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vyriausybės iždo ministras Paul Kea
ting paskelbė vyriausybės priimtą 
pasiūlymą, kuris bus patiektas svars
tymui Mokesčių sistemos pakeitimo 
susirinkime, įvyksiančiame sostinėje 
Canberra.

Svarbiausi pasikeitimai būtų du: 
sumažinimas asmeninių mokesčių ir 
įvedimas vartotojų mokesčių, kurie 
būtų vienas aštuntadalis daikto ar 
patarnavimo vertės - 12.5 proc.

Vidutinį savaitinį atlyginimą ($ 432 
per savaitę) gaunantis žmogus mok
ėtų $ 31 mažiau asmeninio mokesčio 
(Personal Income Tax), bet kasdieni
nio vartojimo prekės jam kainuotų $ 
17 daugiau. Taigi, valdžia sako, kad jis 
laimės kas savaitę $ 14.

Vartotojų mokestis, sako valdžia, 
nors ir yra 12.5 procentų, bet prekių 
kainos pakils tik 6.5 proc., nes bus 
panaikinti dabar esantieji mokesčiai - 
(Wholesale ir Retail).

Naujas vartotojų mokestis, jei šis 
pasiūlymas bus priimtas Mokesčių 
sistemos keitimo susirinkimo ir vėliau 
parlamento, bus pridedamas prie 
maisto, rūbų, baldų, šaldytuvų, įran
kių, statybos medžiagų, indų ir kitų 
panašių kainų.

Taip pat jis bus mokamas restora
nuose, uš automobilių taisymą, plaukų 
apkirpimą, teatrų bilietus, viešbučius, 
motelius, transportą. Transportas pa
brangs gerokai, nes mokestis ant 
benzino pakels bilietų kainas, prie 
kurių bus pridėta dar 12.5 proc.

Nuomos, skolų uš namus atmo- 
kėjimai ir eksportinės prekės nebus 
apmokestinami.

Padėti pensininkams ir gaunantiems 
pašalpas, viengungių pensijos padidės 
$ 9, o vedusių $ 14. Lengvatų gaus ir 
šeimos su vaikais.

Pirmu kart Australijoje bus įvestas 
kapitalo augimo mokestis, kuris bus

AFGANISTANAS
Negalėdama nugalėti Afganistano 

laisvės kovotojų kovos lauke, Sovie
tinė armija, į valdžią atėjus Gorba- 
čiov, imasi kitokios taktikos: kovoja 
prieš neginkluotus, civilius gyven
tojus, norėdama sunaikinti jų duoda
mą paramą "Mudžahedyn" (Mujahe- 
deen).

Sovietų ir afganų aviacija suborn 
barduoja ištisus afganų kaimus, o iš 
helikopterių ir žemėje sovietų armija 
sudegina keis liko, iššaudo žmones, 
sunaikina pasėlius ir drėkinimo kana
lus.

Iš 20 milijonų gyventojų, trys 
milijonai pabėgo į Pakistaną ir Iraną, 
kai kurie bėga į didesnius miestus, 
kaip Kabul, kad išvengti sunaikinimo. 
Tai nereiškia, kad jie nustoja prieši
nęsi. Kabul mieste sovietai saugiai 
nesijaučia. Šiuo metu Afganistane yra 
115,000 kareivių. Atėjęs į valdžią 
Gorbačiovas nori parodyti savo stiprią 

mokamas kilnojamą ar nekilnojamą 
turtą parduodant. Jį apskaičiuojant 
bus atskaičiuojamas infliacinis paki
limas.

Taip pat bus apmokestinami biznie 
rių ir tarnautojų priedai (Fringe 
benefits), kaip automobiliai, pigios 
paskolos, nuomos, vaikų mokslo mo
kesčiai, kelionės. Pasilinksminimas 
(Entertainment) nebus skaitomas 
priežastimi sumažinti mokesčius.

Galvojama taip pat įvesti mirties 
mokesčius (Death duties), bet nei jie, 
nei kapitalo augimo mokesčiai nebūtų 
mokami už šeimai perleidžiamą gyve
namą namą.

Kalbėdamas apie šį pasiūlymą, 
buvęs valstybės iždo departamento 
viršininkas John Stone pareiškė, kad 
kur Naujoji Zelandija yra dabar, 
Australija bus už dešimt metų. Kai 
kurie ekspertai sako, kad vartotojų 
mokesčiai sukelia infliaciją, kuri 
suėda žmonių sutaupąs ir sumažina 
perkamąją galią, sumažėja pareikala
vimas, padidėja nedarbas. Kapitalo 
augimo mokesčiai sumažina investa
vimą ir stabdo ekonominį augimą, 
Amerikoje ir D. Britanijoje jie yra 
mažinami.

Paul Keating sako, kad stengimasis 
išvengti mokėti mokesčius yra tiek 
paplitęs, kad jis gręsia visišku 
sistemos sugriuvimu.

Nors tik prieš mėnesį jis paskelbė 
imąsis priemonių valstybines išlaidas 
sumažinti $ 1,250 milijonų dolerių, 
ekspertų nuomone dabar daromi 
siūlymai bendrą mokesčių naštą 
padidins.

Ar šie pasiūlymai bus priimti, daug 
priklausys nuo darbininkų sąjungų 
laikymosi: jei jos reikalaus pilno algų 
pakėlimo kompensuoti už aukštesnes 
kainas, Australija gedi įeiti į naują 
infliacinę spiralę.

ranką ir pasiekti laikėjimą Afganis
tane. Civilių gyventojų naikinimas ir 
bandymas aklinai uždaryti sieną su 
Pakistanu yra matomas, kaip jo 
davimas armijai laisvas rankas Afga
nistane.

Po susitikimo su Gorbačiov, Pakis
tano prez. gen. Zia pareiškė, kad 
sovietai į jį darė didelį spaudimą 
neleisti afganams operuoti iš Pa
kistano teritorijos.

Dabar Pakistano pasienyje 10,000 
sovietų karių vykdoma ofenzyva 
atrodo turi tikslą pralaužti jau 10 
mėnesių vykstantį pasienio miesto 
Barikot apsupimą. Pralaužę kelią į 
Barikot, kuris yra tik 1 km nuo sienos, 
sovietai, galvojama, jame paliktų 
3000 įgulą, kurios tikslas būtų 
sulaikyti infiltraciją iš Pakistano 90 
km ruože.

nukelta į 8 psl.

1941 metų birželio 22 Antrasis 
pasaulinis karas atėjo Lietuvon.

Anksti rytą vokiečių ir jų satelitų 
rumunų ir vengrų kariuomenės pradė
jo puolimą fronte besitęsiančiam nuo 
Juodosios jūros iki Murmansko - 
suomiai pasinaudojo proga atsiimti 
savo žemes, prarastas 1939 - 1940 
metų Žiemos kare.

Pagrindinės vokiečių puolimo kryp
tys buvo trys: šiaurėje Leningradas, 
centre Maskva ir pietuose Kijevas. Ir 
čia vokiečiai labai sėkmingai naudojo 
Žaibo karo strategiją, stengdamiesi su 
motorizuotais ir šarvuotais daliniais 
prasiveržti į priešo gilumą, užimti 
svarbius kelių ir geležinkelių mazgus, 
teritorijos užėmimą paliekant iš 
paskos einantiems pėstininkams.

Visą Lietuvą vokiečių kariuomenė 
užėmė per savaitę laiko, bet jau tada 
jos tankų daliniai buvo įsiskverbę toli 
į Latviją ir Baltgudiją. Lietuvos 
užėmimą palengvino įvykęs lietuvių 
sukilimas ir išvadavimas pagrindinių 
jos miestų Vilniaus ir Kauno, dar prieš 
vokiečių kariuomenės atėjimą. Jau 
birželio 23 Kauno radijas buvo 
sukilėlių rankose. Maždaug tuo pat 
laiku buvo išvaduotas ir Vilnius. 
Sukilimo metu Lietuvoje žuvo apie 
5000 vyrų, kas sudarė apie 0.2% to 
laiko Lietuvos gyventojų lietuvių. 
Palyginimui, per visą Vietnamo karą 
žuvo 58.000 amerikiečių, arba 0.026% 
Amerikos gyventojų. Lietuvoje per 
savaitę žuvo beveik dešimteriopai 
didesnė dalis Lietuvos vyrų, kaip per 
dešimt metų Vietname žuvo ameri
kiečių.

Sovietų aviacija buvo sunaikinta nė 
nepakilusi į orą. Sovietų tankų 
daliniai, kur jie suspėjo susikoncent
ruoti, kad atremtų vokiečių tankus, 
taip pat buvo sunaikinti iš oro. 
Sovietų armijos išdėstytos pasienyje 
buvo pačiomis pirmomis karo dienomis 
dėl stokos susižinojimo, koordinacijos 
ir blogo vadovavimo sunaikintos ir 
demoralizuotos.

Nors ir anglai, ir amerikiečiai rusus 
įspėjo, o taip pat ir pačių sovietų 
žvalgyba per sieną perbėgusių vokie 
čių dezertyrų buvo įspėta, kad 
vokiečiai ruošiasi puolimui, bet vy
riausioji Raudonosios armijos vado
vybė, tiesiogini Eli Stalino įsakymu, 
nekreipė į tai dėmesio. Nepaisant 
įvairių vokiečių pasiruošimo pulti 
ženklų, įskaitant žvalgybinių lėktuvų 
skrydžius virš Raudonosios armijos 
postų, buvo įsakyta armijai nebūti 
paruošties stovyje, kad "neišprovo
kuoti vokiečių".

Atrodo, kad Stalinas tikėjosi, jog jo 
"taikingumas" sulaikys Hitlerį nuo 
puolimo. Hitleriui pradėjus karą 
Stalino nervai pakriko ir truko dvi 
savaites, kol jis pirmoje savo kalboje 
kreipėsi į žmones, vietoje priprasto 
kreipimosi "draugai",- pavadindamas 
juos "broliais".

Bet jau prieš Stalino kalbą Raudo

nosios armijos įsakymuose buvo pasa
kyta, kad visi, kurie pasiduos vokie
čiams, bus laikomi dezertyrais ir 
išdavikais, ir su jais, bei su jų artimais 
giminėmis, bus pasielgta atitinkamai.

Tai nesustabdė masinio raudonar
miečių pasidavimo vokiečių nelais
vėn. Tam buvo dvi pagrin
dinės priežastys: viltis, kad vokiečių 
nelaisvė bus geriau kaip gyvenimas po 
komunizmu; antra priežastis buvo 
paprastesnė - šimtai tūkstančių 
raudonarmiečių buvo apsupti ir netu
rėjo jokio šanso pasitraukti.

Bet ilgai netrukus vokiečių elgesys 
su karo belaisviais pirmąją priežastį 
panaikino: vokiečių nelaisvė pasirodė 
blogiau kaip komunizmas.

Strategiškai ir taktiškai žaibo karas 
vyko be priekaištų ir pagal planą. Šie 
pasisekimai kovos lauke ir nacional
socialistų partijos ideologija paveikė 
aukščiausios vokiečių karo ir politinės 
vadovybės sprendimus.

Kai vakaruose Wehrmacht kariavo 
grynai imperialistinį karą, rytuose 
Hitleris paskelbė "kryžiaus karą" 
prieš komunizmą. Jis bolševizmą 
paskelbė blogybe, kuri turi būti 
nušluota nuo žemės paviršiaus. Dėl to 
su juo daug ginčytis negalima, bet 
vykdydamas nacių ideologiją jis 
paskelbė, kad visi Sovietų Sąjungos 
žmonės yra nedaug ką geresni, kaip 
gyvuliai ir su jais reikia atitinkamai 
elgtis. Neužilgo pasirodė šių nutarimų 
vaisiai: marinimas badu belaisvių, 
masinis žudymas žydų ir komunistų 
partijos narių ir nesiskaitymas su 
vokiečių pusėje likusiais civiliniais 
gyventojais. Čia galima priminti, kad 
Lietuvoje, kur jie buvo priimti 
išskėstomis rankomis, vokiečiai nepa
naikino rusų pravestos žemės nacio
nalizacijos, jau nekalbant apie kol
chozų išdalinimą Ukrainoje, ko dau
guma ukrainiečių tikėjosi.

Dabar galima tik galvoti, kad 
vokiečių vadovybė tikėjosi, jog suda
vus tiek daug smūgių Raudonajai 
armijai sovietinė sistema sugrius. Jie 
nepagalvojo, kad jų sprendimai ir 
elgesys privers raudonarmiečius pasi
rinkti tarp mirties iš bado pas 
vokiečius ir šanso išlikti gyvam su jais 
kovojant. NKVD "padėjo" pasirinkti 
antrąjį atvejį.

