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RER SAVAITĘ

Poli tik 14

Beveik prieš du metus Vokiečių 
demokratinės respublikos (Rytų Vo
kietijos) kompartijos vadas Erich 
Honecker rengėsi apsilankyti savo 
gimtinėje Saarland ir gal kartu 
pagerbti Karl Marx jo gimtinėje Trier 
mieste, bet tada Sovietai nepageidavo 
dviejų Vokietijų bičiulystės. Dabar 
atrodo, kad po susitikimo su prez. 
Reagan Sovietų vadas M. Gorbačiov 
"suminkštėjo", nes sutikęs draugą 
Erich Honecker Čekoslovakijoje pasi
sveikino su bučkiais ir nuo to. laiko 
draugo Ericho žvaigždė pakilo, jis 
"apsitvarkė" kompartijoje ir vėl 
pradėjo rengtis kelionei į V. Vokie
tiją.

Neseniai garsiai nuskambėjo Sovie
tų disidento Anatoli šceranski išlei
dimas į Vakarus, kuris buvo atliktas su 
apeigomis ne kur kitur, o ant Rytų ir 
Vakarų Vokietijos sienos Berlyne, kur 
iki šiol vykdavo šnipų pasikeitimai. Už 
šiuos simboliškus mostus dažniausiai

Lygiai prieš 68 metus, žiemos 
speigų sukaustytame Vilniuje, 20 
lietuvių veikėjų - Lietuvos Taryba 
padėjo savo parašus ant dokumento, 
skelbiančio Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymą.

Ne gimimą, o prisikėlimą liudijo tie 
20 parašų. Ne kokia nors nežinoma 
atėjūne, vakar susikūrusi tauta, bro
vėsi į nepriklausomų valstybių tarpą, 
o lietuvių tauta, su šimtmetinėmis 
valstybinėmis tradicijomis, kadaise 
nuo Baltijos iki Juodosios jūros savo 
krūtine saugojusi Europą nuo mongolų 
antplūdžio.

Prisimena kitas dokumentas, įrašy
tas metraščių lapuose, datuotas 1219 
metais, t.y., beveik 700 metų anks
čiau už Vasario 16 d. deklaraciją. 
Anas dokumentas, taikos sutartis tarp 
Lietuvos ir Valuinės, pristatė pasau
liui Lietuvą, kaip nepriklausomą vals
tybę. Jį puošė 21 Lietuvos kunigaikš
čio parašas, jų tarpe Živinbudo, 
Daujoto, Dausprungo ir, ketvirtoje 
vietoje, Mindaugo, būsimo Lietuvos 
krikščioniško karaliaus.

Nuo Živinbudo iki dr. Jono Basana
vičiaus ir jo bendraminčių, Lietuvos 
Tarybos narių, raudonu siūlu atseka
mos nepriklausomos Lietuvos tradi
cijos ir lietuvių tautos ryžtas ginti 
savo laisvę nuo visų, kas į ją kėsintųsi, 
ar tai kryžiuočių iš Vakarų, lenkų iš 
pietų, Maskvos ir mongolų iš rytų, 
Livonijos ordino ar švedų iš šiaurės.

1918 m. vasario 16 d. lietuvių 
tauta, virš šimto metų kentusi rusų ir 
vokiečių priespaudą, deklaravo pa
sauliui, ir ypač savo grobuoniškiems 
kaimynams, kad keliasi laisvam gyve
nimui, atsisakiusi bet kokių ryšių, 
istorijos bėgyje jai kitų tautų 
primestų: tiek su vokiečiais, staiga 
geradariškai pasišovusiais prisikelian
čią Lietuvą globoti, jei tik ši sutiktų 
pasodinti kaizerį Vilhelmą II savo 
soste. O svarbiausia - lietuviai 
atsisakė ryšių su Rusija, tiek su 
carine, tiek su raudonąja, užsimojusia

tango

vakarų valstybės turi užsimokėti, 
kitaip sakant, juos nusipirkti.

Spaudoje skaitėme, kad JAV bankai 
sutiko paskolinti Sov. Sąjungai pinigų 
kviečiams pirkti. Mat, JAV bankai 
nutraukė paskolas Pietų Afrikai, kuri 
dabar turi savo auksą pardavinėti ir 
dėl to aukso kainos nekyla. Sovietai, 
žemomis kainomis savo aukso nenorė
dami pardavinėti, pasinaudojo kapita
listų pinigų pertekliumi. Be to, JAV 
parodė "suminkštėjimą" ir leido 
atnaujinti Aeroflot skrydžius į New 
York ir vėliau į Washington, kurie 
buvo nubraukti Sovietams įsibrovus į 
Afganistaną.

JAV senatorius Ed. Kennedy lan
kėsi Maskvoje ir kalbėjosi su Sovietų 
vadu M. Gorbačiovu, kuris pažadėjo 
daugiau izraelitų išleisti.

Nesuprantama, kodėl kapitalistinė 
spauda tyli apie "kažkokių" šnipų 
mainus, jei jie, sakoma, įvyko.

VYTAUTAS PATAŠIUS 

Paskaita, skaityta 1986.2.16 Sydnėjuje
pradžioje suvienyti, o paskui suprole
tarinti visas šalis.

Ką tik išgyvenusi tamsiausiąjį savo 
ilgos istorijos laikotarpį, lietuvių 
tauta gaivališkai troško laisvės. 
Desperatiški bandymai XIX a. išsiko
voti nepriklausomybę buvo rusų 
užgniaužti krauju, kartuvėmis ir 
Sibiro tremtimi. Buvęs Lietuvos 
elitas, bajorija, sulenkėjusi neteko 
ryšio su tautos kamienu. Jei po 
baudžiavos panaikinimo 1861 m. 
kaimas pradėjo atsigauti ekonomiškai, 
tai kultūros, švietimo atžvilgiu jis 
skendėjo tamsumoje, okupantui dau
gumą mokyklų uždarius, o likusias 
pavertus rusinimo ir pravoslavinimo 
įrankiais. Net ir Bažnyčia, paskutinė 
pavergtos tautos viltis, Lietuvoje 
buvo persiėmusį lenkišku šovinizmu, 
su labai retomis išimtimis. Ir taip jau 
skurdžią lietuvišką spaudą turėjo 
galutinai užgniaužti 1864 m. įvestas 
spaudos draudimas.

Turime būti dėkingi palyginant 
mažam būreliui tautinio atgimimo 
veikėjų - apaštalų, kurie išjudino 
lietuvių tautos masę iš abuojumo ir 
nevilties, įdiegė jai tautinį susipra
timą, nurodė tikslus ir nusakė būdus 
tiems tikslams siekti. Suburdami apie 
save vis didesnius talkininkų būrius, 
atkovodami vis naujas kultūrines ir 
politines pozicijas, jie vos vos spėjo 
paruošti tautą jos didžiąjam egzami
nui, vasario 16 d. deklaruoto nepri
klausomybės atstatymo įgyvendini
mui.

Su meile ir dėkingumu minime šių 
didžiųjų, tautos patriarchų vardus: 
vyskupo Motiejaus Valančiaus, dr. 
Jono Basanavičiaus, dr. Vinco Kudir
kos, tautos dainiaus - pranašo

Prie Naujosios Zelandijos, atsitren
kęs į uolą nuskendo rusų laivas 
"Michailas Lermontovas". 400 aust
ralų keleivių išsigelbėjo, nors laivas 
buvo labai blogai pasiruošęs (vienas 
keleivis įšokęs į gelbėjimo valtį, 
atsidūrė vandenyje pro supuvusį 
dugną) ir jau grįžo namo. Tuo tarpu 
300 žmonių laivo įgula vis dar tebėra 
Aucklande. Vienas jūreivis nuskendo. 
Rusai dėl visko kaltina Port Gore 
uosto locmaną.

Filipinuose atsistatydino karinių 
pajėgų vadas Fabian Ver. Pralaimė
jusi rinkimus opozicijos kandidatė į 
prezidentus Cory Aquino ragina 
pradėti visuotinį streiką. Amerikos 
prezidentas Reaganas spaudoje ašt
riai kritikavo neteisingumus Filipinų 
prezidento rinkimuose. (Plačiau apie 
Filipinus skaitykite J. Aro komentarus 
šio numerio 10 psl.)

Ištremtyje Gorkyje esantis rusų 
vandenilinės bombos tėvas Andriejus 
Sacharovas nelegaliai į vakarus per
siųstame laiške, aprašo kaip 1984 m. 
paskelbęs bado streiką, jis buvo jėga 
maitinamas. 

Maironio, ir daugelio kitų. Bet kartu 
minime ir tą nežinomą knygnešį, ar 
lietuvę motiną prie ratelio slapta 
mokančią savo vaiką lietuviškai 
skaityti. Jų visų pastangos priartino 
Vasario 16-tąją.

Mums brangūs ir tų 20 Nepriklau
somybės Akto signatarų vardai. Nė 
vieno jų jau nebeturime gyvųjų tarpe. 
Penki mirė dar nepriklausomybės 
metais, trys - vokiečių okupuotoje 
Lietuvoje. Keturi nukankinti sovietų 
gulage : Kazys Bizauskas, prof. 
Pranas Dovydaitis, Donatas Malinaus
kas ir kun. Vladas Mironas. Dar du, 
iškentėję Sibiro tremtį, paliegėliais 
grįžę į okupuotą kraštą, mirė Kaune 
1969 m. Tai Petras Klimas ir 
Aleksandras Stulginskis. Šeši mirė 
Vakaruose, nesulaukę antrosios auš
ros Lietuvai, tai diplomatai Jurgis 
Šaulys ir prel. Kazimieras Šaulys, 
atkirsti nuo Lietuvos 1940 m. okupa
cijos; tos okupacijos metu į Vakarus 
pasitraukę prez. Antanas Smetona ir 
Jonas Vailokaitis, abu nesulaukė nė II 
Pas. Karo pabaigos; galiausiai kartu su 
dauguma mūsų 1944 m. iš Lietuvos 
pasitraukę prof. Mykolas Biržiška ir 
pirmasis VLIK'o pirmininkas Steponas 
Kairys.

Vasario 16 d. akto signatarai, kilę iš 
visų Lietuvos kampelių, įvairiausio 
amžiaus bei profesijų, atstovaują 
įvairias politines sroves, rišami meilės 
Lietuvai ir pasiryžimo įvykdyti jiems 
Vilniaus konferencijos 1917 m rugsėjo, 
mėn. pavestą sunkų uždavinį, mūsų 
akyse yra lyg visos lietuvių kovos dėl 
laisvės simboliu.

Jų atliktas darbas toli gražu nebuvo 
vien simbolinis.

Tiesa, neužteko jiems nepriklauso- 

Paaiškėjo, kad Sovietų Sąjunga 
slaptai stengėsi įsigalėti trijuose 
Kalifornijos (J.A.V.) bankuose ir 
tokiu būdu prieiti prie J.A.V. kompiu
terių technologijos.

Irako tankai ir kariai ' kovoja 
trijuose frontuose norėdami atgauti 
iraniečių užimtą Fao pietinį uostą. 
Tuo pačiu metu Kuveitas perkėlė savo 
pėstininkus ir priešlėktuvines bateri
jas į Jazirato Bubyian salą, kad mūšiai 
nepereitų į Kuveito teritoriją.

Malcolm Fraser gavo leidimą aplan
kyti kalėjime Pietų Afrikos teroristą 
Nelsoną Mandelą. Buvęs Pietų Afrikos 
opozicijos lyderis dr. Frederickas Van 
Syl Slabbert teigia, kad prezidentas 
Botha laiko, kad tiek Australijos ir N. 
Zelandijos premjerai suvarė jam peilį 
iš nugaros.

Antrasis tarptautinis aerouostas 
Sydnejuje bus statomas ne Wiltone, 
kaip buvo planuojama anksčiau, o 
Badgery's Creek vietovėje. Australi
jos spaudoje ir radijuje girdisi vis 
daugiau balsų, kad labiau negu antras 
aeroportas Sydnejaus vakarinėje da
lyje reikalingas universitetas.

mybę paskelbti, kas nors turėjo ją dar 
apginti. Be savanorių ryžto ir aukų 
Vasario 16 d. aktas būtų likęs tik 
įdomiu istoriniu dokumentu. Lietuvių 
karių pralietas kraujas ties Alytum, 
Kėdainiais, Zarasais, Radviliškiu, Au
gustavo miškuose ar Vilniaus kalne
liuose užantspaudavo Nepriklausomy
bės aktą, padarė jį galiojančiu.

O visgi, be tinkamo diplomatinio 
paruošimo gal tos kraujo aukos būtų 
neužtekę laisvei atsiekti, kaip jos 
neužteko XIX a. bandymuose išsiko
voti laisvę ginklu. Lietuvos Taryba 
parinko tinkamą momentą nepriklau
somybės paskelbimui. Tarybos, tų 
Nepriklausomybės akto signatarų pa
stangos, nenuilstanti diplomatinė ko
va, lankstumas derybose, bet griežtas 
pagrindinių principų gynimas paruošė 
dirvą pirmųjų savanorių šaukimui. 
Lietuvos Taryba sudarė sąlygas, kad 
pirmieji savanorių žingsniai nebūtų 
vokiečių okupacinių pajėgų už
gniaužti.

Lietuvių tautos tragedija, kad jai 
teko taip trumpai džiaugtis iškovota 
laisve. Bet ir šio trumpo laikotarpio 
užteko parodyti pasauliui - ir įsitikinti 
mums patiems - kiek daug gali atsiekti 
lietuvis, kai jo žemės nemindo 
okupanto batas. Ypač gražiai su- 
klestėjęs tautiniai kultūrinis gyveni
mas ir šiandien neušslopinamai bujoja, 
ne tik laisvuose Vakaruose, bet ir 
okupuotame krašte. Nepriklausomybę 
apgynus, ekonomiškai Lietuva tiek 
atsigavo, kad galėjo lenktyniauti su 
panašaus dydžio Vakarų Europos 
valstybėmis. įdomu, kad net šiandien, 
kai progresas Vakaruose per keletą 
metų neatpažįstamai pakeičia krašto 
veidą, okupuotos Lietuvos propogan- 
diniai leidiniai bando girtis pažanga,
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LI ETŲ V OJE

PRIE PREZ1IHMO KAPO
Šis pasakojimas paimtas iš Lietuvos pogrindžio "Aušros" p.m. Nr. 47, bet jį 

galime skaityti, lyg būtų parašytas vakar - turinys nesikeičia, kaip nesikeičia 
mūsų brangios Tėvynės laisvės ilgesys ir pagarba tą laisvę nešusiems.

Lietuvos valstybės prezidentas Aleksandras Stulginskis 
1920.VI.19 - 1926.VI.7.

Kaune, A. Panemunės kapinių a-ame 
kvartale, prieš 15 metų amžinam poilsiui 
atgulė antrasis Lietuvos Resp. Preziden
tas (1920-1926), Steigiamojo seimo pir

mininkas, 1918.11.16 Nepriklausomybės 
akto signataras ALEKSANDRAS STUL
GINSKIS.

Jis daug pasidarbavo Lietuvai, ištiki
mai tarnavo mūsų valstybei jos kūrimosi 
užuomazgoje ir ypač naujosios santvarkos 
demokratinimo puoselėjime. Jis didvy
riškai elgėsi ir jos valstybingumo saulėly
dy, daug kentėjo, vargo, bet nepalūžo il
game mūsų tautos kančių kely.

1969.IX.29 nustojo plakusi tauraus pa
trioto, paskutiniojo — dvidešimtojo Vals
tybės Tarybos nario, širdis. Taip baigė
si svarbiausias Lietuvos valstybingumo 
istorijos 118 metų tarpsnis, kuomet auš
rininkų ir varpininkų dėka atgimė ir pla
čiai nuskambėjo Lietuvos vardas. Po 125 
metų rusų vergovės, kruvinose kovose su 
trimis priešais, buvo iškovota Nepriklau
somybė. Per 22-jus laisvės metus užaugo 
viena susipratusių piliečių karta, įtvirti
nusi laisvės ir nepakantumo bet kąkiam 
okupantui siekius. Deja, tai buvo ir tra- 
giszuausias musų tautos istorijos tarps
nis. nitieris ir Stalinas įžiebė II pasauli
nį karą ir įteisino genocido politiką prieš 
neutralias šalis, dėl to Lietuva neteko mi
lijono savo piliečių. Didesnė šių aukų da
lis, be abejo, priklauso brutaliai Stalino 
ekspansijai.

Represijų neišvengė ir A. Stulginskis 
— 1941.VI.16 su žmona buvo deportuoti ‘į 
Sibirą. Tik atsitiktinumo dėka jie išven
gė tragiško daugelio tremtinių likimo ir 
po 15 metų sugrįžo į Tėvynę.

1985.11.26 (paminkle 1885.11.27) viso 
pasaulio lietuviai prisiminė 100-ąjį Lietu
vos Resp. Prezidento gimtadienį. Kaunie
čiai apiankė A. Stulginskio kapą, papuo
šė gėlėmis, degino žvakutes. Tą speiguotą 
vasario dieną sniege pramintas takelis ve
dė prie vienintelio, iš trijų mūsų prezi
dentų, kapo, kuris iki galo dalijosi visais 
lietuvių tautos kančios ir vargo keliais, ir 
vienintelis atgulė gimtoj žemelėj...

Iš susirinkusių vyrų ir moterų krūtinių 
Panemunės šile nuvilnijo giesmių žodžiai 
— Viešpaties Angelas ir Marija, Marija...

Dar ne taip seniai, sausio 26-tą, kaunie
čiai pagerbė prieš ketvirtį amžiaus čia 
pat palaidotą gen. M. Pečiulionį, arti, va
dą, 10 metų atkalėjusį Gulage ir prieš 30 
metų pakeliui į Tėvynę mirusį Sibiro 
tremtini gen. M. Velykį.

Neužmiršta tautiečiai Vasario 16-osios 
proga aplankyti A. Panemunės kapinėse 
1941.VI.23 Tautos sukilimo aukas ir 1947 
m. kritusius „Birutės“ rinktinės kovoto
jus. Taip pat Petrašiūnų kapinėse prieš 
16 metų palaidotą 1918.11.16 Nepr. Akto 
signatarą, diplomatą P. Klimą, ilgą laiką 
kankintą nacių kacete ir bolševikų GU- 
I/age.

Nepriklausomybės paskelbimo dien, 
kauniečiai nepamiršo padėti puokštę gėlų 
prie Lietuvos valstybės atkūrėjo dr. 4 
Basanavičiaus paminklo Panemunės šile, 
Birutės gatvėje. Vilniečiai nepabūgo U 
dieną aplankyti Rasose mūsų Tautos Pa
triarcho kapo, kuris tomis dienomis jau 
ištisus 40 m. yra saugomas dviejų painė 
lūšių nuo šalčio „civilių“, nekalbančią 
lietuviškai...

t
Okupantų pataikūnai — istorijos klas

totojai turi žinoti, kad jų pastangos iš
trinti iš mūsų sąmonės Lietuvos naujausių 
laikų istorijos ir jos martirologijos faktus 
nepavyks. Todėl mūsų pareiga yra primin
ti jaunimui istorinį jubiliejų ir atitinka
mai jį pagerbti. Vėlinių vakarą nepa
mirškime uždegti žvakutę prie žinomo di
dvyrio kapo. Rimties ir susikaupimo va
landėlę visuomet prisiminkime tuos nesu-l 
skaičiuojamus tūkstančius mūsų tautos 
kankinių, amžiams atgulusių nežinomuo
se broliškuose kapuose Lietuvos girių 
glūdumoje, ištuštėjusių sodybų galulau
kėse ar dulkėtose šalikelėse, Sibiro tun
droje, Vorkutos šachtose, Karagandos 
kasyklose, Kolymos pragaro platybėse.

R. Valys

"Europos lietuvis" 1986 m. nr. 7

kad išgirstu 
VISAS PASAULIS

atkelta iš psl. 1 
lenktyniaudami savo atsiekimais su 
tais, kuriuos nepriklausoma Lietuva 
atsiekė prieš 50 metų. Tuo jie, prieš 
savo intencijas, suteikia gražiausią 
komplimentą nepriklausomybės laiko
tarpiui.

