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PARLAMENTE
PABALTIEČIAI PAS 
MINISTERĮ PIRMININKĄ 

BOB HAWKE

Federalinė Baltų Taryba 
(Baltic Council of Australia) 
pasikvietusi Krašto Valdybų 
pirmininkus ir pabaltiečių 
atstovus iš kitų Australijos 
vietovių, gegužės 30 d. Can- 
berroje, Lietuvių Klube tu
rėjo posėdį kuriame aptarė 
savo veiklą. Iš lietuvių pusės 
tame posėdyje dalyvavo Kr. 
V-bos pirmininkas V. Buke- 
vičius, vicepirmininkas ir 
Fed. Baltų Tarybos narys 
Dr. B. Vingilis, Baltų Tary
bos nariai K. Stašionis ir L. 
Cox, iš Melbourne Baltų 
Komiteto pirmininkas A. 
Žilinskas ir iš Tasmanijos 
’’Baltic News” redaktorius 
A. Taškūnas.

Vienas iš pagrindinių Bal
tų Tarybos tikslų dabar yra 
pravesti Australijos parla
mente, Atstovų Rūmuose ir 
Senate rezoliuciją, liečiančią 
Baltijos kraštų apsisprendi
mo teisę ir žmogaus teisių 
įgyvendinimą Pabaltyje. Ta 
>roga ministeris pirminin
kas priėmė Pabaltiečių de- 
egaciją, kuriai vadovavo 
red. Baltų Tarybos pirmi

ninkas latvis Janis Ritenis; 
lietuvius toje delegacijoje 
atstovavo Dr. B. Vingilis. 
Mr. Hawke labai šiltai priė
mė pabaltiečius ir pareiškė, 
kad žmogaus teisių klausi
mas jam labai rūpi; jis pats 
yra buvęs Maskvoje ir gerai 
žino, kad Sovietų Sąjungoje 
žmogaus teisės neegzistuo
ja. Jis yra gerai susipažinęs 
su pabaltiečių byla ir jų 
kraštų tragedija. Jo vyriau
sybė visuomet ir visuose 

Australijos Baltų Tarybos delegacija pas min. pirm. Mr. R. Hawke. Nuotrau
koje iš k.: V. Koskins (latv.), J. Ritenis, pirm, (latv.), min. pirm. R. Hawke, Dr. 
B. Vingilis (liet.), J. Piepins (latv.), J. Peedo (ėst.).

krabuose palaikys Žmogaus 
Teisių įgyvendinimo princi
pus.

Pabaltiečių delegacijos 
priėmimas užtruko pusę va
landos.

Delegacija taip pat aplan
kė • i ir opozicijos vadą 
Andrew Peacock ir De
mokratų partijos vadą sena
torių Don Chipp; abu labai 
palankiai išklausė pabaltie
čių pageidavimus ir pažadė
jo visokeriopą pagalbą.

Vakare Canberros Klube 
įvyko bendri pietūs su aus
tralų parlamentarais. Viso 
dalyvavo 25 pabaltiečiai ir 
apie 20 parlamentarų, maž
daug pusė darbiečių ir pusė 
opozicijos atstovų. Jų tarpe 
buvo aviacijos ministeris 
Kim Beazley, opozicijos va
das Andrew Peacock, sena
toriai: Graham Richardson, 
Peter_Baume, Colin Mason 
ir eilė kitų atstovų bei seni-' 
torių. Pietų metu kalbėjo 
min. K. Beazley, Baltų Tar. 
p-kas J. Ritenis, sen. P. 
Baume, opozicijos vadas A. 
Peacock ir gale darbiečių 
sen. Graham Richardson. 
Kas buvo svarbiausia, tai, 
kad visos partijos, tiek dar- 
biečiai, tiek liberalai žadėjo 
paremti abejuose Parla
mento rūmuose pabaltiečių 
Žmogaus Teisių rezoliuciją 
ir ją laikyti aukščiau virš 
pavienių partijų politikos.

Turime dabar daug vilčių, 
kad rezoliucija Pabaltijo 
Kraštų Žmogaus Teisių įgy
vendinimo reikalu bus pra
vesta greitu laiku Atstovų ir 
Senato Rūmuose.

Šis kontaktas su australų 
parlamentarais yra labai

14 JUNE 1941-
svarbus įvykis mūsų politi
nėje veikloje ir ypatingai, 
prayedus rezoliuciją pabal
tiečiai turės didesnį atspa
ros punktą kreiptis į austra
lų vyriausybę dėl mūsų disi
dentų, ar priespaudos Pa
baltijo kraštuose. Federali
nė Baltų Taryba stengsis 
kasmet tęsti tokį sėkmingą 
bendradarbiavimą su Aus
tralijos vyriausybe ir parla
mentu.

Pasikalbėjus su parla
mentarais dėl Tautų Apsi
sprendimo Teisės, pasirodė, 
kad daugumas iš jų abejoja, 
ar yra naudinga šiuo metu 
kelti Pabaltijo kraštų klau
simą Jungtinių Tautų pilna
ties sesijoje. Tai reikėtų iš
kelti tik tuo atveju, jeigu 
būtų galimybės tai pravesti. 
Šiuo laiku trečiasis pasaulis 
(the Third World) nėra tin
kamai susipažinęs su Pabal
tijo kraštų byla. Reikia su
prasti, kad trečiojo pasaulio 
valstybės daugumoje atsi
rado po II pasaulinio karo ir 
neatsimena bei nežino So
vietų Sąjungos brutualaus 
užgrobimo Pabaltijo valsty
bių. Čia ir yra svarbus už
davinys mūsų veiksniams ir 
mums draugiškų kraštų vy
riausybėms supažindinti 
trečiąjį pasaulį su Pabaltijo 
valstybių tragedija ir aplin
kybėmis, kada tai įvyko. Tik 
tuome mes galime tikėtis 
gauti Trečiojo Pasaulio pa
ramos mūsų laisvės bylai.

V. Bukevičius 
ALB Krašto Valdybos 

pirmininkas

Amerikoje pagaminti 
nauji skiepai pries kepenų 
ligą hepatitis. Skienai jau iš
bandyti ir pasirodė labai 
sėkmingi. Hepatitis yra 
labai pavojinga liga, išplitusi 
visame pasaulyje.

***

Premija
DANGUOLEI 

KERAITYTEI

Australijos meno pasau
lyje plačiai žinoma Robin 
Hood konkursinė paroda ir 
šiais metais vyksta Sydne- 
juje. Joje šių metų pirmą 
premiją laimėjo jauna daili
ninkė lietuvaitė DANGUO
LĖ KERAITYTĖ už akri
linį kūrinį ’’Take Plunge”. 
Jau nuo anksčiau dail. D. 
Keraitytė žinoma Sydnejaus 
meno sluoksniuose, bet šiais 
metais ji iškilo į viršūnes.

Sveikiname Danguolę ir 
linkime kopti meno laiptais 
dar aukščiau. Tikimės, kad 
apie Tave girdėsime dar 
daugiau!

Irako - Irano konfliktas 
galįs išsivystyti į plataus 
masto karą, kai Irakas nese
niai pradėjo bambarduoti ir 
skandinti ir neutralių vals
tybių prekinius laivus Persų 
įlankoje. JAV ypač susi
rūpinusios, kad nenutrūktų 
naftos tiekimas iš Irano ir 
Kuvait. Iranas net ketina 
atakuoti naftos šaltinius ki
tuose arabų kraštuose, jei su 

karo eigoje tie kraštai 
nesiliaus ekonomiškai rėmę 
Irako.
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Trėmimai — kam?
Jau virš keturiasdešimt 

metų susirenkame uždarai 
ar net viešai demonstruoda
mi paminėti masinių trėmi
mų, kuriuos nepraėjus nė 
metams po sovietinės oku
pacijos visame Pabaltijy su 
didžiausiu brutalumu pra
vedė sovietai. Ir šiandie su 
dideliu nerimu ir rūpesčiu 
klausiame: kam visa tai ir už 
ką? Juk okupantas neturėjo 
už ką keršyti: okupacija 
įvyko be pasipriešinimo, 
netgi kai kurių vietinių ele
mentų buvo pasitikti su gė
lėmis. Vengiant kraujo pra
liejimo iš abiejų pusių su 
viltimi tikėta, kad ir okupa
cinėse sąlygose bus galima 
išlikti ir rasti sugyvenimo 
būdą, juo labiau, kad antra
sis pasaulinis karas buvo vos 
prasidėjęs, nors viltis temdė 
Hitlerio staigūs proveržiai ir 
iki tol atsiekti laimėjimai. 
Vis tiek laikas buvo nepas
tovus ir Europgs okupavi
mas dar nereiškė viso pa
saulio pavergimo. Iš kitos 
pusės tiek Hitleris, pradėjęs 
karą, tikėjosi užtikrinti vo
kiečių Reichui tūkstantį 
metų. Be abejo, greičiausia 
tuo patikėjo ir Stalinas, su
sidėjęs su Hitleriu.

Su Stalinu rusiškasis na
cionalizmas po revoliucinio 
sąmyšio greitai buvo atgai
vintas ir Sovietų Sąjungai 
rūpėjo be karo laimėtus im
perijos pakraščius kaip gali
ma greičiau surusinti, kad 
bet kokiu atveju ateityje 
rusams pavergtos tautelės 
nesudarytų bereikalingų 
rūpesčių. Dar prieš di
džiuosius trėmimus sovieti
nė spauda rašė, kad 
pradėjęs Pabaltijy šeimi
ninkauti caras Petras Didy
sis padaręs didžiulę klaidą 
palikęs pabaltiečius savo 
vietose. Galima buvo nu
jausti, kuo pabaltiečių atei
tis kvepia. Tačiau niekas 
nesitikėjo tokio tautų geno

Nepriklausomybės kovų kūrėjui savanoriui 
A.A.

PETRUI VELIONIŠKIUI 
mirus, jo dukrą Oną Pilkienę ir sūnus, čeičių šeimą, 
gimines ir artimuosius skausmo valandoje užjaučiame ir 
kartu liūdime.

LKVS Ramovės Canberros Skyrius

A.A.
PETRUI VELIONIŠKIUI

mirus, jo žmoną Leonardą, dukteris Oną Pilkienę, Liliją 
Čeičienę su šeimomis ir gimines bei artimuosius giliai 
užjaučiame.

Canberros Apylinkės Valdyba

A.A.
VALERIJAI BIRIETIENEI 

mirus, gilią užuojautą reiškiame jos liūdinčiai šeimai - 
dukroms, sūnums, vaikaičiams ir visiems artimiesiems.

Sydnejaus Savaitgalio Mokykla

cido ir ir tai dvidešimtame 
amžiuje krašto viduje taikos 
metais! Kaip žinia, Stalinas 
(o vėliau ir po jo sekusieji 
sovietų valdovai) nesiskaitė 
su priemonėmis ir savo 
užsimojimus vykdė bet 
kokia kaina.

Pirmiesiems trėmimams 
Stalinas pasirinko labai pa
togų laiką: visas pasaulis 
susirūpinęs karo eiga, visai 
nesidomėjo, kas vyksta So
vietų S-gos viduje. Todėl 
pasaulyje dėl tų trėmimų 
beveik nė šuva nesulojo, o 
vėliau vokiečiams išstūmus 
rusus paskleistas žinias pa
saulis palaikė vokiečių pro
paganda.

Lygiai tas pats Stalinas 
pasirinko sau patogų laiką ir 
antrai pabaltiečių trėmimų 
bangai 1948 metais. 
Kalinės ir tremtinės Elenos 
Juciūtės liudijimu, 1948 me
tų trėmimai buvo dar bai
sesni ir tremtiniais gausesni 
fžiūr. jos knygą "Igarkos 
naujamiestis"). Net ir patys 
pabaltiečiai pabėgėliai apie 
tai savu laiku nebuvo girdė
ję. Vakariečiai, tik po karo 
apsvaigę pergale ir susirū
pinę skubiu karo žaizdų gy
dytinu nesidomėjo, ką rusai 
daro savo viduje, o jeigu ir 
būtų pasiekusios reikiamas 
ausis žinios, nieko nebūtų 
pasiekta, nes kaip tik tuo 
metu tarp sovietų ir vaka
riečių vyko nesugriaunama 
bičiulystė ir iki atsidavimo 
nuolankiausias sovietams 
pataikavimas.

Tai tokia istorija. Iš tiesų, 
tie trėmimai tebevyksta ne
nutrūkstamai ir šiandie, tik 
jau ne tokiomis masėmis, o 
įvedus teismų procedūrą, 
kur visi sprendimai yra vie
našališki - režimo naudai. 
Įsidėmėtina dar ir tai, kad 
nuteistieji ypač už tariamus 
prasižengimus valdžiai, 
išimtinai išvežiami į Rusijos 

gilumą. 0 juk, rodos, ant 
popieriaus galioja pas sovie
tus taip vadinamos autoni- 
minės respublikos, kurios 
galėtų tokius reikalaus ir 
savo viduje susitvarkyti.

Tad kam tie trėmimai? 
Ideologiškais sumetimais? 
Juk buvo tremiami ne tik 
taip vadinamieji buržujai, 
bet ir paprasčiausi darbi
ninkai, katalikai ir komunis
tai. Žodžiu, ne tarp tokių 
reikia ieškoti trėmimų prie
žasties. Iš tiesų, tėra dar 
viena žmonių kategorija, 
galinti būti kliūtimi rusiš
kąją! politikai - tai susipra
tęs tautiniai sąmoningasis 
elementas, kokia yra visuo
se tautos sluogsniuose. Ir 
kaip tik siekiant sulikviduoti 
sąmoninguosius vykdomos 
tokios ypač mums skaudžios 
operacijos siekiant atitaisyti 
jau minėto caro Petro Di
džiojo klaidas. Be abejo, iš
retintos gretos nepaliks 
tuščios. Sovietų Sąjungoje- 
žmonių kilnojimas yra kas
dieniškas dalykas, 
ištremtųjų vietoje savano
riškai ar prievarta bus įso
dinti rusai kolonistai. Taip 
atmiešta tauta ilgainiui oku
pantų manymu pati savaime 
likviduosis, ypač priversti
nai įvedus mokyklose rusų

MIRUSIEJI
SU PEDAGOGE

BRONE ČĖSNIENE 
ATSISVEIKINANT 

1908.IV.27 — 1984.IV.28

, Bronislava Smieliauskai- 
tė-Čėsnienė gimė Palango
je. Čia lankė pradžios mo
kyklą, progimnaziją baigė 
Kretingoje. Jausdama stip
rų palinkimą į pedagogini 
darbą, 1925 m. lanko moky
tojų kursus Kretingoje, o 
1927 m. baigia Mokytojų 
Seminariją Kaune aukščiau
siais pažymiais. Švietimo 
Ministerijos skiriama dės
tyti progimnazijoje. Lavina
si vis toliau ir laike vasaros 
atostogų 1928 m. įsigyja 
Kūno Kultūros, o 1930 m. 
Muzikos pažymėjimus. 1931 
m. išteka už valdininko Sta
nislovo Čėsnos.