Iki rugsėjo pabaigos "panceriai" 
nesulaikomai ėjo gilyn į Rusiją ir 
Ukrainą. Nepraeidavo savaitės be 
pompastiškų maršų lydimų "Sonder- 
meldungų", pranešančių apie to ar 
kito miesto paėmimą. Buvo pasiekti 
Leningrado priemiesčiai ir pats mies
tas apsuptas, bet nepaimtas, esą dėl 
nacių nutarimo jo gyventojus išma
rinti badu, kad nereikėtų maitinti, 
greičiau Leningradas nebuvo paimtaš 
dėl rugsėjo mėnesį padaryto spren
dimo visas jėgas nukreipti į paėmimą 
Maskvos, galvojant, kad su Maskvos 
paėmimu sugrius visa sovietinė siste
ma.
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Albertas Zubras
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Pomaironiniais laikais gana sparčiai ir Lietuvoje 
imta kratytis klasicizmo varžtų. Pasiekia mūsų 
poetus šūkis menas menui, kuriam ir poezija yra 
autonominė vertybė, nepriklausomai nuo tiesos bei 
gėrio, ar tikslo. Didžiausios įtakos čia turėjo simbo
lizmas. Tarp jo paveiktų poetų sutinkame pradžioje 
rusiškai, vėliau lietuviškai rašiusį Jurgį Baltrušaitį, 
save lietuviu laikiusį; prancūziškai rašiusį Oskarą 
Milašių, tik lietuviškai dainavusius - Balį Sruogą, 
Stasį Santvarą. Simbolizmas savo laiku stipriai veikė 
Mykolaičio - Putino kūrybą.

Simbolizmas yra lyg ir tęstinumas, tiksliau 
išsireiškus, romantizmo pakaitalas. Jame išryškintas 
formalinis momentas, o ypač stilistinių priemonių 
naujumas ir įmantrumas, ir į patį poeto uždavinį 
simbolistai žiūrėjo labai rimtai: tai naujųjų laikų 
krivis, lyg pranašas ar filosofas, bet aukščiau 
politinių, visuomeninių bei moralinių tendencijų, 
taigi jokiu būdu ne moralistas, ne mokytojas, Dieve 
gink, ne propagandistas. Tačiau vadas, tačiau ne 
minios. Jis skirtingas nuo Maironio tautos vado, 
kuriuo Maironis save laikė ir koks jis iki tam tikro 
laipsnio buvo. Maironį, bent išeivijoje, šiuo metu 
seka ar jo pėdomis saviškai eina Bernardas 
Brazdžionis.

Simbolistai pirmoje eilėje yra individualistai. Jų 
mokytojui, prancūzui Theophile Gautier (1811-72) 
poetas yra žmogus, dėl kurio egzistuoja aplinkos 
pasualis. Nėra abejonės, kad toks poetas niekam 
netarnauja - jis jaučiasi dvasios aristokratu. Kalba 
jis didinga, mįslinga kalba. Kada taip jautėsi ir 
reiškėsi Gautier, tai nebuvo svetima to meto 
socialinei struktūrai, tuo metu vyravusiai nuotaikai, 
nes dar tebešvytėjo didiko aureolė, tebeblizgėjo 
karaliaus vainikas, tebebuvo milžiniška praraja tarp 
šviesuolio bei išminčiaus ir beraščio miniažmogio. 
Pačioje poezijoje Gautier yra novatorius; nes išėjo 
•prieš bekraujį sustingimą klasicizmo tradicijose bei 
formose. Menkas dalykas, sako jis, iš poezijos 
reikalauti jausmo. Tą mėgo pabrėžti romantikai, 
palyginus jau patys būdami novatoriais. Pagal 
Gautier, poezija yra kibirkštis skleidžiu žodžiai, 
žodžiai pilni šviesaus blizgesio, pilni ritmo ir 
muzikos. Simbolistai griežtai priešingi bet kokiam 
racionalizmui mene. Simbolistas poetas lyg ir 
paneigia empirinę tikrovę. Jo tikrovė yra kitos 
rūšies, tai meniškoji tikrovė, intuityviai pažįstama, 
pasąmoniškai suvokiama. Tai lyg sapnų karalystė. 
Poetas eilėraščiuose prabyla neaiškiais, miglotais 
vaizdais, dažnai nuotrupomis bei užuominomis. 
Žodis bei kalba pas simbolistus kartais visai 
prasilenkia su įprastine prasme ir virsta tik ženklu ir 
dažnai praiartėja muzikos melodijai ar instrumentų 
griausmui, spalvų varsų deriniui ar jų disonansui. 
Dingsta pertvara tarp žodinės kūrybos, muzikos ir 
tapybos. Pagrindinis simbolistų tikslas - ne minčių, 
bet nuotaikos sukėlimas. Sudaryti įspūdį ir sukelti 
nuotaiką poetas kreipiasi į žmogaus pojūčius. 
Sakydamas "šilkinis vėjas", poetas sukelia palytė 
jimo jausmą: šilkas gležnus, švelniai paliečia odą.

- Galvojom tada, kad tų žmonių pasirodymas, 
dažniausiai vakare ir jau sutemus, buvo kaip nors 
surištas su buvusia vyro tarnyba. Kartą, vyrui 
grįžtant iš darbo, jie net lyg ir bandė pastoti jam 
kelią. "Go away you!...", vyras pasakė jiems ir, 
greitai įšokęs priekiemyn, užtrenkė paskui save 
vartelius. Buvom nuėję į policiją. Išklausė. Pasakė, 
kad mūsų įtarimai jų dar, toli gražu, neįgalina imtis 
griežtos akcijos ar statyti sargybą. Bet pažadėjo 
patruliuodami atkreipti dėmesį į tai, kas dedasi mūsų 
kvartale. Kuriam laikui, tiesa, mes ir jautėmės 
saugiau...

Giliai atsidususi, Dolekienė kalbėjo toliau:
- Vyrui mirus, iš pradžių buvau kaip be galvos. 

Nežinojau nei ką darau, nei kodėl. Sąskaitos liko 
nemokėtos, formuliarai neužpildyti, kieme žolė augo 
kaip ažiunglėj, gyvatvorės stovėjo nekarpytos. 
Gyvenau lyg ant krašto prarajos. Bet, turiu pasakyti, 
ateidavo daug lankytojų. Kaimynai artimesni tapo. 
Apsilankė pažįstami, kurių nebuvau mačiusi metų 
metais. Ponia R. net nakvojo keturias naktis. Kai 
išeidavau apsipirkti ar išvažiuodavau į miestą, 
namuose vis kas nors būdavo. 0 praeitą ketvirta
dienį atėjo tarnautojai iš socialinio departamento 
surašyti Beniaus turto; jo, kaip jie sakė, privačius 
daiktus.

- Iš socialinio departamento, sakote?
- Taip.
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POEZIJOS KELIAIS
Tęsinys

Tokio pat įspūdžio atsiekiama su poetine metafora: 
glosto šilkinis vėjas, šilkinis žvilgsnis. Poezijoje 
sutinkame raudoną vėją, žalią naktį. Prabylama 
spalvos įspūdžiu į pasąmonę: raudona spalva sukelia 
šiltumo išgyvenimą, žalia Šalčio. Spalvos įvaizdžiu 
labai vykusiai operuoja Binkis, nors šiaip jis neįtelpa 
į simbolistus. Ketureilis iš "Rugiagėlių":

- Vien tik mėlyna akyse!
Žemėj, ore ir danguj
Daugiau nieko numatysi, -
Vien tik mėlyna akyse.

Varpų skambesiui atliepia šios Balio Sruogos 
eilutės:

Praeina šešėliai kaip vagys, praėję negrįš 
niekados...

Ir spinduliai saulės, kur vakar žydėjo, negrįš, 
nesugrįš niekados.

Jei sakysime, kad Maironio, Brazdžionio poezija 
daugumoje yra PASAULĖŽIŪRINĖ, tai romantinė, o 
ypač simbolistinė poezija, kurioje dominuoja 
intuicija ir išryškėja pasąmonės momentas, taip pat 
vadinama indualistinė bei modernioji idėjinė poezija 
yra PAŠAULĖJUTINĖ. Daugiau ar mažiau šių 
krypčių dainiai jaučiasi suaugę su Visatos ritmu, su 
Visatos pradu ir yra, nebūtinai teologine ar 
filosofine prasme, panteistai. Didįjį Kūrėją jie jaučia 
žodžiais neišreiškiamu, samprotavimų kategorijon 
neįtelpančiu, bet visur, net žolelėje save manifes 
tuojančiu. J. Baltrušaitis, pamatęs prie tako iš molio 
išdygusią smilgą, sako: "Kad tu ir jos stiebas amžių 
saikui lygūs".

Mįslingai simboliniais įvardžiais ir griausminga 
kalba prabyla Putinas "Pesimizmo himnuose" ir 
"Viršūnėse ir gelmėse”. Čia ir ritmas kosmiškai 
banguojantis:

Dangus juodais sparnais atsirėmė į žemę, 
Ir juodos vėliavos į saulę pasikėlė.
Gedėki, mano žeme, nesulauktos laimės 
Šviesiųjų prižadų palaužtam šešėly.

Ne visi simbolistai ir ne visada prabyla didinga 
kalba. Kai kada jie priartėja ir prie nuogo 
natūralizmo, tačiau su ta pačia kosmogenine 
pasaulėjauta. Prancūzas Charles Baudelaire eiliuoja:

Jei tvankią tamsią naktį,
Pasigailėjęs geras krikščionis, 
į kokį seną sąšlavyną 
Užkas išgirtą tavo kūną. 
Tada, kai skaisčios žvaigždės 
Nuilsusias akis sumerkia, 
Ten voras nusities sau tinklą, 
Gyvatė atsives vaikus. Bus daugiau

PRANCIŠKĖLIO DIENA IR NAKTIS
Jurgis Janavičius

DETEKTYVINE NOVELE
Kiek jų iš viso buvo?

- Trys vyrai.
• Kaip jie atrodė?
- Vietiniai. Vidutinio amžiaus, vienas jau senyvas. 

Kietoki, bet mandagūs. Peržiūrėjo jo smulkmenas, 
visus rūbus, knygas, jo seną dienoraštį, popierius.

- Užantspaudavo ar paėmė ką nors?
- Beniaus cigarnyčią ar kišeninį peiliuką? Ir man 

tiesiai iš po nosies? Eik jau tu, Pranciškėli.
- Gal ką nors iš popierių?
- Ne. Bet...
Dolekienė stabtelėjo. Tylėdama ji žvelgė priešais 

save, lyg į šulinio gilumą.
Nustūmęs į šalį savo žodynus, enciklopedijas ir 

popierėlius su pastabom ir skaičiais, Pranciškėlis 
sėdėjo, tabaluodamas kojom, ant stalo. Prie lango į 
balkoną tarškėjo jo spalvoti paukščiai.

- Bet penktadienį, - kalbėjo toliau Dolekiene, - 
buvo atėjęs dar vienas.

- Irgi iš departamento?
- Taip bent jis tvirtino. Man tačiau jis pasirodė 

įtartinas. "Why not together with other men?", 
paklausiau aš jo. "I am here only for a check, 
madam." "If not together, no check," atsakiau aš 
jam. Man kažkodėl pasidarė labai neramu. Aš

Šioje vietoje minėtini ir kiti modernistai poetai, 
kuriems poetas yra tik artistas. Žodžius jie naudoja 
sudaryti kompozicijai, scenai ar šiaip įspūdžiui, kaip 
kad daro filmų operatoriai. Nuneigiama poezijoje 
pasireiškianti kūrėjo asmenybė, nes jos tik tiek, kiek 
reikia vaizduotei bei fantazijai sugrupuoti žodinę 
medžiagą. Čia poetas panašus skulptoriui, kai šis ima 
akmenį ir iš jo nutašo formas. Šių modernistų 
tikrovė atitrūkusi laiko, erdvės ir paties medžiaginio 
pagrindo. Tai abstrakti poezija. T.S. Eiiot yra 
išsireiškęs, kad kai kuriems poetams atrodo jog 
prasmė visai nereikalinga. Prasmė esanti eilėraščio 
laisvėje ir galėjime jį visaip suprasti. Poetas nori 
įtraukti patį skaitytoją, kad jis pats toliau kurtų, 
nebaigiamai j kūrybines platybes išeidamas ir pats 
ieškodamas prasmės. Eilėraščio esminė struktūra 
dažnai priklauso nuo formalinio ir idėjinio 
dramatiškumo. Toks eilėraštis veikia skaitytoją 
stebinančiai ir svetimai savo neįprastumu. Skaity
tojas gauna įspūdį, lyg jis būtų susitikęs su 
anomalija, kai normaliu laikoma tai, ką rašė Goethe, 
Puškinas ar Maironis. Žodžiai ir sakiniai neprabyla 
konvenciniu turiniu, nes žodžiai panaudojami 
neįprastine prasme, neįprastoj vietoj. Sakinys iš 
užuominų, tik daiktavardžiai. Šioji poezija neliū 
liuoja, nemigdo, bet seki ją įsitempęs, kol ironiškai 
nusišypsai, susimąstai ar pravirksti. Paklausykime 
kada pravirko T.S. Eliot (III, The Sermon):

- Upė neskalauja tuščių bonkų nei atliekų 
popieriaus,

Šilkinių nosinaičių, nei kartono dėžių bei 
cigarečių nuorūkų,

ar kitų vasaros nakties atliekų. Pasišalino nimfos 
ir jų draugai - valkataują miesto direktorių sūnūs, 
pasišalino, nepalikdami adresų.
Ir aš pravirkau, sėdėdamas prie Lemano vandenų.

Čia aiški ir natūralistinė kalba, bet artistinis 
įvaizdis naujoviškas ir klausytoją veikia savo gilumu.

Nėra abejonės, kad ir mūsų H. Radauskui poetas 
yra artistas, dainuojąs sau, nepretenduojąs į 
vaidilas, į tautos pranašus bei herojus. "Dainos 
gimime" jis sako:

- Aš nestatau namų, aš nevedu tautos, 
Aš sėdžiu po šakom akacijos baltos...
Ir skamba medyje melodija tyli,
0 aš klausausi jos ir užrašau smėly...

