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UŽSIENIO PASAI Užsienio spaudoje
MINISTERIAI KALBA 
VALDININKAI DARO SA

1940 metų birželio mėnesį Sovietų 
Sąjunga okupavo Pabaltijo kraštus. 
Tuo laiku, nors buvo žinoma apie 
Ribbentrop - Molotov paktą, slapti jo 
protokolai, pagal kuriuos buvo pasida
linta įtakos sferomis Rytų Europoje, 
pasauliui nebuvo žinomi. Pasinau
dodama vokiečių užpuolimu Prancū
zijos ir kitų Vakarų Europos šalių, 
Sovietų Sąjunga įžygiavo į Pabaltijo 
valstybes.

Vakariečiai Pabaltijo valstybėms, 
kaip anksčiau ir Suomijai, tuo laiku 
padėti negalėjo. Betgi, dėl Sovietų 
Sąjungos - Vokietijos pakto, įgali
nusio vokiečių karinę akciją Lenkijoje 
ir Vakarų Europoje, Sovietų Sąjunga 
buvo laikoma Vokietijos sąjungininke 
ir Pabaltijo valstybių inkorporavimo į 
Sovietų Sąjungą Vakarų valstybės 
nepripažino.

Ar vakariečiai dar ir dabar nepri
pažintų Pabaltijo valstybių okupa
cijos, jei Lietuva karo eigoje būtų 
pirmiau okupuota vokiečių ir vėliau 
"išlaisvinta" Vakarų sąjungininkės 
Sovietų Sąjungos, galima tik spėlioti.

Pabaltijo valstybių okupacijos ne
pripažinimas ne visados buvo taip 
stipriai akcentuojamas kaip dabar.

Buvo momentų, kada tik per plauką 
buvo išvengta pasikeitimo vakariečių 
nusistatyme. Teherano, Jaltos ir 
Potsdamo derybose Pabaltijo kraštų 
likimas nebuvo keliamas. Iškilo jis tik 
kuriant Jungtines tautas, kada bolše-
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Pranešimas
~ Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetas praneša, kad TAUTOS 
FONDAS PASTARUOJU laiku yra 
gavęs aukų paremti lietuvių jaunimo 
dalyvavimą PABALTIEČIŲ TAIKOS 
IR LAISVĖS RYŽTO ŽYGYJE, 
Skandinavijoje, š.m. liepos 25-31 
dienomis, sumokėdamas dar neužre
gistravusiems, paramos reikalingiems 
jaunuoliams - jaunuolėms, registra
cijos mokestį IŠVYKAI BALTIJOS 
JŪRA, ($ 350).

Paramos reikalingi dalyviai yra 
skubiai prašomi kreiptis į V LIKĄ - 
ELTĄ, prisiunčiant sekantį:

1. Prašymą, nurodantį kodėl finan
sinė parama yra reikalinga ir patvirti
nant, kad dalyvis negauna paramos iš 
kitų šaltinių;

2. įsipareigojimą PABALTIEČIŲ 
TAIKOS IR LAISVĖS RYŽTO ŽY
GYJE dalyvauti visuose organizuo
tuose įvykiuose;

3. Užpildytą naujo dalyvio registra
cijos lapą.

Paramos prašantys turi pasiekti 
Kopenhagą ne vėliau š.m. liepos 25 
ryto (atidaromas susirinkimas įvyksta 
10:30 vai.), ir galės grįžti atgal iš 
Stockholmo rugpjūčio 1 d. iš ryto. 
Kelionę į Skandinaviją ir asmeniškas 
išlaidas dalyviai apmoka patys.

VYRIAUSIAS LIETUVOS 
IŠLAISVINIMO KOMITETAS

V O 

vikai pareikalavo balsavimo teisių 
visoms savo "respublikoms", įskaitant 
ir Pabaltijo valstybes.

Vakariečiai tada "prisiminė" nepri
pažįstą Pabaltijos kraštų okupacijos ir 
Sovietų Sąjungai nepavyko gauti 16 
balsų Jungtinėse tautose, - gavo-tik 
tris: visos Sovietų Sąjungos, Ukrainos 
ir Bielarusijos.

Vėliau, Didžioji Britanija atidavė 
rusams Lietuvos auksą, jį iškeisdama į 
anglų investacijas Lietuvoje.

Pirmaisiais po karo metais kėlimas 
Pabaltijo okupacijos nebuvo popu
liarus nei vakarų vyriausybių sluoks
niuose, nei vakariečių spaudoje.

Laikas nuo laiko Pabaltijo klausimas 
iškildavo, kai vakariečiai norėdavo 
įgelti Sovietų Sąjungai, bet vėl 
dingdavo siekiant įgyvendinti taip 
vadinamą "detente".

Keičiantis sąlygoms ir Sovietų 
Sąjungai rodant vis didesnį agre
syvumą ne tik Europoje, bet ir visame 
pasaulyje, okupacijos nepripažinimo 
klausimas sustiprėjo tiek, kad dabar jį 
pakeisti reikėtų didelių pasikeitimų ir 
vakariečių valdomuose sluoksniuose, 
ir Sovietų Sąjungos politinėje veik
loje.

Abi Australijos pagrindinės par
tijos, būdamos ir valdžioj ir opozicijoj, 
užtikrino Pabaltijo valstybių oku
pacijos nepripažinimo tęstinumą.

Jungtinių Amerikos Valstybių pre
zidentas Ronald Reagan, pami
nėdamas 45-as nepripažinimo meti
nes, birželio 14 paskelbė Pabaltijo 
laisvės diena.

Europos parlamente atvirai kal
bama apie Pabaltijo okupaciją.

Didžiosios Britanijos min. pirm. M. 
Thatcher pakartotinai užtikrina ne
pakeičiamumą savo šalies nusistatymo 
Pabaltijo okupacijos atžvilgiu.

Nors tai Pabaltijo valstybėms 
laisvės ir negrąžina, bet yra jaučiama 
simpatija, kurios susidarymui nemažai 
prisidėjo tose šalyse gyvenantieji 
lietuviai.

Kartais dėl praktiško nepripažinimo 
politikos įrodymo reikia ir pakovoti. 
JAV lietuviai išsikovojo, kad oficia
liuose ten leidžiamuose žemėlapiuose 
būtų rodoma, jog Pabaltijo kraštai 
nėra dalis Sovietų Sąjungos.

Australijos lietuviai, aktyviai re
aguodami į tuo laiku buvusio min. 
pirm. G. Whitlam vienašališką Pabal
tijo valstybių okupacijos pripažinimą, 
paveikė sekusią liberalų vyriausybę 
pripažinimą atšaukti, o vėliau ir iš 
darbiečių vyriausybės išgavo užtik
rinimą, kad nepripažinimas bus tęsia
mas.

Turint savo pusėje ministerius ir 
parlamentą, neturėtų būti ir prob
lemų.

Bet, atrodo, kad arba nevisi 
Australijos valdininkai žino apie savo 
vyriausybės nusistatymą, arba į jį 
nekreipia dėmesio, net iškraipydami 
istorinius faktus.

Melbourne gyvenanti estė, Austra
lijos pilietė, ruošdamasi keliauti

PASIKEITIMAI SOVIETU 
SAJŲ N G OJE

Sovietų Sąjungos komunistų par
tijos generalinis sekretorius Michail 
Gorbačiov savo pozicijas politbiure 
sutvirtino pašalindamas iš jo Grigorij 
Romanov, kuris po Černenko mirties 
įvykusiame posėdyje rėmė ne Gorba
čiov, bet maskvietį Viktor Grišin.

Nors oficialiai sakoma, kad 62 metų 
Romanov buvo atleistas dėl pablogė
jusios sveikatos, bet jis buvo paste
bėtas atostogaujant pietinėje Gruzi
joje. Jis atleistas ir iš centrinio 
komiteto.

Jo vietoje į politbiurą įėjo Gruzijos 
partijos sekretorius, 57 metų Eduard 
Ševarnadze.

Visų Sovietų Sąjungos politinių 
stebėtojų nustebimui, liepos 2 įvyku
siame centro komiteto ir Aukščiausio 
sovieto posėdyje, jo pirmininku buvo 
išrinktas 75 metų amžiaus, ilgus 
metus buvęs užsienio reikalų ministru, 
Andrėj Gromyko, tuom pakeičiant 
Brežnev pradėtą eigą, pagal kurią 
partijos sekretorius buvo ir Aukš
čiausio sovieto pirmininku (valstybės

Kaunas. Laisvės alėja prieš karą

užsienin, padavusi pareiškimą gavimui 
Australijos paso, savo gimimo vietą 
įrašė Tallinn, Estonia.

Didžiausiam nustebimui, naujame 
pase jos gimimo vieta buvo įrašyta 
Tallinn, SUN (Soviet Union). Apie 
padarytą klaidą painformavus pasų 
įstaigą, jai buvo pasakyta, kad ji gali 
kreiptis prašydama žodį SUN (Soviet 
Union) išleisti, bet ESTONIA įrašyti 
negalima, nors ji ir gimė nepriklau
somoj Estijoj.

Toliau besiteiraudama ji sužinojo, 
kad pasų įstaigos naujas kompiuteris 
yra užprogramuotas taip, kad Lie
tuva, Latvija, Estija yra automatiškai 
pakeičiama į SUN (Sovietų Sąjungą). 

prezidentu).
Taip pat visus nustebino Eduard 

Ševarnadze paskyrimas užsienio rei
kalų ministru. Toje srityje jis jokios 
patirties neturi. Tai gali reikšti 
Gorbačiov norą pačiam dominuoti 
užsienio politiką, Ševarnadze palie
kant tik pasiuntiniu, perduodančiu 
savo vado nuomonę. Užsienio reikalų 
politikoje dėlto pasikeitimų nėra ko 
tikėtis, nes savo kopime į partijos 
vadus Gorbačiov buvo stipriai remia
mas Gromyko. Aukščiausio sovieto 
pirmininko pareigos yra daugiausia 
ceremoninės ir Gromyko turės laiko ir 
toliau duoti patarimus užsienio poli
tikos vedime.

Šiuo metu Gorbačiov koncent
ruojasi į vidaus reikalus: korupciją, 
girtuokliavimą, vogimą ir žemą pro
duktyvumą, stengdamasis šias blo
gybes pašalinti įstatymais ir taisyk
lėmis, neatkreipdamas dėmesio į 
komunistinę sistemą, kuri šias blogy
bes iškėlė.

-' Jonas Jakštas

SU SAVO MEILE

Iš tavo gelstančios šalies 
išskrido paukščiai. Dar vilies - 
peizažas tavo dabarties 
gai prie aiškumo priartės - 
lyg lauktum iš kažkur senos 
tau pažadėtos dovanos.

Taip nepastovūs tie daiktai, 
kuriuos tu probėgšmais matai, 
ir taip žvelgi į juos - lyg tu 
stovėtum už tų daiktų.

Bet akys tavo - jau kely. 
Tu virš vienatvės iškyli, 
į vakarus rankas tiesi - 
padebesy, padebesy.

Diena išbėga iš kitos. 
Jos tavo lūkestį kartos. 
Paskui - išdriks lyg pelenai. 
Viltim dar viena pasenai. 
Jau gūžiasi garsai pliki. 
Su savo meile tu lieki.

Iš eilėraščių rinkinio 
"Vien tik pėdsakas"

Vienas iš pasų įstaigos valdininkų 
netgi užgauliai ir įžūliai įrodinėjo, kad 
Talinas yra Sovietų Sąjungoje ir jis 
nemato, kodėl tai neturi būti įrašyta 
pase!

Estei užsispyrus, buvo išduotas 
pasas su teisingai įrašyta gimimo vieta 
ir valstybe.

Australijos pabaltiečių or
ganizacijos turėtų kreiptis į pasų 
įstaigą, atkreipdamos dėmesį į minis- • 
terio pirmininko ir užsienio reikalų 
ministerio pareiškimus Pabaltijo vals
tybių okupacijos nepripažinimo klau
simu ir reikalaudamos jų praktiško 
vykdymo.
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EMILIJA PLATERYTĖ DAINUOJA
Isolda I. Davis

Emilija Platerytė, arba kaip Ency
clopedia Lituanica rašoma Emilija 
Piateraitė, mirė labai jauna, vos 25 
metų amžiaus. Kaip ir Didžioji 
Lietuvos kunigaikštienė ir Lenkijos 
karalienė Barbora Radvilaitė, Emilija 
nespėjo pasidžiaugti gyvenimu. 1831 
metų sukilime ji jau kovojo prieš 
rusus. O kovojo taip drąsiai, kad net j 
kapitonus buvo pakelta. Generolas 
Gelgaudas savo pranešime apie Šiau
lėnų mūšį yra pabrėžęs jos drąsą ir 
šaltakraujiškumą kautynių metu. Su- 
kiiėliams pralaimėjus kovą, daugelis 
karių pasitraukė į užsienį, į Pran
cūziją. Tačiau Emilija, jos pusbrolis 
Cezaris Flateris ir draugė Marija 
Rašanavičiūtė atsisakė bėgti į už
sienį. Jie stengėsi pasiekti Lenkiją, 
kur sukilėliai dar vis priešinosi rusams. 
Tačiau, ligos pakirsta, ji amžinai 
užmerkė savo dideles, išraiškingas 
akis 1831 metais gruodžio 23 - vieną 
dieną prieš taikos ir ramybės Kalėdų 
šventę.

Emilija nebuvo eilinė moteris. Jos 
narsumas ir karštas patriotizmas yra 
stebėtini. Drauge su Prušinskaite, 
Cezariu Flateriu bei savo būriu, net 
kelis kartus nugalėjo rusus. 0 jos 
pulke tebuvo 280 raitų šaulių, 60 
raitų bajorų ir keli šimtai dalgiais 
ginkluotų kaimiečių pėstininkų. Prie
šai buvo žymiai skaitlingesni, geriau 
ginkluoti ir apmokyti ginklų nau
dojime, turėjo didelę persvarą. Mes 
galime tik pasigėrėti tokia meile 
gimtajam kraštui. O gimė ji Vilniuje, 
senoje Lietuvos sostinėje 1806 metelis.

