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PLB Saukia politinę konferenciją

Jau praėjo 13 metų nuo platesnio masto pasitarimo dėl Lietuvos laisvinimo 
veiklos. Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdyba jaučia, kad ryškėjant 
Sovietų Sąjungos naujiems vidiniams poslinkiams ir tarptautinėms ginklų 
kontrolės pastangom, atėjo laikas esminiai pažvelgti ( susidariusią padėti ir 
nustatyti ilgalaikes Lietuvos lasvės veiklos programos gaires išeivijoje. Todėl 
PLB valdyba, remiama JAV LB, Kanados LB, kitų kraštų bei Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Sąjungos valdybų, nutarė šaukti Pasaulio lietuvių politinę 
konferenciją šių metų spalio 23 - 25 dienomis Washingtone, i konferenciją bus 
kviečiami politinėje srityje besireišklą vienetai - organizacijos ir pavieniai 
politinės veiklos puoselėtojai. Konferencijoje bus siekiama Išsiaiškinti 
svarbiausius išeivijos uždavinius laisvės kovoje Ir nustatyti būdus juos 
sistematingai (gyvendinti.

PLB valdyba pavedė PLB Visuomeninių reikalų komisijai paruošti 
konferencijos planą.

The Government agrees that witnesses should be available 
for cross-examination in Australian courts.

I trust that these answers will meet the concerns you have 
raised on behalf of the Baltic community.

With best wishes. yours sincerely

(John Bowan) 
Senior Adviser (International)

Ryšium su rinkimais, Australijos Baltų Taryba išsiuntė eilę laiškų tiek 
vyriausybės, tiek opozicijos Įtakingiems parlamentarams, kviesdama 
pasisakyti Australijos baltų bendruomenėms rūpimais klausimais.

Australijos mlnisterio pirm. R.Hawke parėdymu, į Baltų Tarybos 
užklausimus atsakė John Bowen, min. pirmininko vyriausias patarėjas užsienio 
reikalams.
Talpiname jo atsakymą Baltų Tarybos pirmininkui Dr. A. Kabuliai.
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Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdyba 
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RA REIŠKIMAS.

Office of the Prime Minister

Canberra

AUSTRALIJOS FEDERALINĖS

Dear Dr Kabafla

Lietuvos atstovo, LDš. dr., S. A. 
Bačkio, žodis ( Lietuvą, (registruotas 
Amerikos balse minint 1987.6.28 d. 
Lietuvos krikščionybės 600 metų 
jubiliejų.

BRANGŪS BROLIAI IR SESĖS

Šiandieną minime Lietuvos krikš
čionybės 600 metų sukakt(. Lietuvos 
■yplomatlnės ir Konful»r,'>ės Tarny- 
M bei Lietuvos Pasiuntinybės V a- 
šingtone vardu nuoširdžiai jungiuos i

I aa replying on behalf of the Prime Minister to your letter 
of 15 June 1987 regarding the Government's policy on the r 
Baltic States and your community's concern about propose# 
amendments to the War Crimes Act.

On the first point, I attach for your information a copy of 
the message which the Prime Minister sent to the Baltic 
Community's Commemoration Concert earlier this month. As 
you will be aware, the terms of that message represent 
long-standing policy positions of the Government.

In regard to your specific questions relating to the 
proposed amendments to the War Crimes Act to enable 
prosecutions of war criminals the answers are as follows:

. The definition of the term "war criminals" will be 
clear, concise and centred on the concept of individual 
criminal liability in accordance with Australia's normal 
criminal laws.

. The proposed legislation will not be directed at any 
particular ethnic groups and will cover criminal conduct 
committed by participants in the war generally.

. As in all criminal cases the presumption of innocence 
will have full force and effect.

. The Government's policy is that the prosecution, trial 
and, where appropriate, punishment of alleged war 
criminals will take place in Australia. Such trials 
will only be held in respect of serious criminal conduct 
such as murder and deportation. There is no proposal to 
consider civil proceedings relating to other matters 
such as immigration status.

visų lietuvių iškilmingą Lietuvos 
krikščionybės 600 metų sukakties 
minėjimą. Nepriklausoma Lietuva 
1938 m. geg. 29 d. Kaune minėjo 550 
metų krikščionybės sukaktį, dalyvau
jant dvasinės ir pasaulinės vyriau
sybių viršūnėms, visuomenės orga-Į 
nlzacijų atstovams. Tad, šis 1987 m. 
minėjimas (vyksta jau pagal Lietuvos 
nepriklausomybės laikų įvestą tradi
ciją, kaip mūsų senovės valdovų 
praktiškai realizuotą krikščionybės 
įvedimo datą.

Didelis malonumas ir džiaugsmas 
mums Broliai ir Sesės, kad Šv. Tėvas 
Jonas paulius II jubiliejines lietuvių 
iškilmes remia ir^v. Mišias celebruoja 
šv. Patro Bazilikoje dalyvaujant 
Katalikų Bažnyčios viršūnėms ir 
diplomatiniam korpusui, akredituotam 
prie Šv. Sosto. Savo palankiu mostu 
lietuvių tautai Šv. Tėvas Iškelia mūsų 
tautos buitį į pasaulinę plotmę ir 
atkreipia viso pasaulio dėmesį į 
lietuvių tautos likimą ir religinę 
padėtį Sovietų okupacijoje. Tai teikia 
nepaprastą reikšmę mūsų krikščio

nybės sukakties minėjimui, kuris 
ateityje turės įtakos į religinę būklę 
Lietuvoje. Jau dabar žinome, kad 
daugelio kraštų katalikų vyskupų 
konferencijos pareiškė lietuviams so
lidarumą ir kreipėsi į Sovietų Sąjungą, 
prašydamos laikytis jos tarptautinių 
užsiangažavimų gerbti religijos lais
vę, žmogaus teises ir grąžinti lietu
viams iš jų atimtas bažnyčias.

Iškilmių pro^a ŠV Tėvas paskelbė 
arkivyskupą Jurgį Matulaitį Palaimin
tuoju, kuris bus gyvenimo šviesa mūsų 
tautos sutemose ir melsis už išnie
kintų bažnyčių grąžinimą katalikų 
pamaldoms.

Malonu man taip pat pabrėžti, kad 
JAV Prezidentas Reagan atsiųstame 
sveikinime Vašingtono Lietuvių Ben
druomenei šiandieną mininčiai krikš
čionybės jubiliejų gėrėjosi mūsų 
tautos laisvės troškimu, nepalaužiama 
valia ir atsparuftiu prieš prievartinį 
ateizmą, tikinčiųjų persekiojimą ir 
baigė lietuviškai savo žodį "Telaimina 
Jus Dievas".

1987 m. birželio 18 d. priimdamas 
Lietuvos Krikščionybės Jubiliejaus 
Komiteto vdovaujamą Vyskupo P. 
Baltakio delegaciją, kurioje daly
vavau LDT vardu, Prezidentas parodė 
solidarumą lietuviams jubiliejų minint 
ir pasakė, kad jis ir Valstybės 
Sekretorius Shultz, kada matysis su 
gen. sekretorium Gorbačevu, iškels 
Lietuvos reikalą.

Tad, tikėkime, kad anksčiau ar 
vėliau mūsų tėvynėje sušvis tikėjimo 
ir tautos laisvė, lydima Aukščiausio 
palaimos ■

No person will be deported to any country on the basis 
that they are alleged to have committed war crimes. 
In respect of extradition, Australia does not have 
extradition arrangements with the USSR or any of its 
allies in relation to this type of activity and 
accordingly Australia could not lawfully extradite to 
those countries.

Suspected war criminals will not be publicly Identified 
until formal charges are laid. Mr R.r. Greenwood, QC, 
the Bead of the Special Investigation Unit, has given 
similar assurances in his press statement upon his 
appointment.

Any trials that may eventuate will be subject to the 
same laws, procedures and safeguards as other criminal 
trials. Any evidence sought to be adduced can be fully 
tested by defence counsel. The question of weight to be 
attached to any evidence is a matter for trial judges 
and they perform this function on a daily basis.
Equally, the prosecuting authorities will have to be 
prima facie satisfied of the admissibility and weight of 
evidence in order to exercise responsibly the 
prosecutorial discretion.
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MASKVA

Sov. Sąjungos vadas Gorbačiovas 
savo kalboje komunistų partijos 
susirinkime įspėjo visus, kad visam 
krašte turi būti pravesta radikali 
reforma ekonominėje srityje ar dar 
daugiau likti užpakalyje vakariečių 
kraštų.
Gorbačiovas yra pasiryžęs decentra
lizuoti sovietų ekonomiją.

Gorbačiovas taip pat pranešė, kad 
ateinančiais metais, birželio mėn. 
numato partijos konferenciją, kurioje 
bus praplėsti demokratijos pagrindai.

"Mūsų žmonės nebenori, kad jų 
reikalus nuspręstų jiems nedaly
vaujant, nežiūrint kas spręstų", 
pasakė Gorbačiovas. Jis taip pat davė

apžvalgą sovietų ekonominių neda- 
tekllų, išskaičiavo dešimt minlsterių 
tiesioginiai atsakingų už ekonomijos 
smukimą žemyn ir išdėstė pagrindinius 
reformų žingsnius, kurie sustabdytų 
tą smukimą.

Gorbačiovas Išskaičiavo trūkumą 
pačių reikalingiausių reikmenų, kaip 
metalo, kuro, cemento, mašinerijos ir 
net kasdien reikalingų daiktų.

Gorbačiovas tarsi pateisino juodąją 
rinką, sakydamas, kad Ji egzistuoja, 
nes valdžia neparūpina pagrindinių 
reikmenų.

Jis pareiškė, kad vakarų kraštai 
nėra patenkinti Kremliaus naująja 
"glasnost" bei ekonominio atnauji
nimo politika. 27. 6. 1987 m.
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JAUNIMAS IR BENDRUOMENĖ

Ražo Jonas Mašanauskas, buvęs "Mū
sų Pastogės" redaktorius.