B. Čėsnienė pasižymėjo 
vaisingu pedagoginiu ir kul
tūriniu darbu, eilę metų va
dovaudama skautuose. Ne
priklausomoje Lietuvoje jau 
nuo 1927 m. iki 1939 m. ėjo 
mokytojos pareigas Rokiš
kyje ir Tauragėje. 1944 m. 
gale, frontui artėjant, su 
šeima atsiduria Vokietijoje. 
Mokytojavo įvairiose trem
ties gimnazijose, būtent 
Hassendorfe, Doerverdene, 
Seedorfe, Stadeje ir De- 
delstorfe. Dėstė matematiką 
bei vokiečių ir anglų kalbas. 
Su jai charakteringa energi
ja pramoksta praktiškų da
lykų, įsigydama sodininkės, 
paukštininkystės, daržinin
kystės ir siuvimo pažymėji
mus. 1949 m. imigruoja kaip 
ir dauguma tautiečių į Aus
traliją.

Apsigyvenus su šeima 
Albury B. Čėsnienė laikinai 
dirba apylinkės ligoninėje. 
Nors laikas ribotas siste
mingai tobulina anglų kalbą 
irjjau 1955 m. atgauna 
mokytojos profesiją, kurioje 
pasilieka iki pensijos. Jos

PADĖKA

Skaudžiai pergyvenant netekus brolių Juozo ir Jono 
Leverių Kanadoje, Toronte, reiškiame gilią padėką prel. 
P. Butkui už Mišias, p.p. L. ir A. Kramiliams, Dainos 
chorui, Dr. I. Venclovui ir visiems artimiesiems, drau
gams ir pažįstamiems už mums pareikštas užuojautas - 

asmeniškai, laiškais ar spaudoje. Nuoširdžiai visiems dėko
jame.

Onutė ir Antanas Leveriai, sūnūs
ir dukra

kalbą. Kai nuo mažumės visi 
mokės rusiškai, tada lengva 
bus pašalinti ir lietuvišką 
spaudą, kaip nereikalingą 
balastą Jau ir šiandie tau
pumo ar popieriaus trūkumų 
sumetimais lietuviškų leidi
nių tiražai apkarpomi. Vy
resnysis brolis toli planuoja.

Galimas daiktas, kad atei
tyje tokių masinių trėmimų 
ir nebus, nes ir sovietų at
žvilgiu pasaulyje pasikeitu
sios nuotaikos, išvystyta 
tokia uždarumų neturinti 
komunikacija, kad kiekvie
nas didesnis judėjimas 
pastebimas ir registruoja
mas. Gi sovietams vis dėl to 
viešoji opinija dar tebega
lioja. Jie žaidžia laiku, bet ir 
laikas mainosi, kaip ir žmo
nių nusistatymai. (v.k.)

A.a. B. Čėsnienė

mokytojavimas apėmė virš 
trisdešimt metų - tai reto il
gio pedagoginė karjera.

Alburio gimnazijose dėsto 
vokiečių kalbą ir matemati
ką, o geografiją net iki 
brandos (matriculation) ly
gio. Gimnazijos .direktūros 
siunčiama į geografijos mo
kytojų tobulinimosi, kursus 
Sydnejaus universitete. Sa
vo profesijoje ji užsireko
menduoja ne tik kruopštumu 
bet ir kompetentingumu - 
jos mokiniams pakartotinai 
pasiseka gerai išlaikyti 
valstybinius egzaminus. 
Tiek kolegos, tiek mokiniai 
pamėgsta šią linksmą ir 
nuoširdžią mokytoją. Direk
torių rekomendacijose iš
reiškiamas nusistebėjimas, 
kad ši auklėtoja su ne
paprastu kantrumu pašven
čia nemaža laiko itin silpnie
siems mokiniams. B. Čės- 
nienės auklėtiniai gerai pri
simena, kaip lengva būdavo 
prie jos prieiti, išklostyti 
savo problemas, abejones. 
Jos žmoniškumas silpnes
niems nepamirštamas. ’’Ge
ruosius bruožus reikia kuo 
daugiau įvertinti ir iškelti į 
viršų”, sakydavo. Ne pa
neigti, o įvertinti, ne pa
smerkti, o pagirti reikia. Ne 
be reikalo ji mokiniuose 

įdiegė ne tik meilę savo dės
tomiems dalykams, bet ir 
tapo lyg kelrodis jų ateities 
žingsniams ir dorybei.

Nevienas prisimins B. 
Čėsnienės vaišingumą ir so
cialumą dar Alburyje gyve- 
nant.Čėsnų namuose atviros 
durys pažįstamiems ir pra
važiuojantiems tautiečiams. 
Negailėdavo dėmesio, ski
riamo kiekvienam, kuris į ją 
kreipdavosi. Mėgdavo pasi
klausyti kitų ir pasikalbėti 
visokiomis temomis, kurių 
niekad netrūko, nes ji akty
viai sekė spaudą, politiką, 
literatūrą ir kultūrinį gyve
nimą. Platus jos akiratis, 
neapsiribojo lokaliniais 
interesais. Jos stiprybės ir 
ištvermės šaltinis - savosios 
lietuvių kultūros ir kalbos 
lobiai, pedagoginis darbas 
bei savosios šeimos vie
netas.

Vėliau, persikėlus į Ade
laidę B. Čėsnienė greit pri
sitaikė prie Adelaidės Lie
tuvių Bendruomenės gyve
nimo, atnaujindama ryšius 
su broliu Juozu ir prįeteliais 
iš senesnio pokariniio laiko.

Dukrai Kristinai grižus iš 
Europos, atvyksta apsigy
venti Melbourne. Tai trečias 
didelis persikraustymas 
Australijoje ir 1983 m. įsi
kuria Lower Plenty mieste
lyje prie Melbourne.

B. Čėsnienės šeima pri
simins jos neišsekantį opti
mizmą ir energiją, jos pa
triotiškumą bei humanišku
mą. Tai sąvokos, kurios gal 
tinkamiausiai išreiškia jos 
neužmirštamą ir nemirštan
čią asmenybę. Ji visada liks 
savųjų ir artimųjų širdyse, o 
savo vaikų amžinu gyveni
mo idealu. Ilsėkis ramybėje.

SUDIE
ONAI SIMONAITIENEI

Gegužės 24 d. iš gyvųjų 
atsiskyrė Ona Simonaitienė, 
sulaukusi 74 m. amžiaus. 
Gedulingas pamaldas atlaikė 
Erei. P. Butkus ir kun. P. 

lartuzas. Prie kapo atsi
sveikinimo žodį tarė M. Gai- 
liūnas.

Velionė O. Šimaitienė ki
lusi iš ūkininkų šeimos nuo 
Palangos. Simonaičių šeima 
prieš 35 metus atkeliavo į 
Australiją ir apsigyveno 
gražiame Wollongong prie
miestyje Towrodgi. Ona Si
monaitienė užaugino gražią 
lietuvišką šeimą - keturias 
dukras Oną, Ceiliją, Eleną 
ir Bronę ir du sūnus Antaną 
ir Juozą. Paliko daug vai
kaičių.

Velionė, palydėta didelio 
būrio wollongongiškių bei 
Kv* >s giminės, atgulė

wood kapinių lietuvių 
skyriuje šalia savo vyro ir 
sūnaus Antanų. Laidotuvių 
dalyviams šermenys 
surengtos Syd. Liet. Klube. 
Ilsėkis ramybėj ir Dievo pa
laimoj.

M.G.

Mūsų Pastogė Nr. 22,1984.6.11, psl. 2

2



TAI TOKIA MANO LIETUVA
ĮSPŪDŽIAI PABUVOJUS LIETUVOJE

Danutė Baltutytė

SVAJONĖS VIRTO 
TIKROVE

Nekantriai laukiau Vely
kų atostogų, nes jų metu ti
kėjomės vykti į Lietuvą. 
Buvau Romoje, Paryžiuje, 
tai vis dideli ir gražūs Euro
pos miestai, bet širdis nera
miai laukė kelionės į tėvų 
žemę, į Lietuvą. Kaip tyčia 
vis negaunu atsakymo iš 
konsulato. Leis, neleis? Pa
galiau sulaukiau, net ašaros 
byrėjo iš džiaugsmo.

Ekskursiją sudarėme 20 
jaunuolių. Visi linksmi. Pali
kome gimnaziją geroje nuo
taikoje ir pilni energijos. 
Bagažai visų dideli. Sunku 
juos temti į traukinį. Iš gim
nazijos traukiniu nuvykome 
į Berlyną. Įlipę ne į tą vago
ną turėjome su lagaminais 
brautis net per 10 vagonų 
iki susiradome savo vietas. 
Tai dar ne viskas! Suradome 
savo vietas, bet kur dėti ba
gažą! Tai ne Australijos 
traukinys, kuris veža laga
minus atskirame vagone. 
Šiaip taip pagaliau įsitaisė
me tarp sunkių lagaminų, 
kuriuose buvo prikrauta do
vanų giminėms bei drau
gams Lietuvoje. Kelionė į 
Berlyną užtruko visą naktį. 
Kai tik pradedi snausti, tuoj 
prisistato tarnautojai ir 
pradeda tikrinti pasus, lyg 
tyčia neleidžia mums ilsėtis. 
Beveik be miego pasiekėme 
Berlyną. Ankšti rytą už
rakinę lagaminus spintelėse, 
išėjome pasivaikščioti. Nuė
jome iki rytų - vakarų sie
nos. Matėsi ’’geležinė už
danga” - aukšta cemento 
tvora. Žvelgėme į aną pusę. 
Ten mažiau mašinų, mažiau 
žmonių, bet daug kareivių. 
Šiurpas nukratė mane. Juk 
rytoj būsiu Sovietų Sąjun
goje!

Tą naktį su drauge per
nakvojau pas vieną lietuvį. 
Sekančią dieną, pirmadienį, 
balandžio 16 d., 6 vai. p.p. 
ruošėmės pereiti sieną. 
Mums iš anksto buvo pa
sakyta, kad išvengus nema
lonumų, išimtume mal
daknyges, šventą raštą ir 
kitus religinius spausdinius. 
Sunku buvo tempti bagažą 
iš vieno traukinio į kitą. Už
trukome beveik 4 valandas, 
kolei įlipome į traukinį, ant 
kurio buvo užrašyta: Berlin 
— Vilnius. Kelionė ilga: apie 
20 valandų. Prie Lenkijos — 
Lietuvos sienos mus 
labai kratė, ištikrino viską. 
Ypatingai ieškojo spaudos. 
Tai koks čia rojus, jei net 
knygos ar laikraščio įsivežti 
negalima? Kodėl jie bijo ki
tokių idėjų? Man gerai pasi
sekė: nieko netikrino, o 
mano draugės lagaminus iš
vertė, iškniso visus daiktus. 
Laimės dalykas!

Į Vilnių atvykome antra
dienio vakare. Stotyje mus 
pasitiko giminės ir draugai 
ištiestomis rankomis ir gė
lėmis. Džiaugsmo ašaros 
riedėjo, kai išlipau ant Lie
tuvos žemės. Keistas jaus
mas apėmė mane. Juk čia ta 
žemė, apie kurią man tėvai 
ir mokytojai pasakojo. Čia ta 
’’pasakų” šalis! Aš esu joje! 
Tai ne svajonė, tai tikrovė!

Tą vakarą išvargę nuvy
kome į viešbutį ’’Vilnius”. 
Akys merkėsi, nes kelionėje 
beveik nemiegojome, bet 
nerimome ir ilgai tauškėjo- 

me: juk ne kasdieną aplan
kome Lietuvą ir susitinkame 
su giminėmis bei lietuviais!

Taip prasidėjo austis 
apsilankymo Lietuvoje 
juosta. Kiekviena diena Lie
tuvoje buvo užimta; eks
kursijos arba su giminėmis. 
Vieną popietę vadovai 
mums aprodė Vilnių: sena
miestį ir naujamiestį. Matėsi 
daug raudonų vėliavų, 
kurios kabėjo beveik nuo 
kiekvieno pastato. Lenino 
portretai ir propagandiniai 
šūkiai: ’’Mūsų tikslas komu
nizmas”, ’’Težydi Tarybų 
Lietuva”. Labai nusivyliau. 
Juk čia ne ta Lietuva, apie 
kurią mano tėveliai pasako
jo. Čia propaganda, komu
nistinės sistemos kvailystė. 
Spaudė širdį, žiūrint į Lie
tuvos suterštus vaizdus. 
Vilniuje vyriauja dvikalbiš- 
kumas. Visi užrašai dviem 
kalbom: lietuviškai ir rusiš
kai. Gatvių pavadinimai irgi 
neišvengė propagandos:
’’Lenino prospektas”,
’’Komjaunimo gatvė” ir t.t. 
Baisu! Keletas gatvių vis tik 
pavadintos Lietuvos kuni
gaikščių vardais.

