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E»R A 1ST EŠI MAS

Pranešu visų suinteresuotų žiniai, kad Krašto 
valdybos pirmininkė Dana Baltutienė išvyksta 
dviem mėnesiam į užjūrius, kur ji dalyvaus 
Kanadoje Pasaulio lietuvių Kultūros kongrese; 
kuris įvyks birželio 24-27 d.d. ir po jo nuo birželio 
28-30 d. Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seime.

Krašto valdybos pirmininkė Dana Baltutienė, 
su vyru, taip pat žada aplankyti Lietuvą.

' Jos pareigas Australijoje nuo šių metų birželio
15 d. eis Krašto valdybos vice-pirmininkas Dr. 

t Paulius Kabaila.

Visais reikalais, kas liečia Krašto valdybą, 
prašau kreiptis į Dr. Paulių Kabailą, sekančiu 
adresu: 19 Cambridge Drv., Glen Waverley, Vic., 
3150. Tel. 232-3569.

ALISA BALTRUKONIENĖ 
ALB Krašto valdybos sekretorė

Legation de Lithuanie 
prės le Saint-Siėge

LIETUVOS PASIUNTINYBĖS PRIE ŠV. SOSTO 
PAREIŠKIMAS

Pakeldamas į kardinolus Kaišiadorių diecezijos 
Apaštališkąjį administratorių vyskupą Vincentą 
Sladkevičių, Šv. Tėvas dar kartą parodė savo 
palankumą Lietuvai ir ypatingą dėmesį jos 
bažnyčios reikalams.

Šis istorinis (vykis turi būti visiems lietuviams 
nauju akstinu stovėti dar arčiau savo tautos ir 
dar ryžtingiau ginti Lietuvos bažnyčios ir 
tikinčiųjų teises.

Tegul patys nuoširdžiausi sveikinimai pasiekia 
mūsų kardinolą Vincentą Sladkevičių, kuriam 
reikia karštai palinkėti, kad jis visų lietuvių 
padedamas galėtų pilnai atlikti Ganytojo misiją 
Lietuvos žemėje.

Lietuvos nacionalinė 
M.Mažvydo biblioteka

Melbourne kanklininkų grupė debiutavusi "Dainos" Sambūrio vakaronėje. Priekyje: Stasys Eimutis būrelio 
vadovas, kanklių dirbėjas,.pagaminęs 22 kankles ir Aleksas Gabas. Antroje eilėje: Ieva Arienė, Nijolė 
Zdanienė, Danutė Brovedani ir Albina Cininienė.

Šią džiaugsmingą valandą prisimename visus tuos, 
kurie kenčia nuo svetimųjų persekiojimų, kad mes 
galėtume laisvai gyventi ir tikėti.

Lietuvos Pasiuntinybė prie Šv. Sosto praneša, kad 
š. m. balandžio mėn. 30 d. ir gegužės mėn. 1 d., 
Romoje, lietuvių intelektualų grupė susitiko su 
lenkų intelektualų atstovais atvykusiais iš Lenkijos. 
Draugiškų ir atvirų diskusijų metu buvo nagrinėjami 
įvairūs abi tautas liečiantys klausimai. Buvo nutarta 
imtis konkrečių priemonių lietuvių ir lenkų tautų 
santykiams gerinti. Tuo tikslu, susitikimo dalyviai, 
nutarė panašius pasikalbėjimus tęsti ir ateityje.

Lietuvos Pasiuntinybė šia proga pažymi, kad 
lietuvių ir lenkų santykių visiškam sutvarkymui 
pirmoji ir būtiniausia sąlyga yra mūsų kaimynų 
palankus nusistatymas Lietuvos sostinės klausimu.

ČEKOSLOVAKAI KOVOJA UŽ TEISES

PRAHA. - Čekoslovakijos kardinolas Frantisek 
Tomasek pasmerkė komunistų saugumo policijos 
žiaurų elgesį, malšinant taikingas demonstracijas, 
kurios įvyko Bračiaslavoje. "Milicijos areštai ir 
žiaurumas dar labiau sustiprina mūsų bažnyčią", 
pareiškė kardinolas.

Kardinolas savo pareiškimą padarė po to, kai 
Slovakijoje katalikai protestavo prieš valdžios 
kišimąsi į religijos reikalus. Maždaug 150 demons
trantų kartu su Vakarų reporteriais iš Britanijos, 
Vakarų Vokietijos ir Austrijos buvo suimti. Kitą 
dieną jie buvo paleisti, įgrasinus daugiau nesirodyti 
gatvėse, bet vienas pagrindinių protesto demonstra
cijų organizatorių - Frantisek Miklosko, kuris buvo 
suareštuotas prieš demonstracijas, tebėra arešte. 
Policininkai mušė lazdomis, vaikė žmones su vandens 
purkštuvais, spardė ir daugelį sužeidė. Protestuo
tojai su žvakėmis rinkosi prie bažnyčios, giedodami 
patriotines giesmes ir dainas.

SUMUŠĖ IR UŽSIENIO ŽURNALISTUS

Komunistinė vyriausybė neleidžia Vatikanui 
paskirti naujų vyskupų į dešimt vyskupijų. Žmonės 
reikalavo tokių pat teisių, kurias turi komunistai ir 
kad būtų paskirti vyskupai.

Britų žurnalistą David Blow suėmė, sumušė ir 
nusivežė policijos mašinoje. Vokiečių ir austrų 
televizijos filmuotojai buvo sužeisti ir prievarta 
įgrūsti į uždarą mašiną ir nuvežti. Kai jie pasisakė, 
kad jie yra užsienio žurnalistai, tai dar kartą buvo 
sumušti. Jų filmai ir nuotraukos buvo konfiskuotos.

KARDINOLO DIDVYRIŠKA KOVA

Čekoslovakijoje tokių žiaurių įvykių nebuvo per 
40 komunistų valdymo metų, pasakė austrų 
žurnalistas Otto Hoermann.

Milicininkai buvo "paėmę ant drąsos", praneša 
vokiečių spauda. Policijos pareigūnas pasakė, kad po 
šių įvykių Čekoslovakijos katalikai turės būti 
sukalbamesni". 300,000 čekoslovakų jau pasirašė 
peticiją vyriausybei, reikalaudami katalikams lygių 
teisių. Jau 4 metus Čekoslovakijos bažnyčia veda 
pasitarimus dėl naujų vyskupų paskyrimo su 
komunistais ir vis nėra padaryta jokios pažangos. 
Kardinolas Tomasek nenusileidžia bolševikų reika
lavimams, kad vyriausybės pasiūlyti kandidatai būtų 
paskirti vyskupais.

ČEKOSLOVAKŲ "TVIRTOVĖ"

Komunistų partijos laikraštis "Rude Pravo" 
aprašė demonstracijas kaip visai nepasisekusias ir 
policijos žiauraus elgesio su tikinčiaisiais nė 
nepaminėjo. Vyriausybės siūlomi kandidatai į 
vyskupus visi priklauso provyriausybinei "Pacem in 
Terris" organizacijai, kuri Vatikano yra uždrausta.

"Kardinolas Tomasek čekoslovakų yra laikomas 
vienintele ne tik religine, bet ir tautine tvirtove", 
pastebi Reuterio žinių agentūra, "glasnost, pere
stroika, reformos ir demokratizacija yra tik tušti 
žodžiai".

BIRŽELIO 14-JI LATVIJOS GEDULO DIENA

Ryga. - Rygoje veikianti latvių žmogaus teisių 
gynėjų grupė "Helsinkis-86" pranešė, kad yra 
nutarusi birželio keturioliktąją paskelbti Latvijos 
gedulo diena. Kasmet tą dieną birželio keturioliktos 
dienos masinių trėmimų aukom prisiminti prie 
Laisvės paminklo Rygoje bus padedamos gėlės.
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GORBAČIOVAS IR KREMLIAUS 
POLI TI K A

"Perestroika", "glasnost" ir Gorba
čiovas yra paskutinė Vakarų žinių 
Šaltinių ir spaudos mada. Šiame 
entuziazme žurnalistai ir politikai, 
atrodo, yra pamiršę daug svarbesni 
klausimų: kokia yra tikroji Maskvos 
politikos linija. Ar Gorbačiovas yra 
atsisakęs pasaulio užvaldymo plano, 
ar jį palaidojo, kaip atgyvenusią 
amžių nesąmonę? 0 gal tik laikinai 
sustabdoma ekspansijos politika dėl 
susidėjusių nepalankių aplinkybių?

Sovietinė "perestroika" nėra verta 
didesnių komentarų. Ji yra numirus 
dar prieš užgimstant. Tai tik skęstan
čios marksistinės sistemos utopinė 
viltis išsigelbėti griebiantis už plau
kiančio šiaudo skęstant vietoje to kad, 
plaukti į kapitalistinį krantą. Maskvos 
naujas vadas nori įvesti reformas, 
kurios jau yra išmėgintos Vengrijoje ir 
kur jos privedė kraštą prie ekonomi
nės krizės ir prasiskolinimo užsienio 
bankams (skola siekia 18 bilijonų 
dolerių). To pasėkoje Vengrijoje 
įvyko tikra revoliucija: išmestas 
partijos sekretorius J. Kad ar, pusė 
politbiuro narių ir visas trečdalis kitų 
aukštesnių partijos šulų. Naujas 
vengrų vadas yra pažadėjęs įvykdyti 
gilesnes reformas ir taip pagerinti 
pašlijusią padėtį. Tik jis savo pakeiti
mus darys be partinio aparato 
nurašymo nuostolių knygon. 0 tai yra 
ta pati klaida, kurią darė Kadar ir 
žada daryti Gorbačiovas, jei partijos 
suvažiavimas jam duos savo sutikimą. 
Taigi, neužilgo Vengrijai reikės galu
tinų pakeitimų su privatinės iniciaty
vos ir demokratijos atstatymu. Ven
grai, kaip ir lietuviai, kiti pabaltiečiai 
ir lenkai norėtų dabar pat atsikratyti 
ta komunistine našta, kurią jiems 
primetė Maskva, bet reformistas 
Gorbačiovas to niekam neleidžia 
daryti, kad nenutrupėtų imperijos 
pakraščiai.

Tas rodo, kad Maskvos imperialisti
nė politika nėra pasikeitusi. Stropus 
užgniaužimas bet kokių protestų 
prieš okupanto interesus Pabaltyje ir

UŽ
"Glasnost" politikos pasėkoje, Lietuvoje vis dažniau pasigirsta balsų, 

drįstančių atvirai pasisakyti apie sovietų vykdytą genocidą Lietuvoje. 
Siūlome skaitytojų dėmesiui žymaus rašytojo Justino Marcinkevičiaus 
straipsnį,spausdintą Vilniuje leidžiamo savaitraščio "Literatūra ir Menas" 
gegužės 28 dienos numeryje.

I.
1987 m. vasarą užėjo nepažįstama 

moteris. "Norėčiau, kad perskai- 
tytumėt", - padavė ji popierių 
pluoštą. Pamaniau apmaudžiai: dar 
viena rašanti... Mintyse jau ėmiau 
kurti diplomatišką, mandagų atsa
kymą, svarstyti, į kurią redakciją ją 
nusiųsti. Rodos, net paklausiau, ar jau 
spausdino ką nors respublikinėje 
spaudoje. Tuo pačiu metu pirmajame 
rankraščio puslapyje perskaičiau: mū
sų šeimą - tėvą, motiną, brolį ir mane 
- išvežė 1941 m. birželio 14 d. 3 vai. 
nakties.

Pirmą kartą skaičiau tokio pobūdžio 
rašinį - buvusios tremtinės atsimi
nimus, kančių paliudijimą, sutrypto 
teisingumo šauksmą. Buvo tekę kal
bėtis su vienu kitu, grįžusiu "iš ten": 
tylūs, palaužti, matyt, nepasitikintys 
žmonės. Paklausti atsakinėja nenoriai, 
trumpai. Girdėjau pasakojant, kad 
buvo stiprių, sveikų, darbščių Lietu
vos; valstiečių, kurie pakenčiamai 
įsikūrė ir Sibire - bent jau nemirė 
badu. Lietuvis gali gyventi ir ant 
akmens, jeigu ant jo yra bent sauja 
žemės. Juokaudavo, kad po kurio laiko
tokius vėl būtų reikėję "išbuožinti" ir 
"Mūsų Pastogė" Nr. 24 1988. 6. 20 pusi. 2

Armėnijoje tai patvirtina. Reiškia, 
Gorbačiovas, kaip ir prieš jį buvę 
Kremliaus vadai, yra pasiryžęs jėga 
išlaikyti imperijos ribose visas oku
puotas teritorijas. Pasitraukimas iš 
Afganistano nereiškia sovietų im
perializmo politikos pasikeitimo. Ru
sai yra priversti pasitraukti, nes 
prarado viltį laimėti. Tas žingnis irgi 
reikalingas santykių pagerinimui su Š. 
Amerika, iš kur Gorbačiovas tiksi 
gauti ekonominę - techninę paramą. 
Jis jau mėgino išgauti iš Reagano 
pažadą, kad prezidentas pasistengs 
panaikinti esamus suvaržymus preky
bai su Sov. Sąjunga.

