokykloje 1914 m. ir 
nebesiskyrė su lietuviška 
daina ar giesme iki šiol. Lie
tuvoje, kur begyveno, visur 
dalyvavo choruose.

Paminėtini tai Klaipėdos 
Giedotojų Draugijos mišrus 
choras, vedamas A. Vaičiū
no; vėliau A. Mikulskio. 
Kaipėdos ’’Vaidilutės” miš
rus choras, vedamas S. So
deikos. O taip pat ir bažny
tiniame chore, kurį vėliau 
perėmė Grudzinskas. Pagė
gių Gied. D-jos mišriam 
chore, vedamam A. Ilčiuko, 
Pagėgių bažnytiniame cho
re, vedamam K. Kavaliaus
ko (buvęs Sydney ’’Dainos” 
choro chorvedis). 1932-1939

M. K. Čiurlionio Piramidžių sonata
r

Darbininko padėtis
Sov. Sąjungoje

BALYS GAJAUSKAS Tęsinys

Postalininiu laikotarpiu 
kolūkiai atsigavo. Tiesa, dar 
daug jų skurdo, bet kolūkie
čiams už darbą šiek tiek mo
kėjo. Kelis parodomuosius 
kolūkius visokeriopai rėmė 
•valstybė. Tai tikrieji ’’Po
tiomkino kaimai”, į kuriuos 
veža užsieniečius ir kitokius 
svečius apdumti jiems akis. 
Jie pamatys, kad šiame ko
lūkyje valstiečiai neblogai 
gyvena ir manys, kad taip 
visuose. Parvažiavę pasakos 
apie gerą gyvenimą bolševi
kų imperijoje. Šie svečiai 
turi tapti bolševikų propa
gandos skleidėjais.

Per tuos skurdo metus 
valstietis išmoko gana gerai 
įdirbti savo žemės sklypelį, 
nes iš jo turėjo išmisti. Da
bar valstybė pamatė, kad 
pagalbiniai sklypai duoda 
daug žemės ūkio produktų. 
Todėl agituoja valstiečius 
auginti daugiau gyvulių. Ji 
pripažįsta pagalbinių sklypų 
reikšmę visam žemės ūkiui, 
kuris pergyvena gilią krizę. 

m. Pagėgių vyrų cnore, ve
damam V. Šimkaus. Šį chorą 
Jonas kiek laiko ir adminis
travo. Nuolat išgalvodavo 
įvairias tradicijas, kurios ne 
tik likdavo chore, bet pa
sklisdavo ir prigydavo vi
suomenėje.

Vokietijoje Spakenbergo 
stovykloje sutinkam jį dai
nuojantį Verikaičio, o vėliau 
Banaičio vedamam mišriam 
chore. Verikaičiui suorgani
zavus vyrų chorą, sutinkam 
jį ir ten dainuojantį.

Pasiekęs Australiją ir 
apsigyvenęs netoli New
castle tuoj įsijungė į S. Žuko 
vedamą mišrų chorą — 
Newcastle.

Išėjęs pensijon, kiek laiko 
gyveno Sydney, kur dalyva
vo B. Kiverio vedamam 
mišriam chore.

Šiuo metu gyvena Can- 
berroje pas dukrą. Čia V. 
Šimkus, ’’Ramovėnų” pra
šomas. vra subūręs grupelę

Jokia eilinė marksizmo leni
nizmo injekcija nepastato 
ant kojų šio chroniško ligo
nio. Tačiau radikaliau re
formuoti, tai yra atiduoti 
žemės ūkį į valstiečių ran
kas, bolševikai nesiryžta. 
Dogmos ir baimė neleidžia. 
Juk reikėtų prisipažinti, kad 
klydo ir grįžti prie privačios 
nuosavybės. Tuomet tautos 
gali paklausti, kodėl sunai
kinote tiek valstiečių, dėl ko 
tiek kankinote žmones?

Dabar bolševikai ieško 
būdų, kaip išvesti žemės ūkį 
iš aklavietės. Paskutinis 
projektas, kurį jau .keli me
tai dalinai įgyvendina, tai 
labai nedrąsus žingsnis pri
vačios nuosavybės link. Bet, 
gink Dieve, jie to nepripa
žins. Pagal tą projektą šei
mos ir. kitokios valstiečių 

-grupės gaus po sklypą ko
lūkio žemės. Jai apdirbti iš
nuomos mašinas. Kuo geriau 
valstiečiai įdirbs žemę, tuo 
didesnį derlių gaus ir turės 
daugiau pajamų. Tai teorija.

vyrų dainorių, kurių tarpe 
randame ir Joną.

Mielas Jonai, sveikindami 
Tave sukakties proga, linki
me, kad dar daug metų iš 
Tavo krūtinės skambėtų lie
tuviška daina ir giesmė.

Canberros dainorių 
grupelė

PERTH

APYLINKĖS
SUSIRINKIMAS

Balandžio 29 d. įvyko 
Pertho (Vak. Australijoje) 
apylinkės susirinkimas. Ja
me aptarta vietiniai reikalai 
ir išrinkta nauja apylinkės 
Valdyba. Neatsiradus kan
didatų toliau sutiko valdybai 
pirmininkauti p. B. Radzi- 
vanienė ir K. Repševičiūtė iš 
senosios valdybos. Valdybai 
papildyti išrinktas p. J. Čy- 
žas, ir valdybai talkinti su
tiko p. Melva Babarskas.

Anksčiau sėkmingai ir 
plačiai pasireiškusi tautinių 
šokių grupė Šatrija iširusi ir 
svarstyta, kaip tautinių 
šokių grupę atgaivinti. Rei
kalas paliktas išspręsti vie
tos jaunimui.
Velykųmetu pravestos golfo 
pirmenybės. Be vietinių jose 
dalyvavo svečiai iš Canber
ros: O. Pilkienė, Č. Žilins
kas. Taures laimėjo: moterų 
O. Pilkienė iš Canberros ir 
vyrų A. D’Anna ir Č. Žilins
kas iš Canberros.

Pavergtų Tautų Komitete 
Perthe lietuvius atstovauja 
p. A. Statkus.

Perthe lietuvių radijo va
landėlė vyksta du kartus per 
mėnesį beveik kas antrą 
antradienį 6.30 vai. vak. per 
6NR radijo stotį. Valandėles 
praveda beveik išimtinai 
jaunimas.

* - “■>

O praktika? Ir toliau bolše
vikai lankys užsienio javų ir 
kitų žemės ūkio produktų 
rinkas, o valstiečiai vargiai 
durstys galą su galu ir toliau 
vilks savo kolūkinę dalią.

Darbininkai pasaulyje 
kuria profsąjungas savo tei
sėms ginti. Bolševikų impe
rijoje profsąjungas kūrė ne 
darbininkai, o darbdavys — 
bolševikų valdžia. Ji galėjo 
jų nekurti, darbininkai nieko 
nebūtų praradę, o gal tik 
būtų laimėję. Valdžia kūrė 
■profsąjungas ne tam kad jos 
gintų darbininkų reikalus ir 
darytų jai nemalonumus, o 

tam, kad jos gintų valdžids 
reikalus. Bolševikų imperi
joje profsąjungos nė karto 
nekovojo dėl darbininkų at
lyginimo pakėlimo. Jos laiko 
pažabojusios darbininkus 
nuo stichinio pasipriešinimo 
valdžiai. Tai jų pagrindinė 
užduotis. Eidamos ranka 
rankon su valdžia, profsą
jungos kol kas gana sėkmin
gai atlieka tą užduotį. Ap
gaulėmis, pažadais jos sten
giasi sutramdyti streikus, o 
jeigu nepavyksta ir darbi
ninkai išeina į gatves, tai 
bolševikų valdžia pasiunčia 
kariuomenę, kaip tai įvyko 
Chruščiovo laikais Novočer- 
kaske.

Kokia profsąjungų vertė ir 
ar gali jos vadintis darbinin
kų gynėjomis, kai didelė 
dirbančiųjų dalis gauna po 
šimtą rublių ir mažiau per 
mėnesį, o profsąjungos nepa 
judina nei piršto, kad tokią 
padėtį pakeistų? Bolševikų 
imperijoje profsąjungoms 
plati veiklos dirva. Jos tu
rėtų imtis visų kovos prie-

PADĖKA

Sydnejaus Skautų Židinys 
nuoširdžiai dėkoja vienu ar 
kitu būdu prisidėjusiems 
prie Konrado Kavinės vaka
ro ruošimo: talkininkams - 
p.p. Kęstučiui Ankui (garso 
perdavimas), Dr. Beniui 
Vingiliui, Broniui Kiveriui; 
ponioms parėmusioms bufe
tą maisto produktais ar auka 
- Rasa Blansjaar, Mildai Bu- 
kevičienei, Vidai Kabailienei 
($ 4), T. Dambrauskienei, 
Dr. Valentinai Barkienei, 
Magdalenai Migevičienei, 
Veronikai Petniūnienei, Al-* 
donai Stasiūnaitienei (lai- ' 
mingasis durų prizas) ir Al
fai Savickienei ($ 4); per Ži
dinį aukojusiems Lietuvių 
Klubo reikalams: p.p. Elenai 
Bernaitienei ($ 50), Dr. E. 
Šurnienei ($ 20), Antanui 
Kramiliui ($ 10).