Visi jau daug kartų girdėjome apie 
Australijoje šjmet Įvyksiant) Pasaulio 
lietuvių jaunimo kongresų. Tikiuosi, 
kad visi daugiau, ar mažiau jj 
parėmėme pinigais, pirkdami loterijos 
bilietus, ateidami 1 Svajonių kon
certus ar apsilankydami teatro pasta
tymuose. Ar viskas, ką jaunimas daro 
patinka, ar nepatinka, yra skonio 
dalykas. Bet faktas lieka faktu, kad 
dauguma bendruomenės vardu darytų 
minėjimų, jei ir nebuvo ruošti jaunimo, 
tai jaunimas prie jų (vykdymo daug 
prisidėjo. Turiu galvoje pravėdimą 
tokių dalykų, kaip Vasario 16 
minėjimas. Tautos šventė, Romo
Kalantos paminėjimas ir panašiai. 
Tikimasi, kad šie jauni žmonės ir 
ateityje iš bendruomeninio gyvenimo
neišeis.

Šis jaunimo renesansas prasidėjo 
prieš keletą metų. Man atrodo, kad 
ruošimasis kongresui juos išjudino ir 
patraukė į lietuvišką veiklą. Daugu
moje tai jaunuoliai tarp 20 ir 30 metų. 
Tai labai gražu, bet galima paklausti, 
kur yra mūsų viduriniosios kartos 
žmonės, kuriems dabar tarp 30 ir 50 
mėtų. Kai kurie iš šios grupės Žmonių’ 4 
galėjo būti gimę dar Lietuvoje, arba 
Vokietijoje. Užaugo jie šeimose, 
kurios pradžioje gyvenimo Australi
joje i tikriausiai tarpusavyje kalbėjosi 
lietuviškai ir daug jų ėjo 1 lietuviškas 
mokyklas. Vienok jų bendruome
niniame gyvenime yra nedaug. Kodėl 
taip yra?

Problemų reikia ieškoti mūsų 
bendruomenės veikloje. Pasaulio lie
tuvių bendruomenė, taip pat ir
Australijos lietuvių bendruomenė su
sikūrė tarp 1950 ir 1960 metų. Tais 
laikais emigracija iš Vokietijos beveik 
pasibaigė, Vokietijoje buvusios 
organizacijos iširo, išnyko, reikėjo 
pradėti iš naujo.

Nuvažiavę ( kraštus, kur nebuvo 
senosios lietuvių emigracijos, kaip 
Australija, Kanada, Naujoji Zelandija, 
iš dalies Didžioji Britanija, lietuviai 
greitai sukūrė visus apimančias orga
nizacijas, kurios su laiku persiformavo 
| Lietuvių Bendruomenes. Nėra abe
jonės, kad šiuose kraštuose Bendruo
menės yra svarbiausios ir didžiausios 
organizacijos. Kiek kitaip (vyko JAV. 
Čia jau veikė turtingos senesnių 
emigrantų organizacijos ir jų jungi
niai 1 save patraukė didelę dali 
kūrybingų ir veiklių žmonių. Nors 
Bendruomenė JAV yra skaitlingiausia 
organizacija, bet jai reikia skaitytis ir 
su kitais junginiais, turinčiais plačią 
bazę JAV lietuvių tarpe.
Bendruomenė įsikūrė maždaug 10 
metų po mūsų išvykimo iš Lietuvos. 
Dabar jai jau 30 metų. Galima sakyti, 
kad per visą tą laiką bendruomenei 
vadovavo tie patys žmonės. Nors 
senesnieji jau numirė ir vadovauja 
palyginus jaunesnė karta, bet jei 
pažiūrėsime atgal, jaunesnioji karta 
jau ir tada buvo vadovaujančiose 
vietose. Pasaulio lietuvių jaunimo 
sąjungos tada nebuvo ir jos nereikėjo. 
Visi sutilpome bendruomenės rėmuo
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se. Vadovaujančiose vietose buvo 
žmonių nuo 25 iki 50 metų amžiaus. 
Čia ir yra mūsų problema. Bendruo
menei ir jos vadovams senstant buvo 
galvojama, jei garsiai ir nesakoma, 
kad tik tie, kurie Lietuvoje gimė ir 
augo gali suprasti bendruomenės 
reikalus ir tinkamai jai vadovauti. 
Jaunesnieji, kurie Lietuvoje buvo tik 
vaikai, ar gimė Vokietijoje, skaitėsi 
nesuprantą bendruomenės problemų ir 
negalį jai tinkamai vadovauti.

Tuo tarpu šie žmonės .mokslus baigę 
savo gyvenamuose kraštuose, pradėjo 
siekti ir pasiekė svarbių pozicijų 
Australijos gyvenime. I lietuvių 
bendruomenės gyvenimą jie pradėjo 
žiūrėti pagal savo pažinimą Austra
lijos sąlygų. Gal jie ir ne taip gerai 
"pakaustyti" tarptautinėje politikoje, 
bet jie geriau pažinojo Australiją ir 
kaip vystyti politinę ir bendruomeninę 
veiklą jos sąlygose. Bet kaip "nesu
brendėliai" jie net nebuvo kviečiami 
prisidėti prie bendruomenės veiklos - 
juk viskas buvo daroma gerai ir be jų. 
Nepadėjo ir pradžioje gyvenimo 
Australijoje bendruomenėje vykstą 
savitarpio barniai. Jauniesiems jie 
buvo svetimi ir nesuprantami. Atgal 
žiūrint ir mums jie keistai atrodo, nors 
viename iš Australijos miestų tie 
nesutarimai vyksta dar ir dabar. Tad 
"viduriniokų" karta mums dingo.
Atsiradę jaunieji net nebandė i 
bendruomenės veiklą įsijungti. Tie, 
kurie ką nors veikia, susibūrė t
jaunimo sąjungą pasidarė savo teatrą, 
pradėjo leisti laikrašti, sukūrė orkes
trą. Tikėkimės, kad išaugę iš Jaunimo 
sąjungos jie perims bendruomenę su 
savo nauju požiūriu. O dabar mes 
paremkim geru žodžiu ir, Jei reikia, 
pinigais.

Trėmimu miiiėjii
Melbournas

Birželio 14-tą Melbourne (vyko 
birželio trėmimų minėjimas. Tai 46- 
tųjų metinių minėjimas, kuri bendrai 
surengė lietuviai, estai ir latviai 
Melbourne Lietuvių namuose.

Minėjimo metu kalbėjo Baltų Tary
bos pirmininkas Janis Deltas. Po to 
buvo uždegtos žvakės scenoje ir
publika stovėjo vieną minutę Sibiro 
kankinių pagerbimui.

Viktorijos atstovas federalinėje 
valdžioje senatorius Jim Short, pa
kviestas kalbėti, paskaitai buvo stro
piai pasiruošęs. Jis pareiškė užuojautą 
pabaltlečiams, 1941 m. birželio mėn. 
kentėjusiems Sov. Sąjungos prie
spaudą ir nuožmumus.

Senatorius Jim Short jaunystėje 
turėjo progos susitikti su tremtiniais iš 
Pabaltijo valstybių, kadangi Jo tėvas 
1950 m. gelbėjo jiems įsikurti Austra
lijoje. Jis pareiškė, kad baltų trem
tiniai jam padarė dideli įspūdi, kas 
liečia jų laikymąsi savųjų tradicijų ir 
tvirtą valią laisvės principų atžvilgiu. 
Pabaltiečių kultūrinės, socialinės ir 
religinės tradicijos, puoselėjamos net 
ir Kremliaus priespaudoje, duoda gerą 
pavyzd} visiems.

Okupavimas Pabaltijo valstybių 
tarptautinėje plotmėje liko, kaip 
nlekšingumo pavyzdys. Jim Short 
pacitavo buvusio Australijos mlnis- 
terlo pirmininko Malcolm Fraser 
garsų išsireiškimą: "Net ir ilgam laiko 
tarpui praėjus neįmanoma blogus 
darbus paversti gerais".

Jim Short pabrėžė, kad Australija, 
būdama dar jauna demokratinė vals
tybė yra stiprinimą demokratiniuose 
principuose gerai susiorganizavusių 
europiečių imigrantų grupių. To 
pasėkoje Australijos užsienio reikalų 
politika visada smerks Sov. Sąjungos

PRIME MINISTER 
Canberra

12 June 1987

MESSAGE FROM THE PRIME MINISTER

I regret that I am unable to be with you tonight at this Commemoration 
Concert to remember the sad events that took place in June 1941.
I wish, however, to extend my best wishes to the members of the Baltic 
community in Australia and to their friends on this occasion.

Last year’s Baltic resolution was passed in the House of Representatives 
fulfilling the commitment I made before the last election. The resolution 
reinforced Australia’s non-recognition de jure of the incorporation of the 
Baltic States into the Soviet Union and stressed Australia’s commitment 
to encouraging respect for and recognition of human rights and 
fundamental freedoms. The Government regards the continuing existence 
of the Latvian consulate in Melbourne as proof of this policy of non
recognition.

As my Government has done in the past, we will continue to raise the 
matter of human riglitsof the Baltic peoples in appropriate forums. As you 
will be aware I also raised this issue with Soviet Foreign Minister, Mr 
Shevardnadze, during his recent visit to Australia.

The Australian Government and the people of Australia appreciate greatly 
the valuable contribution made by Australians who originally came from 
the Baltic Nations to our society. As a community long established here, 
your achievements have been outstanding.

In closing, 1 wish to reaffirm that the Australian Government is committed 
to the promotion of human rights in all countries and to respect for rights 
of all groups in our multicultural Australian society.

Australijos mln. pirmininko R. Hawke pareiškimas pabaltiečių bendruomenės 
Birželio trėmimų minėjimo proga.

Liberalų senatorius Jim

nusikaltimus žmogaus teisėms.
Senatorius Jim Short tolimesnėje 

savo kalboje parodė, kad jis puikiai 
orientuojasi (vykiais Pabaltyje ir 
bendrai Europoje tuoj po Antrojo Pas. 
Karo ir dabartyje. Jis taip pat puikiai 
supranta ko siekia Sov. Sąjunga.