Pasirašymas sutarties dėl vidutinio 
nuotolio atominių raketų pašalinimo 
iš Europos nėra joks Maskvos taikin
gumo ženklas. Ta sutartis yra rusų 
laimėjimas. Tik jiems naudinga, kad iš 
Vakarų Europos buvo atitrauktos 
"Pershing" tipo raketos, kurios galėjo 
apšaudyti pačią Maskvą. Ir dar 
sovietai lieka su mažiausiai du kartus 
didesnėmis karinėmis jėgomis, kurios 
galėtų pulti Vakarų Europą, jeigu iš 
ten pasitrauktų Šiaurės Amerikos 
kariuomenė.

Nėra jokių ženklų, kad prie 
Gorbačiovo būtų pradėjusi keistis 
Maskvos imperialistinė politika. Ka
dangi šiuo momentu Sov. Sąjunga 
negali svajoti apie teritorijų plėtimą 
dėl sunkios vidaus padėties, ekspansi
ja atidedama ateičiai, kada, dėka 
kapitalistų pagalbos, Sov. Sąjunga vėl 
sustiprėtų.

Kad nežiūrint Maskvos politinės 
linijos nepakitimo Rusija prarado 
Afganistaną ir kad jos Afrikos 
kolonijos slysta iš rankų ieškodamos 
prieglobsčio Vakaruose ir kad tautinis 
judėjimas Pabaltyje, Armėnijoje ir 
Lenkijoje bei Vengrijoje atidarė vis 
didėjančius plyšius imperijos pastate, 
tai ne Maskvos politikos pasikeitimo, 
bet istorijos nepakeičiamos eigos 
vaisiai, kurie žada, ir dar neužilgo, 
privesti prie "sąjungos" subyrėjimo į 
atskiras nacionalines valstybes.

Dr. Jonas Kunca

ECA?

ištremti - dabar jau į Lietuvą. Tačiau 
tai galėjo būti jau vėlesnieji, pokario 
metų tremtiniai. 0 tie, iš 1941-ųjų 
metų - faktiškai jie visi buvo 
pasmerkti sunaikinimui. Už ką?

II.

Tą 1941-ųjų birželio 14-osios naktį 
atsibudau pajutęs gryčioje kažkokį 
nerimą. Motina sėdėjo ant lovos 
krašto, tėvas vienmarškinis, užsigulęs 
ant lango, žiūrėjo į vieškelį. Buvo 
girdėti tolimas šunų lojimas, retkar
čiais amtelėdavo ir mūsiškis. Miegok, 
vaikeli, miegok.

Atėjo kaimynas. Sėdėjo abu ant 
suolo, rūkė. Žiburio nedegė. Kalbėjosi 
pašnibždomis. Atrodė, kad jeigu 
sėdėsim tylūs patamsėję, - nelaimė 
praeis pro šalį. Jaučiau: niekada mūsų 
gryčioje, dar nebuvo tiek baimės. Net 
ir vasaros perkūnijų metu, kai, 
suklupdžiusi vaikus melstis, motina, 
degindama iš po sijos ištrauktą verbą 
- šventintą ėglio šakelę, jos dūmais 
gynė namus nuo žaibo, nuo ugnies. 
Galvojau: matyt, nuo to, kas dabar 
vyksta, nė tėvai nežino apsigynimo. 
Tiktai tylėti susigūžus tamsoje. Mie
gok, vaikeli, miegok...

Rytą kaimas kėlėsi nedrąsiai. 
Vėliau nei paprastai išginė gyvulius, 
vėliau ugnį užkūrė. Girdėjau šnibž
dantis: mokytoją išvežė... ne mūsiškį, 
kitą. (Mūsiškį išvežė vėliau, po karo ir 
mirė jis tremtyje. Jo atminimui esu 
paskyręs eilėraštį "Mokytojas".)

Ką reiškia "išvežė"? Kur išvežė? 
Kodėl išvežė? Jeigu tai bausmė - tai 
už ką?

Tuos vaikiškus klausimus galėčiau 
pakartoti ir šiandien, nes lig šiol 
niekas man į juos neatsakė.

III.

Vienas iš daugelio bolševikinės okupacijos vaizdų Lietuvoje: Panevėžio 
cukraus fabriko darbininkai bolševikų nužudyti 1941 m. birželio mėn. 26 d.

Aš ne teisininkas, tad atsiverčiu, 
kas arčiausia po ranka: "ištrėmimas - 
bausmė, kurios esmę sudaro nuteistojo 
(pabrėžiu: nuteistojo! - J. M.) 
pašalinimas iš jo gyvenamosios vietos 
ir privalomas jo apgyvendinimas 
atitinkamoj vieyovėj. Pagal tarybinę 
baudžiamąją teisę gali būti skiriamas 
kaip pagrindinė arba papildoma baus
mė ne daugiau kaip 5 metų laikotar
piui" ("Mažoji tarybinė enciklopedi
ja", t. 8. rusų k.). Nė vienas 
tremiamasis nebuvo nuteistas, nė 
vienam jų nebuvo pateiktas kaltini
mas, nė vienas jų negavo galimybės 
gintis teisme. Nes jokio teismo 
nebuvo. Net ir tokio teismo farso, 
koks buvo surengtas Bucharinui, 
Rykovui ir kitiems.

" Lietuviškoji tarybinė enciklopedi
ja" IV tome rašo: "Ištrėmimu 
nebaudžiami asmenys, iki nusikaltimo 
nesukakę 18 m." Perpildytuose krovi
niniuose vagonuose duso vaikai, 
kūdikiai, moterys, seneliai. Moteris, 
kuri štai dabar sėdi prieš mane, tada 
buvo 14 metų moksleivė. Jokio 
nusikaltimo ji nebuvo padariusi. Jos 
tėvai - taip pat. Kas ir kuo 
remdamasis sudarinėjo išvežamųjų 
sąrašus, kodėl vienus ši nelaimė 
aplenkė, kitų - ne?

"Lietuvos TSR istorijoje" apie tą 
laikotarpį pasakyta labai trumpai: 
"...kenksmingi profašistiniai elemen
tai buvo represuoti, ištremti iš 
Lietuvos" (t. IV. p. 79). Kokiu būdu 
buvo nustatoma, kas yra kenksmingas, 
profašistinis elementas, gal buvo 
atlikti kokie nors tardymai ar bent jau 
apklausos? Gal buvo sučiupti kokie 
slapti antitarybinio pogrindžio sąra
šai? Bet ir tuo atveju dar reikalingi 
tyrimai. Gal buvo pasikėsinimų ginklu 
nuversti tarybų valdžią, gal buvo 
užpuldinėjami jos aktyvistai? Bet ne, 
tame pačiame "Lietuvos TSR istori
jos" tome apie pokario metus rašoma: 
"Pradėjo siausti ginkluotos gaujos 
(pokario metais - J. M.) o to nebuvo 
respublikoje 1940-1941 metais" (p. 
257).

Vadinasi, galima manyti, kad Lie
tuvos gyventojų dauguma buvo lojali 
tarybų valdžiai, gana aktyviai daly
vavo renkant liaudies seimą 1940 m. 
liepos 14-15 dienomis. Atsimenu, dar 
prieš rinkimus, užėjęs vakare pas tėvą 

parūkyti, kaimynas Aliukevičius pa
reiškė: aš balsuosiu už Paleckį - žada 
skolas nubraukti. Kai po daugelio 
metų pasakiau apie šitą kaimyno 
"politinį apsisprendimą" J. Paleckiui, 
jis patvirtino: iš tikrųjų mūsų kaimas 
buvo smarkiai prasiskolinęs, daugeliui 
valstiečių grėsė varžytinės. Pagaliau 
tai galima įrodyti dokumentais. Žino
ma, stambesnių gamyklų, bankų, 
dvarų nacionalizacija nesukėlė entu
ziazmo jų savininkams, linkėti gero 
tarybų valdžiai jie negalėjo. Para
doksalu, bet ir į vagonus 1941 m. jie, 

matyt, nepakliuvo. Sakau, "matyt", 
nes jokių duomenų apie išvežimus, 
socialinės išvežtųjų analizės nėra. 
Pagaliau šiuo atveju mums rūpi 
teisėtumo, o ne socialiniai klausimai. 
Užsimota tada buvo iš esmės prieš 
inteligentiją, ypač prieš mokytojus, 
tarnautojus. Hitlerininkai irgi planavo 
rusų tautos (lietuvių tautos - taip 
pat) naikinimą pradėti nuo inteligen
tijos (žr. V. Dašičevo str. "Vietoje 
dogmos - proto darbas". - "Izvesti- 
ja”, 1988.IV.13).

Vadinasi, išvežimus reikia laikyti 
neteisėtomis antikonstitucinėmis ak
cijomis ir kvalifikuoti juos kaip 
stalinizmo nusikaltimus Lietuvių Tau
tai. Ar yra Tarybų Sąjungoje tauta, 
kuriai nebūtų nusikaltęs stalinizmas?

Beje, tuo metu respublikoje veikė 
Lietuvos TSR Konstitucija, parengta 
pagal TSRS ("garsiąją" Stalino) ir 
sąjunginių respublikų konstitucijas ir 
priimta 1940 m. rugpjūčio 25 d. 
Liaudies seimo Nepaprastojoje sesijo
je. Konstitucija, kuri negynė (ar 
nepajėgė apginti) savo piliečių, su 
kuria visiškai nesiskaitė stalininiai 
administraciniai organai.

Stalinizmas - tai socialinė ir 
politinė socializmo nelaimė.

IV.

Prieš mane sėdėjo moteris, kurios 
tėvas buvo Kauno gimnazijos mokyto
jas. Jų šeimos neaplenkė 1941-ųjų 
metų nelaimė: išvežė. Jos atsiminimus 
dabar aš skaitau.

Sala Laptevų jūroje.
"Jokių žmogaus pėdsakų: nei namo, 

nei jurtos, nei medžių, nei krūmų, nei 
žolės - vien amžinu įšalu sukaustyta 
tundra, padengta plonu samanų 
sluoksniu. Ir kažkokios arktinės eks
pedicijos įkalta medinė lentelė su 
užrašu, kad sala pavadinta Trofi- 
movsku."

"Tai buvo didžiulis ledo kapas. 
Gulintiems ant "narų" dažnai prišal
davo prie sienos plaukai." "Barakai 
buvo visiškai nekūrenami, ir mirštan
tieji nušaldavo rankas ir kojas."

"įpusėjus poliarinei nakčiai, mūsų 
barake Nr 10. iš 30 žmonių ant kojų 
laikėsi tik kelios moterys ir aš.

"Kiti gulėjo ant "narų" sutinę iš 
bado arba jau negalėjo atsikelti dėl 

Nukelta į 3 pusi.
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Atkelta iš 2 pusi. UZ KĄ?
išsekimo ir skorbuto... Be skausmo 
trupėjo dantys, iš dantenų bėgo 
kraujas. Blauzdose atsiverdavo ne
skausmingos trofinės opos... Dažniau
siai skorbutas paliesdavo kelio sąna
rius.".

Autorės liudijimu, 1942-1943 m. 
žiemą mirė kas antras tremtinys. 
"Liaudies mokytojo Baranausko šeima 
iš 6 asmenų išmirė visa. Drūčių šeima 
(nuo Kalvarijos) - tėvai ir du sūnūs - 
išmirė visa. Žygelio 4 asmenų šeima - 
tėvai, duktė Danutė 18 m., sūnus 
Eimutis 12 m. - mirė visa. Girininko 
Šiūpelio šeima - taip pat visa. Iš 6 
Augustinų šeimos narių liko tik vienas 
berniukas. Iš 7 Geldonių šeimos narių
- tik viena Geldonienė."

Kraupi buhalterija, žmonės, baisi 
buhalterija!

"Liaudies mokytojo iš Dzūkijos 
Markevičiaus šeimoje iš 6 žmonių liko 
tik motina ir viena dukrelė, šiurkų 
šeima: mirė motina, du sūnūs Jonas ir 
Adolfas, duktė Emlliutė.

Lukminų šeima nuo Kėdainių. Iš 7 
žmonių žuvo 4 - tėvai ir abu sūnūs. 
Dzikų šeimoj iš 6 žmonių žuvo trys.

Marijampolės gimnazijos direkto
rius Danilauskas mirė lageryje, žmona
- Trofimovske.

Mokytojas Totoraitis iš Marijampo
lės mirė lageryje, jo žmona - 
Trofimovske, vyriausias sūnus Vytau
tas, studentas, mirė Jakutske.

Sūnus meldžiasi prie tėvo kapo Sibire

Vidoklerienė iš Kauno, kai mirė jos 
vienintelis sūnus, pianistas, kiekvieną 
dieną ėjo prie lavonų krūvos. Ir vieną 
kartą negrįžo - ten ir rado sušalusią".

Užteko darbo lavonų vežiotojams. 
"Patys vežiotojai būvi labai išbadėję 
ir nusilpę, todėl pririšdavo prie lavonų 
kojų virvę ir bendromis jėgomis jį 
traukdavo iš barako. Paskui mirusius 
dėjo ant rogių ir, įsikinkę į virves, 
veždavo juos keletą šimtų metrų 
toliau nuo barako. Ten lavonus 
išversdavo į bendrą krūvą."