Emilija nebuvo pirmoji savo giminės 
narsuolė. Jos protėvių eilėse buvo 
daug pasižymėjusių karių ir kovotojų, 
pvz., Jonas Flateris, Livonijos mar
šalka ir kariuomenės vadas. Be to, iš 
Lietuvoje gyvenančios Flaterių gi 

minės kilo daug aukštų valdininkų, 
seimo narių ir mecenatų.

Flaterių lopšys buvo Vokietijoje, 
dabartinėje Vestfalijoje. Šių didikų - 
jie turėjo grafo titulą - buvo dvi 
pagrindinės šakos. Vestfalijos šaka 
išmirė 18 šimtmety. Tuo tarpu 
Lietuvos Flaterių palikuonių yra dar 
Lenkijoje, Jungtinėse Amerikos Val
stybėse ir Australijoje. Šios didikų 
šeimos pėdsakus galima atsekti net 
nuo 1180 metų. Taigi, iki Friedrich 
Barbarossa laikų, kai sultonas Sala- 
dinas užkariavo Jeruzalę. Lietuvoje 
tuo metu dar nebuvo iškilęs nei vienas 
valdovas. Tik po 39 metų pirmą kartą 
užtinkame Mindaugo vardą, kaip vieną 
iš lietuvių kunigaikščių, pasirašiusių 
Volinijos sutartį su ukrainiečiais.

Flaterių giminė ir gražiausias jos 
žiedas, jaunoji Emilija, yra puikus 
pavyzdžiai, kaip iš kitur atsikėlę 
svetimtaučiai taip suauga su tauta, 
taip pamilsta kraštą, kad už jį yra 
pasiryžę atiduoti gyvybę. *

Sigutė Trimakaitė dvejus metus 
mokėsi parengiamuose kursuose, po to 
įstojo į Vilniaus muzikos konserva
toriją, kurioje studijuoja spetintus 
metus. Ji pasirinko dainavimą. Lavi
nasi pas docentę Aldoną Kisielienę. 
Sigutės akompaniatorė yra Audronė 
Kisieliūtė. Sigutė ir Audronė dirba 
kartu jau ketvirti metai.

Praeitų metų pabaigoje Armėnijos 
sostinėje Jerevane įvyko M. Glinkos 
vokalistų konkursas. Sigutė su pia 
niste Audrone tame konkurse buvo 
išskirtinai paminėtos: Sigutė tapo 
konkurso laureate, o Audronė pelnė 
diplomą už akompanavimą.

Šįmet Kauno muzikiniame teatre 
įvyko Konservatorijos student ų diplo
minis spektaklis, kuriame dainavo: 
Sigutė Trimakaitė, Asta Zubaitė, 
Antanas Tveraga, Arūnas Malinėnas ir 
Žvainys Ivanauskas.

Sigutė Trimakaitė balandžio mėnesį 
debiutavo Maskvos P. Čaikovskio 
konservatorijos didžiojoje salėje su 
Lietuvos kameriniu orkestru, kuriam 
vadovauja Saulius Sondeckis. . ?-

Sigutė neužilgo baigs konserva
toriją. Jos visas dėmesys skiriamas 
kamerinei muzikai. Šiuo metu ji 
ruošiasi televizijos koncerto progra
moms, kuriose jai akompanuos Audro
nė Kisieliūtė. Koncerto rengėja - 
redaktorė J. Vyliūtė, režisierė G. 
Aleksandravičiūtė ir garso režisierė 
N. Borkengagenienė.

Nors visi pataria Sigutei galvoti 
apie operos teatro sceną, bet jos 
planai susiję su kamerine opera, apie 
kurią jau nemažai metų kalbama 
Lietuvoje.

Studentiškas vasaras Sigutė pralei
džia taip vadinamose folklorinėse 
ekspedicijose, iš kurių atsiveža liau
dies dainų savo repertuarui.

m m

Sigitas Geda 
BUL VI A KASI O 
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Kas tavo mintis, aklas sapnas. 
Akis ar plaukai, ar delnai, - 
Tu klausi, o ką tau atsako 
Ėriukas prieš žiemą, kalnai? 
O visa, kas gyva, greit miršta, 
Tu pats netvariausias esi, 
Vien forma širdies arba pirštų 
Visatos šviesiam spindesy 
Neklausiu aš nieko, o negi 
Užšalo gyvoji širdis 
Ir akys vien vakarą regi, 
Tokių pat spalvų kaip naktis? 
Ir tavo numiręs drugelis 
Nepakelia sparno daugiau? 
Yra dar pasaulyje šalys, 
Kur tavajai sielai jaukiau 
Galėtų kiek būti? Neaišku. 
Ir man juk neaišku, tiesa. 
Vien nuojautų balsas - ką reiškia 
Šio juodalksnio seno šviesa, 
Suspindusi mūsų pasauly? 
Užkūrė pirmasis, kad tu 
Sušiltum joje ir išsaugotum 
Ją laukiančioms sieloms — kitų. - ‘

PRANCIŠKĖLIO DIENA IR NAKTIS
Jurgis Janavičius

t rresi n ys

- Gesintuvus...Taip. Du vidutinius, dviejų ir pusės 
pėdų aukščio, ir vieną mažą, rankinį...Klau
sau?...Ne. Ne savaitei - vienai dienai. Rytoj iš ryto 
mes juos grąžinam...Fasiimam patys. Taip...De
pozitas grynais. Tvarkoj...41 Marie Road, St. Johns 
Pari. Už valandos atvažiuos Mr. Sabukas...Klau
sau?...Sabukas: es-ei-bi-ju-kei-ei-es. Ačiū.

Pranciškėlis padėjo ragelį ir atsivertė storą, ant 
ružavo popieriaus atspaustą "Business Directory".

- Radio. Puslapis vienas vienas du devyni, - 
pasakė jis pats sau, pavedžiojęs pirštu po turinį.

Paskui vėl skambino.
- Labą rytą. Jūs nuomojai "Walkie talkies"?...Sa

kykite, ar tie maži, kišeniniai aparatukai siekia iš 
namo į namą?...Atstumas? Ketvirtis kilometro...Pri
klauso nuo sąlygų...Negarantuojat. O ką reko
menduotum ėt?... Puiku...Tris "Alfa" aparatus 
vienai dienai...Šiandien. Kiek?...Svetimos kišenės 
jums, atrodo, nė kiek negaila...Suprantama. Ir 
biznieriui reikia gyventi... Imam. Kaip gi. Tris 
naujus... G erai. Vienuoliktą valandą. Iki pasimatymo.

Bededant ragelį atgal į vietą, telefonas ėmė 
burzginti Pranciškėliui tiesiai po ranka.

- Alio. Išmiegojot?...Tai nors tiek. Dolekienė jau 
išvažiavo?... Tuščiom rankom?... G erai. Žiūrėk! Tu 
dabar mauk į St. Johns Park. Adresas: 41 Marie 
Road. Paimk tris gesintuvus - du didesnius ir vieną 
mažą. Žmonės ten tavęs jau laukia. Sumokėk 
depozitą grynais. Gesintuvus, įdėjęs į mašiną, 
uždenk, kad iš lauko nesimatytų Gyventojas 
tepasilieka vietoje. Pasakyk jam, kad nepaleistų 
kiemo iŠ akių. Ypatingai priekinio. Jis gali, jei ūpas, 
išeiti į kiemą, pjauti žolę ar šiaip ką dirbti...Dar 
vienas dalykas! Dabar, prieš išvažiuodamas, 
pirmiausiai išvežk mašiną į gatvę. Žiūrėk tik, kad 
mašina nbūtų visai tuščia. Glove box" dangtelį prie 
vairo palik atidarą, taip pat ir užpakaiuiį bagažą. 
Išvežęs mašiną į gatvę, grįžk vėl atgal į namą, lyg ką 
užmiršęs būtum. Neskubėk. O grįždamas iš namo 
prie masinos, eik. kaip Dolekienė, tuščiomis 
rankomis. Iš St. Johns Parko atvažiuok tiesiai 
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DETEKTYVINE NOVELE 
pasmane...Dienoraštis paslėptas?...O.K. Iki.

Per pusę padalintam bloknoto puslapy Pranciškėlis 
įrašė kryželį, šį kartą "M" raide pažymėtoj pusėj. 
Sekančiam lape jis Išbraukė žodžius "Walkie talkie" 
ir "gesintuvai", o virš pastabos "Seržantas 
Me Avery" smulkiom raidėm pridėjo "Jurkelis - 
Butičius ir rūbai". Ir tada jis pasiliko sėdėti prie 
stalo, pro langą žvelgdamas į platų, lig pat horizonto 
marguojanti miesto vaizdą. Durys į balkoną buvo 
praviros. Iš ten girdėjosi kikiliukų bruzdėjimas. 
Pranciškėlis buvo susimąstęs. Ankstį rytą, Pranciš
kėliui tik ką atsikėlus, jam skambino jo senas 
pažįstamas superintendentas Thomie. Klausė ar 
Pranciškėlis labai užimtas, ir sakė, kad būtų gerai, 
jei jis dar šią savaitę rastų laiko atvažiuoti pas jį.

- Darbai ir reikalai ant šios žemės niekad 
nesibaigia, ar ne. Frank, - pasakė superintendentas 
atsisveikindamas.

* * *

- Išeini? Bet. Vytai, man neramu dėl tos Dolekio 
knygos. Ar ne geriau būtų paslėpti ją kur nors kitur? 
Kiekvieną kartą, kai padedu ką ant stalo, man 
atrodo, kad knyga kris ant grindų.

Dolekio dienoraštį Sabukas buvo užkišęs už prie 
virtuvės stalo apačios vinutėmis prikalto kartoninės 
batų dėžutės dangčio.

- Sugalvojai geresnę vietą?
- Taip. Hooverį.
- Dulkių siurblį! Gerai.
Sabukas palindo po virtuvės stalu ir ištraukė 

dienoraštį. Sabukienė, tuo tarpu, atidarė dulkių 
siurblį.

Maišelis viduj pilnas dulkių, cinu iškratyti, - 
pasakė jinai.

Nejudink. Palik kaip yra. Vietos užteks, o 
popieriams dulkės nepakenks.

Sabukas sulenkė dienoraštį išilgai per pusę, užkišo 
už neatkabinto dulkių maišelio, uždėjo siurblio 
dangtį ir užspaudė knopkutes.

- Dabar man daug ramiau, - nusišypso jus vyrui 
pasakė Sabukienė.

Sabukas mirktelėjo jai atgal viena akim.
- Skubu, - kalbėjo jis, - reikia išvežti mašiną į 

gatvę ir pasitarti su gyventoju. Paskui važiuoju į St. 
Johns Parką. Iš ten - tiesiai pas Pranciškėlį. Planed 
šiam popieriui ir vakarui dar, atrodo, nėra aiškūs.

- Pietum grįši?
- Nežinau.
- Ilgai neužtruk. Nors žinau, kad neturėčiau 

nerimauti, bet šiandien aš nesijaučiu saugiai.
- Nesirūpink, Fele. Viskas bus tvarkoj.
Sabukas išvežė mašiną į gatvę, kalbėjosi su 

gyventoju, nubėgo iki krautuvių, grįžo, vėl kalbėjosi 
su gyventoju ir tada, mostelėjęs ranka pro jį 
stebinčiai Sabukienei, išėjo į gatvę. Apžiūrėjęs savo 
"bombą", jis išvažiavo į St. Johns Parką.

Po jo išvažiavimo raudonas pašto sunkvežimėlis 
sustojo netoli namo. Iš jo išlipo keturi vyrai, vilkį 
pašto ir telegrafo departamento kombinezonais su 
raudonais lopeliais virš viršutinės kišenaitės, ir 
ėmėsi darbo. Jie atkasė, patikrino ir vėl užkasė po 
žeme išvestų telefono linijų inspekcijos taškus. 
Vienas iš jų su kibirėliu rankoje, pasibeldė pas 
Sabukus vandens paryčių arbatai. "Ačiū, ponia, mes 
turime savo valdišką primusą", atsakė jis Sabu
kienei, pasisiūiusiai užkaisti jiems vandens virtuvėje.

Kol vyrai iš pašto dirbo gatvėje, gyventojas sukosi 
apie namus. "Apsivilkęs kombinezonu su raudonu 
lopeliu ir aš patapčiau pašto darbininku", šlavinė
damas cementinį takelį ir priekinius laiptelius, 
burbuliavo jis sau po nosimi.

* * *
Bus daugiau"
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Kai 1940 birželio 14 Lietuvos 
vyriausybė priėmė sovietų (teiktą 
ultimatumą, jau sekančią dieną visais 
keliais ir keleliais i mūsų krašto 
gilumą ėmė slinkti Raudonosios ar
mijos daliniai. Ūžė raudonarmiečiais 
prikimšti sunkvežimiai, dundėjo di
džiuliai tankai ir tačankos, ant iš
vargusių ir gauruotų arkliukų risnojo 
garsioji raudonoji kavalerija. Lietuvos 
padangę drebino šimtai didelių ir 
mažesnių lėktuvų. Nepraėjus nė porai 
dienų, visa Lietuva pateko į bolše
vikines reples. Lietuvių tauta, tartum 
stabo ištikta, bejėgiškai stebėjo šį 
antplūdį ir nepajėgė suprasti ar tai 
realybė, ar tai tik košmariškas sapnas.