Senatorius Jim Short ir po to 
kalbėjęs federalinės opozicijos vado 
pavaduotojas Neil Brown pareiškė, 
kad Pabaltijo užgrobimas niekada 
nebus Australijos pripažintas tei
sėtu veiksmu.

Po oficialių kalbų sekė meninė 
programa. Dainavo: "Svajonės”, dvi 
estaitės ir būrys latvių jaunimo, 
susibūrusių į chorą "Daina".

Programą užbaigė Baltų Tarybos 
pirmininkas Algis Žilinskas, taręs 
žodi, pabrėždamas, kad deportacijos 
ir partizaninės kovos pražudė vieną 
milijoną pabaltiečių. . M

ROMA

Birželio 28-tą Lietuvos krikščio
nybės 600 m. sukakti šventė Romoj ir 
Lietuvoj.

Iki šiol vakarus pasiekė žinios iš 
Lietuvos, kad vyskupas Julijonas 
Steponvičius parašė laišką kovo 28 d. 
arkivyskupui Liudui Poviloniui, Lietu
vos vyskupų konferencijos prezi
dentui. Tame laiške vyskupas Stepo
navičius išdėstė tris priežastis, dėl 

kurių jis nedalyvaus. Pirmoji yra ta, 
kad jo pavardė nėra įtraukta i 
jubiliejaus planavimo sąrašus, kuriuos 
kontroliuoja Religinių Reikalų tary
ba.

Antroji priežastis: jam, ištremtam i 
Žagarę, neįmanoma tartis su jubilie
jaus rengėjais bei Šv. Petro ir Povilo 
bažnyčios klebonu, kurioje bus lai
komos šv. Mišios. Trečioji priežastis: 
J. Steponavičius nepritaria apri
bojimui iškilmių Vilniuje, paskiriant 
vieną mažą bažnyčią.

Vyskupas J. Steponavičius pareiškė, 
kad idealiausia būtų jubiliejines mišias 
laikyti atviram stadione arba kad tuo 
pačiu laiku šeši vyskupai laikytų 
mišias šešiose Vilniaus bažnyčiose. 
Tokiu būdu galėtų dalyvauti didžiau
sias tikinčiųjų skaičius.

Visi šie vyskupo J. Steponavičiaus 
pareiškimai ir atsisakymas dalyvauti 
parodo, kad jis yra nepatenkintas 
sovietų parėdymu apriboti religines 
ceremonijas, kadangi toks apribojimas 
susilpnins šventės iškilmingumą.

Sydnejaus lietuvių klebonas, prel. 
P. Butkus, maždaug prieš vieną mėnesį 
išvykęs apsižvalgyti po, pasaulį, šiuo 
metu vieši Romoje, laukia didžiųjų 
Iškilmių: 600 m. Lietuvos krikšto 
jubiliejaus.

Prel. P. Butkus parašė laiškelį "MP" 
redaktoriui, prašydamas, kad per
duotų varduvių sveikinimus visiems, 
kurių vardai yra: Jonas, Petras, 
Povilas ir Vladas.

"Mintyse ir maldose nuoširdžiai su 
Jumis", laiškelį baigia prel. P. Butkus.

APAŠTALINIS LAIŠKAS
LIETUVOS VYSKUPAMS

Prieš pat atiduodant "Mūsų Pasto
gę" spausdinimui gavome Popiežiaus 
Jono Pauliaus II apaštalini laišką, 
(lietuvių ir anglų kalbose, 2 knygutės) 
Lietuvos vyskupams švenčiant lietu
vių tautos krikšto 600 metų Jubiliejų.
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UŽBAI G Ė

Vida VUlūnaitė

Rodos, taip neseniai spaudoje 
skaitėme, kad sydnejiškiams labai 
gerai pažįstama skautė, tautinių 
Šokių šokėja, parengimų programų 
pranešlnėtoja, bei jų dalyvė, Vida 
Viliūnaitė, 1979 m. baigė farmacijos 
mokslus Sydnejaus unlveraitete (B. 
Pharm.)

Prieš studijas ir Jų metu Vida 
aktyviai dalyvavo Gintaro tautinių 
šokių grupėje, bet daugiausiai laiko 
skyrė Sydnejaus "Aušros" tunto 
skaudų veiklai:
1974-76 m. buvo Jaun. skauCių-tų 
"Šešupės" draugovės draugininke, 
1979-81 - skaučių "Živilės" draugo
vės d-kė, 1981 - "Aušros" tunto

GI MN AZIJOS

Virginija Coxaitė
Didelis yra tėvų džiaugsmas, o taip 

pat visos lietuvių bendruomenės, kada 
vienas iš mūsų aktyvių jaunuolių 
pasiekia savo užsimotus planus. 
Viena iš tų jaunuolių yra Virginija
Coxaitė.

Virginija sėkmingai baigė The 
Catholic Teachers College ir įsigijo 
vidurinės mokyklos mokytojos dip-

STUDIJAS

adjutante, 1982. IV. 17-18 - Canbe- 
rros "Baltijos" tunto lituanistinės 
stovykos instruktore, neskaitant kitų, 
pareigų - pareigėllų tunte bei 
stovyklose. Priklauso Vyr. skaučių 
Šatrijos Raganos draugovei ir ASS 
Sydnejaus skyriui. Apdovanota LSS 
"Pažangumo" ir "Vėliavos" žymeni
mis.

Nuo 1981 m. ją pradėjome rečiau 
matyti Savo tarpe - atėjo gandai, kad 
Vida pradėjo studijas iš naujo - šį 
kartą ji kibo į mediciną - gal 
nenorėdama užsileisti savo tėtei - dr. 
Alf. Vlllūnui, o gal tik palaikydama 
šeimos tradiciją, kad būtų daktaras 
namuose... Studijuodama, be to, dirbo 
savo anksčiau įsigytoje profesijoje. 
Sėkmingai užbaigusi NSW universi
tetą, š. m. vasario mėn. gavo 
medicinos daktarės diplomą (MB. 
BS.j.

Praeitais metais (rugsėjo - lapkri
čio mėn.) Vida 2 mėnesius atliko 
pasirinktąjį kursą Afrikoje, Mombasos 
Pajūrio provincijos ligoninėje. Tas 
laikotarpis buvęs bene spalvingiausias 
iš visų studijų - susipažino su "trečio 
pasaulio" gyvenimo sąlygomis, aplin
ka. Parvažiavo įsitikinusi, kad mes 
čia, Australijoje, tikrai dar negalime 
niekuo skųstis.

Naująja! daktarei, šia proga, tenka 
palinkėti galimai geriau (sikurti savo 
profesijoje ir kartu vėl įsijungti j 
vietos lietuvių kultūrini gyvenimą.

B. Ž.

MO K YTOJ A

lomą. Dėsto matematiką ir gamtos 
mokslus.

Virginija yra gerai pažįstama netik 
Sydnejaus bet ir viso Australijoj 
gyvenančio jaunimo. Visados su šyp
sena ir garsiu Juoku ji yra bet kokio 
susibūrimo viduryje. Nuo pat mažens 
lankė savaitgalio mokyklą. įsijungė | 
skautus ir dabar stovyklose eina 
vadovės pareigas. Labai gerais pažy
miais baigė lituanistinius abitūros 
kursus. Tautinius šokius šoka nuo 
mažų dienų ir priklauso "Sūkurio" 
tautinių šoklų grupei.

Kuriantis Jaunimo Sąjungai Sydne- 
juje, Virginija buvo pirmosios valdy
bos narė ir dabar aktyviai dirba 
valdyboje. Nekartą matėme ją scenoje 
su jaunimu dainuojant ir vaidinant. 
Talentingai pasirodė Arūno Stašionio 
statytuose "Eglė Žalčių Karalienė" ir 
"Pavasaris".

Kada kitas jaunimas vis teisina savo 
neveiklumą ir nedalyvavimą laiko 
stoka, Virginija stengėsi jungti lietu
višką veiklą su studijomis. Matyt tėvų 
"(kvėptas" pareigos jausmas jai padė
jo

Virginijos veiklumas be abejo padės 
jos pasirinktoje profesijoje, kur reika
lingas išmaningumas, energija ir 
iniciatyva.

Dabar ji dirba St. Patricks College, 
Dundas.

Linkime naujai mokytojai sėkmės ir 
Dievo palaimos atsakingame mokyto
jos pašaukime

M. L.

AUSTRALIJOS

UHUVIIL FONDAS
Australijos Lietuvių Fondas laike 
praėjusių finansinių metų suteikė 
paramą:
1. VI Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongresui $4.000
2. Australijos Lietuvių Krašto val
dybai $3.880
3. Šaltinių bibliotekai (knygos ir 
baldai) $1.995
4. III Pasaulio Lietuvių Sporto 
Organiz. K-tui $2.500, ($2.000 - 
paskola)
5. Australijos rajono skautų reng. k- 
tui $1.000
6. Lietuvių Informacijos Biurui 
$1.000
7. Vasario 16-tos gimnazijos moki
niui $1.000
8. Tautinių šokių grupei - Sydnejuje 
$1.000
9. "Mūsų Pastogei" auka ir ir 
skelbimai $995
10. Laikraščiui "Jaužinlos" $800
11. Australijos Lietuvių Katalikų 
Federacijai $664
12. "TėvišKės Aldams" auka ir 
skelbimą! $650
13. Melbourne "Dainos Sambūriui" 
$600
14. Lithuanian Research Foundation 
$500
15. Newcastle Lietuvių bibliotekai 
$500
16. Lietuvių kalbos kursų studentams 
$450
17. Melbourne Apylinkės valdybai 
$300
18. Adelaidės chorui "Lituania" $300
19. Sydnejaus Apylinkės valdybai 
$300
20. Adelaidės Apylinkės valdybai 
$250
21. Adelaidės laikraščiui "Bičiulis" 
$250
22. Premijos mokiniams ir jauniems 
žurnalistams $230

Nuo Fondo užregistravimo, 1977 m. 
gruodžio mėn. 1 d. Įkiš. m. birželio 
mėn. 30 d., gautų palūkanų už 
investuotus pinigus Fondas parėmė 
lietuviškas organizacijas, mokyklas, 
bibliotekas, lietuvišką spaudą, bei 
pavienius asmenis sumoje $105.500 I

Tai didelis atsiekimas, per trumpą 
laiką mažos Australijos Lietuvių 
Bendruomenės. Tas ■ buvo atsiekta 
dėka darbščių AL Fondo valdybų, jo 
įgaliotinių - talkininkų, narių ir 
susipratusių tautiečių aukomis ir 
pastangom.