Tiesa, yra visa eilė atsiekimų, 
kuriais Lietuvoje gali pasigirti oku
pantas, bet ekonominis gerbūvis nėra 
vienas iš jų. Sovietų atsiekimų 
palyginimui reiktų grįžti į caro laikus 
Lietuvoje. Per 120 metų carinė Rusija 
nepajėgė ištremti į Sibirą tiek 
lietuvių, kiek įstengė sovietai iki 1953 
metų (Stalino mirties). Ir Kražių 
skerdynės, ir Muravjovo siautėjimas 
nublunka prieš K GB ir jos pirmtakūnių 
(NKVD, MVD) pravestas žudynes. Jei 
caras Aleksandras II panaikino bau
džiavą, ją vėl sugrąžino sovietinis 
okupantas, pririšdamas lietuvį kai
mietį prie žemės, prieš tai tą žemę iš 
jo nusavinęs. Ir fanatiškiausi pra- 
voslavijos skleidėjai nesugebėjo su
planuoti tokių varžtų Katalikų Baž
nyčiai Lietuvoje, kokius įvedė sovie
tai, pasityčiojimui savo konstitucijoje 
garantavę religijos laisvę.

Nei okupanto nuožmumas, nei laiko 
tėkmė neišplėšia laisvės troškimo iš 
lietuvių tautos.

Gerbiame tautos didvyrius, 1941 m. 
birželio sukilėlius, ir partizanus, 
miško brolius, 1944 - 1952 m.m. savo 
gyvybėmis apgynusius kraštą nuo 
masinio rusų kolonistų antplūdžio į 
išvežtųjų sodybas. Lietuvis partiza
nas ginklu gynė savo tėvynę tol, kol 
dar buvo bent truputis vilties, ir gynė 
ją dar ilgai, kai jau ir tos vilties 
nebuvo. Tai vyrai, kaip Juozas Lukša, 
Misiūnas, daugelis jų tik slapyvar
džiais žinomi; kai kurie dar 1919-20 
metų Nepriklausomybės kovų vete
ranai, kaip gen. Motiejus Pečiulionis 
ar pulk. Juozas Vidugiris.

Lenkiame galvas ir prieš tuos, kurie 
ir sovietų teismo salėje drįsta 
protestuoti prieš Lietuvos okupaciją, 
kaip, pav., Simas Kudirka 1971 m., ar 
Gintautas Iešmantas, prof. Vytautas 
Skuodis 1980 m.

Didžiuojamės Mindaugu Tamoniu, 
reikalavusiu laisvės Lietuvai savo 
laiške Sov. Sąjungos Centriniam 
Komunistų Partijos komitetui 1975 
m., ir gedime, kai šį žygį jis apmokėjo 
savo gyvybe tų pat metų rudenį.

Rezistencijos dvasia gyva Lietu
voje. Kritusių, areštuotų Helsinkio 
komiteto ar Tikinčiųjų Teisėms Ginti 
komiteto eiles nuolat papildo kiti 
rezistentai; nežiūrint areštų, tardy
mų, kratų pasirodo vis nauji "Liet. 
Katalikų Bažnyčios Kronikos", "Auš
ros" ," Alma Mater" ir kitų pogrindžio 
leidinių numeriai. Amžiais skambės 
Viktoro Petkaus, Balio Gajausko, kun. 
Alf. Svarinsko, Nijolės Sadūnaitės ir 
kitų vardai.

Masiniai pasirašomos peticijos, pro
testai prieš pažeidžiamas žmogaus 
teises rodo, . kad ne vien saujelė 
entuziastų, bet tautos masė pasiruo
šusi viską paaukoti, kad vėl išmuštų 
lauktoji laisvės valanda.

Šalia 1918 m. Nepriklausomybės 
Akto, šalia 1219 m. dokumento, 
liūdijančio Lietuvos valstybingumo 
tradicijas, galime prijungti ir 1979 m. 
Baltų peticiją, siųstą Jungtinių Tautų 
gen. sekretoriui Kurt Waldheim, 
kurioje reikalaujama atstatyti Pabal
tijo valstybių nepriklausomybę. Nors 
peticija visų baltų vardu, 38 iš 45 ją 
pasirašiusių - lietuviai. Ir jie pasirašė 
šią peticiją ne saugiai sėdėdami čia, 
Vakaruose, o pavergtoje Lietuvoje. 
Tarp parašų matome taip mums gerai 
pažįstamus vardus: Antanas Terlec
kas, Petras Cidzikas, Arvydas Čeka- 
navičius, Mečislovas Jurevičius, kun. 
Vergilijus Jaugelis, Julius Sasnauskas, 
Algis Statkevičius.

Jie pasirašydami žinojo, kad aukoja 
savo laisvę ir gal gyvybę, kad pasaulis 
išgirstų pavergto Lietuvos krašto 
šauksmą - laisvės Lietuvai!

Ir pasaulis pradeda kas kart 
daugiau kreipti domės į pavergtos 
Lietuvos šauksmą, ar iš anapus 
geležinės uždangos, ar per mus čia, 
Vakaruose. Pernai metais ypač dides
nio dėmesio Europos spaudoje susi

laukė Kopenhagos Tribunolas, pa
smerkęs okupantą, ir Taikos ir Laisvės 
žygis Baltijos jūra pro Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos krantus.

Kiekvienas iš mūsų turėtų pagal
voti: kuo aš galiu prisidėti prie 
Lietuvos laisvės valandos priartinimo. 
0 progų yra tiek daug. Kiekvienas 
galime išnaudoti pasitaikančias pro
gas apšviesti kitataučius draugus, 
sudominti juos Lietuvos likimu. Kiek
vienas galime auka paremti "Baltic 
News" ar Lietuvos pogrindžio spaudos 
perspausdinimą J. A. Valstybėse. 
Kiekvienas galime laišku padrąsinti, 
paguosti lietuvį - lietuvę politinį 
kalinį sovietų gulage, ar paremti 
Bendruomenės ar V LIK'o veiklą 
darbu ar auka.

LIETUVIU KOOPERATINĖ KREDITO DRAUGIJA

TALKA LTD.

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

nuo $100 iki $20,000 - 13 %
nuo $20,000 iki $50,000 - 14 %
nuo $50,000 ir daugiau - 15 %

Aukštesni procentai mokami automatiškai pasiekus nustatytas 
sumas. Terminuoti indėliai priimami tik pilnais $100 ir turi išbūti iki 
finansinių metų galo, t.y. birželio 30 d. Už atsiimtus term. ind. metų 
bėgyje - 6%. Procentai užskaitomi už kiekvieną pilną kąlendorinį 
mėnesį finansinių metų gale ir įrašomi į einamąsias sąskaitas. Už 
įnašus (shares) iki 17% dividendo.

* Teikia paskolas iki $30,000 įkeičiant nekil. turtą, asmenines 
paskolas su garantuotojais iki $5000 ir be jų iki $2000. Procentai už 
visas paskolas užskaitomi kas 3 mėnesiai.

* įstaiga veikia:
MELBOURNE šeštadieniais nuo 10 iki 2 vai. pp., sekmadieniais nuo 

1.30 pp. iki 3 vai. pp.. Lietuvių Namuose, 50 Errol St., North 
Melbourne. Tel. 328 4957.

Informacijos dar teikiamos pirmadieniais ir antradieniais nuo 9 vai. 
ryto iki 2 vai. pp.

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

ADELAIDĖJE sekmadieniais nuo 1 iki 3 vai. pp. Lietuvių Namuose, 
6 Eastry St., Norwod, S.A. 5067

SYDNĖJUJE sekmadieniais nuo 2 vai. iki 4 vai. pp. Lietuvių Klubo 
patalpose. 16-18 East Terrace. Bunkstown.NSW 2200.

Jei okupuotos Lietuvos tautiečiai 
rizikuoja savo laisve organizuodami 
procesijas ar eisenas į Šiluvą ar į 
Kryžių kalną, mums turėtų būti tikrai 
nesunku dalyvauti eisenoje į Martin 
Place Sydnejuje ar protesto motorka- 
doje į Sovietų konsulatą Woolahroje.

Sunkiausias, bet gal svarbiausias 
idasų uždavinys - įdiegti Lietuvos 
meilę jaunąjai kartai.

1972 m. gegužės 14 d. Romas 
Kalanta Kaune Laisvės Alėjos sode
lyje paaukojo savo gyvybę šūkiu 
"Laisvės Lietuvai!".

Pavergtos tėvynės tautiečiai išgir
do ir reagavo į jo šūkį. Mūsų pareiga, 
kad tą šūkį išgirstų ir kartotų visas 
pasaulis.

VYTAUTAS PATAŠIUS
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Kam pasitarnaujama? UTOPIJOS PAVOJAI
Politinė lietuvių išeivija per pasku

tiniuosius 40 metų įrodė savo politinį 
sąmoningumą. Negalima sakyti, kad 
nebuvo piktų ginčų, nuomonių skirtu
mų, karštų užmetinėjimų, vieni kitų 
kaltinimų ir net įžeidinėjimų. Bet 
Lietuvos okupacijos atžvilgiu nusista
tymas nepasikeitė ir, išskyrus ant 
vienos rankos pirštų suskaičiuojamus 
perbėgėlius kiton pusėn, kurių moty
vai gal buvo daugiau asmeniški negu 
ideologiški, išeivija liko vieninga.

Po keturiasdešimt metų, atrodo, 
turėtume būti tiek savimi tikri, kad 
nereikėtų kitaip galvojančio akyje 
ieškoti krislo. Per paskutinį Austra
lijos lietuvių bendruomenės tarybos 
suvažiavimą, PLB Seimo komiteto 
pirmininkas dr. P. Kisielius apie 
santykiavimą tarp išeivijos ir Lietuvos 
pareiškė:

... "Iš kur mūsasis jaunimas gaus 
pažinimo ir patirties, jeigu mes jam 
uždėsime tarsi narvą, kad ant jo 
neižkristų 'komunistinė raselė'. Ar 
neskamba paradoksu, kada visa mūsų 
tauta jau 40 metų indoktrinuojama, 
spaudžiama, baudžiama, kankinama, 
palikta be ryšio su laisvu pasauliu, su 
laisvu žmogumi vis gyva, sąmoninga, 
atspari, supratusi savo uždavinį. Gi, 
(sakom, kad) mūsų jaunimą sutiktas 
komunistas 'sumalsiąs' per penkias 
dienas, o per šešias savaites tai jau 
tikrai. Galima drąsiai konstatuoti, kad 
jaunimą Lietuvos aplankymas daro 
sąmoningesni"...

Vertėtų, kad PLB Seimo vicepirmi
ninko dr. P. Kisieliaus taip taiklų 
išsireiškimą apie "komunistine raselę" 
priimtų dėmesin ir kai kurie mūsų 
vyresnieji. Nekalbam čia apie lanky
mąsi tėvynėje: pakankamai daug 
žmonių apsilanko Lietuvoje ir savo 
akimis pamato tenykštį gyvenimą. Tai 
padeda mums geriau suprasti ten 
esančią padėtį, o mūsų broliams 
suteikia stiprybės ir vilties, atveria 
jiems langą į pasaulį, kurio dalimi jie 
mielai norėtų būti. Retas kuris, nors 

dar pasitaiko, kritikuoja važiuojančius 
Lietuvon.

Bet mūsuose yra žmonių, kurie 
nežinia kokių motyvų vedami, savo 
išpuoliais ant visuomeniniame gyve
nime veikiančių tautiečių, apkaltina 
juos "ideologiniu nukrypimu" nuo 
kažkokių, savo pačių nusistatytų 
"principų".

Koki tie "principai" yra, jie nė 
patys nežino. Prieš kokius "dėsnius" 
nusižengia, neaišku. Svarbu tik, kad 
tai "nesiderina su principine išeivijos 
laikysena".

Pastovi keturiasdešimties metų i- 
šeĮvijos politinė, antisovietinė veikla 
jiems nėra pakankamas įrodymas 
mūsų politinio sąmoningumo. Jie vis 
bijo, kad mes būsime sovietų propo- 
gandos apgauti ir suvedžioti.

Atrodo, kad nepaisant keturias
dešimties metų užgrūdinimo, nesi- 
jausdami tikri savo pačių politiniame 
nusistatyme, jie yra reikalingi nuola
tinio užsitikrinimo, krypties užaštri
nimo, tikslų nurodymo. Patys jie 
nesugeba atrinkti pelų nuo grūdų. 
Šiuo atveju jie nė kiek nesiskiria nuo 
Lietuvos okupantų, kurie nedrįsta nė 
mažo plyšelio geležinėje uždangoje 
atverti savaip nekomentavę ir neaiš
kinę.

Anoj pusėj tai reikalinga, nes visa 
sistema paremta melu. Ar čia taip pat 
reikia daryti?

Dar blogiau, kad atsiranda žmonių, 
kurie patys neįsigilinę į reikalą, 
suvedžioti žinomų intrigantų, remia 
juos, skleisdami nepamatuotus išpuo
lius. Kartodami kitų sugalvotus gan
dus, jie parodo savo politinį nesubren
dimą ir išreiškia nepasitikėjimą mūsų 
institucijoms ir joms vadovaujantiems 
žmonėms. Sudaromos situacijos, ku
riose pastangos ir laikas, galį būti 
paskirti pozityviai veiklai, nukrei
piama į bereikalingus ginčus, vedan
čius prie bendruomenės skaldymo.

Kam tai padeda, nuspręskime patys.
J.M.

DISKUSIJOS PEN KLUBO KONGRESE

Tema „Utopija ir fantazija“ buvo dis
kutuojama Pasaulio Rašytojų sąjungos 
(PEN Klubo) kongrese, kuris įvyko š.m. 
sausio 16 dieną New Yorke. Aprašęs dis
kusijas „The New York Times“ korespon
dentas John Gross, sako, kad šis kongre
so posėdis buvo labai įdomus. Turtingą 
įnašą aukšto lygio diskusijoms davė ypa
tingai du rašytojai: Česlavas Milošas, pa
sitraukęs iš Lenkijos 1950-taisiais metais, 
ir lietuvių rašytojas Tomas Venclova, at
siradęs egzilėje vėliau.

Jeigu utopija (pagal lietuvių kalbos žo
dyną — nereali svajonė) būtų vien tik 
idėja, ji nebūtų daugiau kenksminga, ne- 
gu daugelis kitų temų, kurios buvo dis
kutuojamos kongrese. Bet idėjos, kaip ži
nome, atneša pasexmes. Pagal tas idėjas 
buvo sukurtos santvarkos (nors nebūti
nai tuo pačiu vardu), ant kurių aukuro 
žuvo milijonai žmonių. Tai „galutinių 
sprendimų“, „kultūrinių revoliucijų“ ir 
tariamų „istorinių būtinybių“ aukos.

Diskusijose labai iškalbingą išvadą pa
darė č. Milošas, 1980 m. Nobelio literatū
ros premijos laureatas. Utopijas, jo nuo
mone, niekad nebuvo bandoma taip pla
čiai įgyvendinti, kaip šiame šimtmetyje. 
Tuo pat laiku pasaulis susiaurėjo. Rašy
tojai tapo labiau sąmoningi ir dėl to jie 
jaučia, kad reikalinga radikali permaina. 
Tačiau, C. Milošas pasakė, kad būtų klai
dinga manyti, jog visi rašytojai visuomet 
kovoja prieš blogą santvarką. Deja, to nė
ra. šiuolaikinis rašytojas dažnai yra su
žavėtas kai kuriomis santvarkomis. Ra
šytojai, kaip gyvenimas rodo, dažnai yra 
aršiausi savo kolegų cenzoriai. Tam ne
stinga pavyzdžių.

Tomas Venclova galėjo kalbėti iš savo 
patyrimo, nes jis, kaip lietuvis, pergyve
no utopijoje savo amžiaus pirmuosius 30 
metų. Jo tėvynė iš tikrųjų tam tikra pras
me gali būti laikoma dviguboje utopijoje. 
Lietuva, ne tik kad gavo sovietų politinę 
santvarką, bet taip pat nustojo būti savi
stovia valstybe. T. Venclova nubrėžė pa
ralelę tarp Thomo Moro fantazijos „Uto
pijoje“ ir sovietų realybės. Jis taip pat 
paminėjo kito rašytojo veikalą, kurio -sce
narijus vyksta Lietuvoje. „Bendrai paė

mus, jo kalba, — sako John Gross, — bu
vo nuotabus literatūrinis kūrinys...“

Tarp kitų kalbėtojų, Susan Sontag buvo 
įdomiausia. Ji sutiko su Č. Milošu, bet pa
sakė, jog ji pripažįsta tik literatūrinę 
utopiją.

Diskusijose dalyvavęs žinomas vokie
čių rašytojas Guenter Grass apgailestavo, 
kad visos kalbos buvo nukreiptos prieš 
Sov. Sąjungą. Jo nuomone, kapitalizmas 
taip pat turi savo utopines formas. Pa
baigai, jis retoriškai paklausė: „Ar kapi
talizmas yra geresnis už Gulago komuniz
mą? Aš nemanau“.

Tačiau kiek vėliau, besikalbant, jis ka
tegoriškai paneigė, jog taip buvo pasakęs, 
pabrėždamas, kad jis visuomet buvo prieš 
Sovietų santvarkos despotiškus aspektus.

Šalia John Grosso ilgoko straipsnio, 
laikraštis išspausdino dviejų svarbiausių 
kalbėtojų — Česlavo Milošo ir Tomo Ven
clovos — nuotraukas.

Česlavas Milošas

Tomas Venclova

NKVD ir kitų baudėjų batalionų 
siautėjimas didėjo, kai komunistai 
šalyje labiau įsitvirtino ir įsitikino, jog 
vokiečiai nepajėgs suorganizuoti 
veiksmingo kontrapuolimo. Merkinės 
apylinkėje, kurioje pirmoji mobiliza
cija buvo neveiksminga, bolševikų 
žiairumas prilygo nacių veiksmams 
Pirčiupyje. 1944 m. lapkričio mėnesį į 
Mekinę atvyko nedidelis kariuomenės 
būrys, kuris pradėjo kratyti apylinkės 
kainus, tardyti žmones. Greitai 
pradėjo žmonės dingti, kitur jie buvo 
viešai šaudomi. Beveik kiekviename 
kaime būdavo aukų, kartais visos 
šeimos buvo išžudytos. Nukentėjo 
žmonės Janonyse, C esu, Pašilingės, 
Norulių, Palankių, Maksimų, Bingelių, 
Puvočių kaimuose ir daug kur kitur. 
Gruodžio 16 d. baudėjai pradėjo 
tikrinti dešinįjį Merkio krantą, ir vėl 
neapseita be žudynių. Iš viso buvo 
nužudyta apie šimtą žmonių iš 30 
kaimų. Teroro viršūnė buvo pasiekta 
per Kūčias, kai atvyko papildomas 50- 
60 karių būrys. Raudonieji smogikai 
degino sodybas aštuoniuose kaimuose, 
ypač Kapočių ir Lizdų. Iš viso 
sudegino 48 sodybas ir nužudė ne 
mačiau kaip 37 žmones. Nužudytųjų 

‘ skaičius buvo gerokai didesnis, nes 
sunku nustatyti, kiek buvo palaidota 
lavonų likučių, surinktų gaisravie
tėse. Pasitraukdami budeliai suėmė ir į 
Alytų išvarė apie 120 žmonių. į 
antrąją mobilizaciją, kuri Merkinėje 
turėjo būti sausio 13 d., beveik niekas 
neatėjo.