Kauną, mūsų laikinąją sostinę, 
politinio ir kultūrinio gyvenimo cent
rą, pirmieji tankai ir juos lydėję 
sunkvežimiai, pasiekė birželio 15 
ankstyvą popietę. Tankai sukinėjosi 
visuose skersgatviuose ir prie minis
terijų bei kitų valdžios centrinių 
įstaigų. Paprastai tuo laiku judri ir 
linksma gatvėse vaikštinėjanti pra
eivių minia, išvydusi šį netikėtą ir 
nelauktą vaizdą, tartum suakmenėjo. 
Nutilo kalbos ir klegesys, žmonės 
ištysusiais veidais ir lyg stiklinėmis 
akimis spoksojo į besisukinėjančias ir 
kurtinanti triukšmą keliančias plie
nines pabaisas ir iš sunkvežimių 
kyšančius veidus. Kur ne kur iš šios 
tylios minios iššokdavo pavieniai ar 
būreliais jauni žydai ir ant tankų ir 
sunkvežimių mesdavo puokštes gėlių, 
parodydami, kad jie laukė nekviestų 
įsibrovėlių.

Po pirmo pritrenkiančio įspūdžio, 
praeiviai ėmė atsikvošėti ir grįžti į 
realybę. Daugelio akyse sužvilgo 
ašaros. Net ir rimtų pagyvenusių vyrų 
veidais nusidriekė srovelės, kurių jie 
net nebandė nušluostyti.

Palengva minia pradėjo skirstytis į 
namus. Įprastisnės vakaro pramogos 
nebetraukė. Ir žmonės tyliai slinko, 
tartum piligrimai, nuleidę galvas, 
susikaupę, bijodami pakelti akis, kad 
kartais neužkliudžius besišypsančio 
veido. Šypsojosi gal tik tie reti gėlių 
mėtytojai, bet jų buvo taip maža, kad 
jie nepajėgė pakeisti bendros nuotai
kos.

Slinkau kartu su minia. Kojos tokios 
apsunkusios, lyg po ilgos, varginančios 
kelionės. Kažkas viduje degino ir 
lenkė žemyn. Bandžiau išsitiesti, bet 
neberadau jėgų. Sielvartas buvo toks

ATSIMINIMAI IR MINTYS
BIRŽELIO

TRĖMIMŲ PROGA

gilus, kad, rodos, imsi ir balsu 
pravirksi, kai pilnai suprasi, kad šį 
vakarą buvai liudininku Lietuvos 
valstybės laidotuvių ir, kad tai 
lietuvių tautos naujos vergijos pra
džia.

Tačiau kiekvienas asmeniškas ar 
visų bendras skausmas, gyvenimo 
nesustabdo. Taigi ir po šių pirmųjų 
Išgyvenimų jis vėl ima judėti, tik jau 
mums neįprasta vaga. Kasdieninės 
demonstracijos, "seimo" rinkimai, 
išsiuntimas delegacijos į Maskvą 
"saulės parvežti", įjungimas Lietuvos 
į "broliškų respublikų" šeimą ir viso 
krašto sovietizacija stumte stūmė visą 
tautą į nusiminimą ir neviltį.

Susitikdami su patikimais draugais 
kartais apsvarstydavome būklę, į 
kurią pateko mūsų tauta. Kai kas 
bandė guostis, prisimindami Hitlerio 
kėslus, kad gal bolševikinė okupacija 
bus mažesnė blogybė už naciškąją. 
Girdi, mes esame kultūriniai prana
šesni už rusus ir šie nepajėgs mūsų 
taip greit suvirškinti kaip vokiečiai.

Viešpatie, kokie mes buvome naivūs 
ir kaip mažai tepažinome bolševikinę 
tikrovę. Bet ilgai laukti neteko.

Lygiai už metų nuo bolševikų 
įsiveržimo į Lietuvą, 1941 metų 
birželio 13 dienos ankstyvą rytą visais 
Lietuvos keliais ir keleliais vėl ėmė 
dundėti rusų sunkvežimiai. Tik šį 
kartą jie buvo prikimšti ne raudonar
miečiais , bet lietuviais. Bolševikų 
surengtas sąmokslas apėmė visą 
Lietuvą, tolimiausius ir nuošaliausius 
jos kampelius. Vienu laiku buvo 
įvykdytas bolševikų slaptas planas 
išrauti iš gimtųjų pastogių niekuo 
nenusikaltusius, tik bolševikams ne
pageidaujamus lietuvius.

Be jokio įspėjimo, jie buvo užpulti 
savuose namuose, ramiai besiilsį po 
dienos darbų. Paskubomis, dažniausiai 
per vieną valandą, ištisos šeimos, 
pradedant naujagimiais-baigiant sene
liais, turėjo pasiimti kuklų bagažą, 
kurį sudarė maistas ir apranga ir lipti 
į sunkvežimius. Šautuvais ir durtuvais 
ginkluoti enkavedistai viduje ir iš 
lauko budriai saugojo, kad nė vienas 
šeimos narys nepasišalintų.

Taip prasidėjo moderniškoje žmo

nijos istorijoje negirdėtas ir neprakti
kuojamas nekaltų žmonių trėmimas, 
atidengęs taip reklamuojamą ir visam 
pasauliui peršamą sovietinę moralę ir 
sovietinę kultūrą.

Didžiausios deportacijos buvo pra
vestos Kaune. Rytą, kaip paprastai, 
skubinau į tarnybą. Joks pavėlavimas 
nepateisinamas. Tai kriminalinis nusi
kaltimas - sabotažas. Per metus šios 
drausmės jau buvome išmokyti. Staiga 
gatvėj pastebiu kariškus sunkve
žimius, prikimštus civilių žmonių: 
vyrų, moterų ir vaikų. Visa jų 
vilkstinė rieda geležinkelio stoties 
kryptimi. Pagalvojau, galbūt kokia 
nors įmonė, rūpindamasi liaudies 
"gerove", savo tarnautojus ir darbi
ninkus veža papiknikauti. Bet mane 
stebino apsiašaroję moterų veidai, 
verkiantys vaikai ir tartum apstulbę 
vyrai. Viename sunkvežimyje matau 
su šeima savo įstaigos bendradarbį, 
kuris liūdnai pamojuoja ranka ir 
nutolsta.

Instinktyviai stabteliu. Eiti ar 
grįžti namo. Staiga susivokiu, kad nuo 
savo likimo nepabėgsi ir dar labjau 
paspartinu žingsnius. įstaigoj randu 
bendradarbius išsigandusius, sumi
šusius ir sužinau visą baisią tiesą. Vos 
pradėjus darbą, sušaukiami visi tar
nautojai į salę ir iš direktoriaus 
sužinome, kad šią naktį Lietuva 
apvalyta nuo "nepageidaujamo ele
mento". Girdi, į Sovietų Sąjungos 
gilumą perkeliami visokie speku
liantai, prostitutės ir bendrai liaudies 
priešai. Likusiems nėra ko būkštauti ir 
jie dar su didesniu atsidavimu turi 
dirbti savo darbą. Čia pat direktorius 
perskaito rezoliuciją, kurioje reiš
kiama padėka sovietinei vyriausybei 
už jos rūpinimasį liaudies gerove. 
Baigęs skaityti rezoliuciją, direk
torius pats pirmas smarkiai ploja, jam 
karštai pritaria kadrų viršininkas. 
Skirstomės prie savo pareigų, bet 
darbas krenta iš rankų, sunku 
susikoncentruoti. Vieni iš kitų suži
nome įvairiausių smulkmenų apie 
praėjusios nakties enkavedistų siau
tėjimą mieste.

Po darbo kai kurie skubina į 
geležinkelio stotį, kur ant šalutinių 

bėgių stovi keli ešalonai gyvuliams 
gabenti vagonų. Prie rampos vis dar 
atvyksta suvėlavę sunkvežimiai su 
žmonių kroviniu. Enkavedistai juos 
paskubomis sugrūdo į vagonus. Prie 
šių ešalonų prisiartinti neleidžia 
durtuvus atstatę kareiviai, tartum ten 
viduje būtų pavojingi laukiniai žvėrys. 
Iš vagonų vidaus sklinda dejavimas, 
maldos ir verksmas. Bet į tai 
sovietiniai sargybiniai nekreipia dė
mesio. Tai neliečia ir nejaudina 
sovietinio žmogaus moralės ir sąžinės. 
Ten viduje liaudies priešai ir jie kalti 
todėl, kad juos tokiais paženklino 
"neklaidingoji" komunistų partija. Jie 
pasmerkti sunaikinimui ir turi žūti.

Taip prasidėjo lietuvių tautos 
genocidas, tebesitęsiantis ir šiandien. 
Gal ne toks masinis ir ne tokiom 
grubiom formom, bet visą laiką 
neišleidžiant pagrindinio tikslo, anks
čiau ar vėliau sunaikinti lietuvių 
tautą ir jos žemes apgyvendinti 
tikraisiais sovietiniais žmonėmis - 
rusais.

Šiais ir pokario metų trėmimais 
bolševikai bandė įbauginti ir palaužti 
tautos moralę, išvežant aktyviausią 
elementą, palikti tautą be' vadų, ją 
nutildyti, ir niekam negirdint ir 
nežinant, galutinai pribaigti. Tačiau ir 
"neklaidingoji" partija nedavertino 
lietuvių tautos atsparumo ir jos 
troškimo gyventi laisvėje. Jų grubus 
elgesys lietuvių tautos ne tik nepa- 
krikdė, bet ją sukonsolidavo, apjungė 
ir uždegė negirdėtą patriotizmą. Tai 
įrodė apie dešimt metų užtrukęs 
ginkluotas pasipriešinimas, išsivystęs 
viešas ir slaptas disidentinis judėjimas 
ir beveik desėtkas periodinių po
grindžio leidinių, kurių ir visagalė 
KGB nebepajėgė sulikviduoti. Viso
kiais būdais persekiojama katalikų 
bažnyčia ne tik nenutildyta, bet vis 
drąsiau ir viešiau išeina kovoti už savo 
teises. Šioj kovoj, su mažom išimtim, 
kovoja visa tauta, surasdama šimtus 
būdų prie šios rezistencijos vienaip ar 
kitaip prisidėti.

Kada visos tautos likimas dedamas 
ant ašmenų, neturime ir mes išeivijoje 
būti pasyviais stebėtojais, ar ten 
kovojančios tautos kritikais. Paban
dykime bent mintimis atsidurti jų 
vietoje. Tuomet ir mes surasime sau 
vietą šioje rezistencijoje.

J.R.

KAS ESAME? Sulikviduotas fabrikėlis
Tautiškumo ir

Diskusijose jaunuolis paklausė ku
nigo: ar yra nuodėmė pasirinkti kitą 
tautybę?

Mamytės, išgirdusios šį klausimą, 
ėmėsi įrodinėti, kad Dievas leido 
jaunimą gimti lietuviais ir esanti 
Dievo valia, kad jie tokiais išliktų. 
Galbūt jaunieji suprato mamyčių 
gerus norus ir, nenorėdami jų pykinti, 
tik vėliau pareiškė, kad Dievas davė 
jiems lietuvius tėvus ir Dievo valia 
leido jiems gimti ir augti svetimuose 
kraštuose. Jei mamytės yra teisingos, 
tai gal Dievo valia klysta.

Tada ir tėveliai įsikišo sakydami, 
kad melstis savo kalba yra privaloma 
ir kad prigimties esą negalima 
pakeisti; kaip juodasis negali pasi
daryti baltuoju, taip lietuvis australu 
ir t.t. Esą iš lietuvių tėvų negali gimti 
nelietuvis. Lietuvis tautybę gauna 
gimdamas ir todėl jis pirmiau yra 
lietuvis, o tik paskui krikščionis. Jo 
nuomonę rėmė mamytė aiškindama, 
kad ji su Dievu angliškai nesusi
kalbanti, nors ji moka angliškai 
melstis. Be to, savo vyrui tik 
lietuviškai galėjusi prisipažinti, kad jį 
myli.

Šį tautiškumo ir religijos mazgą 
atrišo teologas paaiškindamas, kad

Religijos ryšys.

tautybė nėra paveldima, kaip kūno 
spalva. Jei tautybė būtų paveldima, 
jei lietuviais gimtume, tai negalėtume 
nutautėti. Tautybė yra daugiau negu 
įgyti tautiški bruožai. Tautybė yra 
sąmoningas priklausymas tautai. Dėl 
to tautybė remiasi ne prigimtimi, bet 
kilme, auklėjimu, kalba, kultūra, 
solidaria ištikimybe, kurioje yra ne
mažai apsisprendimo. Kadangi tau
tybė nesiremia nekintančia pri
gimtimi, tai netikslu sakyti, kad 
Dievas mus sutvėrė lietuviais. 0 kas 
liečia maldos prievolę, tai melstis yra 
religinė pareiga, o melstis lietuviškai 
yra tautinė pareiga.

Tautiškumas ir religija yra savaran
kiškos vertybės, apsireiškiančios 
žmogaus veikloje. Nuo jo pasau
lėžiūros priklauso, kurią vertybę jis 
stato aukščiau. Abi jos yra viena kitą 
papildančios. Tai galima pastebėti iš 
tautiškumo ir religijos darnaus ryšio 
emigracijoje. Turime Amerikoje jau
nimo namus, Australijoje lietuviškas 
pamaldas, bažnytinius chorus ir sek

madienio mokyklas. Šių dviejų ver
tybių vienybėje yra mūsų stiprybė ne 
tik emigracijoje, bet ir pavergtoje 
Lietuvoje.

NARSI TARYBINĖ MILICIJA KUR
ŠĖNUOSE SULIKVIDUOJA MARŠ
KINIŲ FABRIKĖLĮ

Kinijos vyriausybė šiandien įvairiais 
būdais skatina privačią iniciatyvą ir 
ima naudoti "kapitalistinius" meto
dus. Vilniuje ar Kuršėnuose, kaip ir 
Maskvoje, privati iniciatyva tebėra 
"nuodėmė" už kurią baudžiama. Kaip 
informuoja Tiesa (1985 bal. 12), tai 
neseniai patyrė broliai Antanas ir 
Julius Šimberevičiai, Kuršėnuose 
įsteigę marškinių ir baltinių fabrikėlį. 
Jų veikla baigėsi, kai milicininkai 
vieną ankstų rytą sustabdė raudonus 
Žigulius, skubančius Rygos link. 
Bagažinėje rasti 84 Šimberevičių 
gamybos marškiniai, o Juliaus Šim- 
berevičiaus "kotedže" - dar dides
nės gaminių atsargos.

