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ALB KRAŠTO VALDYBOS 
PRANEŠIMAI

^•Sro
ALB Krašto valdybos narė J. Vabolienė aplankė keletą lietuvių kolonijų. 

Susitiko su apylinkių valdybų ir kitų organizacijų atstovais, aptarė 
Bendruomenės veiklos reikalus.

Š.m. pabaigoje, tarp Kalėdų ir Naujų metų ruošiama lietuvių teatrų 
festivalis Melbourne. Tikimės, kad šiame lietuvių teatrų festivalyje 
dalyvaus Sydnejaus, Melbourne ir Adelaidės teatrai.

Studijų dienos įvyks 1986 m. Velykų metu Adelaidėje, ne Melbourne, 
kaip buvo neteisingai paminėta praeitame pranešime. Už šią klaidą 
atsiprašome.

Australian Institute of Multiculture Affairs organizacijoje lietuvius 
atstovaus ALB Melbourne apylinkės valdybos vicepirmininkė Danutė 
Baltutienė.

A LB Tarybos suvažiavime 1984 m. Canberroje priimto mūsų Bendruo
menės statuto (papildymai ir pakeitimai) po vieną kopiją išsiuntinėta 
visoms apylinkėms ir seniūnijoms, kurios ji multiplikavusios platins savo 
A LB narių tarpe. Multiplikavimo išlaidoms padengti kiekviena apylinkė 
savo nuožiūra nustato mokestį.

ALB Krašto valdyba š.m. rugpūčio 31 ir rugsėjo 1 d.d. šaukia visų 
apylinkių pirmininkų ir seniūnijų seniūnų ar jų atstovų konferenciją 
Melbourne.

Į šią konferenciją yra kviečiami ir A.L. Fondo, Lietuvių spaudos sąjun
gos pirmininkai, "Mūsų pastogės" ir "Tėviškės aidų" redaktoriai, Sydnėjuje 
1986 m. įvykstančių Lietuvių dienų komiteto pirmininkas ar jo atstovas, 
Australijos Lietuvių Bendruomenės išrinkti Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės seimo nariai.

Šią konferenciją globos ALB Melbourne apylinkės valdyba. Konferen
cijos darbotvarkę paruoš ir ją praves ALB Krašto valdyba.

Konferencijoje bus svarstomi mūsų Bendruomenės visuomeniniai, politi
niai ir kultūriniai reikalai.

Plačiau apie šią konferenciją pranešime vėliau.

ALB Krašto Valdyba

AMERIKOS ŽURNALISTAS
PRISIMENA RINKIMINI 
FARSĄ LIETUVOJE

Apie 1940 m. "rinkimų" farsą 
Lietuvoje savo straipsnyje apie Nika
ragvą užsimena Rytų Europos žinovas 
Abraham Brumberg, ilgą laiką reda
gavęs JA V-ių Valstybės Departa
mento žurnalą The Problems of 
Communism. Amerikos socialistų tri— 
mėnesinio žurnalo Dissent š.m. pava

sario numeryje jis rašo: "1940 m. 
birželio mėnesį, dar berniukas, aš 
stebėjau demokratijos pasireiškimą, - 
kai Lietuvos piliečiams - į kuriuos 
buvo atkreipti šautuvai - buvo įsakyta 
pareikšti, kad jie sutinka su jų šalies 
įjungimu į Sovietų Socialistinių Res
publikų Sąjungą." (ELTA)

A. A. OEN. STASYS RAŠTIKIS

1896 — 1985

Lietuvos Respublikos vyras: Nepriklausomybės kovų savanoris, 
Kariuomenės vadas, Krašto apsaugos ministeris.

Lietuvių tauta pagarbiai prisimena ir liūdi netekus iškilaus 
valstybininko.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenė reiškia gilią užuojautą velionio 
žmonai poniai Elenai Marijai Raštikienei, giminėms ir artimiesiems.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdyba

A.A. GEN. STASYS RAŠTIKIS

Amerikoje mirė buvęs Lietuvos kariuomenės vadas, divizijos 
generolas Stasys raštikis.

Gen. Stasys Raštikis gimė 1896 metais Kuršėnuose, Šiaulių 
apskrityje. Pirmąjį didįjį karą baigė leitenanto laipsniu, 
tarnaudamas rusų kariuomenėje.

1919 metų pradžioje savanoriu stojo į Lietuvos kariuomenę ir, 
dalyvaudamas kovose su bolševikais, buvo du kartus sužeistas.

Antrą kartą sunkiai sužeistas pateko į bolševikų nelaisvę iš 
kurios grįžo 1921 metais pasikeičiant kaliniais.

Grįžęs į kariuomenę mokėsi toliau, 1929 metais baigdamas 
Kauno universitetą. 1932 metais baigė Vokietijos generalinio 
štabo akademiją.

1935 metais buvo paskirtas Lietuvos kariuomenės vadu ir šiose 
pareigose išbuvo iki 1940 metų. Būdamas vadu, jis Lietuvos 
kariuomenę perorganizavo, sumodernino ir perginklavo.

1940 metais dėl nesutarimo su valstybės prezidentu Antanu 
Smetona iš kariuomenės vado pareigų atleistas.

Sovietų Sąjungai 1940 metų birželio viduryje reikalaujant 
sudaryti jai "draugišką" Lietuvos vyriausybę, ministeriu 
pirmininku buvo pasiūlytas gen. Stasys Raštikis, bet sovietai jį 
atmetė.

Bolševikams Lietuvą okupavus gen. S. Raštikis buvo atleistas iš 
kariuomenės. Nors ir sekamas NKVD agentų, jis pabėgo į 
Vokietiją. Jo žmona Elena Marija Smetonaitė (prez. Smetonos 
brolio duktė) buvo suimta ir iki 1941.VI.23 buvo kalinama 
bolševikų kalėjime, o tų pačių metų birželio 14 visi artimieji gen. 
Raštikio giminės, įskaitant ir tris mažametes dukreles, buvo 
ištremti į Sibirą, kur viena iš jų neužilgo mirė.

Karui prasidėjus, gen. S. Raštikis sukilėlių buvo paskirtas 
Lietuvos laikinosios vyriausybės krašto apsaugos ministru. 
Vokiečiai, likvidavę šią vyriausybę, jam pasiūlė būti Lietuvos 
tarybos pirmuoju generaliniu tarėju, o vėliau legiono vadu. Gen. S. 
Raštikis šių siūlymų nepriėmė. Vokiečių okupacijos metu jis dirbo 
Karo muziejuje Kaune.

1944 metais pasitraukė į Vokietiją, kur bolševikų agentų, kaip 
masalą naudojant dvi Sibire likusias gyvas dukreles, jam kelis kart 
buvo siūlyta grįžti Lietuvon.

1949 metais gen. St. Raštikis persikėlė gyventi į JAV. Kurį laiką 
dirbęs VLIKE, nuo 1955 metų dėstė JAV kariuomenės kalbų 
mokykloje.

Būdamas Lietuvos kariuomenės vadu, gen. Stasys Raštikis įgavo 
populiarumo, kurį, sakoma, stengėsi sau išnaudoti kai kurie prez. 
A. Smetonos valdančiajai Tautininkų sąjungai priešingi politi
niai sąjūdžiai.

Gen. Stasys Raštikis tarp 1935 ir 1940 metų Lietuvos gyvenime 
užėmė svarbią ir įtakingą vietą. Jo parašyti atsiminimai istorikams, 
svarstantiems Lietuvos nepriklausomą gyvenimą, ilgai bus neišse
miamas-žinių aruodas.

Lietuvių tauta nustojo kilnaus savo nario.
ILSĖKIS RAMYBĖJE!
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SEKMINIŲ PAPROČIAI
J. KRUPAVIČIUS

Sekmines mūsų tėvynėje švęsdavo- 
me gražiausiu metų laikotarpiu - 
gegužės m. Kada jau saulutė būdavo 
aukščiau pakilusi ir visur ir visame 
jautėsi atgimimas: medžiai jau būdavo 
pasipuošę lapais ir sodai žiedais. 
Sekminės būdavo laukiamos, nes jos 
buvo ir didelė bažnytinė šventė, ir 
susitikimas su giminėmis ir pasisve
čiavimas.

Kad sekmines sutikti švaria sąžine, 
kiekvienas, kas dar nesuspėjo atlikti 
velykinės išpažinties, - turėjo prieš 
Sekmines tai padaryti. Šeimininkės 
ypač gražiai apie namus apsišvarin-

Tęsinys
Keista, kad tik dabar Eglė atkreipia 

dėmesį į žiedą su brangakmeniu ant 
Nijolės piršto... Jos žvilgsnis augte 
priauga prie švytėjimo. Tai pastebi ir 
Nijolė.

- Mano Borisas - tikras švaistūnas, 
- ne be pasitenkinimo sako ji. - Už šį 
žiedą sumokėjo visą tūkstantį. N ors ir 
buvo man įteiktas mano gimimo dieną, 
bet apibariau kaip reikiant. Bet ką tai 
padės? Kai myli, tai ir kvailioja.

Nijolė nebesidomi, kaip reaguoja 
Eglė įjos žodžius, nes mažoji Mašenko 
tempte tempia.

Nijolė paklūsta dukrai. Jų nebesu
laiko ir Eglė. .

- Taigi, Eglute, iki greito pasimaty
mo, - sako Nijolė, jau apsivilkusi 
paltu. - Podai tiote ručku, - ragina 
dukrą atsisveikinti.

Palydėjusi viešnias į kambarį, susi
rūpinusi ir prislėgta.
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Eglė pašoksta. Jai pasigirsta, kad 
čerškia durų skambutis. Užmiršusi, 
kad suknelė gali būti suglamšyta, 
nusitrynusi pudrą, puola prie durų. 
Duryse pasirodo Borisas. Bet vienas. 
Sergiejaus nesimato. Eglės žvilgsnis 
sustingsta klaustuku. Bet Borisas to 
nepastebi. Sveikinasi draugiškai, fa
miliariai, lyg būtų dar-vakar išsiskyrę. 
Eglei nebelieka laiko rūpintis savimi. 
Ji sodina svečią, siūlo arbatos ir 
degtinės. Borisas su viskuo sutinka. Po 
svetainę sklaidosi cigaretės dūmai, o 
Eglė, nieko neklaususi apie Sergiejų, 
išskuba į prieškambarį.

Ne, suknelė ne per daug susiglam
žiusi, nors susirangiusi ant sofos 
užmigo... Ir pudra, ir dažai vietoje... 
Nematyti ryškesnių pėdsakų pusiau 
nemiegotos nakties, susivervinimo...

... Kai išlydėjo Nijolę, Eglė buvo 
tikra, kad vakare sulauks Boriso kartu 
su Sergiejumi. Ji skubėjo puoštis ir tol 
sukaliojosi prieš veidrodį, kol liko 
patenkinta: suknelė puikiausiai tiko 
prie jos tamsių akių. Pudra, dažai, 
šukuosena - viskas pasitarnavo, kad 
jaustųsi gerai.

Eglė norėjo taip atrodyti, kad 
Borisas vėl ją pavadintų "mergina iš 
paveikslėlio", kaip kalbėjo pirmą 
kartą pamatęs. 0 Sergiejus jos grožio 
akivaizdoje turės pajusti savo poelgio 
ir žodžių bjaurumą...

" 0 jeigu Borisas ateitų vienas?" - 
tokia mintis kilo daugiau į vakarą, kai 
pabodo laukti. Bet ir šiuo atveju 
pasiruošimas nenustojo prasmės. "Te
gu tada jo geriausias draugas negal
voja manęs rasti pasimetusios, su
gniuždytos" - tikino Eglė, vėl pajutusi 
susierzinimą.

Lėtai slinko valandos. Reikėjo ką 
nors daryti. Ji pasiėmė knygą. Bet 
skaityti nesisekė. Lindo visokios 
mintys. 0 svečių vis nebuvo...