(tęsinys. Pradžia "M.P."1985 m.
Nr.44)

SOVIETINIS TERORAS 
PIRMAISIAIS POKARIO METAIS

KĘSTUTIS K. GIRNIUS

Mobilizacija, ją palydėjusios žu
dynės, žmonių šaudymai ir gaudymai, 
turėjo itin didelį poveikį partizanų 
kovoms ir tautos nusistatymui apla
mai. Pirmoji pažintis su grįžtančiais 
komunistais ne daug kuo skyrėsi nuo 
paskutiniosios, kai nuo vokiečių 
besitraukdami bolševikai, prieš savai
tę pravedę masinius trėmimus, įvykdė 
žudynes Rainių miškelyje, Pravieniš
kėse ir Červenėje, kitur nužudė 
atskirus žmones. Jei bėgančiuosius 
palydėjo 1S41 m. sukilėlių šūviai, tai 
atvykstančius sutiko pirmieji partiza
nų būriai.

Net šiek tiek vėliau, 1947 m. ar 
1949 m. jaunuoliai ėmėsi įvairiausių 
priemonių karinei prievolei išvengti. 
Tarnavimas Raudonojoje armijoje bu
vo laikomas tarnavimu okupantui, jo 
valdžios pripažinimu ir jai nusilen
kimu. Partizanai ragindavo jaunuolius 
nestoti į kariuomenę, kartais net 
grasindavo tėvams, kurių vaikai atliko 
karinę prievolę. Partizanų manymu, 
tik tėvynės išdavikai uoliai tarnauja 
okupanto kariuomenėje. Ne vienas 
jaunuolis, gavęs šaukimą j kariuome
nę, išėjo partizanauti. Iš ginkluotųjų 
pajėgų pabėgusieji atrasdavo prie
globstį miške, net partizanų pasi
priešinimui artėjant prie pabaigos.

Pavyzdžiui, 1951 m. spalio mėnesį 
jūreivis Jonas Matuzevičius paliko 
savo dalinį Taline, sugrįžo į Lietuvą ir 
tapo partizanu.

(B) AREŠTAI

Kai ginkluoti NKVD daliniai nuo 
pat pirmųjų antrosios okupacijos 
dienų gaudė vyrus į Raudonąją armiją 
ir kovojo su partizanais, atskiri 
darbuotojai ir NKVD tarnautojai taip 
pat išsijuosę dirbo iki pat Stalino 
mirties. Uždavinių buvo įvairiausių: 
reikėjo organizuoti stribus, užtikrinti 
gyventojų sekimą, sutvarkyti karo 
išardytą šnipų tinklą ir, svarbiausia, 
suimti tikrus ar tariamus valdžios 
priešus. O tokių buvo labai daug, net 
tada, kai piliečiai neturėjo nei progos 
nei laiko aktyviai priešintis tarybinei 
santvarkai ar išreikšti ja nepasitenki
nimą. Pagal saugumo duomenis, iki 
1945 m. pabaigos suimta 11,870 
kontrarevoliucionierių. Pagal tuome
tinius Stalino kriterijus, įvairūs gy
ventojų sluoksniai buvo laikomi val
džios priešais ne dėl savo realios 
veiklos, bet dėl tariamos klasinės 
padėties, profesijos, giminystės ryšių, 
išsilavinimo ir t.t. Dar 1941 m. sausio 
mėnesį, kai Lietuvoje nebuvo jokio 

ginkluoto pasipriešinimo, Biržų 
NKVD viršininkas Lisas instrukcijoje 
nurodė apie 50 rūšių žmonių, kurie 
laikytini priešvalstybiniais gaivalais. į 
šį sąrašą buvo įtraukti tautininkai, 
liaudininkai, krikščionys demokratai, 
studentų korporacijų ir šaulių sąjun
gos nariai, buvę policininkai, karinin
kai, trockistal, dešinieji eserai bei 
menševikai. Priešais buvo laikomi 
dvasininkai ir dvarininkai, pirkliai ir 
prekybininkai, svetimų valstybių pi
liečiai bei užsienio valstybių bend
rovių tarnautojai. Be to, priešo 
sąrašan pateko tokie, pagal racio
nalesnį galvojimą, visai nepavojingi 
žmonės, kaip politiniai emigrantai, 
repatrijantai, esperantininkai, fila
telistai, net asmenys, susirašinėjantys 
su užsieniu, Raudonojo kryžiaus 
darbininkai ir Lenkijos tremtiniai. Ne 
visi šitie žmonės buvo suimti ar 
ištremti per pirmąjį bolševikmetį, tad 
dalis jų veikiai tapo saugumo aukomis. 
Be to, dėl dalyvavimo 1941 m. 
sukilime ir per vokiečių okupaciją 
viešai išreikšto nepasitenkinimo 
Maskvos valdžia dar tūkstančiai 
žmonių pateko į priešvalstybinio 
elemento sąrašus. Buvę sukilėliai, 
vokiečių meto valdžios pareigūnai, 
savisaugininkai, kaimų apsaugos būrių 
ir Vietinės rinktinės nariai, antina- 
cinės rezistencijos veikėjai ir kiti 
buvo ieškomi sovietinio saugumo.

(bus daugiau)
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Vasario 16 minėjimas Sydnejuje.
Marina Coxaite pasakoja įspūdžius iš 
Vasario 16 gimnazijos D. Bieri 
nuotr.

Vasario 16-sios rytą į Lidcombe 
esančią šv. Joachimo bažnyčią tautie
čių prisirinko sklidinai. Organizacijos, 
nešinos savo vėliavomis, į bažnyčią 
atėjo procesijoje: tautinę vėliavą 
nešė A LB Sydnejaus Apylinkės Val
dybos nariai, po jų rikiavosi skautai, 
ateitininkai, ramovėnai ir šauliai. 
Mišias už žuvusius už tautos laisvę 
atlaikė ir pamokslą šios dienos proga 
pasakė prel. Petras Butkus: "Nors 
tėvai ir broliai mums laisvės neišsau
gojo, bet jie parodė, kaip už tą laisvę 
kovoti ir jei reikia - mirti!..." Giedojo 
Br. Kiverio diriguojamas "Dainos" 
choras. Skaitymus, tikinčiųjų maldas 
atliko ir aukas atnešė skautiškasis 
jaunimas.

S Y D N E J UJE

Pamaldos užbaigtos Tautos himnu.
Po pamaldų išskubėta į Lietuvių 

namus Bankstowne, kur 3 vai. popiet 
prasidėjo Vasario 16 minėjimas, 
suruoštas A LB Sydnejaus Apylinkės 
Valdybos (Danutė Bižienė ir Kajus 
Kazokas).

Po trumpos A LB Apyl. Valdybos 
pirmininko, Albino Giniūno įžangos, 
kurioje jis kvietė visus, šios šventės 
proga, rasti bendrą kelią, kad mūsų 
tarpe "vardan tos, Lietuvos, vienybė 
žydėtų!..", Dienai skirtą invokaciją 
paskaitė prel. P. Butkus.

Toliau pranešėja, dr. Rūta Kava
liauskaitė, iškvietė į sceną prele
gentą, Vytautą Patašių, kuris išsa
mioje paskaitoje peržvelgė Lietuvos 
valstybės istorinius momentus, ryž
tingu žvilgsniu pažvelgdamas ir į 
ateities horizontus.

Meninėje dalyje Marijos Malakū- 
nienės eilėraštį "Esu žmogus" pa
deklamavo Vanda Zablockienė, o 
Laimučio Švalkaus eilėraštį "Už ką?" 
- Birutė Jablonskienė; abi susilaukė 
gausių aplodismentų.

Po trumpos pertraukos scenoje 
pasirodė jaunimo muzikos kapela: 
Mikutis Burokas, Danius ir Algis 
Stasiūnaičiai, Edis Siutz ir Danius 
Hornas, pagroję "Žydrasis Dunojus", 
"Baltoji Gulbė", "Audėjėlė" ir bisui - 
dar vieną, neįvardintą meliodiją.

Po jų Marina Coxaite, neseniai 
grįžusi iš Vasario 16 gimnazijos 
Vokietijoje, papasakojo apie mokslą 
šioje įstaigoje ir ten įsigyjamas 
vertybes: lietuvių kalbą, Lietuvos 
istoriją ir pažintis su jaunaisiais

Lietuvių jaunimo kapela koncertuoja Vasario 16 minėjime Sydnejaus Lietuvių 
klube. D. Bieri nuotr.
lietuviais, čia suskridusiais iš viso 
pasaulio.

Ričardas Gervinąs padeklamavo 
Bernardo Brazdžionio eilėr. "Aš čia - 
gyva!". A LB Apyl. pirmininkas p. A. 
Giniūnas jam įteikė Pulgio Andriušio 
premiją, kurią ALB Krašto Valdyba 
skiria geriausiai baigusiems lituanisti
nius kursus. Gražų padėkos žodį tarė 
pats premijos gavėjas.

Australijos Lietuvių Fondo vardu 
premijas jaunimui įteikė Bronius 
Stašionis; Rasai Venclovaitei - ją 
pristačius "Tėviškės Aidų" redakto
riui už bendradarbiavimą ir R. 
Červinui - už baigimą gimnazijos, su 
lietuvių kalba, kaip vienu iš dėsto
mųjų dalykų.

Programos pabaigai "Dainos" cho
ras, diriguojamas Br. Kiverio padai
navo "Kur giria žaliuoja...", "Anoj 
pusėj Namunėlio...", "Aš nemačiau 
tėvelių krašto..." ir "Lietuva, mano 
šiaurės pašvaiste...".

Minėjimas baigtas Tautos Himnu.

* * * * *

ALB Sydnejaus Apylinkės Valdybos 
kvietimu, naujoji Lietuvių dailininkų 
draugija, Vasario 16-sios proga, 
suruošė savo antrąja parodą, kurioje 
kūrinius išstatė Jonas Abromas, Daina 
Bernotienė, Ignas Bieliūnas, Nijolė 
Bižytė, Danguolė K ėraity tė-West, 
Leeka Kraucevičiūtė-Gruzdeff, Ja- 
sonija Palaitienė, Jurgis Reisgys ir 
Leonas Urbonas.

Daugumą kūrinių sudarė tapybos 
darbai (49), atlikti aliejumi, akriliu, 
pastele, akvarele, guache ir 6 
skulptūros darbai - cementas, medis 
(J. Reisgio).

Parodą suorganizavo dr. G. Kazo- 
kienė.

Paroda, kurią atidarė Newcastlio 
Universiteto profesorius, dr. V. Do- 
niela, susilaukė gausaus lankytojų 
skaičiaus.

B.Ž.

Nepriklausomybės šventės paminė
jimą pradėjome St. Mary's bažnyčioje. 
Kun. P. Martūzas atnašavo Šv. Mišias, 
dalyvaujant ir mūsų skautams su 
vėliavomis.

Toliau - bendri pietūs Lietuvių 
klube, po kurių pirm. dr. A. Stepanas, 
neseniai grįžęs iš kelionės po Europą, 
perdavė Europos lietuvių linkėjimus 
canberiškiams ir pakvietė svečią iš 
Sydnejaus dr. B. Vingilį paskaitai. 
Prelegentas priminė mūsų tautos 
istorijos bėgį ligi šiol, skatino visus 
dirbti, kol bus atgauta prarastoji 
laisvė.

ADE: L AI DĖS RANKDARBI ET RATELIS

Tyios minute prisiminėme mirusius 
paskutiniųjų poros metų laikotarpyje. 
Sugiedojus Tautos Himną - pradėjome 
visuotiną susirinkimą Apylinkės val
dybai išrinkti, kurio metu po didesnių 
pastangų tapo sudaryta nauja val
dyba. Pareigomis pasiskirstė sekan
čiai: pirm. Pranas Darius, vicepirm. 
Antanas Andruška, sekr. Antanas 
Švedas, ižd. Algis Juodvalkis ir narė 
kult, reikalams Marija Balsienė.

Revizijos komisiją sudaro: Liudas 
Budzinauskas, Juras Kovalskis, Leo
nardas Venslovas.

Sėkmės naujai valdybai!
km

Lietuvių Namuose vasario 5 d. 
pirmam š.m. rankdarbių ratelio susi
rinkime dalyvavo 25 moterys ir vienas 
vyras - p. P. Žutauskas. Jis - audimo 
specialistas, ratelyje dalyvauja nuo jo 
įsikūrimo ir mielai instruktuoja norin
čias pramokti austi. Energingos rate
lio vadovės p. G. Straukienės iškelti 
sumanymai, dalyvavusiems pritariant, 
buvo priimti kaip šių metų veiklos 
gairės.

Darbai pradėti su dideliu entuzias- 
mu, numatyta padaryti įdomių rank
darbių. P. F. Kazlauskienė turi 
modernią mezgimo mašiną, kuria 
atlieka tautinius raštus. Ji pristatė 
keletą puikių pavyzdžių. -

Reikia paminėti, kad pernai lapkri
čio 16 d. MULTI CULTURAL 
FESTIVAL, etninių grupių parodoje 
Parkes College Centre, Ingle Farm 
priemiestyje, kur dalyvavo 17 etninių 
vienetų, lietuvių eksponatai turėjo 
didelį pasisekimą ir buvo vietinės 
spaudos aprašyti.

Rankdarbių ratelis numato da
lyvauti Pietų Australijos 150 metų 
jubiliejaus parengimuose Social His
tory Museum. Bet apie tai vėliau...

Susirinkimui pasibaigus draugiškai 
padiskutuota keliais klausimais prie 
suneštinės kavutės.

ONA BAUŽIENĖ.

L. Kraucevičiūtės nuotr.

Musu naštose Nr. 7 1986.2.24 nsl. A
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A.BINKEVIČIŪTE- GUClUVIENĖ

X PRISIMINIMU UPĘ
FA NI RUS

Panerk rankas prisiminimų upėn - Panerk rankas prisiminimų upėn 
Būtasis laikas pro pirštus tekės Žaliuoju tiltu grįši vėl atgal.
Ir dulkes užmaršties nuplaus nuo visko. Iškilę atminty gyvi paveikslai 
Kas buvo iki ašarų brangu. Kartosis esamajame laike....

Šių eilučių autorius siūlo panert rankas į prisiminimų upę, bet į Vasario 
16 šventės prisiminimą norėtųsi pasinerti visa savo esybe. Neilgas buvo 
mūsų Tėvynės laisvojo gyvenimo laikmetis, kuris lyg ilgai laukiama 
rytmečio aušra, nušvito po ilgos, tamsios nakties ir baigėsi skaudžiais, 
tragiškais įvykiais.

Laikinoje sostinėje, Kaune Nepriklausomybės šventė buvo pati reikš
mingiausia, pati iškilmingiausia metinė šventė.

Iš tolimos praeities atplasnoja mylimo Kauno vaizdas...Namai pasipuošę 
trispalvėmis, jos plazdena ore skelbdamos, kad tai ne eilinė diena. Jau 
temsta...Laisvės Alėją apšviečia įvairiaspalvės lemputės. Iliuminacijos 
šviesoje sniego plaštakės lėtai krenta po kojomis...Neįprastai daug 
praeivių, jie visi kažkur skuba...Veiduose laimingos šypsenos, akyse 
džiaugsmas, lyg praeidami viens kitą sveikintų...

Valstybės teatre iškilmingas parengimas, dalyvaujant valdžios 
atstovams, aukštuomenei, organizacijoms...Visos didelės Kauno salės 
užsakytos baliams. Netrukus puošniai apsirengę svečiai suksis šokių mu
zikoje. Restoranuose visi stalai užsakyti, netrukus šampano kamščių 
šaudymas pradės iškilmių vakarą.

Gyvenome laisvame, nepriklausomame krašte. Mums laisvę atgavo 
tautinės sąmonės vedini didieji patriotai, politikai, ir - svarbiausia - broliai 
savanoriai, kurie krauju ir gyvybe tą laisvę iškovojo!

IŠ PARODOS VASARIO 16 GARBEI

Ignas Biliūnas Vieniši draugai". L. Kraucevičiūtės nuotr. 
Aliejus

JUOZAS GUČIUS

NEŽINOMAS KAREIVIS
APSAKYMAS

Devynioliktųjų metų ruduo. Jau 
kuris laikas šąla, tik sniego dar nėra. 
Vieškeliai dunda nuo gruodu rie
dančių ratų, bildi arklių kojų trypia
mi. Rodos ne žeme, o per ilgus tiltus 
būtų važinėjama.

Kartais oras subjūra darganomis, 
kaip kad ir šiandien, ir patvinsta 
šaltais lietaus čiurliais, smarkaus vėjo 
nešamais.

Naktis. Visi seniai jau miega, tik aš 
tėvelio darbo kambary tebesėdžiu į 
knygą įsitraukęs.

Už keliolikos kilometrų, fronte, 
dunda patrankos. Nors įprasti tie 
šūvių garsai, bet kai trinkteli visa 
baterija, atitruksiu nuo knygos. Dar
gana, vėjas ir šūviai - toji žmogaus 
aistrų ir gamtos stichijos sutaptinė, 
panaši į viens kitam priešingų garsų 
sudėtą disonansų simfoniją, kuri 
dirgina, slegia, siaubu padvelkia. 
Betgi ten, kur patrankų vamzdžiai 
ugnimi svaido, o sprogimų garsai 
virpina žemę, vyksta dideli dalykai.

Prigesinu lempą. Žalio gaubtuvo 
priedangoj šviesa dar labiau sumažėja, 
apiblėsta, ir kambarys pasineria vi- 
bruojančion tamson. Knygų spintos 
stikluose blankiai atsispindi šviesiai 
dažytos kambario durys, lyg vai
duoklis baltoj marškonėj.

Staiga dusliai trinkteli durys, 
šniokšdamas įsiveržia prieškambarin 
vėjas, o kieme ima gailiai kaukti 
senasis niūfaundlendas.

- Nejau būtų buvę pamirštos 
užrakinti durys? - pagalvojau. Tik čia 
mano žvilgnis sminga į knygų spintos 
tiklus. Ten atsispindinčių šviesių 
kambario durų fone pamatau žmogaus 
vaizdą, lyg praregimą siluetą. Ir kaž 
kaip pajuntu, kad kambary atsirado 

dar kažkas. Norėčiau įsitikinti, žvilg
telėti, bet nerandu savyje galios 
atitraukti žvilgsnį nuo stiklų, kuriuose 
regiu žmogaus šešėlį. Dar lekia mintis 
per galvą, kaip dabar kas nors galėjo 
įeiti, kada kambario durys yra 
uždarytos, kaip ir buvę. Tačiau visgi 
kažkas įėjo, atsirado čia, ir stikle 
matau vis augantį, artėjantį... Lėtai, 
lėtai jis slenka... Aš gi nesuvokiamos 
jėgos sukaustytas, negaliu dargi 
galvos pasukti į dešinę, kur stovi 
fotelis ir į kurį tariamasis šešėlis 
nusileidžia.

- Išminties knygoje ieškai? - tas 
balsas šalčiu nupurto mane.

- Yra dvi išmintys: minties ir 
veiksmo. Susiduria jos ir tada ryškėja 
gyvenimo prasmė, žmogaus paskirtis 
ir didžioji sąreda erdvių ir laiko, 
žvaigždžių ir žemės.

- Kas esi?..Kaip čia... vos ištariu.
- Iš ten!
Tan žodin sugriaudė patrankos ir 

mano galvoj žaibu susiraizgė mintys. 
Ryžto pagautas, kaupiu visą savo 
valią ir sunkiai, sunkiai suku galvą 
keisto svečio link. Kaip trumpo 
elektros srovės sujungimo trenktas, 
krūpteliu, kada pamatau nepažįsta
mąjį. Jis kario aprangoj, veidas 
žemėmis apneštas, plaukai purvais 
sulipę, akys tiek primerktos, kad 
belikę vos mažyčiai plyšiai, pro 
kuriuos tik akių lėlytės tematyti. 
Milinė juodo purvo dėmėmis ištaškyta.

Gailesčio ir užuojautos pagautas 
jau norėjau paslaugas siūlyti, bet 
mane vėl bloškė keistas vaizdas: nors 
aiškiai regiu prieš save žmogų, karį, o 
tuo tarpu mano žvilgsnis jį perveria 
kiaurai, tarytum tai būtų tiršto oro 
gniužulas sudėtas žmogaus pavidalu. 