Prie savo gaminių, kaip pvz. prie 
marškinių kišenėlės, Šimberavičiai 
prisūdavo spalvotą juostelę su savo 
firmos pavadinimu - "Montana". Kaip, 
esą, aiškino broliai gamintojai, dalis 
Lietuvos vartotojų ieško rinkoje 
etiketės, "ypač jei ji užsienietiška, 
firminė". Nors kartais aiškiai matyti, 
kad džinsai "Vilkaviškio darbo", bet 
jeigu jiems ant sėdynės uždėta 
"Vranalpr" etikptA kai kuria nirkaiai 

už tokius džinsus turgelyje pasirengę 
kelis kart daugiau sumokėti - rašo 
pasipiktinęs "tarybinis žurnalistas" 
Sigitas Blėda.

Įsteigę Kuršėnuose savo fabrikėlį, 
broliai Šimberevičiai jame įdarbino 
savo šeimyną. Ten plušo jų motina ir 
"niekur nedirbanti" jos marti. Nuo 
nekviestų pašaliečių fabrikėlį saugojo 
vilkšunis. Kol visa tai sustabdė 
"tarybinio teisingumo" ranka: "Už 
siuvimą be verslo pažymėjimo" abu 
broliai buvo nubausti piniginėmis 
baudomis. Kaip Maskvoje, taip ir 
Kuršėnuose! 0 Kinijos komunistinė 
valdžia tokį karą prieš privačią 
iniciatyvą jau nutraukė...

(ELTA)

SVAJONIŲ
PLOKŠTELĖ

Australijos lietuvių jaunimo sąjun
gos remiamos vokalinės grupės "SV A- 
JONĖS" plokštelė jau baigiama ga
minti ir visuomenei bus pristatyta 
Melbourne, per koncertą įvyksianti 
pradžioje rugpjūčio.

Plokštelės pristatymas užbaigs sėk
mingas "SVAJONIŲ" gastroles po 
A uot-naliisi
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JUOZAS GRUODIS
A. Binke viči ūtė- GuOiuvienė

šįmet sueina 100 metų nuo kompo
zitoriaus Juozo Gruodžio gimimo.

J. Gruodis gimė 1884 m. Lietuvoje, 
varganoje beturčio trobelėje netur
tingo staliaus šeimoje, Bradėsių 
kaime, žavingose Sartų ežero apy
linkėse. Nuo pat vaikystės juto savyje 
pašaukimą į muziką. Pats pramokęs 
elementarių bažnytinių giesmių var
gonavimą, tapo vargonininku. Be to, 
gamtos apdovanotas puikiu baisu, 
užsidegė tapti operos dainininku, 
bet... prievartaudamas savo gražų 
balsą, dainuodamas be tinkamos 
vokalinės mokyklos jį pervargino ir... 
prarado vi siems laikams. Tuomet 
nutarė pasukti pianisto keliu. C ia vėl 
jo tykojo nauja nelaimė: gavęs pirštų 
sąnarių uždegimą, turėjo palaidoti ir 
pianisto viltį...

Atrodo lyg pati lemtis būtų jį 
palaipsniui pašaukusi į tikrą muzikos 
sritį. Pasuko kompozicijos keliu. 

.1915-16 m. jis jau Maskvos konserva

MIRUSIEJI
Netekome dr. Izidoriaus Kauno

Vienas po kito mūsų vyresnės 
kartos akademikai pradeda keliauti 
ton kelionėn, iš kurios niekas ne
grįžta...

Birželio 22 Melbourne, po ilgos ir 
vargingos senatvės ligos, mirė dr. 
Izidorius Kaunas, sulaukęs 83 metų.

Dar būdamas Marijampolės gimna
zijos suoie jau žinojo kam jis nori savo 
gyvenimą pašvęsti ir kaip gali būti 
naudingas savo artimui ir savo 
numylėtai tėvynei Lietuvai. Jis buvo 
gilus patrijotas, tad nenuostabu, kad 
su tvirtu pasiryžimu pradėjo studijuoti 
mediciną, kurią baigė 1930 Vytauto 
Didžiojo Jubiliejiniais metais, įsigy
damas medicinos gydytojo diplomą.

Dr. I. Kaunas gimė 1902.4.7 
Suvalkijoje, Baiseliškių kaime, pasitu
rinčio ūkininko šeimoje. Baigęs uni
versitetą jis buvo paskirtas Vilka
viškio apskrities gydytoju, o vėliau ir 
Vilkaviškio ligoninės vidaus ligų 
skyriaus vedėju.

1944 metais su šeima pasitraukė 
Vokietijon, o prasidėjus emigracijai, 
pasirinko Australiją, į kurią atvyko 

torijos studentas, pasinėręs į kompo
zicijos mokslo gelmes. Grįžęs į 
Lietuvą gauna švietimo m-jos stipen
diją ir išvyksta į Leipcigo konserva
toriją, kurioje išbūna nuo 1920 iki 
1924 metų. Ten tobulinasi įvairiose 
muzikos meno srityse. Tie keturi 
Leipcige praleisti metai buvo lemtingi 
ne tik jam vienam, bet ir pačiai 
lietuvių muzikai, nes jie subrandino 
žymųjį mūsų muzikos kūrėją. Ten jis 
atrado savitą komponavimo būdą. 
Leipcigo konservatorija suformavo jį 
kaipo rimtą akademinį kompozitorių, 
kurio kūryboje atsiskleidė lietuviška, 
tautinė dvasia.

Grįžęs į Lietuvą išvystė šakotą ir 
aktyvią veiklą. Keletą metų dirigavo 
Kauno Operos teatre. Profesoriavo 
konservatorijoje, buvo vienu laiku ir 
jos direktoriumi. Organizavo dainų 
šventes, rašė muzikos klausimais 
spaudoje. Parašė virš šimto instru
mentinių muzikos veikalų, keletą 
simfonijų, baletą "Jūratė ir Kastytis", 
daug dainų chorui ir solo.

Tragiškomis dienomis iš tėvynės 
nepajudėjo, liko Lietuvoje. Čia galima 
pacituoti jo žodžius, kuriuos su dideliu 
liūdesiu ir nusiminimu pasakė savo 
muzikos draugui, komp. K.V. Banai
čiui: "Esu nusprendęs niekur nesiju
dinti. Jaunesniems - tai kas kita, o aš 
jau esu 60 metų ir be sveikatos. 
Neturiu jėgų ir energijos, kad iš naujo 
pradėt kurti gyvenimą svetimam 
krašte".

Likęs Lietuvoje dėstė studentams 
kompozicijos mokslą. Vienos pamokos 
metu 1948 m. mūsų žymiojo lietuvių 
muzikos kūrėjo širdis nustojo plakusi. 
Mirė eidamas 64-sius metus.

Juozo Gruodžio 100 metų gimimo 
sukaktis yra plačiai atžymima Lietu
voje. Jo vardu Kaune pavadinta gatvė 
ir muzikos mokykla, kurią jis kadaise 
įsteigė.

1949 metais. Įsikūrimo metai, kaip ir 
visiems lietuviams buvo nelengvi, bet 
intensyvus darbas dar daugiau dr. 
Izidorių paskatino siekti savo užsi
brėžto tikslo. Jis buvo pirmasis 
lietuvis daktaras, kuris išlaikė valsty
binius egzaminus, įsigydamas prakti
kos teises atidaryti savo kabinetą. 
Kiekvieną sekmadienį, prie Šv. Jono 
bažnyčios, šventoriuje jis duodavo 
savo patarimus ir išrašydavo daugybę 
receptų... Domėjosi bendruomenės 
gyvenimu atvykdamas į įvairius susi
rinkimus, minėjimus, priklausė lietu
vių gydytojų draugijai, buvo senas 
ateitininkas - sendraugis, bei Gyvojo 
rožančiaus brolijos narys.

Paskutinieji keieri metai dr. Izido
riui buvo sunkoki, teko daugelį kartų 
lankytis ligoninėse, kur gydytojų, 
žmonos ir artimų draugų rūpesčiu jis 
jautėsi gerai, kol jo išvargintas kūnas 
iškeliavo amžinybėn.

Liūdesy paliko žmona Regina ir 
dukra Irena Tamošaitienė su šeima.

R.Š.

Au5ra" RAŠYTOJAI LIETUVOJE
A. Samanius 

(Istoriniai bruoželi)

Rašytojai, kaip ir visi kiti T. 
Sąjungos piliečiai, yra pavergti tiek 
fiziškai, tiek dvasiškai. TSRS ne 
valstybė tarnauja žmonėms, o at
virkščiai. Todėl rašytojai privaio 
rašyti tik tai, kas reikalinga valstybei. 
Rašytojo laisvė, net gyvybė priklauso 
nuo valdžios malonės.

Pirmasis Lietuvos rašytojų pavergi
mo periodas buvo 1940-1941 m. Jau 
tada į Sibiro platybes buvo ištremti 
rašytojai: A. Gricius, L. Sakalinis- 
Žukauskas, A. Steponaitis, V. Bičiū
nas ir kiti.

Antrasis rašytojų pavergimo perio
das, kuris tęsiasi iki mūsų dienų, 
prasidėjo raudonosioms ordoms 1944 
m. vasarą vėl įsiveržus į Lietuvą. 
Tačiau sutelktinai ir atvirai rašytojai 
pradėti terorizuoti nuo Lietuvos 
rašytojų pirmojo suvažiavimo, kuris 
įvyko 1946 m. spalio 1-2 d. Vilniuje, 
šis suvažiavimas buvo sušauktas 
apsvarstyti VKP (b) CK nutarimui ir 
A. Ždanovo pranešimus dėl žurnalo 
"Zvezda" ir "Leningrad”.

Suvažiavimo pradžioje buvo išklau
sytas K. Preikšto pranešimas, kuriame 
buvo puolami daugelis rašytojų. B. 
Sruoga buvo iškoneveiktas už knygą 
"Dievų miške" (kaip "visai netiku
sią") (žiūr. "Už tarybinę literatūrą", 
1974 m., p. 23, toliau - UTLL), ir net 
už nepriklausomybės metais išleistą 
eilėraščių "Rinktinę", kuri esanti "iš 
esmės ne kas kita, kaip buožinės, 
buržuazinės Lietuvos garbinimas" 
(UTLL, p. 24). A. Miškiniui kliuvo už 
"Pergalėje" (1946 m., nr. 11) išspaus
dintą eilėraštį "Ruduo". Labai K. 
Preikštui nepatiko eilėraščio frazė, 
sakanti, kad "nurims Atlantas ir 
Pacifikas". Anot K. Preikšto, A. 
Miškinis yra "Smetonos ir jo režimo 
garbintojas bei tarybinės santvarkos 
šmeižikas" (UTLL, p. 25). J. Paukš
telis buvo išvanotas už "Pergalėje" 
(1946 nr. 1) išspausdintą romano 
ištrauką "Praeitis", V. Mykolaitis- 
Putinas buvo išbartas už blaškymąsi 
"tarp dviejų aušrų", atseit, tarp 
buržuazinės ir tarybinės santvarkos.

Gavo pylos ir vadinamieji tyleniai, 
slapstęsi už vertimo darbų: S. 
Aglickas, V. Katilius, R. Mackonis, J. 
Petrulis ir kiti. O.J. Graičiūnas net 
buvo pavadintas "atsiprašant rašy
toju" (UTLL, p. 29).

Iš tuometinių jaunųjų rašytojų 
labiausiai suniekintas E. Miežela itis. 

D R. IZIDORIUI KAUNUI

mirus, jo žmoną Reginą, dukterį Ireną su šeima ir gimines, gilaus 
liūdesio valandoje nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

Elena ir Izidorius Jonaičiai

A.A. Dr. Izidoriui KAUNUI

mirus, jo žmoną Reginą, šeimą ir gimines nuoširdžiai užjaučiame gilaus 
skausmo valandoje ir kartu liūdime.

Soc. Globos Moterų D-ja Melbourne

Šeimos gydytojui ir kaimynui

A.A. D R. I. KAUNUI

mirus, p. Reginai Kaunienei ir dukrai Irenai su šeima reiškiame 
užuojautą.

Mašanauskai

Už 1946 m. išleistą eilėraščių rinkinį 
"Tėviškės vėjas" K. Preikštas pava
dino E. Mieželaitį, kaip ir J. Graičiūną 
"atsiprašant poetu". Spaudoje, apra
šant suvažiavimo eigą, K. Preikšto 
mesta E. Mieželaičiui frazė "atsipra
šant poetas" buvo praleista, nemi
nima. Šį E. Mieželaičio pažeminimą 
daugelis jau pamiršę, tačiau jo 
neužmiršo E. Mieželaitis. "Nakties 
drugiuose" (1966 m., p. 5-6) ir kitose 
lyrinėse publicistikos knygose E. 
Mieželaitis vis dar aprauda tą K. 
Preikšto įžeidimą.

Smarkiai pulti ir kiti jaunieji 
rašytojai. E. Matuzevičius buvo der
giamas už eilėraštį "Baltiją" ("Lite
ratūra ir menas", 1946 rugsėjo 1 d., 
nr. 6, p. 2), A. Vengris už eilėraštį 
"Kareivio sugrįžimas" ("Lit. ir me
nas", 1946 m. rugsėjo 15 d., nr. 8, p. 
3), Alf. Bieliauskas už apysaką 
"Naktis prieš ataką" ("Jaunimo gre
tos", nr. 6). Smarkiai buvo išplūstas K. 
Kubiliauskas už pirmosios bolševi
kinės okupacijos metais paskelbtą 
satyrą "Eltesera".

Daug piktų žodžių kliuvo tuometi
niam grožinės literatūros leidyklos 
direktoriui V. Drasdąuskui už J. 
Basanavičiaus surinktų "Lietuviškų 
pasakų", P. Vaičiūno "Rinktinę", K. 
Borutos "Baltaragio malūno" ir kitų 
knygų išleidimą. Be to, suvažiavimo 
rezoliucijoje buvo neigiamai įvertinta 
S. Čiurlionienės poema "Skraidantys 
ežerai".