Pasijuto pavargusi. Galvojo šiaip 
Mūsų pastogė Nr. 21, 1985.5.27, psl. 2 

davo. Namų durys būdavo papuošia
mos žaliais berželiais, viena, kita 
šakelė užkišama palubėje. Piemenys, 
parginę bandą apypiete, daugiau tą 
dieną nebegindavo. Pargenamos kar
vės turėdavo būti papuoštos vainikais 
ir piemenėlis, kuris sugebėdavo gra
žiau savo karves apvainikuoti, gauda
vo daugiau kiaušinių ir sūrio. Pavaka
re viso kaimo piemenėliai kur nors 
susiburdavo vienoje vietoje, susikur
davo ugnelę, kepdavosi gautus kiauši
nius, linksminosi ir savotiškai puotau
davo, nes Sekminės tėvynėje skaitėsi 
ir piemenėlių šventė. Šeimininkės 
užtektinai privirdavo virtiniu, varške 
įdarytų ir stalus apkraudavo geru

PASKUTINIS ŽINGSNIS
DAIVA GAILIŪTĖ

Iš "Lietuvos pogrindžio spaudos" Nr.
14, ALMA MATER, Nr. 4 (1979).

sau pailsėti, o nepajuto, kaip giliai 
užmigo...

Pasitvirtino antrasis variantas: Bo
risas atėjo vienas...

Iš prieškambario Eglė skuba į 
virtuvę. Pagaliau ji sėdi kartu su 
Borisu prie stalo. Garuoja arbata, 
geriamas nebe pirmas stikliukas 
degtinės, o Borisas nė vienu žodžiu 
neužsimena apie Sergiejų. Gal būtų 
ėmusi ir patikėjusi, kad jie nebuvo 
susitikę, jei ne mintis, kad tokiu 
atveju Borisas pats klaustų, nes 
vakaras jau įpusėjęs.

Apie Sergiejų Borisas prašneka, kai 
butelyje degtinė sumažėjusi treč
daliu...

Jis pirmausią atsiprašo, kad drįsta 
"kištis į šeimyninius reikalus", kad 
"drįso ateiti vienas"... Eglė nesistebi, 
net įtikinėja, kad "kitaip būtų 
keista"...

- Juk mes irgi draugai, - pabrėžia ji, 
tuo pačiu suprasdama, kad Borisas 
žino apie jos konfliktą su Sergiejumi.

Borisas, lyg atspėjęs Eglės mintį, 
patvirtina:

- Sergiejus man viską papasakojo.
- Viską? - išdidžiai klausia Eglė, 

pajutusi tą pačią nuotaiką, kai 
galvojo, kaip ji turėtų laikytis, jei 
Borisas ateitų vienas.

-- Nežinau, ar viską, - tikslina 
Borisas, - Sergiejus man sakė, kad jūs 
susipykote dėl posūnio, kad gavo nuo 
jūsų antausį". - Ir, neleisdamas Eglei 
pertraukti aiškinimo, kalba toliau:

- Patikėk manim, Agla Sigitovna, 
nors Sergiejus man ir draugas, bet 
jutau, kad jis kažką netinkamai 
padarė. Daug neklausęs, išvadinau 
stipriais žodžiais. Tiesa, prisipažino, 
kad suplėšęs kažkokią savo posūnio 
knygą... Va čia tai aš netylėjau. 
Tiesiog kiaule išvadinau. * Kaipgi 
galima šitaip! Tiesiog negaliu su
prasti, kaip jis, turėdamas tokį didelį 
autoritetą gamykloje, taip kvailai 
elgiasi namuose... Bet už tai ir gavo iš 
manęs pylos.

- Gavo pylos, o į namus vis tiek 
negrįžo, - prislėgtu balsu pastebi 
Eglė.

- Kiaulė, tikra kiaulė, - kartoja 
Borisas, lyg nenugirdęs Eglės pas
tabos. Po to išgeria į šeimininkės 
sveikatą, įdėmiai žiūrėdamas į Eglę. 
Tuoj pat pakartoja kadaise sakytus 
žodžius: "Mergina kaip iš paveiks
liuko". Vėl pripildęs taurelę, pasako:

- Plėšyti knygas, kokios jos bebūtų 
- lietuviškos ar kiniškos - kvailio 
darbas. Teisingai padarėte, kad ske
lete antausį. Bravo, Agla Sigitovna! 

sūriu.
Sekminių švenčių proga ūkininkai 

eidavo pasivaikščioti po laukus, ap
lankydavo augančius rugelius, šventu 
vandeniu šlakstydavo laukus, kad 
javai brandžiau augtų, kad šienelis 
gerai džiūtų ir kad niekas tą vasarą 
besimaudydamas nepaskęstų. Iki Sek
minių nebuvo pageidaujama upėse 
ar ežeruose maudytis, nes buvo 
tikima, kad iki to laiko vanduo žydi ir 
jame prisilaiko daug nelabųjų. Tik 
Sekminių metu tie nelabieji pauostę 
šventintą vandenėlį išsinešdindavo į 
miškuose buvusius raistus ir mūsų 
tėveliai tada leisdavo mums maudytis.

Tik nuo Sekminių galėjome pradėti 
ir žuvelių pasigauti. Mus seneliai 
mokė, kad žuveles gaudyti Dievulis 
vaikams leido tik su meškere, nes

Bet Eglė tuo nepasitenkina.
- Borisai Michailovičiau, aš supra

tau, kad Sergiejus daug ką jums 
napasakojo. Bet antausį jam skėliau 
ne už knygą...

Borisas neparodo susidomėjimo Eg
lės užuomina.

- Skėliau jam antausį už žodžius! 
Ar jis prisipažino, kokius žodžius man 
drėbė prie mano sūnaus? - sukaupusi 
visą energiją, tikslinas! Eglė.

- Kiaulė, tikra kiaulė! Aš jį niekšu 
išvadinau, taip pasakyti tokiai mote
riai kaip jūs, Alga Sigitovna! Šitas jam 
nepraeis, duodu garbės žodį!

Eglė tyli. Nemato tuščios Boriso 
taurelės. Atrodo išsisėmusi.

- 0 vis dėlto sutikite, Agla 
Sigitovna, - po kelių minučių vėl 
prabyla Borisas, - kad jūsų buvęs 
vyras traukia sūnų atgal... Ne, aš tuo 
neteisinu Sergiejaus: jo elgesys 
vertas šimtų antausių.

Borisas atsikvepia. Nesulaukęs iš 
Eglės prieštaravimų, tęsia toliau:

- Mums, statantiems komunizmą, 
nereikėtų dairytis atgal. Kai kam 
praeitis atrodo gražus dalykas. Bet 
mums parankiau žiūrėti į ateitį... 
Kartais dėl bendro reikalo tenka 
padaryti ir nuolaidų... Jūs suprantate 
mane? Aš kalbu jau nebe apie 
Sergiejų...

Eglė dar vis tyli. Borisas, pripildęs 
taureles, paraginęs išgerti, pasiskun
dęs, kad "rūkymas - bjaurus įprotis", 
kurio sunku atsikratyti, užsidega 
cigaretę. Pasiūlo ir Eglei. Ši irgi 
užsirūko.

- Gal ir aš kiek kaltas, kad 
Sergiejaus dar nėra su jumis. Aš tikiu, 
Agla Sigitovna! Lietuviai - puikūs 
žmonės!.. Ar aš galiu nusiskųsti Nijola 
Bronislavovna? O ji irgi lietuvė. Jūs, 
Agla Sigitovna, ne tik lietuvė, bet ir 
tikras tarybinis žmogus!.. Štai kodėl 
mane taip pritrenkė toks Sergiejaus 
elgesys. Tikras stuobrys. Kodėl aš su 
Nijola sutariu? Moterį reikia suprasti, 
o Sergiejus pasielgė, kaip vežikas...

Eglė vis dar neprataria žodžio, nors 
ji gana atidžiai klauso. Jos akyse 
palengva tirpsta tamsūs debesėliai...

- Aglička, minutėlei užmirškime 
jums padarytą nuoskaudą ir įsigilinki
me į reikalo esmę... Taip, Sergiejus 
kaltas, tai aišku. Bet... Lietuviai - 
nuostabūs žmonės... Žinoma, aš kalbu 
ne apie visus... Yra ir nesuprantančių, 
kad dabar svarbiausias dalykas - 
sukurti naują žmogų! Štai kas yra!

- O dabar dar dėl Sergiejaus, - 
pakreipia ankstyvesnę temą Borisas, 
dar vis nesulaukęs Eglės žodžių. - 

tinklu galima ištraukti tokių nelabų
jų, kurie tik pažiūrėję į akis jaučio 
balsu subaubia ir dūmų kamuoly vėl 
pradingsta vandenyje... Tada jau 
nebrisk į vandenį.

Prityrę meškeriotojai sakydavo, kad. 
meškerioti visuomet reikia pradėti iš 
upės, ežero ar kitų vandenų, vakari
nės pusės. Pirmą kirmėlę, kurią nori 
užmauti ant meškerės kukelio reikia 
tris kartus apspjauti ir per kairį petį 
mesti į vandenį ir pirmą pagautą 
žuvelę peržegnoti, pabučiuoti ir jai 
pasakyti: "Žuvele, žuvele, grįžk į 
vandenėlį ir pašauk prie mano meške
rės didesnes. O tau tegul Dievulis 
duoda ilgai plaukioti. Amen." Ir jau 
tada tik kišk į maišą...

nukelta į 3 pusi.

Galimas dalykas jis, norėdamas visur 
rodyti pavyzdį, pasikarščiavo ir persi-' 
stengė... Ir vėl jo neteisinu!.. Šlykš
čiai pasielgė!.. Bet vėl...Atrodo, kad 
netolimoje ateityje gali jam tekti 
perimti direktoriaus pavaduotojo eta
tą... Tad ir karščiuojasi, užmiršęs, kad 
žmona - ne gamykla...

- Aš suprantu, Borisai Michailovi
čiau, - galop prataria Eglė. - Aš 
nekreipčiau dėmesio, kad jis sudraskė 
tėvo sūnui duotą lietuvišką vadovėlį... 
Pagaliau, jei atsiprašytų, užmirščiau 
ir tuos bjaurius žodžius... Bet...

- Tai taip, padėtis napavydėtina: 
jūs abu ambicingi, kiekvienas pasiry
žęs ginčo metu išsprūdusių žodžių 
neatšaukti. Sergiejus užsispyręs, užsi
spyrusi ir jūs... Aš nevienodai verti
nu... Jūs moteris, jums daugiau 
atleistina... Bet čia toks reikalas, 
kad...

Dabar Borisas nukreipia žvilgsnį į 
Eglę. Bet Eglė ir dabar nekalba.

- -Na ir užsisėdėjau, . - prataria 
Borisas, sudrumsdamas nejaukią tylą, 
bet eiti dar nesiruošia.

Eglės akyse skamba vakar pasakyti 
Sergiejaus žodžiai: "Tol aš į namus 
negrįšiu, kol tu neįgausi proto!" Ir, 
rodos, tebetrinksi pikfei uždaromos 
durys...

- Ką gi man dabar reikės pasakyti 
Sergiejui! - lyg su savim garsiai kalba 
Borisas.

- Ne aš išėjau iš namų, - 
pažemėjusiu balsu taria Eglė.

- Žinau. Vėl jį išbarsiu. Bet kas iš 
to? Kas kita būtų, jei jūs, Agla 
Sigitovna, šiek tiek nusileistumėt... 
Tada mes visi: aš, mano žmona, 
užkurtumėm jam tokią pirtį, kad iš jo 
kiltų garas! Aš jį priversčiau atsipra
šyti, atsiklaupus ant kelių! Pasaky
čiau tiesiai: jei dar kartą pasikartos 
tokia scena, tai tu direktoriaus 
pavaduotojo postą matysi, kaip savo 
ausis!..

- Bet jis grįš tik tada, jei...
- Žinau, Aglička, žinau. Žinoma, 

Sergiejų galima priversti ir atsisakyti 
savo sprendimo... Bet tu, Agla 
Sigitovna, pati dar gerai pagalvok, ar 
verta tai daryti... Dėl savęs, dėl jūsų 
visų... ir sūnus gyvens su jumis... Juk 
esi Sergiejaus žmona... Jis iškils, jūs 
turėsite viską! Ir Nijola, tavo draugė, 
iš karto daug ko nesuprato.

Nors Eglė nekalba, bet jos galva ■ 
pilna minčių. Čia ji išgirsta sūnaus 
klyksmą: "Aš neisiu į rusišką moky
klą!" Jį užgožia įniršęs Sergiejaus: 
"Apie sūnų reikėjo galvoti tada, kai 
guleisi į mano patalą!"...