Šiaip jau Radauskas neskirtinas modernistams 
simbolikams, nei savo poezijos forma, nei turiniu. J. 
Blekaitis taip charakterizuoja Radausko poeziją: 
"Jis kalba apie žemę ir žmogų konkrečiais 
įvaizdžiais, nepripažindamas vietos jokiai mistikai, 
miglotiems simboliams nei romantiškai neapvaldy
tiems jausmams" (L.E., XXIV t., 333 p.). Pridėtina 
dar, kad žemė jam Lietuva ir melodija jos medžių.

užtrenkiau duris ir toliau kalbėjau su juo pro langą. 
Jurkelis ir Jurkelienė buvo tuo laiku pas mane. 
"Jurkelil", šūktelėjau. Jurkelis atėjo iš virtuvės ir 
sako: "Tai ko dabar neįsileidi žmogaus?" "Gerai, 
gerai, (leisiu, bet tu pats niekur neišeik ir kartu su 
manim žiūrėk, ką jis darys." Žmogus įėjo. Aš 
nuvedžiau jį į kambarį, kuriame buvo ir tebėra 
Beniaus daiktai. Jis tada ištraukė iš portfelio 
popierio lapą ir vėl viską surašė. Beniaus dienoraštį 
jis ypatingai ilgai apžiūrinėjo, sklaidė ir, galų gale, 
ant savo lapo užrašė "asmeniškas dienoraštis". Buvo 
labai mandagus, kalbėjo be akcento. Pabaigęs 
atsisveikino ir išėjo. Jam išėjus, aš pradėjau galvoti 
ir galvoti; mintys man, rodos, tekėjo ūždamos. Staiga 
pajutau, kad prakaitas bėga man visu kūnu ir kad 
silpna darosi. Jurkeliai paguldė mane ant sofos, 
padarė arbatos su romu, o aš guliu ir galvoju. 
Prisiminiau, kaip kadaise, gal prieš penkioliką metų, 
Benius pasakojo, kad tame jo dienorašty yra smulkiai 
aprašytos eigos ir sprendimai tų konspiracinių bylų, 
apie kurias prieš karą tiek daug buvo kalbėta 
Lietuvoje. Jis tada man taip pat pasakė, kad 
dienoraštyj jis suminėjęs visus į tas bylas įveltus 
informatorius, provokatorius, vienos ir kitos pusės 
išdavikus, išdavikų išdavikus, įskundėjus, špiegau- 
tojiis ir dar visokius kitokius panašaus plauko 
žmones. Aš tada jam atkirtau, kad, ach, visa tai yra 
juk tik sena knisalynė ir kad geriau būtų, jeigu

2



Skulptorius Linas VaičiUlevičius
Agnė Lukšytė

Linas Vaičjulevičius gimė 1952 m. 
liepos 25 Tasmanijos sostinėje Hobart. 
Lino gabumai dailei pasireiškė mo
kyklos suole. Baigęs gimnaziją, studi
javo Hobart meno mokykloje (School 
of Arts) ir gavo taip vadinamą nario 
(Associate) pažymėjimą. Vėliau stu 
dijavo Hobart universoteto Dailiųjų 
menų fakultete (Fine Arts) ir 1984 m. 
gavo universiteto baigimo diplomą 
(Degree in Fine Arts). Jo pasirinktoji 
sritis - skulptūra.

Gegužės pabaigoje Linas atvyko į 
Sydney pas žymią mūsų dailininkę Evą 
Kubbos. Ją, neperseniai nuvykusią su 
savo darbais į parodą Hobart mieste, 
Lino tėvai labai maloniai priėmė.

Linas į Sydney atsivežė penkias 
skulptūras, kurias parodė Holdsworth 
galerijos direktoriui, norėdamas su-* 
rengti individualią skulptūros parodą.

Holdsworth galerija ne kiekvieną 
dailininką įsileidžia parodoms, bet 
pasirenka pagal dailės darbų subren 
dimą. Apžiūrėję penkias Lino skulptū
ras, Holdsworth galerija tuojau sutiko 
dėl individualios parodos surengimo ir, 
maždaug už pusmečio, veržlusis 
Sydnėjaus meno pasaulis susipažins su 

kūryba lietuvio skulptoriaus iš Tasma
nijos.

Penkios skulptūros, siekiančios be
veik metrą aukščio, vaizduoja Simo 
Kudirkos šuolį iš okupuotos Lietuvos į 
laisvę. Linas susipažino su Simu 
Kudirka jam lankantis Tasmanijoje ir 
išsikalbėjo su juo. Linas buvo stipriai 
paveiktas Simo pasakojimo.

Atsivežtosios skulptūros yra išlie
tos iš bronzos. Jų pavadinimai: 
Skriejantis žmogus (Flying man): Iš 
maišo (Out of the bag); Sugautas 
(Back on the wall); Nesubrendęs 
žmogus (The green of man); ir 
Susirinkimas (Assembly).

Skulptūra "Skriejantis žmogus iš 
reiškia laisvą ir nenugalimą žmogaus 
dvasią. "Susirinkimas" yra iš trijų 
dalių, tai tarsi moterų pavidalai, o 
rankirpozicija rodo apverktiną įvykį.

"Nesubrendęs žmogus" - nepapras
tai įspūdinga skulptūra tuo, kad kai 
kurios žmogiškojo pavidalo dalys, lyg 
aplaužytos kojos, užsibaigia nulaužtų 
medžių išsikišimais. Skulptorius aiški
na, kad jį giliai veikia Lietuvos 
partizanų likimas. Žmogus esąs dar 
nesubrendęs, nes jame vyrauja noras 
kitą pavergti, sunaikinti.

Visos penkios Lino Vaičiulevičiaus 
skulptūros yra pasikartojančių, tiesių 
linijų, ryškiai perduodančių beviltiš
kumą. Kai kurios skulptūrų dalys 
išsiskiria emfatišku mostu tuo 
išreikšdamos desperaciją. Lino vaiz
duojamasis objektas lengvai atpažįs
tamas, tai žmogus arba tiksliau 
apibrėžus, simbolinė žmogaus dvasios 
stilizacija. Kiekvienoje skulptūroje 
žmogaus veidas pateiktas nepaprastai 
originaliai, tai tarsi apuoko galva ir 
snapas iš priekio.

Apuokas arba pelėda nuo senų 
senovės žmonėms yra simbolis išmin 
ties, akyiumo, vikrumo ir sugebėjimo 
orientuotis bet kokioje padėtyje.

Linas Vaičiulevičius be abejo yra 
"avant garde" menininkas. Jo kūriniai 
priklauso naujajai srovei, kuri vadi
nama "post modern" (srovė stipriai 

besireiškianti po abstrakčioje ekspre
sionizmo). "Post-modern" srovėje 
pagrindiniai elementai yra šie: at
pažįstamas vaizduojamasis objektas, 
figūrinė forma ir simbolinė stilizacija. 
Lino skulptūrose ryškūs visi šie 
elementai.

Atliekamu laiku, Linas mėgsta 
tapyti. Atsivežė daug lapų, kuriuose 
spontaniškai mostais, įvairiose pozose 
išreikštas Simo Kudirkos šuolis į 
laisvę. Jei Linas atsidėtų tapybai, tai 
pasiektų puikių rezultatų. Jo skulptū
roje ir tapyboje stipriai pasireiškia 
individuali, talentinga asmenybė.

Skulptūra iš kūrėjo išreikalauja ne

Skriejantis žmogus - skuptūra iš 
bronzos.

tik preciziškumo, bet ir nepaprastos 
kantrybės bei daug laiko, kol kūrinys 
yra galutinai apipavidalintas. Skulp
tūra, ypač skulptūra bronzoje, dėl 
naudojamų medžiagų ir technikos, yra 
brangi meno sritis.

Vieno Hobart mieste gyvenančio 
tautiečio užsakymu Linas išliejo 
bronzinę Kristaus statulą, kuri buvo 
padovanota Kingston priemiestyje 
esančiai Christ the Priest parapijai ir 
puošia jos bažnyčios fasadą.

Lino Vaičiulevičiaus nevilioja gy
ventojais pergrūsti miestai. Jis nor 
gyventi ramioje Tasmanijoje ir nepa
liaujamai kurti. Prie jūros nusipirko 40 
ha žemės plotą ir ant kalno statys 
didelę studiją, kad galėtų sutalpinti 
skulptūras ir visą reikalingą medžiagą 
jų išliejimui. Taip pat tapys paveiks 
lūs. Ruoš savo parodas dideliuose 
Australijos miestuose.

Kiekvieną kartą, kai Sydney, NSW 
Meno galerijoje būna dvimetinės (kas 
antri metai) parodos (Bienial Exhibi
tions), Linas atvyksta apžiūrėti ir 
sužinoti visa, kas vyksta meno pašau 
lyje. Tose parodose būna sukaupti 
patys geriausi dailės darbai.

Pernai, vykstant Lietuvių dienoms 
Canberra mieste, Linas dalyvavo ten 
suruoštoje parodoje.

Linas užaugo stiprioje lietuviškoje 
dvasioje. Jo tėvai suvalkiečiai; užau
gino šešis vaikus: tris sūnus ir tris 
dukras. Šeimoje buvo kalbama tik 
lietuviškai. Lino lietuvių kalba tai
syklinga. Jis giliai pergyvena Lietuvos 
okupaciją. Jo įgimtas talentas menui ir 
pasiryžimas nenuilstamai kurti džiu
gina lietuvio širdį. Tokie jaunuoliai,, 
kaip Linas, tiesia kelią mūsų tautai į 
šviesią ir garbingą ateitį.

Skulptoriui Linui Vaičiulevičiui lin
kėtina sėkmės jo kūrybiniuose užmo 
juose ir laimės asmeniškame gyve
nime.

F* R A NCIŠ KĖLI O DIENA 

praeities reikalai praeity ir pasiliktų. Bet jis, žinai, 
koks užsispyręs buvo...Pranciškėli, - Dolekienė 
impulsyviai padėjo virpančią ranką Pranciškėliui ant 
riešo, - ar tu nemanai?...

- Gal, ponia, atsimenate, kaip atrodė popierius, 
ant kurio tas, jums įtartinas tarnautojas surašinėjo 
pono Dolekio daiktu inventorių? Ar tas popierio 
lapas turėjo antgalvę?

- Buvo baltas. Tai buvo baltas, paprasto 
bloknotinio popieriaus lapas.

Pranciškėlis kostelėjo. Nepajudėjęs iš vietos, jis 
prisitraukė prie savęs telefoną.

- Sveikas. Sabukas namuose?...Už valandos? 
Pasakyk, kad skambinau, kad niekur neišeitų ir kad 
netrukus skambinsiu ir vėl...šiandien...O.K.

Baigęs kalbėti telefonu, jis vėl atsigręžė į 
Dolekienę.

Jūsų Foksis, ponia? Ar jis dar tebėra pas jus?
- Ne.
- Kur jis dingo?
- Padvėsė. Beniaus ieškojo, cypė, neėdė. Nunešiau 

pas veterinorių - nieko negalėjo padėti.
- Šeštadienį?
- Ne...palauk, ne šeštadienį. Penktadienį. Vakare 

kartu su Jurkeliais užkasiau Foksį sklypo gale.
- Jurkeliai nakvojo pas jus?
- Nakvojo.
- Ir užvakar?
- Užvakar ir vakar nakvojo ponia R., o šiandien 

Jurkeliai pas mane jau nuo ankstyvo ryto sėdi. 
Jurkelis sutvarkė kiemą, gyvatvores nukarpė, 
Jurkelienė ėjo kartu apsipirkti.

- O tie žmonės, kurie p. Dolekiui buvo pastoję 
kelią? Nebepasirodė?

- Nežinau. Bet man, Pranciškėli, dabar ir dieną, ir 
vakare vienodai baugu išeiti iš namų.

-.risi

IR N ARTIS

- Ponia, nenorėdamas jūsų dar labiau gąsdinti, 
turiu prisipažinti, kad jūsų įtarimas, jog apie jus 
sukaliojasi žmonės, kuriems pono Beniaus popieriai 
labai rūpi, man atrodo pagrįstas; kol dienoraštis bus 
pas jus, visko gali atsitikti.

- Visko, sakai.
- Aš turiu galvoj agentus, ponia. Žmones be 

skrupulų ir su aiškia užduotim, kurią vykdant, jūsų 
asmuo jiems automatiškai tampa sekimo, intimida- 
cijos, grasinimų ir šantažo objektu.

- Ar yra čionai tokių agentų?
- Yra, kaip gi. Nuo jų atsikratyti yra tik vienas 

kelias: dienoraštį, nieko nelaukiant, reikia perduoti 
saugojimui policijai. Ir perduoti ne liet kaip, o taip, 
kad patys agentai būtų to perdavimo liudininkais.

- Na, bet, sakyk, ką man daryti?
- Nieko. Eikite dabar namo ir atleiskite Jurkelius. 

Pasakykite jiems, kad buvote pas mane ir kad tuo 
tarpu jokio pavojaus nebejaučiate. Prieš šešias pas 
jus ateis Sabukienė ir papasakos, kas šiam vakarui 
numatyta. Sabukienė, tarp kitko, duos jums tikslias 
instrukcijas. Jų, jei tik bus galima, griežtai 
prisilaikykite.