Jo akys pro primerktas blakstienas 
nejudomai įbestos į manąsias. Žvilgs
nis be gyvybės žymių, nejudąs ir 
šaltas, bet kartu aštrus ir perveriąs, 
rodos į pačias sielos gelmes įžvelgiąs.

- Tark, kas esi? - desperatiškai 
sušunku.

- Šie namai man buvo svetingi. Dar 
kai mažas buvai ir...vėliau. Pame
ni...Ar gi nepažįsti?...

- Tamsta...Tamsta...Pacifistas...ir 
kario aprangoj! Lietuvos kario!...

- Taip yra!..Keičia diena nak
tį...Planetos maino savo kelius...Ir 
žmogus dažną! tampa ne tuo, kuo 
buvęs...Kada jam išryškėja dalykų 
esmė, kada atranda save, tai kaip 
užgęsęs vulkanas, sujuda, sudreba, 
pasipurto ir nebesuvaldomai išsiveržia 
naujais pavidalais...

- Esi karys... Karys!
- Viskas jau yra įvykę. O kur 

kadaise širdis sušilo, ten visada 
traukia, ten miela. Tad ir dabar atėjau 
čia dar kartą, paskutinį...

Staiga matau iš smilkinio, pro 
sukrešusius purvus pradeda sunktis ir 
sruventi kraujas, tekėdamas per veidą 
ir varvėdamas ant milinės... Ir aš 
nebeatskiriu, ar lietus už lango, ar šie 
lašai taip gūdžiai čiaksi: tap... tap... 
tap...

- Dieve! Žaizda!... noriu pakilti ir 
bėgti tvarsčių, vaistų, bet stiklinis 
žvilgsnis prirakina mane prie kėdės.

- Kai sukniubau metalo pervertas, 
jutau gimtosios žemės alsavimą ir 
karštą jos kvapą, ir, rodos, ji bylojo 
man: aš tavo motina...Tu ir aš dabar 
būsime neatskiriami. Ir glaudžiausi 
prie jos vis kukčiodamas: Už tave, už 
tave...

Ir ištryško jam iš stiklinių akių dvi 
ašaros, sutviskėdamos daimantais: 
sužėrėjo įvairiaspalviu blizgesiu...

Visa aplinka sušvito daugelio saulių 
spinduliais. Išnyko kambario sienos ir 
atsivėrė beribė platuma, mirguliuo
jančiomis varsomis apšviesta. Visa 
žemė pasipuošė nematytomis gėlėmis.
ore sklido iškilmingos jnuzikęs garsai.
------- --------- ..... ------------ ' ..•Mūsiy^pastpgė'/^j*/ ?.• 1986.2.24' psl. 5.'.

Tik jis, kurį supo tviską spinduliai ir 
puošė tyros, rasų išplautos gėlės, liko 
vis toks pats: purvinoj milinėj, žemės 

-apneštu veidu ir kraujuojančiu smilki
niu.

Bet dar akimirka, ir puošnūs vaizdai 
ėmė blėsti, nykti, kol vėl sugrįžo 
kambario prieblanda. Iš kario žaizdos 
pradėjo kunkuliais veržtis kraujas, jis 
kruptelėjo, staigiai pakilo ir išsitiesė:

- Tariausi būsiąs atradęs amžiną 
ramybę, kada baigta, atlikta, o regiu 
netolimas, skausmu persunktas die
nas... Aš dar kartą ateisiu!

Tai taręs, pakilo ir rodos net grindų 
nesiekdamas ėmė tolti. Durys atsi
vėrė... akimirka, ir šalto vėjo srovė 
įsiveržė į kambarį užgesindama žiburį.

Kitos dienos vakare užvažiavo 
pernakvoti du mūsų šeimos seni 
pažįstami - karininkai. Jie vyko iš 
fronto tarnybos reikalais.

Kaip paprastai karo metu, šnekos 
dažniausiai sukosi apie įvykius fronte.

- Ši diena mūsų bataljonui buvo
ypač liūdna, - tarė vienas svečių. - 
Praėjusią naktį žuvo vienas nar
siausiųjų vyrų....

- Net galima būtų tvirtinti, kad jis 
baimės jausmo visai savy neturėjo, - 
pridūrė kitas.

- Ir apskritai, - tęsė pirmasis, - tai 
buvo nuostabus žmogus. Niekas ne
žinojo, nei kas jis, nei iš kur kilęs, kas 
buvęs. Net savanoriu buvo užsirašęs 
aiškiai netikra pavarde. Tokia jau 
buvo jo valia. N esileido nei į laipsnius 
keliamas, nei pagyrimų nepriimdavo. 
Viskam turėjo trumpą atsakymą: 
Tėvynės labui. Dabar gi ir gyvybę 
tėvynei atidavė...

Pokalbio dalyviai valandėlei nutilo, 
susimąstė.

Tylėjau ir aš, nes ar gi kas patikėtų 
mano išgyventiems praėjusios nakties 
įvykiams? Ir ar prasminga paslaptį 
atidengti, kada tik paslaptyje tūno 
šventumo pradas? Pagaliau, ar dar, 
reikia kalbėti apie žmogų, kuris 
padėjo didžiausią auką, tas NE
ŽINOMAS KAREIVIS!
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Leeka Kraucevičiutė-Gruzdeff" Žie
ma". Pastelė.

LAIKO RANKA DERYBOS LIETUS

Parašė mūsų kūdikis 
pajūrio smėlyje 
pirštu 
raides keistas, 
tik jam vienam pažįstamas, 
plati putojanti banga, 
staiga užliejusi pakrantę, 
ištrynė jas.

Ir mūsų pėdsakus, 
brangioji, 
audringi vėjai užsijoja. - -

Ką tu gimdei, 
ką aš stačiau, 
ką mudu kūrėme kartu, 
minčių -jėgos 
darbuotis pašaukti, 
kai vijomės gyvenimą 
su laimėn ir gerovėn 
besiveržiančiųjų 
žmonių tūkstančiais, 
laiko ranka 
viską nušluos nuo Žemės veido, 
kaip vaikų brėžinius 
drėgnam pajūrio smėly 
nuplauna, ištrina 
galingos bangos 
dūkstančios. - -

Su mirtimi derėjausi 
ilgai, 
ir kas minutę laukiau, 
kada sustos širdis.

Paskui aš ilgą laiką 
gėriau 
kankinančio išsisėmimo 
kartų vyną. - - -

Gyvybė buvo atkakli - 
šviesesnės aušo dienos, 
mirties šešėlis 
pasitraukė.

Dabar gyvuoju aš 
kaip medis, 
žaibų apskaldytas, 
kurs po audrų nakties, 
išvydęs saulę, 
džiaugsmingų ašarų rasa 
apgydo 
sužeistas šakas. - -

Po ilgos ir atkaklios sausros 
pradėjo lyti, 
bet lijo taip atsargiai, pamažu, 
lyg vaistininko atskaičiuotais lašais.

Mano žmona Stanislava, 
kurią aš jaukiais momentais 
Stasiūne vadinu, 
labai laukė lietaus 
ir dabar iš didelio nekantrumo, 
kad būtų įmaniusi, 
būtų debesis melžus kaip karves, 
kad tik daugiau išspaust vandens 
darželiui palaistyti.

Labai nusivylusi 
menku lietumi, ji kalbėjo:
- Lyja šiandien tik ant durniaus! - I 
Aš, kiek pagalvojęs, pridūriau, 
kad visur dabar lyja - 
ne tik ant durniaus, 
bet ir ant visų protingųjų.

Stasiūne linksmai nusijuokė, 
staiga pamiršusi 
debesų taupiai mėtomus 
lietaus lašus.

Žiūrint iŠ Šono

Julius Dambrauskas ir Onutė Maksvy- 
tienė scenoje iš P. Rūtenio komedijos 
"Monika".

Pagal Julių - kiekvienas žmogus, 
kuris gali kalbėti, gali ir vaidinti. 
Kadangi - visi žmonės yra artistai 
gyvenimo scenoje. Per vienuolika 
metų, kartu dirbant "Atžalos" teatre 
man teko neblogai jį pažinti iš tos 
kitos pusės, kurios publika gal ir 
nemato. Tad jo 60 metų jubiliejui, 
kodėl - pagalvojau - nepadaryti jam 
siurprizo ir neparašyti to, kas iki šiol 
apie mūsų aktorių ir režisierių 
nebuvo rašoma. Ypač, kad "Mūsų 
pastogės" redakcija primygtinai pra
šo...

Mano "karjera" "Atžalos" teatre 
prasidėjo apie 1975 metus, kai 
viename pobūvyje susitikau su Julium, 
kuris tuo metu ruošėsi statyti Vytauto 
Alanto komediją "Šiapus uždangos". 
Kaip paprastai, jam trūko artistų. Tuo 
metu "Atžalos" teatras buvo kaip ir 
sustojęs veikti. Julius, prikalbinęs 
vaidinti Juozą, Danutę, Stasį, Ksaną, 

,iPaulių, Gražiną, prislinko ir prie 
manęs, atsiprašinėdamas, kad man 
belikusi tik suflerės rolė, kadangi 
didesnių gabumų jis manyje neįžiūri. 
Jis nenumatė tuomet, kiek nemigo 
naktų praleis, kurdamas mizanscenas, 
charakterius. Bedažant namus Double 
Bay, langų rėmai, durų staktos, o 
kartais ir dažytojo teptukas - tapdavo 
pjesės veikėjais; bendradarbių už
klaustas, ar jis visuomet kalbasi su 
savim, atsakydavo, kad jis nesikalba, o 
mokosi roles. Mokytis jam sekėsi 
gerai, nes paprastai jis moka ne tik 
savo, bet ir visų kitų veikėjų tekstus. 
Repeticijose daugiau peikdamas negu 
girdamas, o per pertraukas trauk
damas anekdotus iš savo gausaus 
"anekdotų maišelio", pralamdė "ža- 
liokus" ir spektaklis pastatytas - 1976 
m. sausio mėn. premjera!

Tais pačiais metais lapkrity Paulius 
Rūtenis stato savo paties komediją 
"Monika". Žada ir man rolę... Po poros 
skaitymų - aš jau Monika Daugir- 
daitė-Elder, o Julius - Jonas Rupeika. 
Paulius mus moko, bet ir Julius 
neatsilieka. Būdavo, parvažiuoju iš 
repeticijos ir galvoju, na, ir kam gi 
apsiėmiau vaidinti, juk artistės iš 
manęs nebus. Kitą rytą Paulius 
skambina telefonu, pakalba - įgaunu 
pasitikėjimo. Kitoj repeticijoj Julius 
per savaitę su langais ir durimis 
"prisivaidinęs" duoda labai vertingų 
patarimų. Ir štai "Monika" - scenoje. 
Mano pirmas spektaklis su Juliumi.

1979 m. Julius režisuoja Anatolijaus 
Kairo komediją "Sidabrinė diena". Aš 
prakaituoju Salomėjos rolėje. Tur būt 
režisieriui nė su vienu aktoriumi 
nereikėjo tiek vargti, kiek su manimi. 
"Čia komedija, ne laidotuvės!", 
"Tempo, tempo!" girdžiu Juliaus 
šauksmą iš salės ir tą patį sapnuoju 
grįžus namo. Berepetuojant "Sidabri
nę dieną" vienas kolega išėjo, 
ne be vaidins, kitas nusivylęs sako: 
"Tai ką, išmokau rolę, o dabar 
negalėsiu vaidinti. Julius atsipraši
nėja, ramina dirbam toliau...

1982 m. Julius pasirenka dvi Kosto 
Ostrausko mikrodramas "Šaltkavis" ir 

"Pypkė". "Šaltkalvyje" - baisu ir 
pagalvoti mes - vieni du scenoje pusę 
valandos ir dar pusę tos pusės -

JULIUI DAMBRAUSKUI - 60

lovoje. Kažin kaip publika reaguos? 
Atrodo bus labai sunku. Po keletos 
repeticijų Juliaus ir Pauliaus dėka - 
viskas atrodo įmanoma. Tačiau "Pyp
kė" - dar sunkesnis veikalas. Juliaus 
rolė labai neįprasta, visai kitokia negu 
visuomet. Aš - ir suflerė ir "Pypkė"...

1983 m. Julius pasirenka A. 
Domanto - Sakalausko komediją 
"Pūkio pinigai". Pirmas teatro festi
valis, atvažiuoja Melbourno "Aušra" - 
reikia susiimti! Daug žmonių scenoje 
(šešiolika!), visi turi savo nuomonę, 
kurios, aišku, ne visos sutampa. Juliui 
"ulcers", aktoriams migrenos. Kaip ir 
kiekvieną spektaklį statydamas jis 
prisiekinėja, kad šitas - tai jau tikrai 
pats paskutinis, daugiau - nerežisuos 
ir nevaidins, kam jam tie "ulceriai" 
reikalingi... Bet tuo tarpu ir režisuoja, 
ir vaidina, ir - susilaukia didelio 
pasisekimo.

Pernai Julius, galima sakyti, tapo 
antroje Australijos lietuvių teatrą 
festivalio Melbourne karaliumi, pa
statęs Algirdo Landsbergio "Sudiev, 
mano karaliau" ir Antano Čechovo 
"Jubiliejų". Bet apie tai jau nemažai 
rašyta.

Aktoriui dirbti su Julium - ir 
linksma, ir pikta. Kartais, jei nusime
ni, jis su savo "anekdotų maišeliu", 
dažnai improvizuodamas, savo entu
ziazmu išblaško liūdnumą ir pataiso 
nuotaiką. Bet kartais pats būni gana 
entuziastingai nusiteikęs, jau spek
taklis sustatytas, viskas aptarta, 
dabar tik "šlifuosime", bet štai ateina 
Julius su naujai sugalvotais pakeiti
mais. Aišku, tie pakeitimai spektakliui 
tik į naudą, bet tuo momentu, rodos, 
nusiautum batą ir paleistum į poną 
režisierių...

Nors paprastai jis turi visą veikalą 
prieš akis jau nuo pirmo skaitymo. 
Prieš pradėdamas repetuoti kelis 
mėnesius "sapnuoja" ir žino visas 
mizanscenas, dekoracijas - viską. 
Tiesa, tas užsispyręs žemaitis mėgsta 
pasiklausti patarimo. Bet išklausęs 
tavo nuomonės, tiek kalbės ir kalbės, 
kol įtikins, kad buvai neteisus ir 
padarys taip kaip nori. Repeticijoje 
išaiškins, kur įeit, kur išeit, kur sustot 
ir taip iki paskutinės minutės, kol 
išeini vaidinti ir išėjus į sceną labai 

nesinori apvilti Juliaus entuziazmo.
Kartais sepktaklio metu suflerio 

negirdi, bet užtat matai rankomis 
skėsčiojantį Julių ir galvoji, ką dabar 
supainiojai... Būna taip, kad pamiršti 
viską. Kartą spektaklyje, vienas iš 
mūsų pamiršo žodžius, išėjo už 
scenos, pasitikrino su sufleriu ir vėl 
grįžo. Publika nepastebėjo, bet reži
sierius vos širdies smūgio negavo...

Julius ne tik režisierius ir aktorius, 
jis ir gerai eiliuoja. Vienais metais 
pakviestas išpildyti programą, parašė 
kupletus, kuriuos mudviem abiem teko 
dainuoti. 1977 m. pasirodė "Dolskis su 
Lolitom". Julius pasigriebęs vieną 
šešiolikinę tapo šaunus šokėjas, tik 
paskui dejavo kad geriau vaidinti negu 
šokti. "Dolskis" buvo kartotas "Ko
vo" sporto klubo baliuje, Canberros 
Lietuvių klube, o prieš porą savaičių 
ir vėl Moterų blynų baliuj Sydnejuje.

Julius pilnas humoro ir svajonių 
žmogus. Per 11 metų neteko pastebė
ti, kad jis turėtų kokių nusivylimų, 
pyktų, būtų kuo nors nepatenkintas. 
Jei ir buvo, juk kiekvienam pasitaiko 
"lietingų" dienų, mokėjo viską pa
versti juokais.

Pavarčius atsiminimų lapus, matai 
kad gyvenimas nestovi vietoj, mūsų 
galvos pasipuošė sidabro garbano
mis... Tavosios, Juliau, dingo kažkur 
pakely... Veiduose gal daugiau "cha
rakterio", sunkiau išmokti rolę. Bet 
koks neįspūdingas būtų tavo. Juliau, 
jubiliejus, jei nei tu, nei mes, tavo 
draugai, neturėtume tų gyvenimo 
"vainikų".

Aš tikiuos, kad ateityje matysime 
dar daug tavo "paskutinių" spektak
lių. Draugų vardu sveikinu tave, 
Juliau, 60 metų jubiliejaus proga, 
linkiu sveikatos ir ištvermės lietuviš
koj scenoj. Geros nuotaikos, žinau, ir 
be linkėjimų nepritrūksi ir dar kitiems 
paskolinsi...

ONUTĖ MASKVYTIENĖ
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įeini, ir nosį maloniai pakutena 
jpinių malkų kvapas, o akys raibsta 
io statulų, statulėlių ir medinių 
įveiksiu, kuriais užkrautas visas 
imbarys, nukabinėtas visos sienos, 
ryžiai, paukščiai, biblinės scenos, 
dės, Lietuvos didieji kunigaikščiai, 
ūmos portretai, paminklų variantai 
t ... medyje išskaptuoti laiškai 
ylimai Danutei - žmonai.
Pats dailininkas, kuris save mėgsta 
idinti arkitektu, sėdi gretimam 
imbaryje ant lovos, lyg nutūpęs 
iltų skiedrų lizde, ir mažu peiliuku 
ožia romėnų kareivį - jau trečią iš 
žyllkos, kurie saugos Kristaus kapą. 
Lionginas Šepka su svečiais laiko 

‘gaišina - tai jo žmonos Danutės 
irbas - jis skuba pabaigti kapo 
irgybos būrį, kol įsigalėjęs plaučių 
įžys ir jo paties į kapus nepaguldė.
Lionginas drožinėti pradėjo jau 
veik įpusėjęs savo amžiaus penktą 
šimtmetį. Žmonės pasakoja, kad jis 
pykęs, jog jo mirusiam broliui buvęs 
statytas standartinis paminklas. 0 
i pabarta brolienė dribtelėjusi "Tai 

padaryk geresnį!", Lionginas ir 
Šovęs: "Aš jam padarysiu tokį 
minklą, kokio pasaulyje dar nėra", 
padarė. Tik jis buvo toks kompli- 
otas, taip išpuoštas ir toks įdomus, 
d broliui jo neteko - jis atsidūrė 
tkiškio muziejuje, Liongino Šepkos 
rbų nuolatinėje ekspozicijoje. Bro- 
, o taip pat ir kiti šeimos nariai, 
vo kitus, irgi labai gražius, pamink-

Pradėjęs drožinėti, Lionginas nesu
ko ir iki šiol yra padaręs virš 
įsantro tūkstančio darbų.
Jo darbai nepaprastai įdomūs. Ant 
įkvienos statulėlės yra išskaptuotas 

ir jos pavadinimas, o dar dažniau net 
visa istorija. Ir išskaptuota ne tik 
"priekinėj" statulos daly, bet ir 
užpakalinėj, net ir apačioj. Norint 
viską perskaityti, reikia kiekvieną 
darbą iš visų pusių apžiūrėti. Tie 
darbai ne parodai gaminti - veng
damas tiesioginio bendravimo su 
žmonėmis, Lionginas Šepka tais dar
bais išreiškia savo tikėjimą, savo 
gyvenimo filosofiją, savo meilę.

Ne vienas vyras, nuskynęs sode 
kriaušę, nuneša ją savo žmonai. Bet ne 
taip daro Lionginas. Kambary ant 
sienos kaba gana didelė lenta - 
paveikslas su parašu: "Pajimk Danute 
ši skane grušeli ir man tu paduoka 
savo rankeli". Su medžio pagelba 
Lionginas ir pasipiršo. Jis išdrožė 
didžiulę ornamentuotą karūną ir 
Danutei pasakė: "Čia tavo karūna", 
bet jos neatidavė. Ir tik po kurio laiko, 
kai Danutė jį aplankė, jis paklausė: 
"Tai kada, Danute, tu užsidėsi tą 
karūną!" Danutė pasakoja, o akyse 
žiba ašaros.