- Tai ką man pasakyti Sergiejui? - 
jau tiesiai klausia Eglės Borisas.

Eglės akyse sušvyti Nijolės vėrinys, 
sužėri įvairiom spalvom žiedo brang
akmenis. Ir ji pati nepajunta, kaip jos 
lūpos ištaria:

- Tegul sugrįžta...
Pabaiga
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Lietuviu. Sodyba
D. BRI.TANUOS LIETUVIU SODYBA

AUSTRALIJOS POLITIKOJE

Po Antrojo pasaulinio karo, 1947- 
1949 metų laikotarpyje, į Didžiąją 
Britaniją iš Vokietijos darbams, kaip 
"Europos savanoriai darbininkai" 
(European Volunteer Workers) atvyko 
netoli 10,000 lietuvių. Dauguma iš 
britų okupacinės zonos.

Per palyginti trumpą laiką tuoj pat 
susikūrusi Didžiosios Britanijos lietu
vių sąjunga - DBLS įsigijo Londone 
didelius namus. Namai buvo įsigyti ir 
dviejuose kituose miestuose: Man
chester ir Bradford.

D. Britanijos pokario ekonominiai 
sunkumai atsiliepė į jos gyvenimo lygį. 
Joje gyvenantieji lietuviai, nepaten

kinti darbo pasirinkimo suvaržymais, 
žemais atlyginimais ir aukšta pra
gyvenimo kaina, gaudami laiškus iš 
savo giminių ir draugų emigravusių į 
JAV ir Kanadą apie ten "pienu 
plaukiančias upes", pradžioje pen
kiasdešimtųjų metų, jau be UNRRA 
pagelbos pradėjo keltis į Naująjį 
žemyną.

Ne visi išvažiavo. Likusieji ne tik 
išlaikė jau turimus namus, bet 
Londone juos iškeitė į du didesnius ir 
geresnius, kurie dar ir dabar sąžinin
gai tarnauja D. Britanijos lietuvių ir 
pravažiuojančių "užsieniečių" lietu
vių reikalams. Juose yra DBLS Centro 
valdybos įstaiga, "Europos lietuvio" 
redakcija, "Nidos" knygų leidykla ir 
spaustuvė.

KARO AUKŲ
Dail. Elena Gaputytė labai įspū

dingu būdu priminė londoniečiams įl
ojo pasaulinio karo aukas.

Gegužės 11 dieną, "Albion" meno 
studijoje, Londone, ji įrengė Žiburėlių 
sceną karo pabaigos 40 metų sukak
čiai atžymėti ir karo aukoms pagerbti. 
Žiburėlių montažai buvo įrengti 
dviejose salėse.

Pirmoje Studijos salėje buvo paviz- 
duoti Europos pokariniai metai, rat 
išdėstytomis žvakėmis, kurių buvo 
40. Antroje - milžiniškas antkapis su 
šimtais žvakių ir užrašu:

"11-ojo pasaulinio karo metu vien 
tik Europoje žuvo 50 milijonų žmonių, 
iš kurių 17 milijonų uniformose ir 33 
milijonai civilių, daugumoje moterų, 
vaikų ir senelių, daug pabėgėlių. Jų 
atminimui - 500 žvakių, kurių 
kiekviena simbolizuoja 100.000 žuvu
siųjų".

Salėse visą laiką grojo bažnytinė 
muzika, sukurianti lankytojams mis
tišką atmosferą, verčianti susikaupti 
ir pagerbti karo aukas. Lietuviai, 
apsilankę studijoje, galėjo prisiminti 
tūkstančius savo tautiečių, asmeniškų 
draugų bei artimųjų, žuvusių tėvy
nėje, karo frontuose, tremtyje ir 
Sibiro taigoje.

Elena Gaputytė praeitą rudenį 
panašų Žiburėlių montažą buvo 
įrengusi Vakarų Berlyne, kur viešėjo 
miesto valdybos kvietimu. Prieš 40 
metų, aliantų aviacijai bombarduo-

Pačiame antrosios emigracijos 
įkarštyje, daugumoje tuolaikinio Lon
dono Lietuvių namų akc. b-vės 
direkcijos pirmininko Mečio Bajorino 
pastangomis, į pietus nuo Londono 
buvo nupirktas keliolikos hektarų 
žemės ir miško plote stovįs didžiulis 
pastatas - viešbutis su daugeliu 
kambarių, valgomaisiais, barais, plau
kimo baseinu, žuvavimo tvenkiniais, 
šaudykla ir net senu vandeniniu 
malūnu.

Ši nuosavybė buvo nupirkta 1955 
metais ir pavadinta D. Britanijos 
Lietuvių sodyba. Per paskutiniuosius 
30 metų Sodyboje per Sekmines

vykdavo D. Britanijos lietuvių sąskry
džiai. Vasarą čia stovyklauja skautai, 
vasaroja atostogautojai, vyksta pobū
viai. Dabar čia nuolatos gyvena 
keliolika lietuvių pensininkų. Šalia 
namų Londone, Sodyba yra svarbiau
sias D. Britanijos lietuvių centras. 
Bandymai Sodybą parduoti ir perkelti 
kitur, atrodo, "mirė natūralia mirti
mi" ir dar ilgai ji suteiks prieglaudą ir 
malonumo joje gyvenantiems ir apsi
lankantiems.

Gegužės 26 Sodyba švenčia savo 30 
metų sukaktuves. Ta proga joje bus 
minėjimas, kuriame pagrindinę kalbą 
pasakys M. Bajorinas, o Gloucester 
tautinių šokių grupė atliks programą.

J.M.

PRISI NEI NI MAS

jant Berlyną, jauna lietuvaitė Anhal- 
ter Bahnhof geležinkelio stotyje 
pabėgėlių minioje sėdo į traukinį ir 
išvyko į Bavariją. Dabar, po 40 metų. 
Elena G aputytė aplankė tą pačią stotį 
ir stoties aikštėje parodė berlynie
čiams savo meną - Žiburėlių monta 
žą.

Mūsų dailininkė pasakoja, kad 
Berlyno Aihalter stoties rūmai karo 
metu buvo subombarduoti ir liko tik 
fasadas, kuris saugojamas, kaip archi
tektūrinis paminklas. Už to fasado 
liko tik plynas laukas: kelio į Bavariją 
jau nėra...

Londone surengta E. Gaputytės 
paroda taip pat buvo prie geležinkelio 
stoties - Kings Cross, tarp to paties 
karo likusių griuvėsių...

"E.L." atkelta iš 2 pusi.
SEKMI NI V

PAPRO ČI AI
Neužmirštamas ir gražus sekminių 

paprotys, susijęs su Sekminėmis, buvo 
Dievo motinos garbei litanijos giedo
jimas. Kaimuose, pas labiau pasiturin
tį ūkininką gryčioje, ar klėtyje būdavo 
įrengiamas altorėlis ir čia, po dienos 
darbų, vakare, susirinkę kaimynai 
kartu melsdavosi.

Tik maldoje ir prisiminime tėvynėje 
buvusių papročių rasime savo sieloms 
ramybę, sulauksime dar kito pavasa

rio.

Daugiausia paskutiniu laiku Aus
tralijoje diskutuojama tema yra fede- 
ralinių mokesčių surinkimo sistemos 
reforma. Iki šiol didžiausiu Australijos 
vyriausybės pajamų šaltiniu buvo 
asmeninių pajamų mokestis (Personai 
Income Tax).

Šis pajamų mokestis yra progre
syvus: 30% nuo pirmųjų, berods, 
15,000 apmokestinamų dolerių, 46% 
nuo 15,000 iki 30,000 uždirbtų dolerių 
ir 65% nuo virš 30,000 uždirbtų 
dolerių.

Su mažais pakeitimais mokamuose 
procentuose, ši sistema laikėsi jau 
daug metų. Bet dabar, dėl infliacijos 
ir dėl pakilusių uždarbių (reikia 
pripažinti, kad nebuvo metų, kad 
uždarbių kilimas neviršytų infliaci
jos) daugumas dirbančiųjų už dalį 
savo pajamų moka vidurinį nustatytą 
mokesčių procentą (46%, kuris dar 
taip neseniai buvo mokamas tik 
nedidelės dalies, gerai apmokamų, 
aukštesnio ešalono, vadovaujančiose 
vietose sėdinčių darbuotojų. Pasta
rieji, pakilus algoms, buvo įstumti į 
65% mokančių grupę.

Šio algų ir mokesčių pakilimo 
pasėkos yra dvejopos: mažėjimas 
gamybos ir visokeriopas išsisukinė
jimas nuo mokesčių mokėjimo.

Gaunantieji algas, iš kurių mokes
čiai atskaičiuojami automatiškai, 
vengia dirbti viršvalandžius, už 
kuriuos, atskaičius mokesčius, jie 
gautų tik truputį daugiau kaip pusę 
uždirbtų pinigų.

Kurie yra vadovaujančiose vietose, 
dirba sau ar turi savo biznius, su 
pagelba įvairiausių investavimo ir 
mokesčių ekspertų, sugalvoja būdus 
apeiti valdžią ir susimažinti savo 
mokesčius.

Taip pat yra išplitusi taip vadinama 
"grynų ekonomika" (Cash economy): 
prekės ir patarnavimai apmokami 
pinigais, nepervedant jų per knygas - 
nemokant už juos mokesčių.

Kuo daugiau žmonių atlyginimams 
ir infliacijai kylant pereina į aukštes
nę mokesčių kategoriją, tuo daugiau 
plečiasi vengimas mokėti mokesčius, o 
to negalint, nenoras uždirbti "per 
virš", taigi nenoras dirbti viršvalan
džius ar aukštai atlyginamas savait
galio dienas.

Dabartinė Australijos darbiečių 
vyriausybė, būdama pirmuose savo 
kadencijos metuose (sekantieji rinki
mai nebūtini prieš 1988 metus), 
galvoja, kad dabar yra laikas padaryti 
mokesčių surinkimo sistemos reformą. 
Tuo ypatingai susirūpinę yra min. 
pirm. R. Hawke ir valstybės biudžeto, 
iždo ministeris (Treasurer) P. 

Prisiminkime Suvalkų 
trikampio lietuviukus

Lenkijos lietuviai, susispietę Seinų - Punsko apylinkėse, amžius laikosi 
savo nedideliuose ūkeliuose ir rūpinasi ūkį perduoti įpėdiniui, o kitus vaikus 
išmokslinti. Toli gražu, ne visi tėvai pajėgūs padėti vaikams, kai tie turi 
išsikelti iš tėviškių arčiau mokyklų. Gaunamos stipendijos neužtenka, kai 
reikia mieste kambarį samdyti. Trūksta šio, trūksta to. Retesniais atvejais 
truputį padeda iš užsienio giminės, labdaringos organizacijos. Padeda ir 
"Labdaros" draugija pasitelkusi rėmėjų. Dabar rėmėjų priešakyje iškilo 
Mykolas Žilinskas (Berlynas), perdavęs "Labdaros" draugijai 5000 Can. 
dol. vertės procentinių bonų, per ilgesnius metus nešančių aukštus 
procentus, kurie bus panaudoti lietuvių moksleivijai Lenkijoje, apsirūpi
nant mokslo priemonėmis, knygoms ir pan.

"Labdaros" draugija labai širdingai dėkoja M. Žilinskui už tokį kilnų 
darbą ir tikisi toje akcijoje pasekėjų. Taipogi reiškiame padėką Vydūno 
Jaunimo Fondui, tarpininkavusiam šiame reikale M. Žilinskui. Širdingai 
dėkojame visiems iš viso plačiojo pasaulio mūsų darbo rėmėjams.

"Labdaros" Valdyba

Adresas: Jonas Glemža, Conventrain 33, 7260 Calw-Hirsau, W. 
Germany.

Banko konto: Labdara e.V. Landesgirokasse Stuttgart Nr. 1185168 BLZ 
60050101.

Keating. Laike pereitų rinkimų dar- 
biečiai pažadėjo sušaukti mokesčių 
reformos visuotiną susirinkimą, ku
riame būtų išgirstos ir apsvarstytos 
įvairių Australijos biznio ir darbo 
organizacijų nuomonės apie reformą.

Iš abiejų jau minėtų ministerių 
pareiškimų atrodo, kad jie norėtų 
sumažinti asmeninių pajamų mokestį 
(Income Tax) ir įvesti vartotojo 
mokestį (Consumption Tax). Asmeni
nių pajamų mokesčio sumažinimas, 
žinoma, būtų populiarus su visais.