"Kai mirė Gamzienė, po jos rūbais, 
ant krūtinės, buvo likęs nedidelis 
duonos gabalėlis. Tempiant ją nuo 
"narų", vienas žmogus jį pastebėjo. 
Jis išsitraukė duoną ir, skubiai 
apibraukęs utėles, ją čia pat suvalgė".

"Lavonų vežiotojai dažnai rasdavo 
lauke prie vaikų baraku durų padėtus 
maišus su vaikų lavonėliais - skele
tais."

"Du berniukai, suomiai, dvylikos ir 
trylikos metų, tame barake pasikorė."

Nėra jėgų visa tai komentuoti. Ir 
nereikia.

Poeto Aleksandro Tvardovskio tė
vai, sesuo ir broliai taip pat buvo 
išvežti 1931 m. Jaunesnysis brolis 
Ivanas Tvardovskis savo atsiminimuo
se, rašo: "Aš niekaip negalėjau 
suprasti: kur mano kaltė ir už ką. 
Nebuvo mums elementariausios užuo
jautos, jokio gailestingumo - tiktai 
žiaurumas" ("Junost", 1988, Nr 3).

Stebina ir visos šitos akcijos 
nusikalstamas beprasmiškumas. Vyko 
karas, šalis buvo įsitempusi ligi 
paskutiniųjų. Užnugaryje trūko darbo 
rankų, evakuotose gamyklose dirbo 
moterys ir vaikai. 0 čia, Trofimovske, 
šimtai žmonių marinami badu, verčia
mi dirbti beprasmiškiausią darbą - 
ieškoti tundroje Lenos atplukdytų 
įšalusių rąstų, iškirsti juos ir tempti į 
stovyklą... viršininkų būstams apšil
dyti. Jie stovyklos viršininkai ...gyve
no -šiltuose, iš rąstų pastatytuose 
namuose, buvo nuo galvos iki kojų 
apsirengę kailiniais rūbais, apsiavę 
"untais" arba veltiniais. Valgė iki 
soties sąjungininkų siunčiamą iš 
Amerikos duoną, sviestą, cukrų ir 
kiaulienos konservus.

Tie vyrai tur būt manė, kad 
grumiasi už socializmą pirmose kovos 
linijose.

"Kartą, kai atvilkome rąstus, mus 
pašaukė į kontorą. Mums pasakė, kad 
gausime atlyginimą už pusę mėnesio. 
Visos gavome po vieną trijų rublių 
banknotėlį (dabart. 30 kp). Čia pat 
viršininkas Travkinas pradėjo mums 
prakalbą: ...reikia prisidėti prie šalies 
gynybos, reikia aukoti ginklams. Iš 
anksto jau buvo sudarytas sąrašas, ir 
prie kiekvienos pavardės buvo nuro
dyta suma - trys rubliai. Beliko tik 
pasirašyti...

.. Labai abejotina,, ar tie vargingi 
pinigai buvo sunaudoti pagal paskirtį.

Šitoje amžino ledo, mirties ir 
beteisiškumo karalystėje autorė kaip 
šviesų spindulį prisimena kilnų dviejų 
leningradiečių poelgį: Kartą į mūsų 
baraką atėjo du jauni žmonės: vyras ir 
moteris. Rankose kiekvienas turėjo po 
ryšulėlį. Paklausė: ar yra barake 
vaikų? Vaikų buvo: ant grindų gulėjo 
miręs iš bado ir skorbuto dešimties 
metų berniukas - Jonukas Barniškis iš 
Marijampolės.

Pasisakė, kad jie leningradiečiai. 
Leningrade iš bado mirė jų vienintelis 
sūnelis. Šiandien jo mirties metinės. 
Prisimindami jį, tėvai surinko trijų 
dienų duonos davinį ir atnešė badau
jantiems lietuvių vaikams, iš po 
skudurų krūvų tiesėsi išdžiūvusios nuo 
bado vaikų rankos, ir leningradiečiai į 
kiekvieną dėjo po gabalėlį duonos."

Užkietėtų širdis, krūtinė amžinu' 
įšalu užeitų, jeigu pasaulyje nebūtų 
žmogiškumo, gerumo trupinėlių, jeigu 
ant gyvenimo stalo viešpatautų tik 
akmuo, smurtas ir neapykanta. Užsi
merkęs stengiuosi įsivaizduoti Trofi- 
movsko tremtinių kasdieninę buitį, jų 
beprasmišką darbą, pokalbius ir min
tis, jų nevilties ašaras - ir negaliu. 
Viską užgožia vienas klausimas: už 
ką?

Nežinau, ar šitą ledo karalystę 
pasiekdavo kokios nors žinios iš 
laisvės, iš Lietuvos, iš pasaulio. Ėjo 
dienos, mėnesiai, metai, užpustytuose 
barakuose žmonės šildydavo vieni 
kitus, ramindavo, guosdavo, tikriau
siai melsdavosi, nes žemėje jau 
nebuvo į ką šauktis. 0 gal ir prieš 
Dievą bejėgiškai gnaužėsi kumštis... 
Gal buvo ir kokių džiaugsmo akimir
kų. Regis, kaip didžiausią turtą, kaip 
pačią gyvybę sergėjo vilties kibirkš
tėlę: išeiti, ištrūkti, sugrįžti.

"1949 m. vasario mėnesį - rašo 
atsiminimų autorė, - lėktuvu pabėgo

me iš Jakutijos ir laimingai pasiekėme 
Lietuvą". Atsimenate, pagal tarybinę 
baudžiamąją teisę ištrėmimu baudžia
ma ne daugiau kaip 5 metams. Praėjo 
aštuoneri tremties metai, ir argi teisė 
kalta, kad buvo žmonių, kurie išlaikė 
ir badą, ir šaltį, ir ligas...

Tėvas atskirtas nuo šeimos, jau 
1943 m. buvo miręs viename šiaurės 
Uralo lageryje. Duktė parvežė ser
gančią motiną numirti į tėvynę. Ir 
tikrai, po metų ši mirė. Sukrečiantis, 
dokumentiškai glaustas laidotuvių 
aprašymas: grįžo nelegaliai, tai ir 
laidoti reikia nelegaliai. Kaune, namo, 
kur iki išvežimo gyveno, "...rūsyje 
maža patalpėlė, kuri numatyta karo 
atveju slėptuvei. Laidosiu čia. Kaltu 
ir kirviu pradedu laužti grindų betoną. 
(...) Antrą parą darbą baigiu... Su teta 
perpjaunanti spintą, darom karstą (...). 
Visą sekančią savaitę naktimis nešioju 
iš rūsio betono gabalus ir molį. Paskui 
gaunu cemento ir vėl užlyginu grindis. 
Jokių kapo žymių nebelieka."

Matau visa tai kaip kokio filmo 
kadrus.

Netrukus po motinos laidotuvių 
dukrą suseka, suima ir už pabėgimą iš 
tremties nuteisia trims metams lage
rio. Tik mirus Stalinui, 1953 m. rudenį 
ji pagaliau paleidžiama.

Skaičiau tos nepažįstamos moters 
atsiminimus, rydamas ašaras ir vis 
klausdamas mintyse: už ką?

Daugiau jos nemačiau. 1987 m. 
gruodžio mėn. ji mirė. Visa šeima 
reabilituota 1970 metais.

Belieka parašyti jos pavardę: Dalia 
Grinkevičiūtė.

Rodos dabar galiu cituoti išrašus, 
kuriuos pasidariau iš jos atsiminimų. 
Išsirašiau šį tą, lyg ir nujausdamas, 
kad prireiks.

Kiekvienas turi teisę į savo 
nuomonę. Gprai, kad kiekvienas gali 
ją riešai pareikšti. Tačiau blogai, 
tačiau labai blogai, kad tokiuose 
pareiškimuose stalinizmas pristato
mas beveik kaip socializmo viršūnė, o 
jo nusikaltimų atskleidimas ir jų 
kritika mėginama kvalifikuoti kaip 
visuomenės pagrindų ardymas. Galvo
ji apstulbęs - negi dar yra žmonių, 
kurie mūsų gyvenimo neįsivaizduoja 
be prievartos ir baimės, be perpildytų 
kalėjimų, lagerių be trėmimų, be 
teismo farsų ir nekaltų aukų, be viso 
to siaubo, kai reikėjo gyventi (kaip tą 
1942-ųjų birželio 14-osios naktį) 
tamsoje ir kalbėtis pašnibždomis, o 
dar geriau - tylėti. Tada bent tvarka 
buvo, - sako vienas. Negaliu išsižadėti 
principų, - šaukia kitas. Kokia tvarka. 
Kokie principai? Kai visi rikiuojami 
pagal vieną šabloną, kai visi klupdomi 
ant kelių prieš vieną? Koks menkas, 
koks vargingas, koks žiaurus jų 
socializmas! Tegul pamėgina jie 
įsivaizduoti save Trofimovsko saloje...

Argi socializmas tai nėra individua
lybių gausa, jų įvairovė, laisvė ir 
žmogaus dvasinių, intelektualinių, 
kūrybinių galių išsiskleidimas? Jeigu 
ne, tai mes ir ateityje neame 
apsaugoti nuo prievartos, smurto, 
betimes, nuo viso to, ką dabar 
vadiname stalinizmo nusikaltimais. 
Suprantu, žmonės nežinojo tiesos apie 
Staliną, o nežinodami galėjo nuošir
džiai neabejoti jo genia’•■am, neklys
tamumu, galėjo tikėti, kad areštuo
jami, tremiami ir šaudomi iš tikrųjų 
yra liaudies priešai, imperializmo 
agentai ir panašiai. Betgi dabar, kai 
šitiek atskleista, kai į viešumą iškelta 
tiek šiurpių nusikaltimų, - kaipgi 
galima dabar ilgėtis tų laikų, aukštin
ti Staliną ir jo valdymo metodus.
Visą šalį pavertė baimės imperija. 
"Baisu pagalvoti, kaip giliai buvo 
paraližuota mūsų visuomenė Stalino 
represijų ir jo autoritarinio režimo".

— —"Mūsų

Tai visiškas sutapimas su savo 
dievybe, ištirpimas joje. Tokių žmo
nių, matyt, jau niekas neįtikins. 
Religinis ir politinis fanatizmas reiš
kia tą patį: žemą garbinančios 
sąmonės lygį, jos agresyvumą, vidur
amžišką nepakantumą laisvai dvasiai 
ir kūrybiškam mąstymui. "... valstybės 
ir valdžios sudievinimas autoritari
nėse šalyse, technikos ir asmeninės 
sėkmės sudievinimas mūsų kultūroje 
kelia grėsmę svarbiausioms dvasinėms 
vertybėms", - sako XX a. Vakarų 
filosofas Ė. Fromas. Tai šiuolaikinė 
stabmeldystė. Tad reikia prisiminti ir 
aukas, negailestingai sudėtas ant Jos 
aukuro. Citavau vienos Jų atsimini
mus, stalinistinio stabmeldžio suprati - 
mu - liaudies priešo atsiminimus. Kiek 
buvo jų, išvežtųjų, tų vadinamų 
liaudies priešų? Tad reikia pagaliau 
paskelbti duomenis apie stalinizmo 
aukas Lietuvoje, atlikti rimtą sociali
nę, politinę jų analizę. Tikriausiai 
tarp jų būta ir kaltų, bet reikėjo 
įrodyti jų kaltę. Požiūryje į išvežtuo
sius irgi pasireiškia stalinizmas, jis 
atkakliai nenori pripažinti savo kaltės 
ir dažniausiai slapstosi už frazių, kad 
"pasitaikė ir perlenkimų, nemažai 
tarybinių teisėtumo pažeidimų" (J. 
Jermalavičius, "Tiesa", 1988.IV.30). 
Arba: "Kovoje su klasiniu priešu 
nebuvo išvengta socialistinio teisėtu
mo pažeidimo faktų" ("Lietuvos TSR 
istorija", t. IV, p. 79). Gal kai kam 
pasirodys keista, bet iš tikrųjų tai 
stalinistinė terminologija. Visi išveži
mai buvo antikonstituciniai, visi jie 
pažeidė vadinamąją "nekaltumo pre
zumpciją" - t.y. prielaidą, kad 
kaltinamasis nekaltas, kol jo kaltė 
neįrodyta įstatymo nustatyta tvarka. 
Ar bent vienam išvežamajam buvo 
pateiktas kaltinimas, įrodyta jo kaltė? 
O tuo tarpu daugelis jų iš anksto buvo 
pasmerkti mirčiai. Kuo remiantis buvo 
konfiskuojamas jų turtas, ar buvo jis 
grąžintas žmonėms po jų reabilitaci
jos? Kodėl nepilnaverčiais piliečiais 
buvo laikomi dėl vienų ar kitų 
priežasčių pasilikę Lietuvoje išvež
tųjų šeimos nariai?