Po K. Preikšto pranešimo tą pačią 
dieną ir kitą dieną kalbėjo rašytojai.

Jaudinanti, įsimintina buvo V. 
Mykoiaičio-Putino kalba, pasakyta 
spalio 2 dieną. Iš tribūnos, specialiai 
atsigręžęs į suvažiavimo prezidiumą, 
jis taip pasakė: "Kaip jūs kovojate už 
savo idėjas, taip aš galiu kovoti. Kaip 
jūs sėdėjote kalėjimuose, taip ir aš 
galiu sėdėti". Paskui dar pridūrė: 
"Mano ir taip jau amžius nebeilgas". 
Šie Mykolaičio-Putino žodžiai spau
doje - nebuvo paskelbti.

Labai arogantiškai, įžūliai suvažia
vime elgėsi P. Cvirka. Spalio 2 d., 
kalbėdamas iš tribūnos, labai puolė už 
nerašymą šlubą rašytoją A. Kielą ir 
netgi kaip pasakė: "Vaikšto, atsipra
šant su lazda". Tiesa, kažkas iš 
prezidiumo replikavo P. Cvirkos 
adresu, už tuos žodžius net buvo 
subartas.

(Bus daugiau)

Mano tėvelio gimnazijos draugui

A.A. D R. I. KAUNUI

mirus, brangias p. Reginą Kaunienę, dukrą Ireną, mielus žentą Vytą ir 
anūką Algį nuoširdžiai užjaučiame šioje skausmo ir netekimo valandoje.

Vida Kabailienė su šeima
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I KELIONĖ Į CENTRĄ
JURGIS JANAVIČIUS 

’ Tęsinys
( 4 )

Marioj buvo daug judėjimo ir dulkių. 
Saulė leidosi. Elektrikai, stogdengiai, 
stiklioriai krovė įrankius į savo 
mašinas; jie dirbo prie naujo motelio 
statybos. Urgzdami ir linguodami, 
kaip bokštai ant guminių pamatų, prie 
vartų į "Camping grounds" artėjo 
aukšti autobusai. Už tamsaus langų 
stiklo baltavo turistų veidai.

Benzino pilstytojas buvo piktas ir 
irzlus. Vaikščiodamas nuo vieno 
čiaupo prie kito, jis aptarnavo iš karto 
tris mašinas. Šalia benzino stoties 
pakelėj ant žemės sėdėjo keturi 
aborigenai, vilkį kaubojiškais marški
niais ir plačiomis skrybėlėmis - 
stockmenai: darbininkai didžiuose 
galvijų ūkiuose. Jie dirba dažniausiai 
raiti, o kai, ilsisi dažnai įpuola bėdon 
dėl gėrimo, azartinių lošimų, moterų.

Naujo motelio pagrindinė dalis jau 
buvo gatava. Jolanta nuėjo sužinoti ar 
dar yra neužimtų kambarių nakvynei. 
Ji ilgai neužtruko.

- Žinai kiek jie nori?
- Kiek?
- Penkiasdešimt du dolerius už 

kambarį arba šešius dolerius už plynos 
žemės plotelį palapinei.

Mes lėkėm toliau.
Saulėje blykstelėjo sidabrinis an

tenos stiebas - nauja policijos 
nuovada. Šalia jos du nauji namai, 
dengti plieniniais (klip-lock) stogais. 
Geležinkelis. Ant vagonų dar neiš
krauti traktoriai, volai, ir buldozeriai 

naujo plento statybai. Plentas bus 
gatavas 1988-tais. Marioj tada užeis 
nauji laikai. Bet, gal būt, jie jau yra 
atėję.

* * *

Naktį praleidom tarp sidabrinės 
mulgos krūmų, puskilometrį nuo kelio.

Stuart Highway netoli Marios

Dalį bagažo sukrovėm ant stogo. 
Nuleidau atramą užpakalinės sėdynės, 
pripūčiau matracus ir ištiesiau juos 
mašinoj.

Išsivirėm vakarienę.
Sutemus staigiai atšalo. Bet mašinoj 

po antklodėm buvo šilta ir gera.
Po kurio laiko keletas galvijų praėjo 

pro šalį. Sustojo. Girdėjosi kaip jie, 
palengva gromuliuodami, malė dan
tim. Po pusiaunakčio kažkas trenkė į 
stogą. Pelėda ar koks kitas naktinis 
paukštis. Šiaip jau naktis praėjo 
ramiai.

» » »

Persiritant per aukštumas į šiaurę 
nuo Marios, prieš mus atsivėrė platus 
vaizdas. Rytuose peisažą dominavo 
staigiais iškirpimais pažymėtos, tam
siai violetinės keteros (Allucartinnina 
Hills ir Mount Misery), vakaruose - 
Chambers Bluff plokštikalnis ir, toliau 

į vakarus, grandis kalnų, vardu 
Everard Ranges.

Sustojom pasižvalgyti.
Nuo violetinių keterų rytuose 

aidėjo dingo šunų staugimas. Ploni, 
balkšvi debesys palengva slinko dan
gumi. Bet oras aplink mus nejudėjo ir, 
kai staugimas nutildavo, buvo labai 

tylu.
Važiuojant toliau, šalia kelio pa

kartotinai gulėjo semitreilerių par
trenkti galvijai. Varnai tupinėjo 
aplink išpurtusius, dvokiančius kūnus. 
Danguje juodi ereliai suko plačius 
ratus.

Australijos ereliai - didingi paukš
čiai. Apie juos iš savo 'Svajų amžiaus' 
(Dreamtime) aborigenai iš lūpų į 
lūpas perdavė, tokią legendą:

"Bunjil, didysis erelis, sukūrė kal
nus, lygumas, upes, gyvulius, vabz
džius ir žmones. Ir jis išmokė žmones 
kaip sugyventi, kaip pasidaryti ginklus 
medžioklei, kaip išsilaikyti ant žemės.

"Bunjil turėjo dvi žmonas ir sūnų, 
vardu Binbil, kuris buvo vaivorykštė 
kurios antrasis lankas buvo jo žmona. 
Kai Bunjil baigė kūrimo darbą, jam 
pabodo ant žemės. Tada jis sušaukė 
savo šeimą ir kreipėsi į šarką Bellin- 
bellin, kuri prižiūrėjo vėjus, saky
damas: "Atidaryk maišus ir išleisk 
vėjus laukan!" Bellin-beliin atidarė 
vieną maišą. Pakilęs vėjas pūtė, kad 
net medžiai griuvo, bet Bunjil tarė: 
"Neužtenka. Paleisk juos visus!" 
Bellin-beliin atidarė visus maišus ir 
vėjas tada pakėlė Bunjilą ir visą jo 
šeimą aukštai į dangų. Jie pasiliko 
gyventi danguje ir naktį jie spinksi 
kaip žvaigždės."

Apie pusę vienuoliktos kirtom 
skersai sausą Marayato upės vagą. 
Posūkiai, stambus žvyras, akmenys, 
pasakiškų formų eukaliptai ir paskui 
vėl lėkštos lygumos su pavieniais, 
raudonai apdulkėjusiais korkmedžiais.

( Bus daugiau)

IŠDAVIKŲ DARBYMETĖ
Prieš dešimt metų amerikietis John 

Barrow parašė 600 puslapių vadovėlį 
apie Sovietų Sąjungos saugumo komi
teto - KGB (Komitet Gosudarstvenoj 
Bezopasnosti) veiklą. Bet šiuo vado
vėliu, atrodo, mažai kas naudojasi, nes 
šįmet USA vyriausybė labai susirūpino 
savo vidaus saugumu, kai buvo suimti 
keturi USA karo laivyno atsako- 
mingose pareigose dirbantieji unifor
muoti tarnautojai: J.A. Whitworth, J. 
Walker, jo sūnus Michael ir jo brolis

ME L B O U R N O IR ADELAIDĖS 
AUSROKU SUSIRINKIMAS

Birželio 15 Melbourne susirinko 
buvusieji Kauno "Aušros" gimnazijos 
mokiniai paminėti paskutinės nepri
klausomos Lietuvos laidos jubiliejų. 
Tą pačią dieną sovietų armijos 
daliniai įžengė į Kauną. Dalyvavo 
Genė Babickaitė - Straukienė, Elė 
Bernatavičiūtė - Matiukienė, Vida 
Bražėnaitė - Vaitiekūnienė, Valė 
Juozapavičiūtė - Bladzevičienė, Ma
rytė Mašanauskaitė - Sąženienė, 
Regina Sirjatavičiūtė - Umbražiū- 
nienė, Elvyra N agulevičiūtė - Šeme- 
tienė, Jonė Zelenkevičiūtė - Žitkevi
čienė ir Jurgis Zaikauskas.

Aušrokai ir svečiai. Sėdi iš kairės:G. Straukienė, M. Sąženienė, J. 
Zaikauskas, J. Žitkevičienė, E. Šemetienė. Stovi J. Žalkauskienė, 
V.Vaitiekūnienė, V. Bladzevičienė, E. Matiukienė, R. Sąženis ir R. 
Umbražiūnienė.

Arthur. Jie yra kaltinami USA karo 
laivyno paslapčių vogimu ir pardavi
nėjimu Sovietų Sąjungai. Tuo pačiu 
laiku skundžiamasi, kad USA geriausi 
kompiuteriai, kurių išvežimas į komu
nistinius kraštus draudžiamas, yra per 
Švediją patekę į Sov. Sąjungą.

USA karo laivyno paslapčių išda
vikai savo dirbą dirbo per dešimtį 
metų ir, manoma, kad jie galėjo 
perduoti Sovietų Sąjungai povan
deninių atominių laivų, išsikėlimo

Dalyvavo ir aušrokų svečiai: Jonė 
Žalkauskienė, D. Sąženytė ir Romas 
Sąženis.

Gauta sveikinimai iš I. Poželaitės - 
Davis, P. Matiuko ir A. Šleževičiūtės - 
Adomėnienės.

Tai nepirmas aušrokų susirinkimas 
Melbourne. Teisingai išsireiškė susi
rinkimo organizatorė M. Mašanaus
kaitė - Sąženienė, kad "Aušrokai yra 
vieni iš tokių buvusio mokslo įstaigos 
mokinių, kurie jaučia ryšį vieni 
kitiems ir priklausomumą savo " Alma 
mater".

jz 

laivyno ir ginklų, ryšių ir taktikos 
paslaptis, nes jie ten dirbo, mokė 
kitus, lankėsi bazėse ir už paslapčių 
perdavimą gavo užmokestį.

Vienas iš jų pats pasidavė policijai, 
o kiti trys buvo J.Walker žmonos 
įskųsti. Taigi, pačių amerikonų sunie
kintoji ČIA (Central Intelligence 
Agency) čia neparodė savo galybės, 
kurios nebuvo matyti, kai komputeriai 
keliavo per Švediją į Sovietų Sąjungą.

Tiesa, Gynybos sekretorius C.Wein
berger paskyrė komisiją išdavystės 
nuostolius surašyti. Tuo tarpu Sovietų 
Sąjungai yra kur kas lengviau nuo 
pažangos neatsilikti, kai patys ameri
konai padeda su savo jau išbandytais 
išradimais. Jai nereikia net daryti 
išlaidų tyrinėjimams. Prieš 45 m. 
Stalinas šypsojosi, kai amerikiečiai 
gyrėsi stebuklingais ginklais. Šypsosi 
šiandien ir Gorbačiov, kai su ameri
koniškais komputeriais jo radarų 
aparatai pajėgia greitai lėktuvus 
pastebėti ir atominius šaudymo gin
klus tiksliau ir greičiau nutaikinti.

SOVIETŲ BANDYMAS ĮSIGYTI BA
ZĘ VAK.VOKIETIJOS ŠIAURĖJE

Balandžio 17 Sydney Morning 
Herald tilpo straipsnis, užvardintas: 
Nato susirūpinęs dėl sovietų projekto 
įsteigti Baltijos jūroje geležinkelių- 
laivų ryšį (rail-ferry).

Vak. Vokietija tarsis su sovietais 
dėl įrengimo minėto ryšio iš Klaipėdos 
uosto per Baltijos jūrą (640 km. 
ruožu) į Šlezvig-Holštein šiaurinę 
dalį. Projektas kainuotų tarp 200-400 
milijonų US doleriais. Šlezvig-Holš- 
tein valstija to pageidauja, nes 
susilpnėjus žvejybai ir laivų statybai, 
nedarbas pakilo iki 13%.

Sovietai nori tam tikslui įsigyti 
nuosavą uostą Veik. Vokietijos šiaurė
je.

Vak. Vokietijos laivyno žinovai 
įspėja, kad toks projektas graso 
saugumui, nes tuo būdu būtų sudary
tos geros sąlygos sovietų šnipinėjimui.

KGB džiaugiasi šitokia paslapčių 
rugiapjūte, nes amerikonai nepasižymi 
dideliu patriotizmu, nors ranką prie 
širdies pridėję gieda savo himną, bet 
savo dievu laiko dolerį. Be to, KGB 
turi Amerikoje savo bendroves, biu
rus, agentus, kurie teisėtai atlikinėja 
įvairius patarnavimus. Tuo tarpu ČIA 
tokių įstaigų Sovietų Sąjungoje 
neturi.

Vakarų demokratijos pačios save 
naikina, pasiduodamos KGB užma
čiomis ir dėmesio nekreipdamos į 
Sovietų Sąjungos veržimąsi į Vakarus. 
Nei Afganistano likimas jų, atrodo, 
nejaudina. Kai prez. Reagan gražiais 
žodžiais užpultuosius užtaria, jo 
Teisingumo departamento Speciali 
tyrinėjimo įstaiga (OSI) bendra
darbiauja su KGB.