Visai kitaip yra su įvedimu varto
tojo mokesčio. Šis mokestis būtų 
pridedamas prie visų patarnavimų, 
kaip daktarų, televizijos taisytojų, 
telefono, elektros, dujų ir t.t. 
užmokesčių ir prie visų perkamų 
prekių kainų. Labiausiai jam prieši
nasi darbininkų sąjungos ir organiza
cijos, besirūpinančios pensininkais, 
chroniškais ligoniais, vienišom moti
nom ir kitais panašių kategorijų 
žmonėmis. Jų argumentas yra, kad ir 
turtuolis, ir vargšas bus lygiai 
apmokestinami už maistą ir kasdie
ninio vartojimo prekes, nors turtuolis 
turi daug daugiau pinigų, o suvalgo 
tiek pat.

Šio mokesčio siūlytojų argumentai 
prieš tai yra, kad vyriausybė kompen
suos visus reikalingus pagelbos, o 
turtingieji, sumažinus asmeninius mo
kesčius, sąžiningiau juos mokės. Prie 
to dar bus įvestas kapitalo augimo 
mokestis. Yra numatyta, kad pajamų 
mokestis būtų sumažintas tiek, kad 
didelė dauguma žmonių nemokėtų 
daugiau kaip 30% už apmokestinamą 
uždarbį. Vartotojo mokestis numa
tytas 12.5%.

Kad šis pasiūlymas būtų priimtas 
būsimame mokesčių reformos susirin
kime, jo siūlytojai svarbiausia turi 
įtikinti darbininkų sąjungas, kad jos 
sutiktų nereikalauti algų pakėlimo, 
išplaukiančio iš infliacijos, pakilusios 
dėl prie prekių kainų pridėtų mokes
čių.

Žinant darbininkų sąjungų vadų 
lengvą priėjimą prie dabartinės val
džios, galima laukti, kad jie savo 
nariams kokias nors lengvatas išsi
derės, bet kas laukia žmonių, gaunan
čių nekintančias pajamas (Fixed 
Income) kaip "Superannuation" arba 
dividendus iš investacijų, sunku pasa
kyti. Aišku tik, kad piniginių sutaupų 
vertė, kaip ir 1972-1975 metų 
darbiečių valdžios laikotarpiu, kris, 
nes nei už pačias sutaup'as, nei už jas 
gaunamus nuošimčius nebus galima 
nupirkti tiek pat prekių, kiek buvo 
galima prieš vartotojo mokesčio 
įvedimą.

Musu oastoeė Nr. 21. 1985.5.27. nsl. 3
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LAIŠKAI IS LIETUVOS Gimtajame krašte
Kiekvienas mūsų ar bent vienas iš 

kiekvienos šeimos susirašinėjame su 
broliais, seserimis Lietuvoje. Nedaug 
kų iš tų laiškų sužinome apie tenykštį 
gyvenimą, daugiau apie orą, artim ųjų 
sveikatą, gauname vieną kitą prašymą 
šį bei tą atsiųsti. Suprantama, veikia 
cenzūra, tikrinanti kiekvieną laiškelį 
(nors ir neįtikėtina sveiku protu 
vadovaujantis), o gal kartais žmonės 
ir nenori skųstis, dejuoti...

Laiškas, kurį spausdiname žemiau, 
nėra paprastas laiškas. Tai laiškas 
prasmukęs pro cenzūros sietą, adre
suotas jis mums visiems. Redakcija 
dėkoja ji perdavusiems žmonėms ir 
tikisi tuo pačiu keliu daugiau panašių 
laiškų gauti. Juos ir spausdiname 
skiltelėje "Laiškai iš Lietuvos".

MIELAS BROLI,

Šiemet pas mus švenčių metai. Vos 
spėję atšvęsti Lenino gimimo dieną, 
(gal tau žinoma, kad tą dieną mes visi 
turime dirbti be atlyginimo), atmarši- 
ravę gegužės 1-sios eisenoje, skuba
me švęsti taip vadinamą Pergalės 
dieną. Šiemet juk sukanka 40 metų, 
kai pasibaigė Antrasis pasaulinis 
karas. Pas mus jis taip nevadinamas. 
Čia - "tai Didysis tėvynės karas. 
Sąjungininkai mažai minimi, nebent 
pakeikiant, kad per vėlai į karą 
įsijungė, duodant suprasti, kad jie 
daugiau kliudė negu padėjo.

Jau nuo naujųjų metų laikraščiai 
pilni straipsnių apie šlovingą raudo
nąją armiją ir panašiai, net ir Stalinas 
vėl minimas, nors ir ne taip kaip 
kadaise, kol jis buvo gyvas. Iš 
laikraščio į laikraštį aprašinėjami 
vadinamų hitlerininkų žiaurumai. 
Aišku, nė žodžio apie Stalino buvusį 
geriausią draugą Fiurerį. "Niekas 
nepamiršta, niekas neužmiršta". - 
mėgstama čia kartoti. Deja, to 
principo nesilaikoma. Lietuva už
griozdinta visokiais baisiais pamink
lais, kaip Kryžkalnyje stovinti milži
niška statula moters su lietuviškais 
tautiniais rūbais - paminklas "tarybi
nei armijai išvaduotojai". Prie Kauno 
devinto forto pernai iškilo nauja 
pabaisa, neatitinkantis jokių mūsų 
krašto mastelių statinys, vadinamas 
"paminklu fašizmo aukoms atminti". 
Tarp kitko, laikraščiai rašė, kad lėšos 
šiam paminklui buvo surinktos iš 
visuomenės. Taip, norėjai - nenorėjai 
tau iš atlyginimo atskaitė.

Gegužės devintą Vilniuje, Antakal
nyje, kur dabar įrengtos puošnios 
karių kapinės, gyvos lietuvaitės, 
tautiniais rūbais apsivilkusios, stovėjo 
"garbės sargyboje", kol valdžios 
atstovai liaupsino mūsų užkariautojų 
nuopelnus. 0 kas aplankys Rainių 

kalnelį, kur tie "išvaduotojai" nukan
kino geriausius mūsų tautos vyrus? 
Kas padės gėlių prie Nežinomo 
kareivio kapo Kaune, kai tas kapas 
sulygintas su žeme? Atsiras kas! 
Tyliai, be muzikos, be medalių kas 
nors tai padarys, kaip padaro kasmet. 
Kad ir kaip besaugotų saugumiečiai. 
Tiesa, tur būt žinai, kad senasis Karo 
muziejus seniai ne besivadina savo 
vardu, o yra paverstas istorijos 
muziejumi. Mūsų kunigaikščiai - jų 
portretai ir statulos, sukišti į vieną 
tolimiausią salę. Mat, niekas neuž
miršta...

Savanorių prospektas dabar pa
verstas Raudonosios armijos prospek
tu. Vilniaus ilgiausia gatvė irgi 
Raudonosios armijos prospektas. Vie
tiniai vadina ją Krasnucha, ten lyg 
tyčia gyvena daug rusų, naktį 
pavojinga į gatvę išeiti.

Netik mūsų savanoriai ar nukan
kinti karininkai neminimi. Mažai 
minima ir taip vadinama Lietuviškoji 
šešioliktoji divizija, kuri buvo suda
ryta iš Lietuvos kariuomenės likučių. 
Daug tūkstančių lietuvių galvas 
padėjo Oriolo stepėje. Dėl kvailos 
vadovybės, dvi savaites žygiavus per 
sniegą ir pūgą, tiekėjams, kaip 
visuomet, atsiliekant, vos keletą 
valandų numigus, liepta atakuoti pora 
metų toje vietoje įsikūrusią vokiečių 
kariuomenę. Po mūšio iš divizijos liko 
būrys. Stalinui lietuvių nebuvo gai
la. Mums gaila! Norėjo lietuviai 
pastatyti paminklą savo žuvusiems, 
bet kur tau, negalima... Užtat 
Lietuvoje kiekviename rajone stovi po 
paminklą kariams - "išvaduotojams". 
Vaikai mokyklose verčiami Rusijoje 
ieškoti čia žuvusiųjų giminių, rašyti 
jiems laiškus, kviesti į susitikimus. Tai 
dažnai vadinama kraštotyros būrelio 
veikla. Bet tuo viskas ir pasibaigia. Iš 
tikrųjų, sovietai mažai rūpinasi savo 
karo veteranais. Sužeistuosius tuoj 
pat po karo izoliavo, uždarė į lagerius, 
kad "pergalės džiaugsmo" bekojai, 
berankiai netemdytų. Pernai mūsų 
laikraščiai kaip didelę paslaugą išrek
lamavo, kad iš didžiojo tėvynės karo 
dalyvių namuose bus superkamos... 
tuščios bonkos. Už jas paėmėjai 
atskaitys tik po vieną kapeiką (už 
kiekvieną tuščią bonkutę mokama 25 
kapeikos). Bet žinoma, didžiojo tėvy
nės karo dalyvis, norintis pasinaudoti 
šia privilegija, turi prieš tai išgerti nei 
daugiau, nei mažiau, kaip penkiasde
šimt bonkų. Kokio gėrimo? Istorija 
nutyli. Bet mažiau kaip penkiasdešimt 
niekas neatvažiuos paimti.

Na, baigiu, mielas broli. Spaudžiu 
dešinę. Laukiu tavo laiško.

Tavo brolis

Skaitytojų dėmesiui - straipsnis iš 
okupuotoje Lietuvoje leidžiamo žur
nalo "Tarybinė moteris", autorius, 
ekonomistas, bando nagrinėti prie
žastis dėl katastrofiško gimimų ma
žėjimo Lietuvoje. Nurodymas kai 
kurias neesmines to reiškinio priežas
tis, deja, nutyli pagrindinę - komunis
tinį režimą. Tačiau straipsnis įdomus 
pažintine prasme. Prašom atkreipti 
dėmesį, kad dideliu laimėjimu laikoma 
tai, kad vienam žmogui mieste 
vidutiniškai tenka 14,9 kvadratiniai 
metrai gyvenamo ploto. Vidutiniškai! 
Tai reiškia, kad kai kam tenka 
daugiau, o kai kam ir visai netenka to 
ploto. Taip pat - gale straipsnio 
pagiriamos net dvi (!) gamyklos už 
pagalbą dirbančioms motinoms. Ne
nuostabu, kad demografinė padėtis 
tragiška. 0 gal mes, užsienio lietuviai, 
galėtume padėti?

Bet štai pats straipsnis:

Pagal gimstamumo lygį Lietuva tarp 
sąjunginių respublikų - viena iš 
paskutiniųjų. Apie 50 proc. šeimų turi 
tik po vieną vaiką. Vyraujančia tapo 
šeima, kurioje 1-2 vaikai. Miestuose 
tokių šeimų 90 proc. To neužtenka 
paprastai gyventojų reprodukcijai. 
Tėvų kartos nebepakeičia vaikų 
karta.

Gimstamumas respublikoje sparčiai 
mažėja jau nuo 1960 metų. Antai 1961 
m. Lietuvos TSR gimė 62775, o po 20 
metų - 1981-aisiais - tik 52249 
naujagimiai. Demografo A. Merčaičio 
apskaičiavimais, jeigu būtų išlikęs 
stabilus 1951 m. gimstamumo lygis, 
per 20 metų būtų papildomai gimę 356 
tūkst. žmonių.

Mažėjant gimstamumui, gyventojai 
sparčiau sensta. Vis didesnis pensiji- 
nio amžiaus žmonių lyginamasis 
svoris.

Kai kurios šeimos neturi ir neketina 
turėti daugiau negu vieną vaiką dėl 
materialinių sunkumų, buto sąlygų. 
Motyvuojama, kad antro, trečio vaiko 
gimimas iš esmės pablogins materia
linę padėtį, tą patį tėvų uždarbį 
reikės padalinti didesnei šeimai, buto 
sąlygos taip pat nepagerės. 1982 
metais vienam respublikos miesto 
gyventojui teko 14,9 kv. m. bendro 
gyvenamojo ploto, o kaime - 19,7 kv. 
m.

Netolimoje praeityje radijo apa
ratas, dviratis buvo prabangos daly
kai. Šiandien beveik kiekviena šeima 
turi televizorių, šaldytuvą, kas pen
kta pilna šeima - lengvąjį au tomo-

....—   — .... 