AUKOS
S.ir B. Jarembauskai - $200 (240) 
NSW, V. Stagis - $50 (1010) Vic., 

birželio minėjimo proga.
A.A. arch. Davio Bitės atminimui, 
vieton gėlių: J. ir J. Žalkauskai (285) 
ir
Soc. Globos Moterų D-ja Melbourne 
$20, (360).

Per mūsų įgaliotini Geelonge A. 
Obeliūną gautos aukos birželio mėn.

i
— '-5

ii[lietuvių kooperatirė kredito draugija talka)

TRUMPAI 
IŠ VISUR

Vykdant Gorbačevo reformas, 
Sovietų Sąjungoje pirmą kartą mažu 
mastu išbandyti rinkimai, galint pasi
rinkti tarp kelių kandidatų. Bandymas 
pravestas centrinėje Rusijos Fede- 
ralinėje respublikoje, renkant vietines 
tarybas. Pasirinkimas buvo galimas tik 
penkiuose procentuose rinkiminių 
apygardų.

Kremliaus spaudos atstovas Gena- 
dij Gerasimov užsienio žurnalistams 
pareiškė, kad numatomoje amnestijoje 
spalio revoliucijos 70-to Jubiliejaus 
proga galės dalyvauti ir politiniai bei 
sąžinės kaliniai. Tačiau jis paaiškino, 
kad nuteistieji 70-tu straipsniu (anti- 
sovietlne propaganda ir agitacija) gali 
tikėtis tik bausmių sumažinimo, o ne 
visiško bausmės panaikinimo.

Vakarų stebėtojų nuomone, am
nestijos komplikuotos klauzulės išjun
gia tuos kalinius, kurie protestavo 
prieš koncentracijos stovyklų sąlygas 
bado streikais ir panašiai. Taip pat 
išjungti ir kalinamieji psichiatrinėse 
ligoninėse už savo politinius įsitiki
nimus.

Sydnejuje motelyje nakt| iš birželio 
25 | 26-tą širdies smūgio Ištiktas mirė 
buvęs Australijos opozicijos lyderis 
Sir Billy Snedden. Velionis buvo 60 
metų amžiaus. 1974 metais pralai
mėjęs rinkimus Gough Whitlamul Jis 
buvo pakeistas liberalų partijos vado
vybėje Malcolm Fraserlu, kuriam 
perėmus mln. pirm, postą Billy 
Snedden buvo Australijos parlamento 
Atstovų rūmų pirmininku.

Vakarų Vokietija atsisakė išduoti 
Amerikai suimtą arabą teroristą 
Muhummad Ali Hamadel, apkaltintą 
TWA lėktuvo pagrobimu 1984 metais 
ir JAV piliečio užmušimu lėktuve. 
Vokiečiai patys teis teroristą.

JAV įsiskolinimas užsieniui daugiau 
kaip padvigubėjo 1986 metų bėgyje, 
pasiekdamas 263 bilijonus JAV dole
rių. Iki 1984 metų pabaigos JAV 
užsienio kreditai dar viršijo skolas.

FONDAS. . •
išvežimų minėjimo proga:

Po $10 V. Aukštlejus (224), L. 
Bungarda (91) ir A. Obeliūnas (745). 
Po $ 5 F. Andrikonis (57), V. Bindokas 
(77), A. Jančiauskienė (83),
S. ir S. Karpalavičiai (121), M. 
Kymantas (126) ir J. Manikauskas 
(125).

Sveikiname mūsų naują tūkstanti
ninką V. Stagį, naujus šimtininkus S. ir 
B. Jarembauskus ir nuoširdus ačiū 
visiems.

Vincas. Ališauskas 
AL Fondo iždininkas

XIV-TOS AUSTRALIJOS LIETUVIU

PADĖKA.

Širdingai dėkoju 14-tųjų Austra
lijos Lietuvių Dienų, Sydnejuje ren
gimo komiteto nariams: L. Cox, J. 
Karpavičiui, E. Lašaičlui, K. Protui. P. 

Pullinen ir J. Zinkui už jūsų įsijungimą 
| (dėtą dideli darbą ruošiant Lietuvių 
Dienas Sydnejuje.

(patingą padėką reiškiu visų paren
gimų vadovams, Prel. P. Butkui, D.

DIENOS

Bieri, M. Cox, A. Dudaičiui, A. 
Giniūnui, G.'Kazokienei, V. Šliteriui, 
N. Venclovienei, I. Zakarauskienei ir 
B. Žaliui.

Taip pat didelis ačiū visiems 
Lietuvių Dienų parengimų dalyviams 
ir padėjėjams. Be jūsų dalyvavimo ir 
pagalbos nebūtų buvę (manoma su
ruošti Lietuvių Dienas.

Nuoširdus ačiū Jums visiems.

Alis Migus

S

$
3X-

Talka, už terminuotus indėlius dabar moka:

14% nuo $100 iki $50,000 

(15 % viri $50,000)

Už einamąsias sąskaitas mokama 10%.
Talka veikia Lietuvių namuose:-

ADELAIDEI (MELBOURNE
Sekmadieniais

1 - 3 vai. p.p. 
Tel: 427377

Šeštadieniais 
10 ryto - 2 p.p. 
Sekmadieniais 

1 - 3 p.p.
Tel: 320-1957

SYDNEY
Sekmadieniais 
2-4 vai. p.p.
Tel: 709 0662 ,

'1 " r "i...... . - i ■

$
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$
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Informacija ***MIEILIBOWNE
Liepos 19 dieną 12 vai. St. John 

bažnyčioje įvyksta iškilmingos mišios, 
pagerbiant mūsų tautos didvurius 
Steponų Darių ir Stasį Girėnų. Mišias 
organizuoja Liet. Karių Veteranų 
Sąjunga Ramovė.

įrūdykime, kad mūsų širdyse dar 
yra išlikęs gyvas prisiminimas ir 
gausiai dalyvaukime jų pagerbime. 
Organizacijos kviečiamos dalyvauti su 
vėliavomis. Ramovėnų dalyvavimas 
būtinas.

Vladas Bosikis
Ramovės v-bos. pirmininkas

Ca\N1BIEIRIECJIIE
TAUTINIAI ŠOKIAI - VEDYBOS

Greta ir Algis Kustai

Birželio 7 dieną St. Marys bažny
čioje susituokė Greta Schaffer su 
Algiu Kusta.

Vestuvių vaišės vyko lietuvių 
klube, kur virš 40 Jaunųjų giminių ir 
draugų iš visų Australijos vietovių 
linkėjo jaunavedžiams ilgų Ir laimingų 
metų jų vedybiniame gyvenime.

Greta ir Algis susipažino per 
Lietuvių Dienas, Canberroje, kur abu 
prisidėjo prie jų rengimo, bet tikra 
pažintis, draugystė ir meilė Išsivystė 
bešokant kartu tautinius Šokius.

Greta augo mišrioje šeimoje ir 
neturėjo sąlygų išmokti lietuvių 
kalbos, bet motinos Angelės Minio- 
taitės - Schaffer įtakoje Greta pamilo 
viską kas lietuviška. Algis laisvai 
vartoja lietuvių kalbų. Jis baigęs 
Sydnejaus universitetą persikėlė dirb
ti Canberroje.

Povestuvinę kelionę praleido auksi
niame pajūryje - Queenslande.

Algio motina, grįžusiems iš poves
tuvinės kelionės, suruošė savo namuo
se Bankstowne lyg Ir antras vestuves - 
vaišes, kur svečiai besivaišlndami 
išdainavo beveik visas lietuviškų 
vestuvių dainas.

Jaunieji nuolatinai įsikūrė Canbe
rroje, nes abu dirba atsakingose 
pareigose valdžios įstaigose.

A.Š.

STIDNĖJIUJIE
Liepos 12 d., sekmadienį, 2 vai. 

Lietuvių namuose, Sydnejaus Apylin
kės valdyba ruošia Dariaus ir Girėno 
minėjimą.

Po minėjimo bus rodoma video, 
ištraukos iš Dariaus ir Girėno gyve
nimo ir pasiruošimo skristi į Lietuvą.

Visi tautiečiai prašomi šiame minė
jime skaitlingai dalyvauti ir pagerbti 
,mūsų Tautos didvyrius.

Sydnejaus Apylinkės valdyba.

PAVERGTU TAUTŲ SAVAITĖ

Pavergtų Tautų savaitė Sydnejuje 
bus atžymėta šia tvarka:
Maldos Diena už Pavergtas Tautas 
liepos 19 d., sekmadienį,10.30 vai. 
ryto Anglikonų Katedroje Sydney 
Square, prie Town Hall, George St.

'Pamaldų metu giedos Sydnejaus 
lietuvių choras "Daina" vad. Birutei 
Aleknaitei, vargonaus Justinas Ankus.

Tautiečiai kviečiami dalyvauti pa
maldose su tautiniais rūbais ir savo 
tautinėmis vėliavomis. To pageidauja 
organizatorius šių pamaldų, Katedros 
dekanas Lens Schiulten. Po pamaldų 
numatyta vainiko padėjimas prie 
Nežinomo Kareivio kapo Martin 
Plaza.