Šepkos parašai yra ne mažiau įdo
mūs už jo skulptūras. Ant brolio 
statulos skaitau: "Viktoras Šepka, 
kunigaikštienės Birutės ulanu pulko. 
Broli padirbo brolis Lionginas".

Kelionė iš Egipto nupasakota ši
taip: "Šv. Paraonas veda izraelius iš 
Agypto žemes. Priaina juras ir sustoja. 
Na ir galvoja kaip čia pereiti per 
juras. Na ir paraonas istiase lazda ir 
pasidirbo tiltas per juras. Na ir 
stebuklais per viana para perkialiavo 
per juras ir sustoj kur jiams reike".

Labai įdomi yra trijų figūrų 
kompozicija: "Jesus, kada buvo moky
tojas"; Jėzaus rašomasis stalas; dvy
lika apaštalų susėdę lyg ir auditorijoj,

L. Šepkos medžio kompozicija "Kelionė iš Egipto"
o apačioj parašas: "Jesus Kristus laiko 
pamokas savo mokinėms", iš abiejų 
mokinių grupės pusių išdrožtos siau
ros eglės, o drožinio užpakaly 
paaiškinta: "Betliajaus ir Agypto 
egles, kur Jesus gimis".

Nekreipkite dėmesio į rašybos 
savotiškumą - Lionginas savamokslis, 
jis rašo iš klausos... ir iš širdies.

Apie Lionginą Šepką, jo 75 m. 
sukakties proga, buvo rašyta " Kultū
ros Baruose", o 1984 m. net buvo 
išleista labai šiltai ir įdomiai parašyta 
knyga apie jo gyvenimą ir darbus. 
Nuolatinė jo darbų paroda yra 
Rokiškio etnografiniame muziejuje, 
viename iš buvusių dvaro rūmų 
pastatų. Jo darbų turi ir M. K. 
Čiurlionio muziejus Kaune.

Australijoje gyvenant atrodė, kad 
valdžia gerbia ir rūpinasi Lionginu 
Šepka. Gerbti tai gerbia, bet ar 
rūpinasi? Jo žmona ne vieną kartą 
kreipėsi į įvairias įstaigas prašydama 
bent kiek didesnio buto, kad Lionginas 
nors atskirą darbo kambarį galėtų 
turėti. (Pats Lionginas, ant savo 
lovelės tarp skiedrų susirietęs, nie
kada ir negalvojo ko nors paprašyti). 
Po didelių prašymų pagaliau buvo 
atsiųsta komisija, kuri apžiūrėjo, 
išmatavo butą ir pareiškė: "Ko jūs 
norite? Turite daugiau kaip po 5 
kvadratinius metrus gyvenamo ploto, 
ir jums daugiau nepriklauso".

Kampelis Šepkų namuose.

Nepriklauso. 0 ar sutilps visi 12 
kareivių? Kažin ar ne būtų atsiradęs 
didesnis butas, jei Liongino kūrinių 
tarpe būtų stori klebonai, persikrei
pusios davatkos, Suvorovas, kolūkio 
pirmininkas ar brigados pirmūnas?

Lionginas Šepka žinojo apie savo 
ligą. Dar 1975 m. jis medžio stuobryje 
buvo išdrožęs testamentą: "Mano 
laidotuvėse prašysiu, kad nebūtų 
alkoholinių gėrimų, ir į karstą įdėkite 
po rankų ant krūtinės mano darbo 
kryželį ir Marijos paveikslą..." 0 visai 
neseniai žmonai buvo padiktavęs ir 
papildymą - kokius drožinėlius įdėti į 
karstą prie pečių, ant krūtinės, "... o į 
grabo šoną Sargiuko fotografiją, jeigu 
klebonas leis.........Palaidoti prašau
mano gimtajam kaime (Šiaudynės km. 
Rokiškio apskrityje) prie mano tėve
lių, nes prie ko kapuose gulėsi, tai ir 
danguj kartu būsi; o jeigu palaidos 
Vilniuj, tai gali tekti gulėti prie kokių 
girtuoklių ir paleistuvių........ Žinau,
kad mane mašina veš į tėviškę, bet 
noriu, kad vieną kilometrą iki kapų 
visi eitų kaip pridera per laidotuves ir 
visą kelią giedotų. Kunigas gali 
pakalbėti prie kapo, bet valdžios 
žmonės tegu nekalba".

PriejfKalėdas atėjo žinia:'lapkričio 
4 d. paskutinis Lietuvos dievdirbys 
mirė.

A. Karazijienės nuotraukos.

i Gyvenimo pyragai

Susitikau ?u juo atsitiktinai, ir 
įkalbėjom nepažindami viens kito, 
štai, ką man papasakojo žmogus, 

irį šiame atpasakojime vadinsiu 
nu.

Aš gyvenau Lietuvos - Vokietijos 
įsienio mieste. Turėjau kepyklą ir 
aip taip verčiausi. Karui einant į 
įbaigą, vokiečiai traukdamiesi eva- 
lavo mūsų šeimą. Išvažiuodami 
Skasėm savo turtą, bet kaimynas P. jį 
kasė ir pasiėmė. Pirmiausia mus 
įvežė į Žemaitiją. Buvo ruduo, tai 
us pristatė bulvių kasti. Ten radau 
ūsų buvusį burmistrą. Jis buvo taip 
įsilpęs, kad klūpėdamas bulves kasė, 
ūsų mieste jis ir vargonaudavo 
įžnyčioje, o man tai buvo ir padėjęs 
vokiečių laikais jis man dykai išdavė
niekiai Nr. 2 

kepyklos patentą,, o šiaip nebūčiau 
galėjęs susimokėti.

Iš Žemaitijos mane nuvežė į 
Rytprūsius apkasų kasti. Ten mane 
sužeidė - dar dabar plaučiuose turiu 
tris skeveldras. Gulėjau ligoninėj, bet 
pavasarį frontas labai priartėjo, tai 
vėl visus darbininkus ir ligonius vežė 
toliau. Dancige pasivijo rusai ir mus 
visus išvadavo. 0 išvadavę tuojau 
mobilizavo. Tiesiai iš ligoninės mane 
pastatė sargybos eiti, o kaip aš eisiu 
sargybą ir laikysiu šautuvą, kad 
alkūnės negaliu sulenkti, ranka buvo 
kaip suparaližuota. Tai davė man kitą 
darbą - pasodino į vežimą ir vežiok 
"katiušas" grobio rinkti. Taip karas ir 
pasibaigė.

I kariuomenę mane paėmė ba
landžio mėnesį, bet priesaiką daviau 

tik antrą gegužės, tai kai karas 
pasibaigė, manęs nepripažino vete
ranu ir nedavė jokios pašalpos nė 
pensijos.

Kai mane demobilizavo ir grįžau 
namo, neradau daiktų. Tai kaimynas 
buvo pavogęs. Sugrįžo į namus ir kiti 
šeimos nariai. Kad mes negalėtume 
reikalauti daiktų, kaimynas mus 
įskundė, kad mes vokiečiai. Jau mus 
vedė šaudyti ir visai neklausė mūsų 
aiškinimų. Bet aš atsiminiau, kad turiu 
tarybinės armijos kareivio pažymė
jimą, tai mus paleido.

Namie nebebuvo kaip gyventi, tai 
nuvažiavau į Kauną. Ten sutikau savo 
buvusį burmistrą, kuris viename 
Pakaunės miestelyje dirbo vargoni
ninku. Patarė ir man ateiti ten dirbti 
zakristijonu. Ten aš dirbau ir jau 
truputi prasigyvenau. Tada kunigams 
buvo pavojinga gyventi, tai klebonas 
vis slapstydavosi nuo išvežimo.

Vieną dieną vargonininkui reikėjo 

išvažiuoti į Kauną. Sako: "Ar tu 
nebijai vienas likti?" "Nebijau - sakau 
- kad kunigo nėra, tai kas čia eis".

Bet tą naktį kareiviai iš netoli 
esančio garnizono ėjo apiplėšti klebo
niją. Jie pliauskom išdaužė langą ir 
mane lovoj užpuolę supjaustė - štai, 
matote, ausies gabalo nėra. Aš šokau 
iš lovos ir, kaip stoviu, visas kruvinas, 
pabėgau. Kad kas ir girdėjo ar matė, 
kaip kareiviai daužo langus, bet 
niekas nedrįso eiti. Bet kai aš netekęs 
jėgų sukniubau, tai geri žmonės 
nuvežė mane į Kauną, į ligoninę.

Grįžęs iš ligoninės nieko neradau. 
Ne tik drabužiai ir daiktai, bet ir 
pasas buvo pavogtas. 0 be paso taigi, 
žmogau, tavęs kaip ir nėra - tu 
nesiskaitai.

Vėl nuvažiavau į Kauną. Ten mane 
priglaudė žmonės, duodavo sriubos, 
nes daugiau ir patys nelabai turėjo, o

nukelta į 9 psl.
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B. STRAUKAS

Z EMAI Cl AI
GYVENIME ir istorijoje

(Skaityta per lietuvių radiją Adeiaiaeje.)

"Kietas ir užsispyręs, kaip tikras 
žemaitis", dažnai girdime išsireiš
kiant, kai norima apibūdinti asmenį, 
turintį tvirtą charakterį, šitoks že
maičių charakterio, o gal ir povyzos 
apibrėžimas, buvo žinomas ne tik 
lietuvių. Apie žemaičių vadinamą 
"kietumą" nemažai yra rašę mūsų 
kaimynai: lenkai, vokiečiai, rusai. Šių 
tautų istorikai ir literatūros kūrėjai 
nesivaržydavo priminti, kad, jei ne
nori bėdos, geriau žemaičio neuž
kabink.

Mūsų žymusis istorikas Simanas 
Daukantas, pats būdamas žemaitis ir 
žemaičius pažinęs iš arti, geriau negu 
kas nors kitas, apie juos štai kaip rašė: 
"Visi jie buvo augumo vidutinio, ne 
taip smulkio, kaip rimto ir petėje, 
vyrai žaliūkai ir suvisu sutikę. Visi 
buvo ne taip dideli, kaip augaluoti, 
stovylęs gražios ir stačios, akys 
žydrai rainos, kūno didžiai balto. Ūsai 
it kuškiai iš panosės kyšojo. Povyzos 
drąsios ir malonios, ant kožno veido 
narsybė ir kantrybė žydėjo, o malonė 
artymo, kiekvieno širdyje klestėjo. 
Bet jei kas neteisingai ranka kurį tarp 
jų palytėjo ar žodžiu užgavo, tas ant 
vietos žekterėjo, nesgi kelio nedoram 
nelenkė. Būdavo sakoma, "Liksiu, 
neliksiu, bet kibsiu". Dėlto karėje 
narsybė, ūkėje dorybė ir teisybė per 
amžius tarp jų klestėjo. Sargų ir 
"šūdų" nežinojo, nesgi tada pačių 
bočius (senelis) ten pat savo lazda ant 
nugaros atskaitė. Liuosybę savo užvis 
mylėjo ir godojo. Atkakliai vergijos 
neapvežėjo ir už velnio darbą ją 
skaitė." Tai taip žemaičio charakterį 
apibūdino Simanas Daukantas.

Tautos ar atskiros genties cha
rakterio bruožai susiklosto ne staiga, 
bet per ilgus amžius, gamtinės 
aplinkos, geografinių sąlygų ir isto
rinių įvykių veikiami. Čia paminėtos 
priežastys ir sąlygos neabejotinai 
paveikė ir suformavo ir žemaičio 
būdą, o gal ir jo fizinę išvaizdą.

Žemaičiai arba Žemaitija užima 
vakarinę Lietuvos dalį nuo Baltijos 
jūros iki Dubysos upės rytuose ir nuo 
Latvijos rubežių iki Nemuno. Vytauto 
laikais Žemaitijai priklausė ir dalis 
užnemunės, maždaug Šakių apskritis, 
bet vėliau Žemaitijos pietų rubežiumi 
buvo priimtas mūsų senelis Nemunas, 
ir į užnemunę niekuomet žemaičiai 
jokių pretenzijų nebereiškė. Tik, 
nežinia kodėl, užnemuninius savo 
kaimynus nepiktai pravardžiuodavo ir 
vadindavo "liociais".

Būdama labiausiai nusikišusi į 
Lietuvos valstybės vakarus ir atsi
rėmusi j Baltijos jūrą, Žemaitija 
atsidūrė tam tikroje izoliacijoje nuo 
likusios Lietuvos, o iš specifinės 
geopolitinės padėties išsivystė ir 
skirtinga Žemaitijos istorija. Šios 
istorijos vyksme per šimtmečius 
pasikeitė ne tik žmonių būdas, bet ir 
jų povyza.

Prieš pradedant susipažinti su 
žemaičių istorija, būtina mesti žvilg
snį į ano meto, tai yra į viduramžiais 
viešpatavusią valstybės struktūrą. 
Visoje Europoje tuomet kokia nors 
demokratija buvo visai nežinoma. 
Valstybės buvo valdomos karalių, 
kunigaikščių, hercogų ir kitokių 
didikų. Valstybė buvo karaliaus ar 
valdovo privati nuosavybė, taip kaip 
ūkis yra ūkininko nuosavybė. Val
dovas galėjo užkariauti ir prie savo 

valstybės prijungti svetimas žemes. 
Galėjo dalį savo žemių padovanoti ar 
leisti naudotis iki gyvos galvos savo 
ištikimiem pavaldiniam, duoti kaip 
pasogą savo vaikams ar perleisti tam 
tikras teritorijas kitam valdovui. 
Visas transakcijas valdovas galėjo 
daryti niekieno neatsiklausęs, grynai 
savo nuožiūra. Valdovas skaitėsi juo 
turtingesnis, juo didesnius žemės 
plotus valdė. Žemė ir ant jos esą 
gyventojai didino ir krovė valdovui 
turtus. Todėl kiekvieno valdovo 
didžiausias troškimas buvo plėsti savo 
valdas dažniausia savo kaimynų 
sąskaiton.

Šių tikslų valdovai galėdavo at
siekti, tik vesdami imperialistinius 
karus prieš savo kaimynus, užka
riaudami jų žemes ir pavergdami 
gyventojus.

Tokią pat pažiūrą į valstybę turėjo 
ir Lietuvos didieji kunigaikščiai. Jie 
gerai žinojo, kad savo valstybės sienas 
galės plėsti tik į rytus, į rusų žemes. 
Ten, neaprėpiamuose plotuose buvo 
įkurtos pilys, kurias Lietuvos valdovai 
lengvai (nukariaudavo) nugalėdavo ir 
prie savo valdomų plotų prijungdavo. 
Užkariauti kraštai privalėjo nugalė
tojams mokėti mokesčius ar duoti 
duokles įvairiomis gėrybėmis. Taip 
mūsų valdovai per kelis šimtus metų 
užkariavo didelius rusų žemės plotus. 
Jau DLK Algirdas bent kelis kartus 
buvo pasiekęs Maskvą, o DLK 
Vytautas Lietuvos sienas nukėlė iki 
Juodųjų jūrų.

Tuo tarpu, jau tryliktame amžiuje 
Prūsuose įsigalėjo kryžiuočiai, o 
Livonijoje, dabartinėje Latvijos ir 
Estijos teritorijoje, kalavijuočiai, du 
Lietuvai pavojingi priešai. Pasiskelbę, 
kad jie nori apkrikštyti paskutinius 
Europos pagonis - lietuvius, šios 
riterių brolijos faktinai siekė už
kariauti Lietuvos žemes ir lietuvius 
pavergti. Abiem šiem Lietuvos prie
šam susijungti ir sėkmingiau savo 
planus įgyvendinti trukdė tarp Prūsų 
ir Livonijos įsiterpusi Žemaitija. Ją 
būtinai reikėjo nukariauti ar šiaip 
kokiomis nors politinėm manipu
liacijom šį kraštą gauti. Žemaitija 
tapo tarp Lietuvos valdovų ir 
kryžiuočių politiniu žaislu. Norėdami 
turėti laisvas rankas rytuose ir 
turėdami kitokių politinių kombi
nacijų mūsų kunigaikščiai, pradedant 
Mindaugu, baigiant Jogaila ir Vytautu, 
stengėsi užsitikrinti draugiškumą iš 
kryžiuočių pusės, bent kelis kartus, 
sutartimis užrašę Žemaitiją kryžiuo
čiams. Su sąlyga, kad šį kraštą jie 
patys pasiimtų. Tačiau žemaičiai su 
šiom manipuliacijom nesutiko ir jų 
krašto perleidimo kryžiuočiams nepri
pažino. Čia ir prasidėjo ilgos, nesibai
giančios kovos tarp žemaičių ir 
kryžiuočių. Nežiūrint bendrai sude
rintų kryžiuočių ir kalavijuočių pas
tangų, Žemaitiją užkariauti ir pri
jungti, jiems nepavyko. Kad ir 
nedidelis Baltijos pajūrio ruožas nuo 
Girulių iki Šventosios (apie 50-60 
kilometrų), jis niekuomet nebuvo 
Lietuvos priešų užgrobtas. Žemaičiai 
apgynė savo kraštą nuo šimteriopai 
galingesnio priešo, neprašydami ir 
beveik iš niekur negaudami pagelbos.

Kryžiuočių kariuomenė buvo su
lipdyta iš visos Europos nuotykių 
ieškojusių riterių, kurie karus laikė 
savo profesija-amatu. Jie kariavo ten, 

kur buvo pakviesti. Atlyginimas buvo 
karo grobis daiktais ir vergais. 
Kryžiuočiai per savo pasiuntinius 
kviesdavo visus Europos riterius ateiti 
į pagelbą apkrikštyti pagonis lie
tuvius. Tokiems karams kryžiuočiai 
gaudavo palaiminimus ir iš popiežių. 
Norėdami pasitarnauti bažnyčiai, 
įvairūs riteriai iš Vokietijos, Prancū
zijos, Čekijos, Anglijos ir kitur 
tūkstančiais atskubėdavo kryžiuo
čiams į talką. Ši riterių masė su 
skaitlingais savo tarnais ir pagelbi- 
ninkais išsirengdavo tartum i kokią 
medžioklę žemaičių krikštyti. Dau
gelis jų galvojo, kad tai bus tikrai 
maloni pramoga žirgus pavaikyti, 
kardais pašvytruoti, jų aštrumą ant 
žemaičių sprandų išmėginti ir, prisi- 
plėšus turtų bei prisigaudžius belais
vių, garbingais negalėtojais grįžti į 
kryžiuočių sostinę. Deja, šios riterių 
svajonės nevisuomet išsipildydavo. 
Tūkstančiai jų iš Žematijos nie
kuomet negrįžo.

* * *

Kaip atsitiko, kad nelabai gausi 
žemaičių gentis, primityviais karia
vimo padargais, kurie buvo vadinami 
ginklais, sunaikindavo skaitlingus ir 
anuo metu moderniškiausiais ginklais 
apsiginklavusius profesinius karei- 
vius-riterius? Viduramžių riteris at
stojo kare šių dienų tanką. Jis buvo 
įsilindęs į plieninius šarvus. Šarvais 
buvo padengtas ir jo žirgas. Toks 
riteris mesdavosi į mūšį tartum 
viesulas, kapodamas priešus kardu, 
smeigdamas ietimi ar kirsdamas kir
viu. Kardas ir strėlės jiems buvo 
nepavojingos. Galima įsivaizduoti, 
kiek žemaičių krisdavo nuo šių 
plieninių pabaisų, kol jie išmoko, kaip 
reikia su jais kariauti.