Savaime aišku, kad šitokia Ame
rikos laikysena nepadidina pasiti
kėjimo jos karine galybe, o taip pat 
moraline laikysena.

ja.
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ADELAIDE
SVAJONĖS

Adelaidės lietuviai birželio 15 
išklausė "Svajonių" koncerto. Nors 
buvo šaltas vakaras, bet salė buvo 
pilna klausytojų. Nutilus paskutiniams 
aidams, pajutau lietuviškos dainos 
šilumą. Nesu muzikos kritikė, bet. 
manau, kad Birutė, Virginija ir Zita 
turėjo ilgai dirbti ir daug laiko 
paaukoti iki pasiekė dainų perdavimo 
tokį aukštą lygį.

Dainos buvo įvairios: estradinės, 
liaudies ir raudos. Dainų perdavimas 
malonus; dainininkių vaiduose šypsena 
ir nuoširdus žvilgsnis. Be to, jos net 
keturis kartus pakeitė suknias ir 
viskas vyko labai sklandžiai, be jokių 
ilgesnių pertraukų. Apranga graži ir 
derinosi prie jų jaunų veidų ir dainų.

Malonu, kad šį vakarą suorganizavo 
Adelaidės jaunimas. Matosi, kad 
jaunimas rūpinasi artėjančiu VI-uoju 
Pasaulio lietuvių jaunimo kongresu, 
nes visas koncerto pelnas paskirtas

TRĖMIMŲ MINĖJIMAS
Lietuvių tauta savo ilgoje ir 

sudėtingoje istorijoje niekuomet ne
prarado tokios didelės savo tautos 
dalies, kaip kad 1940 metų birželio 
mėnesį, kai okupantai rusai per porą 
dienų išgabeno į Sibiro mirties 
stovyklas dešimtis tūkstančių lietu
vių. Šiai tautos katastrofai gali 
prilygti nebent kelis kartus Lietuvą 
nusiaubęs maras. Bet ir ši epidemija 
nepadarė mūsų tautai tokių milžiniš
kų nuostolių žmonėmis. Per visus 
trėmimus Lietuva neteko apie pusės 
milijono lietuvių. Tai milžiniškas 
nuostolis mažai tautai, kaip mes.

šios, beveik mirtinos žaizdos, mes 
niekuomet nepajėgsime užmiršti. Ir 
visuomet su liūdesiu prisiminsime 
mūsų brolių patirtas kančias ir 
pažeminimą. Kur be būtume m, tėvy
nėje ar išeivijoje, prisimindami anuos 
liūdnus įvykius, kartu prisiminsime ir 
savo įsipareigojimą rūpintis tautos 
ateitimi.

Priminti šiuos liūdnuosius įvykius, 
Adelaidės Baltų taryba kasmet suruo
šia įspūdingą minėjimą miesto rotu
šėje. Šiais metais į minėjimą atsilankė 
apie tūkstantis žmonių, kurių tarpe, 
be pabaltiečių, dalyvavo apie porą 
šimtų iškilių australų: parlamentarų, 
kultūrininkų, visuomenininkų, žurna
listų, miesto burmistras ir federalinis 
ministras imigracijos ir etniniams 
reikalams C. Hurford, kuris buvo 
pagrindinis kalbėtojas.

Malonu, kad aukštas pareigas 
einantys australai neatsisako mūsų 
reikalus paremti, nes ne visuomet jie 
suvokia mus ištikusią tragediją.

Minėjimą atidarė Baltų tarybos 
pirmininkas H. Lomp, nušviesdamas 
kodėl mes čia susirinkome. Po to 
jungtinis choras pagiedojo Requiem 
Sibiro vergų stovyklose žuvusiems ir

M. K. Čiurlionis
Birželio 28, 8 vai. klausėmės M.K. 

Čiurlionio muzikos, perduodamos iš 
radijo stoties 2 MBS - FM. Tą 
nuostabią valandėlę suteikė mums 
Rūta Kavaliauskaitė, parinkdama kai 
kurias kompozicijas iš Čiurlionio 
muzikinio kūrybinio palikimo, suside
dančio iš 250 kompozicijų pianinui, 
styginiams instrumentams, simfoni
niam orkestrui ir chorui.

R. Kavaliauskaitė programą pra
vedė ypatingai gerai: taisyklinga 
anglų kalba, malonus balso tembras, 
nesistengimas daug kalbėti pranešant 
tik kompozicijų pavadinimus, prie 
Čiurlionio pavardės prijungiant jo 
garsųjį titulą: tapytojas.
KXTi<xt klm O<7 1AOCH n c* 

tam tikslui.
Koncertą pravedė Sietynas Kubi

lius. Scena gal buvo per daug kukli; 
kabojo tiktai Jaunimo sąjungos ženk
las ir gėlės. Pats ženklas jau gerokai 
apdėvėtas, matyt dažnai naudojamas.

Klausytojų prisirinko gana daug ir 
namažaį jaunimo, bet vistiek galėjo 
būti žymiai daugiau.

Visi mes turime kuo skaitlingiau 
lankyti ruošiamus jaunimo parengimus 
kongreso reikalams. Nors iki kongreso 
dar yra nemažai laiko, bet nepaju
sime, kai kongresas bus jau čia pat, 
todėl reikia stengtis kuo geriau jam 
pasiruošti, kad vėliau nesigailėtume, 
kad permažai dirbome. Mes privalome 
visi ir visur dalyvauti ir remti 
kongreso ruošos darbus, kad galėtume 
ramia sąžine pasakyti, jog dirbome 
kiek galėjome ir pajėgėme.

Dėmutė Baltutytė

įnirusiems pabaltiečiams prisiminti.
Po pertraukos buvo išpildyta plati 

meninė programa. Pirmieji pasirodė 
estai: K. Auvaart - fleita ir K. Reid - 
gitara pagrojo porą estų liaudies 
dainų. Pora dainų padainavo estų 
jungtinis choras, vadovaujamas diri
gentų Laine Helm ir Lembit Harm. 
Lietuviai pasirodė su solistu P. 
Račkauskus, kuris padainavo porą 
liaudies dainų. Jungtinis choras, 
vadovaujamas dirigentės G. Vasi- 

•liauskienės, padainavo taip pat dvi’ 
dainas. Vakarą prieš, Lietuvių na
muose koncertavusios mūsų šaunio
sios "Svajonės" - solistės V. Bruožytė 
ir B. Kymantienė ir pianistė Z. 
Prašmutaitė padainavo irgi dvi dainas. 
Tai buvo vienintelės programos atli
kėjos, kurias publika iškvietė antrą 
kartą išeiti į sceną.

Latvių mišrus choras, vadovau
jamas A. Kronitis padainavo porą 
dainų. Čelistas J. L a urs pagrojo pora 
kūrinių ir latvių jaunimo kanklių 
ansamblis "Ausma" pagrojo keletą 
liaudies meliodijų.

Tenka pasidžiaugti, kad visa meni
nė programa buvo aukšto meninio 
lygio ir galėjome didžiuotis prieš 
australus savo kultūra. Labai įspūdin
gai atrodė jungtinis pabaltiečių miš
rus choras, išsirikiavęs scenoje puoš
niais tautiniais rūbais ir be priekaištų 
sugiedojęs visų trijų tautų himnus.

Minėjimas užsitęsė virš poros va
landų. Po minėjimo svečiai australai ir 
dalis pabaltiečių susirinko svečių 
kambaryje, kur prie stiklo vyno buvo 
pasidalinta minėjimo įspūdžiais.

Turime būti dėkingi Baltų tarybai, 
kuri kasmet suorganizuoja tokį sudė
tingą ir kultūringą minėjimą.

Adelaidiškis

Sydnejiškiai Rūtai Kavaliauskaitei 
reiškia gilią padėką už tokio aukšto 
stiliaus kūrybinį renginį, suteikiantį 
garbę visiems lietuviams. Dėkodami 
drįsta ir prašyti vėl kada surengti 
tokią valandėlę, kuri muzikos mylėto
jams suteikia estetinį pasigėrėjimą.

Kitos didelės lietuvių kolonijos, 
kaip Melbourne ir Adelaide turėtų 
suruošti tokias pat Čiurlionio muzikos 
valandėles ir jas perduoti Australijos 
radijo bangomis. Nėra jokios abejonės, 
kad Rūta Kavaliauskaitė tuo reikalu 
suteiktų naudingas informacijas.

m m

LITUANISTINIAI KURSAI 
Pradedančių ir pažengusių 

klasė
Kodėl aš 
lietuvi ų

Aš paklausiau savo vyrą: "Kas tu 
esi?". Jis man atsakė: "Aš esu 
lietuvis". Tada aš paklausiau: "O kas 
yra mūsų šuniukas?". Mano vyras 
pasakė: "Jis yra taip pat lietuvis". 
Tada aš paklausiau savo vyrą: "Kodėl 
reikia mūsų sūnui žinoti, kad jis yra 
lietuvis?". Vyras man atsakė: "Jam 
reikia žinoti savo istoriją, tada jis 
geriau supras ateitį".

Tada aš pagalvojau, jeigu mano 
sūnelis yra lietuvis, tai jam reikia 
kalbėti lietuviškai. Bet kas jį pa
mokys? Tėveliai yra geriausi moky
tojai. Mūsų Jonukas labai gerai kalba 
angliškai, kadangi mes kalbame ang
liškai namie. Todėl Jonukas kalbės 
lietuviškai, jeigu mes kalbėsime lietu
viškai namie. Aš nemoku lietuvių 
kalbos. Todėl man reikia mokytis 
lietuviškai. Tada aš galėsiu kalbėtis 
lietuviškai su savo vyru ir aš galėsiu 
padėti savo vyrui mokyti Jonuką, 
mūsų šuniuką. Mūsų šeimoje bus

Abiturientų klasė
SUSITI KI MAS

Ištrauka iš Brazytės - Bindo- 
klenės knygos "Viena pasaulyje"

" Išaugęs ir pasikeitęs, bet kartu vis 
dar toks vaikiškas”. Taip pagalvojo 
Vita sėdėdama teatro seilėje, kai 
atpažino savo seniai matytą pažįs
tamą Mikutį scenoje. ^Jis buvo šokėjas 
ir šoko tame pačiame spektaklyje, 
kuriam Vita buvo sukūrusi kostiumus. 
Mikutis buvo labai talentingas šokėjas 
ir buvo gavęs porą pasiūlymų vaidinti 
muzikiniuose filmuose ir buvo net 
sudaręs sutartį su teatro vadoybe 
dešimčiai metų.

Vita nuskrido mintimis į pirmą jų 
susitikimą. Mikas buvo šešiolikos 
metų, kai gavo mažą rolę muziki
niame pastatyme. Tuo pačiu laiku 
Vita irgi dirbo tame teatre. Mikas 
buvo atvažiavęs iš kažkokio provin
cijos miesteliuko ir miestas jam 
pasirodė nesvetingas ir labai, labai 
didelis. Tai buvo ir jo pirmas 
atsiskyrimas nuo savo tėvų, draugų ir 
pažįstamų bei saugios aplinkos. Kai 
jie susitiko teatre, Vita jau buvo 
tapusi neoficiali jaunesniųjų spektak
lio dalyvių globėja. į tą jaunimo būrelį 
Vita įjungė ir Mikutį. To būrelio nariai 
klausdavo Vitos patarimų ir paprastai 
susirinkdavo kieno nors bute pasikal
bėti prie pyragaičių ir kavos puodelio.

Paskui, kai spektaklis pasibaigė, 
Mikutis neteko darbo, nes jo kont-

VI T O S BUD

Ištrauka iš Brazytės - Bindokienės 
knygos “Viena pasaulyje"

Kai Vita turėjo problemų ar 
nepasisekimų, ji prašė Dievo pagel- 
bos. Ji vengė kalbėtis su tėvais ar 
draugais, nes manė, kad jie jos 
nesupranta. Kartais ji norėjo verkti, 
bet žinojo, kad geriau nuo to 
nepasidarys. Vitos būde matome daug 
prieštaraujančių bruožų, kuriuos ban
dysime panagrinėti.

Kai dr. Tomas jai paskambino, Vita 
buvo labai patenkinta. Betgi, kai jis 
pradėjo sakyti, kad jis ją mylėjo - Vita 
nutilo. Ji nežinojo ką atsakyti. Ji 
nenorėjo Tomo užgauti. Jis buvo 
mielas žmogus, bet Vita jo nemylėjo.

mokausi 
kalbos?

harmonija.
O kokia man nauda iš lietuvių 

kalbos mokymosi?
Aš atsiminiau savo vaikystę. Mano 

tėvas buvo vokietis, o motina anglė. 
Vokiečių kalbos negirdėjau savo tėvų 
namuose. Dabar man gaila, kad aš 
neišmokau vokiškai kalbėti. Aš neno
riu, kad mano sūnus prarastų savo 
tėvo kalbą. Man patinka lietuvių 
kalba, kadangi ji yra labai graži kalba. 
Aš mėgstu pasikalbėti su žmonėmis 
šeštadieniais, A LB savaitgalio mo
kykloje. Man labai patinka lietuviškas 
maistas, todėl mes dažnai ateiname į 
Lietuvių namus. Man atrodo, kad 
lietuvių kalbos mokymasis man padės 
geriau ir tiksliau išsireikšti anglų 
kalboje. Tas yra labai gerai.

Kaip matote, man yra didelė nauda 
iš lietuvių kalbos mokymosi.

Margaret Pocienė (3-čius metus 
mokosi liet, kalbos).

S U IMLI K U C I U

rakte "... nebuvo užtikrintas neribo
tas darbo tęstinumas" (psl. 157).

Miko nusivylimas buvo didelis ir 
skaudus. Jis pasiliko gyventi mieste, 
nes nebenorėjo grįžti namo. Vitai 
teko išklausyti jo problemas ir bandyti 
jam kaip nors pagelbėti. Po kiek laiko 
ji gavo laišką iš savo pažįstamo 
režisieriaus, kuris jos prašė "... 
pasidairyti talentingų jaunuolių nu
matytam spektakliui". Vita tuoj pat 
pasiūlė tą darbą Mikui. Pastarasis 
išvažiavo į New Yorką pilnas vilčių. 
Kaip vėliau paaiškėjo, jis buvo 
priimtas ir dalyvavo spektaklyje. Po to 
Mikučio artistinė karjera jau buvo 
užtikrinta.