- Ačiū tau, Pranciškėli. Tik ar tu nesugalvojai ką 
nors, kas mane dar labiau išgąsdins?

- Penkias minutes jums gal ir bus labai baisu, 
ponia. Bet ar negeriau yra pavirpėti trumpam, negu 
gyventi baimėje metai iš metų.

- Gal ir geriau, Pranciškėli. Sakyk...
Pranciškėlis nušoko nuo stalo ir pasikrapštė 

viršugalvį.
- Jeigu jūs. - kalbėjo jis, lydėdamas Dolekienę iki 

durų, - norėdama išvengti nemalonumų ir baimės, 
buvote pagalvojus tiesiog imti ir atiduoti agentams 
pono Beniaus popierius, tai...'

- Nepagalvojau ir nepagalvosiu. Nenoriu, kad 

Beniaus dienoraštis papultų į nagus kažkokiems 
neaiškiems tipams, - abiem rankom stipriai 
prispaudus prie krūtinės rankinuką, atsakė jam 
Dolekienė.

Juozas Mikštas
SKAUDŽIAI PRISIMINUS KRUVINĄ BIRŽELĮ 
IŠTVERMĖS TĖVYNEI PRAŠANT VISAGALĮ

Lietuva brangioji, laime tolimoji. 
Tu esi kaip saulė, man svetur klajojant.
Laiko meteorai daužo Tavo veidą. 
Pavergėjai staugia pražūtingą gaidą:

"Išvaduosim” visą klusnų mums pasaulį. 
Jam primetę savo smurtą ir apgaulę!
O Tu daug jau metų, priešų okupuota, 
Vis tebevergauji pergalės jų puotai.

Tik viltis dar kursto Tau nemarią mintį. 
Kad neverta niekad verkti, nusiminti;
Kaip audra, kaip siaubas, dings nelaimės visos! 
Dings ir pavergtiesiems prievarta įgrisus.

Laisvėj ir gerovėj švies šalis atgimus - 
Miestuose ir kaimo duondaviuos arimuos.

Mūsų pastogė Nr. 23, 1985.6.10, psl. 3
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Estų rašytojas angliškai VILNIUS — MELBOURNE
Žinomas estų rašytojas Leonid 

Trett, gyvenąs Adelaide, prisiuntė 
paminėjimui humoristinių pasakojimų 
knygą (120 psl.), kuri buvo išspaus
dinta estų kalba Kanadoje 1982 m., o 
1984 m. anglų kalba Adelaide. Knygos 
pavadinimas: Tales of Doctor Amber 
(Daktaro Amber pasakojimai). Pasa
kojimai trumpi - jų yra 25 ir visi, 
vienokiu ar kitokiu būdu, vaizdžiai 
perduoda įvairius pergyvenimus emi
grantų, atvykusių po II-jo Pasaulinio 
karo į Australiją.

Nors pasakojimai apibūdinti kaip 
satyros ir humoristiniai škicai, bet 
dažniausiai jie yra tragikomiški: 
juokinga tiems, kurie kitus išjuokia, 
bet ašaros byra tiems, kurie yra 
išjuokiami. Pavz., lenkas, pavarde 
Przybyszewky, pradėjęs savo pavardę 
sakyti paraidžiui (spelling), iš austra- 
lių moterų, užrašančių jo pavardę, 
susilaukia tokio juoko, kad atsitolina 
jausdamasis tiesiog nelaimingas.

Rašytojo Leonid Trett pasakoji
muose ryškiai atsispindi abipusė 
painiava: australų ir atvykusiųjų 
nepasitenkinimas dėl anglų kalbos 
nemokėjimo ir nežinojimo australiškų 
įpročių. Tačiau tie, kurie atvyko į 
Australiją mokėdami taisyklingą ang
lų kalbą, buvo pavadinti "kunigais". 
Kai jie "apšlifavo" savo kalbą, 
įjungdami australiškas tarmybes, tada 
australai nustojo sakę, kad jie kalba, 
kaip iš biblijos.

Leonid Trett į pasakojimus įpina 
estus, latvius, lietuvius, lenkus, veng
rus, jugoslavus ir kt. Visi jie, atvykę į 
Australiją, stipriai junta vienišumą dėl 

skirtingo klimato, gamtovaizdžio, pa
pročių, anglų kalbos ir australų 
nedraugiškumo. Ilgiau pagyvenę at
vykėliai pamažu įsijungia į šio krašto 
gyvenimą, nors pilnutinai ir nėra 
priimami į australų tarpą.

Satyros ir humoristiniai pasakojimai 
nėra visi gerai pavykę, kai kurie 
gerokai dirbtini, tačiau vienas pasa
kojimas, kuris yra tik prozaiškas 
pasakojimas - labai įdomus. To 
pasakojimo užvardymas Melbourne 

-Cup Day, tai Taurės diena Melburne 
(arklių lenktynės). Mums, pagyvenu
siems Australijoje daugelį metų, aišku 
kas darosi lapkričio mėnesio pirmąjį 
antradienį, nežiūrint to, kad pilnai 
įsijausti į australų entuziazmą neįma 
noma. Tą arklių lenktynių dieną, kuri 
australams yra tiesiog "kultūrinė - 
tautinė" diena, Leonid Trett atkūrė 
precizišku tikslumu.

Rašytojas Leonid Trett gimė 1905 
m. Taline, Estijoje. Jis yra teisininkas, 
gavęs diplomą Tartu universitete. 
Atvyko į Australiją 1949 m. Jis yra 
daugelio veikalų autorius estų kalboje 
(beletristrikos, vaidinimų, pasakų, 
baladžių ir kt.). L. Trett rašo estų 
laikraščiuose įvairiomis temomis. Jo 
knygą anglų kalboje "Tales of Doctor 
Amber" Australijoje išleido Dezsery 
Ethnic Publications, P.O. Box 1499, 
G.P.O. Adelaide, 5001. S.A. arba 
Dezsery Ethnic Publications, 184 
Barton Street West, North Adelaide. 
Knygos kaina - šeši doleriai. Užsa
kant paštu reikia pridėti vieną dolerį 
pašto išlaidoms.

m m

Maždaug prieš šešiasdešimt metų 
Australijoje gimusi Alice Blanche 
Chehovski, būdama dviejų metų su 
savo motina,broliu ir seseria nuvyko į 
Vladivostoką aplankyti savo mo
čiutės. Kadangi jos motina buvo 
gimusi Rusijoje, sovietų valdžia jų 
neišleido.

Alice Chehovski visą laiką norėjo 
grįžti į Australiją. Suaugusi ji tapo 
dailininke, bet jos menas neįtilpo 
Sovietų Sąjungoje privalomo "socia
listinio realizmo" stiliuje ir 1959 
metais ji apsigyveno Vilniuje, kur rado 
palyginamai daugiau artistinės laisvės 
ir pritarimo savo menui tarp lietuvių 
menininkų, negu Sovietų Sąjungoje.

Po 56 metų jos užsispyrimas 
reikalauti sau teisių, kaip Australijos 
pilietė išsipildė. Susirišus su Austra
lijos konsulatu, po metų gavo aus
tre

Kalbininkas J. Balčikonis

MOTERS GALVA, 1975, Tušas ant 
popierįo, 45cm x 43cm

Tarp vasario 19 ir kovo 9 Melbourne 
buvo jos retrospektyvinė paroda 
Vilniuje tapytų paveikslų, kuriuos jai 
pavyko atpirkti (!) iš sovietų valdžios

ilišką pasą ir atvyko į Australiją. ir atsivežti į Australiją.

LAIVAI PRIE BALTIJOS JUROS, 41cm x 49cm

Šįmet sukanka šimtas metų nuo 
žymaus kalbininko Juozo Balčikonio 
gimimo - 1985 m. kovo 25 (mirė 1969 
m. vasario 5).

Kalbininko J. Balčikonio pedago
ginė ir mokslinė veikla buvo labai 
plati. Jo nepailstamos veikios dėka 
šiais laikais išaugo naujos kalbininkų 
kartos - gimtosios kalbos puoselė
tojos.

J. Balčikonis gimė Ėriškiuose, netoli 
Ramygalos. Gimnaziją baigė Panavė- 
žyje. Studijavo St. Petersburg univer
sitete, istorijos ir filologijos fakul
tete. Gavęs diplomą 1911 m. pradėjo 
mokytojauti įvairiose Vilniaus ir 
Kauno mokyklose. Vėliau jis buvo 
Panevėžio valstybinės gimnazijos, o 
po to mokytojų seminarijos, kurią jis 
pats ir įkūrė, direktorium. Nuo 1924 
m. iki 1931 m. jis buvo Kauno 
universitete profesoriaus padėjėju. 
Nuo 1930-54 m. redagavo Lietuvių 
kalbos žodyną. Tai buvo darabas, 
reikalaująs nepaprastai didelio pasi
šventimo. 1948 m. tapęs profesorium, 
J. Balčikonis spaudai paruošė Motie
jaus Valančiaus raštus ir kalbininko 
Jono Jablonskio 5 tomus raštų. 1954 
metais, sudarant "Dabartinės lietuvių 
kalbos žodyną", jis buvo vyriausiu 
redaktorium.

J. Balčikonis rūpinosi jaunosios 
kartos auklėjimu lietuvių kalboje ir 
yra išvertęs daug įvairių pasakėlių iš 
svetimų kalbų. Svarbiausi jo vertimai: 
Anderseno, Haufo, brolių Grimų 
pasakos; Tūkstantis ir viena arabiškoji 
naktis; Jules Verne "Kelionė aplink 
pasaulį per 80 dienų".

Juozas Balčikonis mirė Vilniuje, 
kuriame gyveno didesnę savo gyve
nimo dalį.

Lietuvių kalbos ir literatūros insti
tutas Vilniuje leidžia taip vadinamą 
sąsiuvinį - "Kalbos kultūra", kurio 48 
numeris skirtas kalbininko J. Balčiko-
Mūsų pastogė Nr. 23. 1985.6.10, psl. 4 

nio pagerbimui.
Iš įvairių asmenų, rašiusių apie J. 

Balčikoni, išryški, kad jis buvo 
ypatingai susirūpinęs kalbos taisyklin
gumu vadovėliuose vaikams; taip pat 
kėlė svarbą taisyklingos lietuvių 
kalbos netik knygose, bet ir laikraš 
čiuose, teatriniuose pastatymuose; 
skatino taisyklingai kalbėti per radiją. 
Visiems yra gerai žinomi J. Balčikonio 
išsireiškimai, kad tik per kalbos 
aiškumą yra pasiekiamas minties 
aiškumas arba - žmogaus kalba yra jo 
išsilavinimo veidrodis.

J. Balčikonio nepaprastai svarbus 
įnašas mūsų kalbos mokslui yra jo du 
tomai Rinktinių raštų ir "Druskininkų 
dainų" leidinys. Dar jaunystės laikais 
jis rašė viename straipsnyje, kad tauta 
į kalbą sukrauna savo dvasios turtus. 
Kalboje atsimuša tautos galvojimas, 
jausmai, sąmojus. Netekęs kalbos 
jausmo žmogus pamažu tolsta nuo 
tautiškos mąstysenos, psichologijos ir 
tuo būdu tarsi "atsimeta" nuo tautos 
kamieno.

Visi prisiminimų autoriai, rašę apie 
J. Balčikoni, prisimena jį, kaip bičių 
mėgėją. Jis netik laikė bites, bet mėgo 
sėdėti sode, netoli bičių ir stebėti jų 
darbštumą. Pats buvo taip pat 
darbštus kaip bitė. Nuo pat jaunystės 
nešiojosi su savim užrašų knygelę, 
klausėsi žmonių kalbos ir užrašydavo 
įvairius žodžius ir išsireiškimus. Likę 
jo darbai liudija apie jo pasišventimą 
mūsų kalbai.

Agnė Lukšytė

jp«xrės mė
” Mus ų p astogę ”

Pagerbdamas Hobarte mirusį a.a. 
JONĄ SALYKLį, Petras Šiaučiūnas, 
vietoj gėiių, "Mūsų pastogei" paau 
kojo $ 30.

Nuoširdžiai dėkojame.

Aldona Puišytė
Įvardijimai ir sąskambiai

ISTORINĖ POEMA-KRON1KA 
.(FRAGMENTAI)

TĮ

Žmonijos širdin kelias 
eina per tautos širdį...

Vydūnas

PROLOGAS: ŠAKNŲ IEŠKOJIMAS

Pro plėnis pilkapių, o gyvą genų giją, šerdį mumyse 
to generacijos keroto ąžuolo (kas raudą po šaknim, 
kas viršūnėlėj gieda? Eurazijos platybėse paklydęs 
balsas), atsiliepk, senole žemės atmintie, - atverk 
rūdijančius istorijos vartus į amžių angą pelenuotą. 
Archyvuos manuskirptai sudūlėję - ką jie tyli? Karūnų 
žaidę spindesiu, pasaulio šunkeliuos pasėję netiesos 
dagius. Tik proklabės aidai, jos gyvestingas ulbesys: 
... mėnuo saulužę vedė pirmą... 
Ai, saldės dukraitės, dievo šviesaveidžiai sūnaitėliai, 
kai tėvužis jaunas mėnuolėlis aušrinės dar nemylėjo, - 
žaliojo lino drabužis kraujais neapšlakstytas, grynas 
nesudrumstas šaltinio vandenaitis... Žiū! Tos šleivos 
pėdos Aukakalnio akmenyje - kieno jos? Tie runraščių, o 
neįskaitomi ženklai, palieknėse pažirę, dyla - šifruok: 
herulų, trakų, frygų, baskų, keltų, skandijų, alanų? - 
Kas pėdsakus atseks mįslingus, archaišką genčių genezę, 
šaknis raidyno gyvas, pirmą žodžio rievę - kas atpažins? 
Prabočių tarmėmis čia ošia sengirės, dar neišėjus upė, 
molinio puodo šukės byloja ornamentų kodais prarastais. 
Iš juodalksnio suaižytos skulptūros Alko akys graudžios 
ramybė meldžia, o ataidi: Rambynas, Romuva, Ramigė, Rama. 
Ir krūpsi pilkapiuos vidunakty pašokę akmeniniai kirviai. 
Nemuno broli Jamuna, prie tolimo Gango tu ką prisimeni, 
čiurlendamas: kada ratho vahati, katara svasa gayati...*

* kada ratai važiuoja, katra sesuva gieda...