Žemaitis kovotojas užsivilkęs meš
kenos ar avies kailinukais, vienoje 
rankoje laikydamas iš medžio išskuob- 
tą ar iš karklų nupintą skydą, o kitoje 
ietį, kuoką ar kardą, negalėjo lygintis 
su riteriu. Jis buvo lengvai nukauja- 
mas, ar sužeidžiamas.

įvairūs ano meto metraštininkai, 
lydėjusieji priešų armijas, o taip pat ir 
vėlyvesnieji istorikai yra aprašę 
Žemaitijoje vykusius mūšius ir žemai
čių naudotą karo taktiką. Visi 
pripažįsta, kad žemaičiai tik savo 
gudrumo, lankstumo ir klastos dėka 
sumušdavo didelius riterių junginius, o 
mažesnes grupes visai sunaikindavo.

Iš Prūsų, kame buvo įsikūrę 
kryžiuočiai, į Žemaitiją vedė visa eilė 
kelių, kuriuos kryžiuočiai gerai ži
nojo, buvo pasidarę jų planus ir 
aprašus ir įvairiomis dingstimis, daž
niausiai kaip pirklius, siųsdavo savo 
šnipus tuos kelius ištyrinėti. Žemai
čiai taip pat žinojo , kokiais keliais 
kryžiuočiai gali ateiti. Kryžiuočiams 
vos pasijudinus į Žemaitiją, žvalgai 
skubiai pranešdavo, iš kur nelauktų 
svečių galima tikėtis. Sušokę žemai
čiai kirsdavo milžiniškus medžius ir 
užversdavo skersai kelio ištisais 
kilometrais. Tai žymiai sutrukdydavo 
kryžiuočių žygį ir leisdavo žemai
čiams pasiruošti. Didesni kryžiuočių 
žygiai vykdavo žiemos metu, kai žemė 
buvo .įšalusi ir su arkliais ir vežimais 
buvo lengviau visur praeiti. Tokiais 
atvejais žemaičiai suslėpdavo savo 
turtą miškų gilumoje, o senius, 
moteris ir vaikus su gyvulių bandomis 
išvarydavo į šiaurės Žemaitiją, dažnai 
pasiekdavo net padauguvį. Visus 
namus sudegindavo, nes pasistatyti 
naujus, nebuvo problemos. Kryžiuo
čiai, palengva ir su trukdymais 
judėdami, kol įsibraudavo į krašto 
gilumą, išbaigdavo savo išteklius. 
Neradę maisto sau nei arkliams, o taip 
pat ir pastogės, nuo bado ir šalčio jų

žūdavo nemažiau, kaip kautynės
Išvargę riteriai mažais burei , 

bandydavo eiti susirasti maisto... 
jų laukė žemaičiai, kurie šias grų 
lengvai sunaikindavo. Dažnai k 
žiuočiai iš tokių ekspedicijų grįždi ’ 
nieko nepešę, tik praradę dalį s a 
riterių.

Žemaičių raiteliai, jodami ant st £ 
mažiukų žemaitukų,buvo greitesni 
lankstesni, negu sunkiai apkra a 
kryžiuočių žirgai. Kryžiuočių užpi B 
jie vengdavo atviros kovos. Besiv 
jančius kryžiuočių riterius žemai! 
įsiviliodavo į liūnus ir juos įkla 
pindavo. Be arklio kryžiuotis bt 
beveik bejėgis. Juos žemaičiai grei 
sudorodavo. Atvirose, neišvengiami 
kautynėse žemaičiai naudojo jų pa! 
išdirbtą taktiką. Daukantas apl. 
šydamas žemaičių kariavimo budi 
pažymi, kad jie kovodavo nedideli! 
junginiais. Niekuomet nestodavo m 
šin visa masė kartu, bet pulda 
junginiais po kelis šimtus ar ke 
tūkstančius. Greit užpuldavo prie 
bet gebėjo ir greitai atsitraukti 
išsiblaškyti, bet taip pat ir 
susijungti. Besivejantis priešas daži 
būdavo įsiviliojamas į žemaičia 
palankų tereną, pasijusdavo iš vi 
pusių apsuptas ir dažniausiai likdį 
sunaikintas.

Prieš riterius žemaičiai taip i 
buvo sugalvoję savotišką puoli l 
taktiką, kaip Simanas Daukantas ra 
Puolantį raitą kryžiuotį žemaičiai! 
tikdavo priešais bėgdami atkišę ilk 
"kestę" - kartį, kurią laikydavo pi 
stiprių vyrų. Nuo smūgio rite 
iškrisdavo iš balno, ko žemaičiai 
laukė. Jie pasirūpindavo, kad 
riteris į balną nebesisėstų. Žemaič 
daugeliu atveju buvo įsitikinę, kol 
beširdžiai ir žiaurūs kryžiuočiai bu 
Todėl jiems jokio pasigailėjimo n 
rodė. Kad, staiga užpulti, turėtų 1 
pasislėpti kol ateis pagelba, žemaič 
statė pilis ir jose užsidarę gyni 
Istorijoje yra išlikę nemaža to 
herojiško gynimosi aprašymų.

Gavę iš DLK Jogailos, o vėliau 
Vytauto Žemaičių dovanojimo akt 
kryžiuočiai neatlaidžiai skverbės 
krašto gilumą. Nemunu plukdė k< 
pabūklus, statybinę medžiagą ir ste 
pilis. Bet vos tik jie baigdavo statyt 
žemaičiai nedelsdami jas sum 
kindavo.

Šios žemaičių kovos su kryžiuočii 
tęsėsi ne metus kitus, bet bevt 
pusantro šimto metų. Kai anap 
Nevėžio upės lietuviai gyveno ramiL 
ir net patys praturtėjo nukariaudai 
rusų žemes, žemaičiai kentė kr 
žiuočių plėšikiškus užpuolimus. J 
nusiaubdavo ištisas apylinkes, pas 
grobdami turtą ir žmones, sudi 
gindami gyvenvietes. Vieno tok 
žygio metu kryžiuočiai iš Varnii 
Medininkų apylinkės pasigrobė 
išsivarė apie 6000 belaisvių, dai 
giausiai moterų ir vaikų.

Kryžiuočiai ir kalavijuočiai m 
1283 metų žemaičius buvo užpuo 
kelis šimtus kartų. Ištisos žemaiči 
generacijos išaugo ir savo gyvenim 
atgyveno nenutrūkstamoje kovoje i 
atkakliu priešu. Per šį ilgą kov 
laikotarpį žemaičiai išsitobulinto kai 
vedimo mene, išugdė drąsą ir I tarpi 
savio pasitikėjimą. Jie tapo kkietai 
užgrūdintais kariais. Nepasitikkėjo 
su įtarimu žiūrėjo į kiekvieną svi 
timtautį ar šiaip atėjūną, bet kiel 
vieną žemaitį, anot Daukanto, sau pi 
brolį laikė.

Tokiose atšiauriose sąlygose išai 
gusios generacijos, be abejonės ture 
neišvengiamai palikti būsimose že 
maičių -kartose tam tikrus būdo 
mąstysenos pėdsakus, o taip pi
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■ aš po to supjaustymo ne ką galėjau
I algyti. Šeimininkė iš amerikoniškų 
“ raišelių man pasiuvo kelnes, davė 
a lininius batus, ir aš išėjau ieškoti 
” arbo. Visur ėjau, net pas Konrado 
v avinės viršininką, nes aš labai gerus

yragaičius mokėjau kepti. Bet be 
” aso niekas į darbą nepriima.
II Kur aš gyvenau, toj namų valdyboj 
’ įsi buvo nemokyti žmonės, ir jiems 
1( likėjo raštingo žmogaus, kad tvarky-

ų korteles. Bet kaip aš be paso, tai 
11 an pažadėjo mokėti tik 5 rublius 
* ėnesiui.
Ii
n

e III 
e Broliai Ii etuvi ai...

!i Ir vėl netikrais vardais pridengsiu 
a krą nesenų laikų istoriją.
n Rytų Vokietijoj buvo ruošiama 
i agate. Pakvietimą gavo ir kelios 

letuvos buriuotojų įgulos. Vienai 
p avyko greitai susitvarkyti dokumen-
i is, ir jie išplaukė į Vokietiją. Kitai, 
j irioje buvo ir Martynas, kažkaip
< [kliuvo popieriai - kažkodėl niekas
ii įgalėjo sugalvoti būdo, kaip juos 
u įpiforminti". Juk reikia ir užsienio 
e įsų, ir vizų, ir bent kiek pinigų
i keisti.

Pagaliau juos išleido kaip "jūrinin- 
č is" - toks būdas buvo greitesnis, tik 
>1 sa bėda, kad jūrininkams kiekvienai 
r enai leidžiama išsikeisti tik labai 
n ažai pinigų.
J Kol dokumentai tvarkėsi, pirmas 
5 [plaukimas jau pasibaigė, o ir į
< įtrąjį atvyko, kai jachtos jau buvo
ii plaukusios į jūrą.

Į'žemai ČI AIw

0 i
3 i atkelta iš psl. 8
i erokai skirtingą kalbos tarmę bei 
a metiką. Žemaitiška "šneka" gal kam

įrodo kiek kietoka, kaip ir pats 
ž maitis, bet nedaug trūko, kad
I yskupas Valančius ir Simanas Dau- 
P1 autas "žemaičių kalbą" būtų paver- 
5* ę lietuvių tautos literatūrine kalba.
II j Žemaičiai, kaip lietuvių gentis, 
r yveno beveik uždarą gyvenimą nuo 
J kusios tautos. Dėl tos priežasties 
« įsas jų gyvenimo būdas bei papročiai 
i( uvo gerokai skirtingi nuo likusių 
k etuvių. Kai rytinės Lietuvos He
li iviai laiko tėkmėje gerokai nutauto -

ulenkėjo, žemaičiai išliko neapsi-
ii rėtę svetimybėmis. Net per bažnyčią 

mkinimas buvo nesėkmingas. Ilgas
ii bkietijos rubežius su Žemaitija, taip 
° at nepasitarnavo žemaičių suvokie- 
'! nimui.
III Tačiau ilga sovietų okupacija,
i .ardžiusi Lietuvos kaimus ir sodybas, 

ii1 ėmimai į Sibirą, kaimo gyventojų 
u ėgimas iš kolchozų į miestus 
)i eresnio gyvenimo beieškant, žymiai
ii akeitė mūsų tautos demografiją. Vis 

ažiau bebus atpažįstami aukštaičiai,
re emaičiai, dzūkai ir suvalkiečiai, šioj 
ii aišaty, visi pasisavinę bendruosius 
f etuvių tautos bruožus. Šiame vieno- 

ėjimo procese ir žemaičiai vis labiau 
luĮr labiau praras savo specifines būdo 
e įvybes ir savo įdomiąją ir gražiąją 
■e artnę.

B. STRAUKAS

LIETUVIŠKAS TRIPTIKAS

Praėjo trys mėnesiai, ir jie dar nė 
vienos algos man nebuvo sumokėję, 
bet už pavyzdingą raštinės tvarkymą 
valdyba gavo raudoną vėliavą, ta 
proga visa valdyba nuėjo j Metropolį 
atšvęsti. Tai ir mane kartu pasiėmė. 
Bebaliavodami visi nusigėrė, o virši
ninkas ant stalo užsikniaubęs miegojo. 
Jau liepia eiti namo. Visi išėjo, o aš 
žadinu viršininką. Tai jis pabudęs dar 
iš visų stiklų susipylė į vieną ir išgėrė.

Aš paėmęs viršininką tempiau 
namo, o jis lauke atsipeikėjęs sako: 
"Ko tu čia mane tampai?" ir supykęs 
spyrė ir sulaužė man koją.

Martynas su draugais dalyvavo tik 
trečiame užplaukime ir... laimėjo 
taurę! Visi džiaugiasi, varžovai svei
kina, o kita brolių lietuvių komanda 
žaliuoja iš pavydo.

Na, taurė geras dalykas, bet sotus 
nuo jos nebūsi. Vaikšto diržus suveržę 
buriuotojai po ten pat vykstančią 
mugę ir dairosi. Žiūri - pardavinėjami 
loterijos bilietai - ir prizai labai 
viliojantys. Martynas turėjo dar kelis 
pfenigius. Na, mano sau, už tiek 
nepavalgysim - reikia pabandyti 
laimės. Nusipirko už tuos paskutinius 
pinigus bilietą ir vaikšto toliau. Staiga 
girdi - šaukia jo vardą. Nueina prie 
staliuko, ogi - Martynas, pasirodo, 
išlošęs motociklą!

Ką dabar su juo daryti? Vežtis 
namo? O iš kur paims pinigų muitui? 
Tai Martynas paprašė gal galėtų jam 
laimikį išmokėti pinigais ir parašyti,

Šįmet sueina 110 metų kai gimė ir 
70 metų nuo mirties mūsų žymaus 
muziko Česlovo Sasnausko. Buvo 
gimęs 1867 m., birželio 19 d. 
Lietuvoje. Seinų apskrityje ir mirė 
1916 m., Petrapilyje, nesulaukęs net 
50-ties metų. Jo kūnas buvo perkeltas 
į Lietuvą ir palaidotas Kauno kapi
nėse.

Vos 16 metų turėdamas, pramokęs 
vargoninkauti, pradėjo eiti vargoni
ninko pareigas pradžioje Gražiškių 
parapijoje, vėHau dar Vilkaviškyje ir 
Daugpilyje.

Turėjo labai gražų balsą, tad 
pasiryžo jį lavinti. 24-ių metų

IŠ PARODOS VASARIO 16 GARBEI

L. Kraucevičiūtės nuotr.

Vėl gulėjau ligoninėj ir galvojau, 
kad pagijęs gausiu pinigus už tuos tris 
mėnesius. Bet kai nuėjau, buhalterė 
sako: " G i tu jau tuos pinigus gavai", ir 
parodė man knygą su padirbtu mano 
parašu. Ai ai, kokie žmonės, tokia 
maža alga ir tą pavogė.

Aš vėl ėjau darbo ieškoti, ir mane 
priėmė į kepyklą, tik ne kepėju, o 
paprastu darbininku. Po kiek laiko kiti 
darbininkai manęs klausia: "Kiek tu 
viršininkui sumokėjai, kad jis tave 
priėmė į darbą?" "Iš kur aš imsiu?, - 
sakau, - Nei aš turiu, nei mokėjau, 
nei mokėsiu". Tada jie labai supyko. 
"Mes, - sako, - jam po keturis - penkis 
šimtus sumokėjom, kad priimtų, o tu 
nieko!" Ir ėmė mane spausti prie 
darbo. Aš turėjau dirbti po dvi 

kad teisėtai išlošė, kad už motociklą 
pinigus gavo. (O tai paskui aiškinkis, 
iš kur tie pinigai ar daiktai, kurių 
pripirkta už didesnę sumą, negu buvo 
leista išvežti).

Vokiečiai tvarkingi žmonės: išmo
kėjo pinigus, parašė pažymėjimą, 
uždėjo antspaudą.

Draugai pavalgė, Martynas pasi
dalino pinigais su draugais ir visi 
prisipirko visokių gėrybių. Džiaugsmo 
daug, tuo džiaugsmu ir su kitais 
broliais lietuviais pasidalino, o tie 
broliai vėl ’pažaliavo iš pavydo. Ir 
pažaliavę pranešė kam reikia.

Atplaukia Martynas su draugais į 
Klaipėdą ir jau kantrybe netveria, 
kaip pradžiugins savo šeimas netikė
tom dovanom; o uoste jau laukia 
painformuoti muitininkai. "Girdėjom, 
kad jūs visokių nelegalių gėrybių 
atsivežat", sako. Martynas rodo raštą, 
aiškina. "Na gerai, - sako muitininkai, 
- bet mes turim patikrinti, ar 
nenupirkot uždraustų įvežti dalykų, 
ar nenupirkot didesniais kiekiais negu 
galima". Ir ima tikrinti. Tokio

O esi ovas
jaunuoHs išvyko į Petrapilį ir įstojo į 
Konservatoriją. Studijavo dainavimą 
pas tą patį pedagogą, pas kurį mokėsi 
ir mūsų garsus Kipras Petrauskas - 
pas prof. S. Gabelį. Dažnai dalyvau
davo konservatorijos operų pastaty
muose. Baigęs studijas gavo laisvojo 
menininko diplomą, tačiau, deja, 
turėjo išsižadėti dainininko - solisto 
karjeros dėl didelio nervingumo ir 
širdies negalavimų. Tada išvyko 
tohmesnėms kitų muzikos šakų studi
joms į Italiją, Vokietiją ir Šveicariją ir 
atsidėjo vargonininko, chorvedžio ir 
muzikos kūrybos darbui. Po studijų 
grįžęs į Petrapilį buvo paskirtas 
choralo mokytoju PetrapiUo Dvasinėn 
Akademijon. Be to, laimėjo Petrapilio 
žinomos katalikų Šv. Kotrynos bažny
čios vargonininko ir chorvedžio kon
kursą. Tos bažnyčios choras, jam 
vadovaujant, buvo pasiekęs labai 
aukšto meninio lygio ir plačiai 
pagarsėjęs.

pamainas ir dar daugiau, o kitaip 
žadėjo mane paskųsti, kad aš be paso 
dirbu. Po kelių mėnesių svėriau tik 43 
kilogramus. Gerai, kad tėviškėj atra
dau seną švarką su profsąjungos 
pažymėjimu. Tai pagal tą gavau psaą 
ir pradėjau dirbti kaip kepėjas.

Tada aš vedžiau tą buhalterę. Per 
vestuves tas viršininkas ėmė girtis, 
kad mane ant kojų pastatė. O aš jam 
sakau: "Tu ne ant kojų pastatei, tu iš 
ubago terbą atėmei. Taip ir pasakiau- 
"tu iš ubago terbą atėmei".

Jonas dabar nedirba. Po karo praėjo 
daug metų - nebejaunas jau žmogus. 
Jis serga širdies liga, neseniai turėjo 
infarktą, tai turi ramiai gyventi. Bet 
be darbo ir dabar nesėdi - renka ir 
surašinėja savo daugelio metų paty
rimą kepant pyragus.

nuodugnaus tikrinimo nei Martynas 
nei jo draugai dar nebuvo matę - 
viskas buvo išvartyta, net lentos 
atlupinėtos. Dar kiek - ir muitininkai 
su visa įgula ir su pačia jachta būtų į 
dugną nuėję.

Niekas nebuvo paslėpta, visi daiktai 
leidžiami įvežti, visų kiekiai legalūs - 
bet muitinės viršininkas surado išeitį. 
Liepė atskirti, kur kieno daiktai, ir 
leido Martynui pasilikti savo pirkinius, 
o kitiems pasakė: "Jūs loterijoj nieko 
neišlošėt, tie pinigai jums legaliai 
nepriklausė, tai visi jūsų pirkiniai 
konfiskuojami".

Nusiminę vaikinai bandė protes
tuoti, ginčytis, bet muitinės viršinin
kas jiems griežtai pasakė: "Džiauki
tės, kad mes tik konfiskuojame, o 
nieko į jūsų asmens bylas neįrašom. 
Jums galėtų ir daug blogiau pasibaig
ti". Vaikinai ir nutilo - juk norisi 
buriuoti, norisi progai pasitaikius ir į 
kitas valstybes varžyboms nuplaukti.

0 ar viršininkas turėjo ar neturėjo 
teisės taip daryti, geriau nebandyti 
aiškintis.

Palaikė glaudžius santykius su 
Petrapilio lietuviais ir vadovavo 
lietuvių studentų chorui. Buvo taip 
pat dainavimo mokytojas Šv. Kotrynos 
berniukų katalikų gimnazijoje.

Paliko didelį pluoštą svarių muzikos 
kūrinių. Veikalų bažnytinės muzikos, 
net ištisoms mišioms, solo balsams ir 
harmonizuotų liaudies dainų. Jo 
kantata "BroHai" yra vienas didžiųjų 
ano meto lietuviškų muzikos veikalų. 
Buvo sukūręs visą eilę himnų: 
blaivininkų, ateitininkų, "Žiburio" ...