D. Baltutytė prie Nemuno Druskininkuose

Lietuviai pasaulyje
KETVIRTOJI JAV LB. 
KULTŪROS TARYBOS
PREMIJŲ ĮTEIKIMO

ŠVENTĖ

įvyko balandžio 15 d. Det
roite, Dievo Apvaizdos lie
tuvių parapijos kultūros 
centre. Aštuonias 1983 m. 
premijas laimėjo: LB litera
tūros $ 3.000 - Britanijos 
Londone gyvenantis rašyto
jas Kazimieras Barėnas už 
romaną ’’Beragio ožio me
tai”, meno $ 1.000 - dail. Al
fonsas Dargis už savo kūry
binį ilgų metų darbą, muzi
kos $ 1.000 - Aleksandras 
Kučiūnas už muzikinę veik
lą, kultūros darbuotojo $ 
1.000 - žurnalistas Bronius 
Kviklys už keturis tomus 
veikalo ’’Mūsų Lietuva”, da
bartinę dar nebaigtą knygų 
’’Lietuvos bažnyčios” seriją, 
išsaugotą pogrindinės spau
dos rinkini, liečiantį net caro 
laikus, radijo žurnalistikos $ 
1.000 - Bronys Raila už 
’’Laisvės radijo” okupuotai 
Lietuvai transliuotų savo 
kalbų rinkinius ’’Vaivos 
rykštė” ir "Kitokios Lietu

vos ilgesys", religinio veika-

Žmonių apsirengimas 
skirtingas. Ne toks puošnus. 
Vargingesnis. Nepamatysi 
gatvėje ’’panks”. Visi skuba, 
užsidarę, atrodo lyg tai ko 
bijosi. Man buvo liūdna 
žiūrėti į juos. Norėjau vieną 
iš jų pakelti ant delno ir nu
sivežti jį su savim į laisvą 
Europą — Vakarus.

Aplankėm Aušros Vartus. 
Tas šventas paveikslas, kurį 
dažnai mačiau tiktai atviru
tėse, staiga išdygo prieš 
mane. Ėjome Vilniaus sena
miesčio gatvėmis ir bandė
me pajusti lietuviško gyve
nimo pulsą. Bet kaip gali pa
justi lietuvišką pulsą jeigu 
kas antras žmogus kalba ru
siškai? Vilnius rusiškas 
miestas. Telefonu bandžiau 
paskambinti vienai lietuvei, 
bet kitame ragelio gale ėmė 
malti rusiškai. Labai nusi
vyliau; Lietuvos sostinėje 
beveik nekalbama lietuviš
kai! Gedimino pilies bokšte 
plevėsavo Tarybinės Lietu
vos trispalvė vėliava: rau
dona, balta ir žalia. Daugu
mas bažnyčių uždarytos, 
paverstos muziejais. Išsi
gandau išgirdusi, kad ir šv.

lo $ 1.000 - prof. kun. Anta
nas Rubšys už ’’Rakto į Se
nąjį Testamentą” antrąją 
dalį ’’Pranašai ir karaliai’, 
Ž'aunimo poezijos konkurso $ 

>00 - Saulius Kubilius už ei
lėraščių ciklą ’’Kelionė”, te
atro $ 1.000 - aktorius Vitalis 
Žukauskas už savo darbščią 
veiklą išeivijoje. Visas pre
mijas parūpino JAV Lietu
vių Fondas, išskyrus litera
tūros ir religinio veikalo. Li
teratūros premijos mecena
te buvo pati JAV Lietuvių 
Bendruomenė, religinio vei
kalo - kun. Dr. J. Prunskis.

(T.Ž.)

KONKURSAS VAIKAMS

Skelbtas VAIKŲ PASA
KŲ PLOKŠTELĖS PIEŠI
NIŲ KONKURSAS, - pagal 
pageidavimą - yra pratęsia
mas iki birželio mėn. pabai
gos.

Primename, kad piešiniai 
turi būti spalvoti (rašalu, 
pieštukais, pastelėmis ar 
aliejaus dažais), ant stores
nio popieriaus apie 12 ir V: iš

Prie Trakų ežero straipsnio autorė D. Baltutytė su drau
ge M. Balaišyte (kairėje).

Kazimiero bažnyčia pavers
ta ateistų muziejumi. Įlin
dome į parduotuvę, tik dėl 
įdomumo. Aišku, nebuvo 
tiek produktų ir tokio pasi
rinkimo, bet žmonės ne
miršta iš bado. Vienoje ke
pykloje lietuviškos duonos 
kiek nori: baronkos, ruginė, 
juoda, balta, ruda.

Prieš Velykas nuėjome 
nusipirkti kiaušinių. Stojo-

25 iš 25 inčų plote. Kiekvie
nas vaikas gali siųsti kiek 
nori piešinių. (Naudoti lie
tuviškųjų pasakų pavidalus: 
slibinus, kiškius, lapes, vil
kus, meškas, gandrus, kara
lius, milžinus, nykštukus, 
našlaitėlius, velnią, Perkūną 
ir t.t.).

Laimėtojas gauna $ 100 
premiją.

Iš visų pasiųstųjų piešinių 
bus surengtos parodos kiek
viename mieste, kur vyks 
plokštelės pristatymas.

Piešinius siųsti šiuo adre
su: 2127 rue Gay, Montreal, 
Que., H3H 2L9, tel. (514) 
849-6722, 844-1049.

Neseniai lankydamasis 
Maskvoje Australijos užsie
nių reik, ministeris Mr. B. 
Haydėn Maskvoje buvęs šil
tai priimtas ir išsikalbėjęs 
abu kraštus liečiančiais rei
kalais. Mr. Hayden pakvie
tęs sovietų užsienių reik, 
ministerį Gromyko apsilan
kyti į Australiją, kuris kvie
timą priėmęs, bet nesutarta 
dėl datos, nes pats Gromyko 
šiuo metu esąs labai užsiė
męs. Diplomatiniai sluoks
niai nepramato greito Gro
myko vizito. 

me į eilę. Kažkas paklausė 
mūsų paso. Parodėme. Iš 
karto pardavėjos pasidarė 
labai malonios ir leido mums 
pirkti kiaušinių kiek norime, 
kai visiemę kitiems pardavė 
tiktai po dešimt. Ir kitose 
parduotuvėse, kai tik paste
bi, kad užsienietis, tuoj pa
tarnavimas pasikeičia; par
davėjos pradeda šypsotis, 
siūlosi patarnauti.

Ketvirtadienį turėjome 
pasitarimą su vadovais. Jie 
mums paaiškino mūsų die
notvarkę sekančiom dviem 
savaitėm. Paprašėme, kad 
ią šiek tiek pakeistų, vietoj 

Elektrėnų nuvežtų į Kryžių 
kalną arba Šiluvą. Vadovai 
visaip sukosi, aiškino, rado 
įvairias priežastis; per toli, 
nežino kur yra ir t.t. Pa
klausėme ar bus galima per 
Velykas nueiti į bažnyčią? 
Vadovai pažadėjo, kad bus 
galima, nes Lietuvoje yra 
religijos laisvė. Bet kokia čia 
laisvė jei negalima maldak
nygių įsivežti, nei švento 
rašto! bus daugiau

NAUJI LEIDINIAI

LITU ANUS, 1983 m. 4 nr. 
Kultūros žurnalas anglų 
kalba, išleidžiamas 4 kartus 
per metus. Prenumerata $ 
10 metams. Leidžia Litua- 
nus Foundation, 6621 S.

Chica8o’ m* 60629,

Šiame numery rašo A. 
Straumanis apie latvių dra
matinį herojų, A. Klimas 
apie lietuvių kalbos rašybą, 
V. Žilinskas apie Lietuvos 
erškėčiuotus kelius, ir kiti. 
Plati knygų apžvalga ir kul
tūrinės aktualijos. Numeris 
iliustruotas dail. J. Bagdono 
reprodukcijomis.

Eglė Juodvalkė. PAS 
KĄ ŽIEDAS ŽYDI. Eilė
raščiai. Išleido Ateities Li
teratūros Fondas 1983 
metais Čikagoje. 96 psl. 
Kaina $ 6.

Autorė skaitytojams ge
rai pažįstama is periodikoje 
skelbtų eilėraščių, su debiu
tine knyga pasirodžiusi’ kaip 
talentinga ir daug žadanti 
poetė.

Kazys Bradūnas. PRIE
RAŠAI. Tai jau 13-sis Kazio 
Bradūno poezijos rinkinys. 
Šis rinkinys antrine antraš
te pavadintas "Prierašai 
prie Genezės”. Tai poeto po
žiūriai į šv. Rašto Genezę iš 
lietuviško taško. Knygą iš
leido Ateities Literatūros 
Fondas Čikagoje 1983 me
tais. 79 psl. Kama $ 6.
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Namie ir svetur
Religinis kongresas

Šv. Kazimieęo, Lietuvos 
globėjo, metai buvo pradėti 
1984 m. kovo 4 d. Romoje ir 
okupuotos Lietuvos sostinė
je Vilniuje. Lietuvos globėjo 
500 metų mirties sukaktis 
atkreipė dėmėsi viso krikš
čioniškojo pasaulio, ypa da
bartinio Šv. Tėvo Jono Pau
liaus II dėka Romos iškil
mėse.

Deja, tose iškilmėse galė
jo dalyvauti tiktai maža lie
tuvių išeivijos dalis. Dėl to 
kazimierinių metų užbaigai 
rengiamos plataus masto iš
kilmės Šiaurės Amerikoje, 
kur telkiasi mūsų išeivijos 
dauguma. Centrinio šv. Ka
zimiero sukakties komiteto 
nutarimu tam tikslui parin- 
tas Kanados Torontas ir' ten 
sudarytas specialus iškilmių 
komitetas, kuris ryžosi 
organizuoti religinį pasaulio 
lietuvių kongresą 1984 m. 
rugsėjo 1 ir 2 dienomis.

Tai bus manifestinio po
būdžio iškilmės, kuriose da
lyvauti kviečiami visi lietu
viai, kad suspindėtų ne tik
tai Lietuvos globėjas šv. 
Kazimieras, bet ir pati Lie
tuva.

Beveik kongreso išvaka
rėse rugpiūčio 29 ir 30 die
nomis Toronte bus laisvojo
pasaulio lietuvių kunigų su
važiavimas, kuriame bus 
paminėta kunigų vienybės 
75-rių metų sukaktis.

Kongreso programoje bus 
akademinė, liturginė ir me
ninė dalis.

KONGRESO ATIDARY
MAS ir akademinė dalis 
įvyks rugsėjo 1, šeštadienį, 
10 v.r., "Royal York” vieš
butyje. Paskaitą apie Kazi
miero šventumą skaitys 
kun. prof. Paulius Rabi
kauskas, SJ, iš greogorinio 
Romos universiteto. Antrą 
paskaitą apie katalikybės ir 
ateizmo santykius praeityje 
ir dabar skaitys žymusis 
mūsų filosofas Dr. Juozas 
Girnius, žvelgdamas į krikš
čioniškosios Lietuvos kelią, 
kuriame jai teko susidurti su 
ateizmu.

Popietinėmis šeštadienio 
valandomis bus svarstybos 
— simpoziumas apie religinę 
dabarties mūsų išeivijos 
jaunimo orientaciją. Vado
vaus patyrusi jaunimo 
kongresų programų planuo
toja bei parengėja Gabija 
Juozapavičiūtė — Petraus
kienė. Svarstybų grupės 
nariais pakviesti: Rasa Lu- 
koševičiūtė — Kurienė, Lai
ma Gustainytė — Underto
ne, Dr. Saulius Jankauskas, 
teologijos stud. Edis Putri
mas.

šeštadienio Vakare tame 
pačiame viešbutyje bus va
karonė su jaunimo atlie
kama programa.

LITURGINĖ KONGRE
SO DALIS bus rugsėjo 2, 
sekmadienį. Iškilmingas Mi
šias atnašaus lietuviai vys
kupai su kongrese dalyvau
jančiais kunigais. Pamaldose 
dalyvauti yra pažadėjęs ir 
Toronto kardinolas G.E. 
Carteris, šio kongreso glo
bėjas. Giedos jungtinis cho
ras, sudarytas iš lietuvių 
parapijų chorų ir kitų viene
tų. Koordinatoriumi pa
kviestas chorvedys ir solis
tas V. Verikaitis. Pamaldose 
dalyvaus ir įvairių organiza
cijų vėliavos su palydovais.

KONGRESO RENGINIŲ 
VIRŠŪNĖ bus kazimierinė 
opera ”Dux Magnus”. Jos 
libretą sukūrė Kazys Bra- 
dūnas, muziką - Darius La
pinskas. Opera statoma 
Ryersono teatro salėje (43 
Gerrard St. E.). Bus du 
spektakliai - rugsėjo 1, 
šeštadienį, 8 v.v., ir rugsėjo 
2, sekmadienį, 3 v. p.p. Da
lyvaus žymieji mūsų solistai 
iš Kanados ir JAV, operinis 
choras, simfoninis orkest
ras, vadovaujant muzikui D. 
Lapinskui. Apranga ir de
koracijos - dail. A. Korsa
kaitės — Sutkuvienės. Bilie
tų kainos: $ 15, $ 20, $ 22, $ 
25. Jie platinami iš anksto 
Toronte, Čikagoje (J. Vaz- 
nelio parduotuvėje), Niujor
ke ir Klivlande. Bilietų pla
tinimu rūpinasi kongreso 
komiteto narys V. Taseckas 
(3380 Galena Cres., Missi- 
sauga, Ont. L5A 3L8).

KONGRESO UŽBAIGA 
— rugsėjo 2, sekmadienį, 7 
v.v., bendru pokyliu ’’Royal 
York” viešbutyje. Kaina — $ 
25. Bilietai gaunami Toronte 
pas V. Tasecką minėtu ad
resu ir operos bilietų plati
nimo centruose.

Rašytojų Draugijoje
BENDRA INFORMACIJA

i
š 1. A. Barono novelės kon

kurso jury komisija sudary
ta Bostone: Dr. Mirga Gir- 
niuvienė, Antanas Gustaitis 
ir Stasys Santvaras. Mece
natas - Dr. Zigmas Brinkis. 
Laimėtojas bus žinomas 
ateinantį mėnesį.

2. LRD metinės grožinės 
literatūros premijai skirti 
JURY komisija: Violeta Ke
lertienė, Dr. Živilė Bilaišytė 
ir Dr. Rimvydas Šilbajoris. 
Mecenatas - Lietuvių Fon
das. Rezultatai bus žinomi 
birželio mėn. pabaigoj.

3. Spalio 28 d. Čikagoje, 
Jaunimo Centre yra rengia
mas literatūros vakaras, 
kurio metu bus įteiktos pre
mijos visiems laimėtojams. 
Vakaro programa dar ne
nustatyta.

4. Dr. Henrikas Nagys yra 
pakviestas atstovauti LR 
D-ją XV-je Vinco Krėvės li
teratūrinės premijos komi
sijoje. Lietuvių Akademinis 
sambūris prašo leidyklas ar 
pačius autorius prisiųsti že
miau nurodytu adresu bent 
po vieną egz. visų 1982-83 m. 
išleistų knygų išeivijoje. 
Adresas knygas siųsti: Dr. 
H. Nagys, 700—B Cham- 
pagneur Ave., Montreal — 
Otremont, Quebec, Canada, 
H2V 3P8.