Po tiek mėtų pamačiusi Miką 
scenoje, Vita labai susijaudino ir jai 
paaiškėjo, kad "... Nė vienas žmogus 
nėra sala, esame visi vieni kitų 
reikalingi". Tad šis susitikimas buvo 
lyg ir kelrodis Vitos gyvenime. 
Dažniausiai ji teigdavo, kad jai 
nereikia nei draugų, nei tautiečių ir 
manė, kad pasitikėjimas savimi gali 
visas kliūtis nugalėti. Po susitikimo su 
Mikučiu, jai pasirodė, kad žmonės 
nėra sutverti vienišam gyvenimui, ir, 
kad kiekvienam reikia žmogiškos 
šilumos.

Anita Baltutytė, 12-tos klasės 
mokinė

BRU O 2 AI

Iš kitos pusės,būti jo žmona nebuvo 
bloga idėja. Tomas buvo garsus, turėjo 
daug draugų ir įtakingų pažįstamų, o 
tas jai gedėtų daug padėti teatro 
darbe. Betgi svarbiausia , jis buvo 
turtingas. Jei ji už jo ištekėtų, 
nebeturėtų jokių rūpesčių nei prob
lemų. O be to jis buvo amerikietis. 
Vita taip norėjo būti amerikiete ir 
priklausyti tam kraštui.. Vita pradėjo 
materialistiškai galvoti ir nagrinėti 
tokių vedybų pliusus ir minusus.

Staiga jai šovė mintis. 6 ką 
pasakytų tėvai? Ar tėvai galėtų 
susitaikinti su faktu, kad jis buvo 
išsiskyręs su savo žmona? Dr. Tomas 
r ■
Nukelta į 7 psl.
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KLUBAS IR BENDRUOMENĖ
Melbourne Lietuvių klubo namai 

tarnauja ne tik nariams bet ir 
kiekvienam lietuviui, gyvenančiam 
visoj Australijoj.

Klubo namai, dar kitaip vadinami 
Lietuvių namai, t.y. 44-50 Errol st., 
N. Melbourne yra klubo narių nuosa
vybė, išlaikoma klubo narių ir kai 
kurių dosnių ne narių, kurie mirdami 
palieka klubui pinigų. Tokių yra 
nedaug; reikia tikėtis, kad atsiras 
daugiau.

Nariai yra tų namų šeimininkai. 
Žinoma ne visi nariai yra vienodai 
prie tų namų prisidėję.

Klubo namų pirkimo pradžia buvo 
labai varginga. Daugelis narių daug 
prisidėjo pinigais ir darbu. Pionieriai,

Lituanistini ai kursai
Isoldos I. Davis straipsnelyje (M.P. 

Nr. 24) apie lituanistinius kursus buvo 
išleista viena eilutė. Dalis straipsnio 
turėtų būti:

"Džiugu taip pat ^pranešti, kad i 
Lietuvių kalbos komitetą buvo pa
skirtos kelios jaunesniosios kartos 
mokytojos, būtent Emilija Dryžienė, 
Laisvė Daugalienė ir Regina Pranc- 
kūnaitė - Campbell..."

Atkelta iš 6 psl.

nebuvo lietuvis. Jis nekalbėjo lietu
viškai! Kaip ji galėtų tėvams paaiš
kinti, kodėl nori už jo ištekėti ir 
atsisakyti savųjų? Aišku, tėvai gal ir 
neklaustų. Jie ją labai mylėjo, 
nežiūrint to, kad buvo jų jau beveik 
atsižadėjusi. Ar ji galėjo tėvams 
padaryti dar tokį nemalonumą?

Vita staiga nebežinojo kaip elgtis, 
ką daryti. Jai būtinai reikėjo su kuo 
nors pasikalbėti.

Birutė Stalbaitė, 12-tos klasės 
mokinė

Pirmos Kalėdos 
New Yorke

Ištrauka iš Brazytės - Bindokienės 
knygos "Viena pasaulyje"

Kalėdos jau buvo arti. Visas 
miestas buvo linksmas ir puošnus. Tai 
buvo Vitos pirmosios Kalėdos New 
Yorke. Vitai buvo sunkoka nupirkti 
visai šeimai dovanų. Aišku, tėvams ji 
nesunkiai surado labai brangių dova
nų, lyg norėdama tuo išpirkti nera
šymo nuodėmę. Broliui irgi surado 
puikią dovaną - šachmatų lentą su 
senoviškom figūrom. Brolienei, kurios 
Vita nemėgo, nupirko blizgančią 
apyrankę ir auskarus. 0 brolio 
vaikams? Ką jiems nupirkti? Vita 
nuėjo į žaislų krautuvę ir ten ji gavo 

•naudingų patarimų. Dovanų net ir 
nereikėjo pačiai siųsti - tai atliko 
krautuvė.

Kūčių vakarą Vitai reikėjo dirbti 
klube. Prieš eidama į darbą ji 
paskambino mamai. Mama pralinks
mėjo išgirdusi Vitos balsą. Vita 
papasakojo jai apie savo darbą ir, kad 
neužmirš nueiti į Bernelių mišias. Ji 
žinojo, kad mamai tai patiks. Staiga 
Vita suruko: "Mama, kodėl man 
nerašai?" Motina atsakė, kad ji nėra 
labai raštinga, bet kodėl jos Vitulė 
neatsakydavo į Ramunės laiškus? Vita 
nenorėjo motinos užgauti ir jai 
pasakyti tiesą. Po kelių minučių 
turėjo atsisveikinti su mama, nes jai 
reikėjo ruoštis į darbą. Staiga Vitai 
pasidarė labai graudu. Ji jautėsi 
tolstanti nuo tėvų, nuo praeities, nuo 
jų globos ir užuovėjos. 0 vis dėlto ji 
taip norėjo išmėginti savo nuosavus 
sparnus.

Lina Jablonskytė, 12-tos klasės 
mokinė 

kurie pradėjo kurti klubą, niekuomet 
nebus užtenkamai įvertinti, bet jie to 
ir nereikalauja. Jie turi pasitenkinimą 
atlikę gero, susipratusio lietuvio 
darbą.

Dabar mes galime didžiuotis mūsų 
namais, kurie yra galbūt milijono 
dolerių vertės. Tai yra nemažas 
turtas, bet tai nereiškia, kad jų 
išlaikymas daugiau mums nekainuoja.

Namų išlaikymas kas kart daugiau 
ir daugiau reikalauja pinigų. Klubo 
valdyba yra įpareigota tom išlaidom 
surasti pinigų, o taip pat turėti šiek 
tiek ir atsargai.

Mes visi žinome, kaip sunku 
dabartiniais laikais sutelkti lėšas, 
reikalingas namų išlaikymui. Kartais 
nuostabu, kad kai kurios mūsų 
organizacijos nenori atsilyginti už 
savo parengimams naudojamas patal
pas.

Kultūriniams parengimams, ypač 
jaunimui, salės duodamos veltui.

Reikia atsiminti, kad viršuj esan
tieji trys kambariai yra duoti naudotis 
bendruomenei veltui. Jų- išlaikymas 
klubui yra nuostolingas, nes net pvz., 
už sunaudotą elektrą sumoka klubas.

Kiekvienas narys turi teisę savo 
privatiems subuvimams veltui nau
dotis baro patalpomis. Žinoma, gėri
mus turi pirkti mūsų bare ir padengti 
išvalymo išlaidas.

Klubo valdyba nesistengia savo 
narių skriausti, bet stengiasi kiek 
galima gauti daugiau pajamų iš 
svetimtaučių, o ne iš narių. Nariai ir 
organizacijos nuomoja sales pigiau 
negu svetimtaučiai.

Dauguma mūsų tautiečių yra dos
nūs, mandagūs, nuoširdūs ir supranta, 
kad Lietuvių namai mums lietuviams 
yra kampelis, kuriame mes pralei
džiame laiką lietuviškoje dvasioje ir 
dirbame lietuvybei. Toki tautiečiai 
mielai pasidaro klubo nariais ir 
visuomet stengiasi kuo greičiau susi
mokėti nario mokestį.

Vis dėlto yra nemažai tautiečių, 
kurie niekuo neprisideda prie namų 
išlaikymo, išskyrus kritika, o būdami 
klubo patalpose nesielgia, kaip sve
čiai, pvz., nesistengia net būti į 
svečių knygą įrašyti; į subuvimus

KOVO JAUNIAI

Birželio 28 Condell Park stadijone 
Sydney Kovo žemiau 18 metų 
berniukų krepšinio komanda, Banks- 
town distrikte gavo II vietą. Tikė
kime, kad jie neišsiskirstys ir pasi
rodys dar geresni antrame šių metų 
turnyre? Tai priklausys nuo vyresnių 
krepšininkų. Paskutiniu laiku juos 
treniravo Rikis Šliteris, su kuriuo 
jauniai padarė didelę pažangą. Kai 
kurie jų dar neturi 16 metų.

Šioje komandoje lošia: broliai 
Edvardas ir Phillip Vaičiurgiai, Petras 
Burokas, Denius Stasiūnaitis, Simas 

STAR MEMORIAL CO.
AU CLASSES OF STONEWORK, (NSCBFT1ONS AND RfNOVATKW®
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Paminklų ant kapinių bendrovė 
STAR MEMORIAL CO. siūlo lietu
viams specialia kaina, paminklus ant 
jūsų artimųjų kapo. Bendrovė su
tinka ir siūlo nuo kiekvieno pamink
lo kaurisa? ‘A % skirti Mūsų Pasto- 
Rvi.

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

Paminklams pavyzdžių lietuviškais motyvais reikalauki- 
te šioje įstaigoje

atsineša savo gėrimus, kas licenci- 
juotuose klubuose yra draudžiama.

Taigi, jeigu tautiečiai nori turėti 
savo kampelį, jie turi prisidėti prie jo 
išlaikymo.

Virtuvės išlaikymas, (dujos, 
elektra, remontai bei pagerinimai) 
sudaro nemažas išlaidas klubui. Tie 
kurie naudojasi virtuve, turi prisi
minti, kad reikia už jos naudojimą 
mokėti.

Beveik kas savaitę reikalingi įvai
rūs namų pataisymai bei pagerinimai, 
o ką kalbėti apie didesnius remontus, 
kaip pvz., verandos stogo, krautuvės 
grindų, kurie kainuoja tūkstančius.

Šalia remontų, valdybai daug sun
kumų, sudaro namų priežiūra, ypač 
dabar, kada mes neturime nuolatinio 
prižiūrėtojo.

Dažnai randame klubo patalpose 
visiškai be priežiūros lakstančius 
mažus vaikus. Klubas niekam neuž
daro durų, bet reikia, kad tėvai ar 
šokių bei organizacijų vadai vaikus 
užimtų ir prižiūrėtų tvarką.

Taip pat yra būtina, kad organi
zacijos, kurios naudojasi klubo patal
pomis savo reikalams, paliktų jas taip, 
kaip rado.

Kiekvienais metais yra darenkami 
nauji valdybos nariai: vienais metais 
trys, kitais keturi. Ko jie tikisi iš savo 
išrinktos valdybos?

Vieni galvoja, kad valdyba yra 
neapmokami tarnautojai, kurie turi 
patarnauti ir nusilenkti nariams, 
kadangi jie už juos balsavo. Kiti 
supranta, kad valdyba yra "valdžia", 
kuri turi galios ir galbūt, naudoja klubą 
savo reikaiams.

Susipratę, protingi nariai gerai 
žino, kad valdybos nariai nori padėti 
savo tautiečiams, nereikalaudami jo
kio atlyginimo ir dirba tik iš 
pasišventimo.

Visiems turi būti aišku, kad 
valdybos nariai nėra visi tų pačių 
gabumų, išsilavinimo, idėjų ir norų. 
Dažnai kai kuriems valdybos nariams 
tenka didesnė našta, kaip kitiems.

Nepažindami į. valdybą siūlomų 
kandidatų, nemažas narių skaičius 
balsuoja aklai, arba pasiklausę draugų 
patarimo. Vienas iš sunkiausių užda
vinių yra surasti pakankamai tinkamų 
kandidatų į valdybą.

SYDNEY SPORTO KLUBE ‘KOVAS*
Ankus, Petras Šumskas ir Antanas 
Lašaitis.

Baigminėse rungtynėse P. Šumskas 
sirgo ir negalėjo žaisti - mūsų 
jauniams trūko pakeitimo. Priešams 
būnant ūgiu daug didesniems, nors 
koviečiai smarkiai kovojo, bet pralošė 
25:60.

Nusiminti nėra ko: antrame rate, 
klausant trenerio ir daugiau treniruo
jantis bus geriau. Valio, Riki!

Lašiukas

Pabaltijo žaidimų 
i'ez ultatai

Sydney birželio 1-2 dienomis vykę

Tai yra todėl, kad daug klubo narių 
nesidomi klubo reikalais ir kartais net 
ir už gerai atliktus darbus vaidybą 
papeikia ar net apibara.

Narių pareiga yra surasti tinkamus 
kandidatus sugebančius vadovauti, 
turinčius supratimą apie namų tvar
kymą ir atsinešančius kūrybinių idėjų, 
o nesitikėti, kad jie bus tik jų tarnai.

Kviečiu visus klubo narius pasi
dairyti ir pamatyti kas yra padaryta, o 
neieškoti to, kas nėra atsiekta.

Dar daug galima nuveikti padarant 
Melboumo lietuvių namus įdomesniais 
ir jaukesniais. Reikia tik visiems 
vieningai prisidėti prie jų patobu
linimo.