(Šias eiles iš Pergalės parinko Agnė Lukšytė dėl jų originalumo, 
spontaniškumo, gilios meilės lietuvių tautai ir nepaprasto žodingumo. 
Aldona Puišytė savo poezija priartina mus - lietuvius prie mūsų tautos 
kamieno glūdinčio amžių gilumoje).

. *’, f č'l » * • - - -1-
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PASKELBKIME MASKVAI POPIERINĮ KARĄ
N ZV UJ U KELIU 13 EI EŠ KAM T

V. Simvytas teisingai pa
stebėjo, kad mūsų spaudoje 
vengiama pasisakyti apie 
mūsų veiklos efektyvumą ir 
apie galimybes Lietuvai at
gauti nepriklausomybę da
bartinėje Europos ir viso 
pasaulio politinėje atmos
feroje.

Šią savaitę sueina 45 
metai nuo pirmosios nepri
klausomos Lietuvos okupa
cijos. V. Simvytas šiame 
straipsnyje išreiškia savo 
nuomonę, iškeldamas naujų 
minčių apie Lietuvos nepri
klausomybės atstatymą. Ti
kimės, kad šis straipsnis 
paskatins ir kitus pasisakyti 
tuo klausimu. Red.

Su įdomumu perskaičiau Dr. B. 
Vinglio straipsnį "Politinė veikla 
Australijoje" kuriame vaizdžiai ir 
teisingai nušvietė mūsų politinę 
veiklą šiame krašte.

Maniau, kad pasipils daugybė pasi
sakymų šiuo taip visiems mums opiu 
klausimu. Deja tyla - amžina tyla, lyg 
tas reikalas mums neįdomus ar mus 
Visiškai neliečiantis.

Stebint ir sekant Lietuvos laisvės 
kovos eigą, priėjau išvados, kad 
Lietuvos laisvės reikalai per 40 metų 
nei vieną centimetrą nepažengė 
pirmyn. Škindien Australijos senieji 
gyventojai juodukai daugiau turi 
pasaulyje pripažinimo negu mes: tai 
yra liūdna tiesa.

Mūsų reikalas buvo išspręstas ir 
užantspauduotas Teherane, Jaltoje ir 
Potsdame, dabartiniai pareiškimai 
apie nepripažinimą Pabaltijo okupa 
ei jos yra tik gražios vilionės mums. 
Veiksmų iš to nepripažinimo nesi; 
mato. Pavyzdžiui, šiandien Amerikos 
teismai teisia Pabaltijo valstybių 
piliečius pagal rusų parodymus, o 
politikieriai sako mes nepripažįstame 
jūsų valstybių įjungimo į Sovietų 
Sąjungą. Parodija?

RINKLIAVŲ IR FONDŲ 
KRYŽKELĖSE

Jau pirmaisiais svetur įsikūrimo 
metais pastebėjome, kad mūsų tau
tinei, kultūrinei bei politinei veiklai 
plėsti ir išlaikyti nuolatos bus reika
lingos gana stambios lėšos, kurias 
sudės niekas kitas, kaip mūsų bend
ruomenės nariai. Tačiau laiko bėgyje 
įsitikinome, kad priaugančioji karta, 
baigusi čia įvairius mokslus ir mate
rialiai gerai įsikūrusi, nebuvo linkusi 
mūsų veiklą finansiniai remti. Visa 
lėšų telkimo našta atiteko vyresniajai 
kartai, kuri dar nebuvo užgydžiusi 
tėvynės praradimo žaizdų ir buvo 
linkusi ir toliau aukotis.

Buvo pradėta steigti įvairius fon
dus, kurių lėšos sudaromos iš aukų. 
Pirmiausia buvo įsteigtas Tautos 
fondas, VLIKo Lietuvos laisvinimo 
veiklai finansuoti. Kiek vėliau Ameri
koje buvo įsteigtas Lietuvių fondas, į 
kutą buvo suplanuota sutelkti vieną 
milijoną dolerių, o gautomis palūka
nomis finansuoti tautinę veiklą, šio 
fondo idėja greit prigijo ir jame šiuo 
metu yra sutelkta trys milijonai 
dolerių. Vien palūkanų iš šio fondo 
jau yra gauta beveik pusantro milijono 
dol. Neliečiant kapitalo, o naudojant 
vidn palūkanas, kas metai iš Lietuvių 
fondo bus gaunama 300.000 - 400.000 
ddlerių, beveik amžinai, niekam nė 
piršto nepakrutinus. į fondą aukos 
suplaukė savanoriškai, nieko nenu- 
skriaudus, niekam žalos nepadarius.

LTSR apjungė Vilnių ir Klaipėdą, 
kas buvo mūsų visų svajonė anais, 
laisvo gyvenimo laikais, deja Lietu
voje lietuvis yra tik Rusijos tarnas. 
Viskas ką jie daro, suplanuojama 
Maskvoje. Krašto gynyba, užsienio 
reikalai, susisiekimas, policija, viešo
sios nuomonės formavimo institucijos, 
didelė dalis įmonių priklauso tiesiogi
niai Maskvai tik tiek, kad tose 
įmonėse lietuviai randa sau darbo.

Lietuvos vardas pranyko iš Europos 
valstybių žemėlapio - baigia nykti iš 
atlasų, enciklopedijų ir kitų pasauli 
nio masto leidmių. Visa ką tik 
lietuviai bedarytų, eina Sovietų 
Sąjungos vardu. Niveliuojama tautos 
sąmonė ir charakteris, falsifikuojama 
Lietuvos istorija, slopinama lietuvių 
kalba, vietoj jos brukama rusų, 
naikinami vietovardžiai.

Bendrai paėmus, dabartinės Lietu
vos politinis ir socialinis veidas ir 
vaizdas yra pasikeitęs neatpažįstamai 
ir laikas toje kaitoje dirba mūsų 
nenaudai.

Mes savo valstybę praradome dėl 
susidėjusių mums nepalankių tarptau 
tinių aplinkybių, dėl tuometinės 
valstybės vadovybės rytietiškos gal
vosenos ir dėl neparodyto ryžto ginklu 
ginti valstybės sienas. Vėliau už tą 
klaidą ant laisvės aukuro buvo sudėta 
labai daug aukų, bet tikslas vistiek 
nebuvo atsiektas.

Aš į Lietuvos, kaip nepriklausomos 
valstybės atstatymą žiūriu labai 
juodai, nes 1918 metų procesas 
nepasikartos. Jeigu Sovietų Sąjunga 
subyrėtų karo atveju, matau didelį 
pavojų iš mūsų pietinio kaimyno, nes 
karo atveju visi mūsų gyventojai nuo 
17 iki 50 metų būtų mobilizuoti ir 
išsklaidyti po visus rusų karinius 

- dalinius ir, aišku, kuo toliau nuo 
Lietuvos. Tokiu atveju pietų kaimyno 
vien tik milicijos daliniai galėtų 
okupuoti kraštą ir prijungti prie 
Lenkijos. Žinant tarptautinį teisin
gumą - kieno galia to ir valia.

Kiek vėliau atsirado Kanados 
Lietuvių fondas, to krašto lietuvių 
veiklai finansuoti.

Vėliausia susiprato tokį fondą 
įsteigti Australijos Lietuvių bendruo
menė. Australijos Lietuvių fondo 
idėja buvo iškelta 1972 m. Krašto 
tarybos suvažiavime. Buvo paruošti 
įstatai ir fondas įregistruotas tik 1976 
m. Užsibrėžta kol kas sutelkti bent 
100.000 dolerių. Naudoti tautiniams 
reikalams palūkanas, kaip ir kiti tos 
rūšies fondai.

Deja, fondo kapitalas auga labai 
pamažu. Vis dar tolokai iki pirmojo 
šimto tūkstančių. Aukos plaukia irgi 
pamažu, o paramos norinčių skaičius 
nuolatos auga. Reikėtų ne tik 
Australijos Lietuvių fondo valdybai, 
bet ir visiems Lietuvių bendruomenės 
padaliniams bendromis jėgomis pra
vesti gerai organizuotą fondui aukų 
rinkimo vajų.

Daugelis organizacijų kas metai 
susirenka gana stambias pinigų sumas 
ir a py skaitinių metų gale jas išdalina 
smulkiomis sumomis. Tokiu būdu jokių 
pažymėtinų tikslų neatsiekiama, o 
pinigai iššvaistomi. Ar nebūtų pras
mingiau nuo organizacijos būtinų 
reikalų atliekamas sumas skirti Aus 
tralijos Lietuvių fondui, kuris, reika
lui esant, galės vieną ar kitą reikalą 
efektingiau paremti. Tik prisiminkime 
Australijos Lietuvių metraščio II t.

Jei Sovietų Sąjunga subyrėtų iš 
vidaus, nors dabar neatrodo, kad taip 
galėtų atsitikti, Lietuvai gręsia 
pavojus vėl grįžti į rusų federaciją. 
Kodėl? Lietuvos ūkis ir ekonomija 
labai įpinti į rusų ūkį, taip kad staigiu 
lūžiu atitrūkus, pasekmės gali būti 
katastrofiškos. Be to, 40 metų mūsų 
inteligentijos auklėjimas rusų dvasioje 
ir įtakoje, aišku, paliks savo pasek
mes, kaip ir prieš nepriklausomybės 
laikotarpį rusų auklėta mūsų inteli
gentija rusus laikė savais žmonėmis. 
Tie du faktoriai dirba mūsų nenaudai. 
Mūsų visų tikslas turėtų būti kova dėl 
Lietuvos valstybės atstatymo, žiūrint 
kokia valdymosi sistema ten butų.

Savaime aišku, kad kada visa Rytų 
Europa dabartiniu metu yra rusų 
dominuojamoje komunistinėje siste
moje, mes, kovodami dėl savo vals
tybės atstatymo, negalime tikėtis, kad 
kitokia valdymosi sistema bus Lietu 
voje.

Iš istorijos žinome, kad imperijos ir 
sistemos yra laikinas dalykas, jos 
kuriasi ir žūsta, o tautos ir valstybės, 
kurios parodo didelį norą gyventi, 
gyvena toliau.

Ko mes atsiektume turėdami komu
nistų valdomą Lietuvos valstybę? 
Lietuva būtų reprezentuojama visuo
se politiniuose, ekonomiuose ir tarp
tautiniuose sporto sambūriuose. Lie
tuvių kalba būtų valstybinė kalba, 
valstybė turėtų savo ginkluotas 
pajėgas, tokiu būdu 30,000 40,000
jaunuolių būtų apsaugoti nuo išsiun
timo iš Lietuvos 2 3 metams į Rusijos 
gilumą atlikti karinės prievolės. 
Nereikėtų apie 120,000 - 150,000 
jaunų 20-25 metų žmonėms "savano
riškai" važiuoti į "plačiąją tėvynę" 
visokiems talkos darbams, į jų vietą į 
Lietuvą atvažiuojant kitų respublikų 
jaunimui. Tokiu būdu vyksta tautybių 
maišymas. Nusikaltę valstybei asme 
nys bausmę atliks savame krašte, bet 
ne Sibire. Bus žymiai lengviau 
apsaugoti visas tautinės gyvybės

išleidimą. Jei ne AL Fondo finansinė 
parama, šio metraščio greičiausiai 
nebūtumėm susilaukę, arba būtumėm 
įsivėlę į ilgą ir nemalonų pinigų 
ubagavimą. O šiandien galime pasidi
džiuoti ir pasidžiaugti, kad be kitų 
"loskos" išleidome tokį įspūdingą 
tomą apie Australijos lietuvius.

Grįžtant prie Amerikos Lietuvių 
fondo pabrėžtina, kad jo stambiausius 
įnašus sudarė testamentiniai pali
kimai, kurie kai kuriais atvejais siekė 
dešimtis ar net šimtus tūkstančių 
dolerių. Turime ir čia pasiturinčių 
asmenų, kurie, neturėdami artimų 
giminių, nepalieka jokių testamentų 
arba palikimą išbarsto smulkiom 
sumom. Ar nevertėtų pravesti propa
gandą ir tautiečius įtikinti, kad 
testamentų sudarymo atveju būtų 
prisimintas ir Australijos Lietuvių 
fondas. Išgyvenę savo bendruomenėje 
keliasdešimt metų, jauskime pareigą 
jai kuo nors atsidėkoti, o tuo pačiu 
palikti pėdsakus, kad čia gyventa. Net 
turint šeimos narių, nebūtų didelė 
skriauda, jei tūkstantis, kitas iš 
keliasdešimt tūkstančių paveldėto 
palikimo, būtų AL Fondui paskirtas. 
Iš tiesų, šis įnašas taip pat pasitar
naus mūsų vaikams, tik gal kitokiu 
būdu.