5. Narių sąrašo pataisa. 
Eglė Juodvalkė, LRD narė 
nuo 1976 m., tačiau jos pa
vardė per klaidą buvo išleis
ta paskutiniuose dviejuose 
sąrašuose. Prašome narių 
sąrašą pataisyti alfabeto 
tvarka: Eglė Juodvalkė, 
Kaulbachstr. 68, 800 Muen- 
chen 22, West Germany.

6. Mirtys. Kovo 13 d. 
Šveicarijoje mirė LRD gar
bės narys prof. Dr. Juozas 
Eretas. LRD Valdyba jo 
šeimos nariams pareiškė 
viešą užuojautą.

KONGRESO DALY
VIAMS rezervuoti du vieš
bučiai: ’’Royal York” (100 
Front St., W., Toronto, Ont. 
M5J 1E3, Canada; tel. 416- 
368-2511) ir "Westbury 
Hotel” (475 Yonge St., To
ronto, Ont. M4Y 1X7, Cana
da; tel. 416-924-0611). Kam
barių kainos ’’Royal York” 
viešbutyje parai - $ 74 vie
nam asmeniui, $ 89 - dviem; 
’’Westbury Hotel” - $ 68 vie
nam arba dviem asmenim. 
Rezervacijų reikalu kreiptis 
tiesiai į viešbučius, pride
dant vienos paros užmokestį 
ir pažymint ’’Lithuanian 
Congress’. Rezervacijos 

priimamos iki liepos 30 d. Po 
tos datos kambarių rezer
vacija negarantuojama.

Stambesnio pobūdžio rei
kalais prašoma kreiptis į 
kongreso komiteto pirmi
ninką Dr. Juozą Sungailą 
(109 Riverwood Parkway, 
Toronto, Ont. M8Y 4E4, Ca
nada; tel. 416-239-1047).

Šis kongresas turėtų būti 
vieninga išeivijos lietuvių 
manifestacija, kurios žodis 
pasiektų ir pavergtą Lietu
vą, ir laisvąjį pasaulį.

Rengėjai kviečia tautie
čius iš visų kraštų gausiai 
dalyvauti šiame kongrese.

o
Inf.

PREMIJŲ LAIMĖTOJAI

1. Praėjusių metų Draugo 
romano premiją laimėjo ra
šytoja Alė Rūta gyv. Santa 
Monikoje už romaną ’’Pir
mieji svetur”. Premijos įtei
kimas įvyko gegužės 20 d. 
Los Angeles mieste. Mece
natai Jadvyga ir a.a. Adol
fas Pupeliai.

2. ’’Aušros” šimtmečiui 
atžymėti Dirvos skelbtą ro
mano premiją laimėjo LRD 
garbės narys rašytojas Vy
tautas Alantas už romaną 
’’Aušra Paliūnuose”. Mece
natas - Simas Kašelionis. 
Premija įteikta gegužės 26 
d. Klevelande.

3. LB Kultūros Tarybos 
dailiosios literatūros premi
ja paskirta rašytojui Kazi
mierui Barėnui gyv. Angli
joje už jo romaną "Beragio 
ožio metai”. Mecenatai - 
Lietuvių Bendruomenė. 
Premija įteikta Detroite 
bendroje premijų įteikimo 
šventėje.

5. LRD garbės nariui ra
šytojui Povilui Gaučiui bra
zilų meno kritikų draugija 
paskyrė šių metų premiją - 
diplomą ir aukso medalį - už 
jo išverstą į lietuvių kalbą 
brazilų naujosios poezijos 
antolgoją ’’Lianų liepsnos”. 
Premija bus įteikta LRD li
teratūros vakare spalio 28 d. 
Čikagoje, kartu su visais ki
tais laureatais.

EINAMIEJI REIKALAI

Kolegiškai prašome neuž
miršti nario mokesčio - $ 10 
metams. Tai vienintelės pa
jamos Draugijos reikalams. 
Nario mokestį reikia siųsti 
iždininko adresu, visus kitus 
raštus - pirmininko. Sekan
tis pranešimas bus po lite
ratūros vakaro - lapkričio 
mėn.

Lietuvių Rašytojų 
Draugija

REMK AUSTRALIJOS 
LIETUVIŲ FONDĄ

Jo tikslas — skatinti, remti ir puoselėti lietuvių tautinę 
kultūrą, mokslą, švietimą, meną ir kitas lietuvių 
kultūrines apraiškas:

Fondą stiprinsime ir jį ugdysime, jei įvairiomis 
progomis jam aukosime, stosime jo nariais ir 
nepamiršime jo surašydami testamentus. Testamentuose 
reikia įrašyti tiksliai angliškąjį Fondo pavadinimą ir 

i adresą: 
s t 
' AUSTRALIAN LITHUANIAN FOUNDATION INC. 
i 50 Errol Street,
i North Melbourne. Victoria

A.L. Fondo Valdyba

Mūsų pažibos
Kaip jau mūsų spaudoje 

buvo minėta, Australijos 
Lietuvių Fondo premija ak
tyviausiai pasireiškusiom 
jaunuolėm laike 1983 m. yra 
paskirtos Birutei Šaulytei ir

LORETA ČIŽAUSKAI- 
TĖ yra taip pat melbourniš- 
kė ir 21 m. amžiaus. Ji bai
gusi Melbourne Lietuvių 
Parapijos mokyklą ir litua
nistinius kursus. 1983 m. 
baigė Melbourne universi
tetą ’’Bachelor of Arts” 
laipsniu ir vėliau įsigijo 
’’Diploma of Education”.

Loretta priklauso Mel
bourne skautų Džiugo tun
tui. 1983 m. buvo vyresnių 
skaučių Audros būrelio va
dovė. Priklauso Melbourne 
Akademikų Skautų skyriui 
ir yra viena iš tunto lauža- 
vedžių. Iki 1983 m. rugsėjo 
mėn. buvo Australijos Lie
tuvių Jaunimo Sąjungos 
Valdybos narė informaci
niams reikalams ir redagavo 
ALJS Valdybos ’’Jaunimo 
Žodį” Mūsų Pastogėje. Aus
tralijos atstovė 6-me Pasau
lio lietuvių Jaunimo Kong
rese ir ten pravedė semina
rą ’’Kai suruošti jaunimo

MMWWWVWWVWWMAM

Dįug sužinosi 
skaitydamas 

Mūsų Pastogę!
NVWZMMWW.'WM

Spėjama, kad pirmas sie
ninis laikrodis padarytas 990 
metais po Kr. prancūzų vie
nuolio Gerbert de Aurillac, 
kuris vėliau tapo popiežium 
Silvestru Antruoju. Nors 
tas laikrodis ir nebuvęs pa
kankamai tikslus, bet tuo 
Išdaryta didelė pažanga 
aikrodžių gamyboje.

Lorettai Čižauskaitei. Pri
statydami jas lietuvių vi
suomenei paduodame trum
pą jų veiklos aprašymą, ku
riuo rėmėsi šiai premijai 
skirti komisija.

Loreta Čižauskaitė

radijo programą”. Kelis 
kartus per metus paruošia 
lietuvių radijo programas. 
Su gitara ir daina kartais 
pasirodo Melbourne bend
ruomenės parengimuose. 
Šoka Gintaro tautinių šokių 
grupėje. Yra dalyvė - daini
ninkė jaunimo ’’Pakštuma” 
plokštelės rekordavime.

Sveikiname ir linkime ir 
toliau nenuilstami dirbti lie
tuvių bendruomenėje.

BIRUTĖ ŠAULYTĖ- 
KYMANTIENĖ yra mel- 
bourniškė ir 29 m. amžiaus. 
Ji baigusi Melbourne Lie
tuvių Parapijos mokyklą ir 
lituanistinisu kursus, RMIT 
sekretoriavimo kursus ir 
kaip sekretorė dirba BGP. 
bendrovėje.

1983 m. Birutė buvo iš
rinkta į ALB Melbourne 
Apylinkės Valdybą ir ėjo 
kultūros ir jaunimo reikalų 
narės pareigas. Tais pačiais 
metais suruošė birželio 
išvežimų ir Tautos Šventės 
minėjimų menines progra
mas. Dalyvauja pabaltiečių 
jaunimo grupėje, kurie ruo
šė pabaltiečių ’’Moomba 
Float” 1983 m. kovo mėn. 
Priklauso Melbourne skautų 
Džiugo tuntui ir turi 
paskautininkės laipsnį. Bi
rutė dažnai pasirodo su dai
na Melbourne Bendruome
nės parengimuose. Priklau
so Melbourne parapijos cho
rui, Dainavos grupei ir Dai
nos Sambūriui, ji yra val
dybos* narė. ’’Pakštuma” 
plokštelės rekordavime ji 
dainavo pagrindinę solo 
rolę. Yra aktyvi Australijos 
Lietuvių Jaunimo Sąjungoj 
ir Melbourne Lietuvių Klu
bo narė.
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1948-jų METŲ IŠVEŽIMAI Bernardas Brazdžionis

Rašo Elena Juciūtė BENAMIŲ DAINA
J

Lietuva — katalikiškas 
kraštas. Gegužės mėnuo 
Lietuvos katalikams buvo 
šv. Dievo Motinos Marijos 
mėnuo. Ne tik bažnyčiose, 
bet ir kaimuose žmonės va
karais rinkdavosi geguži
nėms pamaldoms pas kurį 
nors ūkininkų, giedodavo 
arba atkalbėdavo šv. Mari
jos litaniją ir pagiedodavo 
giesmę ’’Sveika Marija, Mo
tino Dievo”...

Tokios pamaldos gegužės 
mėnesio vakarais būdavo ir 
Barančiznos kaime pas ūki
ninką Adomą Tamošiūną 
Deltuvos valsčiuje, Ukmer
gės apskrityje.

1948-jų metų, gegužės 
21-mos dienos vakare susi
rinkę žmonės po gegužinių 
pamaldų pasikalbėdami ėmė 
pašnabždom vienas kitam 
pasakoti, kad greit būsiąs 
žmonių išvežimas. Vieni 
buvo linkę patikėti, kiti ran
ka numojo, nes jau visą 
pavasarį tokie šnabždai 
kursavo, ir vis nieko neįvy
ko, išskyrus pavienių žmonių 
areštus, prie kurių jau žmo
nės buvo pripratę. Vienas 
kitas, girdėjęs tuos šnabž
dus, dėl viso ko nutarė nak
vynės vietą pakeisti, namie 
nenakvoti.

Tamošiūnai namie tetu
rėjo tik vieną dukterų Oną. 
Čia pat ant jų žemės buvo jų 
pačių pastatyta pradžios 
mokykla. Nepriklausomos 
Lietuvos laikais valdžia iš jų 
nuomojo tą namą mokyklai, 
komunistų valdžia namą nu
savino, mokykla tebebuvo. 
Mokyklos name ir mokytoja 
turėjo butą. Tamošiūnų 
duktė nuėjo nakvoti pas 
mokytoją. Tėvai niekur 
neišėjo, nakvojo namie.

Apie vidurnaktį pasigirdo 
mašinų burzgimas. Greit į 
kiemą įvažiavo sunkvežimis, 
pilnas uniformuotų rusų ka
reivių, ginkluotų šautuvais 
ir durtuvais prie šautuvų 
vamzdžio. Kareiviai apstojo 
namą prie langų ir durų, kad 
kas iš namo nepabėgtų. Kiti 
šautuvų buožėmis daužė du
ris, kėlė gyventojus iš mie
go. Girdėjosi mašinų burz
gimas ir kitose sodybose bei 
keliuose. Atidarę duris, Ta
mošiūnai gavo įsakymą sku
biai ruoštis kelionei. Netru
kus atvažiavo arkliais 
pakinkytas vežimas — pas
totė. Į tą vežimą pasakyta 
krauti daiktus, kuriuos ims į 
kelionę.

Kartu su kareiviais, kaip 
Judas — išdavikas, atvyko 
Lietuvos rusas iš Milošiūnų 
kaimo, pavarde Vorovjovas. 
Jis pažinojo visos apylinkės 
gyventojus, žinojo, kiek ku
rioje šeimoje yra asmenų, ir 
su atsidavimu talkininkavo 
gaudytojams visur ir visada.

Pas Tamošiūnus Vorovjo
vas pasigedo jų dukters, 
ėmė tardyti tėvus, kad pa
sakytų, kur esanti duktė. 
Tėvai sakėsi nežiną, kur yra 
duktė, verkė, pasodinti už 
stalo be teisės pajudėti, kol 
suras dukterį. Vorovjevas 
su kareivių palyda leidosi 
dukters ieškoti. Iškrėtę na
mus, atėjo prie mokyklos, 
beldė į duris, bet niekas jų 
neatidarė. Kareiviai išlaužė 
mokyklos duris ir atėjo prie 
mokytojos buto durų. Mer
ginos, pajutusios nelaukia
mus ’’svečius”, nepanoro jų 
įsileisti. Patikrinusios už
raktus, dar užstatė už durų 
sunkią spintą su indais, ma
nydamos taip apsiginti nuo 
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įsibrovėlių. Tačiau rusų ka
reiviams tokios kliūtys 
nieko nereiškia: jie išmušė 
duris, parvertė spintą, įsi
veržė į butą ir rado Tamo
šiūnaitę ir mokytoją, dre
bančias iš baimės. Abi par
sivarė pas Tamošiūnus. Mo
kytoją greit paleido, tik pa
grasino išvešią už ’’buožių” 
slėpimą.

Tėvui ir motinai neleido iš 
užstalės išeiti, o dukrai įsakė 
krauti į pastotės vežimą 
daiktus, kuriuos nori pasi
imti į kelionę. Laiko davė tik 
pusvalandį. Ona skubiai 
ėmėsi darbo: atnešė maiše 6 
kepalus duonos, tik vakar 
keptos, maišą atsarginės 
džiovintos duonos, rūkytos 
mėsos ir kitokių maisto pro
duktų. Paėmė ir šiltesnių 
drabužių, kiek turėjo, ir 
patalynės. Tėvai verkdami 
tikino, kad nieko nebereikės 
— paveš ir sušaudys. Pasi
taikė vienas žmoniškesnis 
kareivis. Jis padėjo Onai 
krauti daiktus. Nugriebęs 
nuo sienos kilimą, atnešė ir 
meta į vežimą. Ona nenori jo 
imti. Kam reikalingas tas 
kilimas? Tik vietą užims, tik 
vargo daugiau su dideliu 
daiktu. Bet kareivis vistiek 
įmetė kilimą į vežimą ir sako 
rusiškai: "Vazini, razmieniš 
na kusoček chleba... (Imk,

0 LAISVAS LIETUVI, KUR BEBŪTUM, ATMINK, 
KAD VISI TREMTINIAI, NUTEISTI KALINIAI 
SAVO KARŠTU KRAUJU, MIRTIMI IR KANČIA 
TAVO LAISVŲ IR LAIMŲ IŠPIRKO!