Č. Sasnauskas ypatingai pasižymėjo 
bažnytinės muzikos kūryboje už Fugą 
"Kyrie de Angelis" laimėjo bažnyti
niame konkurse pirmąją premiją. Jo 
pirmoji parašyta daina "Kur bėga 
Šešupė" - kaip ir daugelis kitų, 
susilaukė didelio populiarumo.

A. Binkevičiūtė-Gučiuvienė

Jurgis Reisgys "Tamsių naktų, tamsių 
miškų pelėda". Cementas.

r»<^iusviuaiiu , iieiaiamu lietuvių; locograių nuotrauKos, vo- —------ M,,q" o cm -
speciaHems tekstams, kur gali būti
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erzamus
metai

Apie 750 km nuo Vietnamo į rytus ir 
apie tiek pat nuo pusiaujo į šiaurę ir 
beveik tame pačiame dienovidyje kaip 
ir Australijos Perth yra Filipinų 
respublika, turinti apie 50 milijonų 
gyventojų. Ji užima apie 7000 salų - 
salelių, išsitęsusių apie 2000 km. 
Australiją atriboja nuo Filipinų Indo
nezija, bet Darwino miesto arčiau iki 
Filipinų negu iki Melbourno. Gyven
tojai vartoja anglų, ispanų ir malajų 
kalbas, bet turi apie šimtą tarmių ir 
kitų kalbų, todėl nėra lengva šias 
salas valdyti.

Šešioliktam šimtmetyje ispanai už
valdė ir pavadino savo karaliaus 
Pilypo vardu šias salas, apkrikštijo 
čiabuvius. Kurį laiką juos puldinėjo 
malajiečiai, o vėliau į čia veržėsi 
kiniečiai, japonai, danai, portugalai, 
anglai ir amerikonai. 1898 m. JAV 
sumušė ispanus ir užėmė Filipinų 
salas. Jau tada filipiniečiai norėjo 
savivaldos, bet JAV jos nedavė. 
Pasipriešinimo judėjimui sustiprėjus, 
JAV vėliau nusileido ir davė autono
miją. Antro pasaulinio karo metu 
japonai išvijo amerikonus ir per 
keturis metus sunaikino savivaldą. K ai 
japonai karą pralaimėjo ir amerikonai 
grįžo, tai 1946 m. JAV sutiko leisti 
filipiniečiams išsirinkti savo prezi
dentą ir valdytis, o sau tik išsireika
lavo 99 metams Subic uoste laivyno ir 
Clark Field lėktuvų bazes.

Pokarinėje respublikoje nebuvo vie
nybės, nes komunistai, ant Sovietų - 
Amerikos draugystės mielių užaugę, 
norėjo patekti į naują valdžią, liaudis 
reikalavo žemės reformų. JAV turėjo 
remti ir stiprinti valdžią, mokėdamos 
nuomą už bazes, teikdamos paramą ir 
palengvindamos paskolų sąlygas. 
Šiandien Filipinų valdžia yra įsiskoli
nusi apie 30 tūkstančių milijonų 
dolerių, kurių nepajėgia grąžinti. 
Atrodo, kad dabartinė valdžia išsilai
ko tik JAV pinigais. Be to, apie 53,000 
vietinių darbininkų ir 4500 technikų 
užsidirba pragyvenimą bazėse, o iš 
18,000 JAV kariškių gal ne vienas 
palieka savo sutaupąs.

Bendras filipiniečių pragyvenimo 
lygis yra žemas, kraštas karų ir 
išnaudotojų nualintas, todėl beveik 
visur veikia - pagal išbandytus 
Kinijoje komunistų metodus - Nauja 
liaudies armija, turinti apie 15,000 
partizanų. Dabartinis Filipinų res
publikos prezidentas Marcos, išrinktas 
prieš 20 metų, turi savo partiją, kuri 
jam padeda išsilaikyti, ir opozicijos 
neįsileidžia. 1972 m. buvo paskelbtas 
karo stovis ir opozicija suiminėjama, 
ištremiama, o komunistai žiauriai

baudžiami. Pažangūs viešosios nuo
monės puoselėtojai be poilsio ir dabar 
plaka, nors karo stovį prez. Marcos 
1981 m. panaikino, o Australija 
pažadėtą Filipinams paramą nutrau
kė.

Susirūpinusios JAV įtaigojo prez. 
Marcos daryti pribrendusių pakei
timų, bet reikalai visai sugedo, kai 
prez. Marcos įsivėlė į sąmokslingą 
grįžtančio iš tremties opozicijos vado 
Benigno Aquino nužudymą, net per 
daug nesirūpindamas žudikų suradimu 
ir nubaudimu. Liaudis pradėjo viešai 
reikšti nepasitenkinimą dabartine 
valdžia, todėl buvo sugalvoti antstybi 
prez. Marcos "perrinkimai". Nors 
opozicija 13 metų persekiojama, vis 
dėlto spėjo susijungti ir išstatyti savo 
prez. kandidatą, nužudytojo opozo- 
cijos vado Aquino žmoną Corazon, 
kurios komunistai nerėmė. Didelis 
skaičius užsienio žurnalistų, TV 
darbuotojų ir kitokių atstovų stebėjo 
rinkimus ir nesąžiningumus.

Rinkiminę betvarkę ir nusižengimus 
didino prez. Marcos rinkiminė tvarka, 
jo partijos sauvalė, valdžios rankose 
esanti spauda, T.V., radijo, policija ir 
kariuomenė, kurios nesunkiai "užtik
rino" prez. Marcos išrinkimą. Spaudos 
pranešimuose paminėta, kad prieš
rinkiminėje veikloje žuvo 27 žmonės, 
o rinkimų dieną - 36. tai esą buvę 
pavyzdingi rinkimai, nes anksčiau 
būdavę kur kas daugiau aukų, kur kas 
daugiau balsų dėžučių "pavogimų" ir 
balsų suklastojimų. Pagal tvarką 
parlamentas turėjo rezultatus pa
skelbti iki kovo 21 dienos, bet jie buvo 
paskelbti tuoj po rinkimų.

Atrodo, kad opozicija neturėjo 
vilties laimėti, todėl dabar kalbama 
apie bendrą pasipriešinimą ir jo 
išvystymą. Be abejo, nepasitenkinimą 
šiais rinkimais komunistai išnaudos 
savo reikalams, o prez. Marcos 
pajėgos galės susitvarkyti su opozi
cija, kai rinkimų stebėtojai išsi
skirstys. Spaudoje pasirodė spėlio
jimų, kad JAV galėtų savo bazes 
perkelti į už 2500 km. rytuose 
esančias Amerikos žinioje Guam, 
Saipan, Tinian salas, už kurių liktų 
paskutinė JAV gynybos linija Hava
juose, Pearl Harbour. Kadangi šis JAV 
karinių pajėgų pasitraukimas iš Fili
pinų ne tik reikštų visų Rytų Azijos 
kraštų atidavimą Sovietams, bet ir 
didžiules perkėlimo išlaidas, tuo tarpu 
yra neįmanomas, nors santvarka 
Filipinuose ir gerokai braška.

J. Aras

Juokas pro ašaras
Rusas giriasi amerikiečiui:
- Mes išradome revoliucinę sistemą 

atlikti šimto vyrų darbą!
- Labai įdomu. O kas tai per 

sistema?
- Šimtas moterų.

*

Vienas žymus anglų rašytojas yra 
pasakęs:

- Komunizmą galima būtų įgyven
dinti tik danguje, bet ten jis 
nereikalingas, ir pragare, bet ten jis 
jau yra.

Per priėmimą sovietų ambasadoje 
Šveicarijoje, ambasadorius sugalvojo 
"patraukti per dantį" vieną šveicarų 
ministrą:

- Ar teisybė, kad jūs turite Jūrų 
ministeriją?

- Bet ir jūs, rodosi, turite 
Teisingumo ministeriją, ar ne? - greit 
atkirto šveicaras.

*

Komunizmas yra tokia "demokra
tijos" forma, kurioj piliečiai turi teisę 
periodiškai balsuoti už esamą valdžią.

* —..
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Šį interviu su LINA JABLONSKYTE per Adelaidės radijo valandėlę 
pravedė lituanistinių kursų mokyja ISOLDA I. POŽELAITE DAVIS. 
Manome, kad pasikalbėjimas bus įdomus ir "M.P." skaitytojams.

Gerai kalbi lietuviškai, Lina. Tai pasakyk kur išmokai - šeimoje ai 
mokykloje?

Nuo pat mažens mama ir tėtis, kurie jau užaugo Australijoje, ragino kalbėti 
lietuviškai, nes jie gerai pramatė, kad lietuvių kalba man bus labai naudinga 
Kai buvau maža, seneliai dažnai pasakodavo pasakas ir daug kartų 
prisimindavo gyvenimą Lietuvoje. Su seneliais, žinoma, tik lietuviška 
galėjome susikalbėti, tai šeimoje buvo įprasta kalb8ti lietuviškai.

O ar lankei Savaitgalio mokyklą?

Taip, lankiau šv. Kazimiero mokyklos dešimt skyrių. Mano mokytojos buvo 
Kristina Dundienė, Anelė Urnevičienė ir Elena Varnienė. O kanklėmis išmokė 
groti p-nas Pažėra.

Kaip sekėsi mokslas mokykloje ir Lituanistiniuose kursuose?

Žinoma, man mokytis šeštadieniais nepatiko. Betgi tėvai vis paragindavo 
neleist tinginėliui manęs užvaldyti. 0 kai paaugau, man buvo smagu kalbėtis 
su kitais mokiniais lietuviškai, deklamuoti eilėraščius, kankliuoti ir dalyvauti 
scenos vaizdeliuose. Pasirodymai scenoje privertė pamiklinti atmintį, aiškiai ir 
taisyklingai tarti žodžius. O kai buvau jau Lituanistinių kursų dvyliktoje 
klasėje, tai taip įsismaginau, kad su Birute Stalbaite suvaidinome J. Savajo 
"Nelaimingą velnią", tai buvo viena iš egzaminams privalomų apysakų. Taip 
gerai žinojau šitą apysaką, kad per egzaminus būčiau galėjusi parašyti rašinį 
lietuvių kalba užrištomis akimis.

Tai gal rašei apie tą apysaką?

Gaila, bet rašinys apie "Nelaimingą velnią" buvo tik anglų kalbos dalyje, o 
man norėjosi rašyti angliškai apie Bražytės-Bindokienės knygą "Viena 
pasaulyje". Šitos knygos siužetas man labai artimas. Artimos ir problemos - 
tapatybė ir priklausomumas savo tautai, nors esi gimęs ir užaugęs kitoje 
"tėvynėje".

Per egzaminus yra duodami du rašiniai?

Taip. Pasirinkimas neblogas. Lietuvių kalbos dalyje galima pasirinkti vieną 
iš šešių temų, o anglų kalboje iš dviejų. Dar reikėjo atlikti ir gramatikos dalį, 
padaryti vertimą iš lietuvių į anglų kalbą ir atsakyti į eilę klausymų. 
Turėjome taip pat Aural Comprehension egzaminą. Tai yra lietuvių kalbos 
supratimo egzaminas. Tekstas yra perskaitomas lietuviškai 3 kartus, o paskui 
reikia į klausimus atsakyti angliškai. Be jų, turėjome ir atsakomuosius 
egzaminus. Tai buvo skaitymas ir pasikalbėjimas lietuviškai. Lengviau su sivo 
mokytoju kalbėtis Mums teko net su dviem mokytojais pasikalbėti. Jų 
klausimai buvo labai įvairūs, bet mes nebijojome. O kai ateina svetimas 
egzaminatorius, mokiniai nervuojasi, bijo ir dažnai suklumpa, nors ir neblogai 
žino savo dalyką.

Sakyk, Lina, ar Tąu buvo sunku mokytis Lituanistiniuose kursuose ir laikyti 
lietuvių kalbos valstybinius egzaminus?

Mokytis buvo smagu ir lengva. Kartais, kai būdavau labai pavargusi po 
mokyklos, mes mokydavomės antradieniais po gimnazijos pamokų, tai nelabai 
norėdavau eiti dirbti. Kai pamokos prasidėdavo, pasidarydavo įdomiau. Tam 
gal kiek padėdavo kavos puodelis ir pyragaitis....Be to, turiu pasakyti, kad mes 
išanalizavome kruopščiai visas knygas, sustatėme daug planų ir parašėme virš 
keturiasdešimt rašinių! Tai nebuvo darbas veltui, nes man daug padėjo 
gimnazijoje analizuoti temas, nagrinėti personažus ir logoiškai dėstyti savo 
mintis anglų ir prancūzų kalbomis.

Gerai pastebėjai, Lina^, Ai$fei - tas padeda. Kokį patarimą galėtum duoti 
kitiems mokiniams?

Patarčiau mokiniams lankyti kursus trejus metus, arba, mažiausiai, dvejus. 
Aš lankiau kursus trejus metus ir tas man daug padėjo laisviau susikalbėti ir 
geriau rašyti rašinius. Be to norėčiau patarti dirbti po truputį visą laiką ir 
nepalikti visko iki paskutinės minutės.

Kokie mokytojai būtų laimingi, jei visi mokiniai taip galvotų! Baigdama 
pasikalbėjimą noriu pasveikinti Tave, laimėjus Pabaltiečių moterų draugijoj 
premiją. Berods rašei apie Šeštąjį pasaulio lietuvių jaunimo kongresą?

Taip, rašiau apie kongresą. Yra svarbu, kad jaunieji pasaulio lietuviai 
susitiktų ir pasikalbėtų.

Girdėjau, taip pat, kad nutarei važiuoti į Vasario 16 gimnaziją ir pagilinti 
savo žinias lietuvių kalboje ir istorijoje?

Važiuoju ne viena, o su draugėmis Anita ir Birute, su kuriom laikiau lietuvių 
kalbos egzaminus. Tikimės Vasario 16 gimnazijoje daug ko išmokti.

Ačiū, Lina, už pasikalbėjimą ir gero vėjo kelionėje tau ir draugėms.

1
..........................

Polėkiai. Nx. .2T.
A .’ ....
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ledaguoja: Antanas Laukaitis
draws: 18 MILLER AVB. ASHPIELD, 2131 TEL. 7980306

Ei, slidininkai!

Š.m. vasario 26 d. 8 v.v. Sydnėjaus lietuvių klube įvyks pasitarimas dėl 
ateinančios Žiemos sporto šventės. Šiuo reikalu besidomintys slidininkai 
kviečiami kuo skaitlingiau dalyvauti.

V. B.

Sukruto Melbournas
t
1 Po paskutiniosios Sporto Šventės, 
ii rioje Melbourne " V arpas" pasirodė 

gausiu sportininkų skaičiumi, var
čiai grįžo namo, susirūpinę savojo 
įbo ateitimi. Ir pasisakymai spau- 
je paveikė ne tik senuosius sporto

) teranus, bet ir jaunimą. Sukruto visi 
j mintimi ir viltimi gražinti "Varpą" i 

imsiąs aukštybes, pirmaujant Aust- 
ijos lietuvių sportininkų tarpe. 
Tai krepšininkai šventėje turėdami 
; dvi komandas, pasirodė gerai. Jie

> mėjo antrą vietą ir, mažai trūko,
> i jie būtų buvę praeitų metų 
‘ mpionai. Blogiau su jauniais ir 
' rginomis ir kitomis sporto šakomis.

čiau Melbourne moterys jau sukruto 
pradėjo treniruotis, tad neužilgo ir 
Į išgirsime apie jų veiklą. Tikėki
te, kad ir mergaitės, bei jauniai 
rniukai, sekdami vyresniųjų pavyz- 
iu, greitai įsijungs į aktyvų sportinį 
rbą. Melbourne mergaičių ir bėr
ukų yra nemažai. Visa bėda, kad jie 
Ičiai išsisklaidę ir sunku juos 
gaudyti į vieną vietą. Tačiau taip 
a beveik visur, ypač didesniame 
inejuje. Visa bėda, kad tie "vargšai 
vargę" tėveliai, geriau laiką pralei- 
ia prie televizijos aparato ar kur 
ur, vietoj vežę vaikus į treniruotes 
■ungtynes. Ne taip labai blogai yra 
treneriais, tačiau daugumas vete- 

nų, buvusių gerųjų "Varpo" sporti- 
ikų visai dingo iš lietuviškojo 
ortinio gyvenimo. Tuo tarpu jų 
gelba ir darbas yra taip reikalingi, 
sibuskite veteranai, įsijunkite vėl į 
ortinę "Varpo" veiklą, nes tik su 
sų ir tėvų pagelba, mes ir vėl 
lėsime didžiuotis savuoju lietuviš- 
jju sporto klubu Melbourne.
Šiam laikraščiui išėjus, Melbourne 

u bus išrinkta ir naujoji "Varpo" 

valdyba, kuri, tikėkimės, tuoj pat 
pradės intensyviai dirbti, ieškodama 
jaunimo, vadovų bei trenerių, ir vėl 
sutrauks didelį "Varpo" rėmėjų skai
čių.

Po vasaros atostogų krepšininkai 
įsijungė į aktyvų žaidimą. Vyrai 
laimėjo prieš "Melbourne" 58:56. 
Rungtynės buvo visą laiką įtemptos ir 
beveik iki paskutinės minutės buvo 
neįmanoma atspėti, kuri komanda 
laimės. Taškus pelnė: E. Ragauskas - 
16, P. Steel - 12, D. Sadauskas, A. 
Pranckūnas ir D. Stik - po 8 ir V. 
Rossyan - 6.

Šiuo metu komandos žaidėjai Povi
las Adomavičius ir Robertas Baltutis 
išvyko skinti vaisių, todėl laikinai 
varžybose negalės dalyvauti. Jauni
mas nutarė, kad asmeniškom išlaidom, 
įskaitant ir sportą, reikia daug 
pajamų, kadangi jos darosi vis 
didesnės ir didesnės.

Sezono pradžioje "Varpo" komanda 
pralaimėjo prieš "Diamond Valley" 
komandą trijų taškų skirtumu. Re- 
vanšinėse rungtynėse varpiečiai nu
galėjo australus 7-nių taškų skirtumu, 
taškus pelnė: P. Verbyla - 14, P. 
Adomavičius - 12, E. Ragauskas - 10, 
D. Sadauskas - 8, A. Pranckūnas - 6 ir 
P. Steel - 4.

Šiuo metu "Varpo" vyrams labai 
trūksta dviejų iškiliųjų žaidėjų - 
Andriaus Balnionio, kuris atlieka 
medicinos praktiką Prancūzijoje ir 
Rimo Liubino, kuris atlieka medicinos 
praktiką Afrikoje. Linkime jiems viso 
geriausio ir laukiame sugrįžtant į 
"Varpo" eiles.

Korespondentas

Po gražių Kauno "Žalgirio" laimė
jimų prieš vieną iš geriausių Europos 
komandų, kelis kartus laimėjusių 
geriausios Europos krepšinio koman
dos titulą - Madrido "Real" klubą, 
vėliau jie laimėjo prieš Italijos 
čempionus Milano "Simak", kur pas
kutinėse sekundėse Sabonis išplėšė 
vieno taško persvarą. Revanšinėse 
rungtynėse vasario 1 d. Milane 
žalgiriečiai labai skaudžiai, net 28 
taškų skirtumu pralaimėjo italams. 
Kaip rašo spauda, tai buvo tik šešėlis 
tos gerosios "Žalgirio" komandos ir 
italai laisvai nardė po kauniečių 
krepšiu, darydami "sausus" metimus. 
"Žalgirio" komandai tai buvo pirmasis 
skambutis, kad po visų turėtų didelių 
pergalių, negalima ramiai gulėti ant 
laurų, o reikia ir toliau sunkiai dirbti 
ir ieškoti gerų pakaitalų. Nors ir po 
skaudaus pralaimėjimo, "Žalgiris" 
varžybų lentelėje dar stovi pirmoje 
vietoje, sekant Ispanijos "Cibona", ir 
Italijos "Simak" komandoms.