KAIRIEJI KOMENTATORIAI 
SMERKIA RABALTIJO VALS
TYBIŲ PAVERGIMĄ

bolį. Nuolat auga gyventojų indėlių 
suma taupomosiose kasose. (1981 m. 
vidutinis indėlio dydis - 1785 rub.).

Visa tai rodo, kad šeimos atsisako 
turėti daugiau vaikų ne todėl, kad 
nepajėgia jų išlaikyti materialiai.Su- 
silpnėjo vaikų poreikis, kuris glaudžiai 
susijęs su sutuoktinių nešeiminėmis 
orientacijomis. Gimstamumo mažėji
mą spartina visuotinis moterų užim
tumas visuomeninėje gamyboje, pro
fesinė vyrų ir moterų lygybė, didelis 
socialinis žmonių mobilumas.

Jaunos šeimos, moters poreikis 
turėti pirmą vaiką nustelbia visus 
kitus, dominuoja. Pirmojo vaiko neat- 

.sisako nė viena šeima, galinti jį turėti. 
Svyruoja dėl antro.

( Besirūpinant pirmagimiu, atsiranda 
daug naujų pareigų ir rūpesčių 
motinai ir tėvui. Sutuoktinių adapta
cija naujiems vaidmenims atlikti 
dažnai nepakankama. Konfliktai pa
aštrėja kaip tik tuomet, kai jaunai 
šeimai reikia spręsti alternatyvą - 
turėti ar neturėti antrą vaiką. 
Sutuoktiniai, ypač moterys, neretai 
atsisako daugiau vaikų, kad neapsun
kintų galimų skyrybų. Vadinasi, 
apsisprendimas dėl antrojo vaiko - ir 
jų psichologinio nuteiktume, gerų 
tarpusavio santykių problema.

Demografinė politika bus sėkminga 
tada, kai didės vaikų ir motinystės 
socialinis prestižas. Dar neretai 
lengvatos, tam tikra prasme priešpas
tatomos moters gamybinei veiklai. 
Pasitaiko, kad auginančiai mažylį, 
moteris nenoriai priimama į darbą, o 
jeigu vaikai du ar trys, o jeigu jie 
nuolat serga? Nesuteikiama galimybė 
dirbti motinai nepilną darbo dieną 
arba namuose.

Reikia pasiekti, kad ne tik įstaty
mas užtikrintų lengvatas moterims, 
tačiau ir tai, kad motina - darbuotoja 
jaustų nuolatinį pripažinimą, kasdie
ninį rūpestį ne tik jos, bet ir šeimos 
interesais. Turi būti palanki moralinė 
- psichologinė atmosfera motinystei.

Panevėžio "Ekrano" gamykla ap
moka už gamyklos darbininkų vaikų 
maitinimą visose Panevėžio bendrojo 
lavinimo vidurinėse mokyklose. Ši 
lengvata taikoma šeimoms, turinčioms 
3 ar daugiau nepilnamečių vaikų. Taip 
pat gamykla telkia tam tikrą materia
linę paramą pirmokams iš tų šeimų, 
kuriose keturi ir daugiau vaikų. 
Alytaus medvilnės kombinate darbuo 
tojų vaikai pagerbiami Tarptautine 
vaikų gynimo diena.

Newcastle Diskusijų klubo nariai balandžio 21 Juozo Česnaičio namuose, po 
prof. V. Donielos paskaitos tema "Liberalizmas".

Prieš dvidešimt metų Peter Collier 
ir David Horowitz redagavo kairiųjų 
pažiūrų žurnalą Ramparts. Dienraš
čio The Washington Post š.m. kovo 25 
d. numeryje jie rašo: "Reaganą dažnai 
bara už tai, kad jis Sovietų Sąjungą 
apibūdino, kaip blogio imperiją. Ar 
prezidento daug suklysta? Rusija yra 
paskutinioji iš senųjų Europos impe
rijų - ji laiko pavergusi ne tiktai

K O N EE R

PLB Švietimo ir tautinio auklėjimo 
komisija š.m. rudenį rengia mokslinę 
konferenciją tautinės sąmonės išlai
kymui. Konferencijoje numatoma vys
tyti keturias pagrindines temas; 1. 
Empirinis išeivijos veidas, 2. Socia
liniai mokslai apie tautinį identitetą. 
3. Tautinis sąmoningumas paly
ginamoje perspektyvoje, 4. Mo
dernių metodų ir priemonių taikymas 

buvusias nepriklausomas valstybes, 
kaip Estiją, Latviją ir Lietuvą 
(Hitlerio dovaną Stalinui), bet ir Rytų 
Europos valstybes. Kiekviena taip 
’išvaduota' ir į sovietinį bloką įgrūsta 
šalis tapo paversta tautiniu kalėjiimu, 
kurios sienos saugomos, kad kaliniai 
nepabėgtų, o ne tam, kad neįsileist 
svetimšalių." (ELTA)

ENCIJA

tautinio auklėjimo sistemoje. į kon
ferenciją kviečiami viso pasaulio LB 
švietimo vadovai, lituanistinių mo
kyklų direktoriai, mokytojai, jaunimo 
organizacijų, tautinių šokių grupių, 
chorų, sporto klubų vadovai. Tautinis 
auklėjimas nesiriboja lituanistinėm 
mokyklom, todėl konferencijos da
lyviai turėtų atstovauti pagrindinės 
socializacijos institucijoms.-'
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ADELAIDE
LIETUVĖ SKULPTORĖ AUSTRALIJOJE DŽIUGINANTI MOTINOS 

DIENA ADELAIDĖJE
Pietų Australijoš 150 metų jubilie- 

jaus*proga, adelaidiškė skulptorė Ieva 
Pocienė sukūrė žymiosios Pietų Aus
tralijos "pionierės moters" Catherine 
Helen Spence statulą.

Pietų Australijos 150 metų jubilie
jaus vadovybės moterų vykdomasis 
komitetas šią statulą pastatys Adelai
dės mieste, Light Square, 1986 metais 
ir dabar šiam tikslui telkia lėšas.

Catherine Helen Spence (1825- 
1910), žurnalistė, rašytoja, auklėtoja, 
švietėja, rinkimų sistemos reformuo
toja ir kovotoja už moterų teises, yra 
daug nuveikusi Pietų Australijos 
moterų labui, ypač švietimo, sociali
nių ir politinių reformų srityse. Jos 
pastangų ir darbo pasėkas jaučia visi 
Australijos gyventojai - moterys ir 
vyrai.

MELBOURNE
JAUNIMO KONCERTAS

Norint išeiti i viešumą su tradici
niais liaudies šokiais ir dainomis, 
negalima pasirodyti perdaug mėgėjiš 
kai.

Pabaltiečių jaunimo koncertas, įvy
kęs Melbourne gegužės 10, nepaisant 
jį išpildančio spalvingo lietuviško, 
latviško ir estiško jaunimo, stokojo 
geros organizacijos.

Koncertas prasidėjo su dviem 
dainom išpildytom latvių grupės, 
vadovaujamos Edvins K lavins ir Gu- 
nars Nagels. Atlikimas buvo geras, 
bet pati grupė prapuolė didelėje 
Camberwell Civic Centre scenoje.

Nors tautiniai šokiai tankiai nuken
čia, juos šokant mažose scenose, bet 
šiuo atveju, žiūrovams esant toli nuo 
scenos, tarp jų ir koncerto išpildytojų 
stokojo intymumo.

Trys latvių, dvi lietuvių ir viena 
estų tautinių šokių grupės, sušoko 22 
šokius.

Lietuviški šokiai, atrodo, buvo 
judriausi ir įdomiausi, nors estai 
sukėlė juoko su šokiu Harja Tant, 
vaizduojančiu "besimušančius" vyru
kus.

šokdama su entuziazmu ir įgudimu, 
jaunesnioji lietuvių grupė "Malūnėlis" 
nuskynė šio vakaro laurus. Jei ši grupė 
išsilaikys neišsibarsčius, laike kelių 
metų ji bus tikrai gera.

Kita šiame vakare dalyvavusi 
lietuvių grupė "Gintaras" pasirodė 
geriau už kitus likusius, nors keliose 
vietose ir "suklupo".

Geriausią! jie pasirodė su " Lenciū
gėliu", kuriame visus žavėjo Algis

Pažymėtina, kad šios garsiosios 
moters statulą sukūrusi dailininkė 
Ieva Pocienė irgi yra viena iš 
pirmaujančiųjų moterų, pralaužusi 
"ledus" vyrų dominuotoje skulptūros 
srityje. Ji yra pirmoji skulptorė baigusi 
Pietų Australijos Meno mokyklą 1962 
metais. Nuo to laiko ji dalyvavo su 
savo skulptūromis daugybėje parodų 
ir jos darbai yra aukštai vertinami. 
Dabar jos meniškas skupitūros kūrinys 
- Catherine Helen Spence statula 
puoš Adelaidės miesto aikštę. Tai yra 
reikšmingas ir pirmaujantis atsieki- 
mas! Sveikiname skupltorę Ievą 
Pocienę ir linkime jai kūrybinės 
sėkmės ateityje!

P.B.-" A.L.Ž."

Vaitiekūnas, jun.
Kaip ir reikėjo tikėtis, pabaltiečių 

jaunimo pasirodymas buvo labai šiltai 
sutiktas vienšališkos publikos, bet 
norint pritraukti platesnę, ne vien 
pabaltiečių publiką, ateityje, ruošiant 
panašaus pobūdžio koncertus, reikėtų 
daugiau repeticijų ir geresnio scenos 
valdymo.

Koresp.

Melbourne apylinkės 
valdybos 

pirmieji žygiai
Naujai išrinkta 1985-7 metų ka

dencijai A LB Melbourne apylinkės 
valdyba pareigomis pasiskirstė sekan
čiai:

Pirmininkas - R. Šemetas, 
vicepirmininkė ir narė švietimo bei 
kult, reikalams - D. Baltutienė, 
iždininkė - D. Čižauskienė, 
sekretorius - A. Žilinskas, 
narys jaunimo reikalams - Andrius 
Vaitiekūnas.

Savo pirmajame posėdyje gegužės 5 
valdyba nagrinėjo ateities veiklą ir 
nutarė mėginti įvykdyti keletą svar
bių nutarimų:

1. Sušaukti organizacijų atstovų 
posėdį su valdyba birželio 2, sekma
dienį, kad aptarti tampresnio bendra
darbiavimo galimybes.

2. Apsvarstyti kaip:
paremti VI Pasaulio Jaunimo kon

gresą Australijoj,
paremti Lituanistinę katedrą Čika

goje,

Nežinau ar aš tik taip įsivaizduoju, 
bet man atrodo, kad pastaruoju metu, 
Adelaidės Lietuvių namai lyg tai 
pagyvėjo, tarytum pavasaris atėjo. 
Paimkime pavyzdžiu, kad ir Motinos 
dienos minėjimą.

Kaip ir kiekvienais metais, Moterų 
sekcijos valdyba, meninę programos 
dalį atlikti pasikvietė A.L.B. Savait
galio mokyklos mokinius. Tačiau dar 
niekad neteko matyti tiek gausiai 
susirinkusių lietuviškų šeimų. Šeimų 
susibūrimas pietumis pagerbti savo 
mamytes yra jau įsigyvenusi tradicija 
Lietuvių namuose ir pradžia Motinos 
dienos minėjimo. Kaip Moterų sekci
jos ponios pajėgė paruošti įvairių 
patiekalų pietus 200 su virš žmonių ir 
juos aptarnauti, palieku skaitytojų 
vaizduotei. Noriu pabrėžti, kad visi 
buvo aptarnauti beveik "žaibo" grei
tumu ir nesimatė nė vieno rūstaus ar 
pavargusio veido. Jei jaunoji karta 
sparčiai auga, tai Moterų sekcijos 
ponios tikrai nesensta, nors ne viena iš 
jų dirba šį savanoriškai pasiimtą darbą 
jau 20 ar daugiau metų. Atrodo, kad 
noras įgyvendinti savo užsibrėžtą 
tikslą - pastatyti vyresnio amžiaus 
lietuviams hostelį, suteikia joms 
neribotų jėgų!