Kai susirinkimų ar minėjimų progo
mis įžengiame į salę, dažnai esame 
sutikti bent kelių aukų rinkėjų, kurie 
prašo neatsisakyti ir įmesti į lėkštę 
dolerį, kitą, svarbiems ir kilniems 
tikslams: Tautos fondui, Australijos 
Lietuvių fondui, Vasario 16 gimna
zijai, pasaulio badaujantiems, reli- 

apraiškas savoje valstybėje, negu kad 
dabartinėje padėtyje. Tokiu atveju 
kovai būtų sujungta visa tauta tiek 
namie, tiek čia svetur, nes sunku bus 
mus vadinti "buržuaziniais naciona
listais" .

Aš siūlau paskelbti Maskvai popie 
rinį karą. Iš visų pasaulio kraštų 
siųsti Maskvai peticijas su daugybe 
parašų, nurodant, kad Ribentropo - 
Molotovo sutartis negalioja ir, kad 
Maskva leistų Lietuvai išstoti iš 
Sovietų Sąjungos. Kitaip sakant, kad 
iš sovietuiės respublikos statuso 
Lietuva taptų valstybe, neliečiant jos 
valdymosi formos.

Peticijų nuorašus su prašymu mūsų 
šį žygi paremti reikia siųsti viso 
pasaulio vyriausybėms, parlamenta 
rams, universitetams, bažnyčių vado
vybėms, svarbiausiai viešosios nuomo 
nės formavimo insitucijoms, kaip 
laikraščiams, televizijai, radijui. Ne 
turėtų būti užmirštos ir komunistinių 
kraštų vyriausybės ir tuo pačiu, 
dabartinė Lietuvos valdžia. Svarbiau
siai, kiek galint nuorašus su paaiškini 
mais paskleisti gyvenamojo krašto 
gyventojų tarpe, nes kada apie mūsų 
reikalą kalbės eilinis pilietis, tuojau 
už mus kalbės laikraščiai, radijas ir 
politikai. Tada gal ir trečiojo pasaulio 
žmonės į mūsų reikalą pažiūrės iš 
geros pusės, o jie sudaro daugumą 
Jungtinių tautų organizacijoje.

Gerai tą reikalą organizuojant ir 
koordinuojant, galime už nedidelius 
pinigus pasiekti didelį propagandinį 
laimėjimą musų laisvės byloje.

Nors mes to paskelbto popierinio 
karo gal ir nelaimėsime, bet mūsų 
sukeltas pasaulinis trukšmas paleng
vins Rusijos spaudimą į Lietuvą.

Už tokių peticijų rašymą mūsų 
broliai Lietuvoje gauna .15-20 metų 
Sibiro stovyklose, o mums tik darbas ir 
popieris tekainuotų.

V. Simvytas

ginei šalpai ir daugeliui kitų. Apsi
spręsti, kuriam tikslui aukoti, nėra 
lengva. Tačiau viena yra aišku, kad 
visiems čia išminėtiems tikslams, savo 
aukas sudeda visų kraštų lietuvių 
išeivija, o Australijos Lietuvių fondą 
remiame tik mes, Australijos lietuviai. 
Būdama maža kolonija mes prieš akis 
turime nė kiek ne mažesnius užda
vinius ir problemas, kaip ir didžiosios 
lietuvių kolonijos pvz., Amerikos ar 
Kanados). Turime rūpintis lietuvybės 
išlaikymu, poselėti tautinę kultūrą, 
reikalui esant reaguoti ir į tėvynę 
liečiančius politinius reikalus.

Šiame kapitalistiniame pasaulyje be 
pinigo toli nenužengusi. Štai kodėl 
mums gyvybiniai yra svarbus finan
siniai pajėgus Australijos Lietuvių 
fondas, štai kodėl mes turime subrusti 
šį fondą išugdyti dabar, kol dar 
amžinybėn neiškeliavo paskutinieji 
dosnūs mūsų bendruomenės nariai, 
suvokiantieji šio fondo uždavinius. 
Kad prie geros organizacijos galime 
pasiekti imponuojančių rezultatų, 
parodė sydnėjiškiai lietuviai, organi 
zuodami Lietuvių namams paskolas.

Siūlydamas šį Australijos Lietuvių 
fondo ugdymo planą, nenoriu atkal
bėti dosnių lietuvių, kad kitiem 
tikslam neaukotų. Tačiau visi įsipa
reigojimai turi savo svarbumo eilę. 
Manau, mes visi trokštame, kad šiame 
tolimame krašte lietuvybė išsilaikytų 
kuo ilgiausiai. Mūsų materialiniai 
palikimai sustiprins mūsų vaikų eko 
nominę būklę, bet ne jų lietuvybę. 
Efektingą tautinę atramą išlaikys tik 
stiprus Australijos Lietuvių fondas. 
Mūsų pastogė Nr. 23, 1985.6.10, psl. 5
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GIMTAJAME KRAŠTE
G JK R VĖS SK R R Ai i J ZA Į F»I K T U S

Lietuviai Čikagoje
MEI LĖ GI IVTF AJ A M KR AŠT UI

Žemiau spausdinamas humoristinis 
apsakymas nors ir neparašytas mūsų 
gimtajame krašte, bet visai galėtų 
būti... Gal dėl to jį ir išspausdino 
savaitraštis "Literatūra ir menas", 
autorius bulgaras K. Balabanovas. 
Mums Bulgarija - su tarptautiniu 
terorizmu susijusi komunistinio bloko 
šalis, tačiau - kaip galite įsitikinti - ir 
ten yra drąsių humoristų. O kuo čia 
musų skaitytojai dėti? Kaip minė
jome. medžiaga šiam kūrinėliui galėtų 
būti surinkta ir okupuotoje Lietuvoje, 
juk ir iš ten nevienas norėtų išskristi 
su gervėmis. Spręskite patys:

"Vieną rytą, žiūrėdamas į paukščių 
pulką, skrendantį į pietus. Antenas 
Nikolovas panoro skristi drauge su 
jais. V a šitaip išskėsti rankas ir kartu 
su gervėmis skristi į šiltuosius kraštus.

Antonas buvo ryžtingas žmogus. 
Pasakė -- kaip kirviu nukirto. Visų 
pirma ėmė mokytis skraidyti, iš 
pradžių buvo sunku, tačiau pamažu jo 
rankų raumenys sutvirtėjo, ir pakak 
davo kelių mostų, kad galėtų pakilti 
nuo žemės, apsukti kelis ratus ir 
išskristi pro langą.

Sunku buvo, bet vėliau buvo dar 
sunkiau.

Prireikė dokumento, kad turi teisę 
skraidyti. Pasirodė komisijai, paskrai 
dė kiek virš jos, šalia jos, apsuko virš 
narių galvų kelis ratus, tačiau 
komisija, oficiali kaip reta, žiūrėjo į jį 
šaltai ir nepatikliai. Dokumento 
nedavė.

Antonas ėmė ieškoti ryšių per 
brolėno uošvį, kuris pažinojo vienos 
komisijos nario marčią. Gavo doku
mentą, net nereikėjo antrą kartą 
skraidyti.

- Ech! - laimingai atsiduso Anto
nas. - Kad skrisiu., tai skrisiu!

Bet... pasakyti lengva, o padaryti - 
sunku.

Prireikė dokumento iš gervių ap
saugos draugijos, kad gali prisidėti 
prie vieno iš pulkų, skrendančių į 
pietus.

- Negali! - kirste nukirto pirmi 
ninkas. - Jei būtumėt gervė - taip! 0 
dabar ne!

- Bet aš tik seksiu joms iš paskos! - 
aiškino jam Antonas. Ištirsiu vienos 
paukščių rūšies kelią...

Negalima, spyrėsi pirmininkas. 
Mes tvarkome gervių statistiką. Kiek 
išskrenda - tiek sugrįžta. O kaip jus 
paskaičiuosim?

Nuliūdo Antonas, bet nepasidavė.
Surado ryšius - draugijos pirmininko 

dukterėčia mokėsi pas jo geni bičiulio 
brolienę. Gavo dokumentą, kad jis - 
gervė, o kad viskas būtų kaip reikiant, 
užmovė jam žiedą ant kairės kojos 
didžiojo piršto.

CANBERRA
Gegužės 30 vakare Lietuvių klubo 

salėje Melbourne "Svajonės" žavėjo 
mūsų mažos apylinkės klausytojus, 
kurių, nepalankiam orui esant, susi
rinko palyginti nemažai.

"Svajonių" koncerto detalės iš 
koncertų kitose vietovėse jau buvo 
aprašytos, tačiau dar norisi pakartoti, 
kad ir čia dainų koncertas buvo 
šimtaprocentiniai puikus: gražūs, iš 
lavinti balsai, gražios dainininkės, 
programa išpildytomis dainomis įvairi 
ir gerai parinkta bei sustatyta, taip, 
kad koncertas prabėgo, kaip graži 
akimirka ir liks ligai atmintyje. 
Belieka tik užjausti tuos, kurie 
pabijojo šalto lietaus ir liko namuose.

Neabejoju, kad numatoma išleisti- 
dainų plokštelė bus neblogesnio 
standarto ir kad "Svajonių" tolimesni 
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trynė rankas Antonas.
Tačiau dabar jam prireikė doku

mento, kad skrisdamas gali turėti 
lagaminą su būtiniausiais daiktais.

- Skrisiu, skrisiu! - patenkintas
- Negalima! - atsakė jam. - Čia 

parašyta, jog jūs esate gervė, o gervės 
be lagaminų skraido!

Nuleido galvą Antonas, bet nepa
sidavė.

Surado ryšius.
Gavo dokumentą, kad jis gervė, bet 

ne visai, todėl gali turėti su savimi 
lagaminą. Vieną.

"Dar truputį, ir skrisiu!"- galvojo 
Antonas, ir džiaugsmas kunkuliavo jo 
krūtinėje.

Bet dabar pareikalavo iš jo doku 
mento, išduoto gervių, jog jos sutinka, 
kad jis skristų drauge su jomis.

- Jokiu būdu! - pasipiktino senas 
gervių vadeiva. Svetimas elementas 
pulke?! Kas bus su morale ir 
disciplina?!

Nuliūdo Antonas, bet nenuleido 
rankų.

Vienas jo sūnaus draugas pažinojo 
tokio vaikinuko sesutę, kurios tėvas 
puikiai sutarė su senuoju gervių pulko 
vadu.

Išdavė jam dokumentą ir paskyrė jį 
pulko masažistu skrydžio metu.

Antonas Nikolovas lengviau alsi 
duso, širdis it gervė suspurdėjo 
krūtinėje.

- Baigta! Skrisiu, dabar jau tikrai 
skrisiu!

iš vakaro pasiėmė lagaminą, sumetė 
į jį butiniausius daiktus ir atsigulė 
šalia žmonos.

- Antonai! - tarė ji. - Tu būsi 
kvailas, jei išskrisi į šiltuosius kraštus.

- Kodėl? paklausė Antonas.
Dabar šitiek ryšių turi, ir viską 

paliksi! Grįši pavasariop, - tas 
viršininkas nuimtas, anas pažemintas, 
niekas tavęs nebepažins, o ir tu nieko 
nebepažinsi! Reikės viską iš pra
džių...

Ir taip gali būti! - atsiduso 
Antonas.

Visą naktį išgulėjo nesumerkęs 
akių, vartėsi, svarstė. Tiesą sako 
žmona. Per tuos ryšius net dokumentą 
gavo, liudijantį, kad jis gervė, ką jau 
bekalbėti apie smulkesnius dalykus...

Paryčiais nutarė - pasiliks!
Kai gervių trikampis skrido virš jo 

balkono, jis giliai atsiduso ir pakin 
kavo galva:

- Ech, gervės, gervės... Bepigu 
jums. O ar jūs pagalvojot nors kartą, 
kodėl žmonės neišskrenda žiemą?

Tačiau gervės jo negirdėjo. Todėl, 
kad kaip tik tuo metu svarstė, kur 
galėjo dingti jų masažistas, rodos, ir 
dokumentai jo tvarkoje, o į sueigos 
punktą neprisistatė...” 

pasirodymai ir čia, ir užjūriuose 
-sulauks pasisekimo, ko jos tikrai yra 
vertos.

Koncertą Canberroje organizavo 
vietos Jaunimo Sąjunga.

km

F* R A Tsi KiSl MAS

Trėmimų minėjimas yra rengiamas 
kartu su latviais ir estais birželio 16, 
sekmadienį:

11.30 mišios St Mary's bažnyčioje, 
Braddon. Canberra, .

3.00 minėjimas ’ Lietuvių klubo

ITisiminkime mnšų 'tremtinius ir 
kankinius, skelbkime pavergėjų nusi
kaltimus pasauliui, dalyvaukime 
skaitlingai.

Chicago Tribune laikraštis kovo 
mėn. išspausdino žurnalisto Steve 
Sanders straipsnį su nuotraukomis 
apie lietuvius Amerikoje. Straips
nis pradedamas aprašymu apie 
Lietuvos konsulatą. Žurnalistas 
pareiškia, kad aptariant politiniu 
terminu, kraštas nebeegzistuoja 
nuo 1940 m. birželio mėn., kai 
sovietų tankai įriedėjo į Lietuvą.