Liepos 23 d. bus informacijos stalai 
visą dieną Sydney Square aikštėje prie 
Town Hall.

Turintys istorinės medžiagos apie 
mūsų krašto okupaciją ir genocidą, 
malonėkite paskolinti, pranešdami A. 
Giniūnui arba A. Kramiliui.

Vietoj demonstracijos, prie Sovietų 
Konsulato, tą dieną važinės vienas 
sunkvežimis po miestų, dekoruotas 
Pavergtų Tautų šūkiais Ir spalvomis.

Vakare kviečiame "išleisti” į kelio
nę Rusų laivą Alexander Pushkin tarp 
5 - 6 v. vakare 23-7-87 iš 
International Terminal, Circular 
Quay.

Liepos 23 d. 3 vai. p.p. Ukrainiečių 
salėje, Church St., Lldcombe, bus 
rodomas filmas "HARVEST OF DES
PAIR" Iš Ukrainos genocido. Taip pat 
kalbės vietnamietis žurnalistas Timo
thy Trln apie Sovietų karinių pajėgų 
įsigalėjimą Vietname.

įsidėmėkite šias datas ypatingai 
pamaldas, jeigu australai mums jas 
organizuoja, tai parodykime jiems 
mūsų dėkingumą atsilankydami į jas.

Platesnę informacijų galite gauti 
pas Albiną Giniūną tel. 787 4596 arba 
pas Pavergtų Tautų Komiteto atstovą 
A. Kramilių 727 3131.

A.Kramllius
NSW Lietuvių Bendruomenės atstovas 
Pavergtų Tautų Komitete.

Sydnejaus Lietuvių pensininkų klu
bas rengia Žiemos Balių liepos mėn. 
23 d. ketvirtadienį, 12 vai.. Lietuvių 
namuose, Bankstowne,

Kviečiame svečius ir klubo narius. 
Maistas šiltas ir šaltas. Švediškas 
stalas - Smorgasboard.

Prašome užsiregistruoti, sumokant 
$7 pas pensininkų klubo narius ir 
klubo raštinėje iki liepos 19 dienos.

M. Šidlauskienė - sekretorė
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SYDNEJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

16-18 LAST TERRACE, BANKSTOWN Tel 708 1414

Liepos 12 d., sekmadienį, 2 vai. p.p. Dariaus ir Girėno

MI NŪLJI MAS

Klubo valdyba primena nariams, kad jau galima susimokėti nario 

mokestį 87-88 metams klubo raštinėje.
Metinis mokestis nariui $20. Associate - $10.

SMORGASBOARD

Trečiadieniais nuo 6 iki 8 vai. p.p. 
skanus patiekalas ir šalti užkandžiai.

Kaina tik $ 4.00.

VALDYBA

SyiD^IEJUUJHE
REIKALINGI NAUJI 

DIREKTORIAI

Sydnejaus Lietuvių klubo valdyba 
baigia savo kadenciją š. m. rugsėjo 
mėn. 27 d., kada įvyks metinis klubo 
narių susirinkimas.

Klubo nariai kuriems rūpi mūsų 
klubo ateitis ir kurie turi naujų 
minčių bei pasiūlymų suaktyvinti bei 
pagerinti klubo veiklą, kviečiami 
kandidatuoti į klubo direktorius.

Senoji klubo valdyba jaučiasi Išsisė
musi ir nori būti pakeista naujomis 
jėgomis.

Pareiškimai kandidatuoti į Lietuvių 
klubo valdybą 1987-88 metams yra 
gaunami klubo raštinėje ir turi būti 
įteikti klubo sekretoriui ne vėliau kaip 
iki 6-os dienos rugsėjo 4 vai. p.p.

Klubo valdyba tikisi, kad nariai 
atsilieps į šį mūsų kvietimą ir aktyviai 
prisidės prie klubo veiklos pagerinimo.

Klubo valdyba 29. 6. 87.

BALTIC NEWS
Tasmanljoje anglų kalba leidžiamo 

biuletenio skaitytojų skaičius jau 
pakilo Iki 9000, tarp jų didelis 
nuošimtis australų. Vien NSW ir ACT 
birželio mėnesį buvo išsiųsta 3000 
egzempliorių.

"Baltic News" ima žinias tiktai iš 
patikimų šaltinių ir objektyviai infor
muoja laikraščių, T.V. ir radijo 
žurnalistus ir komentatorius, dvasiš
kius, mokyklų ir viešąsias bibliotekas, 
parlamentarus apie dabartinę padėtį 
ir įvykius Pabaltijo kraštuose. Didelis 
dėmesys yra kreipiamas į visus, 
pasaulio padėtimi besidominančius 
asmenis, nes norint mums palankiai 
nuteikti viešąją opiniją, svarbu ne 
tiktai viršūnes, bet ir visus gyventojus 
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sudominti.
"Baltic News" primena sovietų 

okupantui ir jam talkininkaujantiems, 
kad jų darbai yra uždokumentuoti ir 
žinomi plačiame pasaulyje. Tas nors 
dalinai pristabdo jų elgesį ir padrąsina 
mūsų kovojančius brolius.

Dėka "B.N" vis daugiau atsiranda 
australų, kurie įsijungia į mūsų gretas 
ir reikalauja Gorbačiovą paleisti į 
laisvę mūsų sąžinės kalinius, kaip Balį 
Gajauską.

Didėjant skaitytojų skaičiui didėja 
ir išlaidos. Vien NSW ir ACT 
skaitytojams pašto ir kitoms persiun
timo išlaidoms padengti, kas trys 
mėnesiai, reikia surasti virš $650. 
"B.N" laikosi vien tik iš aukų. Visą 
darbų atlieka savanoriai, dažnai tik 
kelių šeimų nariai.

Palengvinti "Baltic News" finansinę 
padėtį dabar yra leidžiama loterija. 

Pirmas prizas - Kazio Butkaus 
padovanotas, National Electronic 
Rice Cooker - Warmer. Antrą ir 
trečią prizą paaukojo Ona Grosienė: - 
Super Vac Car Cleaner ir Coffee 
Percolator.

Visi tautiečiai nuoširdžiai prašomi 
prisidėti prie sėkmingo šios loterijos 
pravfedlmo. Prašome platinti ir pirkti 
loterijos bilietus ir tuo finansiniai 
sustiprinti "Baltic News"padėtį.

"Baltic News“atlieka svarbų darbų 
mūsų kovoje už laisvę Ir ypač 
dabartinėje politinėje padėtyje mes 
negalime nuleisti rankas ir atsisakyti 
nuo darbo, kada jau ir kitataučiai rodo 
susidomėjimų ir vis dažniau panaudoja 
"Baltic News" medžiagą.
"Baltic News’vardu nuoširdžiai dėkoju 
K. Butkui ir O. Grosienei už 
paaukotus prizus. V. Augustinavlčiui 
už loterijos bilietų pagaminimą. 
A.Glnlūnas - atstovas NSW ir ACT.
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lietuvių laidojimo biuras
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ALDONA VEŠČIUNAITĖ

CIS rinkinio "Aidinčios upės")

grįžimas

grįžęs 
žemėj radau 
plienines lygumas, 
dusinančias, 
įtemptas, 
aštrias,

plieninius 
veidrodžius 
Išduodančius 
klaidas 
delsimą, 
abejonę, 
spengimą 
beveik tobulam 
judesy

dusdamas ~ 
paslėptas 
gilumas,
finalo aukštumas 

radau

BRONIUS ŽALIS

JUOZAS ALNIS JUKAUIS
RUDENINĖS MEDITACIJOS

- Ar dar ateisi 
per lauką žalias marias, 
kaip anuomet,
alyvom žydinčiam pavasary - 
linksma šypsena
ant lūpų
ir mėlyna gėle plaukuos? —

O laukiu aš,
su ilgesiu pasiutusiu, 
sugrįžtant vėl tavęs — 
... nors ne pavasaris dabar, 
tiktai vėlus,
tik rūškanas ruduo...

Vėl krinta žemėn 
gelsvi medžių lapai 
man po kojų, 
ir tartum švinas 
sunkūs atminimai - - 
... rugiagėlė plaukuos 
tavuosiuos buvo 
ar pinavija?..

Kritę lapai 
šnabžda tyliai 
vėjo paneštojami: 
- Ar dar prisimeni... 
ar dar prisimeni 
pavasari aną?----

Poetas Juozas Almis Jūragis neseniai išleido dar vieną poezijos 
rinkiny. Iš to rinkinio spausdiname du eilėraščius.

Poetas eina p Laukuvą - pirmą kartą vaikystėje savo saulėto 
pasaulio viduriu, antrą kartą dabar, praėjus pusei šimtmečio "svetur 
pigiai prarastą dienų".

EINU I LAUKUVĄ

Einu j Laukuvą. Visi mane ten žino.
Einu kaip savas pas savus.
Žingsniuoju pro kaimyno Šimkaus kalvę, kryžių

Kelpšos ąžuolyną, 
įsižiūrėjęs j šventoriuje žaliuojančius 

senus klevus.
Iš tų klevų bažnyčios bokštai du
Kaip milžinai geri šaukia mane vardu-------

Toks mielas vieškelis - vaikystės mano 
draugas!

Kasdien mokyklon bėgau tuo keliu.
Kelionės trumpos, bet malonios, saugios, 
Vis palydėtos saulės spindulių. — 
Aš saulės diską pasivyt skubu -
Ir degame, ir skrendame, ir skubame abu ...

Baltkalnis, 
Lietuva, 1933.VI.10

GRĮŽTU I LAUKUVĄ

Sapnuos grįžtu I Laukuvą. Ji stovi kaip stovėjusi.
O aš gyvenimo dienas svetur taip pigiai praradau.
Einu pro Šimkaus kalvę (buvusią), pro kryžių (dingusi), 

pro ąžuolyną (iškirstą), o šimtmečiais šlamėjusi,
Atšaukti praeiti dabartyje bandau...
Nei gojų, nei žmonių, kuriuos mylėjau, nerandu, 
Mane pažįsta tik bažnyčios bokštai du...