Daugpilyje, Latvijoje, vyko Sov. S- 
gos jaunių šachmatų pirmenybės, 
kuriose dalyvavo geriausi visos s-gos 
jauniai šachmatininkai, tarp jų 8-ni 
sporto meistrai ir du savo šalių 
suaugusių varžybų čempionai. Labai 
gerai pasirodė Panevėžio 10-sios 
vidurinės mokyklos abiturientas Da
rius Ruželė, turnyro baigmėje pasie
kęs tris pergales iš eilės ir iš II-kos 
galimų taškų, surinkęs 8-nis. Jis 
laimėjo Sov. S-gos jaunių čempiono 
vardą. Prieš tai jis labai gerai pasirodė 
V. Mikėno meistrų taurės varžybose. 
Jis dabar dalyvaus pasaulio pirme
nybių atrankiniame turnyre Sočyje.

Tai buvo prieš 
34 metas...

Krašto Valdybai pasiūlius, Sydne- 
jaus Sporto Klubas " Kovas" 1952 m. 
spalio 3-4 d.d., surengė III-sias 
Krepšinio pirmenybes Sydnejuje. To
kių pirmenybių dar nėra buvę nei 
Amerikoj, nei Kanadoj, nei Anglijoj. 
Krašto V-ba paskyrė taurę, kurią 
pirmaisiais metais laimėjo Melbour- 
nas, antraisiais - Adelaidė ir trečiai
siais Sydnejus. į šias varžybas atvyko 
ir Canberra.

Sydnėjaus "Kovas", žaisdamas žie
mos krepšinio varžybose, laimėjo prieš 
stiprią Sydnėjaus Universiteto krepši
nio komandą ir pateko į varžybų 
baigmę. "Kovą" atstovavo: Vyt. 
Šutas (miręs), R. Genys, A. Laukaitis, 
V. Koženiauskas (miręs), V. Tiškus, 
A. Vasaris (miręs) ir Alg. Bačiulis.

Vyt. Patašius laimi Sydnėjaus 
universiteto šachmatų meisterio var
dą. Iš 6-šių galimų laimėjimų, jis 
surinko 4 1/2 taško. Jis dalyvavo 
N.S.W. šachmatų pirmenybėse, buvo ir 
pats jauniausias žaidėjas. Čia, iš 10 
galimų taškų jis surinko 5. Varžybas 
laimėjo NSW meisteris Koshnitsky.

1952 metų Australijos stalo teniso 
pirmenybės įvyko Hobarte. Jose daly
vavo ir trys lietuviai, tai P. Australijos 
moterų meisterė A. Snarskytė, Tas
manijos jaunių meisteris A. Peldys ir 
Hobarto tenisininkas St. Valaitis. 
Šiose varžybose dalyvavo ir pasaulio 
stalo teniso meisteris Szabados. 
Geriausias pasekmes atsiekė Aid. 
Snarskytė, laimėdama antrą vietą.

Apie lietuvišką rašyoą.

Sakoma, kad apie mediciną ir literatūrą visi žmonės labai gerai nusimano 
bent jau nesivaržo kategoriškai reikšti savo nuomonės šių sričių 

ecialistams). Tas pat pasakytina ir apie kalbos dalykus. Šiuo metu visu 
ažumu liepsnoja ginčai dėl tikrinių žodžių lietuviškos rašybos. Susierzinimo 
trūksta nei čia, nei Lietuvoje. Skaitytojų dėmesiui pateikiame
Lietuvoje leidžiamo savaitraščio "Literatūra ir menas"su mokslininko 
bininko komentarais.

Jau buvo rašyta, kad "kiekviena 
lakcija laikosi tik savo skyrybos 
syklių". Pridursiu - ne tik skyrybos, 
t ir rašybos. Turiu galvoje užsienio 
riodikos, radijo ir spaudos agentūrų 
iybą. Čia jau žymiai sudėtingesnė 
oblema: ar rašyti kaip originale, ar 
mskribuoti! Dalis laikraščių, žur- 
lų, taip pat enciklopedijų redakcija 
kosi originalios rašybos tradicijų, 
a dalis - transkribuoja. Kaip 
ada, atsiranda ir aukso vidurio 
kotojų, kurie vieną žodį (o kartais 
pusę žodžio) transkribuoja, o kitą 
lieka likimo valiai... Tokia "pusiau 
Kta, pusiau lupta" rašyba nepakelia 
isų kultūros autoriteto.
Negali būti dviejų rašybų. Ši mintis 
liama jau keli dešimtmečiai. įrodi-1 
|mai, kad plačiajai visuomenei 
kia rašyti En Bi Si, "Tribūna 

ddu"„ "Nojes Doičland", o prasila- 
pusiems galima ir NBC, "Trybuna 
fiu'.’Neues Deutschland", neišlaiko 

jokios kritikos. Kur toji riba, skirianti 
mokslinguosius nuo nemokšų! Gal 
prieš šimtą metų ji ir buvo, bet dabar 
juk visuotinio raštingumo laikai!

Tikslus leidinio užrašymas yra 
dokumentinis aktas, taigi iškraipyti 
pavadinimai yra juridinė klastotė.

Sektinas mūsų kaimynų latvių (taip 
pat ir estų) pavyzdys: visuose 
leidiniuose laikytis originalios rašy
bos.

VISMANTAS RADŽIŪNAS

Mes didžiuojamės "Žalgirio" klubu 
ir jo krepšininkais, bet po Europą, o 
nelaimė, sklinda "Jalguiris’o" koman
da, kurioje žaidžia Khomichyus, 
Yovaisha, Tshivilis, garsas. Kaip 
susidorojame su svetimomis pavardė
mis, parodo kitas faktas. Šiemet 
išleisto katalogo, kuriame aprašytos 
istorijos ir etnografijos muziejuje 
saugomos Lietuvos (bet ne vien 
lietuvių) fotografų nuotraukos, vo

kiškoje istorijos santraukoje rašoma, 
kad Vilniuje dirbo G. Ratkė. Aleksan
dras Štrausas, Stanislavas Filibatas 
Fleris, Čechavičius. O juk šie asmenys 
save vadindavo kitaip ir pasiraši
nėdavo G. Ratke, Alexander Strauss, 
S. Fleury, Czechovicz.

D. YUNEVICHYUS 
(o gal geriau D. Y0NEWI- 

TSCHYUS!)

KALBININKO KOMENTARAS
Perskaitęs V. Radžiūno ir D. 

Junevičiaus pastabas, tarsi vėl įsi
trauki į vykusią prieš keletą metų 
"Mūsų kalbos" žurnale diskusiją dėl 
nelietuviškų tikrinių vardų rašymo. Ir 
V. Radžiūnas, ir, kiek galima suprasti, 
D. Junevičius už tai, kad būtų 
laikomasi originalo rašybos. Kokių 
naujų, anksčiau negirdėtų argumentų 
autoriai nepateikia, bet ne tai 
svarbiausia. Atrodo, arba jie nežino, 
arba sąmoningai nutyli, kad keliamą 
klausimą neseniai yra svarsčiusi 
autoritetinga Lietuvių kalbos komi
sija ir 1984 m. gruodžio 20 d. nutarusi 
lotynišką alfabetą vartojančių kalbų 
tikrinius vardus transkribuoti, t.y. 
pritaikyti prie lietuviško tarimo. 
Išimtis daroma tik specialios paskir
ties mokslinei literatūrai, reklami
niams, informaciniams ir kitiems 
specialiems tekstams, kur gali būti 

vartojamos ir originalios kitų kalbų 
asmenvardžių ir vietovardžių formos. 
Kad tai kels painiavą, nuogąstauti 
nevertėtų - juk tokios praktikos iš 
esmės buvo laikomasi ir iki šiol. 
Vadinamoji praktinė transkripcija 
nėra koks lietuvių išradimas - ji 
nuosekliau ar ne taip nuosekliai 
vartojama ir kai kurių kitų Europos 
tautų.

Komisijos sprendimas priimtas, 
nuodugniai apsvarsčius nelietuviškų 
tikrinių vardų vartosenos mūsų kal
boje padėtį, tendencijas ir perspek
tyvas, turint prieš akis "savo porei
kius, savo tradicijas", o ne tai, "ką 
gali pagalvo. ti ar pasakyti apie mūsų 
rašybą užsienietis" ("Mūsų kalba", 
1983, sąs. 3, p. 29).

Žinoma, tuo nenorima pasakyti, kad 
kitų kalbų asmenvardžių ar vietovar
džių vartosena nekelia problemų, kad 
šioje srityje nėra spręstinų dalykų. 
Didžiausia bėda - transkribavimo 
įvairavimas (štai čia turbūt būtų 
galima kalbėti apie nepakankamą 
mūsų išprusimą), bet ir šiuo klausi
mu pasiekta nemenka pažanga. Di
desnė turėtų būti centralizacija, 
spaudos darbuotojų kultūra ir atsako
mybė; verktinai reikia pagalbinių 
priemonių, žinynų.

BONIFACAS STUNDŽIA
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E»R A NEŠI TVlAI Sydnejus

Aukos
"Musų pastogei"

J. Armonas, N.SW. $ 25
Č. Kanteika, N.S.W. $ 25
K. Rašinskas, Vic. $ 25
H. Sukauskas, Toronto,

Kanada S 20
R. Makarevičiūtė, Vic. $ 15
J. Bužinskas, N.S.W. $ 10
A. Kalpokas, Vic. $ 10
A. Gabas, Vic. $ 5
V. Kauneckas, N.S.W. $ 5
S. Stropus, Vic. $ 5
Visiems aukotojams nuoširdus ačiū..

Kas moka 
lietuviškai virti?

Mieli "Mūsų pastogės" skaitytojai, 
šiuo kreipiuosi į jus, prašydama 
atsiųsti man lietuviškų valgių recep
tų. Šių metų gale planuoju išleisti 
tradicinių lietuviškų valgių knygų. 
Manau, kad daug jaunų virėjų 
susidomės ja.

Ne taip jaunas, bet užtat prityru
sias virėjas prašau atsiųsti savo 
mėgiamų valgių receptus šiuo adre
su EDITIONS BETULA 107 Camden 
Road, Newtown, Victoria, 3220. 
(052) 217862.

Iš anksto ačiū -
Jūratė Vitkūnaitė-Reilly

Reikšminga auka 
Klubui

Vasario 16 d. proga p. Antanas 
Gaidukas, gyvenantis Lietuvių Sody
boje Engadine, būdamas silpnos svei
katos paaukojo Sydnejaus Lietuvių 
Klubui $ 6894.00.

P. A. Gaidukas tuo parodė, kaip jam 
yra svarbus Lietuvių Klubas apie kurį 
spiečiasi visas Sydnejaus lietuvių 
gyvenimas. Būtų gera, kad ir kiti 
tautiečiai pasektų p. A. Gaiduko 
pavyzdžiu.

Linkėdami geresnės sveikatos nuo
širdžiai dėkojame p. Antanui Gaidukui 
už tokių reikšmingų ir stambių aukų 
Lietuvių Klubui.

Sydnejaus Lietuvių Klubo
V aldyba

SYDNEJAUS LIETUVIU 
NAMUOSE

16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN (TEL, 708-141)

Kovo 1 d., šeštadienį, 8 v.v.

TROPIKU SALŲ VAKARAS

Jus linksmins "The Drums of the Polynesian Dancers" autentiška 
Polinezijos salų programa, kurių išpildys žavingos polinezietės ir grakštūs. 
vyrai.

Jums gros "Sound of the Pacific" - originalus tropikų salų orkestras.
Bilietai visiems tik $ 6. įskaitant ir lengvus užkandžius. 
Užsisakykite bilietus iš anksto, nes laukiame daug svečių.

Gervazo Maukelės 
satyros

Melbourno DLK Vytenio Šaulių 
kuopa išleido Gervazo Maukelės 
satyras "Per juokų, ašaros byra" arba 
kaip rašoma tituliniame lape - 
parodijas ir satyras lyg juoko ašaros 
tyras. Tai, vėl gi autoriaus žodžiais 
tariant: "nekvalifikuoto dainiaus ne
klasifikuotų minčių mišrainė, multi
plikuota rankraščio teisėmis". Šių 57 
psl. eiliuotų ir neeiliuotų satyrų ir 
parodijų "mišrainę" spausdino Juozas 
Kvietelaitis. Šaunūs Melbourno šau
liai!

Ar girdėjai?

Atostogas Australijoje praleido 
kanadietis (torontiškis) p. Henrikas 
Sukauskas su žmona Liudmila ir dukra 
Asta. Atvykę pas p. Liudmilos brolį į 
Melbournų, vėliau jie apkeliavo gerų 
gabalų šio kontinento. Prieš važiuo
dami į aeroportų Sydnejuje trumpam 
užsuko į Lietuvių klubų, aplankė 
"Mūsų pastogės" redakcijų ir - labai 
ačiū - paliko $ 20 dolerių aukų. Ponai 
Sukauskai pasidžiaugė ir Australijos 
lietuvių draugiškumu ir Lietuvių 
klubo erdvumu.

Newcastlyje lankosi Stasio Butkaus 
pusseserė Vanda Bagdonavičienė, 
kuri yra apsigyvenusi Manchester nuo 
1947 metų.

Vanda žada paviešėti Australijoje 
apie du mėnesius ir nori aplankyti 
Canberrų, Sydnejų, Brisbanu ir Kemp- 
sey.

Linkime daug saulėtų dienų.

Sydnejuje atostogauja p. Jutos 
Šliterienės pusbrolis iš Lietuvos.

Melbournas

Mel b o rimo lietuvių 
Bi bliotekoje

Gauta: "Polska Jana Dlugosza", 
redaktor naukowy Henryk Sam- 
sonowicz, Warszawa 1984 Dlugošo 
laikų Lenkija, didelio formato, 597 
psl., iliustruotas istorinis veikalas. 
"Annual Report 1985 Victorian 
Ethnic Affairs Commission", East 
Melbourne 85. Istorinės Lietuvos 
bajoro Dr.Alexander Carolus Cursius
- Curtius" įvedamoji medicinos diser
tacija apie inkstų ir pūslės akmenį, 
medicinos laipsniui įsigyti, spausdinta 
Leidene 1662", Čikagos 1967 m. 
leidinys - lietuvių, anglų ir lotynų 
kalba. A. Sutkaus "Tėviškės spalvos", 
didelio formato aplanke 16 nuo
traukų, Vilnius 78. Tomo Venclcvo 
"Tekstai apie tekstus”, Chicago 85. 
Zigmas Poškaitis perdavė retenybių 
stovui a.a. Stasio Petrausko "1918- 
1920 Savanoriui" ir "Lietuvos Nepri
klausomybės paskelbimo de
šimtmečio" medalius. Aukojo A. 
Grigaitis, J. Sarapinas - po $5. S. 
Šiuškus - rašomojo popieriaus. J. 
Kvietelaitis - Melbourno šaulių biu
letenio "Lietuva - Lietuviams Nr. 12- 
13, 86-86. A. Kaspariūnas, J. Macky- 
Macijauskas, A. Matuke vičienė,
I. 0’Dwyer, D. Sparvelienė - įvairių 
knygų ir žurnalų.

"Lietuvių enciklopedija", 
papildymai, XXXVII, JAV 85. "Ai
dai", kultūros žurnalas 5-85. Aukojo:
J. Kamarauskas $ 25, V. Žygas $ 20, S. 
Sikorskis $ 5. 0. Aleknienė - 1985 
metų "Mūsų Pastogės" ir "Tėviškės 
Aidų" komplektus. Pranas Bartaška - 
savo eilėraščių rinkinį "Laisvės ilge
sys", Melbourne, Melton 85. P. Binkus
- "The Voice or the Martyrs", Febr. 
86, NSW. "Laiškai lietuviams", lapkr. 
85. E.A. Bakaičiai, J. Kamarauskas, 
O'Dwyer - įvairaus turinio spausdinių. 
Nuoširdi padėka.

Bibliotekos vedėjas

Kovo 9 d., sekmadienį, tuoj po pamaldų, jaunimas rengia klube

KAZIUKO MUGĘ

Dešrelės su kopūstais, alus, pyragai su kava ir kt. Kviečiame visus 
Sydnejaus lietuvius savo dalyvavimu paremti mūsų jaunimų.

Kovo 23 d., sekmadienį, 2.30 v. p.p.

TU R G US

Kaip visuomet dideli laimikiai - laukiame visų.

i
DE K O J a ME!

Sydnejaus Lietuvių Moterų Soc. Globos D-jos Valdyba ir Patikėtinė 
dėkoja prisidėjusiems prie mūsų sėkmingo Užgavėnio vakaro.

Programų suruošusiems: režisieriams p. J. Dambrauskui, p. D 
Skorulienei. Šokius paruošusiai p. R. Ratienei. Šokėjoms i 
dainininkėms p. O. Maksvytienei, p. R. Blansjaar, aktoriui p. J. Šarkauskui 
Už garsų tvarkymų p. K. Ankui. Už šviesų tvarkymų p. A. Migui. Poniai D 
Binkienei už Onutės kostiumų.

Fantus aukojusiems: p. J. Janavičienei, p. T. Dambrauskienei, p. V 
Stanevičienei ir p. P. Donielienei. Už loterijos bilietų ištraukimų p. R 
Ratienei ir neseniai iš Vasario 16 gimnazijos grįžusiai p-lei M. Cox. P 
Šumskienei ir p. Kalėdienei už loterijos bilietų išplatinimą.

Dėkojame už pyragus: p. V. Stanevičienei ir p. V. Petniūnienei 
Prisidėjusioms darbu prie pyragų p. L. Juodaitienei ir p. G. van Hoof

Dėkojame visiems kitiems prisidėjusiems prie vakaro sėkmės. Jeigu k< 
nors praleidome, tai labai atsiprašome.

Draugijos V-bos narė= ir patikėtinės, kaip ir visari— sunešė pyragus ii 
dalyvavo programoje ir dirbo išsijuosę.

Labai mums malonu, kad toks gausus būrys svečių atsilankė.

S.L.M.S.G. D-jos Vaidybos 
sekretorė
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 LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

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

Tel. 724 5408. Veikia 24 valandas per parą 
_
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"MŪSŲ PASTOGĖS" PRENUMERATA SYDNEJUJE

Pranešame maloniems skaitytojams, kad "Mūsų Pastogės" 
prenumeratų Sydnejuje galima susimokėti paštu prisiunčiant S25 čekiu 
ar pašto perlaida (money order) "Mūsų Pastogės" administracijai 
adresu: "Mūsų Pastogė", P.O. Box 550, Bankstown, NSW 220C.

Jei kam būtų patogiau, "Mūsų Pastogę" galima-užsisakyti Lietuvių 
| Klubo raštinėje kasdien, išskyrus antradienius, nuo 5 vai. p.p., arba 
I sekmadieniais 1-4 vai. popiet - "Mūsų Pastogės" redakcijoje 
I (Lietuvių Klubas, 2-ras aukštas) pas.budintį Liet. Spaudos Sąjungos 
g narį. Pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais prenumerata taip 
g pat priimsime "Mūsų Pastogės" redakcijoje.

Sydnejaus Lietuvių klubo bibliotekos vedėjas "Mūsų Pastogės' 
I prenumeratos nepriima.

SPAUDOS SĄJUNGOS VALDYBA
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ROSK BflSIOGt AUSTBAUAN UTHUANiAN

Published by the Lithuanian Community Publishing Society Ltd. 
Čekius ir pašto perlaidas prašome rašyti Lithuanian Community 
Publ. Soc. Ltd. arba "Mūsų pastogės" vardu.
Redaktorė R. Juzėnaitė
Leidėjo, administracijos ir redakcijos adresas:P.O. Box 550 Bankstown 
2200 N.S.W.
Telefonai: administracijos - 7094846; Redakcijos - 70-3233
Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negražinami 
ir nesaugomi. Už skelbimų turinį redakcija neatsako.
Prenumerata metams:
Australijoje $ 25 Užsienyje paprastu paštu $ 30
N. Zelandijoje (oro paštu) $ 40 Užsienyje oro paštu $ 55
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