Pietums einant prie galo, pasijuto 
didelis judėjimas, bruzdesys, scenos 
užuolaidų tvarkymas, bėgiojimas ir, su 
dideliu nuotaikos pakilimu, jaunų, 
skardžių balsų klegesys, - tai 
minėjimo programos atlikėjai.

Po trumpos pertraukos, kurios metu 
atėjo dar apie pusšimtis tautiečių, 
prasidėjo Motinos dienos minėjimas. 
Pasveikinus susirinkusius, Moterų 
sekcijos vicepirm. M. Petkūnienė 
supažindino visus su programos eiga ir 
pakvietė A.L.B. v-bos pirm. J. 
Stačiūnų tarti-žodį. Ilgametis A.L.B. 
Savaitgalio mokyklos vedėjas VI. 
Statnickas savo kalboje sveikino 
visas, o ypač tas mamytes, kurios

paremti "Baltic News" leidimą, 
Hobarte,

paremti Vasario 16-tos gimnaziją, 
Vokietijoje,

paremti persekiojamus Lietuvoje 
per komitetą Melbourne,

paremti JAV žurnalą "Pasaulio 
Lietuvis",

paremti Pabaltiečių tarybos Vikto
rijoje veiklą.

3. Galutinai sutvarkyti Bendruo
menės menę ir jos naudojimą Lietuvių 
namuose.

4. Plačiau patiekti Bendruomenei 
valdybos veiklos pranešimus ir atskai
tomybę.

5. Sustiprinti ryšius su dabartine 
Darbo partijos valdžia Viktorijoje.

6. Sustiprinti ryšį su australų 
politinėmis partijomis, kad per jas 
įgyti stipresnę įtaką.

Ši valdyba yra pasiryžusi visoke
riopai sustiprinti savo veiklą ir ryšį su 
organizacijomis, kad neapvilti už ją 
balsavusių bendruomenės narių.

Visais valdybos reikalais kreiptis 
pirmiausia į pirmininką - R. Šemetą, 
telef. 874-2250, arba sekretorių A. 
Žilinską 583-4258 (darbe 329-6833). 
Kitų valdybos narių telefonai: D. 
Baltutienė - 277-3545, D. Čižaus
kienė - 370-5173, Andrius Vaitie
kūnas - 379-2325.

Valdyba prašo tautiečių sekti jos 
pranešimus spaudoje ir per radijo 
valandėles.

A. Žilinskas
sekretorius 

siunčia savo vaikus į lietuvišką 
mokyklą ir kurios su jais namuose 
kalba lietuviškai. Tolimesnei progra
mai pravesti, mokyklos vedėjas pri
statė mokines Daną Kalibataitę ir 
Audrą Paškevičiūtę, kurios šį ne
lengvą darbą atliko nuoširdžiai ir 
gražiai.

Programą pradėjo visi mokyklos 
mokiniai sudainuodami dvi daineles ir 
vieną lietuvišką giesmę. Jiems vado
vavo mokytojas kun. dr. Savickas, o 
akomponavo p.p. Pociai ir jų talentin
gas sūnelis Jonukas. Tradicinė dainelė 
"Sveikinam mamytę" iššaukė ne tik 
šypsnį žiūrovų veiduose, bet ir vieną 
kitą ašarėlę motinų, bei močiučių 
akyse.

Nesileisiu į smulkenišką programos 
aprašymą, nes nėra įmanoma perduoti 
ar pavaizduoti tą susikaupimą, tą 
džiaugsmą ir pasididžiavimą, su kuriuo 
darželio ir mokyklos mokiniai sveikino 
savo mamytes. Instrumentalistai pasi
reiškė pianinu, fleita, smuiku, dūdele 
ir violenčele, kartais akomponuojant 
vyresniesiems. Kiti deklamavo, skaitė 
savo kūrybos rašinėlius. Mažiausieji 
deklamavo po kelis iš kart ir pavieniui, 
ne vienas nustebindamas klausytoją 
gražiu, lietuviško žodžio ištarimu. O 
kai prasidėjo tautiniai šokiai ir 
pamatei mažiukus "pipirus" bėgant 
kiek tik jų trumpos kojytės neša, kad 
neatsiliktų nuo didesniųjų, tai neži
nojai ar verkti ar juoktis iš džiaugsmo, 
nes jutai, kaip svarbu buvo šiai 
jauniausiąjai lietuvių kartai gražiai 
pasirodyti.

Moterų sekcijos pirmininkei R. 
Bajorūnienei padėkojus visiems ir 
uždarius minėjimą, pasigirdo muzika ir 
iš jaunų krūtinių Tautos himnas, į kurį 
ir mes visi paskubėjome įsijungti.

Puikiai suorganizuota Motinos die
na; graži ir vilčių duodanti jaunoji 
lietuvių karta.

Janina Vabolienė

PERTH
s V A J O N ES

HERTHE

Birutė Kymantienė, Zita Prašmutaitė 
ir Virginija Bruožytė

Melbourne lietuvių jaunimo dainuo
jantis trio Svajonės koncertavo Perthe 
gegužės 12. Tautiečiai gausiai atsi
lankė ir buvo taip sužavėti, kaip 
niekada. Pertho tautiečiai yra dėkingi 
Svajonėms už tokią nuostabią progra
mą ir linki ištvermės ir sėkmės 
tolimesnėje jų veikloje.

0. Liutikienė

N A UJ AS
K UNI G AS

Australijoje, Šv. Jurgio katedroje 
Perthe, kovo 1 d. įšventintas kunigu 
Aleksas Norvilas.

"E.L."
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A.A. Aleksandras Milvydas POEZIJOS KELIAIS
išimčių nėra - anksčiau ar vėliau, 

kiekvienas turės iškeliauti ten, iš kur 
jau niekas nebegrįžta.

1985 metų gegužės 9 dienos ryte 
Melbourne baigė savo gyvenimo kelią 
Aleksandras MILVYDAS, palikęs liū
desyje žmoną Liuciją, dukrą Rasą, 
sūnų Algimantą, anūkus, gimines ir 
daug gerų draugų.

Pilna Tobin Brothers koplyčia, 
kurioje kun. Vaseris jausmingai pra
vedė rožančiaus skaitymą, įrodė, kad 
Aleksandras buvo ne tik plačiai 
žinomas Melbourne lietuvių bendruo 
menėje, bet turėjo daug artimų 
draugų ir prietelių, kurie, su ašaromis 
akyse, atėjo pasakyti Aleksandrui 
paskutinį su Dievu. Gražiai unifor
muoti Melbourne Dainos sambūrio 
nariai, puslankiu išsirikiavę užpaka
lyje karsto, nuoširdžiai apgailestavo 
praradę, virš 20 metų, sambūryje 
dainavusį draugą.

Šv. Jono bažnyčioje, kur Aleksand
ras visuomet rasdavo sau ir savo 
šeimai dvasinio atsinaujinimo, kun. 
Vaseris atnašavo iškilmingas mišias, 
kurių metu prašė Aukščiausiojo palai
mos Aleksandrui, o gražiai skam
bančios, liūdnos giesmės giliai palietė 
skaitlingai susirinkusiųjų jausmus.

Taip iškeliavo mielas Aleksandras į 
paskutinę savo poilsio vietą - 
Fawkner kapines, kur skaitlinga 
tautiečių minia, kartu su kun. Vaseriu 
pagiedojo "Marija, Marija" ir, Lietu
vos himno garsams aidint, dar vienas 
garbingas tautietis buvo palaidotas 
tarp kitų mirusiųjų lietuvių.

Aleksandras Milvydas buvo vienas 
iš tų žemaičių, kuris giliai širdyje 
mylėjo savo tėvų žemę ir mokėjo 
viską branginti kas buvo gera ir gražu. 
Per visą amžių jis didžiavosi būdamas 
lietuviu ir nepaprastai mėgo liaudies 
damas ir tautinius šokius. Dar 
būdamas Telšių gimnazijoje dainavo 
mokyklos chore, šoko tautinius šokius 
ir aktyviai dalyvavo įvairiuose sporti
niuose žaidimuose. Baigęs gimnaziją 
įstojo į Lietuvos Karo mokyklą ir 
sėkmingai baigė VIII-ją aspirantų 
laidą, užsitarnaudamas jaunesnio lei
tenanto laipsnį. Siekdamas aukštesnio 
mokslo, Aleksandras stojo į Vytauto 
Didžiojo Universitetą Kaune ir įsijun
gė į muziko Kavecko vadovaujamą 
studentų chorą bei Baronaitės veda
mą tautinių šokių grupę. Čia buvo

ŽEMAIČIO TEISMASO M O

Miunchene leidžiamas biuletenis 
USSR New Brief vasario 28 numeryje 
informuoja apie drauge su kun. 
Matulioniu suimtą ir nuteistą Romą 
Žemaitį. Gimęs 1965 m., jis buvo 
zakristijonas kun. Matulionio bažny
čioje. Žemaitis buvo apkaltintas 
"pasipriešinimu policijai." Prieš tai jis 
Mūsų pastogė Nr. 21, 1985.5.27, psl. 6 

Aleksandro gyvenimo žydėjimo laiko
tarpis, nes studijos, choro ir tautinių 
šokių repeticijos užėmė visą jo 
laisvąjį laiką, o per pabaltiečių sporto 
varžybas, jis garbingai gynė Lietuvos 
studentų garbę. 1937 metais, laike 
pasaulio dainų šventės Paryžiuje, 
Aleksandras, su studentų choru, 
nustebino tūkstantinę klausytojų mi
nią su nepaprastai gražiai išpildyta 
dainele "Apynėlis bijo vėjo". 1938 
metais Londone, Baronaitės tautinių 
šokių grupė laimėjo pirmąsias vietas 
tarptautiniame šokių festivalyje, kur 
Aleksandras dalyvavo visuose šokiuo
se. Toliau sekė Ryga, Talinas, 
Helsinkis, Praga ir visa eilė kitų 
Europos miestų, kur Aleksandras šoko 
ir dainavo, atskleisdamas pasauliui 
gražiąsias Lietuvos kultūrines verty
bes.

Baigęs universiteto Ekonomijos fa
kultetą, jis pradėjo dirbti Finansų 
ministerijoje kaip bankų revizorius, o 
laisvais vakarais vėl šoka ir dainuoja, 
bet jau "Čiurlionio" ansamblio sąsta
te. Deja, neilgam teko jam taip 
džiaugtis gyvenimu, nes kilęs karas 
atplėšė jį nuo gimtojo krašto. Netru
kus Aleksandras jau Vienoje ir, karo 
audroms siaučiant, jis vėl su " Čiurlio
nio" ansambliu Vienoje, nors frontui 
artėjant, čiurlįoniečiai apleidžia Vie
ną ir tik po kurio laiko Mikulskiui vėl 
pasiseka surinkti išsibarsčiusius čiur- 
lioniečius į vieną vietą. Vėl Aleksand
ras šoka ir dainuoja ir, rodos, nebuvo 
Vokietijoje lagerio, kur lietuviai 
nebūtų girdėję ir matę "Čiurlionio" 
ansamblio koncertuojant. Buvo šoka
ma ir dainuojama ir saviesiems 
tautiečiams, ir vokiečiams, anglams, 
prancūzams ir amerikiečiams. Taip 
bekoncertuojant Aleksandras įsiklau
sė į gražiai dainuojančią ir šokančią 
ansamblietę Liuciją Vilčinaitę ir 
nereikėjo šauktis Amūro pagelbos - 
susikūrė graži lietuviška pora, kuri ir 
toliau tęsė graž ų lietuviškos dainos ir 
šokio puoselėjimą.

Emigracija. Nemažas čiurlioniečių 
skaičius nutarė emigruoti į Australiją. 
Jų tarpe matome ir Aleksandrą ir 
Liuciją Milvydus. Laimingai pasisekė 
beveik visus čiurlioniečius įkurdinti 
Melbourne, kur neužilgo abudu Milvy
dai vėl šoka ir dainuoja. Darnioje 
Milvydų šeimoje gimsta sūnus Algi
mantas ir vėliau dukra Rasa, kuriuos 
tėveliai sugebėjo išauginti gerais 
lietuviais, ir išleisti į mokslus. Po kurio 
laiko abu sukūrė lietuviškas šeimas ir 
jų vaikai, taip pat auginami prisilai
kant tautinių papročių. Algis ir Rasa 
abu geri sportininkai, skautai ir 
dalyvauja visuose lietuvių jaunimo 
parengimuose. Laimingi tėveliai ge
resnio atpildo, rodos, ir negalėjo 
tikėtis.