P. Sungaila
M.L.K. pirmininkas

A.A. P. PROTO ANTKAPIO
PAŠ VE NTI NI MAS

A.a.' Povilas Protas mirė 1985 sausio 
21. Birželio 30 (sekmadienį) prelatas 
P. Butkus atlaikė Lidcombe parapijos 
bažnyčioje mišias, kurios buvo užpra
šytos žmonos Cecilijos Protienės, 
vaikų bei anūkų. Po mišių kapinėse 
buvo pašventintas velionio antkapis. 
Choras gražiai giedojo ir bažnyčioje, 
ir kapinėse.

Prelatas P. Butkus savo kalboje 
pabrėžė, kad jis pasiilgsta a.a. Povilo 
balso, nes jis turėjo gražų ir stiprų 
tenorą.

Gausus dalyvių skaičius ir bažny
čioje, ir kapinėse rodo, kad a.a. 
Povilas buvo populiarus ne tik chore, 
bet buvo aktyvus ir lietuviškoje 
veikloje.

Abu p.p. Protai buvo ilgamečiai 
choristai (35 metų), kurie mus žavėjo 
savo gražiomis giesmėmis ar dainomis.

Kai velionis Povilas buvo gyvas, jo 
vardinės visada buvo švenčiamos 
namuose draugų ir artimųjų tarpe. 
Šįmet. jo vardines prisimename ir 
atšventėme jau liūdesio ženkle.

Iš kapinių vykome į Lietuvių klubą 
(Bankstown), kur pietavome, vaiši
nomės ir pabendravome tarpusavyje, 
prisimindami velionį Povilą, kartu 
liūdėdami, kad nebėra kas užtrauktų 
p.p. Protų mėgiamą dainą "Miškų 
gėlė".

R.V.

9—ji Pabaltiečių žaidimai pasibaigė 
sekančiai:

MOTERŲ TINKLINIS: 1. Lat- 
vaitės, 2. Estaitės, 3. Lietuvaitės.

VYRŲ TINKLINIS: 1. Estai, 2. 
Latviai, 3. Lietuviai.

VYRŲ VETERANŲ TINKLINIS: 
Visos komandos turėjo po vieną 
laimėjimą ir vieną pralaimėjimą.

MOTERŲ KREPŠINIS: 1. Lietu
vaitės, 2. Latvaitės.

JAUNIŲ KREPŠINIS (iki 18 m.): 1.
Latviai, 2. Lietuviai.

VYRŲ KREPŠINIS: 1. Lietuviai, 2.
Latviai, 3. Estai.

VYRŲ VETERANŲ KREPŠINIS: 
1. Lietuviai, 2. Latviai.

Mūsųj)astogė Nr. 27, 1985.7.8, psl. 7

7



Sydnejaus lietuvių namuose
PASIKEITIMAI KLUBO 
ADMI NISTR ACIJOJE

Nuo birželio 19 iš eitų klube 
pareigų pasitraukė Juozas Kaigovas. 
Klubo valdyba nuoširdžiai dėkoja 
Juozui už įdėtų darbą ir rūpestį.

Nuo liepos 5 klube pradėjo dirbti 
Arminas Šepokas,kaip klubo vedėjas. 
Jis yra 47 metų amžiaus, turi

NARIO MOKESTIS

Pranešame, kad nario mokestis už 
1985 -86 metus yra priimamas klubo 
raštinėje. Metinis mokestis $ 20. 
Raginame narius susimokėti.

PRANEŠIMAI
Sydnejaus lietuvių moterų socia

linės globos draugija praneša, kad tarp 
kovo 20 ir birželio 27 pakartotinai 
buvo lankomi šie, savo namuose, 
įvairiose ligoninėse ar slaugymo 
namuose esantieji ligoniai: J. Kapo
čius, D. Kuprytė, E. Almazienė, L. 
Zalogienė, K. Burneikis, T. Šums
kienė, O. Karpavičienė, M. Vilkai- 
tienė, N. Povilanskienė, E. Poviliaus- 
kienė, B. Jarembauskienė, vienuolė 
Pranciška, B. Matačkūnas, I. Kuber- 
taitė, O. Miniotienė, B. Račkauskienė,
S. Kolakauskienė.

Valdyba

PA DEK A
Dėkojame poniai Onai Kalpiaka už 

paaukotas dvi pagalvėles klubo lote
rijoms.

MI R£

Mirė Nelli Sabaliauskienė - Peters, į 
Australiją atvažiavusi 1935 metais iš 
Škotijos. Paskutiniu laiku ji gyveno 
Lietuvių sodyboje, Engadine. į laido
tuves iš Adelaide atvažiavo p. O. 
Baužienė. N. Sabaliauskienė buvo 
Baužių sūnaus Roberto krikšto mo
tina.

KUR EINA KLUBAS?
Ar mūsų klubas dabar vedamas geru 

keliu?
Šiais metais beprocentinės paskolos 

ir aukos klubą išgelbėjo iš sunkios 
finansinės padėties. Bet kas bus kitais 
metais? Klubo skolos nesumažėjo, tik 
iš bankų perėjo į narių rankas. Skolas, 
anksčiau ar vėliau, reikės grąžinti. Iš 
kur jos bus grąžinamos?

Esu kaltinamas, kad (vėliau klubą į 
neišbrendamas skolas. Man atrodo, 
kad taip blogai nėra. Praeityje buvo 
didesnių sunkumų, krizių ir skolų.

Užbaigus pradinį pastatą, klubas 
turėjo $ 275,000 skolos. Tais laikais už 
šią sumą buvo galima nupirkti keturis 
labai gerus namus. Dėl infliacijos, už 
dabartinę $ 500,000 skolą šiandien 
galima nupirkti tik du tokius namus. 
Tad kuri skola didesnė?

Seniau klubas buvo lietuvių vado
vaujama ir valdoma nepolitinė, tarp
tautinė organizacija, kurios tikslas 
buvo uždirbti pinigą ir jį panaudoti 
lietuviškiems reikalams. Trečdalis 
klubo narių buvo nelietuviai. Jie ir jų 
svečiai sudarė 60-70 proc. klubo 
lankytojų, iš kurių klubas gaudavo 
apie du trečdalius pajamų ir pelno.

Klubo pastatus plečiant, tuometinė 
vaidyba galvojo, kad klubas ir toliau 
laikysis panašios linijos nelietuvių 
klubo lankytojų atžvilgiu.

Pastačius naujus pastatus ir pasi
keitus valdybai, buvo atgaivinta sena 
idėja, kad "klubas" yra tik tarp kitko, 
Mūsų pastogė Nr. 27, 1985.7.8, psl. 8 

lietuvišką šeimą. Vienerius metus yra 
buvęs klubo valdyboje, ėjo iždininko 

’pareigas. Su klubo administraciniu 
darbu yra susipažinęs ir reikia tikėtis 
įneš daug pozityvių idėjų ir darbo. 
Linkime sėkmės!

PASK OLŲ —
AUKŲ VAJUS

Aukojo L. Cox šeima $ 437.43. V. 
Liūgą $ 50.

Skolino neimdami nuošimčių i. 
Bieliūnas S 250 (papildomai). Vi
siems nuoširdi padėka.

Sydney lietuvių moterų socialinės 
globos draugijos metinis susirinkimas 
įvyks liepos 28, sekmadienį, 1.30 vai. 
Lietuvių namuose, Bankstown.

Darbotvarkė:
1. Susirinkimo atidarymas ir man 

datų komisijos rinkimai.
2. Pirmininkės pranešimas.
3. Praėjusio metinio susirinkimo 

protokolo skaitymas.
4. Iždininkės pranešimas.
5. Revizijos komisijos pranešimas.
6. Valdybos rinkimai.
7. Lietuvių sodybos patikėtinių 

pranešimas.
8. Ligonių reikalų pranešimas.
9. Klausimai ir sumanymai.
Maloniai prašome visas nares ir 

prijaučiančias kuo skaitlingiau daly
vauti. Po susirinkimo kviečiame visas 
pasišnekučiuoti prie kavos puodelio.

Valdyba

PA DEK A

Dr. Robertas Baužė paaukojo 
Sydney lietuvių moterų socialinės 
globos draugijai $ 100, savo mirusios 
krikšto mamos Nelli Sabaliauskienės - 
Peters atminimui.

Draugija nuoširdžiai dėkoja.
Valdyba

o pastatai naudojami tik kaip lietuvių 
namai. Lietuviški parengimai užgožė 
visą klubo biznį ir, nustojus nelietuvių 
lankytojų, klubas pateko į finansinius 
sunkumus. Originalieji klubo organi
zatoriai niekad negalvojo, kad plačiai 
išsisklaidę lietuviai, vieni galėtų 
išlaikyti klubą.

Aš siūlyčiau klubo reikalus ir 
vedimą atskirti nuo lietuviškos veiklos 
ir jį sutarptautinti. Klubo pastate 
yra pakankamai patalpų, kurių už
tektų mūsų organizacijoms, pramo
goms ir bendrai lietuviškai veiklai.

Tuo tarpu likusi klubo dalis savo 
išvaizda ir patarnavimais turėtų 
nesiskirti nuo kitų panašių klubų, 
nebent gražesniu, įdomesniu išpuo
šimu, ar žemesnėm kainom. Svečių 
tada niekuomet netruks.

Prieš rinkimus į klubo valdybą, šalia 
siūlomų naujų kandidatų turėtų būti 
skelbiamos pavardės ir senos vaidybos 
narių, statančių save perrinkimui. Tai 
žinodami, nariai stengsis surasti 
daugiau kandidatų. Neskelbiant nariai 
gali pagalvoti, kad visi valdybos nariai 
pasilieka ir nėra reikalo ieškoti naujų.

Labai svarbios yra klubo pirmininko 
ir sekretoriaus vietos. Statutą reikėtų 
pakeisti taip, kad nariai juos galėtų 
išrinkti tiesioginiai.

Metiniame susirinkime turėtų būti 
leidžiama kalbėti apie klubo vedimo 
reikalus, diskusijų ne nuslopinant 
patriotiniais šūkiais ir kalbomis.

i SYDNEJAUS LIETUVIŲ t 
NAMUOSE

16 18 EAST TERRACE. BANKSTOWN (TEL. 708-1414*
j KVIEČIAME VISUS KUO . ]•

SKAITLINGIAU DALYVAUTI

; lietos 13, Šeštadieni, 7.30 ;; 
; VAL.

BAVARIŠKAME VAKARE
bavarian night;;

* Vokiško stiliaus ” U M— PA — PA” ][ 
muzika,
* Vokiškas alus, ; ;

; * Įvairios kitos pramogos ir šokiai [
iki 1 vai. ryto

; BILIETAI $ 5 ASMENIUI
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PAVERGTU TAUTU MOTO R K A D A

Captive Nation Council organizuoja 
protesto motorkadą Sydnejuje liepos 
20 d., šeštadienį.

Renkamasi nuo 10 vai. ryto 
Wentworth Park ir išvažiuojama iš ten 
lygiai 11 vai. Motorkada pravažiuos 
pagrindinėmis miesto gatvėmis ir 
sustos prie Sovietų konsulato, Wool-

Sukaktuvės

Pavergtų tautų taryba 20 metų ' 
sukaktuvių proga liepos 18, 6.30 vai. 
Lietuvių namuose, Bankstown ruošia 
"Coctail Party". Joje dalyvaus austra
lai politikai ir kitų tautų atstovai.

Bus "Smorgasbord", įėjimas vienam 
$ 8, porai $ 15. Registruotis pas 
Albiną Giniūną, tel. 7874596, arba 
klube.

Klubo apyvartą pakėlus iki $ 
300,000, visos piniginės problemos 
išsispręstų. Šiais laikais tokia apy
varta gali būti nesunkiai pasiekta.

Artinantis klubo metiniam susi
rinkimui, yra svarbu surasti pasiry
žėlių, kurie atėję į valdybą pakreiptų 
klubą tinkama linkme, kad jos 
išpildytų savo tikrą paskirtį.

Valdyboje nereikia alaus pilsty
tojų: reikia žmonių, kurie turi sveiką 
nuovoką apie biznio vedimą ir moka 
draugiškai apsieiti su nariais ir jų 
svečiais.

Valdybos darbas yra planuoti ir 
prižiūrėti pianų vykdymą: bare turi 
dirbti tam prityrę žmonės.

Kviečiu visus, kurie jaučiasi, kad jie 
gali būti klubui naudingi, būti kandi
datais į valdybą. Klubas nėra beviltiš
koje padėtyje. Su pasiryžimu ir gera 
valia galima viską atitaisyti - biznio 
galimybėms ribų nėra.

V. Simniškis
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lara, kur vyks demonstracija. Dalyviai 
prašomi pasigaminti savo mašinoms 
atitinkamus plakatus.

Kviečiame visus tautiečius kuo 
skaitlingiau šioje demonstracijoje da
lyvauti.

A. Giniūnas
Pavergtų tautų komiteto vardu

AUKOS
' MŪSŲ PASTOGEI”

V. Grigonis Vic.$ 100, C.Čekanauskas 
WA $ 50, C. Kanteika NSW $ 50, A. A. 
Jelionis USA „ 36, P. Šiaučiūnas Tas. $ 
30, V. Pažereckas Vic. $ 25, P. 
Snarskis S A $ 23, A. Jakštas NSW $ 5.

N A U JI

S K AI T YT OJAI

A. Kružas Vic., A. Kuras Vic., P. 
Kružas Vic,

Modemiz uoj a ma 
PLB būstinė

PLB Administracinių reikalų komi
sijos pirm. dr. Tomo Remeikio 
priežiūroje šiuo metu vyksta PLB 
būstinės modernizavimas. Jau įsigyti 
kompiuteris ir kopijavimo mašina, 
kurie labai pagreitina ir palengvina 
būstinės darbą ir yra ypač didelė 
pagalba ruošiant Pasaulio Lietuvių 
Žinyną. Šia proga primename, kad dar 
ne visos LB Kraštų valdybos grąžino 
užpildytas Žinyno anketas. Labai 
prašome neatidėliojant anketas siųsti 
PLB būstinės adresu.

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.
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