Tai klausimai, kurie šiandien jaudi
na visus. Turėkime drąsos atsakyti į 
juos. Ką reiškia persitvarkymas, 
demokratija ir viešumas, kai apeina
mos visai Lietuvai skaudžios žaizdos, 
kad dar taip neseniai iš literatūros 
kūrinių braukiamas buvo kiekvienas 
sakinys, kuriame pasitaikydavo žodis 
"išvežimai" arba užuominos apie 

juos? Aiškinkimės, pateikim faktus, 
skaičius, jų analizę, stalinizmo nusi
kaltimų nebijokim pavadinti nusikal
timais. Bet apsieikim be demagogijos, 
be politinių etikečių klijavimo , be 
aprėkimų, be anų dienų laikraštinės 
publicistikos "perlų". Išmokime at
skirti stalinizmą nuo socalizmo. Be 
abejo, tai nelengvas, kai kam turbūt 
jau ir ne pagal jėgas uždavinys. Ką gi, 
ateina naujos kartos, joms reikia 
tiesos, ir tiktai tiesos. Tiesos su 
žmogišku, o ne stabmeldišku turiniu.

Savo atsiminimų pabaigoje D. 
Grinkevičiūtė rašo: "Trofimovskio 
sala dabar vėl tuščia ir negyvenama. 
Laptevų Jūros bangos audrų metu su 
didele jėga daužosi į krantą ir nuolat jį 
ardo. Kai 1949 m. paskutinius 
tremtinius išvežė žvejoti į kitas 
vietas, bangos jau pradėjo griauti 
broliško kapo kraštą, ir Jis pradėjo irti. 
Nėra jokios abejonės, kad visus 
lavonus bangos seniai išplovė. Kokio
mis jūromis ir vandenynais tebeklajoja 
jie, ieškodami kelių į tolimą tėvynę?"

Priglauskime bent jų sielas - jų 
atminimą.
P. S. Honorarą skiriu paminklo 
stalinizmo aukoms statybai.

Justinas Marcinkevičius
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ISPŪDŽI AI

Gražus ketvirtadienio rytas. Bris- 
banė pasipuošusi vėliavomis, kiek
viena gatvių sankryža turi rodykles 
vedančias į EXPO 88. Prie parodos 
vartų laukiu kelias minutes prieš 
atsidarant. Žmonių minios. Stiklinėse, 
piramidės formos dėžėse, robotai 
sveikina atvykusius.

Jau pirmieji (spūdžiai pateisina 
pasiryžimų aplankyti šią parodų. 
Ne veltui parodos ruošimas kainavo 
600 milijonus dolerių. Ši tokia paroda 
jau 24-oji. Pirmoji (vyko 1951 metais 
Londone. Australijoje ji rengiama 
antrų kartų. Pirmoji (vyko 1888 
metais, kada Australija šventė 100-ąj( 
gimtadieni. Ji buvo Melbourne.

Brisbanėje tikimasi, kad parodą 
aplankys net 8 milijonai žmonių, iš jų 
1 milijonas svetimšalių. Parodos vieta 
parinkta idealiai tinkama tokiam 
parengimui - ant upės kranto, tik pusė 
kilometro nuo miesto centro. Nepa
prastai gražiai (rengta pavilijonų 
išorė, išdėstymas, puošimas tautiniais 
motyvais.
Visur medžiai, žolynai, net 150 
tūkstančių (vairiausių rūšių gėlių. 
Tiek nuošalesnėse, tiek centrinėse 
parodos kryžkelėse jas puošia 175 
skulptūros, menančios 200 metų Aus
tralijos kultūrų, menų, sportų, progre
sų ir žmonių gyvenimų.

Jau pirmųjų dienų tapo aišku, kad 
trijų dienų parodai išsamiai aplankyti 
nepakaks.

Pirmosios dienos pabaigai užsukau 
aplankyti "kaimynų" tarybinę ekspo
zicijų.

Kiekvienam lietuviui,aplankiusiam 
Sovietų Sąjungos pavilijonų,norom ar 
nenorom bet būtinai kils mintis, kodėl 
Pabaltijo tautų vaizdai, dirbiniai,

IŠ EXE>O

tautinės juostos, karoliai, vazos, 
brošiūros bandomos brukti lankyto
jams. O kur kitos 12 respublikų. Argi 
jos neatspindi Sovietų Sąjungos kultū
ros? Argi jos jau visai netinka 
reprezentacijai..?

Apžiūriu Palangos ir Pašilaičių 
kaimo maketą. Paaiškinime rašo - ten 
gyvenimo rojus. Visi turi moderniau
sius butus su sauna .voniomis, koncer
tų salėmis, moderniausiais buitinės 
technikos (rengimais. Į akis krenta 
religiniai paveikslai, bažnyčių, cerk
vių, (vairių religijų tikinčiųjų pilnų 
maldų namų, kunigų, vyskupų nuo
traukos. Visų religijų dvasiškių reli
giniai rūbai, žiedai, relikvijos, apeigų 
reikmenys. Iki detalių viskas supla
nuota, kad parodyti lankytojui religi
nę laisvę Sovietų Sąjungoje, kad 
Lietuva, Latvija, Estija tiesiog klesti 
sovietų respublikų šeimoje.

Žiūrovų tarpe zuja tarybiniai 
tarnautojaL Užkalbinu vieną iš jų. 
Pasirodo estas esąs. Pageidauju lietu
vio. Maloniai paaiškina, kad. lietuvis 
bus tik sekančią dieną ir tik po 4 
valandos po pietų. Išeinant, prie durų 
pastebiu didžiulę knygą. Lankytojams 
savo pastabas užrašyti. Vartau, 
skaitau. Tarp palankių pagyrų, politi
nių šūkių užtinku spausdintomis 
raidėmis (rašyta "Propaganda ir 
melas!" Tai tik pradžia. Liętuvis 
angliškai pareiškia protestą prieš 
religinę propagandą. Pabaigoje klau
sia, kada tikintiesiems bus grąžintos 
visos uždarytos bažnyčios, tame tarpe 
ir Klaipėdos, kuri pastatyta viso 
pasaulio lietuvių suaukotais pinigais. 
Po to pavardė ir vietovė iš kurios yra 
atvykęs. Nustebau išvydęs savo tau
tiečio drąsą. Atpažinau ir parašą, kuri

mačiau Melbourno šaulių laikraštyje. 
Tik tada jis protestavo ne prieš 
sovietus, bet prieš savo tautiečius, 
kuriems nepakeliui šauliai. Ar ne 
ironija... Kada knyga bus pilna, kada 
ją peržiūrės ir patikrins parodoje esąs 
"tipelis", vargu ar tas lapas pasieks 
Maskvą, pamaniau sau užversdamas tą 
knygą.

Penktadieni po pietų vėl užsuku ( 
tarybini su tikslu sutikti lietuvi. 
Pavardė Vladas Stauskas, architek
tūros mokslų daktaras, profesorius 
prisistato. Prašo prisėsti. Šnektelim. 
Pareiškia norą aplankyti Sydnejų, 
pamatyti garsiuosius Operos rūmus ir 
mielai sutinka parodyti' slides iš 
Lietuvos. Mums bešnekant, prieina 
dar dvi lietuvių šeimos. Vlado veidas 
nušvito, pažada parodyti filmą iš 
mūsų tėvynės. Ekrane nušvinta paties 
Vlado sieksninė nuotrauka. Vaizdai iš 
Lietuvos. Matome namus statytus 
pagal jo paties projektus. Žavingi 
gamtos vaizdai. Jaunimas žaidžia, 
sportuoja, gražių berželių pakrantės, 
Neringa, Palanga, Lietuvos miškai, 
grybautojai. Bežiūrint viską (amžina 
brisbanietis savo filme. Šalia žmona 
vis ašarą nubraukia bežiūrint. Jaučiu 
ir man gerklėje... kažkas. Malonu 
stebėtis filme nepamačius "raudonos" 
spalvos. Padėkoję grįžtame prie video 
aparato. Vladas latsiprašo, paaiškina, 
kad ir čia bus filmas iš Lietuvos, 
atsisveikina ir dingsta. Vėl gražūs 
Lietuvos vaizdai, tautiniai šokiai. 
Jauna šeimininkė rodo sovietų "tech
nikos stebuklą” - laikrodi virtuvės 
virykloje. Tautietis ir čia tuos 
"stebuklus" nufilmuoja. Ką gi, filme 
lietuviški tautiniai šokiai, gražiuose 
laukuose, o visa kita vien sovietinė 
propaganda!

Trys dienos greitai prabėgo. Žmo

nių kamšatis, gausybė (spūdžių. 
Aplankyti visus 52 pavilijonus, aišku, 
neįmanoma. Kojoms pavargus, gali 
sėsti ant upės kranto, pasigrožėti 
spalvų žaismu, šviesų galybe, (vai
riausių tautybių koncertais, tautiniais 
šokiais, jaunimui roko muzika ir 
kitokiom linksmybėm.

Viskas veltui, viskas už (ėjimo 
bilietą. Tik laiko maža. Verta 
pamatyti EXPO ir gražiųjų Karalie
nės valstiją.

Vakarus teko praleisti vaišingų 
brisbaniečių tarpe.
Lieku dėkingas Reginai ir Juozui 
Platkevičiams už suteiktą nakvynę ir 
globą.
Filomenai ir Juozui Luckams už 
pasikvietimų praleisti vakarų jų 
šeimos ir brisbaniečių tarpe ir už jų 
vaišingumų.

V. Augustinavičius

SYDNEJUJE
Lietuvių Bendruomenės Spaudos 

Sąjungos valdyba reiškia nuoširdžių 
padėkų Gediminui Antanėliui už jo 
(dėtą darbą ir pastangas, gražiai 
(rengiant lentynas "Mūsų Pastogės" 
redakcijos kambaryje.

V. Patašius
L.B. Sp. S-gos v-bos pirmininkas

CANBERROJE
IŠVEŽIMŲ MINĖJIMAS

Birželio 19 dieną, sekmadieni, 1 vai. 
30 min. p.p. iškilmingos mišios St. 
Joseph bažnyčioje O’Connor.

Minėjimas Lietuvių klube 3 vai. p.p. 
Paskaitų skaitys profesorius H. Rigby. 
Programoje dalyvaus Sydnejaus "Su
tartinės".

Po minėjimo užkandžiai.
Rengėjai

TĘSINYS S A V AI TĖS LIETUVOJE i
£ i

E. Cinzas

Keliaujame ( Kaunu. Literatūros 
muziejus ruošia kampeli ir mano 
menkystės darbeliams, reikia aptarti 
kas, kur, kaip. Vytautas Kazakevičius 
pirma aprodo Kauną. Aplankome jo 
vaikystės Šančius, basakojo bernelio 
takus ir takelius prie Nemuno. Paskui 
pats Kaunas, kas gražu, pastatyta ir 
statoma, kas gaivinama, restauruo
jama. Važiuojame gatvele, kurioje 
gyvenau keturiasdešimt antrais. Ro
dos vakar būta. Rodos vakar "paga
vo" prie kino "Kapitol" - būtinai 
reikėjo pamatyti spalvotą filmą 
"Auksinis miestas" su dailute Kristina 
Soderbaum! - ir uždarė Žaliakalnio 
barakuose. Feldžandarmerija išdalino 
antklodes ir šaukštus. Jaunų ir 
senyvų, darbininkų ir tarnautojų 
būryje baisiausi gandai. Vieni - veš 
Vokietijon darbams, kiti - apkasų 
kasti. Sekančią naktų pabėgau. Su 
Albinu Barausku, tada liesu vaikinuku, 
o dabar jau pensininku Panevėžyje. 
Bėgome, Vytautai, o žandarai šaudė ( 
kulnis. Gal žemaičių dievai saugojo, o 
gal vokiškos kulkos nespėjo pavyti. 
Nesijuok, Vytautai, tikrai taip buvo. 
Paskui, bene antrą priešrytj, pasibeldė 
feldžandaras ir du policininkai. Nera
dę ieškomo, kuris pusnuogis glaudėsi 
pastogės kampe, trenkė durimis. 
Nulipus šeimininkė pasakojo, kad 
vienas policininkas prisėdo ant kėdės 
sulankstytas mano kelnes ir koja 
pastūmė pusbačius. Slapsčiausi kelias 
savaites. Feldžandarmerija negalėjo 
apseiti be manęs, ieškojo dienomis ir 
naktimis, teko giliau Įsikasti. Prisi
glaudžiau bičiulio Pipiro bute. Pipiras 
dar nueidavo ( universitetą, bet jau 
galvojo apie kunigų seminariją - 
būsimiems kunigėliams negrėsė trans
portai Vokietijon ar apkasams. Rei
kėjo grjžti ( Rietavą. Taip nevykusiai 
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ir pasibaigė mano jaunos dienos Kauno 
didmiestyje. 0 mielas Pipiras žuvo 
Štuthofo pragare. Sužinojau po karo 
(berods Miunsterio) anglų zonos 
lageryje generolas Daukantas pasakė. 
Klaikios mūsų gyvenimėlių ironijos: 
nukankino už Musolinio laiškus. Aš, 
pasakojo Pipiro dėdė Daukantas, 
perdaviau jam paslėpti asmeniškus 
Dučės laiškus, kurių piktai ieškojo 
geštapas. Pipiriukas, kad išvengus 
Vokietijos, buvo prisiglaudęs kunigų 
seminarijoje, bet neilgam. Štuthofe 
mirė badu: valgydamas turėjo bėgti 
apie stalą, o prie kiekvieno kampo 
esesininkas daužė lazda... 0 mano 
buto šeimininkė, pas kurią gyvenau 
"ant kambario" su konservatorijos 
studentu Povilu Rubiu, irgi po karo 
sužinojo, kad jos vyrų sušaudė 
devintame forte. Pasakyk, Vytautai, 
kada mes, šita žemės kanibalų veislė, 
nustosime žudyti?