Dėkojame taip pat gausiai 
atsilankiusiems tautiečiams 
bei tautietėms, įgalinusiems 
mus atlikti šį gerąjį darbelį - 
paremti Lietuvių Klubą!

LABAI AČIŪ!
Sydnejaus Skautų Židinys 

monių darbininkų gyveni
mui pagerinti. Tačiau jų va
dovai tik skėsčioja rankomis 
ir kartoja seniai išmoktą 
frazę: tiek valstybė nustatė.

Bolševikų propaganda iš 
visų kampų įtikinėja darbi
ninkus, kad valdžia priklau
so jiems ir ką ji daro tai vis
kas darbininkų gerovei. 
Darbininkai turi būti ver
giškai nuolankūs ir paklus
nūs.

Kuo užsiima profsąjun
gos? Pagrindinė, nerašyta jų 
užduotis — sudrausti darbi
ninkus nuo protestų, streikų 
bei demonstracijų. Vakarų 
šalių darbininkams sunku 
suprasti, kodėl bolševikų 
imperijoje darbininkai ne
streikuoja. Bolševikinė pro
paganda sugalvojo labai pa
togų paaiškinimą: darbinin
kai negali kovoti prieš savo 
valdžią, kuri sudaro jiems 
geriausias sąlygas. Iš tiesų, 
bolševikų propaganda, ad
ministracinės priemonės,’ 
saugumas net kariuomenė 
laiko darbininkus geležinėse 
žnyplėse. Turi būti supran
tama, kad tokiomis sunkio
mis sąlygomis streikai ne
dažni. Jei darbininkai su
streikuoja ir žinia pasklinda 
šalies viduje bei pasiekia 
užsienį, tai bolševikų propa
ganda ją neigia, tvirtina, jog 
tai prasimanymas ir šmeiž
tas. Oficialios profsąjungos 
užduotys, kurias jai skiria 
bolševikų valdžia, tai turis
tinių išvykų organizavimas, 
kelialapių į kurortus 
paskirstymas, nario mokes
čio rinkimas ir smulkesnės 
socialinės priemonės.

Balys Gajauskas, Kučino 
konclageris, Permės srityje.

Pabaiga

Pasaulinė. garsenybė so
vietų disidentas mokslinin
kas Dr. A. Sacharov prieš 
penketą metų ištremtas iš 
Maskvos į Gorkij miestą, 
dabar perkeltas į kitą butą 
nežinomoj vietoj. Net ir iš
trėmime A. ir jo žmona Sa
charovai laikomi izoliuoti, 
kad neturėtų kontaktų su 
užsieniu ir su vietiniais gy
ventojais.
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Adelaidės lietuvių radiofone
Šalia mūsų tautinės spau

dos, prieš keletą metų ėmė
me naudotis ir radiju, kaip 
viena labai efektingų komu
nikacijos priemonių. Šiuo 
metu beveik visos didesnės 
lietuvių kolonijos turi nuo
latines vietos radijo progra
mas.

Adelaidėje pirmoji lietu
viška radijo programa buvo 
perduota 1977 m. kovo mėn., 
taigi daugiau negu prieš 
septynerius metus. Nuo pat 
pradžios programos kordi- 
natorius buvo V. Baltutis, 
šioj sryty pralaužęs pirmuo
sius ledus, sukūręs tranclia- 
cijų formą ir sistemą ir šį 
jungą traukęs virš penkerių 
metų. Įsijungęs’į kitą darbą, 
V. Baltutis šias pareigas, 
perdavė L. Gerulaičiui.

Pradžioje radijo pusva
landinės programos būdavo 
duodamos kas antrą savaitę. 
Bet įkūrus valdinę etninę 
radijo stotį, lietuvių prog
ramoms buvo gauta valanda 
laiko. Iki šiol tokių radijo 
programų lietuviams yra 
paruošta apie 370. Tai labai 
įspūdingas skaičius, žinant, 
kad visas šis darbas atlie
kamas savanorių darbinin
kų, kurie už savo trūsą ne
gauna jokio atlyginimo iš
skyrus nuolatinį rūpestį ir 
įsipareigojimą.

Apie Adelaidės lietuvių 
’’radijofono” rūpesčius ir 
džiaugsmus teko pasikalbėti 
su laidų moderatorium ir 
vadovu L. Gerulaičiu ir jo 
nepakeičiama, nuolatine pa- 
gelbininke J. Vaboliene, ku
rių balsus per radiją girdime 
kiekvieną šeštadienio rytą. 
Ant šio dvejetuko pečių fak- 
tinai ir guli visa programų 
parengimo našta. Ar kas 
padės ar ne, programa turi 
būti paruošta ir laiku pri
statyta į radijo stotį. Pasi- 
siūlinančių į talką yra ne
daug. O ir pasižadėjusieji, 
nevisuomet savo žodžio lai
kosi. Todėl, kad nepatekus į 
akligatvį, programos ban
doma sustatyti toli į priekį, 
prisikalbinant talkininkų, iš 
anksto parenkant atitinka
mą muziką, svarbiems įvy
kiams ar minėjimams su
randant paskaitininkus ir 
1.1. Ir visa tai turi būti neat- 
laidžiai, be išsusikinėjimų 
orgaūizuojama kas savaitė, 
ir taip iš metų į metus. Šio 
darbo negalima nei atidėti, 
nei atsiprašyti, kad palauk
tų.

Per visus šiuos metus 
klausytojai įprato girdėti 
lietuviškas transliacijas, bet 
retai išgirstama klausytojų 
nuomonė, kaip jie šias prog
ramas vertina. Kas patinka, 
kas nepatinka ir kokių tu
rėtų pasiūlymų, kad ateity 
radijo laidos būtų įvaires
nės, o ir klausytojams būtų 
maloniau klausyti mėgiamos 
programos. Retkarčiais 
duodama klausytojų pagei
daujamos muzikos. Bet ir čia 
susiduriama su sunkumais. 
Išeivijoje išleista ne tiek jau 
daug plokštelių, kurių muzi
ką galėtume transliuoti per 
radiją, iš Lietuvos gauti 
naujų plokštelių dabar be
veik nėra galimybės. Būtų 
gera, jei klausytojai, turį 
gerų lietuviškų plokštelių 
jas paskolintų radijo vado
vams. Pasidarius įrašus į 
juosteles, plokštelės būtų 
tuojau grąžinamos. Tuo bū
du studija praturtėtų nau
jais muzikos kūriniais, o be 
to suteiktumėm ir kitiem 
galimybę pasidžiaugti gera 

muzika, kiiri šiaip be naudos 
gulėtų privačiose lentynuo- 
se. Ypatingai pageidauja
mos plokštelės ar įrašai į 
juosteles lietuviškų operų. 
Tad ir šiame reikale klausy
tojų pagalba laukiama.

Programų paruošimas yra 
gana sudėtingas ir neleng
vas darbas, kuris atliekamas 
nuo poilsio atitrauktomis 
valandomis. Jų lygis didžia

LIETUVIŠKI
ASMENVARDŽIAITęsinys

Ir tos pavardės yra vyriš
kos giminės, kurios baigiasi 
moteriškos giminės galūnė
mis bei yra adoptuotos pa
vardėmis iš moteriškos gi
minės daiktavardžių: Dulkė, 
Dilba, Kerpė, Pempė, Sme
tona, Rankelė, Varna, Bal- 
bata. Kai tik pavardė, tai 
lietuvio kalbinė sąmonė pri
ima ją vyriškąja gimine: 
atėjo senasis Rankelė; susi
pažinau su jaunaisiais Pelė

domis. Tas pats yra ir su 
labai reta pavarde iš nekat- 
rosios būdvardžio giminės: 
Balta, Dryža. Pvardžių kil
mė labai įvairi.

SENŲJŲ VARDŲ
PAVARDĖS

Didelė dalis lietuvių pa
vardžių yra tiesiog senieji 
prieškrikščioniški vardai ar 
kilusios iš jų. Tai įvyko 
todėl, kad su krikštu atėjo 
nauji vardai iš karto neiš
stūmė senųjų, o figūravo 
greta vienas kito. Galutinai 
įsitvirtinus pavardėms, su
tinkame jų visą eilę iš senų
jų vardų, ypač Žemaitijoje. 
Jų pavyzdžiai: Daunoras, 
Daukantas, Alminas, Aš
mantas, Barvainis, Bytau
tas, Gedvilas, Daugvila, 
Gimbutas, Kantrimas, Ky
bartas, Survila, Sungaila, 

dalimi priklausys nuo klau
sytojų ne vien materialinės 
paramos, bet ir jų įnašo su
darant pačias programas. 
Tik visų sutelktinėmis pas
tangomis programas galėsi
me paruošti tokias, kurių 
bus malonu kiekvienam pa
siklausyti.