■ i } J ... . . .. - ; • ■ • :

Grįžtu aš i namus, (seniai nugriautus ir pašalintus)?
Ten kur stovėjo jie, akmens neliko ant akmens;
Bet mano sąmonėje žydi sodas (iškirstas) tartum 

pavasario liepsna, užgest negalinti.
Kuri vien manyje, kol gyvas aš, gyvens.
Man šviečia vieškelyje pėdsakai (kitų užmindžioti)

išmirusios manosios giminės,
Ir Laukuvos kapai, priglaudę juos visus, jau ilgisi 

manęs...

Bass Hill
Australija, 1985.VI.10
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■

Nuo pat Mūsų Pastogės leidimo 
pradžios, norint kaip galima geriau 
nušviesti visas lietuvių kultūrines 
apraiškas ir duoti galimybę rašy
tojams, literatams ir kūrybingiesiems 
žurnalistams reikštis, tuo pačiu su
teikiant laikraščio skaitytojams (do
mios ir dvasią keliančios lektūros, joje 
buvo spausdinama nemažai lite
ratūrinių raštų - beletristikos, eilė
raščių ir straipsnių, nagrinėjančių 
literatūros, meno ir kūrybos klausimus 
bei keliančių bendras tautines proble
mas. Tačiau viso to kažkaip lyg ir 
neužteko. Buvo pasigendama visus 
tuos raštus sukaupiančios ir ap
jungiančios formos - žurnalo ar bent 
kultūrinio laikraščio priedo, kuris 
būtų laukas kūrybinėms jėgoms reikš
tis ir kartu didintų "Mūsų Pastogės" 
prestižą.

Tačiau tokie planai realizavosi 
tiktai penktojo "Mūsų Pastogės" re
daktoriaus Juliaus Veteikio reda
gavimo laikais nemažų jo pastangų 
dėka. Pirmasis keturių puslapių 
"M.P." literatūros ir meno priedas 
"Polėkiai" pasirodė 1959 m. lapkričio 
20 d. su 47-tuoju laikraščio numeriu. 
Jj redagavo rašytojas Pulgis Andriušis. 
1960 metais buvo išleistos trys 
"Polėkių" laidos su "M.P." 7, 36 ir 47 
numeriais. 1961 metais išėjo penktasis 
"Polėkių" numeris su "M.P." nr.6 Tais 
metais pasikeitė "M.P." redaktoriai ir 
"Polėkių" leidimas nebebuvo tęsia
mas.

"Polėkiai" buvo rimtas ir (domus 
laikraščio priedas. Didžiausią me
džiagos dalj paruošdavo pats redak
torius Pulgis Andriušis. Jo feljetonai ir 
kiti kūrybos gabalai, nepamainomo 
stiliaus straipsniai ir pasižvalgymai ( 
kitų tautų literatūras buvo stipriau

sieji "Polėkių” stulpai. Pradėjo "Po
lėkiams" rašyti būrelis plunksnos 
darbo entuziastų: Ged. Andriušis, J. 
Bistrickas, Gytis Danta, Vytautas 
Doniela, Juozas Almis Jūragis, Vincas 
Kazokas, Antanas Krausas, Juozas 
Mikštas, L. D. Pakalnis, P. Pilka- 
Pilkalnis, J. Rackus, E. Rataiskienė, 
F. Sipavičius ir J. Zelenlus. (do
miausiais reikia laikyti "Polėkių" 
trečią numeri, skirtą rašytojui V. 
Mykolaičiui-Putinui ir ketvirtąjį nu

meri, skirtą dailininkui Henrikui 
Šalkauskui.

"Mūsų Pastogės" redaktorius poe
tas Vincas Kazokas ilgus metus 
literatūrinio ar kultūrinio priedo 
ne įsivedė. Jis naudojo vadinamąją 
"Kūrybos kertelę". Joje po vieną 
pristatydavo žymesniuosius lietuvių 
rašytojus ir Australijoje gyvenančius 
poetus. Buvo duodamas trumpas 
supažindinimas ir kūrybos pavyzdžiai, 
kiek jų sutilpdavo skiriamoje vietoje. 

Kaip rašytojas, jis kūrybą ir lietuviš
kąjį žodį brangino ir šalia tos kertelės 
literatūrai skyrė gana daug "M.P” 
puslapių. 1963 m. prie "MJ>." Nr. 50- 
52 jis išleido priedą "Gyvasis Žodis", 
o 1981 m. prie M. P. Nr.7 pridėjo 
priedą, skiriamą kultūriniams ir meni
niams klausimams, pavadinta "Kul
tūriniai Atšvaitai". Šitas priedas buvo 
tartum įvadas j didesnius dalykus.

1981 m. "Mūsų Pastogės" 24 
numeryje pasirodė naujas kultūrinis

MOTIEJUS ŠEŠKUS

ZUZANA
Kartais mažos reikšmės įvykis nulemia žmogaus gyvenimo kryptį ir eigą. 

Galbūt, kad toks (vykis yra iš anksto įrašytas į žmogaus likimo knygą, tik 
žmogus to nežino . . .

Ir našlė Emilija Eivenienė, eidama pasivaikščioti su septyniolikos metų 
dukrele Zuzana 1949 metų Kalėdų antros dienos vakare, nežinojo, kad tai 
bus jom abiem lemtingas pasivaikščiojimas. Po darbo Gretos stovyklos 
virtuvėje, jos išėjo pakvėpuoti j gryną orą, kur nebuvo avienos kvapsnių ir 
nesigirdėjo lėkščių ir peilių tarškėjimo. Jau buvo pritemę ir ant jų, 
važiuodamas be šviesų, užvažiavo senas fordas. Zuzanai buvo sunkokai 
sužeista kairioji ranka, o jos motinai - veidas. Mašinos vairuotojas, 
Branxtono apylinkės vienos farmos savininko Hovardo sūnus George, 
nepabėgo, bet nuvedė moteris Gretos stovyklos ligoninėn, o po to pranešė 
policijai apie įvykusią nelaimę. Jo tėvas, irgi vardu George, beveik kas 
vakarą lankė nukentėjusias, dažnai joms pareikšdamas užuojautą dėl 
įvykusios nelaimės. Hovardas, patyręs, kad jos lietuvaitės, labai apsi
džiaugė. Vėliau paaiškėjo, kad jo mirusi žmona buvusi lietuvaitė - Ona 
Taurėgas iš Rytprūsių, Gumbinės apylinkės.

Hovardai buvo geri ir nuoširdūs žmonės. Jie be teismo ir ginčų mielai 
sumokėjo advokato pasiūlytas sumas. Be to, po pusmečio, abiem moterim 
pasveikus, pasiūlė butą ir darbą savo ūkyje. Ten jos susidraugavo ir 
susibičiuliavo su visa Hovardų šeima.

Farmos savininkas buvo našlys. Jis turėjo tris sūnus: Grigalių, Joną ir 
Jurg( (Gregory, John, George). Pasibaigus II pasauliniam karui, Grigalius 
grįžo iš Japonų nelaisvės invalidu - visiškai apkurtęs ir be kairės rankos. Jis 
gyveno iš karo Invalido pensijos ir, kiek galėdamas, tėvui visur talkininkavo 
ūkio darbuose. Grigalius buvo nevedęs. Laisvalaikyje jis skaitydavo 
knygas, kurios net netilpdavo jo spintose. Be to, jis su pasisekimu rašinėjo 
apysakas iš antrojo pasaulinio karo (vykių bei nuotykių. Tos apysakos buvo 
spausdinamos australų, anglų ir amerikiečių literatūriniuose žurnaluose.

Invalidas Grigalius savo kasdieniniame gyvenime pasireikšdavo kaip 
humanistas ir filosofas. Jis buvo net pradėjęs studijuoti filosofiją Sydnejaus 
universitete. Deja, prasidėjus karui, turėjo studijas nutraukti. Jis buvo 

švelnus su visais. "Tikra motina", sakydavo jo tėvas. "Jis net gyvatei iš 
kelio traukiasi, nedrįsdamas uždrožti jai lazda". Grigaliaus nepaprastas 
švelnumas, berods, buvo jo savotiška reakcija prieš tuos šiurpulingus žiau
rumus ir žudynes, kurias jis pergyveno fronte ir Japonų nelaisvėje.

Kurčiajam Grigaliui klausą atstojo jo geriausias draugas, šuo vardu Woy- 
Woy. Tai buvo mišinys tarp Greyhound ir Elzaso veislių - didžiulis, stiprus 
ir nepaprastai gudrus. Dieną naktį Grigalius ir Woy-Woy nesiskyrė. Jie 
gyveno, valgė Ir miegojo kartu. Šuo suprato kiekvieną Grigaliaus mlnt( bei 
judesį, o Grigalius šuns bežodę kalbą ir jo norus. Tai buvo ideali žmogaus ir 
šuns draugystė, paremta vienas kito meile ir vispusišku pasitikėjimu.

Antrasis Hovardo sūnus Jonas buvo tikras klajūnas, nenuorama. Betar
naudamas jūrininkų Anglijos prekybiniame laivyne, Jis išvažinėjo pasaulį 
skersai ir išilgai. Tėvo ūkyje retai tepasirodydavo; paprastai apie Kalėdas 
Jis praleisdavo ten savo metines atostogas. Tarp tėvo ir Jono santykiai 
buvo šaltoki. Mat, jis buvo suteršęs šeimos garbę nelegaliu narkotikų 
(gabenimu ir platinimu. Tuoj po karo Jis buvo net patekęs porai metų 
kalėjimam Vėliau, paleistas, jis vėl jūrininkavo Ir vėl slaptai vertėsi 
pelningu narkotikų agento darbu. Tėvas už tai pyko ant sūnaus ir, kiek 
galėdamas, bandė j( vaduoti iš pavojingų narkotikų vertelgos pinklių. Bet 
veltuil Sūnus buvo perdaug giliai (klimpęs ir, atrodo, pats jau buvo tapęs 
narkotikų vartojimo auka.