Maironio troboje laukia būrelis 
jaunų darbuotojų. Kalbos apie Lietu
vos ir išeivijos literatūrų, muziejaus 
akiračius, išstatas. Pasirašau kelias 
savo knygas, prižadu nuotraukų, 
romanų "juodraščių" ir kai ką iš 
archyvo. Atsisveikinu su mūsų kultū
ros lobyno globėjais. Ir su amžinam 
poilsiui prisėdusiu, iki skausmo Lietu
vą mylėjusiu, jos senovę ir atgimusią 
jaunystę dainavusiu, gražaus veido ir 
gražios sielos bronziniu Prelatu.

"Nemuno” redakcijoje Laimonas 
Inis, Leonardas Gudaitis, Robertas 
Keturakis, Jonas Vabuolas, Alek
sandras Dabulskis - rašytojai ir 
žurnalistai. Grėbstome literatūros ir 
periodikos lankelėse. Kava ir saldu- 
kai. Nutaikęs progą, Vytautas ir 
sakys: svečias atsivežė novelių pluoš
tų Vagai, gal jūsų mėnraščiui vieną? 
Papasakoju siužetus. Redakcija pasi
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renka jaunyste persunktą - "Nemu
nas", daugiausia jaunimui skirtas.

Ką daryčiau be tavęs, Vytautai, 
atsidustu automobilyje, kas prastumtų 
mano darbelius leidyklose? Kitas 
Vytautas atsirastų, numojo. Beje, 
gr(žus iš Lietuvos, rudenėjant pasukau 
Amerikon. Išeiviškosios Lietuvos sos
tinėje nepasitiko su trūbais, visuose 
kampuose tyla. Man atrodo, kad 
kelionės Lietuvon, bendravimas su 
Tėvynės kultūrininkais, vis dar pikta 
nuodėmė. Pavyzdžiu vienas, dabar jau 
amžinatilsin iškeliavęs laikraštis pa
vadino koloborantu, kitas "Kazake
vičiaus draugu", o rimtas ir rimtai 
rašantis literatūros kritikas, recen
zuodamas mano knygelę, keturis 
penktadalius retorikos paskyrė prie
kaištams už keliones Lietuvon. Bet - 
grįžkime prie Kazakevičiaus. Ne
mėgsta linksmo šnekučio Čikaga, 
"emigrantologu" dabina. Nu, atvirai 
šnekant, prirašė ir jis nelabai gudrių 
straipsnių "stagnacijos" laikais, bars
tė druskos saujas ant tikrų ir nesamų 
išeivijos žaizdelių, bet visi panašiai 
gudravo. Laikas daug ką pakeitė ir 
Lietuvoje, dabar gi protingiau rašoma 
apie išeiviją, kartais, kaip "Gimtame 
krašte", susėda ir pasikalba be 
atlenktų peilių. 0 man vis rodos, kad 
tas Kazakevičius - vis pasibardamas 
ir pasiginčydamas su mūsų žymūnais - 
(perša Lietuvos leidykloms išeivijos 
prozininkų ir poetų kūrinius. Visų 
nesuminėsi, paskučiausiai Kazakevi
čiaus pastangomis pasirodė A. Gus
taičio ir St. Santvaro knygos. Girdė
jau, kad ir mielus Bostono senukus 
rimti patriotai apskelbė koloboran- 
tais. Juokinga? Ne, graudu. Eina 
žmonės Lietuvon, nešasi gražiausią 

‘dovanų broliams, o už nugaros tranko 
lazdas: kur rioglini, žabalty laikykis 

rikiuotės! Įdomus žmogus Kazakevi
čius. Gili erudicija, pakaustytas 
marksizmo - leninizmo (beje, dabar ir 
internationalizmo) vinimis, plačiai 
apsiskaitęs, daug keliavęs. Su juo gali 
rimtai pasišnekėti ir aštriai pajuo
kauti. Kartų pakedenom ir "Akira
čius". Kazakevičius juokėsi: ir anie 
"pagarbina" mane, o linksmiausia tai, 
kad jeigu ne Kazakevičius, apie 
"Akiračius" Lietuva gal ir nežinotų. 
Kitąsyk pasidomėjo, ką apie j) galvoja 
Čikagoje? Ką galvoja - nežinau, bet 
dažnai parašo, kad tu KGB majoras: 
perbėgęs pas kapitalistus latvių 
"Tėviškės" Vyriausias apskelbė. Per
daug jau aukštai, sumojavo rankomis, ( 
seržantus gal ir tikčiau,'bet majoru ir 
ūgis neleidžia. !l‘

Pietaujame "Metropolyje". Dairausi 
senolių rašytojų, žurnalistų ir visokių 
keturvėjininkų pokalbių, rietenų ir 
pagirkšnojimų romuvoje. Švaru, ne- 
perpuošta, muzika vos girdisi. Stalai 
nesugrūsti, gali ištiesti kojas neįspy
rus kaimynui. Padavėjai žymiai šau
nesni už vilniškius, iš tolo matosi 
bajoraičiai, kurie tik švento Nikdo 
dieną apsirengia tarnais ir nešioja 
valgius baudžiauninkams. Nusišypso 
tik pinigą pamatę, o mes pietaujam 
Tėviškės" kuponais, taigi ir šypsenos 
neverti.

Pusbrolio troba Žaliakalnyje. Medi
nė, senutėlė, Smetonos laikų, bet ir 
smetoninių meistrų statyta, laikys 
šimtą metų. Aplink tvorelė, šalia 
garažas ir gėrybių motina - daržas. 
Ant pusbrolio vaišių stalo ir "kvape
lis". Kazakevičius purto galvų, vai
ruotojas pagal (statymus negali, tai 
atlinkėjom sveikatas ir laimes dviese. 
Vakare, jau juodai sutemus, grįžome ( 
Vilnių.

(Bus daugiau)
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PETRAS

(New Yorkas, birželio 3. LIC) 
Lietuvių Informacijos Centrui buvo 
pranešta, kad jaunuolis Petras Gražu
lis, atliekantis 10 mėnesių bausmę už 
atsisakymą tarnauti sovietinėje armi
joje, dėkoja JAV so>iatoriams už 
parodytą dėmesį jo būkle. Vasario 3 d. 
Senatoriai Frank Lautenberg (D-NJ) 
ir Donald Riegle (D-MI) pasiuntė 
telegramą sovietų prokurorui Ale
ksandrui Rekunkovui, išreikšdami 
susirūpinimą, kad Gražulis yra bau
džiamas pašaukimu į karinius apmoky
mus už dalyvavimą taikingose 
demonstracijose - Maironio minėjime 
Kaune, Latvijos nepriklausomybės 
šventėje Rygoj, ir pan. Vasario 1 d. 
trys JAV kongresmenai pasiuntė 
panašaus turinio telegramą Rekunko
vui. Balandžio 13 d. penkiasdešimt 
vienas kongresmenas kreipėsi į TSRS 
karinį prokurorą Boris Popovą su 
prašymu, kad Petrui Gražuliui kuo 
greičiau išrūpintų laisvę, nes jų 
manymu, jis buvo nubaustas už jo 
religines bei politines pažiūras. Patei
kiame Petro padėką.
Petro Gražulio, 
kalinamo Kaunas, O C 12-8 zonoje, 
Pravieniškės

Padėka
Giliai sujaudintas Jūsų dėmesiu ir 

susirūpinimu mano likimu. Iš visos 
širdies dėkoju jums, didžiai gerbiami 
Senatoriai. Dėkoju jums ne tik savo ir

SYDNEJAUS LI 
KURSAI 88 — J

Persikėlimas į kitus gimnazijos 
rūmus, kitame priemiestyje, iššaukė 
kaip kurias problemas. Iš Ashfieldo 
berniukų kėlėmės į Strathfieldo 
mergaičių gimnaziją. Atsidūrėme vi
sai kitoje aplinkoje - gatvės ramesnės, 
platesnės, medžių alėjom apsodintos. 
Tolokai nuo krautuvių. Klasės jaukios, 
šviesios, ne per didelės. Nors ir 
nemaža laiko truko, kol išsikovojom 
lentynas savo vadovėliams, b knygų 
daug turim. Čia pat formavosi naujos 
klasės - ispanų, italų, arabų, ukrai
niečių, latvių.

Lietuvių kalbos studijavimas litua
nistinėje mokykloje turėtų praplėsti 
mokinio akiratį. Jis čia neišvengiamai, 
nuodugniau ir giliau susipažins su 
lietuvių gyvenimo stilium, kultūra. 
Susipažinimas su literatūriniais, 
istoriniais ir socialiniais pagrindais 
atvers naujus horizontus. Lemiami 
faktai iš Lietuvos istorijos, kaip 
Mindaugo karaliavimas, Vytauto Di
džiojo valdyriias, krikštas Lietuvoje ir 
jo pasėkos, palaipsnis krašto silpnėji- e 
mas, negerovės valdant Rusijos carui, 
Nepriklausomybės atgavimas, Lietuva ' 
prieš ir po II - ojo Pasaulinio karo, 
duos tvirtesnį lietuvių tautos kelio 
istorijoje vaizdą. Kad ir per keliolika 
minučių perbėgant Lietuvos istorijos 
lapus. Skaitom - senovės lietuviai 
narsiai gynė savo kraštą, aisčių 
gentys nuolat kovojo prieš įvairius 
įsibrovėlius - jau vien toks išsireiš
kimas pagauna mokinio vaizduotę, jis 
nori žinoti ką reiškia žodis "narsus", 
nepatingi pažiūrėti į žodyną, šis žodis 
šiandieninėje kalboje nelabai vartoja
mas, bet grįžtant į senovės laikus, jis 
jau nuskamba visu svoriu. Vaizduo
jamės tą narsų lietuvį ant šaunaus 
žirgo, šuoliuojantį priešo įsibrovėlio 
link su ginklu rankoje.

Kai skaitoma, nagrinėjama novelė, 
mokinys - klasėje turi progos pasisa
kyti apie knygos veikėjus, spręsti apie 
jų charakterių silpnybes, pabrėžiant 
klaidas, išsišokimus arba, jei tas 
pastebima, iškelti jų drąsą pasisakant 
vienaip ar kitaip lemiamu momentu.

GRAŽULIS DĖKOJA JAV 
SENATO RI AMS

artimųjų, bet ir visų pavergtų, 
kenčiančių už tiesą tautiečių vardu. 
Apie jūsų telegramą sovietinei vado
vybei sužinojau pasimatymo metu iš 
savo brolio kunigo Kazimiero. Jūs 
susirūpinę, kad sovietai smurtu nesu
sidorotų su manimi kalinimo metu, ką 
jie jau bandė daryti pa mano teismo. 
Žinoma, man kelia nėrimą lagerio 
administracijos ir LTSR prokuratūros 
išpuoliai prieš mane. Tačiau* viskas 
Viešpaties rankoje. Nežiūrėdamas į 
tai, kad apsunkinsiu ir taip nelengvą 
savo padėtį, negaliu neatsiliepti į jūsų 
kilnų susirūpinimą pavergtų tautų ir 
atskirų žmonių, tame tarpe ir mano 
likimu. Negaliu nepadėkoti ir jūsų 
valstybės vadovui Ronaldui Reaganul, 
kuris su Dievo pagalba taip uoliai ir 
nepavargdamas gina tautų ir žmogaus 
teises.-Jo vizito Maskvoje dienomis 
pasninkausiu nuo gegužės 29 d. iki 
birželio 3 d. imtinai. Taip pat raginu 
visus tautiečius tiek Tėvynėje, tiek 
išeivijoje prisidėti nuoširdžia malda, 
kad Dievas palaimintų geros valios 
senatorius, prezidentą ir jo kelionę, 
kad ji būtų vaisinga ir atneštų 
pavergtoms tautoms politinių, religi
nių ir tautinių laisvių.
Su pagarba ir. dėkingumu sąžinės 
kalinys
Petras Gražulis
1988 m. gegužės 10 d.

(LIC)

TU ANISTI NI AI 
SI AI S IVIET AI S

Tas neišvengiamai ugdo, formuoja 
mokinio charakterį - jis nėra tik 
pasyvus stebėtojas. Jis privalo, jaučia 
norą netgi pasisakyti savo nuomonę ir 
jau tuomet, su augančiu susidomėjimu 
sekti knygos įvykių eigą.

Poezija taip pat įtraukiama į 
vyresniųjų klasių programą. Kiekvie
nas eilėraštis perskaitomas įdėmiai, 
įsiklausant į jo skambesį, toną, o 
tuomet bandoma atsakyti: kaip poetas 
išgauna tą ypatingą nuotaiką, kaip 
kokiu būdu išgauna dramatišką įtampą 
arba nupiešia gražius lyriškus vaizdus, 
iššaukia patriotinius jausmus. Šių 
metų programoj: J. Aistis, V. Bogu- 
taitė, K. Bradūnas, B. Brazdžionis, J. 
Degutytė, V. Mačernis, H.Nagys, N. 
Niliūnas ir H. Radauskas.