Adelaidės lietuvių radijo 
tiesioginiai priklauso ALB 
Adelaidės Apylinkės Valdy-

Paruošė A. Zubras

Mongirdas, Milvydas, Tiš
kus, Radvila, Vizgirda. Tos 
pat rūšies pavardės su kil- 
minėmis bei tėvavardinėmis 
priesagomis: Almenas, But- 
vilonis, Girdžiūnas, Daugvi- 
laitis, Budriūnas.

KRIKŠČIONIŠKŲJŲ
VARDŲ PAVARDĖS

Tos kilmės pavardžių 
labai daug - apie 70 procentų 
visų šiandien sutinkamų. 
Vien tik iš hebraiško Jono 
per įvairius kaimyninių tau
tų tarimo variantus priskai- 
toma Lietuvoje per 500 pa
vardžių. Jų pavyzdžiai: An
ka, Ančys, Januškis, Ivins
kis, Ivoškis, Junokas, Jonai
tis, Jasaitis, Janulaitis, 
Jonikas, Janonis, jasiūnas, 
Ivaškevičius. Iš hebraiško 
Mathias, sulietuvinto Mo-
tiejaus. Mato per 400 pavar
džių- Mataitis, Motiejūnas, šiūnas, Pitrėnas, Pietaris. 
Macijauskas, Macaitis, Ma- Aleksandras yra graikų kal- 
ceina, Mackus, Matulis, Ma- bos dvikamiems vardas: 
teika, Matulionis. Iš Adomo | alekso - saugoti, ginti; and- 
susikūrė Adomaitis, Ado- į ros yra kilmininkas nuo aner 
menas, Adomonis, Adamke-1 - vyras. Aleksandras reikštų 
vičius, Adomavičius. Iš heb- tat gynėjas. Iš to pavardės: 
raiško Danieliaus bus ir Aleksa, Alekna, Aleksiejus, 
mūsų Donelaitis, Donėla. Aleška, Aliokša, Aluškis. Iš 
Baltrus iš Baltramiejaus; Į lotynų benedictus - palai- 
vardas vieno apaštalų. Šis iš mintasis turime Benediktą, 
aramajų kalbos Bar Talmai, Iš jo mūsuose yra 300 pa- 
lotynų adoptuotas Bartholo- 'vardžių: Bendikas, Bemusis,

Mūsų Pastogė Nr. 21, 1984.6.4, psl. 5

bai, kuri priima aukas ir rei
kalui esant finansuoja ”radi- 
jofono” veiklą. Studija yra 
įsikūrusi Lietuvių Namuose
specialiai garso nepralei
džiamom sienom įruoštame 
kambaryje. Klausytojų su
aukotomis lėšomis įsigyta 
gera aparatūra. Bet ja nuo
lat naudojantis, vyksta susi
dėvėjimas. Netolimoj ateity 
kai kuriuos įrengimus teks 
pakeisti naujais. Tikimasi, 
kad klausytojai ir ateityje 
savo aukomis dosniai savo 
radiją parems. Nuo 1983 m. 
liepos mėn. iki šiol aukų 
šiam tikslui yra gauta 1450 
dol.

Radijo vadovai deda visas 
pastangas, kad programos 
būtų maloniai visų klauso
mos. Todėl rūpinamasi, kad į 
jas nepatektų nereikalingo 
pamokslavimo, vietinio ’’po
litikavimo”, negatyvios 
kritikos ir viso to, kas įžeis
tų atskirus asmenis ir keltų 
visuomenėj nesantaiką. 
Programas stengiamasi pa
ruošti pozityvaus pobūdžio, 
liečiančias tautiniai kultūri
nes apraiškas, papildant ži
niomis iš lietuvių gyvenimo 
išeivijoje ir tėvynėje.

Taip pat galvojama ar 
nebūtų verta pasikeisti su
darytomis radijo programo
mis su kitomis kolonijomis. 
Tai sutaupytų darbą ir įneš
tų naujumo. Kai kurios ade- 
laidiškių radijo programos 
buvo perduotos per Ameri-

SACHAROVO MĮSLĖ

Vakaruose pasklido žinia, 
kad Dr. A. Sacharov ir jo 
žmona jau 18 dienų paskelbę 
bado streiką reikalaudami, 
kad būtų išleisti emigruoti į 
Vakarus, ypač Sacharovo 
žmona, kuriai reikalingas 
skubus gydymas. Po to apie 
Sacharovus jokių žinių ne
turima. Nepatikrintais da
viniais remiantis Sacharovai 
perkelti į kitą butą, aklinai 

meus. Pavardės: Baltrūnas, 
Baltrušaitis, Baltrušis, Balt- 
ruška, Baltrukonis. Baltuška 
gali būti kilęs iš būdvardžio 
baltas, bet gal ir Baltruškos 
suprastinimas: r po t lengvai 
gyvojoj kalboj galėjo iškris
ti. Iš graikiško Gregoriaus 
yra lietuviškas Grigas, Gri
gonis, Grigolaitis, Grigoliū- 
nas, Gricius. Graikiškas Ge
orgios, sulietuvintas Jurgis 
yra davęs visą eilę pavar
džių: Jurgutis, Jurgelaitis, 
Jurgėla, Jurkus, Jurkūnas, 
Jurevičius. Iš Andriaus (gr. 
andreios - vyriškas, drąsus) 
turime: Andreikų, Andriušį, 
Andrį, Andriejūną, Andri- 
šiūną, Andriušką, Andže- 
jauską, Andriekų, Endreiką, 
Indreiką, Indriulį. Iš Petro 
(graikų petros - uolos, ak
muo) pavardės: Petrulis, 
Petraitis, Petrikas, Petkus, 
Petryla, Petrašius, Petra-

kos Balsą. Tad gerai pa
ruošta programa ne tik 
teikia pasitenkinimą, bet 
įgalina ją panaudoti ir ne
vien vietiniams reikalams.

Nemaža rūpesčių kelia 
tinkamų programų parengi
mas jaunimui. Tokių keletą 
programų turėjome praei
tyje. Jų galėtų būti dažniau 
ir platesnių. Bet būrelis jau
nimo, ruošiąs šias progra
mas, nevisuomet suranda 
pakankamai medžiagos. Ir 
čia klausytojų pagalba būtų 
pravarti. Kodėl su savo idė
jomis negalėtų ateiti į talką 
Jaunimo S-gai kitos jaunimo 
organizacijos, kaip skautai, 
ateitininkai ir sportininkai? 
Turėdami savo dispozicijoj 
radijo bangas, turėtumėm 
jas visapusiškai ir efektingai 
išnaudoti.

Baigiant šias mintis norė
tųsi prisiminti ir lietuviškų 
radijo programų koordina
torių Leoną Gerulaitį, nese
niai atšventusį savo amžiaus 
60 metų sukaktį. Tai vyras 
pačiame kūrybingume. Tai 
atsekame iš jo paruoštų ra
dijo programų, kurias su 
įdomumu klausome kas 
savaitę. Tikėkime, kad ir 
ateityje dar ilgai jo balsą 
girdėsime, kai šeštadienio 
rytą įsijungsiu! savo radijo 
priimtuvą FM 920 banga, 
šia proga tegu bus leista su
kaktuvininkui palinkėti iš
tvermės ir geros sveikatos.

B. Str.

izoliuoti. Sovietų oficialūs 
organai net apkaltino Ame
rikos vyriausybę, kad sklei
džiamos nepagrįstos žinios 
ir tuo žeminama Sov. S-ga. 
Kai kurie Sacharovų arti
mieji teigia, kad Sacharovai 
galį būti net nužudyti.

Banaitis ir t.t. Iš lotynų žo
džio valens, kilmininko 
valentis - gyvuojantis turi 
me vardus Valentinas, Va
lentas. Iš jų apie 200 pavar
džių: Valančius, Valeišis, 
Vileišis, Valeika, Valiušis, 
Valiuška ir t.t. Martynas 
kildintinas iš romėnų karo 
dievo Mars, kilmininkas 
Martis. To vardo žinomes
nės pavardės: Martinkus, 
Marcinkus, Martišius, 
Martenas, Merčius, Morciū- 
nas, Marcišauskas. Vardas 
Klementas, Klemas yra iš 
lotynų clementius - švelnus, 
malonus. To vardo dažnes
nės pavardės: Klementas, 
Klemas, Klemka, Kliman- 
tas, Klimas, Klimka, Le
mentas.

Nukelta į psl. 6

NAUJA G.L.S.K. VYTIS 
VALDYBA

Balandžio 8 d. Geelonge 
Lietuvių Sporto Klubo Vy
čio visuotiniame metiniame 
susirinkime išrinkta klubo 
valdyba. Susirinkimui pir
mininkavo Juozas Gailius ir 
sekretoriavo Algis Karpavi
čius. Susirinkimas baigtas 
Lietuvos Himnu.