Jauniausias Hovardų sūnus Jurgis gyveno tėvų ūkyje, bet tarnavo 
netolimoje Slngletono anglių kasykloje sunkvežimio šoferiu. Savaitgaliais 
jis padėdavo tėvui ir Grigaliui ūkio darbuose.

Emilija Eivenienė ir Zuzana sunkiai triūsė ūkyje. Joms atsikėlus | farmą, 
virtuvėje, name ir darže buvo matyti moteriškos priežiūros trūkumas. Jos 
abi dirbo išsijuosuslos, o George Hovardas, tėvas, mokėjo joms gerokai 
daugiau, negu algų įstatymas reikalavo. Ateivės buvo patenkintos ir darbu 
ir Hovardais. Tik Jonas, kuris atostogavo farmoje per 1950 metų Kalėdas, 
elgėsi išdidžiai ir arogantiškai su tomis, kaip jis sakydavo, "bloody New- 
Australians"... Bet tas jam nė kiek netrukdė slaptai meilintis Zuzanai ir 
pirštis jai ( vyrus. Zuzana, kaip ir Grigaliaus šuo Woy-Woy, nerodė Jonui 
jokių simpatijų. Ji kažkaip intuityviai juto, kad Jono charakteris bei jo 
dvasinis orumas yra sudrumstas ir suterštas. Atrodo, jog dėl tos pačios 
priežasties ir Woy-Woy neapkentė Jono artumo.

Grigalius buvo Eivenienės ir Zuzanos anglų kalbos mokytojas. Jis 
kantriai ir pasišventusiai dėstė joms kalbą. Tik kurtumas trukdė jam 
patikrinti jo mokinių angliškų žodžių Ištarimą. Čia jam pagelbėdavo tėvas, 
kuris vakarais, pamokos metu, ilsėdamasis, sėdėdavo kambaryje. O ilsėtis 
George turėjo vis daugiau ir ilgiau, nes, pergyvenęs pirmąjį širdies smūgį,
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priedas "Šalia kasdienybės", kuri ilgu 
ir entuziastišku žodžiu įvesdino laik
raščio redaktorius V. Kazokas. Jis 
rašė, kad žmogus yra gyvas ne vien 
duona, nes jis turi polinkius į groži, i 
meną, i idealus - i visą tai, 'kas jo 
kasdieninei buičiai nebūtina' ir nuro
dė, kad šis priedas stengsis parodyti 
buvimą kitokio pasaulio, pasotinančio 
žmogaus dvasią. Taip buvo užbrėžti 
priedui gana dideli ir nerealūs 
reikalavimai, nes pasotinti žmogaus 
dvasią nėrą vien tik literatūros ar 
kultūrods uždavinys. Priedo redaktore
buvo pakviesta Elena Jonaitienė - 
akademikė, pedagogė, aukšto kultū
rinio lygio žurnalistė. Ji suredagavo 
septynius "Šalia kasdienybės" nume
rius, kurie išėjo prie šią "M.P." 
numerią - 1981 m. 24 ir 36, 1982 m. 6, 
23 ir 37; 1984 m. 4-5. Gausus yra jos 
bendradarbią būrys: dr. Julija Bo- 
gušaltė-Basil, dr. Kristina Brazaitie- 
nė, Leonas Gerulaitis, Živilė Gimbu- 
taitė, Jurgis Janavičius, Juozas Almis 
Jūragis, Alena Karazijienė, V, Kazo
kas, Genovaitė Kazokienė, Bronė 
Mockūnienė, Pajauta, Vytautas Pa- 
kalnaitis. Jonas Rūtenis, Paulius 
Rūtenis, Danutė Simankevičienė, Ma
rija Magdalena Slavienė, Br. Straukas, 
Lidija Šimkutė-Pocienė, inž.Algis 
Šimkus, Aldona Veščiūnaitė, Vida 
Viliūnaitė, Jadvyga Viliūnienė, Kris
tina Virgeningaitė, A. Zubras, Eglė 
Žižytė ir Bronius Žalys. Vieni ją 
pasirodė priedo puslapiuose vieną 
kartą, kiti šalia pačios redaktorės 
straipsnią reiškėsi dažniau. Elena 
Jonaitienės redagavimas pasižymėjo 
ypatingai tuo, kad turėdama Įtakos ir 
ryšių jaunimo tarpe, šalia jau žinomų 
vardą ji sugebėjo, Įtraukti, i,.darbą, 
jaunas, talentingas intelektualines 
pajėgas, mokslus baigusias jau šiame 
krašte. Su tokiu bendradarbią štabu 
jau būtą buvę galima pradėti leisti 

žurnalą. Iš "Šalia kasdienybės" pa
skelbtą raštą man labiausiai i atmint) 
krito Vidos Viliūnaitės studija apie 
Čiurlionį, Jadvygos Viliūnienės 
straipsnis apie Vilniaus universitetą, 
Eglės Žižytės poezija - Susitikimai su 
Lietuva ir Bronės Mockūnienės kūry
ba.

1984 m. pabaigoje mirus V. Kazokui 
ir dažnai besikeičiant redaktoriams 
"Šalia kadienybės" leidimas buvo 
užmirštas. Bet 1985 m. pabaigoje 
redaktorė Rita Juzėnaitė, nebegalė
dama sutalpinti i 8 laikraščio pusla

ARŪNAS KLOPS AS : "DYKUMOJE" / FOTOGRAFIJA

pius visus gaunamus literatūrinius ir 
kultūrinius raštus, ryžosi pradėti leisti 
kultūrini priedą ir jam pasirinko Pulgio 
Andriušio naudotą "Polėkią” vardą. Ji> 
išleido du "Polėkią" numerius, 1985 
m. prie 48 ir 1986 m. prie 7 numerio, i 
ją puslapius buvo jrikiuoti A. Binke- 
vičiūtės-Gučiuvienės, Juozo Gučiaus, 
Juozo Almio Jūragio, Algirdo Lands
bergio, Onutės Maksvytienės, Valės 
Marcinkonytės-Neverauskienės, - 
Isoldos I. Poželaitės-Davis ir Danutės 
Simankevičienės plunksnos darbai. Iš 
ją labiau Įsimintini yra Danutės 

Simankevičienės labai Įžvalgus, su 
polėkiu ir geru literatūriniu nusima
nymu parašytas poetės Aldonos Veš- 
čiūnaitės knygos "Aidinčios upės" 
įvertinimas ir Isoldos I. Poželaitės- 
Davis mintys apie meną.

Dabar pradedamas leisti 
kultūrinis priedas "Polėkiai" yra 
Įpėdinis daugelio kūrybingą protą ir 
talentingą žmonią atliktą lietuviš
kosios raštijos darbą, sukauptą buvu
siuose "Mūsą Pastogės" prieduose. 
Linkiu "Polėkiams" sėkmingai žengti 
kūrybingais pirmtaką keliais.

jis jautėsi esąs daug silpnesnis, negu anksčiau. Be to, ir gydytojas jam 
patarė dažniau ilsėtis.

Zuzana linko prie Grigaliaus. Nors jis buvo invalidas, bet gražiai nu
augęs, geraširdis ir harmoningai-kilnios sielos vyras. Ji jautė, kad judviejų 
sielas rišo šviesus ir kilnadvasis giminiškumas ir, kad jos darniai bendravo, 
siekdamos grožio ir gėrio. Grigaliaus akys buvo tokios malonios, 
spinduliuojančios vidujinę jo asmenybės šilumą, meilę ir ramybę.

Elvenienė matė Zuzanos prielankumą Grigaliui ir pusiau juokaudama, o 
iš dalies rimtai Įspėjo dukrą:

- Zuze, būk protinga, nejsimylėkl Negi tekėtum už invalido?
- Nesibijok, mama! Grigalius yra toks kuklus ir išmintingas ir aš žinau, 

jog jis nesitiki surišti mano likimą su savuoju. Vis tik, mama, man taip gera 
ir miela buvoti Grigaliaus draugystėje. Aš ji myliu iš visos širdies lyg savo 
brol).

Grigalius mylėjo Zuzaną tyra, platoniška meile ir jis troško Jai gero ir 
laimės. Ji tapo jam Dantės Beatriče - poetinio (kvėpimo mūza. Jis suprato, 
jog jauna mergina nebūtų laiminga ištekėjusi už invalido. Grigalius buvo 
Įsitikinęs ir davė Zuzanai suprasti, jog jis jokiomis sąlygomis nesutiktų pri
imti jos meilės auką.

- Sue, parašyk man ką nors apie Lietuvą! - dažnai prašydavo Grigalius.
- Parašyk man apie save ir tavo tėvelių gyvenimą.

Zuzana paliko Lietuvą būdama dvylikos metų. Ji rašė Grigaliui apie 
gimtąją šalį su meile ir užsidegimu. Ko ji nežinojo, tą jos motiną papasako
davo, o Zuzana tas informacijas surašydavo angliškai. Iš tų rašinių 
Grigalius susidarė patrauklų Lietuvos vaizdą. Ji aprašė ir tėviškės gamtą ir 
žmones bei Eivenių šeimos tragediją - nuo Lietuvos iki Australijos.

Iš šios trumpos istorijos Grigalius sužinojo, kaip žiauriai buvo bolševikų 
nukankintas Zuzanos brolis, mokytojas Kazys Eivenls 1941 metais, birželio 
mėnesi Zarasuose. Jis sužinojo, kaip buvo Sibiran ištremta jos ištekėjusi 
sesuo Liucija ir jos vyras su trimis mažamečiais vaikučiais. Jis sužinojo kaip 
buvo okupuota ir terorizuota visa Lietuva. Ir, pagaliau, iš to rašinio 
Grigalius sužinojo, kaip sudegė šeimos tėvas Zigmas Eivenis, 
bombarduojant Drezdeną 1944 vasario mėnesį.

Pasinaudodamas Zuzanos suteiktais faktais ir žiniomis, Grigalius sukūrė 
meniškai labai vertingą novelę, pavadinta "Audra ateina iš rytų".