Kiekvienas mokinys stengiasi, kiek
vienam rūpi gerai pasiruošti artėjan
tiems abitūros egzaminams, nes tuo
met jam reikia sugebėti reikiamai 
atsakyti į užduotus klausimus, reikės 
greit susiorientuoti gausybėje klausi
mų. ‘ /.

Egzaminų komisijos nariai: Inara 
McAlister (Chairperson), Elena Jonai
tienė ir Anskis Reisgys. Syllabus 
komisijos nariai yra tie patys, 
pridedant Aldoną Vesčiūnaitę - 
Janavičienę. Kiekvienais metais eg
zaminų ir syllabus komisija turi 
paruošti skirtingus abitūros egzaminų 
popierius, ir taip pat nustatyti sąrašą 
kultūrinėm ir istorinėm temom priva
lomiems essays.

Ričardas Gervinąs, aukščiausiais 
pažymiais išlaikęs abitūros egzaminus 
1985-ais metais, taip pasisako: " Li
tuanistiniuose kursuose buvo proga ir 
susieiti su kitais gimnazistais, lietu
viais, ir dalintis įspūdžiais įvairiom 
temom, ir lietuviškai ir angliškai.

Tuo būdu susirandi save ir taip pat 
Lietuvos savyje!., gerai išmokęs 
lietuviškai gali toliau sau pasirinkti ir 
gilintis kai/ypatingai tave lietuviško 
vilioja - ar istorija, ar drama, ar 
poezija, ar dainos ir t.t... Kai kalbame 
ir mokomės lietuviškai - tai Lietuva 
gyva" (Ištrauka iš Lietuvių Savaitga

lio Mokyklos Konferencijos, 1986.)."
Šių metų mokiniai: Aistis Bieri, 

Arūnas Burneikis, Jolita Burneikytė, 
Regina Coxaite, Robin Cobb, Ričar
das Gudaitis, Edvinas Kivejdi, Betina 
Migutė, Monika Migutė, Povilas Nagu- 
levičius, Antanas Šarkis, Paulius 
Šliogeris, Dana Staitytė; laisvi klau
sytojai: Benas Dryža, Paulius Stepa- 
nas - korespondencijos būdu (gyve
nant. Canberroje) ir Modris Žvirblis.

Vyresniųjų klasių mokiniai įspūdin
gai aprašė VI—jį Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongresą, pasidžiaugė drau
giška jo nuotaika, naujai užsimezgu- 
siomis draugystėmis - inspiruojančia 
idėja.

Australijos Lietuvių Bendruomenė 
ir Australijos Lietuvių Fondas remia 
Lituanistinius Kursus, skirdami kiek
vienais metais pirmą prizą geriausiai 
išlaikiusiam abitūros egzaminus.

Aldona Vesčiūnaitė-Janavičienė

LIETUVOJE
SENIAUSIAS VERTĖJAS

Neseniai Eduardui Viskantai, Kau
ne gyvenančiam seniausiam lietuvių 
vertėjui sukako 86-eri metai. Ta 
proga su juo pasikalbėjo "Tiesos" 
korespondentas J. Bulota. E. Viskanta 
pasakė, kad jis 1922 metais baigė 
Rygiškių Jono Marijampolės gimnaziją 
ir tais pačiais metais įstojo į Lietuvos 
universitetą, kur studijavo humanita
rinių mokslų fakultete. Tuo laiku ten 
profesoriavo tokie žymūs lituanistai, 
kaip Jonas Jablonskis, Kazimieras 
Būga, Vincas Krėvė, Juozas Tumas- 
Vaižgantas ir Vladas Dubas.

Toliau E. Viskanta pasakė: "1939 
metais išvykau į Neapolio Rytų kalbų 
institutą skaityti lietuvių kalbos 
paskaitų. Čia man nusišypsojo laimė - 
praktiškai išmokau italų kalbą. Karo 
debesims kilus, teko grįžti į Lietuvą." 
“Vokiečių okupacijos metais E. 

Viskanta mokytojavo Kėdainių gim
nazijoje. Valstybinė leidykla pakvietė 
jį dirbti redaktoriumi. Čia jis išvertė į 
lietuvių kalbą kelias knygas. Sovie
tams grįžus, jis toliau dirbo vertėjo 
darbą. Toliau jis sako: "Ir kaip 
perkūnas iš giedro dangaus užgriuvo 
mane baisi nelaimė. 1951 metų 
balandžio 19 dieną mane suėmė, 
apkaltino, kad aš "dirbau vokie
čiams", "kodėl nėjau į.mišką pas 
raudonuosius partizanus" ir nuteisė 
25-eriems metams su viso turto 
konfiskavimu. Mano darbo Vaižganto 
"Pragiedrulius" ir "Dėdžių ir dėdie

nių" redagavimą kvalifikavo , kaip 
bendradarbiavimą su hitlerininkais... 
ir tik 1955 metų pabaigoje buvau 
amnestuotas, grįžau į Lietuvą, į 
Kauną. Leidykla vėl priėmė mane į' 
bendradarbio gretas...

Verčiau iš rusų, vokiečių, prancū
zų ir italų kalbų... Iš viso išverčiau 
apie 30 knygų.

Šiemet E. Viskantui už didelius 
nuopelnus verčiant grožinę literatūrą 
paskirta Antano Venclovos premija.

MIRĖ KUNIGAS L. PUZONAS

Gegužės 2 d., Labanore, Kaišia
dorių vyskupijoje, buvo palaidotas 
vietinis klebonas kun. Liudas Puzonas. 
Velionis buvo sulaukęs 76-erių metų 
amžiaus, kunigu įšventintas 36-tais 
metais. Labanore dirbo jau devynioli
ka metų. Kun. Liudas Puzonas yra jau 
penktas šiais metais Lietuvoje ir 
pirmas Kaišiadorių vyskupijoje miręs 
kunigas. Kaišiadorių vyskupijoje iš 
viso yra 65-kios bažnyčios. Jau apie 
dešimt iš jų neturi savo kunigo ir turi 
būti aptarnaujamos iš kitur atvyks
tančių kunigų. Visose šešiose Lietu
vos vyskupijose yra apie 160 bažny
čių, kurios neturi savo kunigo.

1" Mūsų

TRUMPAI 
IŠ VISUR

Italijos konstitucinis teismas nu
sprendė, kad negalima teisti arkivys
kupo Povilo Marcinkaus bei kitų 
dviejų Vatikano banko aukštų parei
gūnų dėl italų Banco Ambrosiano 
subankrutavimo 1982 metais.

•
Pietų Korėjoje vis dar tebesitęsia 

studentų riaušės. Nuolatiniai radika
lių studentų susidūrimai su policija 
gąsdina Seoule olimpinių žaidynių 
rengėjus. e

Rinkimai į Prancūzijos parlamentą 
pasibaigė daline socialistų pergale. 
Jie pravedė daugiausia kandidatų į 
parlamentą, tačiau nesudaro reikia
mos daugumos, kad galėtų vieni 
valdyti kraštą. Jeigu nepavyks suda
ryti koalicinės vyriausybės su deši
niaisiais, turės pasikliauti komunistų 
partijos parama. Per šiuos rinkimus 
katastrofaliai sutriuškinta kraštutinių 
dešiniųjų partija.

Filipinuose paaštrėjo kovos su 
komunistų sukilėliais. Kurį laiką net 
du miestai Bataan pusiasalyje, apie 50 
km. atstume nuo sostinės Manilos, 
buvo atsidūrę sukilėlių rankose. Po 
smarkių kautynių, užtrukusių tris 
valandas, Filipinų kariuomenė vėl 
atsiėmė Orani ir Šamai miestus.

•
Sovietų žurnalistas Vasilij Selianin 

Novy Mir žurnale iškritikavo Feliksą 
Dzeržinskį dėl teroro sistemos įvedi
mo Sovietų Sąjungoje. Iki šiol 
Dzeržinskio niekas Rusijoje nebuvo 
drįsęs viešai kritikuoti. Tame pačiame 
straipsnyje dalis kaltės primetama 
pačiam Leninui, nors straipsnio auto
rius sako, kad prieš savo mirtį Leninas 
supratęs,padaręs klaidą.

•
Sovietų Sąjungoje atšaukti baigia

mieji istorijos egzaminai pradžios ir 
vidurinėse mokyklose.?^

Pagal pareiškimą Izvęstijoje, egza
minus reikėjo atšaukti, nes visi 
vadovėliai susidėjo iš inelo rinkinių. 
Atrodo, kad bus sunktunų su naujų 
istorijos vadovėlių paruošimu, nes visi 
sovietų istorikai yra Susikompromi
tavę savo pastangomis kurti istoriją 
pagal partijos liniją. '**

■ 'š? ■■

Sovietų Sąjungos vyriausybė galu
tinai nuėmė visus suvaržymus, drau
džiančius Krymo totoriams grįžti į 
savo buvusią gimtinę, iŠ kurios 
Stalinas juos ištrėmė 1944 m. gegužės 
mėnesį. Dalis suvaržjftnų jau buvo 
pašalinta 1967 metais , bet gauti 
leidimą grįžti buvo labai sunku, ir tik 
keletas totorių šeimų*’ yra iki šiol

' /į
Sovietų vyriausybė tačiau atmetė 

totorių prašymus atkurti jų turėtą 
autonominę respubliką.

į Krymą dabar yra privažiavę daug 
rusų ir ukrainiečių. ir grįžtantiems 
totoriams bus sunku surasti sau vietos.

Pagal statistinius davinius šiuo 
metu Australijoje gyveną 58 tūkstan
čiai nelegalių imigrantė Imigracijos 
Departamento žiniomis, jai yra pasė

ka nelegalių agentų darbo, kurie už 
aukštas kainas išrūplna yizas. Didelį 
tokių imigrantų skaičių, sudaro tie, 
kurie atvyksta su trumpalaikėmis 
vizomis ir jų laikui pasibaigus, 
pasislėpę pasilieka Australijoje. Imi
gracijos ministeris Clyde Holding ne 
kartą yra pareiškęs, kad ateityje 
nelegaliems imigrantams amnestija 
nebus taikoma.

•
Pastogė" Nr. 24 1988. 6. 20 pusi. 5

5



kovo klube
Šeštadienio rytais Bankstowno krep

šinio stadionas lietuvių pilnai "užka
riautas". Šiuo metu vadovaujant 
armijos majorui Sauliui Karpuškai, 
stadioną užkariavo ne jo armijos 
kareiviai, bet jaunieji Sydnejaus 
"Kovo" krepšininkai, savo užnugaryje 
turėdami ir paaugesnius jaunuosius 
lietuvaičius. Gražu žiūrėti, kai balta
plaukis Saulius "kariauja" su savo 
busimosiomis krepšinio žvaigždėmis. 
O kita vertus, toks darbas gal nėra 
lengvesnis kaip armijoje. Tvarka čia 
gera, o kada patys energiningiausi ir 
karingiausi gauna baudas, tenka bėgti 
apie aikštę "be eilės" ar "pompuoti 
ant krumplių”, kaip parodė mažasis 
Viktoriukas, tada atsiranda ir draus
mė ir rimtas krepšinio supratimas. 
Treniruotės vyksta reguliariai, su 
karišku punktualumu ir sportiniu 
pareigingumu. Jaunučių koviečių da
bar į treniruotes tiek mergaičių tiek 
berniukų suvažiuoja apie 20, nors 
treneris Saulius galvoja, kad tokio 
amžiaus jaunų lietuvių Sydnejuje yra 
gerokai daugiau ir visi jie galėtų 
aktyviai įsijungti į lietuvišką sportinį 
gyvenimą. Tuo labiau, kad tai yra 
grynai lietuviškas sporto klubas, kurio 
sportinę garbę gina jau trečia 
Sydnejaus lietuvių karta.

Sportą jaunimas labai mėgsta. Su 
sportu ir mūsų lietuviškais klubais, 
mes dar ilgus metus galėsime išlaikyti 
savo tautines tradicijas, savas sporto 
šventes, kaip kad šiais metais Adelai
dėje vyks pasaulinė lietuviškoji sporto 
šventė. Ją juk įstengsime suruošti. Iki 
šiol visada lietuviška sportinė šeima 
buvo gausi, aktyvi, dalyvavusi Toron
to ir Čikagos pasaulinėse sporto 
šventėse ir deramai gynusį Australijos 
lietuvių sportines spalvas.

Saulius, buvęs Geelongo krepšinio 
pažiba ir Australijos lietuvių rinktinių 
dalyvis, visą savo meilę ir sportinį 
patyrimą atiduoda jauniesiems krepši
ninkams. Vaikai jį mėgsta ir tik laukia, 
kada treneris juos įregistruos į 
australų sezonines varžybas, apgai
lestauja, kad į sportines žaidynes 
Adelaidėje jiems dar anksti važiuoti.