VINCAS KRĖVĖ

dabar avilį iš-Vainoras 
trynė vašku, ’’kad kvepėtų”, 
įkorė ten vieną baltą korelį,. 
{jritaisė nuo žemės į avilį dvi 
enteli ir užklojo jas balta 
paklote: kelią bitėms paruo
šė.

Paskui apsirišo galvą 
skarele ir mums tokias pat 
davė, kad apsirištume. 
Anūkas atnešė iš pirkios rū
kulį, padarytą iš seno ska
rulio ar autakojo.

Senis dar vieną kartą 
viską apžiūrėjo, pamiklino, 
ar stipriai laikosį lentelės, 
pataisė paklotę, kad ga
rankščių nebūtų, rūkulį pa
dėjo šalin ir atnešė iš papa- 
vietės sietą, tam tikrai pri
taisytą, kuriame buvo su
semtas spiečius.

— Kurgi tavo bitininkas? 
— paklausė jį Kūdris.

— Kam jisai?
— Ar nežinai kam? Bitiną 

kaipgi avilin patupdysi?
— Žmogel, tegul laisvas 

gyvena. Na, su Dievo pagal
ba pradėsime dabar.

Senis persižegnojo; pas
kui peržegnojo avilį ir atrišo 
sietą. Bičių buvo daug, spie
čiaus būta didelio.

Vainoras pasėmė bites 
mediniu šaukštu iš sieto lyg 
tyrės ir įpylė avilin kartą ir 
kitą...

— Kad turšimas susida
rytų. Tada bičiukės pačios 
eis avilin, — t jisai sak ė 
man.

Paskui du, tris šaukštus 
išpylė ant paklotės.

— Keliui parodyti, — aiš
kino vėl. Tikrai, bitės iš sie
to ėmė kopti augštyn, viena 

išsimainysi į duonos 
kąsnį...). Kareivis žinojo, 
kad Rusijoj kilimas — bran
gus daiktas, nes jų mažai 
turi. O čia žmogus geriau 
norėtų imti kokį praktiškes
nį, naudingesnį daiktą, ne 
tokį prabangos dalyką į ne
žinomą vargingą kelionę.

Išeinant iš namų, motina 
griebė nuo sienos mažą šv. 
Marijos paveikslėlį. Karei
vis stūmė ją grūmodamas, 
keikdamas: ”Idi skarej, 
padliuga”... (eik greičiau, 
dvėsena...).

Tėvus ir dukterį susodino 
į vežimą ant daiktų, bet 
duktė išriedėjo iš vežimo, 
spiriasi eisianti pėsčiom. 
Leido jai eiti. Trys kareiviai, 
durtuvus atstatę, ėjo iš pas
kos. Taip ir nužygiavo pas
kui vežimą apie pusantro ki
lometro iki Laibiškių stote
lės.

Laibiškiai — tai buvęs 
Lietuvos ministerio Andra- 
šiūno dvarelis prie plento. 
Pro tą dvarelį eidavo Uk
mergės traukinukas, vadi
namas ’’samavoru”, jam pri
klausė ir toji stotelė.

Atgabentus belaisvius 
suvarė į buvusio Laibiškių 
dvarelio klojimą. Visi be
laisviai buvo Deltuvos vals
čiaus gyventojai. Jų galėjo 
būti daugiau, negu penki 
šimtai.

per kitą lipti per ištiestą pa
klotę avilin... Slinko, slinko 
ir slinko. Rodos, nei nelekio
jo, tik vis kopo. Reginys 
buvo man iškilnus ir dar nei 
karto nematytas. Žiūrėjau 
atsidėjęs, net akyse ėmė 
mirgėti.

— Sakyk tu, žmogau! — 
nusistebėjo Karpis: — tokis 
mažas gyvuliukas, o kiek 
turi proto! Eina kaip avelės 
tvartan! A, kad jas Dievulis!

— Bitė, žmogau, protin
gesnė už kitą vyrą. Ji net 
supranta, ką žmogus mano, 
— paaiškino jam Kūdris, dė
damasis gerai žinąs bites.

—- Ar nejaugi? — nusiste
bėjo vėl Karpis.

— Matai, vaikei, kokia 
rami bitukė, — prabilo Vai
noras: — nors užantin pilk. 
Tebūtų čia kas nors, kuris 
pavydėtų ar kitą kurią piktą 
mintį turėtų, pamatytume, 
kaip kirsti pradėtų. Štai 
tirštai ėmė kopti! Žiūrėkit, 
vyručiai, ar nepamatysite 
bitino?

— Štai, štai! Bitinas! — 
rodau aš pirštu bitukę, kuri 
kopia pakrašte avilin, dides
nė negu kitos.

Tai, vaikeli, jaunas tra
nas. Bitino reikia žiūrėti ten, 
kur tirščiausia bičių. Juk jis 
dar slapstosi po kitomis.

— Štai, štai! Bitinas! —
— Štai, štai, jisai! — rodo 

Kūdris ten, kur didžiausia 
bičių krūva.

— Matau, matau, žmogeli! 
O, o! — rodo šaukštu Vaino
ras čia vienoje, čia kitoje 
vietoje: — štai kad sprunka 
avilin!

Aš nors labai norėjau pa-

Lietuva, Lietuva, tu kaip saulė gyva 
Ir už rudenio debesio juodo, 
Tu benamių sūnų už kalvų ir kalnų 
Ir daina, ir viltis, ir paguoda.

Tavo lygūs laukai, tavo pievų takai, 
Tavo vasaros aukštas dangus 
Šauks mane ir vilios — atgalios, atgalios, 
Širdį skels tartum varpas žvangus.

Be tavų spindulių, tavo žemės kelių, 
Man pailso kelionėje kojos, 
Ir akis atsigaus laisvėj tavo dangaus, 
Ir širdis plaks tik tavo šilojuos.

Daug ištremta sūnų už Altajaus kalnų, 
Daugel krito kovoj dėl tavęs, —
Jų mirtis ir kančia, mūsų kelias nakčia 
Tavo laisvės rytojų pašvęs.

Lietuva, Lietuva, tu kaip saulė gyva 
Ir už rudenio debesio juodo, 
Tu benamių sūnų už kalnų, vandenų 
Ir daina, ir viltis, ir paguoda.

Buvo antradienis, 
gegužės mėnesio 22 diena, 
ankstyvas rytas. Visur apy
linkėje čiulbėjo lakštingalos, 
čyreno vyturėliai ir kitoki 
paukšteliai, žydėjo, kvepėjo 
laukų ir pievų gėlės. Pats 
sėjos metas, bet laukai buvo 
tušti, be žmonių, kaip atlai
dų dieną. Išgąsdinti likusieji 
gyventojai nieko nedirbo, 
bijojo pasirodyti laukuose, 
slapstėsi, bėgo į miškus ar 
kur nors toliau nuo savų na-
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matyti, kokis tasai bitinas, 
bet nieko nemačiau.

— Kad bitinas avily, da
bar nėra ko jūsų čia paisyti.

Vainoras pakėlė sietą ir 
iškratė bites paklotėn. 
Vienos jų ėmė tuoj kopti 
avilin, kitos pasikėlė oran, 
palekiojo, palekiojo ir 
sutūpė ant avilio, avily...

— Na, na! Greičiau, mažo
sios, nesnauskite; kam gai
šinate laiką?

Ir, paėmęs rūkulį, papūtė 
į bites dūmų. Bitėms dūmai 
nepatiko, jos ėmė greičiau 
kopti avilin, o kitos net pasi- 
kė ė ir nulėkė.

Po dviejų, trijų minutėlių 
liko paklotėj vos keletas bi
čiukių. Vainoras atsargiai, 
kad nesutrintų kurios, 
atėmė nuo avilio paklotę ir 
nukrėtė bičiukes žemėn.

— Sakiau, nesnauskite. 
Dabar teks lėkti avilin.

Vainoras truputį parūkė, 
kad nuvarytų nuo avilio 
krašto bites giliau ir, kiek 
galėdamas atsargiau, pri
dengė vienu plautu. Lukte
rėjęs vėl parūkė tą vietą, 
kur antrasis plautas turėjo 
gulti, ir pridengė avilį.

— Dabar gyvenkite ra
miai ir laimingai, mažosios 
bitelės, Dievo darbininkės. 
Tesaugoja Jisai jus nuo viso 
ko pikto. Vardan Dievo Tė
vo ir Sūnaus ir Dvasios 
Šventosios! Amen!

Ir Vainoras tris kartus 
peržegnojo avilį. Augštas, 
žilas, saulės spinduliais ap
vainikuotas, jis panašus 
buvo dabar į kažkokį senąjį 
krivį, kuris seniai seniai 
kažkada gal taip pat laimino 
mažas bičiukes.

Abu vyrai persižegnoj. 
Kad nesugadintau sau įspū
džio, ūpo kitiems, aš irgi 
persižegnojau. gus Jaugiau 

mų, nes nežinia, kiek ilgai 
tas košmaras tęsis. Gyvūnai 
nešerti baubė tvartuose be 
Eriežiūros, ne tik vežamųjų, 
et ir likusiųjų sodybose.
Suvarytus į klojimą be

laisvius laikė po stipria ka
reivių sargyba, nė vieno 
niekur neišleido. Apie pirmą 
valandą po pietų pradėjo 
krauti žmones su jų daiktais 
į sunkvežimius. Pakrautus 
vežė į Jonavos geležinkelio 
stotį — apie 30 km. nuo Lai
biškių. Važiuojant užėjo 
smarkus lietus. Į atvirus 
sūnkvežimius lietus pylė ant 
žmonių ir ant daiktų. Ne 
daugelis turėjo kuo prisi
dengti nuo lietaus. Peršlapo 
ir žmonės, ir daiktai, kurie 
šiuo atveju atrodė brangesni 
už pačius žmones. Iš gražaus 
saulėto ryto pasidarė ver
kianti diena. Verkė vežami 
žmonės, verkė ir dangus.

Jonavos geležinkelio sto
tyje ant bėgių stovėjo kele
tas kilometrinio ilgio preki
nių ešalonų, gal apie šimtą 
vagonų kiekvienas, o gal ir 
daugiau. Vežamieji negalėjo 
jų suskaityti. Atgabentus 
belaisvius krovė į vagonus. 
Patys belaisviai nešė kiek
vienas savo daiktus. Į kiek
vieną vagoną pakrovė apie 
70 žmonių. ’’Skarej, skarej” 
(greičiau, greičiau) — girdė
josi išvien ginkluotų karei
vių šauksmai, dargi su ru
siškais keiksmais ir grasini
mais, kurių daugelis belais
vių nė nesuprato. Žmonės 
neturėjo kada nei veikti, nei 
jaudintis, nei atsisveikinti 
su gimtąja žeme, kurią dau
gelis matė paskutinį kartą. 
Reikėjo visur skubėti, rū
pintis nepasimesti su savais 
daiktais ir šeimos nariais. 
Dažnas dar prašėsi, ’’reika
lo” spiriamas, lįsti po va 
gonu, o kareivis, durtuvą 
atstatęs spoksojo, dabojo, 
kad žmogus nepabėgtų

Kiekviename vagone buvo 
du maži langeliai, geležinė
mis grotomis apkaustyti, 
bet nebuvo jokios skylės į 
lauką gamtos reikalams at
likti. Vežamieji iš kalėjimų 
kaliniai būdavo šiuo atžvil
giu laimingesni: juos vežda
vo tokiais pat prekiniais va
gonais, bet juose būdavo 
lentiniai loveliai, išvesti

Nukelta į 6 psl.
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PRISIMENAME VINCĄ KRĖVĘ
B. MOCKŪNIENĖ

Kartais i paskaitą Krėvė 
ateidavo ir giedresnėj nuo
taikoj, tada neskaitydavo, o 
pasakodavo žiūrėdamas pri
merktom akim į tolį, virš 
studentų galvų.

Atsitikdavo, kad pasako
jimas valandėlei nutrūkda
vo. Tada studentų akys pa
kildavo nuo užrašų knygučių 
ir įsismeigdavo į profeso
riaus veidą. Tai buvo ženk
las, kad išgirsim anekdotą. 
Profesoriaus veidas pagy
vėdavo: didelės akys imdavo 
šypsotis, gelsvas, raukšlėtas 
veidas nušvisdavo, lyg jis 
jau dalyvautų tame įvyky, 
kurį žada dabar mums pa
pasakoti.

Anekdotus visada pasa
kodavo tame pačiame kon
tekste ir toje pačioje vietoje. 
Pav. kalbėdamas apie vi
duramžių literatūrą visada 
įterpdavo, kad to laiko rite
riai prie stalo nevartodavę 
servetėlių, o taukuotas ran
kas nusišluostydavę į šalia 
sėdinčių damų sukneles. 
Kaulus mesdavo į pastalę 
savo šunims, kurie kartais 
taip susipiaudavę, kad net 
skobnius apversdavę.

Kalbėdamas apie lenkų ar 
rusų autorius, Krėvė paber
davo ištisas tiradas origi
nalių citatų, kurias jis cituo
davo atmintinai, nekreipda
mas dėmesio, ar kas jas su
pranta ar ne.

Studentams buvo žinoma, 
kad profesorius Krėvė turi 
fenomenalią atmintį, bet 
taip pat buvo žinomas jo 
dažnas išsiblaškymas ir ati
trūkimas nuo esamos situa
cijos. Poetas Alfonsas Ny- 
ka-Niliūnas pasakoja kaip 
kartą per paskaitą Krėvė 
kalbėjęs apie išgyvenamo 
įspūdžio reikšmę žmogaus 
gyvenime. ’’Profesorius 
kreipėsi į čia pat sėdinčią 
neklystamai žydų tautybės 
ir Mozės tikėjimo studentę, 
sakydamas — Taip kaip Ta- 
mista, be abejo, niekad ne
užmirši tos dienos, kai su 
baltais rūbeliais, rūtų vaini
kėliu ant galvos ir gėlių 
puokštele rankoje, ėjai prie 
pirmos komunijos...