Valdyba pareigomis pasi
skirstė: Stasys Šutas - 
pirmininkas, tel. 783859, 
Genovaitė Valaitienė - vice- 
pirm., tel. 788973, Birutė 
Sutienė - parengimų vadovė, 
tel. 782127, Liudas Bungar- 
da - iždininkas, tel. 783865, 
Kajetonas Starinskas 
sekretorius, tel. 216316.

Korespondencijas siųsti 
sekretoriui 35 Sharp St., 
Newtown, Vic. 3220.
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Sovietai
smerkia tikinčiuosius

Pagal Keston College, ku
ris renka specialias žinias 
/studijas apie religinę buitį 
komunistų kraštuose, 
pranešimą, sovietai pasta
ruoju laiku praplėtė krimi
nalinį įstatymą, nukreiptą 
prieš religiją praktikuojan
čius - tikinčiuosius.

To kriminalinio įstatymo 
nuostatai, kurie liečia ”anti- 
sovietinę agitaciją ir propa
gandą”, yra gąsdinanti ir 
nepaprastai grasinanti jėga. 
Visokie bėgliai / disidentai 
dažnai nuteisiami pagal tuos 
nuostatus.

Anksčiau nuteisdavo 
dviems atvejais: pirmą 
kartą nusikaltę gali būti 
baudžiami laisvės atėmimu 
nuo 6 mėnesių iki 7 metų ir 
papildomu ištrėmimu (kraš
to viduje) nuo 2 iki 5 metų 
(ar be jo). Pakartotinai nu
sikaltus tam pačiam nuosta
tui gresia laisvės atėmimas 
nuo 3 iki 10 metų su papil
domu ištrėmimu (krašto vi- 
dyje) nuo 2 iki 5 metų (ar be 
jo).

Pagal sovietų laikrašti 
’’Vedomosti Verkhovnogo 
Soveta” dabartiniai nuosta
tai ’’antisovietinės agitacijos 
ir propagandos” yra pra
plėsti ir apima: "veiksmus 
ar bet kokią veiklą, kuri fi
nansuojama pinigais ar 
daiktinėmis prekėmis užsie
nio organizacijų ar asmenų, 
reprezentuojančių tas orga
nizacijas”.

Teismo sprendimas už tą- 
papildomą nusižengimą gali 
būti iki 10 metų laisvės atė
mimo, su papildomu ištrė
mimu (krašto viduje) pen- 

keriems metams. Trumpai 
bet kokios rūšies užsienio 
materialinė parama gali būti 
užskaitoma kriminalinio nu
sižengimo apsunkinimu. Net 
ir eiliniai dalykai, kaip džin
sai (jeans) ir tie draudžiami.

Šis naujas įstatymo pra
plėtimas įgalina režimą 
bausti krikščionis stipres- 
nėm legalinėm priemonėm

Liet, asmenvardžiai
Atkelta iš psl. 5

PRIEVARDINĖS
PAVARDĖS

Pavardės, kilusios iš se
nųjų lietuviškų ir kitas kal
bas atėjusių krikščionių 
adoptuotų vardų, yra tautos 
kultūros istorijos epochinės 
apraiškos. Kartu tai dviejų 
skirtingų šaltinių antropo- 
nimai - asmenvardžiai. Žymi 
dalis pavardžių į tuos du 
skyrius neįtelpa. Į trečią 
grupę skirsime pavardes, 
kilusias iš prievardžių, pra
vardžių ar panašiu keliu 
adoptuotus asmenvardžius, 
išvirtusius pavardėmis. Tai 
antroponimai nuo seno var
toti, bet ir šiandien naujai 
sukuriami. Prievardžiai bei 
pseudonimai buvo Vaižgan
tas, Krėvė, Volteras, Litvi
novas, o šiandien 
jie daugelio žmonių sąmonė
je figūruoja kaip pavardės. 
Tokiomis jos įrašytos ir 
istorinėse knygose bei en
ciklopedijose. 

vien už gavimą pinigų ar 
prekių iš užsienio; taip pat 
už siuntimą informacijų už
sieniui apie krikščionių gy
venimą Sovietų Sąjungoje.

Lig šiol sovietai nepajėgė 
užblokuoti savo krašto 
krikščionių nuo užsienio įta
kos ir paramos.

Nauji suvaržymai pri
mygtinai rodo sovietų nepa
jėgumą ir silpnumą sustab
dyti krikščionių tikėjimo 
plitimą savam krašte.

’’The Catholic Weekly”, 
May 9, 1984

KILMINĖS pavardės tai 
kategorijai yra būdingiau
sios. Jos ypač plačiai pažįs
tamos tarp vokiečių, olandų, 
bet ir tarp romanų tautų: 
Paul von Hindenburg, Vin
cent Van Gogh, William 
Vanderbilt, Charles de 
Gaulle. Čia von, van, de 
reiškia iš, kilęs iš. Su laiku 
vokiečių ”von”, prancūzų 
”de” virto didiko kilmės at
žymiu. Mūsuose kilminiai 
prievardžiai su priesagomis 
- iškis, - ėnas, - ietis, - uvis. 
Tos rūšies prievardžiai iš
virtę pavardėmis: Puniškis, 
Simniškis, Kurklietis, Bir
žiška; kilminiai būdvardžiai, 
išlikę prievardžiais - kupiš
kėnas, linkuvis. Labai bend
ro pobūdžio prievardžiai ir iš 
jų pavardės: Miškinis, Kal
nius, Kalnėnas, Duoba (dre
vė) Laukaitis, kita grupė 
pavardžių iš etninių prie
vardžių: Totorius, Švedas, 
Dzūkas, Žemaitis, Švabas,

Sugrįžki, jaunyste... Prisimenate? Ph01°by v-Račkauskas

Kazokas. Jų padaugėja, kai 
įjungiame etninės kilmės 
pavardes su tėvavardinėmis 
priesagomis, patronimus: 
Žemaitaitis, Kuršaitis, Vo
kietaitis, Totoraitis, Kazo- 
kaitis, Lenkaitis, Mozoriū- 
nas, Latvėnas, Gudaitis, 
Gudonis. Tos pat rūšies pat
roniniai su iš slavų kalbos 
adoptuotomis priesagomis: 
Gudauskas, Gudavičius, 

Mazūrevičius, Kazakevičius, 
Lenkauskas.

VERSLINIŲ prievardžių 
pavardės: Bliūdžius, Puo
džius, Puodžiūnas, Audėnas, 
Stikliorius, Balnius, Balnio- 
nist Kubilius, Kubiliūnas, 
Račius, Rataitis, Kalvis, 
Kalvelis, Pyragius, Girnius.

Bus daugiau

BEDIEVIS
Atkeltais- 8

Numiršta mažas vaikas, 
kuris musės dar nenu
skriaudė, ir jau viso so
džiaus moterys bijo iš pir
kios išeiti, vos tik sutemo.

— Nebijau aš nieko, Tik 
nekenčiu mirtį minėti. Dar 
visi mes gyventi norime.

— Žinau gerai, kad visi 
nemėgsta kapinyno. Ir aš 
Eats nemėgau jo, kaijaunas 

uvau. O dabar mėgstu ir 
čia pasėdėti, ir kapinyne; 
nueini ten, lyg viešnagėm

Noreika iškrapštė pypkę 
ir užsikišo už juostos. Klie
rikas tylėjo ir lazdelės galu 

, raižė kažką smėlyje.
— Kas žino, — atsakiau aš 

Noreikai, norėdamas paer
zinti jį ir klieriką: — galgi 
senis tiesą kalba.

— Kokią tiesą? Herezijas, 
bet jie tiesą! — šiurkščiai at
sikirto klierikas ir net suba
rė mane: — o tau gėda šį 
’’mažutį” piktinti.
f— Geras mažutis, — nusi

juokiau aš. — Jonai, ar gir
di? Kunigėlis sako, kad tu 
mažutis, ir tave mudu su 
Vainora piktinava.

Noreika linksmai nusijuo
kė. Sugriebęs pilną saują 
akmenų, jis pavarė juos pa
kalnėn.

— Kas jo, kunigėlio, paiso! 
Jis vistiek kaip vaikas, jau 
nebenuvokia, ką kalba. To
kiam gal jau ir nuodėmės 
nėra.

Toli vėl sugriaudė.
, — Girdite, griaudžia. 
Traukimės namo, kol neuž
lijo. — pasiskubino Noreika. 
— Aš čia užtrukau ir, žiūrėk, 
dabar šieną sulydysiu. Ak, 
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kad tave galas! — pakrapštė 
jisai pakaušį ir neatsisveiki
nęs bėgčiomis nulipo nuo 
kalnelio ir pranyko tarp me
džių.

Senis pakėlė galvą ir tęsė 
dabar balsu savo mąstymus. 
Man atrodė, kad jisai pa
miršo mus, kurie čia sėdim.

— Vai, nemėgau kapiny
no. Neliksma buvo man ten, 
baugu ir koktu... Svetimas 
juk man jisai buvo. O dabar,
— ir senis, dirstelėjęs į ma
ne, balsiai kalbėjo toliau: — 
einu ten, lyg viešnagėn. O 
galgi ir viešnagėn tikrai: juk 
mano amžiaus žmonės bene 
visi ten nusikraustė.