Sukruto ir " Kovo" jauniai, jau prieš 
porą metų pradėję gražiai sportuoti, 
ir vis dėl salės ir trenerio trūkumo, 
buvę priversti daryti pertrauką. Šiuo 
metu juos treniruoja treneris Donas 
Atkinson (Žemaitis). Nors paskutiniu 
metu pats kaip sportininkas yra 
pakeitęs krepšinio kamuolį į golfo ir 
bilijardo, tačiau yra vienas iš žymiau
sių mūsų krepšinio trenerių. Jo 
vadovaujami mūsų jauniai važinėdami 
po Ameriką ir Kanadą, net ir krepšinio 
gimtinėje lietuviškus "stebuklus" ro
dė, savo gražiu žaidimu stebindami ir 
vietinius krepšininkus. Jo treniruojami 
dabartiniai jauniai jau pradeda įgauti 
savo žaidimo formą, kovingumą ir 
susižaidimą. Nors pats Donas, po 
treniruotės jaučiasi daug, labiau pa
vargęs negu jo auklėtiniai, ir kaip pats 
sako, kad tai nėra sviedinuko mušimas 
su golfo lazda ar jo stumdymas ant 
bilijardo stalo, tačiau maloniausia 
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matyti savo auklėjamų pažangą 
krepšinyje. Jie tikrai jau galės 
dalyvauti sporto šventėje Adelaidėje 
ir išbandyti savo jėgas susitikimuose 
su priešininkais iš užjūrio.

Kaip yra su "Kovo" merginomis ir 
didžiaisiais vyrais? Merginos, savo 
vadovės, trenerės ir kapitonės, įžy
miosios mūsų krepšininkės Snaigės 
Motiejūnaitės - Gustafson vadovauja
mos treniruojasi, žaidžia ir ruošiasi 
kovoms Adelaidėje. Tik visa bėda, kad 
Amerikos lietuvaitės krepšininkės, ar 
tai revanšo bijodamos, ar mūsų 
merginų, dar nežino atvažiuos į 
Australiją ar ne. O gaila ir gėda joms 
būtų, jeigu šiose žaidynėse nedaly
vautų. Sunku patikėti, kad Amerika 
negali sudaryti ir atvežti savo moterų 
krepšininkių. Gėda vadovams ir vado
vėms.

Blogiau yra su "Kovo” vyrais. 
Negalima sakyti, kad jų nėra. Juk dar 
tik prieš dvejus metus jie buvo mūsų 
Australijos čempionai. Tai kas gi 
atsitiko? Tikrai nieko blogo, tik keli 
žaidėjai paliko Sydnejų ir, suvilioti 
šiltesnių saulės spindulių, o gal 
merginų, atsidūrė Karalienės žemėje, 
Vakarų Australijoje ir net už jūrų 
marių. D ar kiti sukūrė šeimas, augina 
vaikus "Kovo" ateičiai, kiti kepa 
vištas savo biznyje ir, tikriausiai, 
galvoja kam gi tų treniruočių reikia. 
Kad ir buvęs, bet geras žaidėjas gali 
žaisti be jų. Tačiau vyrų treneris 
Petras Andriejūnas prisimindamas sa
vo aktyvaus sporto dienas ne tik gali 
gerai treniruoti bet ir pėsčias salėje 
nevaikšto, yra geras žaidėjas kitiems 
pakeisti. Nors yra užsiėmęs savo namo 
statyba, kuri jau eina prie pabaigos, 
tačiau tvirtai tiki pradėsiąs komandą 
aktyviai treniruoti, sucementuoti ir 
kovingai parodyti Adelaidės krepšinio 
aikštelėse. Tiesą pasakius, daug ir 
nereikia. Audrius Svaldenis ne tik 
daro pažangą savo žaidime būdamas 
"Sydney Kings" komandoje, bet ir 
fiziškai stiprėja, todėl, reikia manyti, 
ko kiti nepadarys, tą tikrai galės 
padaryti Audrius. Sėkmės "Kovo" 
vyrams.

Pati "Kovo" valdyba su savo 
energinguoju pirmininku Edžiu Lašai- 
čiu, dirba išsijuosę. Nesenai buvo 
surengę valdybos, sportininkų ir tėvų 
draugišką susirinkimą, kur labai drau
giškoje nuotaikoje aptarta visi sporti
niai reikalai, kelionė į Adelaidę, 
svečių iš užjūrio priėmimas Sydnejuje 
ir kt. Didesnių problemų lyg ir nėra, 
tik valdyba, sportininkai ir svečių 
priėmimo komitetas prašo Sydnejaus 
lietuvius padėti koviečiams materia
liai ir priimti pas save tris dienas prieš 
Kalėdas, į Sydnejų atvyksiančius 
sportininkus svečius. O jų bus apie 
250. Tik bendru darbu ir bendromis 
pastangomis mes patys pirmieji galė
sime parodyti, kad Sydnejus, būdamas 
pats didžiausias ir gražiausias Aus
tralijos miestas, turi taip pat didžiau
sias ir vaisingiausias lietuviškas širdis.

ANTANAS LAUKAITIS

Kovo jaunučiai su iškiliuoju krepšininku A. Svaldeniu ir treneriu S. Karpuška 
Foto M. Atkinson

Aukos
Po $460.00 Pertho Apylinkės lietuviai 
ir valdyba.
Po $150.00 Dr. R. D. Danta - ACT., 
Zita Prašmutaitė - Vic.
Po $100.00 A. L. Čeičys - NSW. , 
J. ir O Maksvyčiai - NSW.
Po $50.00 A. V. Balsys - ACT.
Po $40.00 A. L. K. Pranskūnas - Vic.
Po $25.00 J. Vitartas - ACT.
Po $20.00 I. Butavičienė - ACT., 
V. Keraitienė - ACT. M. Martišienė - 
ACT., L. Venslovas - ACT., A. 
Vingilis - NSW., O. Zigmantas NSW.

Visiems aukotojams nuoširdus ačiū.

Tikriausia dauguma esate pamiršę, 
kad Australijos Lietuvių Fondo 
valdyba turi ATMINIMŲ KNYGĄ, 
kurioje yra įrašyta mirusiųjų ir 
aukotojų pavardės, o taip pat ir aukos 
suma. Iki šiol jau yra 343 mirusių 
pavardės ir bendra atminimams 
paaukota suma $37.726-00. Tai 
gražus, prasmingas ir įamžintas 
mirusių pagerbimas. Šioje knygoje 

ATSIPR AŠ YMAS

"Sūkurio" valdyba atsiprašo, kad 
dėkojant už koncertui suaukotus 
fantus, per neapsižiūrėjimą buvo 
išleistos sekančios pavardės: Iz. 
Daniškevičienės, E. Hopienės ir J. 
Marašinskienės.

Dar kartą nuoširdus ačiū.
"Sūkurio" valdyba

tokios tokelės
Antanas Laukaitis ilgametis "Mūsų 

Pastogės" Sporto korespondentas iš
vyksta kelionei į Lietuvą. Linkime jam 
sėkmingos kelionės, gerų įspūdžių ir 
poilsio.

Čekius ir laiškus prašau adresuoti: 
"Australian - Lithuanian Bicentennial 
Gift" Lithuanian Club Ltd; ė v
P. O. Box 2055., Bankstown, NSW. 
2200.

"M. P" Nr. 10, paminklo aukotojų 
sąraše įvyko klaida.
Vietoje A. Venckus turėjo būti S. 
Venskus.

S. Venskų už įvykusią klaidą 
atsiprašome.

Dr. B. Vingilis
Komiteto narys lėšom telkti.

AUSTRALIJOS LIETUVIU FONDAS

P.O. Box 11, North Melbourne, Vic., 3051

įrašus daro architektas Algis Klimas. 
Tai yra didelis ir kruopštus darbas už 
kurį valdyba jam nuoširdžiai dėkoja.

AUKOS FONDUI

$1000 - Klrna Ignas NSW. - 
testamentinis palikimas
$25 - A. Dudaitis (50) NSW., $30 - O. 
Liutikienė (385) W. A. - vyro 2 metų 
mirties prisiminimui. $20 - B. 
Šidlauskas (190) NSW. $10 - A. 
Savickienė (95) NSW.

A.A. M. Juškevičiui mirus, vietoj 
gėlių: po $20 - E. ir Iz. Jonaičiai 
(685) ir B. ir S. Jarembauskai (320) 
NSW.

Ačiū visiems aukotojams.
Vincas Ališauskas

AL Fondo iždininkas

Regina ir Bronius Tiriliai, ilgą laiką 
gyvenę Tascott, netoli Gosfordo 
N.S.W., prieš keletą metų išsikėlė į 
Tasmaniją. Regina tapo peisažus o 
Bronius pamėgo medžio drožinius.

Geriausi linkėjimai Jonui Lizdeniui, 
birželio 10 dieną atšventusiam savo 
84-tą gimtadienį. Canberros ir Syd
nejaus lietuviams gerai pažįstamas 
Jonas yra persikėlęs gyventi į New- 
castelį, kad būti arčiau savo vaikų ir 
vaikaičių.

•
Vienas melas gimdo kitą - Terencijus
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A. A. MARIJONAS JUŠKEVIČIUS

1988 m. gegužės 26 d. po ilgos ir 
sunkios vėžio ligos mirė Marijonas 
Juškevičius. Buvo gimęs 1909 m. 
Kaune, geležinkelio tarnautojo šei
moje. Mokėsi Jonavos progimnazijoje 
ir Kauno Aukštesniojoje Technikos 
mokykloje, kurią baigė gaudamas 
mechanikos inžinieriaus laipsnį. Savo 
specialybėje dirbo Karo Aviacijoje ir 
vėliau Pavenčių cukraus fabrike. 1944 
metais pasitraukė į Vokietiją ir 
gyveno Garmisch - Partenkirchen 
stovykloje.

1949 metais kartu su motina ir 
broliu atvyko į Australiją, kur 
pradžioje dirbo Brisbanėje, o 1952 
metais, apsigyveno Sydnejuje ir čia 
sukūrė šeimą vesdamas Eugeniją 
Chodeckaitę. įsidarbino NSW Water 
Resource Commission braižytojo eta
te. Čia dirbdamas kartu ir mokėsi 
Sydney Technical College, kad pa
siektų reikalaujamų inžinieriaus kva
lifikacijų. 1962 m. gavo Civil Engi
neering diplomą ir po to greitai 
pasiekė aukštos inžinieriaus pozicijos 
savo darbovietėje.

Velionis buvo vienas iš aktyvesnių 
lietuvių inžinierių Sydnejaus skyriaus 
narių. Dėl savo ramaus būdo buvo 
visų mėgiamas. Dalyvaudavo visuose 
svarbesniuose lietuvių bendruomenės 
renginiuose.

Atsisveikinant su Marijonu šv. 
Mišias laikė prelatas P. Butkus, kuris 
suminėjo yelionio gyvenimo akimirkas, 
ypač pabrėždamas jo ryžtingumą savo 
profesijoje, jo lietuviškumą, jo ištiki- 
mybę savo tautinei parapijai. Prie 
kapo atsisveikinimo žodį Sydnejaus 
Lietuvių Inžinierių vardu tarė Iz. 
Jonaitis. Laidotuvių apeigos užbaig
tos Tautos Himnu.

Iz. J.

RA DĖKI TE SURASTI
Mano tėvas Viktoras Gerulis atvy

kęs į Australiją apsigyveno Adelai
dėje. Vėliau išvyko į Queenslandą ir 
dirbo nendrių kirtėju Bundaberg 
apylinkėse. Ten susipažino su mano 
mama australe ir apsivedė.

Sužinojęs, kad Melbourne yra jo 
draugų, nuvyko jų aplankyti. Iš ten 
mano tėvas daugiau nebegrįžo. Pake
liui į Melbourne geležinkelio stotį, 
buvo užmuštas taksi avarijoje.

Mieli lietuviai, labai norėčiau 
surasti mano tėvo gimines. Žinau, kad 
ir jo tėvo vardas buvo Viktoras, jis 
Lietuvoje buvo ūkininku.

Visiems, suteikusiems žinių apie

mano tėvą būsiu labai dėkinga.
Mrs. Janet Watton

69 Downing St. Wooloomooloo 2011.

A. A. 
ONAI KYZELIENEI

mirus, jos dukras Eleną, Albiną, Johaną ir sūnų Zigmą su šeimomis 
giliai užjaučiame ir kartu liūdime.

Adelė Andriejūnienė - Pogirskienė 
Danutė Meier ir Peter Meier

Brangiai mamytei
A. A.

ONAI KYZELIENEI

mirus, giliame liūdesyje palikusius dukterį Elytę ir žentą Praną Nagius 
ir visus artimuosius nuoširdžiai užjaučia

Irena, Algis ir Rimas Milašai
Audronė ir Antanas Stepanai.

Kolegai
A. A.

Inž. MARIJONUI JUŠKEVIČIUI
mirus, giliai užjaučiame jo brolį Edvardą su šeima ir visus artimuosius 
ir drauge liūdime.

Inžinierių ir Architektų Sydnejaus skyriaus nariai

ONAI KYZELIENEI
mirus, jos dukras Elytę Nagienę, Albiną Eismontienę, Johaną Dryžienę 
ir sūnų Zigmą Kyzelį su šeimomis giliai užjaučia ir kartu liūdi

Zita Žvirblienė

ONAI KYZELIENEI
mirus, jos dukras Elytę Nagienę, Albiną, Johaną ir sūną Zigmantą ir jų 
šeimas giliai užjaučiame ir kartu liūdime

Bronė Ropienė ir Adelė Skirkienė

A. A.
ONAI KYZELIENEI

mirus, giliai užjaučiame jos dukras Eleną, Albiną, Johaną ir sūnų 
Zigmą su šeimomis.