* * *

1951 metais, vieną vėlyvo rudens sekmadieni - Motinos Dieną - 
Grigalius skynė baltas chrizantemas Eivenienės globojamame gėlių dar
želyje.

- Greg, kam tu mano mamos gėles skini? Kam jas dovanosi? - pro šalį 
eidama užklausė Zuzana.

- Jas nešiu ; Branxtono kapines ir padėsiu jas ant mamos kapo - atsakė 
jis.

- Ar aš galiu tave palydėti?" Aš džiaugčiaus, turėdamas tokią mielą 
palydovę".

Abu ėjo tylėdami. Tik Woy-Woy lakstė po rudenio laukus ir lojo ant 
besikvatojančių kukaburų. Grigalius padėjo chrizantemas ant savo 
motinos kapo ir stovėjo susimąstęs. Zuzana, suklupusi prie kapo, tyliai 
meldėsi.

- Kokia kalba tu meldiesi, Sue?
- Lietuviškai.
- O tai gražu! Mano motina mėgdavo melstis lietuviškai iš lietuvišką 

maldaknygių.
- Greg, girdėjau, kad tavo motina buvusi lietuvaitė. Ar tai tiesa?
- Taip, esu tikras, kad ji buvo lietuvaitė. Kai antrojo pasaulinio karo 

metu Australija paskelbė karą Vokietijai, vokiečiai čia buvo nemėgiami ir 
hunais pravardžiuojami. Australams kaimynams pradėjus šnibždėti, jog ir 
ponia Hovardienė, mano motina, esanti vokietė, ji viešai per laikrašti 
paskelbė, Jog nors ji kilmės iš Rytprūsių ir buvusi Vokietijos pilietė, vis tik 
pagal tautybę ji esanti lietuvė ir tėvų namuose kalbėjusi lietuviškai. Tik 
visa nelaimė, kad tuo metu australų dauguma nemokėjo skirti pilietybės 
nuo tautybės,- liūdnai kalbėjo Grigalius.

- ir dabar jie dar vis neskiria,- patvirtino Zuzana.
- Man labai miela girdėti, Greg, kad tavo motina buvo lietuvaitė. Bet, 

pasakyk tu man, mielasis, kaip tavo tėvas su ja susitiko ir susipažino, 
gyvendamas kitoje žemės rutulio pusėje?

- Labai paprastai. Mano tėtis 1919 metais tarnavo Anglijos 
prekybiniame laivyne, laive, kuris plaukiojo po Šiaurės ir Baltijos jūras. Tų 
metų pabaigoje, laivui stovint Karaliaučiaus uoste, mano tėvas sunkiai 
susirgo ir buvo paguldytas to miesto ligoninėje, kur jis išgulėjo apie du 
mėnesius. Ten jj ypatingai stropiai slaugė viena gailestingoji sesutė, šiek 
tiek mokanti angliškai. Jos vardas buvo Ona Taurėgas. Pasveikęs, tėvas 
gr(žo i Londoną tarnauti viename užsienio prekybos biure. Po pusmečio Jis 
išsikvietė Onutę Anglijon ir ją vedė. 1922 metais mirė mano senelis Jokūbas 
(James) Howard ir mano tėvas paveldėjo ūk), kuriame dabar mes 
gyvename, - trumpai paaiškino Grigalius.

(Tęsinys sekančiame numeryje)
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iaau metai. Svečiuose pas lietuviškai kalbantį 
Prancūzijos ambasadorių p. Padovani. Sydnėjaus lietuvių 
tautinių šokių grupė šoka Prancūzijos ambasados sode. 
IŠ kairės: Ambasadorius p. Padovani, 0. Asevičienė,

Ilgūnas, I. Kirlytė, nepažįstamas, B. GeČiauskas, 
J. Garolytė, Romas (?), grupė neatpažintų, 
paskutinė šokėja iŠ dešinės - I. Baužaitė.

Groja Algis Bačiulis.

Šokėjai buvo atvažiavę į Canberrą dalyvauti įvairių tautybių 

koncerte Albert Hall salėje.

1947 metais atvyko pirmas imigrantų 
transportas iš karo nusiaubtos Europos, 
Atvykusiųjų tarpe buvo nemažas būrys 
lietuvių.

Imigrantų atvykimas Australijai 
buvo ypatingos svarbos įvykis, ilgainiui 
pakeitęs krašto demografini veidą, 
papročius ir santykius su likusiu pasauliu. 
Šio įvykio 40 metų sukaktuvių proga 
"Polėkiuose", "Ankstyvųjų metų albumo" 
skyriuje, talpinsime fotografijas, 
vaizduojančias lietuvių gyvenimą ir 
kūrimosi stadijas naujame krašte. 

Mieli skaitytojai, peržiūrėkite savo 
senas fotografijas. Radę įdomių ir 
charakteringų, atsiųskite sekančiu adresu: 
"Polėkiai", 18 Western Ave,, Brookvale, 
NSW 2100.

JURGIS JANAVIČIUS

SOFIJA BRĖKŠTITĖ Jaunystės dienos
(Autobiografinio fragmentas)

Man dar būnant mažai ir lankant 
pradžios mokykla, vieną kartą motina 
pasakė, kad aš turiu apleisti mokyklos 
suolą ir eiti pas kitą jos dukterj 
gyvulių ganyti.

Iš mažens nemokyta prašyti aš ir 
tada neprašiau, kad man leistų 
pasilikti mokykloje iki mokslo metų 
galo. Tuomet aš buvau ketvirtame 
pradžios mokyklos skyriuje ir turėjau 
12 metų.

Širdy man buvo skaudu apleisti 
gimtąjį kaimeli ir visus mokslo draugus 
ir drauges. Bet gyvenimas veda kitaip.

Mokytoją turėjau gerą ir širdingą, 
■’ ' t kuri, man gyvenant pas seserį, parašė
, - net lęeiis laiškus ir stengėsi, kad aš
, ' 5 , '. / galėčiau baigti ir egzaminus išlaikyti.

Bet motina ir sesuo to suprasti 
negalėjo ir mano, reikalams visai 
nepritarė.

Gyvendama pas seserį visuomet 
buvau rimta. Darbą visuomet mėg
davau ir su malonumu dirbau. Tik 
sulaukus giedro vakaro dažnai ko tai 
ilgėdavausi. Dažnai nueidavau prie 
ežero čia pat už pievos, netoli namų. 
Gražioj miglos prieblandoje sėdė
davau ant ežero kranto, o mintimis 
skrisdavau toli, toli i pasaulio šalis.

Bet kas mano sielą traukė, aš 
nežinojau. Pasėdėjusi ir pasidžiaugusi 
žiogų ir varlių sutartine muzika, 
eidavau atgal ( namus kur laukė 
mieloji “motina" lova, kuri Išvar
gusiam nuo darbo žmogui būna 
brangiausia.

Sekmadieniais nueidavau pas kai
mynus Lekus. Ten buvo nemažas būrys 
augančio jaunimo. Galėdavau pa
žaisti, pašokti ir taip prabėgdavo 
žiemos vakarai.

Kaip Jau yra paprotys turėti 
simpatijas, taip ir man buvo pasitaikę. 
Ateidavo net ir karves padėti 
paganyti. Mylėti, aš jo nemylėjau, nes 
nežinojau kas tai yra meilė ir kaip ji 
pas žmogų apsireiškia. Bet per ilgesni 
laiką aš pripratau prie Jo. Ir kai 
būdamas kariuomenėje, jis susirgo ir 
numirė, man buvo net gaila, bet kartu 
ir lengviau, nes aš žinojau, kad tarp 
mūsų nebuvo tikros meilės. Aš jaučiau 
jam tik pasigailėjimą, nes jis buvo 
geras žmogus.

* * *

Sulaukus 16 metų dažnai pa
galvodavau apie vienuolyną. Tais 
metais Telšiuose buvo misijos, kurias 
vedė kapucinas, tėvas Kazimieras. 
Tas žmogus (kvėpė man nežemiškų 
Jausmų. Aš svajojau užsidaryti nuo 
žmonių. Eidavau sekmadieniais i 
laukus vienų viena svajodama apie 

gyvenimą vienuolyne. Vienuolė, kaip 
aš suprasdavau, buvo tokia nekalta 
būtybė, kokios pasaulyje tarp žmonių 
sunku būtų atrasti. Man rodydavosi, 
kad užtektų Jos rūbų prisilietimo ir aš 
jau būčiau laiminga.

Man svajojant apie vienuolyną, 
motina persikėlė pas seserį. Jos tikslas 
buvo išleisti mane už vyro. O aš tam 
buvau priešinga. Mano jaunystė man 
buvo neapsakomai brangi, aš nega
lėjau Ja atsigėrėti.

Tas vyras, už kurio motina sumanė 
mane išleisti, buvo Jau subrendęs 
žmogus; jo širdyje nebuvo nieko 
švelnaus. Jis neieškojo meilės, o tik 
vergės sau.

Pirmas susitikimas man paliko 
šleikštu (spūdi. Atvažiavom i Telšius, 
suėjome i arbatinę ir ten prasidėjo 
sanderybos. Mano busimasis turėjo 
gauti iš tėvų tą primokomąją sumą. 
Arbatinėje Jis tuojau ėmė teirautis 
kiek duos tėvas, kiek motina...

Buvau nereikalingas daiktas ant 
šios žemės. Mane turėjo atiduoti kaip 
prekę ir dar primokamai. Man pačiai 
neliktų gyvenimo nei trupinių. Aš 
pradėjau galvoti ar iš tikro tik vyras 
vienas yra išganymo vertas, ar tik jis 
gali būti karaliumi? Nejaugi moteris 
yra tokia lepšė, kad nesugebėtų 
savarankiškai gyventi. Tai buvo 
sprendžiamoji kova mano gyvenime. 
Aš ryžausi pasiekti vietą pasaulyje be 
vyro pagelbos ir be vergovės jam.
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