Ne mūsų valioje gyvenimo ateitis. 
Nebuvo Aleksandrui lemta toliau 
džiaugtis atsiektais laimėjimais. Ne
numatytoje auto katastrofoje Alek
sandrui padaryta nemaža žala - 
sukrėsta galva, ir jis kuo toliau, tuo 
daugiau pradėjo negaluoti. 1985 
metų gegužės 9 dienos rytą Alek
sandras užbaigė savo gražaus ir 
turiningo gyvenimo žemiškąją odisėją.

Ilsėkis ramybėje mielas Aleksandrai 
L.B.

turėjo keletą konfliktų su valdžia ir 
jam buvo neleista laikyti baigiamųjų 
egzaminų. Kun. Matulionis ir Žemai
tis buvo patraukti atsakomybėn už 
procesijos Kybartuose, 1984 m. Visų 
šventų dieną, organizavimą ir prave- 
dimą. (ELTA)

Paliekant nuošalėje liaudies dainas, 
Kristijonas Donelaitis laikytinas mūsų 
poezijos pradininku. Nuo jo kūrybinių 
dienų yra praėję apie 230 metų, nuo 
mirties 200. Kai žmogaus pėdsakus 
žemėje surandi milijono metų senumo, 
tai 200 metų labai trumpas laikas. Tik 
žmogus milijono ar šimtus tūkstančių 
metų gyveno lyg sapnų laikus, menkai 
savo išskirtinę buitį visatoje suvokda
mas, nesiskirdamas nuo smilgos, 
žemesnis už ąžuolą, Rambyną, Nemu
ną. Ąžuolas vis tas pats, koks buvo 
jam vaiku bėgiojant ir ant laužo 
kopiant, žengiant į Anapilį. Raciona
liam galvojimui žmogus pabudo tik 
labai neseniai. Ir taip gimė klausian
tysis žmogus.

MPA21-15a

Išminčiai klausiančiam žmogui at
sakė, kad jis sutvertas Dievo bei 
dievų pagal Tvėrėjo paveikslą. Tik ir 
pats Mozė, kuris apie tai kalba 
Senajame testamente, bus labai mažą 
panašumą matęs, jei nuo Sinajaus 
kalno nukopęs ir nusivylęs saviškiais, 
iš pykčio net 10-ties Dievo įsakymų 
lentą sudaužė. Dievai pagaliau nemir
tingi, o žmogus jau gimdamas mirčiai 
paženklintas. Dieviška laikytina žmo 
guje tik kūrybinė kibirkštis. Kūgius 
statosi termitai, taisyklingus korius 
sukuria bitės, bet vis vienodai, be 
jokių naujovių, gamtos įdiegto įsta
tymo stumiami. Tik vienas žmogus 
kūrybiškai reiškiasi. Tai tiek ir 
panašumo su dievais.

Šviečiamojo laikotarpio išminčiai 
prisegė žmogui homo sapiens - 
išmintingojo, protingojo etiketę. Tik 
greta daugybės kvailų žingsnių žmo
gaus keliuose, toji išmintingumo 
etiketė dažnai atrodo tik pretenda
vimu. Kur toji išmintis, kai jis atsistoja 
prieš Visatą? Prieš didįjį Nežinomąjį 
pasijaučia nieko nežinąs, todėl jau ir 
ne homo sapiens. Suvokia, tiesa, savąjį 
ribotumą, bet daugelis ir to nepasie
kia.

Technikos amžius prikergė žmogui 
dar kitą etiketę - homo fabrius, įnagio 
žmogus. Taip, daug įnagių jis pasiga
mino gyvenimui palengvinti. Bet kai 
kuriuos pasigamino savo paties pražū
čiai. Atominis ginklas, lyg Damoklo 
kardas grūmoja šiandien žmonijai, gal 
net visai planetai. Homo fabrius gi 
turėjo lyg ir vienu atspalviu papildyti 
homo sapiens sampratą.

Susigriebta pavadinti žmogų homo 
ludens - žaidžiančiu ar žaismingu 
tvariniu. Ši sąvoka gal geriausia, o, 
ypač psichologui, priimtiniausia. Žai

Atstovė iš Adelaide Vita Bardauskaitė ir Australijos lietuvių jaunimo 
sąjungos pirmininkė Rožė Makaravičiūtė balandžio 5-6 Melbourne 
įvykusiame VI PLJK organizacinio komiteto pasitarime

Albertas Zubras

džia pradSoje vaikai patys vieni, 
vėliau savaamžių mažesniame ar 
didesniame ratelyje, kai pabunda 
motinos gamtos įdiegtas pradas bu
riuotis, kai išryškėja homo socialis - 
bendruomeninis žmogus. Senas šuo ir 
sena katė nebežaidžia, bet žmogus 
paprastai tebežaidžia iki mirties, iki 
giliausios senatvės. Homo ludens savo 
veiksmams visokių vardų suranda. 
Homo ludens sugeba sukurti grožinę 
kalbą, panaudoti epitetus, metaforas, 
palyginimus, paralelizmus, sujungti 
žodžius į sklandų sakinį, nuotaikai bei 
jausmui išreikšti įstengia surasti 
labiausiai tinkamą žodį. Homo sapiens 
ir homo fabrius kalbėtų dalykiškai, 
logiškai sausai.

Homo ludens, aišku, savyje turi ir 
homo sapiens, ir homo fabrius pradus.

II

Homo ludens sąvokoje ir iš jos 
kylančiuose poreikiuose įtelpa litera
tūra, architektūra, apskritai menas, 
ideloginės teorijos su visomis atšako
mis, pagaliau iki tam tikro laipsnio 
filosofija, net istorija, kai dėmesys 
skiriamas jos interpretavimui. Įtelpa 
čia ir milijonierius, ir šykštuolis 
Skrudžas, ir karaliaus vainikas, ir 
popiežiaus mitra. Homo ludens įveikia 
realybę, kasdienybę, prašoka jos 
užtvaras, net laiką ir pačią mirtį. 
Homo ludens pagimdo ir visokio 
plauko idealistus, kurie kad ir- 
beviltiškoje situacijoje grumiasi už 
savo įsitikinimus, teorijas, tikslus. 
Homo sapiens tik nusišypsotų: kam 
čia kovoti, jei laikui bėgant viskas ir 
taip pasikeis, net atsivers aukštyn 
kojom. Homo fabrius iškeltų naudos 
klausimą.

Tik homo ludens sukūrė poeziją, ir ji 
senesnė už pasakas, padavimus, mitus. 
Nuo seniausių laikų eiliuota ritmin
gai, laikantis ir rimo, tam, kad 
iškilmingiau skambėtų, nebūtų kas
dieniška; nesant rašto, kad klausan
tieji lengviau pagautų ir įsimintų. 
Pradžioje eiliuotoji kūryba tarnavo 
sakraliniams tikėjimų reikalams, įjun
giant ir ritminio šokio judesius, 
tarnavo ir svarbiems įvykiams: pasi
ruošiant kovai, vedyboms, laidojimui. 
Dažnai visa tai buvo palydima 
primityvių instrumentų garsais.

Bus daugiau

6



Etninė paroda Susiorganizavo rašytojai
Turtingiausioje, centrinėje Sydnė- 

jaus vietoje, Martin Place, gegužės 13 
buvo atidaryta Ethnic Communities 
Council tautinio meno paroda.

"Jūs esate vertingiausias ir gra
žiausias eksponatas", - su pasigė
rėjimu sušukau didžiuliame lange 
sėdinčiai lietuviškai verpėjai.

Parodomajame lange, tarp kelių 
tautiniais rūbais papuoštų manekenų, 
verpėja p. Skirkienė sėdėjo prie
lietuviško ratelio. Kiekvienas praeivis 
sustojo prie vitrinos. Suvilioti grakš
čios verpėjos ir puikių apdarų, 
stoviniavo, šypsojosi, mojo lietuvei.

Mažoka parodos patalpa suskirstyta 
įvairių kraštų tautinio meno kampe-
liais. Dvylika tautybių sutilpo. Buvo ir 
daugiau norinčių dalyvauti, bet dėl 
vietos stokos reikėjo jų atsisakyti.

"vestuvinės" unijos, nupasakojau žlu
gimo priežastis, lenkų grobuoniškumą. 
Jaučiaus, kaip ambasadorė, kuriai

Trys pabaltietės - nuotr. J. Šarkausko
Dominavo Pabaltijo kraštai. Įėjusį 

pasitinka trys natūralaus dydžio 
manekenai: lietuvaitė, latvė ir estė, 
ryškios savo kraštų dukros. Centras 
irgi skirtas Pabaltijo kraštams, ne tiek 
kiekybe, kiek kokybe dominuojančiais 
eksponatais. Iš kitų išsiskyrė Meksi
kos, Indijos ir Ukrainos kampeliai, 
kurie parodė ypatingą veržlumą ir 
meilę savo kraštui.

Paroda, dėl vietos stokos, buvo 
siaura eksponatais, bet atsiekė tikslą 
- supažindino su parodoje atstovauja
mais kraštais. Ypač tai buvo ryšku 
sovietų okupuotų baltų ir ukrainiečių 
skyriuose.

Plačiausią informaciją tiekė ukrai
niečiai, tiek žodžiu, tiek raštu. 
Kitiems skyriams labai trūko informa
cijos. .

Iš pat ryto lankytojų nebuvo daug. 
Ukrainos skyriaus darbuotoja priėjusi 
paklausė, ar aš atstovauju lietuvių 
grupę?

Prisipažinau nesanti rengėja, bet 
mielai, kiek galėsiu, padėsiu.

Yra žmogus, paaiškino ukrainietė, 
kuris nori daugiau žinoti apie Lietuvą.

Jis buvo anglas, į Australiją atvykęs 
prieš pat karą. Išsikalbėjus paaiškėjo, 
kad Europos kraštų istoriją pažįsta 
gan gerai. Deja, tuoj pastebėjau, kad 
Lietuvą pažįsta iš šovinistinių lenkų 
šaltinių. Neutralus, norėjo žinoti 
istorinius faktus: kada įvyko unija, 
kas privedė prie žlugimo, kaip įvyko 
Vilniaus užgrobimas. Priminiau datą 

tenka ginti savo krašto interesus.
Daug kartų man, dirbant tarptauti

nėje arenoje, teko už interesuotus 
informuoti apie Lietuvą, ginti savo 
tėvynės interesus. Po pasikalbėjimo su 
anglu, susimąsčiau. Apgailestavau, 
kad mes neturime ir neskleidžiame 
tinkamos informacijos atremti Lietu
vos priešų melą. Mano manymu, 
apylinkės valdyba, (o gal A LB 
valdyba) turėtų paruošti trumpą 
brošiūrą apie Lietuvos praeitį ir 
dabartį, ir atspausdinti tūkstančius 
egzempliorių, kurie atremtų, bet ir 
atitaisytų lenkų ir rusų iškraipytus 
istorinius faktus, pristatytų Lietuvą 
be kleistos. Tas nekainuotų kažkiek, 
bet pelnas būtų šimteriopas.

Ava Saudargienė

Gegužės 18 Sydnėjuje įvyko stei
giamasis emigrantų rašytojų sąjungos 
(Multicultural Writers' Association of 
N.S.W.) susirinkimas, kuriame daly
vavo trisdešimt penki gimtosiomis 
kalbomis rašantieji asmenys.

Susirinkimas užtruko apie 4 valan
das. Jo metu įvairūs pareigūnai iš 
ABC, Švietimo departamento ir Lite
ratūros reikalams komiteto (Li
terature Board) ilgesniais pašneke
siais supažindino dalyvaujančius su 
reikalu apsijungti, teikiamomis val
džios lengvatomis ir t.t.

Platesniu mastu oficialios įstaigos 
domėtis įvairiakalba grožine kūryba 
pradėjo nuo 1973 m., skirdamos 
pašalpas ir t.t.

1982 m. Australijos taryba (Aus
tralia Council) priėmė daugiakultū- 
rinių menų programą, tuo pačiu 

Svajonės

birželio 3.5, šešta-

J Lietuvių namuose, 7 vai.
J Bilietai $ 6, vaikams iki 14m. $ 3.