Žunalistas pabrėžia, kad Lietu
vos egzilinė valdžia egzistuoja 
išeivijoje todėl, kad JAV niekada 
nepripažino Lietuvos okupacijos. 
"Lietuviai savo širdyse taip pat 
nepripažįsta okupacijos," - sako 
Steve Sanders. Jis lietuvius vadina 
nors ir mažiausia Čikagos etniška 
grupe, tačiau viena iš ryškiausių ir 
spalvingiausių Čikagos gyventojų 
mozaikoje. Lietuvius jis vadina 
draugiškais žmonėmis, mėgstan
čius dainą, šokį ir gerą konjaką. 
Lietuvių bendruomenėje yra daug 
dailininkų ir rašytojų, sporto 
grupių, bažnyčia ir kapinės. Lietu
vių šeštadienio mokyklose jauni
mas mokosi lietuvių kalbą ir tuo 
būdu jiems sudaromos sąlygos 
įsijausti į tautos kultūrą.

Konsulatas ir jaunimo centras 
simbolizuoja pastangas išlaikyti 
tautinį identitetą tarp Čikagos 
200,000 lietuvių. Tai didžiausia 
lietuvių grupė už Europos ribų.

Žurnalistas pabrėžia, kad senoji 
lietuvių karta rūpinasi jaunimu, 
kuris pradeda "sklaidytis į šalis"; 
mažėja mokinių skaičius savaitga
lio mokyklose. Steve Sanders 
pasakoja, kad Lietuva 13 ir 14 
šimtmečiuose buvo didžiausia poli
tinė jėga Europoje; jos apimtis 
buvo tarp Baltijos ir Juodųjų jūrų. 
Karai ir vidujiniai neramumai 
Lietuvos karaliją nusilpnino. 18 š. 
Rusija kraštą okupavo. Pradžioj 
1800 metų lietuviai pradėjo atvykt 
į Ameriką. Jie, nemokėdami anglų 
kalbos, grupavosi parapijose, įkūrė 
laikraštį "Draugas".

Po I- jo Pasaulinio karo Lietuva 
atgavo nepriklausomybę. Tačiau 
1940 m. birželio mėn. rusai vėl 
"sugrįžo" į Lietuvą, vaizduodami

"TIESA" PUOLA JAUNIMO 
ŽYGĮ BALTIJOS JŪRA IR 
TSR S OS TEISMĄ

Taikos Ir Laisvės Ryžto žygis 
Baltijos jūra jau susilaukė pirmojo 
komentaro Lietuvos partinėje 
spaudoje. Vilniškės Tiesos balan
džio 7 d. numeryje išspausdintas 
straipsnelis "Vaiduoklių laivas, 
arba šis tas apie vandenų švarą", 
kurio autorius Kazys Bagdonavi
čius specializuojasi išeivijos plū
dime. Kaip įprasta tokiais atvejais, 
"rūstus" įvadėlis "rimtai" aprašo 
reikalą, o likusis tekstas yra 
Bagdonavičiaus lygio "politinė sa
tyra". Pasak įvadėlio, "užsienyje 
leidžiama lietuvių buržuazinių 
nacionalistų spauda, diversinės 
radijo stotys pastaruoju metu 
smarkiai reklamuoja jų ruošiamą 
provokacinį pasiplaukiojimą laivu 
Baltijos jūroje. Tikslas aiškus - 
šmeižti Tarybų Lietuvą, atidirbti 
už imperializmo specialiųjų tar
nybų skiriamus pinigus".

Straipsnelis baigiasi perspėjimu: 
"nepriterškite mums Baltijos, po
nai".

(ELTA) 

draugiškus globėjus. Jie išgabeno į 
Sibirą 350,000 lietuvių. 1941 m. 
vokiečiai puolė rusus ir Lietuvą 
laikė savo valdžioje iki 1944 m.

Po II-jo Pasaulinio karo daugiau 
negu 250,000 (? Red.) lietuvių 
atvyko į Ameriką. Didesnė jų dalis 
įsikūrė Čikagoje. Naujieji ateiviai 
pagyvino senųjų veiklą ir sudarė 
daugybę naujų grupių.

Žurnalistas gražiai aprašo ryti
nę Marquette Park dalį, kurioje 
ryškus lietuvių gyvenimo būdas: 
tvarkinga ir švaru aplink namus. 
69-toje gatvėje visur girdėsi 
lietuviškai kalbant. Šeštadienio 
mokyklose jaučiama disciplina, 
tačiau senimas apgailestauja, kad 
mokinių klasės mažėja.

Lietuvių bendruomenė gali di
džiuotis sava opera. Nė viena kita 
etninė grupė neturi operos. Kriti
kų nuomone, lietuvių operos lygis 
labai aukštas - eina antroj eilėj 
po "Lyrics".

Žurnalistas išsamiai papasakoja 
apie Mokslų instituto darbą ir 
užsimojimus. Jis paduoda kelias 
pavardes asmenų, su kuriais kalba
si, pvz.: Juzė Daudžvardis, tapusi 
garbės konsulu po jos vyro Petro 
mirties.

Žurnalisto Steve Sanders 
straipsnis apie lietuvius persunktas 
draugiškumu ir teisingomis žinio
mis. Mums liūdna, kad jaunimo 
gretos, besimokančios savaitgalio 
mokyklose retėja ir JA V-bėse, 
nevien Australijoje. įsidėmėtinos 
tos žurnalisto pastraipos, kuriose 
jis aprašo pasikalbėjimus su jau
nuoliais Robert Vitu ir Gintaru 
Aukštuoliu. Vytas, 22 m. yra 
Mokslų instituto bibliotekininkas. 
Jis tiki, kad Lietuvos išlikimas 
didele dalim priklausys nuo lietu
vių, veikiančių dėl Lietuvos nepri
klausomybės laisvajame pasaulyje.

Gintaras Aukštuolis, architek
tas, žurnalistas sako, kad jaunuolių 
išlikimas lietuviais priklauso nuo jų 
tėvų sąmoningumo lietuvybėje ir 
sugebėjimo subtiliai perduoti tau
tinę kultūrą, 

m m

atkelta iš .J pusi.
K A R AS

Čia ir prasidėjo vokiečių proble 
mos. Geras oras, kuris juos lydėjo visą 
vasarą, pasibaigė. Maskvai esant jau 
ne už kalnų ir visoms sovietų režimo 
įstaigoms, bei užsienio pasiuntiny
bėms jau išsikrausčius į Kuibyševą, į 
pagelbą rusams atėjo gamta: rudens 
lietūs ir neišbrendami Rusijos keliai. 
"Panceriai" ir motorizuoti vokiečių 
daliniai pirmiau paskendo Rusijos 
purve, o paskiau buvo sukaustyti 
ankstyvos ir šaltos žiemos. Vokie
čiams pritrūko Balkanuose vasaros 
pradžioje praleistų šešių savaičių.

Visiškai nepasiruošęs žiemos karui, 
Wehrmachtas prie Maskvos patyrė 
pirmą savo pralaimėjimą.

Savo šnipų vokiečių ambasadoje 
Tokio užtikrintas, kad japonai Sovietų 
Sąjungos tikrai nepuls (jie ruošėsi 
pulti amerikiečius), Stalinas į Maskvą 
atsivežė strateginius Raudonosios 
armijos tolimųjų rytų rezervus, kurie, 
atlaikę paskutinį vokiežių bandymą 
apeiti Maskvą, perėjo į kontrapuolimą 
ir vokiečius nuo Maskvos atstūmė 
tiek, kad jie vėliau jos paimti nė 
nebandė.

'‘Blitzkrieg" sulaikė generolas Žie
ma.

Bus daugiau
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MELBOURNE
Išvežtųjų minėjimas

j

Šįmet Melbourne Išvežimų į Sibirą 
minėjimą ruošia Pabaltiečių taryba 
(Baltic Council of Victoria) sekančia 
tvarka:

Birželio 14 laikraščiuose "The ’ 
Age" ir "The Sun” In Memoriam 
skyriuje, kaip kasmet būna, apmokėti 
Prisiminimai dėl išvežtųjų ir daugu
mos jų žuvusių, apie 660.000 pabal
tiečių, iš jų daugumas lietuvių.

Birželio 14 Vigilija - tyli demons 
tracija tarp 12 vai. ir 3 vai. po pietų 
prie šv. Povilo anglikonų katedros 
Swanston Street, kur pabaltiečiai 
(daugumoje jaunimas) dalins atsišau
kimus, laikys plakatus ir atsakinės 
klausimus apie Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos okupaciją, persekiojimus dėl 
tautinių, religinių įsitikinimų. Tiki
masi pritraukti laikraščių reporterius, 
televizijos dėmesį ir visuomenės

JO NI NĖS

Joninės jau čia pat, tad Melbourne 
socialinės globos moterų draugija 
sukruto ruoštis, kad palaikyti mūsų 
amžiais sukurtas tradicijas.

Šeštadienį, birželio 22 , 7 vai. 
Lietuvių namuose, 50 Errol St., North 
Melbourne yra rengiamas Joninių 
pobūvis. Kviečiami visi kas tik gali 
atsilankyti ir praleisti keletą valandų 
linksmoje nuotaikoje.

Bus gera vakarienė, gera muzika ir 
nedidelė programa.

dėmesį, ypatingai kada tokia Vigilija -
Protestas vyksta tuo pačiu laiku visų 
valstijų sostinių miestuose.

Birželio 16 minėjimas 2.30 vai. po 
pietų Lietuvių namuose. Bus žymių 
žmonių, kalbės sen. D. Hamer ir kiti. 
Dalyvaus programoje visos 3 pabal
tiečių bendruomenės su savo tautinėm 
vėliavom ir taip pat koncertinėje 
dalyje.

Visus kviečiame gausiai minėjime 
dalyvauti, tuo parodant, jog mes 
gerbiame išvežtųjų ir žuvusių kančią 
- juos prisimename dažnai, bet 
ypatingai per išvežimų minėjimą. Šią 
dieną praleiskime malda, susikaupimu 
ir pasiryžimu, kad mūsų tautų kančia 
ir uždėta „priespauda greit baigsis.

Algis Žilinskas - pirmininkas 
Pabaltiečių tarybos vardu

SEIMO I > O DI S

PLB valdyba nutarė šiais metais 
sušaukti PLB Seimo korespondencinį 
posėdį, kurio metu valdyba pateiks 
savo dviejų metų apyskaitą Seimo 
nariams ir atsiklaus jų nuomonės 
keliais svarbiais klausimais. Seimo 
nariai pasisakys dėl Seimo nutarimo 
Lituanistikos katedros reikalu ir 
sekančio Seimo datos.

F*. A ME I< I K OJE
Švietimo ir tautinio auklėjimo 

reikalų vicepirmininkė Birutė Ja- 
satienė gegužės mėnesio pradžioje 
išvyko į Pietų Ameriką. Aplankys 
Argentiną, Braziliją ir Urugvajų,

sssssssssšsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 
Socialinės globos moterų draugija Melbourne ruošia /

Joninių pobūvį \
birželio 22, šeštadienį, Lietuvių namuose, North J

ii. vak. /
12 dol., pensininkams ir besimokančiam jaunimui 10 dol. j 
luzika. Skanūs užkandžiai ir karšti cepelinai. Loterija. J 
omi pas V. Morkūnienę tel. 523-5957. J
sus iš arti ir iš toli ir laukiam. \
sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssž

SKAITYTOJŲ LAIŠKAI
Mielas redaktoriau.

Malonu matyti, kad žurnalistai, 
kurių straipsnių labai pasigedome, vėl 
grįžta talkininkauti laikraščiui. Smagu 
matyti jaunimo įnašus. Jei jie tik 
rašys, bematant (gus sklandžiau 
išsireikšti. įdomu paskaityti naujienas 
ir straipsnius iš sovietų okupuotos 
tėvynės. Gerai darote, kad juos 
spausdinate! Šiaip reikėdavo mėnesių 
mėnesiais laukti, koi gaudavom jų 
pasiskaityti "Tėviškės Žiburiuose", 
"Drauge" ir kitoje Kanados ir J.A.V. 
lietuviškoje spaudoje.

Vedamųjų nepasigendu. Juose te
gali atsispindėti redakcijos politiniai, 
socialiniai ir tautiniai nusistatymai, o 
ne mūsų bendruomenės įvairiaspalvė 
galvosena. "Mūsų pastogė" yra ne

vienos kokios grupės žmonių laik 
raštis. bet Australijos lietuvių bend
ruomenės balsas. Žurnalistai ir skai
tytojai gali jame pasisakyti. Tas gerai, 
kol nuomonės išreiškiamos toleran 
tiškoje formoje. Pasisakydami viešai 
per spaudą, radiją, diskusijas ir t.t., 
privalome laikytis pagrindinių civi
lizuotos polemikos dėsnių: gindami 
savo įsitikinimus, nebandykime su
menkinti ir suniekinti oponentų pa 
reikštas mintis.

Džiaugiuosi nauja"Mūsų pastogės" 
išvaizda, vis svaresniu jos turiniu ir 
linkiu redakcijai daug sėkmės neleng
vame darbe!

Isolda 1. Požeiaitė -Davis

Šiuo pranešu giminėms ir pažįstamiems, kad š.m. gegužės 27 
Vokietijoje apleido šį pasaulį

ats. mjr. Petras C U DELI S,

atgyvenęs devyniasdešimt metų ir du mėnesius. Palaidotas 
Huettenfeld kapinėse, netoli Vasario 16 gimnazijos.