— Argi tu negirdėjai, ką 
aš tau kalbėjau, kad vėlės 
negyvena kapinyne? Taip ir 
šventa Bažnyčia moko. Ar 
gal tu netiki tuo, ko ji moko?

— Tau gi, kunigėli, geriau 
žinoti, ko ji moko. Tu tam ir 
augštus mokslus eini.

— Taigi bažnyčia šventa,
— karščiavosi klierikas: — 
moko, kad vienų žmonių vė
lės danguje, kitų pragare — 
pagal tai, kaip jų žemėje 
buvo gyventa.

Senis pažiūrėjo į kunigėlį, 
supliauškino lūpom, lyg jisai 
ką valgė. Paskui išsiėmė iš 
užančio ragelį, išpylė ant 
nykščio nago tabokos ir su
uostė visą. Nesiskubėdamas 
užkišo ragelį ir vėl įdėjo 
užantin.

— O aš kvailu protu ma- 
manau kitaip negu tu, patsai 
Dievas kaltas, kam tokį man 
protą davė.

Vėl sugriaudė, dar smar
kiau ir arčiau. Draugas no

rėjo dar kažką pasakyti, bet 
aš priėjau ir truktelėjau už 
rankovės.

— Griaudžia, girdi, drau
ge. Eisiva namo, kad neuž
lytų.

Bet jisai neiškentė, kad 
dar nepabartų, senio Vai
noro.

— Ne nūnai —ryt tau 
mirti reikės, o tu Dievą rūs
tini savo kalbomis. Melstaisi 
geriau.

— Na, na! —tempiau jį už 
rankos: — užteks tau, brol, 
kalbėti! Tu jo nepamokysi. 
Tavo visas protas iš knygų, 
o jo pažiūros savos, iš gal
vos, iš širdies...

— Dėde! — pašaukiau jį, 
nes maniau, kad jisai negir
dėjo griaudžiant: — einam 
namo! Girdi — griaudžia.

— Nesiskubėkita, lis dar 
negreitai. Gal naktį kada...

Mudu nulipova nuo kalne
lio, palikusiu ten senį vieną. 
Išėjusiu iš miško, pamatė- 
va, kad šalimis slinko mažas 
debesėlis ir griaudė.

Audra pakilo, tik vėlaus 
vakaro sulaukus, ir siuto 
visą naktį.

LL
Praėjo daugiau kaip sa

vaitė laiko. Mano draugas 
išvažiavo namo; aš jį nuly
dėjau į stotį ir ten viešnagė
jau pas pažįstamus kelias 
dienas.

Kada • aš pėsčias grįžau, 
žmonės jau pradėjo rugius 
pjauti.

Dar neparėjęs namo, su
žinojau, kad Jonas Noreika 
sunkiai serga. Jis tą dieną, 
apie kurią aš esu pasakojęs, 
nubėgęs pievon, gerai iškai
to ir nuvargo, šieną bene
šiodamas, kūgelius bestaty
damas. Suplakęs paskutinę 
plakę, prigulė ant jos trupu

tį pailsėti ir užmigo. Saulė jį 
gerai įkaitino. Atsikėlęs pa
juto, kad jam gelia šoną, ant 
kurio jis gulėjo. Tarėsi nu
gulėjęs. Bet naktį surėmė jį 
tokie diegliai, jog žmonės 
manė, kad gyvas nebelik
siąs, ir net kunigo važinėjo. 
Bet dabar jau pagerėjo, ir 
galima spėti, kad pasveiks.

Žmonės mano, kad jį mo- 
nai užkerėję, kai jisai sėdėjo 
ant Šmėklų kalno.

— Pamatysi, kad ir tave 
dar kažkas pikta ištiks, jei 
lankysi tas vietas. Atmink 
mano žodį! — įspėjo mane 
Šimas Kūdris, kurį aš suti
kau, eidamas šilu, ir kuris 
man visa tai papasakojo. — 
Argi galima klausyti senio, 
kuriam jau nesivaimėja? O 
vėl dievai žino. Kur tik jisai 
savo amžiuje nėra buvęs, 
jis, sako, skersai ir išilgai 
išvaikščiojęs visą pasaulį. 
Gal senis kažką žino!

Ėjova namo ne keliu, bet 
daržais, nes tai buvo arčiau. .
Kaip tik teko eiti per Vaino
rų daržą. Senas Vainoras 
buvo sodely, pas bites. Pa
matęs mudu, pakvietė mane 
užeiti sodelin. Kadangi di
delio darbo vyrams dar ne
buvo, užėjo drauge ir Kūd
ris.

Ten sėdėjo dar vienas vy
riškis, Petras Karpis. Vai
noras rengėsi leisti spiečių 
avilin.

— Suleisim bitukes nau- 
jan naman, ir aš tamistas šių 
metų medumi pavaišinsiu.

— Ar bus dar naudos iš to 
spiečiaus? Juk vėlu jau. Pie
vas nušienavo, rugius pjau
na. Viskas giriose ir laukuo
se jau peržydėjo, — išreiškė 
savo nuomonę Kūdris, kuris 
taip pat turėjo bičių, keletą 
kelmų.

— Žinai, ką seni žmonės 

kalba? - Per. rugius spiečius 
lekia — vyk, o jei per rugie
ną — akmenimi pavaryk. 
Rugius dar tik pradeda 
pjauti, — atsakė jam Vaino
ras ir atidarė avilį.

Buvo tai storo medžio 
kamblys, gana papuvęs. 
Vienas galas, kuris žemiau 
buvo nuleistas, visai išpur- 
pęs ir buvo užlipdytas moliu, 
maišytu su spaliais. Vidury 
tas galas buvo užkaltas len
tele. gus daugiau

SKAITYTOJAMS
Atkelta iš psl. 2 

šėjus ar skelbimų davėjus 
pavėluotų reikalų redakto
rius neskalbia vien tik atsi
žvelgdamas į organizaciją 
ekonomiškai, bet ir supras
damas, kad tokie pavėluoti 
Eranešimai ar skelbimai pa- 
eka visai beprasmiški.
Todėl dar kartą kreipiuosi 

į visus veikėjus, turinčius ką 
pranšti ar paskelbti ką nors 
skubiai ir svarbaus, nelau
kite paskutinės dienos ir pa
siųskite bent savaite anks
čiau ir ypač atsižvelkite, 
kaip funkcionuoja paštas, 
kuriuo tvirtai pasitikėti šio
mis dienomis negalima. Su
prantama, įvairūs praėjusių 
įvykių aprašymai, bendrinės, 
korespondencijos, straips
niai - jie nesensta ir visada 
bus aktualūs bet kada pa
skelbus. Pabrėžiame: jeigu 
su laiku surišti skelbimai, 
korespondencijos ar pana
šios terminuotos publikaci
jos, jeigu jos nepaskelbtos 

' šiame laikrašty, tai visų pir
ma priekaištaukite sau , net 
ne redakcijai.

Jūsų .Redaktorius
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S.K. "Vyčio” susirinkimas Adelaidėje /PORTALE
Klubo metinis visuotinis 

susirinkimas įvyko gegužės 
27 d. Lietuvių Namuose. 
Susirinkime dalyvavo apie 
80 žmonių, iš kurių 56 balsa
vimo teisę turintieji klubo 
nariai. Susirinkimui pirmi
ninkavo V. Marcinkevičius, 
sekretoriavo P. Šątkus.

Kadangi klubo krepšinin
kės turėjo skubėti į pirme
nybių rungtynes, joms pra
šant, susirinkimo darbot
varkės punktai 7 ir 8, liečią 
klubo dalyvavimą šių metų 
Sporto Šventėje Canberroje 
buvo atkelti į darbotvarkės 
pradžią. Klubo pirm. J. Jo- 
navičius padarė įvedamąjį 
pranešimą, paaiškindamas 
esamą padėtį ir painformuo
damas, kad klubo valdyba 
savo posėdyje gegužės 2 d. 
nutarė siūlyti susirinkimui 
nemokėti mums uždėtos 
baudos dėl Vyčio klubo at
stovų nedalyvavimo 
Hobarto suvažiavime. Keli 
po pirmininko kalbėję klubo 
nariai, pritarė valdybos siū
lymui.

Prieš balsuojant į susirin
kimą kreipėsi Adelaidės 
Bendruomenės pirmininkas 
Vytautas Straukas, siūlyda
mas balsavimą atidėti ir 
duoti Adelaidės Apylinkės 
Valdybai laiko tarpininkauti 
tarp Vyčio klubo ir ALFAS 
Valdybos, bandant šį reikalą 
išspręsti abiem pusėm pri
imtinu būdu. Vyčio Valdybai 
pritarus, susirinkimas vien
balsiai priėmė šį pasiūlymą. 

Dovanos
giminėms Lietuvoje

Nauji pakeitimai ir pertvarkymai siuntiniams į Lietuvą 
siųsti: nuo rugpiūčio 1 d. siuntėjas jau negalės sumokėti 
muito. Sena tvarka, sumokant muitą čia, siuntinių už
sakymus priimame iki liepos 16 dienos. Visi seniau 
skelbti mūsų siuntiniai galioja.