HOBART — birželio JL, šeštadienį 
Ukrainiečių salėje, 8 vai.
Bilietai $ 8, vaikams iki 14 m. $ 4
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I A. A. ALDONAI JUC H NE VIČI E NElI

I mirus, jos mamytę Teresę Jurgelaitienę ir visą šeimą nuoširdžiai
■ užjaučiame gilaus skausmo valandose.

Soc. Globos Moterų D-ja Melbourne

A. A. ALEKSANDRUI MILVYDUI

iškeliavus amžinybės keliais, reiškiame gilią užuojautą žmonai 
Liucijai, dukrai paskautininkei Rasai su šeima, sūnui paskautininkui 
Algimantui su šeima bei visiems artimiesiems. Kartu liūdi

Melbourne lietuvių skautų DŽIUGO tuntas

A. A. ALEKSANDRUI MILVYDUI

mirus, jo žmonai Liucijai, šeimai ir giminėms reiškiame širdingą 
užuojautą gilaus liūdesio valandose.

Soc. Globos Moterų D-ja Melbourne

skatindama įvairias meno šakas, 
atsispindinčias Australijos kultūri
niame gyvenime, įsteigdama specia
lius fondus ir paskirdama pareigūnus, 
kurie tuo rūpintųsi.

Susirinkimo metu buvo išrinktas 5 
asmenų komitetas, kuris turės pa
ruošti sąjungos įstatus, nustatyti 
linkmę, ryšius su kitomis organizaci
jomis ir t.t. (komitetas dar nepasi- 
skirstė pareigomis).

Lietuvius šiame susirinkime atsto
vavo tik 2 asmenys (nėra žinoma kam 
buvo pranešta, kam nebuvo, nes 
turimose kartotekose ne visi rašan
tieji įtraukti), bet, atrodo, yra svarbu 
šioje organizacijoje dalyvauti visiems 
rašantiems - prozininkams ir poetams 
- gimtąja kalba.

B.Ž

VOKIEČIU OKUPACIJA

PLB Visuomeninių reikalų komisija 
pakvietė prof. Julių Šmulkštį būti 
vyriausiu redaktorium ruošiamos išsa
mios analitinės studijos vokiečių 
okupaciją II-jo Pasaulinio karo metu 
Lietuvoje nušviesti. Š.m. kovo 30 
Čikagoje PLB pirm, pavaduotojas dr. 
T. Remeikis ir PLB Visuomeninių 
reikalų komisijos pirm. inž. Alg. 
Gečys su dr. Šmulkščiu pasirašė 
sutartį veikalo paruošimo reikalu. 
Veikalo paruošimą finansuoti yra

įsipareigojusios PLB, JAV ir LB 
Kanados kraštų valdybos. JAV Lie
tuvių Fondas yra pažadėjęs veikalo 
ruošos darbą paremti "Matching 
funds" principu ir pereitais metais 
darbo pradžiai paskyrė $1,000 pa
ramą. Veikalas bus rašomas anglų 
kalba ir bus atkirtis sovietų ban
dymams diskredituoti lietuvių tautą, 
ją apkaltinant bendradarbiavimu su 
nacine Vokietija. Dr. J. Šmulkštys 
profesoriauja Indianos universitete ir 

yra vienas iš nedaugelio mūsų jaunųjų 
istorikų.

AUSR O KĖS!
Šįmet sueina 45 metai nuo išleidimo 

paskutinės "Aušros'' mergaičių gim
nazijos laidos nepriklausomoje Lietu
voje.

1940 m. birželio 15, šeštadienį, dėl 
Sovietų Sąjungos invazijos ir okupa
cijos, iškilmingas išleistuvių balius 
neįvyko.

Prisimindamos šią datą, Australijoje 
gyvenančios 1940 m. laidos aušrokės 
Melbourne ruošia savo ir visų kitų 
"Aušros" mergaičių gimnazijos laidų 
susitikimą.

Kaip ir tuomet, taip ir šįmet ši 
diena išpuola šeštadienį.

Kviečiame visas aušrokės ir aušro- 
kus šiame susitikime dalyvauti!

Nedelsdamos skambinkite arba ra
šykite Marytei Mašanauskaitei-Sąže- 
nienei, tel. 03 8742497 - 5 ian 
Crescent, Mitcham, Vic., 3132.

A. A. ALEKSANDRUI MILVYDUI

mirus, jo žmonai Liucijai, dukrai Rasai Statkuvienei, sūnui Algiui ir jų 
šeimoms reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime

MLSK VARPAS

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

REI K ALI N G AS TARN AUT OJAS
Lietuvių laidojimo biurui 

(FUNERALS OF DISTINC
TION) reikalingas 25 -40 metų 
amžiaus, vedęs tarnautojas.

Pareigos: Resident Officer. 
Butas su visais patogumais

veltui.
Rašyti:

Managing Director 
Funerals of Distinction, 
17 Railway Parade, 
Fairfield, 2165.

Funerals of Distinction
17 RAILWAY PDE., FAIRFIELD, N.S.W 

Tel. 724 5408. Veikia 24 valandas per par*
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SYDNEY
Džiugi Motinos diena

Sekmadienį geg. 12 Motinos dieną 
pradėjom su Šv. Mišiom Lidcombe 
bažnyčioj, už gyvas ir mirusias 
motinas. Mišias atlaikė prel. P. 
Butkus, dienos pamokslą pasakė kun. 
P. Martūzas, kuris specialias pamaldas 
iš vakaro atlaikė lietuvių kapinėse, 
Rookwqood.

Mišių maldas skaitė jaunimas - 
Loreta Šarkauskaitė. Lana Stasiū
naitė ir Raimundas Stasiūnaitis, tos 
dienos maldą paskaitė Julytė Viržin- 
taitė. Aukas atnešė parapijos mokyk
los mokinukai Daiva Mickutė, Jacintą 
Ankutė ir Algis Lehčius. Mišių laiku 
giedojo Dainos choras.

Po gegužinių pamaldų dauguma 
tautiečių rinkosi į parapijos salę, kur 
prie durų motinos buvo sutiktos su 
gėle ir rūtų šakele.

Trumpą įvados žodį tarė prel. P. 
Butkus ir pristatė jaunuolį Antaną 
Šarkauską, kuris gražiai paruoštą 
kalbą perskaitė puikia lietuviška 
tarme (kitaip negali būti: jo seneliai iš 
Kybartų!).

Sekė trumpos parapijos mokinių

deklamacijos. Jų pranešėja buvo 
Julytė Viržintaitė, deklamatoriai visi 
gražiai lietuviškai išmokyti, nors 
daugumas jų turi tėvelius kitų 
tautybių.

Vyresnių jaunuolių programoj buvo 
nedaug, mokyklos atostogos išvilioja į 
kitas vietoves. Mergaites atstovavo 
graži deklamatorė, buvusi parapijos 
mokyklos mokinė Danutė Stasiūnai- 
tytė, o vyriškius irgi prityręs dekla
matorius Ričardas Gervinąs. Ačiū 
jiems.

Programą užbaigė talentingas jau
nuolis Mark Sweeney (p. Gintalienės 
anūkas), padainuodamas moderniško 
stiliaus dainą, kurią publika maloniai 
priėmė ir užbaigai pagrojo akordeonu.

Programą užbaigus, mamos ir tėve
liai vaišinosi kava ir pyragais, kuriuos 
parūpino mokinių mamos, paruošė 
Bronė Sidarienė, padedant mamoms. 
Ačiū joms!

įdomu, ar per Tėvo dieną, jei ji būtų 
minima, tėvai irgi pasirūpintų pyra
gų?

Lašiukas

Sydnėjaus lietuvių namuose
KIEKVIENĄ PEN K T ADI ENĮ
NUO 8 — 12 VAL.

ŠOKIAI KLUBE
- . '■■•'c-' > ■ • ■ ■

GROJANT K O NTI NE NT ALI NEI
K APEL AI.
ROMANTIŠKA APLINKA.
K Al N A S 3

KIEKVIENĄ PENKTADIENĮ 
NUO 6 VAL. IKI 8 VAL.,

SMORGASBOARD
su Šiltais ir Šaltais val
gi ai s, 
KAVA IR T. T. 
KAINA TIK $ 5 (ĮSKAITANT IR 
SO Kl US! )

trEmi m u
MI NėJI MAS

Birželio 16, sekmadienį, 2 vai. 
N.S.W. Jungtinis Baltų Komitetas 
rengia trėmimų minėjimą - koncertą 
Latvių namuose, 32 Parnell St., 
Strathfield.

Paskaitą skaitys svečias iš Tasma
nijos A. Taškųnas, Baltic News 
redaktorius.

Koncertinėje dalyje pasirodys lie
tuvių, latvių ir estų meninės pajėgos, 
jų tarpe lietuvių choras "Daina” su 
dirigentais Br. Kiveriu ir Birute 
Aleknaite.

Jungtinis Baltų komitetas kviečia 
visus lietuvius dalyvauti šiame skau
džių birželio įvykių minėjime, prisi
menant savo tautos ir pavergtos 
tėvynės tragediją.

V. Patašius
N.S.W. Jungtinių Baltų 
komiteto pirmininkas

SYDNEY RAMOVĖNŲ IR 
VISUOMENĖS ŽINIAI

Pranešame visų žiniai, kad birželio 
15, šeštadienį, 12 vai. Martin Place, 
Sydney, prie australų Nežinomo 
kareivio paminklo, įvyks minėjimas - 
demonstracija, ištremtųjų į Sibirą 
brolių tragedijai paminėti.

Estų, latvių ir lietuvių atsargos 
karių organizacijų vardu bus pade
dami vainikai prie paminklo. Maldą 
sukalbės prel. P. Butkus.

Atminkime, kad čia yra atstovau
jami ne tik ramovėnai, bet ir visa 
Sydney lietuvių visuomenė. Prašome 
visus ramovėnus ir visuomenę kuo 
skaitlingiausiai šioje demonstracijoje 
dalyvauti. Ypač prašome ir laukiame 
merginų ir moterų, pasipuošusių 
tautiniais drabužiais.

Sydney "Ramovės” valdyba

ATSI MI N KI TE,

1986 sausio mėn.
VHF CHANNEL O 
nustos transliavęs.

SBS TV toliau 
transliuos tik per

UHF Channel 28

A.A. JONAS KASPUTIS
Gavau žinią iš Amerikos, kad 

vasario 27 Bristol, Conn, gyvenęs 
Jonas Kasputis mirė būdamas 86 metų 
amžiaus.

Jonas Kasputis buvo Nemakščių 
vargonininku virš 20 metų, vadovavo 
parapijos chorui; vargonavo mano 
primicijose. Vargonavo Weiden sto
vykloje, Vokietijoje.

Jonas Kasputis tapo palaidotas 
Bristol kapinėse po gedulingųjų šv. 
Mišių, kurių metu vargonais grojo ir

giedojo velionio anūkas iš Detroito 
muzikas Rimas Kasputis.

Dėkoju už auką Šv. Mišioms jo 
žmonai Marytei ir sūnui Jonui. Jas 
atlaikysiu birželio 23 St. Joachim’s 
bažnyčioje, Lidcombe.

Kviečiu visus nemakštiečius ir 
weideniečius pasimelsti už velionį, 
linkėdamas jam giedoti su dangaus 
chorais.

Prel. P. Butkus

Nedelsdami 
kreipkitės 1 vletd.nĮ 

TV antenos meistrą.

Bringing the world back home
J.W.T. ENTERPRISE 652P340

PRISI MI N KITE!
Sekmadienį, birželio 2, 5.30 vai. 
SBS Channel 0 — 28 rodys filmą IS
Lietuvi vą dienų Canberra mieste 
ir bendrai lietuvi m gyvenimo
Australijoje.
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AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY 
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Čekius ir pašto perlaidas prašome rašyti
Lithuanian Community Publ.Soc.Ltd. vardu.

P.O. Box 550
Bankstown, N.S.W., 2200.

Redaktorius:!. Mašanauskas
P.O. Box 550, Bankstown, 2200. t

ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
7 Nuoširdžiai sveikiname savo narį Ž

y Michael Šepoką ir Anne Furcic, I.

;; sukorusius Šeimos židinį ir linki- l
me laimingo gyvenimo bei toli— (

J mesnio dalyvavimo sportiniame <
•j' SFyve ni me! <

Sporto klubas K O V AS /
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