Liūdinti Duktė

sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss

Svajonės
{ KONCERTU OJ A
I !
t A DEL AI D E — birželio 15, šešta—
į dienį,
f Lietuvių namuose, 6.30 vai.
« Bilietai $ 6, vaikams iki 14 m. $ 3.
ssssssss8SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

Lietuvių kooperatinė kredito draugija 
i TALKA LTD
I *

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

' Aukštesni procentai mokami automatiškai pasiekus nustatytas sumas.

Nuo $ 100 iki $ 20.000 - 12% nuo $ 20.000 ir daugiau 13%

Terminuoti indėliai priimami tik pilnais $ 100 ir turi išbūti iki I 
finansinių metų galo, t.y. birželio 30 d. Už atsiimtus term. ind. metų i 

• bėgyje - 6%. Procentai užskaitomi už kiekvieną pilną kalendorinį mėnesį | 
j finansinių metų gale ir įrašomi į einamąsias sąskaitas. Už įnašus i 
; (shares) iki 17% dividendo. ]

! * Teikia paskolas iki $ 30.000 įkeičiant nekiln. turtą, asmenines i
i paskolas su garantuoto jais iki $ 5000 ir be jų iki $ 2000. Procentai už i 
! visas paskolas užskaitomi kas 3 mėn. ]

[ * įstaiga veikia: j

i Melbourne šeštadieniais nuo 10 iki 12 vai. pp., sekmadieniais nuo 1.30 
j pp. iki 3 vai. pp., Lietuvių namuose, 50 Errol St., North Melbourne. Tel. ] 
; 328 4957. J
i Informacijos dar teikiamos pirmadieniais ir antradieniais nuo 9 vai. ; 
[ ryto iki 2 vai. pp. j

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

; Adelaidėje sekmadieniais nuo 1 iki 3 vai. p.p. Lietuvių namuose. Į 
‘ Pašto adresas: "TALKA", Lietuvių namai, 6 Eastry St.. Norwood, SA ; 
! 5067. . ;

J Sydnėjuje sekmadieniais nuo 2 vai. iki 4 vai. pp. Lietuvių klubo ; 
patalpose, 16-18 East Terrace, Bankstown, N.S.W., 2200.

ATSI MI N KI TE,

1986 sausio mėn.
VHF CHANNEL O 
nustos transliavęs.

SBS TV toliau 
transliuos tik per

UHF Channel 28

Nedelsdami 
kreipkitės X vietini 

TV antenos meistrą.

Bringing the world back home
J.W.T. ENTERPRISE 652P340
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VYSKUPAS DĖKOJA
J. E. Vysk. r*. Baltakis dėkoja

ALB Sydney apylinkės valdybos pirmininkas iš vysk. Pauliaus A. Baltakio 
susilaukė sekančios padėkos:

"Gerbiamas ir mielas pirmininke,

Nuoširdus ačiū Jums ir visiems Sydney lietuviams-vėms už tokį šiltą, 
lietuvišką priėmimą. Tikrai buvo malonu praleisti 10 dienų Jūsų tarpe ir 
laukiu naujos progos Jus aplankyti.

Speciali padėka Jums ir Poniai už vaišes ir prielankumą.
Sveikinimai visiems mieliems Sydney lietuviams-vėms. Ačiū.
Nuoširdžiai

■r Paulius A. Baltakis
Žmogaus teisiu 

R au gija.

Prišimindami 1941 -mų metų bai
siojo birželio aukas, neturime užmiršti 
kovotojų už žmogaus teises, kurie 
šiandien kalinami Sovietų Sąjungos 
vergų stovyklose.

Birželio 15, šeštadienį, 4 vai. 
Sydney Lietuvių namuose. Bankstown, 
Lietuvių žmogaus teisėms ginti drau
gijos ir Jungtinio baltų komiteto 
pakviestas svečias iš Tasmanijos, 
Baltic News redaktorius Algis Tašku - 
nas parodys keletą video filmų apie 
psichiatrinius kalėjimus ir koncentra
cijos stovyklos Sovietų Sąjungoje.

Prelegentas taip pat supažindins 
žiūrovus su kalinių globos organiza
cijų veikla.

Visi maloniai kviečiami atsilankyti.
Rengėjai

N A UJ A KNYGA
Birželio 4 Sydney, Paddington 

priemiesčio Barry Stern paveikslų 
galerijoje Menų ir aplinkos federalinis 
ministras Barry Cohen pristatė knygą 

antalogiją Juozapo apsiaustas 
(Joseph’s Coat), kurioje savo kūrybą 
išspausdino angliškai rašantieji, bet 
vartojantieji ir kitą kalbą rašytojai. 
Dauguma jų gimę užsienyje ir anglų 
kalbą išmoko atvykę Australijon.

Šioje antalogijoje surinkti daugu
moje jau anksčiau spausdinti prozos ir 
poezijos kūriniai. Trys eilėraščiai 
knygoje yra kūryba "Mūsų pastogės" 
bendradarbio Jurgio Janavičiaus.

” Bedarbis" 
p eisi d arba vo

31 metų amžiaus Sydney restorano 
kelneris Manuel Jamie Ulpiano teisme 
prisipažino, kad duodamas netikras 
pavardes ir adresus, jis per du su puse 
metų iš valdžios gavo $242,000 
bedarbio pašalpos.

Ulpiano naudojo 37 pavardes ir 
turėjo 37 banko knygutes į kurias 
įnešdavo čekius, gautus iš Socialinio 
apdraudimo žinybos (Department of 
Social Security). į banką įnešęs 
čekius, jis pinigus tuoj išimdavo.
900COOOQOCQCOOOOQOOOOQOOOOOOQOI

SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBUI< į 
SKUBIAI REIKALINGAS

i [. TARNAUTOJAS ARBA ;lį
TARNAUTOJA ;

PAREIGOS: klubo vedėjas]; 
I ! (Secretary-Manager Grade 1), ]![ 

I arba baro vedėjas (Bar Super- jl[ 
! visor), priklausys nuo kandidato ]* 

prityrimo ir noro dirbti. Atlygi- ] Ij 
I rūmas pagal susitarimą. Prašymai ji; 
] turi pasiekti klubą ne vėliau š.m ji Į 
] birželio 15. Prašymus adresuoti: ]i[

CONFIDENTIAL
Board of Directors ;![
Lithuanian Club Ltd., ] ;
P.O. Box 205, ;l;
Bankstown, N.S.W., 2200.

j Dėl smulkesnės informacijos] j 
vakarais galima skambinti klubo j [ 
sekretoriui, tel. (02) 869-2466. j Į
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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. K tveriu 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

Viešnia iš šiaurės
Po ketvirto "malonės prašymo" 

pagaliau buvo leista pasisvečiuoti pas 
savo dėdę B. Stašionį giminaitei 
Daliai. Viešnia atrodo jaučiasi gerai, 
bet palikusi Lietuvoje gražų gegužės 
mėnesio orą, stipriai jaučia Sydnėjaus 
žiemos pradžią.

Inf.
Et i bliote koje

Sydnėjaus klubo Biblioteka praneša, 
kad gauta pardavimui knyga "Petras 
Karuža". Knygoje labai daug nuot
raukų ir aprašymų apie Vilkaviškio 
miestą ir iš ten kilusius tautiečius. 
Leidėjas pataria visiems kilusiems nuo 
Vilkaviškio ją įsigyti.

Bibliotekai truk sta "Tėrviškės ai
dų" komplektui sudaryti 1984 m. šių 
numerių: 2, 12, 13, 24, 26, 38, 40, 42, 
44, 46, 48.

Maloniai prašau tautiečių, prenu
meruojančių "T.A." perleisti minėtus 
numerius bibliotekai, kad galėtumėm 
užbaigti 1984 m. komplektus.

B. Stašionis
Bibliotekos vedėjas

Suareštuojant pinigų prie jo nebuvo 
rasta. Jis sakosi visus pinigus išleidęs.

Teisėjas jį nuteisė septyniems 
metams, su trijų metų minimumu. Po 
to jis bus paleistas už $ 1000 užstatą.

D A VĖ
V A R G O N A MS

Lietuvių Laidojimo Biuras (Funeral 
of Distinction) per mnsg. Meaney 
paskyrė $ 100 auką St. Joachim 
bažnyčiai vargonams įsigyti.

Gegužės 31 mirė Vytautas 
Abarauskas-Victor Abrams, gimęs 
1918.3.14. Paskutiniuoju laiku jis 
gyveno Bankstown priemiestyje.

Birželio 6 jis buvo sudegintas 
Rookwood krematoriume.

Liūdesy paliko dvi dukros ir 
sūnus.

Ilsėkis ramybėje.

Pranešė duktė Dalia Kronberger

SYDNEJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

16-18 EAST TERRACE. BANKSTOWN (TEL. 708-1414* 
KIEKVIENĄ REN KT ADI ENI
(7.30 — 11.30)

ŠOKIAI KLUBE
( K AI N A $3) 

KIEKVIENĄ FENKTADIENI
(6.00 — 8.00) 

SM0RGASB0ARD 
Kaina $ 5 (įskaitant šokius!) 
Šeštadienį, birželio 2 2, 7.30 vai.
klubas rengia tradicinį

JONINIŲ VAKARĄ
Programą atliks "Sūkurys". 
Gros gera kapela 
Įėjimas $ o, pensininkams ir 
studentams $3.

Sydnėjaus Lietuvių namuose
REIKALINGI F A G E L BI NJ N K AT 

LIETUVIU KLUBUI
Lietuvių klubui yra skubiai reika

lingi:
(I) Pagelbininkai prie baro ir kitoms 

pareigoms visomis savaitės dienomis ir 
savaitgaliais, išskyrus antradieniais, 
kada klubas yra uždarytas.

(II) Pagelbininkai taip pat yra 
reikalingi padėti klubo direktoriui 
Pranui Andriukaičiui tvarkyti klubo 
įrengimus ir aplinką.

Visi, kurie norite ir galite paaukoti 
pusę dienos, ar daugiau laiko savai
tėje, Lietuvių klubo išlaikymui, būkite 
malonūs ir skambinkite tel. 708-1414 
reikalų vedėjai Mildai Bukevičienei, 
arba budinčiam 'direktoriui, nurody
dami kokiomis dienomis ir kuriomis 
valandomis jums būtų patogu padėti

FA DEK A

Esu dėkinga visiems žmonėms, prisidėjusiems prie gegužės 13-17 
dienomis Martin Place, OTC pastate, suruoštos 12 tautybių meno parodos.

Tačiau labiausiai dėkoju tiems talkinusiems prie didžiosios vitrinos 
pavertimo į lietuvišką seklyčią.

Ačiū Broniui Geniui už dekoracijas, Kazimierui Belkui už instaliacijas, 
skulptoriui Vladimir Zetkevich už sukūrimą jaunojo figūros, Latvių dramos 
teatrui už tradicinius baldus, Latvių tautodailės grupei už penkis 
manekenus, Antanui Jančiui už verpimo ratelį, Broniui Stašioniui ir 
Danutei Skorulienei už transportą, Elvyrai Belkienei už kelių dienų darbą, 
Marijai Paltanavičienei, Agai Skeivienei ir Adelei Skirkienei už verpimą, 
Jonui Šarkauskaui už fotografijas, Elvyrai Belkienei, Aldonai Jablons
kienei, Sofijai Mauragienei, Martynai Reisgienei, Jūratei Reisgytei- 
Frazer, Veronikai Rušienei, Liudai Stašionienei už lietuviškos tautodailės 
eksponatus.

Jūsų visų parama prisidėjo prie didelio parodos pasisekimo.

Etninių bendruomenių tarybos meno ir kultūros komiteto vadovė.

KtatNSIOGĖ
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY 
Published by the Lithuanian Community 
Publishing Society Ltd.

Čekius ir pašto perlaidas prašome rašyti 
Lithuanian Community PubLSoc.Ltd. vardu.

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

Redaktorius:J. Mašanauskas
P.O. Box 550, Bankstown, 2200.

Administracijos adresas:
P.O. Box 550, Bankstown, 2200 
Administracijos tel. 709 4846 
Prenumerata:
Australijoje metams $ 25
Užsienyje papr. paštu $ 30
Ore paštv. j N. Zelandiją $ 40
Oro paštu kitur $ 55 

klubui. Vakarais galima skambinti ir 
klubo sekretoriui V. Bukevičiui tel. 
869-2466.

V. Bukevičius - sekretorius

atkelta iš 1 psl.
AFGANISTANE

Dauguma dabar Afganistane esan
čių sovietų karių neša sargybas prie 
įvairių karinių ir civilinių įrengimų.

Atėjus vasarai, sovietų armijos 
vadai bandys kiek galima jų daugiau 
pasiųsti prieš laisvės kovotojus. Po 
penkių metų kovos, neatrodo, kad 
Afganistano laisvės kovotojai nebūtų 
pasiruošę juos atremti.

Redakcija rašinius taiso ir skelbia 
savo nuožiūra. Nenaudoti rankraš
čiai negrąžinami ir nesaugomi. 
Norintieji nepanaudotus rankraš
čius atgauti, siųsdami turi pridėti 
sau užadresuotą voką su pašto 
ženklu. Už skelbimų turinį redak
cija neatsako.

Printed by Rotor Ltd.
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