Siuntinys No. 2 - 1984.
3 m. šilkinio aksomo suknelei; 3 m. labai geros vilnonės 

medžiagos eilutei; 2 sv. vilnonių siūlų; 3 vilnonės gėlėtos 
skarelės; 1 didelė vilnonė plona gėlėta vakarinė skara; 
nepermatomo nailono medžiaga suknelei; 1 pora 
’’Wrangler” rumbuoto aksomo jeans; 1 pora denim jeans.

Šio siuntinio kaina su muitu ir persiuntimu $450 
Į šį siuntinį dar galima pridėti 7 svarus įvairių prekių. 
Žemiau siūlome keletą naudingesnių dalykų (kaina su 

muitu):
Dirbtinio minko kailis paltui, DeLux, sveria 6 sv.
Jeans, rumbuoto aksomo, ’’Wrangles” arba ’’Levi” 
Vyriškas arba moteriškas megstinis 
Vilnonė arba šilkinė skarelė 
Telscopic lietsargis
Vyriški arba moteriški pusbačiai
Puiki suknelei medžiaga
Šilkinio aksomo medžiaga suknelei, 3 m.
Aksomo medžiaga kostiumui, dvigubo pločio, 3 m.
Angliška vilnonė medžiaga eilutei, 3 m.
Angliška vilnonė medžiaga eilutei, 3 m.
Angliška vilnonė medžiaga eilutei, 3 m.

Šiuos maisto produktus galima siųsti su rūbais: 1 sv. 
arbatos - $ 8,1 sv. nescafes - $ 12, 2 sv. pupelių kavos - $ 
14, 1 sv. šokolado - $ 7, 40 cigarečių - $ 5.

Sudarant siuntinį savo nuožiūra reikia pridėti $ 60 per
siuntimui.

Siunčiame pramogines ir kitokios muzikos plokšteles.

BALTIC STORES & Co
Z. JURAS

11 LONDON LANE, BROMLEY. KENT BRI 4HB, 
ENGLAND.

Tel. 01 4602592

Toliau susirinkimas vyko 
prisilaikant priimtos dar
botvarkės.

Klubo pirmininkas savo 
metinės veiklos pranešime 
paminėjo klubo reprezen
tantų dalyvavimą Pasaulio 
Lietuvių Sporto Žaidynėse, 
kuris bvuo gan sėkmingas. 
'Iš 44-rių Australijos lietuvių 
sportininkų laimėtų meda
lių, adelaidiškai parsivežė 
17-ką, daugiau negu treč
dalį.

1983 m. rugsėjo 18 d. klu
bas turėjo nepaprastą meti
nį susirinkimą, kuriame 
buvo, priimti nauji klubo 
įstatai ir pravesta klubo na
rių registracija. Registraci
jos pasekmėje paaiškėjo, 
kad klubas turėjo 116 narių 
(tas skaičius dabar yra paki
lęs iki 122). Neužsiregistra
vę iki 1983 m. spalio 31 d. 
buvo skaitomi neužintere- 
suotais priklausyti klubui ir 
buvo išbraukti iš narių są
rašo. Klubo Sporto Dienos 
metu pernai, buvo pagerbti 
klubo Garbės nariai, įtei
kiant jiems specialiai paga
mintus ženkliukus. Metų 
pabaigoje klubas dalyvavo 
Sporto Šventėje Hobarte, 
kur mūsų berniukai ir mer
gaitės tapo krepšinio nuga
lėtojais, o vyrai ir moterys 
krepšininkės turėjo pasi
tenkinti trečia vieta.

Pirmininkas toliau dėkojo 
klubo rėmėjams ir mecena
tams, o taip pat ir visai 
Adelaidės lietuvių bendruo-.

$100 
42 
50 
12 
12 
48 
40 
60 
76 
70 
80

100 

menei, materialiniai ir 
moraliniai tvirtai remiančiai. 
Vyčio klubą. Vien išvykai į 
Pas. Liet. Sporto Žaidynes, 
Adelaidės lietuviai klubui 
suaukojo 6000 dolerių.

Baigdamas savo praneši
ma, susirinkimui vįenbalsiai 
pritariant, klubo pirminin
kas įteikė Garbės nario' 
ženklą dviem klubo narėms, 
ponioms A. Vieraitienei ir B. 
Stalbienei, už ilgametes 
Eastangas ir darbą telkiant 

lubui lėšas.
Toliau sekė iždininko Ė. 

Andrijaičio pranešimas iš 
kurio paaiškėjo, kad klubo 
finansai yra neblogoje padė
tyje. Tikimasi, kad metinis, 
tradicinis klubo Vardinių 
Balius, birželio 23 d., tuos fi
nansus dar daugiau sustrip- 
rins.

Pasaulio Lietuvių
Sporto Šventė Australijoje?

PAS. LIET. SPORTO
ŠVENTĖ AUSTRALIJOJE

’’Pasaulio Lietuvio” spor
to skyriaus redaktorius Vy
tautas Grybauskas, turėjo 
Basikalbėjimą su Amerikos 

ALFAS pirmininku ir buv. 
Pas. Liet. Il-sios Sporto 
Šventės vyriausiu vadovu 

| inž. Valdu Adamkum. Pa
liesdamas įvairius sportinius 
reikalus, jis pabrėžė:

’’Pats svarbiausias mūsų 
uždavinys yra sporto sąjū
džio įpilietinimas Lietuvių 
Bendruomenėje ir jos sudė
tyje. Nuo paskirų kraštų, iki 
apylinkių, ryšys turėtų būti 
artimesnis, ir jau pats laikas 
rasti bendravimo kelią. 
Sporto veiklai jaunimas tu
rėtų būti buriamas, skati
namas ir remiamas. O tai 
savaime padėtų sujungti ir 
Bendruomenės eiles. Praė
jusios žaidynės Čikagoje pa
rodė, kad, nepaisant dau
gelio metų pastangų, nepai
sant sporto vadovų prie 
Bendruomenės valdybos, šis 
reikalas dar toli gražu nėra 
tokioje padėtyje, kokios mes 
pageidautume. Vienas di
džiulis žingsnis jau padary
tas: prie naujos P.L.B. Val
dybos sporto vadovas bus 
skiriamas sportinės 
ŠALFAS vadovybės. Šiuo 
nariu, vicepirmininko teisė
mis, yra paskirtas žinomas 
sporto veikėjas čikagietis 
inž. Rimantas Dirvonis.”

Paklaustas V. Adamkus, 
kur bus sekančios Pas. Liet. 
Sporto Žaidynės, nedvejo
damas atsakė: ’’Tik Austra
lijoje”. Taip jis buvo ir man 
neoficialiai pasiūlęs, būnant 
Australijos sportininkų iš
vykos vadovu Čikagoje, kam 
aš tada ir vėliau spaudoje 
pritariau.

Komentuodamas į tuos 
pasiūlymus, Vyt. Grybaus
kas siūlo ŠALFAS tai pa
tvirtinti ir nedelsiant, bend
romis jėgomis, pradėti 
organizavimo darbą. Jis 
sako:

’’Gerai žinome, kiek I-jų ir 
II-jų žaidynių pasisekimui 
padėjo gausus australiečių 
dalyvavimas ir puikus jų 
pasirodymas. III-jų pasise
kimas taip pat priklausys 
nuo Amerikos ir Kanados 
sportininkų dalyvavimo. Jo
kia rinktinė neturėtų būti 
siunčiama. Pavieniai klubai, 
o ypač mūsų pirmenybių 
laimėtojai, turėtų būti ragi-

Po trumpų diskusijų dėl 
padarytų pranešimų susi
rinkimas vienbalsiai patvir
tino klubo valdybos pereitų 
metų veiklą.

Klausimuose ir sumany
muose, buvęs ilgametis klu-‘ 
bo pirmininkas J. Jaunutis 
pasiūlė, kad Sporto Šventės 
vietoje kasmet, vyktų tik 
kas du metai kartu su Lie
tuvių Dienomis. Jautėsi, kad 
dauguma susirinkimo daly
vių laikė šį pasiūlymą prak
tišku ir įgyvendintinu.

Kiti dalyvių pasisakymai 
lietė tik eilinius, vidinius 
klubo reikalus.

Susirinkimas baigtas su- 
giedant Tautos Himną.

Dalyvis

narni, ar patys rasti pakan
kamai drąsos ir pradėti jau 
tokią išvyką organizuoti. 
Juos, savaime aišku, turėtų 
remti JAV ir Kanados 
Bendruomenės ir ŠALFAS 
S-ga, kuri būtų atsakinga už 
visos išvykos koordinavimą. 
Esame tikri, kad australie- 
čiąi, bent organizacijos at
žvilgiu, pasirodys tvirtesni.”