Auditorijai apygarsiai 
prunkštelėjus, Krėvė, nesu
prasdamas kas čia dabar vi
sus taip pralinksmino, kiek 
patylėjęs tęsė paskaitą 
toliau”.

Kiek Krėvės literatūrinė 
kūryba yra pilna polėkio ir 
jėgos, tiek jo universitetinės 
paskaitos buvo neįspūdingai 
perduodamos. Vienok tai 
buvo krepšiukai, pilni įvai
riaspalvių brangakmenių.

Su studentais aplamai 
Krėvė ryšio nepalaikydavo, 
nors 1940 m. žiemą Vilniuje 
netikėtai paskelbė organi
zuojąs studentų literatų bū
relį Polonistikos seminare. 
Pirmieji susirinkimai buvo 
labai gausūs dalyviais, ta
čiau dėl stokos entuziazmo, 
neilgai tegyvavo.

Profesorius Krėvė buvo 
visų1 gerbiamas ir aukštai 

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS
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vertinamas. Su jo nuomone 
skaitėsi tiek profesūra, tiek 
ir studentai. Su studentais 
Krėvė buvo gana humaniš
kas, net mandagus. Sustab
dytas kokiu nors reikalu ko
ridoriuje, jis visada paduo
davo ranką ir atidžiai iš
klausydavo reikalą. Studen
tus vadindavo ne vardais, o 
’’Tamistomis”. Neatsisaky
davo pasirašyti užskaitą se
mestro gale ir tiems studen
tams, kurie paskutinėse 
paskaitose nebuvo ar, dėl 
kokių nors priežasčių, buvo 
jo parašo negavę.

Nežiūrint kai kurių jo 
savotiškumų, Krėvė ir toliau 
išliko mano vaizduotėje, 
manau taip pat ir kitų kole
gų vaizduotėse, kaip milži
nas plačiapetis, kaip Grainio 
liepa, kaip ąžuolas plačia
šakis...

K. Kalanta Melbourne
Gegužės 20 d. Melbourne 

Lietuvių Namų salėje, kurią 
užpildė gausus dalyvių skai
čius, Romo Kalantos minėji
mą atidarė grakšti, tauti
niais rūbais pasipuošusi lie
tuvaitė R. Makaravičiūtė, 
pakviesdama kun. P. Vaserį 
minėjimą pradėti invokacija.

Paskaitininkas, taip pat 
jau gimęs ir brendęs išeivi
joje, A. Vaitiekūnas apibū
dino jau pavergtoje tėvy
nėje gimusio jaunuolio 
Romo Kalantos asmenį, ku
ris, nepernešdamas tautos ir 
savo paties dvasinio oku
pantų prievartavimo, žūsta 
liepsnoje savo pasiaukojimu 
ir mirštančiais žodžiais: 
Laisvės Lietuvai!

Išklausius jaunuolio J. 
Mašanausko mintis, tenka 
konstatuoti, kad ir išeivijoje 
esantis jaunimas yra pa
šauktas ne tik mylėti, bet ir 
ginti savo tautos garbę ir 
laisvę. Džiugu, kad Austra
lijos Lietuvių Fondas šį*jų 
darbą skatina. Ta pačia pro
ga, A.L.F. Mlebourne Sky
riaus Valdybos pirmininkas 
Dr. K. Zdanius atžymėjo šio 

Krėvė į politiką nuėjo rei
kalo verčiamas. Bolševizmą 
gerai jis pažino dar Rusijoj 
gyvendamas ir dėl jo jokių 
iliuzijų neturėjo. Ne kartą 
reiškė įsitikinimą, kad karui 
įsiliepsnojus, vokiečiai su
naikinsią Rusijos bolševiz
mą, o vakariečiai - nacizmą.

Pažindamas rusų psicho
logiją ir mokėdamas jų kal
bą, Krėvė 1939 m. rugsėjo 
mėn. pradėjo lankytis pas 
sovietų atstovą Pozdniako- 
vą, net jį savo namuose pri
iminėjo. Arčiau pažinusieji 
Krėvę žinojo jo tikslus, bū
tent paveikti sovietus Lie
tuvos naudai.

Po siaubingos 1939-40 m. 
žiemos ir birželio įvykių, 
Krėvė sutiko priimti minis- 
terio pirm, pavaduotojo, o 
vėliau min. pirm, ir užsienio 
reikalų ministerio pareigas.

fondo skirtomis premijomis 
iškilias Melbourne jaunuoles 
L. Čižauskaitę ir B. Šaulytę- 
Kymantienę. Panašia pre
mija atžymėtas ir kun. Dr. 
P. Dauknys.

Meninę dalį pradėjo mel- 
bourniškio poetei J. Mikšto 
eilėraščiu jaunasis B. Zume
ris. Sekė p. V. Dainius, pa
dainavęs B. Brazdžionio 
’’Benamų daina*1, pianinu 
palydint Z. Prašmutaitei. 
Malonu buvo išklausyti ir 
jaunutės M. Klimaitės net 
tris pianino išpildymus. 
Mykolaičio - Putino eilėraštį 
’’Mortuos Voco” , kurį auto
rius parašė gyvendamas 
okupuotoje Lietuvoje, skai
tė L. Šeikis. Gana darniai 
dainuojančių dainaviečių B. 
Kymantienės ir B. Prašmu- 
taitės duetas leido klausytis 
ir gėrėtis liaudies dainos ”Ta 
mūs, seselė” ir T. Makaičio 
’’Rugpjūčio Baladė”, akom
panuojant Z. Pražmutaitei. 
Poetas J. Mikštas paskaitė 
savo kūrybos. Jaunas pia
nistas Petras Čelna atliko 
net kelis muzikos kūrinius.

Meninę dalį užbaigė dai
noje solistė V. Bruožytė.

Romo Kalantos minėjimą 
uždarė A.L.B. Melbourne 
Apylinkės Valdybos pirmi
ninkas Dr. J. Kunca, iš
reikšdamas padėką jo ruo
šėjams ir meninės dalies at
likėjams. Tuo pačiu Dr. 
Kunca įteikė valdybos 
finansinę paramą Melbourne 
Lietuvių Jaunimo Sąjungai 
jos ateities darbų paskati
nimui.

ALKA

V. Daugirdaitė—Sruogie
nė apie tai rašo: ’’Niekad 
nepamiršiu to momento, ka
da Krėvė, išplėstomis, lyg 
pamišėlio akimis, žiūrėda
mas į mus pasakė — Sutikau 
(priimti pareigas)... Turėjau 
sutikti. Reikia skubiai gel
bėti, kas dar galima išgel
bėti...”

Toliau ta pati autorė savo 
atsiminimuose rašo: ”Ir tik
rai Krėvė su keliais patiki
mais užsienio reikalų minis
terijos tarnautojais, slapstė, 
naikino archyvus, daugelio 
mūsų veikėjų kompromi
tuojančią medžiagą”. Dar 
toliau sako( ”1941 m. birželio 
mėn. prasidėjus masiniams 
trėmimams, Krėvė nu- 
skumbėjo pas pažįstamus 
komisarus, teiravosi ir 
bandė sustabdyti baisų trė
mimą. Tačiau įsakymas iš 
Maskvos buvo toks griežtas, 
kad niekas nepajėgė jam 
pasipriešinti”.

Vokiečiams okupavus 
Lietuvą, Krėvė buvo areš-

1948-jų...
Atkelta iš 5 psl.

pro prakirstą vagono sieną 
į periferiją. Nors tie loveliai 
gadino orą, bet vistiek buvo 
geriau, negu kęsti laukiant, 
kol kada isleis atsitūpti po 
vagonu. Tremtiniai šioje ke
lionėje tokių patogumų ne
turėjo, vargo visą ilgos ke
lionės laiką su mažais vai
kais, ligoniais ir seneliais.

Dar tebestovint Jonavos 
geležinkelio stotyje, į vago
ną, kuriame buvo Adomo 
Tamošiūno šeima, atėjo 
Deltuvos valsčiaus milicijos 
viršininkas rusas, kuris ne
mokėjo nė žodžio lietuviškai. 
Ne kartą jis buvo Tamo
šiūnų namuose, kalbėdavo 
su Tamošiūnu, kuris gerai 
susikalbėdavo rusiškai. Vir
šininkas visada dėjosi jiems 
draugiškas, sakėsi norėtų 
vesti Anušką (Onutę). 
Dabar atėjo atsisveikinti. 
Atsiprašinėdamas kalbėjo: 
’’Prasti, Anuška, i otiec, ja 
ne vinovat, ja ne mogu ne 
čevo dielatj... eto vaši so- 
siedy... želaju vam 
sčastja...” (Atleisk, Anuška 
ir tėve, aš ne kaltas, aš nieko 
negaliu padaryti... tai jūsų 
kaimynai... linkiu jum 
laimės...).

— Idi k čiortu! — (Eik po 
velnių) — sušuko Anuška 
išeinančiam iš vagono. — 
Tegu neieško durnių! — dar 
pridūrė lietuviškai.

Visur ir visada skriaudų 
akivaizdoje rusai ’’plaunasi 
rankas”, kaip Pilotas, vers
dami kaltę lietuviams. Lyg 

tuotas. Tik po didelių pas
tangų, draugams pasisekė jį 
iš arešto išvaduoti.

Ligi 1943 m. Krėvė su 
žmona gyveno Vilniuje, ma
žai kur išeidami iš namų. 
Tais pačiais metais, suėmus 
Balį Sruogą, Krėvės išvyko į 
kaimą ir slapstėsi metus pas 
ūkininką.

Bolševikams antrą kartą 
okupuojant Lietuvą(1944 
m.) Krėvė su šeima pasi
traukė Austrijon.

Po karo, 1947 m. išvyko į 
J.A.V., pakviestas Pensil
vanijos u-to ir dėstė Filadel
fijoj rusų ir lenkų kalbą ir li
teratūrą ligi išėjo į pensiją
1953 m.

Be tiesioginio darbo u-te, 
Krėvė rašė grožinės litera
tūros kūrinius ir atsimini
mus, skaitė paskaitas litua
nistiniuose kursuose, pa
rengė keletą pranešimų 
Lietuvai per Amerikos Bal
so radiją. Mirė Vincas Krėvė
1954 m. liepos 7 d. Pensil
vanijoj, Marple miestelyje, 
prie Filadelfijos.

Gyvendamas išeivijoj 
prof. Krėvė palaikė platų 
ryšį su kolegomis profeso
riais ir net su kai kuriais bu
vusiais savo studentais. 
Profesoriaus duktė Aldona 
Krėvaitė—Mošinskienė, 
kurios žinioje yra likusi 
Krėvės korespondencija, 
leido paskelbti spaudoje 
paskutiniame dešimtmetyje 
jo paties rašytus ir iš kitų 
gautus laiškus. Korespon
dencija tilpo Metmenyse. Ją 
spaudai paruošė Dr. Kostas 
Ostrauskas.

Iš Krėvės laiškų išryškėja 
koks ištikrųjų kuklus ir kil
nus žmogus buvo mūsų iški
lusis profesorius, dekanas, 
rašytojas - klasikas, politi
kas, visuomenininkas, neuž
mirštamasis Dainavos kraš
to mylėtojas, Vincas Krėvė. f i L -- ■ « .

tai ūkininkų kaimynai gali 
suprojektuoti tokias masi
nes deportacijas... Kaltin
dami vietinius, žinoma, rusai 
šauna vienu šūviu du kiš
kius: viena, stengiasi nu
kreipti nuo savęs kenčian
čiųjų neapykantą, antrą 
supjudo tarpusavy tautie
čius; suskaldytą tautą leng
viau pavergti — tą jie pui
kiai žino. Lietuvos žmonės 
ilgai mokėsi, kol išmoko 
okupantų metodus suprasti.

Viso Ukmergės rajono 
tremtiniai buvo suvežti į Jo
navos geležinkelio stotį. Pa
krauti ešalonai išvažiuoda
vo, į jų vietą statė kitus — 
tuščius, skubiai krovė ir vėl 
išleido.

Triukšmas, riksmas, ve
žamųjų raudos, kareivių 
keiksmai ir visokia maišatis 
virė visame stoties rajone. 
Daug kur laisvieji žmonės 
veržėsi, prašosi prieiti prie 
vagonų kam nors ką paduoti 
ar atsisveikinti; iš vagonų 
girdėjosi klyksmai, raudos... 
Ne visiems norintiems buvo 
laidžiama prieiti prie vago
nų. Toliau nuo geležinkelio 
stoviniavo nuvyti žmonės, 
kai kur suklaupę meldėsi, 
rankose laikydami degan
čias žvakes, kaip mirusius 
išlydint. Kai kurie žegnojo 
kryžiaus ženklu išvažiuo
jančius ešalonus...

Per porą dienų vienas 
paskui kitą daug ešalonų iš
dundėjo į nežinią. Vežamieji 
nežinojo kur juos veža, nei 
už ką, nei kuriam laikui, ar iš 
viso paliks juos gyvus.

Iš autorės knygos ’’Igarkos 
naujamiestis”
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LIETUVIŠKI
Paruošė A. Zubras

Tęsinys 
PRAVARDINĖS pavar

dės. Tai iš prievardžių, 
sukurtų dėl žmogaus išsi
skiriančių fizinių bei elgse
nos, kalbėjimo apraiškų. Tos 
rūšies pravardžių ir šiandien 
gausu, ypač tarp vaikų. 
Pravardės žmonių vartotos 
ir pasityčiojimui, pašaipai, 
pajuokai. Tos kilmės pavar
džių pavyzdžiai: Kuprelis, 
Kuprėnas, Kuprionis, Kai- 
relis, Kairiūkštis, Klupšas, 
Raišys, Ilgūnas, Maželis, 
Mažiulis, Miknius, Bistras, 
Čiurlys, Čiurlionis, Pliumpa, 
Burba, Purvinas, Šudnagys. 
Pagal ryškią psichinę savy
bę buvo kilę senoviški var
dai Gailius, Meilius, kurie 
vėliau išvirto pavardėmis, iš 
kur ir patronimai Gailiūnas, 
Meiliūnas. Kiek kito atspal
vio, bet tos pat kilmės pa
vardės: Ūselis, Brazda, Ra
ginis, Mauragis, Gelžinis, 
Skardžius, Žvynakis, Pus- 
dešris, Kumpis, Dainius, 
Damauskas. Šio poskyrio 
yra ir Juodys, Juodelė, 
Randys, Balta, Baltušis, 
dvikamienis Baltakys, grei
čiausiai ir Baltuška.

GYVŪNINĖS PAVAR
DĖS bus kilusios taip pat 
prievardžio keliu. Galimas 
daiktas, kad yra lėmęs lai
kysenos ar elgsenos įspūdis 
ir dėl to sugretinimas su 
žmogumi. Gali būti ir indo
europiečiams būdingo seno
jo animizmo, savos rūšies 
totemizmo atlieka. Turime 
tos rūšies labai spalvingų 
pavardžių: Kiškis, Kiškevi- 
čius, Kiškus, Briedis, Lapė, 
Lapenas, Zubras, Zubrickas, 
Šernas, Katinas, Katinaus- 
kas, Varnas, Varnauskas,. 
Ožys, Oželis, Paršelis, Par- 
šaitis, Sakalas, Šarka, Šar
kis, Karvelis, Meškėnas, 
Meškauskas, Gaidys, Gaidi- 
nis, Gaidelis, Gylys, Žiogas, 
Bitė, Bitinas, Karpis.

ASMENVARDŽIAI
AUGMENINĖŠ PA

VARDĖS gali būti taip pat 
animistinių laikų atlieka, 
prieškrikščioniškais laikais 
buvę asmenvardžiai, yra 
gi dar išlikusi pasaka, kur 
trys sūnūs pavirsta Ąžuolu, 
Beržu ir Uosiu, dukra gi Eg
le. Gali taip pat būti, kad 
savo laiku kilo pravardė nuo 
sodyboje ar prie gyvenamos 
trobos augusio medžio. 
Augmeninių pavardžių pa
vyzdžiai: Liepa, Beržanskis, 
Lieponis, UoseĖs, šermukš
nis, Obeliūnas. Turime ir 
trapesnių augalų kilmės pa
vardžių: Dobilas, Burokas, 
Baravykas, Rugys, Ruginis, 
Kvietys, Kvietelaitis, Mie- 
žys, Mieželis, Aviža, Avižo
nis, Ropė, Cibulskis.

TĖVAVARDINĖS
PAVARDĖS

Jas esame minėję anksty
vesniuose poskyriuose. Su
tikome jų tarp visų iki šiol 
aptartų pavardžių. Vadina
mais patronimais sūnūs 
gavo lietuviuose tėvo vardo 
prievardžius su priesagomis 
-aitis, ūnas, onis, ynas, ėnas, 
utis. Tuo keliu gimė pavar
dės: Petraitis, Grigaitis, 
Stankūnas, Stankaitis, Vai
čiūnas, Petronis, Petrėnas, 
Baltutis, Balčiūnas. Balta
rusių kalbos įtakoje tam pa
čiam reikalui buvo prigiju- 
sios priesagos - avičia, avi- 
čius, evičius: Stanevičius, 
Aleksandravičius, Janavi
čius. Iš lenkų kalbos buvo 
paplitusios tėvavardinės 
priesagos - skis, ovskis, evs- 
kis: Beržanskis, Šalkauskis, 
Vyšnievskis. Pavardžių len
kinimas ypač pasmarkėjo 
XVIII š. Daug čia patalkino 
lenkų kilmės ar sulenkėję 
katalikų dvasiškiai, surašy
dami krikšto bei vedybų

LIETUVIŲ KOOPERATINĖ KREDITO DRAUGIJA

TALKA" LTD
• 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 Vi % 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 užskaito
mi už kiekvieną pilną kalendorinį mėnesį finansinių metų 
gale ir įrašomi į einamąsias sąskaitas. Už įnašus (shares) 
iki 17% dividento.

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

Įstaiga veikia:

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

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

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

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

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

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

SVETIMŠALIŲ
PAVARDĖS

Yra ir grynai svetimai 
skambančių pavardžių. Tie
sa, svetimos kilmės, matė
me, yra pavardės, kilusios iš 
krikščioniškų vardų. Bet tie 
vardai ir iš jų kilusios pa
vardės taip tapo fonetiškai 
adoptuotos, kad šiandien 
Jonaitis, Petraitis, Mykolai-

tis, Jokūbaitis, Jonušis 
skamba kaip lietuviški žo
džiai. Kiek kitaip yra su 
ateivių atsineštinėmis ar 
lietuvių iš kitų tautų pasi
skolintomis pavardėmis, 
nors jos ir būtų kiek sulietu
vintos. Aišku lenkiška kilmė 
Goscickio, Rozvodausko, 
Koženiausko, Komaro pa- 
vardėse; rusiška - Vieriov- 
kino, Mariškino, Zubovo, 
Krasavino; vokiška - Orte- 
lio, Neimano, Bauero, Grau- 
roko, Grotuzo, Roppo pa- 
vardėse.

Lietuvos žydai, gyvenda
mi atsiskyrusiai bei atsitvė-

Adelaidinės pabiros
Gegužės 26 d. 60 m. am

žiaus sukaktį atšventė Edis 
Taparauskas. Susirinkę bi
čiuliai, draugai ir bendra
darbiai, palinkėjo dar daug 
gražių ir darbingų metų.

• Edis yra aktyvus mūsų 
bendruomenės narys. Jis 
jau daug metų dirba sporti
ninkų tarpe, o taip pat apra
šo Adelaidės sporto įvykius 
lietuvių spaudoje. Jis yra 
nuolatinis talkininkas mūsų 
teatro ir niekuomet papra
šytas neatsisako padėti.

Linkime ilgiausių metų!

Adelaidės Liet. Kat. Mot. 
D-jos šiupinys įvyko gegu
žės 19 d. Tai tradicinis 
draugijos parengimas, kurį 
Adelaidės lietuviai mielai ir 
gausiai lanko. Programą su
rinko ir paruošė V. Opulskis.

Programoje vaizdeliai, 
škicai, feljetonai, Nemuno 
Dukrų dainos ir kiti humo
ristiniai nutikimai. Tenka 
pasidžiaugti, kad šiupinyje 
iškeltos kai kurios adelai- 
diškių ’’problemos” susilau
kė publikos šypsnio ir buvo 
nuoširdžiai priimtos, nors, 
kai kurios be didesnio entu
ziazmo.

Draugijos pirm. A. Urne- 
vičienė padėkojo visiems 
programos išpildytojams ir 
atsilankiusiems. Po progra
mos visi buvo pavaišinti.

Yra žmonių, kuriems nie
kuomet netrūksta laiko. 
Nors ir šimtą darbų dirbda
mi, visur suspėja, visur da
lyvauja. Jau nuolatiniai (su 
visam) Adelaidėje apsigy
veno Vytautas Straukas. Jis 
vadovauja Adelaidės apy
linkės valdybai, tautiniams 
šokiams, pasirodo scenoje. 
Vytautas Adelaidėje vėlei 
grįžo į savo profesiją: pra
dėjo mokytojauti gimnazijo
je.

Linkime Vytui sėkmės jo 
plačiai užimtame bare!

Kun. A. Spur gis gegužės 
30 d. išvyksa į marijonų 
suvažiavimą Romoje. Žada 
išbūti apie 5-6 savaites. 
Adelaidiškiams tuo metu 
religinius patarnavimus 
teiks kun. S. Gaidelis ir kun. 
P. Vaseris.

Vytautas ir Zenoida Ven
ciai išvyko ilgesniam laikui, 
atostogų į saulės kraštą — 
Queenslandą. Kadangi 
keliaudami vežasi kartu ir 
apsigyvenimo priemonę - 
karavaną, tad namų nepasi
ilgs. Žada aplankyti šiaurinę 
Australijos dalį.

Linkime malonios kelio
nės ir lygaus kelio!

Adelaidiškiai ruošiasi 
vykti i Lietuvių Dienas 
Canberroje. Jau ne vienas 
yra užsisakęs apsigyventi

viešbutį, tik vis laukiama 
tikslesnio pranešimo kur 
vyks visi parengimai. Tiki
mės, kad LD komitetas ne
trukus tai paskelbs mūsų 
spaudoje.

Sportininkai susirinkę 
gegužės 26 d. aptarė savo 
veiklos reikalus, išklausė 
pirmininko ir iždininko pra
nešimų. Hobarte, sporto 
klubų atstovų suvažiavime, 
uždėta "Vyčio” klubui $ 30 
pabauda už nedalyvavimą 
posėdyje buvo visų susirin
kusių atmesta, kaip netei
singa ir užgaunanti. Susi
rinkime dalyvavęs ALB 
Adelaidės Apylinkės Valdy
bos pirm, pažadėjo šiuo rei
kalu kreiptis į ALFAS V-bą, 
bandant šį reikalą išrišti.

Vibaltis

LAIŠKAS
REDAKCIJAI

Gerbiamas p. Redaktoriau

Lietuviai ateiviai, atvykę 
po paskutiniojo karo, jau 
sparčiai eina is metų ir šis 
dešimtmetis bus gausesnis 
tos kartos išmirimais. Jų 
tarpe yra dar ir tokių, kurie 
dar nėra padarę testamentų 
arba padaryti netinkamai. 
Kai perskaičiau p. Jono 
Normanto ’’Mūsų Pastogė
je” Nr. 10/84 m. straipsnį 
apie reikalą turėti lietuvišką 
testamentų vykdymo teisinį 
organą, dingtelėjo mintis, 
kad tai tikrai gerb. Nor
manto pareikšta mintis yra 
labai svarbi turėti mums 
tokį organą, būtinai reika
lingą, naudingą. Tai tikra 
tiesa, kaip jis sako, kad sava 
tokia įstaiga geriau atliktų 
tą darbą negu šaltas, mūsų 
reikalų nesuprantąs 
Trustee. Be to, aš manau, 
mūsiškiai galėtų suteikti ir 
patarimų, kaip sumaniau 
surašyti testamentus ypač 
tiems žmonėms, kurie yra 
palikę Lietuvoje savo gimi
nių, kad jie galėtų gauti kuo 
didesnę palikimo dalį (pav. 
siuntiniais ir panašiai). Pa
vyzdžiui, a.a. A. Baleišio, 

81.11.24, vaikai Lietuvoje 
dar nieko nežino, kas su tėvo 
palikimu yra atsitikę. Lietu
viškas toks organas turėtų 
būti kuo greičiau įsteigtas, 
kuris darbu ir patarimais 
padėtų saviškiams palikti 
tinkamai sutvarkytą paliki
mą pasitraukiant amžiny
bėn.

Manau, kad gerb. Nor
manto sumanymą reiktų kuo 
skubiausia vykdyti, kad ne
tektų vėl dejuoti, kaip mes 
vis tebedejuojame dėl dau
gelio neįvykdytų naudingų 
sumanymų.

S. Stropus

rūsiai nuo krašto lietuviškos 
daugumos, pavardes įsigijo 
skirtingai nuo lietuvių ir 
aiškiai dirbtinai. Daugelis jų 
Bavardžių sukurta vokiečių 

ei judiš, lenkų, rusų kalbų 
poveikyje, kitos hebraiškos 
kilmės pagal Senojo Testa
mento modelius. Vokiškos 
kilmės yra Švarcas (juodis), 
Goldbergas (aukso kalnas), 
Silbermanas (sidabrininkas, 
sidabrinis vyras), Rubinš- 
teinas (rubino akmuo), Ro- 
zentalis (rožių slėnys); su 
slaviškomis priesagomis - 
Varšavskis, Vilenskis, Duls- 
kis, tiesiog rusiška pavardė 
Soloveičikas (lakštingėlė); 
hebraiškos kilmės - Kapla- 
nas, Kaganas, Kaganovičius, 
Abramovičius, Šapira.
metrikus. Paprasčiausias 
kelias tai tėvavardinių prie
sagų ir galūnių sulenldni- 
mas. Tas buvo savos rūšies 
bajorystės požymis ar pre
tendavimas į ją. Motiejus 
Valančius nuo seminarijos 
laikų vadinosi Valančevskiu. 
Krikšto metrikuose kartais 
aiškios prasmės pavardės 
būdavo tiesiog, išverčiamos: 
Vabalas galėjo virsti Žuku, 
Žvirblis — Vrublevskiu. Ga
lėjo Obelaitis, Obeliūnas iš
virsti Jablonskiu. Kai kurie 
bus ir savo noru pasirinkę 
lenkiškas pavardes ar jas 
sulenkinę, ypač iš bajorų 
tarpo. Unijos laikais aukš
tuomenėje bei bajorijoje tai 
buvo dažnas reiškinys.

Palyginimui Jono vardo 
patronimai — mūsų Jonaitis, 
Jonuškis, - su kitų indoeuro
piečių kalbinės šeimos tautų 
daryba. Panašiai sudarinėja 
slavai: lenkai - Janovič, Ja- 
novski; rusai - Ivanov, Iva
novic. Germanai prie vardo 
prijungia žodį sūnus. Su
durtinis tat anglų patroni- 
mas Johnson) vokiečių - 
Johansohn; švedų - Jonsson, 
Johanson, Hansson; danų - 
Jansen, Jensen, Hansen. 
Airiai sudaro su priešdėliu - 
Mac Eoin.

PVARDŽIŲ KEITIMAS

Žmonės gyvenime susi
duria ir su pavardžių keiti
mo reikalu. Šudnagys, Par- 
šaitis, Purvinas, Pelėda nėra 
jau taip malonios pavardės 
nei jų nešiotojui, nei paša
liečio ausiai. Šudnagių šeima 
ir Užpirdžių vietovardis 
apybraižos autoriui žinoma 
Klaipėdos krašte. Tos šei
mos vienas studijavo Kauno 
universitete teisę. Kartą 
draugui teko jį su pažinti su 
viena studente: ”Cia mano 
kolega Martynas, o pavardę 
tegu jis pats pasisako”. 
Baigdamas studijas, Marty
nas pavardę pasikeitė. 
Kiekviename krašte 
nuostatai leidžia pavardę 
pasikeisti. Šiaip jau nor
maliai, be didelio reikalo 
žmogus ne taip lengvai ski
riasi su pavarde. Yra mat su 
ja suaugęs. Išeivijoje mėgs
ta lietuviai pavardes su
trumpinti. Visai normalu, 
kai Aleksandravičius pasi
vadina Aleksa. Lieka sena
sis kamienas, tad ir ryšys su 
praeitimi. Šypsaisi, kai But- 
rimavičius pavirsta Butler. 
Natūralu, kad pasikeičiamos 
pavardės, kurios fonetiškai 
sunkiai ištariamos adoptuo- 
to krašto oficialioje kalboje. 
Čerkeliūnas, žvirgždinavi- 
čius būtų pavyzdžiai.