Šiuo reikalu, dar būdamas 
Čikagoje, kalbėjausi su Pas. 
Liet. B-nės Jaunimo S-gos ir 
Sporto vadovais, kurie, be 
išimčių pareiškė, kad sekan
ti pasaulinė lietuvių sporto 
šventė būtų rengiama Aus
tralijoje, kartu su Pas. 
Jaunimo Kongresu. Dabar 
jau aiškiai žinoma, kad Pas. 
Liet. Jaunimo Kongresas 
tikrai įvyks Australijoje. 
Kaip matosi iš spaudos, jau
nimo atstovai savo darbą jau 
pradėjo, registruodami jau
nuolius, tvirtai įsteigdami 
jaunimo skyrius ir pamažu 
ruošdamiesi 1988-jų metų 
Jaunimo Kongresui čia.

Grįžęs iš Amerikos, šiuos 
visus ten gautus pasiūlymus 
referavau buv. a.a. ALFAS 
pirmininkui Vladui Dauda- 
rui. Jis iškeltas Amerikos 
vadovų mintis ir pasiūlymus 
priėmė ir pasakė, kad šis 
klausimas turėtų būti 
įtrauktas į būsimų klubų at
stovų suvažiavimą Canber- 
roje. Iki šiol čia, dar niekas 
šio klausimo neiškėlė ir ne-

Laiškai Redakcijai
Gerbiamas p. Redaktoriau,

Mūsų Pastogės Nr. 18 
(14.5.84) tilpo kun. Dr. Pr. 
Dauknio knygos ’’The 
Resistance of the Catholic 
Church in Lithuania Against 
Religious Persecution’’ ap
žvalga. Savo rašinio pabai
goje jo autorius S.B. siūlo, 
kad Australijos Lietuvių 
Fondas gal galėtų išleisti tos 
knygos papildomą laidą. 
Straipsnio autorių ir ”M.P.” 
skaitytojus norime painfor
muoti, kad kun. Dr. Pr. 
Dauknio knygos išleidimui 
A.L. Fondas jau yra pasky
ręs $ 1000 paramą.

Su pagarba

J. Meiliūnas 
A.L. Fondo sekretorius 

bandė jo svarstyti. Aš ma
nau kaip ir vadovavęs I-jai 
Amerikos lietuvių krepši
ninkų išvykai į Australiją 
inž. V. Adamkus, kad III-ji 
Pas. Liet. Sporto Šventė tu
rėtų būti čia. Matęs pirmą
sias dvi šventes Toronto ir 
Čikagos miestuose ir, 
manau, turėdamas nemažai 
sportinio patyrimo išvykose, 
siūlau:

1. Šį klausimą įtraukti į 
klubų atstovų suvažiavimo 
dienotvarkę Canberroje.

2. ALFAS Valdybai susi
rišti su Šalfas Amerikoje ir 
pradėti šį reikalą detaliau 
gvildenti.

3. Šiuo metu, nežinant, 
kur bus 1988 metų Australi
jos Lietuvių Dienos ir Spor
to Šventė, artimai bendra- 
darabiauti su Krašto V-ba ir 
Australijos Jaunimo S-ga, 
nes daugumas jaunuolių, at
vykstančių į būsimą Jauni
mo Kongresą, bus ir sporti
ninkai, taip kad reiks tikrai 
kartu dirbti ir vienų su ki
tais paruošimus bendrai 
derinti, o gal, daugiau ar 
mažiau, kartu viską ir at
švęsti.

4. Kiek man buvo pa
reikšta, tai, atvažiavusios 
paskiros rinktinės norėtų 
draugiškas rungtynes su
žaisti ir su kitų miestų lietu
viais jų gyvenamuose mies
tuose, tuo pamatant ir dau-

S’au Australijos. Šiuo reika-
, ALFAS vadovaujant, 

klubai turėtų labai artimai 
dirbti.

5. Kaip ir Amerikoje, taip 
ir čia, sporto reikalams at
stovas prie Krašto V-bos, 
gal net vicepirmininko tei
sėmis, turėtų būti skiriamas 
ALFAS V-bos, o ne pačios 
Krašto V-bos pasirenkamas, 
kas tikrai padėtų geresniam 
vienas kitų supratimui ir 
bendradarbiavimui tarp 
bendruomenės ir sportinin
kų.

Linkėdamas našaus 
darbo, tikiu, kad jau pats 
laikas šiuo klausimu susirū
pinti, jį pilnai išnagrinėti ir 
pradėti organizavimo darbi}. 
Pasimokę iš buvusių I-sios ir 
Il-sios Sporto Šventės klai
dų, Australijos lietuviai 
sportininkai tikrai parodys, 
kad ir savuose namuose jie 
nėra prastesni, bet tikrai 
geresni.

Ant. Laukaitis

Laiškas MP Redaktoriui

Teta Serbentą,

Turėjau malonumo pasi
klausyti Jūsų paruoštų jau
nučiams per radio valandė
les.dviejų programų, kurios 
buvo ne tik įdomios pasako
jimo stiliumi ir vaizdingu
mu, bet ir psichologiniu prie 
vaiko dvasios priėjimu. 
Sveikinu Jus kaip tetą Ser
bentą ir kaip radio valan
dėlės vadovę, įnešusią į 
mūsų gyvenimą kultūringu
mo ir giedrios nuotaikos.

S. Mauragienė

NELIKIME SKOLINGI

MŪSŲ PASTOGEI
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LITUANISTINIAI 
KURSAI SYDNEJUJE 

PRAŠO KNYGŲ

Lituanistinių Kursų HSC 
mokiniams Sydnejuje bus 
reikalinga perskaityti kai 
kurias apysakas (short sto
ries) iš įvairių knygų. Dau
guma tų knygų buvo išleista 
prieš kelis, o kitos net prieš 
dvidešimt metų ir jų nebe
galima nusipirkti.

Programos ir Egzaminų 
Komitetas (N.S.W. Švietimo 
Ministerijos žinioje) labai 
prašo visus tautiečius per
žiūrėti savo knygų lentynas 
su lietuviškomis knygomis. 
Jei rasite pas save ką nors iš 
čia išvardintų knygų, prašau 
e s padovanoti Sydnejaus 

tuanistiniams Kursams.
Ieškome šių knygų:
’’Tremties Metai” Lietu

vių Rašytojų Metraštis, 
1947.

’’Sauja Derliaus”.
"Bėgiai” K. Almenas, Ni

da, London 1965
"Šilko Tinklai" A. Baronas.
"Trisdešimt Istorijų Su

augusiems” A. Baronas.
"šventadienis Už Miesto” 

M. Katiliškis, Terra, Chica
go, 1963

’’Angelai ir Nuodėmės” R. 
Spalis, Nida, London, 1963.

’’Rinktinės Novelės” R. 
Spalis,

’’Taikos Rytas” J. Gliaudą.
Dovanotas knygas prašo

me palikti Sydnejaus Lie
tuvių Klube, raštinėje, už
rašant ’’Sydnejaus Lituanis
tiniams Kursams” ir pride
dant aukotojo vardą, pavar
dę ir telefoną. Norint šiuo 
reikalu susisiekti prašome 
skambinti: ' E. Jonaitienė 
telf. 869 1159 ar V. Kabai- 
lienė telf. 438 3931.

Su pagarba ir padėka iš 
anksto.

Sydnejaus Lituanistiniai 
Kursai

SYDNEY RAMOVĖNAMS

Pranešame, kad birželio 
16 d. 12 vai. (šeštadienį), 
Sydney, Martin Place, prie 
australų Nežinomo Kareivio 
paminklo, įvyksta minėji
mas - demonstracija, iš
tremtųjų į Sibirą tragedijai 
paminėti.

Estų, latvių ir lietuvių 
Atsargos Karių organizacijų 
vardu, bus padedami vaini
kai prie paminklo.

Birželio 9 d., šeštadienį,
Pramogų ir parengimų komiteto ini
ciatyva klubas rengia

Programoje vokiečių tautinių šokių 
grupė. Bavariška kalnietiška aplinka ir 

į geras orkestras.
Kviečiame kuo skaitlingiau dalyvauti. 

£ Savo dalyvavimu paskatinsite ir toliau

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

dirbti savanoriškai susidariusį klubo 
PRAMOGŲ IR PARENGIMŲ 
KOMITETĄ.
Pradžia 7.30 vai.
Įėjimas 5 doleriai asmeniui.

Primename klubo nariams, kad vėl 
atėjo laikas susimokėti klubo nario 
metinį mokestį 20 dolerių. Malonėkite 
savo pareigą atlikti.

Atsiminkime, kad čia yra 
atstovaujami ne tik ramo- 
vėnai, bet ir visi Sydney 
lietuviai. Prašome visus ra- 
movėnus ir visuomenę kuo 
skaitlingiausiai šioje de
monstracijoje dalyvauti. 
Ypač prašome ir laukiame 
ponių ir panelių, pasipuošu
sių tautiniais drabužiais.

Sydney ’’Ramovė” Valdyba

Skaitėme apie Vasario 16 
gimnaziją Vokietijoje. 
Dabar pasiekė žinia, kad ne
trukus bus pradedamas sta
tyti gimnazijos mokslei
viams berniukų bendrabu
tis. Vak. Vokietijos federa
linė ir Hesseno valstijos vy
riausybės tam paskyrė tris 
su puse bilijono Vokietijos D 
markių. Tikimasi, prie sta
tybos gyvai prisidės ir lais
vojo pasaulio lietuviai savo 
aukomis.

Mūsų gerb. Česlovui Liu
tikui mirus vietoj gėlių Mū
sų Pastogei skiriame $ 10 
nuo T. ir K. Klupšų ir $ 10 
nuo G. Gasiūnienės. Nuošir
dus ačiū.

jjv ' ■■ mji;-

Melbourno Lietuvių Sporto Klubas VARPAS maloniai kviečia 
atsilankyti į mūsų

METINĮ BALIŲ

Trėmimų minėjimai
SYDNEY

TRĖMIMŲ MINĖJIMAS

birželio 9 d., šeštadienį, 7.30 vai. vak.
MELBOURNO LIETUVIŲ NAMUOSE

Gros puiki muzika ir bus paruošta skani vakarienė. Bilietus už
sisakyti pas A. Skimbirauską tel. 439 3043 arba R. Ragauską tel. 
583 6574. Kaina $ 12 asmeniui.

MLSK Varpas Valdyba

Birželio 17 d., sekmadienį, 
4 vai. N.S.W. Jungtinis Bal
tų Komitetas rengia trėmi
mų minėjimą - koncertą 
Latvių Namuose, 32 Parnell 
St. Strathfield.

Paskaitą skaitys

Aukos VISUR

P- 
Zhouand, buvęs Afganistano 
aukščiausio teismo teisėjas, 
kuriam pasisekė pasiekti 
laisvąjį pasaulį.

Koncertinėje dalyje pasi
rodys lietuvių, latvių ir esių

Jungtinis Baltų Komite
tas kviečia visus lietuvius 
skaitlingai dalyvauti šiuose 
parengimuose, prisimenant 
skaudžius birželio mėnesio 
įvykius, savo žuvusius ir iš
tremtus brolius ir seseris, ir 
tebesitęsiančią pavergtos 
tėvynės tragediją.

V PafaSinc

J NSW Jungtinio Baltų Ko
miteto vicepirmininkas

BIRŽELIO TRĖMIMŲ 
MINĖJIMAS

Mūsų Pastogei 
"MŪSŲ PASTOGEI” 

AUKOJO
O. Baužienė SA $ 100
K. Makūnas ACTS 5
G. Žemkalnis VIC$ 25
J. Mergl QLDS 5
M. Slavėnienė NSW $ 5
V.Juod. NSW $ 5
V. Petrėnas SA $ 5
K. Burneikis NSW $ 5
G. Bakšienė QLDS 30
S. Butkus aukos iš
Newcastle pagerb. a.a.
Alf. Šerną NSW $ 159
J. Kalpokas VIC$ 5
E. Saženis VICS 10
J. Bartkevičius NSW $ 5
J. Knulys NSW $ 5
J.Jurkūnas NSW $ 5
Antanas Kutka NSW $ 5
Br. Dambrauskas NSW $ 5
V. Patašius NSW $ 10
M. Gailiūnas NSW $ 10
B. Šumila ACT $ 10
V. Mikelaitis TAS $ 15
J. Gailius VIC$ 21
G. Van Hoof VIC$ 5
K.J. Pauliukėnai NSW $ 20
V. Karpavičius NSW $ 20
A.V. Saudargas NSW $ 10
J. Kušleika NSW $ 10
K. Burneikis NSW $ 20
Aukos surinktos per Syd.
L. Kl. biblioteką mirus
Č. Liutikui NSW $ 95
D.S. Skoruliai NSW $ 10
V.A. Kardelis NSW $ 10
M. Burneikienė WA $ 30
F. Borumas ACTS 10
E. Šidlauskas VICS 5

SOLIDARUMO
MOKESTIS

Solidarumo mokestis, kurį 
mes dabar vadiname tauti
niu bendruomeniniu mokes
čiu, yra tik $ 2 metams. Taip 
nedidelis, o taip sunku jį iš
rinkti, taip mažai yra susi
mokėję šį mokestį. Kai jo 
paprašai, beveik niekas ne
atsisako sumokėti, bet kad 
tų prašančiųjų taip maža. 
Buvome nutarę prašyti, kad 
kiekvienas Tarybos narys 
pasiimtų tą darbą - rinkti 
solidarumo mokestį. Ne visi 
sutiko, o tie, kurie sutiko, ne

TURITE ATLIEKAMŲ 
BALDŲ?

Vos tik įžengusi į savo įsi
gytus namus jauna lietuvių 
porelė kreipiasi į tautiečius 
dovanoti arba prieinama 
kaina parduoti vartotų ar 
atliekamų baldų, kad grįžę 
po darbų savo namuose at
sisėstų ar prigultų. Galį šiuo 
atveju padėti su pasiūlymais 
skambinti Mūsų Pastogės 
redakcijai 709 8395. Sutartu 
laiku baldai bus atsiimti.

ilgai tęsėjo, išskyrus vieną 
kitą kuris nepavargo. Renka 
ir bibliotekos vedėjas pas 
kurį galima kiekvieną sek
madienį susimokėti. Turime 
keletą ir tokių, kurie susi
mokėjo už dešimtis metų iš 
anksto, ir ramia sąžine gy
vena tuo reikalu nesirūpin
dami. Ačiū jiems.

Sydnejaus Apylinkės 
Valdyba, norėdama daugiau 
surinkti nario mokesčio, nu
tarė kiekvienos tautinės 
šventės progą rinkti solida
rumo mokestį.

Mieli tautiečiai, Jūs 
pamatysite atskirą solida
rumo mokesčio stalelį priei
kite prie jo ir susimokėkite 
savo nario mokestį. Taip bus 
ir Jums ir mums lengviau.

Sydnejaus Apylinkės 
Valdyba

MELBOURNO

meninės pajėgos, jų tarpe 
choras "Daina”, vadovauja
mas p. Br. Kiverio.

Minėjimo metu Latvių 
Namuose vyks p. Kruminš 
suorganizuota lietuvių, lat
vių ir estų dailininkų meno 
paroda. Jos atidarymas - 3 
vai., vieną valandą prieš 
koncerto pradžią.

PENSININKAMS

Europos parlamentariniai 
rinkimai įvyks birželio 17 d. 
visoje Europoje. Jau dabar 
vyksta rinkiminė kampani
ja. Muenchene

tokia kampanija. įvyko 
neseniai. Čia dalyvavo 
Jungtinės Europos organi
zacijos pirm. Dr. Otto von 
•Habsburg, didelis lietuvių 
draugas, vysk. Dr. A. Deks- 
nys, diplomatas Dr. A. Ge
rutis iš Šveicarijos, Vasario 
16 gimnazijos taut, šokių 
grupė ir kt.

Minėjimą ruošia Tautos 
Fondo Atstovybė šia tvar
ka:

Birželio 10 d., sekmadienį, 
11.30 vai. iškilmingos šv. 
Mišios už mūsų tautos au
kas. Mišias laikys prel. P. 
Butkus, MBE, giedant ’’Dai
nos” chorui vad. Br. Kive- 
riui, St. Joachims bažnyčioje 
Lidcombe.

3 vai. viešas minėjimas 
Lietuvių Klube. Įdomią pas
kaitą skaitys Vytautas Pa
tašius, Jaunimo deklamaci
jos, savos kūrybos skaitys 
poetas Juozas Almis Jūra- 
gis, dainuos ’’Dainos” cho
ras, vad. Br. Kiveriui ir Bi
rutei Aleknaitei.

Nuoširdžiai kviečiame 
Sydnejaus ir apylinkių tau
tiečius gausiai dalyvauti pa
maldose ir minėjime.

Tautos Fondo Atstovybė 
Sydney — Australija

Mieliams aukotojams ta
riama nuoširdų Ačiū.

"Mūsų Pastogės’’ 
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Pranešame, kad mėnesi
nis pensininkų Sąjungos su
sirinkimas įvyks birželio 5 d. 
12 vai. Melb. Lietuvių Klu-: 
be, bus renkamas metinis 
pensininkų mokestis, ta: 
proga prašoma narių atsi
nešti lėkštę su užkandžiais, 
kava ir arbata bus gaunama 
vietoje. Susirinkimo metu 
bus iškeltos įdomios aktua
lijos, kaip pensininkams 
praleisti niūrias žiemos die
nas... Susirinkimo metu 
klubo baras bus atidarytas. 
Kviečiame narius skaitlingai Redakcija rašinius taiso ir 
dalyvauti. Melb Pensininkų i 

Sąjungos V-ba

Prenumerata: 
Australijoje metams $20

- - ■ ■■ rašinius taiso ir Užsienyje paprastu paštu $24 
i skelbia savo nuožiūra. Už skel- Oro paštu į N. Zelandiją $ 35 
į bimų turinį neatsakoma. Oro paštu kitur $50
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