Apybraižos autorius su 
pagarba mini Aleksandrą 
Vanagą, kurio konspektyvi- 
niu darbu ’’Kalba ir žmo
nės)) (Vilnius, Mintis, 1982) 
teko pasinaudoti.

Pabaiga
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Trėmimų minėjimai
SYDNEY
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 p. 
Zhouand, buvęs Afganistano 
aukščiausio teismo teisėjas, 
kuriam pasisekė pasiekti 
laisvąjį pasaulį.

MELBOURNE
TRĖMIMŲ MINĖJIMAS

MELBOURNE

Jau virš 40 metų praėjo 
nuo Lietuvos okupacijos ir 
masinių išvežimų į Sibiro 
vergų stovyklas vykdant 
lietuvių tautos naikinimą. 
Šiuos skaudžius mūsų tautai 
įvykius Melbourne paminė
sime birželio 17 d., sekma
dienį. Pamaldos už sovietų 
nukankintus, ištremtus ir 
žuvusius už Lietuvos laisvę 
12 vai. šv. Jono bažnyčioje. 
Organizacijos pamaldose 
dalyvauja su vėliavomis ir 
garbės sargybomis. Skautai 
ir šauliai uniformuoti.

Socialinės Globos Moterų Draugija Melbourne ruošia tradicinį

JONINIŲ BALIŲ
birželio 23 d. (šeštadienį) Lietuvių Namuose, 44-50 Errol St., North Melbourne 

Pradžia 7 vai. vak.
Bilietų kaina $ 12 asmeniui ir $ 10 pensininkams ir besimokančiam jaunimui.

Gros gera muzika, bus skani vakarienė ir turtinga loterija.
Bilietai užsakomi pas p. V. Morkūnienę - tel. 523 5957 ir p. E. Šeikienę tel. 

277 1478.
Kviečiame visus iš arti ir iš toli ir tikim sulaukti.

Po pamaldų 2.30 vai. mi
nėjimo aktas Lietuvių Na
muose. Invokaciją skaitys 
kun. P. Vaseris, o vainiką 
Sibiro tremtiniams pagerbti 
prie žuvusiems paminklo 
nuneš jaunimo atstovai. Tai 
dienai pritaikintą paskaitą 
skaitys svečias iš Sydnejaus 
J.P. Kedys, ”News Digest — 
International” žurnalo re
daktorius. Po paskaitos tur
tinga ir įdomi tos dienos 
nuotaikai paruošta meninė 
programa.

Kviečiame visus tautie
čius minėjime skaitlingai 
dalyvauti. Jūsų gausus atsi
lankymas pamaldose ir mi
nėjime tebūna viešas pro
testas prieš Sov. Sąjungos 
padarytąjį lietuvių tautai 
didelį nusikaltimą ir aki
vaizdus įrodymas, kad mes 
tvirtai tikime į Lietuvos pri
sikėlimą.

Apylinkės Valdyba

GEELONG
TRĖMIMŲ MINĖJIMAS

Pranešame ir prašome 
skaitlingai dalyvauti Pabal-

Birželio 24 d., sekmadienį, 
TURGUS

Daug laimikių ir visokiausių įdomių 
naujovių.

Birželio 23 d., šeštadienį,
JONINIŲ VAKARAS... 

su įdomia ir tam vakarui skirta prog
rama.

SYDNE JAUS LIETUVIŲ NAMUOSE
16-18 EAST TERRACE. BANKSTOWN (TEL. 708-1414>

Kiekvieną šeštadienio vakarą traukia
mas laimingojo klubo nario numeris. 
Numerio savininkas turi būti klube ir 
asmeniškai atsiimti laimėtą premiją 
per 5 minutes. Apie laimėjimo premi- Kiekvieną trečiadienį skanus ir pigus 
jos dydį teiraukitės klube. valgis tarp 5.30 ir 8 vai. vak.

smorgasbord 
kaina 3 doleriai asmeniui.

tiečių Komiteto rengiamame 
Trėmimų minėjime birželio 
17 d., sekmadienį, šia 
tvarka*

10.30 vai. pamaldos St. 
Peters bažnyčioje, Reid. 
ACT, 2 vai. iškilmingas mi
nėjimas su menine progra
ma Lietuvių Klube. Kalbės 
Australian National Uni
versity prof. R.F. Miller.

Apylinkės Valdyba

HOBART
MINĖJIMAS HOBARTE

Pabaltiečių Komitetas 
HELLP trėmimų minėjimą 
rengia birželio 15 d., penk
tadienį; 5 vai. vyks vigilija 
su vėliavom, plakatais ir de- 
Jančiom žvakėm prie St. 

oseph bažnyčios Macquarie 
St. Pamaldos 7.30 vai. ir jose 
dalyvaus arkivysk. Dr. 
Guildford Youngir kitų rea- 
ligįjų atstovai. Po pamaldų 
bažnyčios salėje kavutė vi
siems minėjimo dalyviams. 
Kviečiame visus skaitlingai 
dalyvauti.

♦ ♦ ♦

Apyl. Valdybos suruoštas 
Motmos Dienos minėjimas 
įvyko Glenorchy salėje. Da
lyvavo 35 asmenys. Minė
jimą pravedė ir motinas 
pasveikino pirm. J. Paške
vičius, paskaitą skaitė Regi
na Share-Krutulytė. Apie 
motiną du eilėraščius 
paskaitė R. Tarvydas ir mi
nėjimą baigėm Tautos Him
nu. Sekė kavutė ir pabend
ravimas.

VIETOJ M
gelių

Laidojant a.a. Oną Simo- 
naitienę jos pagerbimui vie
toj gėlių aukojo Austr. Liet. 
Fondui: po $ 10 M. Gailiū- 
nas, B. irR. Šarkauskai, J. ir 
A. Stasiūnaičiai, A. 
Paplauskas, A. Lokys, V. 
Budrikis; po $ 5 V. Snnana- 
vičienė, O. ir C. Juozaičiai, 
V. ir R. Augustinavičiai; $ 1 
M. Poliavas.

Mūsų Pastogei $ 5 aukojo 
A. Paplauskas.

»♦*

Apyl. V-bos iždn. Bonifa
cas ir Hilda šikšniai atšven
tė vedybinę sukaktį. Svečiai 
linkėjo jiems sėkmės, o Hil- 
dai ir Erikai laimingos ke
lionės. Abi išvyksta į Aine- 
riką ir Europą.

Teko nugirsti, kad p.p. 
Šiaučiūnai ir Augustinavi
čiai taip pat ruošiasi kelio
nėn. Lankysis ir Lietuvoje.

VISUR
MELBOURNO

LIETUVIŲ
BIBLIOTEKOJE

Gauta Šaltinių Bibliote
kai: Simono Daukanto ’’Že
maičių tautosaka” I d., dai
nos, Vilnius 1983. A. Nava- 
saičio ’’Lietuvos miškų 
S aukščiai”, Vilnius 1983. V. 

katino ’’Baltijos gintaras”, 
Vilnius 1983. Liet. Laisvės 
kovotojų S-gos įnašas į anti- 
nacinę rezistenciją ’’Laisvės 
besiekiant”, Čikaga 1983. 
Edited by R. Šilbajoris 
"Mind Against The Wall”: 
Essay on Lithuanian Cul
ture Under Soviet Occupa
tion, Chicago 1983. Mel- 
bourno Karių Veteranų 
S-gos Melbourne Valdyba 
perdavė bibliotekai: Nijolės 
Sadūnaitės prisiminimus 
"Kaip patekau į KGB objek
tyvą1’. Eltos informacijų 
biuletenių. Aukojo $ 10 A. 
Rahdon. Žurnalų ir laikraš
čių A. Jasmantas. Visiems 
mūsų bibliotekos gerada
riams inuoširdus ačiū.

Bibliotekos vedėjas

PRANEŠIMAS

Penktasis Mokslo ir Kū
rybos Simpoziumas įvyks 
1985 metų Padėkos dienos 
savaitgalį, Čikagoje — Jau
nimo Centro patalpose, 5620 
S. Claremont.

Šio simpoziumo mokslinės 
programos komitetą sudaro: 
Dr. Jonas Bilėnas - pirmi
ninkas, Dr. Bronius Jasels- 
kis - Griežtųjų mokslų, tech
nikos ir architektūros vado-
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vas, Dr. Jonas Daugirdas - 
Medicinos Mokslų Sekcijos 
vadovas, ir Dr. Algis Norvi
las - Humanitarinių ir socia
linių mokslų sekcijos vado
vas.

Organizacinį komitetą su
daro: Ramojus Vaitys - pir
mininkas, Irena Kerelienė - 
vicepirmininkė, Kostas 
Burba - iždininkas, Snieguo
lė Zalatorė - spaudos ryši
ninkė, Audronė Tamošiū
naitė - sekretorė ir Nijolė 
Užubalienė - leidimo redak
torė.

1985 m. Padėkos savait
galis bus lapkričio 28-30 d.d.

* * *

Sydnejaus žvejų klubas, 
neseniai grasinęs užsidaryti 
ir palikti sydnejiškius be žu
vies, kažkaip atkuto, kad 
neseniai buvo atvykęs drau
ge pažvejoti net iš Pertho 
tautietis p. A. Garnys, bu
vęs Vak. Australijos b-nės 
pirmininkas. Tikriausiai 
sydnejiškiai jam nepavydėjo 
jo stambaus laimikio.

* * ♦

Jau trečią šeštadienį syd
nejiškiai kvapą sulaikę 
klausosi ir gėrisi lietuviškos 
radijo valandėlės progra
momis, kurias paruošia nau- 
S’i radijo darbuotojai. Nors 

as ir ne visai patogus 
(šeštadienio priešpietis 
10-11 vai.), bet programų 
ruošėjai pasiryžę duoti to
kias patrauklias programas, 
kad klausytojai genau pa
liktų neapsipirike. kad ne- 
Šraleistų liet, radijo valan- 

ėlės! Tikimės, jie to pa
sieks.

♦ * ♦

Apmokėdama Mūsų Pas
togės prenumeratą ir pridė
dama auką skaitytoja p. 
Gen. Šemienė taip rašo: 
’’Reiškiu didžią pagarbą ir 
padėką M.P. redakcijai ir 
administracijai ir visiems 
bendradarbiams. Linkiu vi
siems ištvermės ir sveika
tos.

Taip pat noriu pareikšti 
savo aidelį dėkingumą M.P. 
bendradarbiui Amerikoje p. 
J. Janušaičiui, kurio 
straipsnius Mūsų Pastogėj ir 
Pasaulio Lietuvyje skaitau 
su didžiausiu malonumu. 
Norėčiau padėkoti p. Janu
šaičiui asmeniškai. G. Še
mienė”.

Bene didžiausias Mūsų 
Pastogės mecenetas yra p. 
V. Grigonis iš Viktorijos, jau 
kelintą kartą Mūsų Pastogę 
sušelpęs stambia auka. Štai 
ir vėl neseniai prisiuntė $ 
100, nors jis Mūsų Pastogės 
prenumeratą apmokėjęs už 
keletą metų į priekį. Gerb. 
V. Grigoniui nuoširdžiai dė
kojame už paramą ir palan
kumą. Red.

* * *

NSW policijos dept. krei
piasi per spaudą padėti iš
aiškinti dvi žmogžudystes, 
ko pati policija nepajėgia be 
piliečių talkos: Sydnejuje 
šiais metais buvo nužudytas 
Johanne Coral Hatty, 18 
metų vasario mėn. ir John 
Cavanagh ir Carmalita Lee 
Hoxton parke sausio 21 d.

Policijos ministeris Mr. P. 
Anderson pareiškęs, kad 
policija įtemptai veda kvo
tas, bet iki šiol jai nepavyko 
pažengti pirmyn. Jis krei
piasi į gyventojus, kurie 
savo parodymais galėtų 

padėti. Yra paskirta $ 50.000 
premija tam, kas savo paro
dymais galėtų policijai pa
dėti. Garantuojama, kad in
formacijos tiekėjai ir sėk
mingu atveju premijos ga
vėjai bus laikomi griež
čiausioje paslaptyje.

NEWCASTLE DISKUSIJŲ 
KLUBE

Gegužės 13 d. Newcastle 
Liet. Diskusijų Klubo susi
rinkime savo kelionių po 
centrinę Australiją įspū
džius vaizdžiai papasakojo p. 
Juozas Česnaitis pailius
truodamas skaidrėmis. Pre
legentas prisipažino, kad jau 
nuo seniai centrinė Austra
lija jį viliojusi ir vaidenosi 
kaip paslaptinga ir roman
tiška Australijos dalis.

Centrinė Australija dar 
kitaip vadinama ’’Red 
Centre” yra didžiulė plotu 
sritis, beveik neturinti ribų. 
1863 m. Pietų Australijos 
ribos siekė toli į šiaurę net

mbu Pastoge
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iki Darvino, bet 1911 m. 
Australijos federalinė val
džia perėmė visą šiaurinę 
teritorijąpati administruoti. 
(Tik pries porą metų suda
ryta nauja Siaurės Teritori- 

. jos — Northern Teritory 
: valstija su pilna lokaline vy
riausybė. Red.). Pats di
džiausias šios srities miestas 
yra Alice Springs (apie 
17.000 gyy.). Turistams pa
tariama šiose srityse lanky
tis žiemos mėnesiais, kada 
klimatas pats maloniausias. 
Prelegento pasakojimas ir 
rodyti skaidrėse vaizdai gy
vai sudomino klausytojus, 
už ką visi p. J. Česnaiciui 
paliko dėkingi.

♦ * ♦

Sekantis Diskusijų Klubo 
susirinkimas numatomas 
birželio 24 d. 6 vai. M. šeš
kaus namuose, kur Dr. V. 
Doniela rodys filmą ’’The 
Baltic Tragedy”. Šis filmas 
pagamintas is vokiečių sa
vaitinių kino apžvalgų karo 
metais.
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