Giliame liūdesyje Valė ir Pranas Žitkauskai

§V. RASTO TYRINĖTOJU SKELBIMAS

JĖZUS

Senojo Testamento Jehova 
Naująjame Testamente vadinamas 
Dangiškuoju Tėvu. Jėzus mokino savo 
mokytinius taip melstis: "Mūsų Tėve, 
kurs esi danguje." Jėzus yra Dievo 
Sūnus, ir tokius santykius jis visuomet 
turėjo su Jehovu, Sutverto jum. Švent
raštis aiškiai sako, kad Jėzus buvo 
savo Tėvp bendradarbis nuo pat 
sutvėrimo;pradžios. Jis taip pat sako, 
kad Jėzus buvo "Dievo sutvėrimo 
pradžia" (Apr. 3:14). ir "pirmagimis 
pirm viso sutvėrimo." - Kol. 1:15.

Šitie tekstai parodo, kad Jėzus buvo 
tiesioginis Tėvo sutvėrimas, ir todėl 
teisingai vadinamas jo "viengimusiu 
Sūnumi." Apaštalas taip pat sako 
mums, kad Jėzus dalyvavo su savo 
Tėvu visuose tvėrimo darbuose. Jo
pasakyta: "Nes per jį sutverta visa 
danguje ir žemėje, matomi ir nemato - 
mi dalykai, ar tai sostai, ar viešpatys 
tės, ar kunigaikštystės, ar valdžios; 
visa sutverta per jį ir jam". - Kol. 
1:16 Žyd. 1:2 Jono. 1:3 Efez. 3:9.

Kitas interesingas aprašymas, kal
bantis apie tą patį dalyką, randasi 
pirmame skyriuje Jono Evangelijos. 
Čia kalbama apie Jėzų jo pirmžmogi- 
niame stovyje kaip apie Dievo " Žodį". 
Keturioliktoje eilutėje pasakyta, kad 
"Tas žodis buvo padarytas kūnu ir 
gyveno tarp mūsų." Čia pavadinimas 
"Žodis" yra išverstas iš graikų žodžio 
Logos. Senovės karaliai, kuomet 
kalbėdavo į žmones, paprastai sėdė
davo už grotų, kurių priešakyje

stovėdavo jų atstovas, kurs paskelb
davo žmonėms karaliaus pranešimą. 
Teis atstovas buvo vadineuneis logos 
arba karaliaus žodis ar kalbėtojas.

Turėdami mintyje šitą Logos titulą 
mes matome, kad jis labai gražiai 
tinka viengimusiam Dievo Sūnui. 
Biblija skelbia kad tas Logos, Dievo 
Sūnus, visados buvo ir bus Jehovos 
veikėjas. Nevien visų sutvertų dalyką 
sutvėrime, bet taip pat ir pašaukime ir 
prirengime bažnyčios šiame amžiuje ir 
didžiąjame atsteigimo darbe, kuris bus 
vykdomas tūkstantmetiniame amžiu
je. Visuose tuose Dievo darbuose tas 
mylimasis Dievo Sūnus daro savo Tėvo 
valią ir bendrai veikia su juo. 
Tūkstantmetiniame amžiuje jis skelbs 
visoms tautoms ramybę ir jie nusikals 
iš savo kalavijų žagrių ir iš savo jiečių 
pjautuvų. - Mikė jo 4:1-4; Psalmė
46:10.

Kalbėdamas apie tą garbingą nuta
rimų įvykdymą žemėje būsimuose 
amžiuose, Dievo Sūnui vadovaujant, 
Apaštalas Povilas sako: "Jis turi 
karaliauti, iki nepadės visų neprie
telių po savo kojomis. Paskučiausioj! 
neprietelė bus sunaikinta mirtis. Nes 
visa jis (Jehova) yra pavergęs po jo 
(Jėzaus) kojomis. Kada gi sako: Visa 
jam (Jėzui) pavergta, tai, be abejo, 
išskyrus tą (Jehovą), kursai visa yra 
jam (Jėzui) pavergęs. O kai visa bus 
jam pavergta, tuomet ir pats Sūnus 
pasiduos tam (Jehovai), kurs visa yra 
jam pavergęs, kad Dievas (Jehova) 
būtų viskas visame." - 1 Kor. 
15:25-28.

Mylį tiesą literatūrą gausite veltui. Rašykite: P. Rafins- 
kas, 16 Burlington St., Holland Park, Queensland .4121

A. A.
ONAI K Y Z E LIE N EI _

mirus, nuoširdžiausią užuojautą reiškiame dukroms Elenai, Albinai, 
Johanai ir sūnui Zigmui, jų šeimoms ir visiems artimiesiems.

Drauge su Jumis Jūsų giliame liūdesyje.

Cecilija Protlenė, Birutė Nagulevičienė, sūnus Kęstutis 
ir Laima Protai,
Ričardas ir Regina Purcell. Elena Badauskienė.

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

Funerals of Distinction
17 RAILWAY PDE., FAIRFIELD, N. S. W. 
Tel. 724 5408. Veikia 24 valandas per parą.

dėmesį o
Pranešame Sydnejaus lietuviams ir 

vietinių organizacijų parengimų 
vadovams, kad "Mūsų Pastogės" 
metinis balius įvyks rugsėjo mėnesį 26 
dieną.

Spaudos Sąjungos valdyba

TALKOS PASKOLOS PIGESAĖS!

Baldams, automobiliui, smulkiems reikalams... 
Asmeninės, garantuotos paskolos iki /10,000

$10,000 penkiems metams kainuos tik $58 į savaitę.

TALKOS ĮSTAIGOS VEIKIA 
LIETUVIU NAMUOSE

Adelaide - Sekmad. 1-3 vai.
Melbourne - Šeštad. 10-2, vai.

Sekmad. 1-3 vai.
Sydney - Sekmad. 2-4 vai.
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II n formacija
PERTHE

Pertho lietuvių Apylinkės metinis 
susirinkimas įvyko gegužės 29 dieną. 
Tuoj po pamaldų, Lietuvių namuose 
buvo bendri pietūs, vėliau - susirinki
mas.

Susirinkimui pirmininkavo A. Čižei- 
ka, sekretoriavo V. Radzivanas. Apie 
Apylinkės veiklą pranešimą padarė 
Pertho pirmininkas kun. dr. A. 
Savickis. Metų bėgyje, maždaug kas 
mėnesį buvo rengiami ?. 'būviai - 
minėjmai. Padaryta pora ekskursijų.

Kontrolės komisijos pranešimą pa
darė J. Petrukėnas. Knygos vedamos 
tvarkingai, išlaidos dokumentais pa
teisintos.

Daug diskusijų sukėlė "Žinučių" 
redaktoriaus pranešimas. Dėl ligos 
pats redaktorius dalyvauti negalėjo, 
jo pranešimą perskaitė prezidiumo 
pirmininkas. Jokių nutarimų tuo 
klausimu padaryta nebuvo.

Šiame susirinkime dalyvavusių buvo 
gerokai daugiau, negu pereitais me
tais.

Pasaulinė Laisvės Lyga, Baltų 
Taryba, Pavergtų Tautų Komitetas ir 
kitos organizacijos birželio 4 d., 9-12 
vai. ryto, prie automašinų parduo
tuvės Fremantle mieste suruošė 
demonstraciją. Ši parduotuvė impor
tuoja sovietų gamybos lengvas auto
mašinas ir sunkvežimius. Kalbėjęs 
demonstracijoje Petras Čekanauskas 
reporteriams paaiškino, kad tų ma
šinų dalys yra pagamintos politinių 
kalinių ir tremtinių rankomis, negau
nant už tai jokio atlyginimo. Demons
traciją filmavo televizijos stotys ir tą 
patį vakarą rodė per vakarines žinias.

Tokia pati demonstracija įvyko 
birželio 11 dieną.

Birželio 12 dieną Latvių salėje 
įvyko išvežtiesiems į Sibirą pamaldos, 
minėjimas, meninė dalis.

Sekanti radijo valandėlė bus birže
lio mėn. 28 dieną, 6. 30 vai. vakaro per 
6NR radijo stotį.

Lietuvos laisvinimo reikalams, trė
mimų minėjimo proga, aukojo - O. 
Liutikienė - $10, M.G.B. $100.

Tautos Fondo vardu, įgaliotinis 
nuoširdžiai dėkoja.

Tautos Fondas yra organizacija,tel
kianti lėšas kovai už Lietuvos laisvę,ir 
glaudžiai bendradarbiauja su Vyriau
siuoju Lietuvos Išlaisvinimo Komi
tetu.

Birželio 26 d., sekmadienį, tuoj po 
pamaldų, pensininkų ratelis ruošia 
Jonines Lietuvių namuose. Bus pietūs, 
programa ir loterija.

Kviečiame gausiai dalyvauti.

Pertho vyskupija buvo išsiuntusi 
lietuvių kapelioną kun. dr. A. Savickį į 
Kalėdų salą. Ten kunigas išbuvo dvi 
savaites. Saloje gyvenantiems laikė 
šv. Mišias, krikštijo vaikus ir atliko 
kitas bažnytines apeigas.

Aplankyti draugus į rytines valsti
jas išvyko Valė ir Julius RepševičiaL 
Jie ruošiasi apžiūrėti kalnus ir 
Australijos sostinę Canberrą.

Apylinkės valdybos iždininkas E. 
Stankevičius yra gavęs didelę, virš 
100 puslapių, kietais viršeliais, gau
siai iliustruotą knygą "Lietuvos gink
luotosios pajėgos 1918-1940". Kny
goje pateikiama daug statistinių 
davinių. Kaina 35 doleriai. Gauti tik 
trys egzemplioriai. Kas pageidauja 
įsigyti šią vertingą knygą, prašome 
kreiptis į valdybos iždininką.

Brisbane je
Birželio 5 d., sekmadienį, po 

lietuviškų pamaldų įvyko naujos 
valdybos rinkimai.

Rinkimai praėjo sklandžiai, į naują 
valdybą išrinkti ir pareigomis pasi
skirstė sekančiai:

A. Milvydas - pirmininku, R. 
Platkauskienė - vice-pirmininkė, K. 
Bagdonas - sekretorius, F. Luckienė - 
parengimų vadovė, G. Žygytė-Ralph 
- iždininkė. Kandidatais liko E. 
Klimienė ir V. Račiūnas.

į Revizijos komisiją išrinkti A. 
Perminąs, J. Kriaučiūnas ir J. Kiškū- 
nas. Garbės Teismo reikalai patikėti 
mūsų garbingam kun. dr. P. Bašinskui.

Tą pačią dieną lietuvių namus 
aplankė "Mūsų Pastogės" redaktorius 
V. Augustinavičius.

Prie pietų stalo redaktorius pasvei
kino brisbaniečius, prašė plačiau ir 
daugiau rašyti apie savo mažos 
kolonijos veiklą, apie jaunimą ir 
daugiau skaityti lietuvišką spaudą. 
Susirinkime dalyvavo svečiai iš 
Cairns, P. Baltakis su žmona.

Gegužės 29 d. susilaukėme svečių iš 
Melbourne. Pensininkų ekskursija, at
važiavusi į EXPO, apsilankė ir mūsų 
bažnyčioje, dalyvaudama pamaldose. 
Vėliau lietuvių namuose buvo suruošti 
pietūs ir pabendravimas su brisbanie- 
čiais. Mūsų namai dar nėra turėję tiek 
daug svečių, vos sutalpino virš šimto 
dalyvių. Ta pačia proga, atsilankiusi 
Krašto valdybos pirmininkė D. Baltu
tienė , pasidžiaugusi mūsų apylinkės 
tautiečių darbštumu ir sugyvenimu, 
padarė keletą pranešimų apie Krašto 
valdybos nuveiktus darbus ir ateities 
planus. Pietų metu, taip pat kalbėjo 
svečias iš Lietuvos, kuris dirba EXPO 
parodoje. Papasakojo šiek tiek apie 
Lietuvos gyvenimą ir naujų vasarvie
čių statybą tėvynėje. Atostogaujanti 
daktarė iš Lietuvos papasakojo apie 
naujus gydymo metodus. Visi šiltai 
priėmė jų žodžius. Apžiūrėję Bris
baną svečiai vėlai vakare grįžo į 
Auksinę Pakrantę.

Brisbanietė

T autini 14 šoki 14 
koncertas

Birželio 26 d. sekmadienį, 2 vai. p.p. 
Lietuvių namuose 49 Gladstone Road, 
Highghte Hill, Brisbanės tautinių 
šokių grupė rengia koncertą, kuriame

S

a

i

SYDNEJAUS LIETUVIŲ
NAMUOSE

16 -18 EAST TERRACE. BANKSTOWN. TeL 7081414.

I

TU

TREČIADIENIAIS nuo 6 v. iki 8 v. p.p. karštas patiekalasJr Salti 
užkandžiai

Kaina $5

SPAUDOS BALIUS 
rugsėjo 26 dieną šeštadienį

Primename klubo nariams, kad jau laikas susimokėti nario mokestį 
1988 - 1989 metams.

Nario mokestis $20 metams.

REMKITE LIETUVIŲ KLUBĄ IR RUOŠKITE ŠEIMYNINIUS 
PARENGIMUS LIETUVIŲ NAMUOSE - KAINOS VISIEMS 
PRIEINAMOS. LAUKIAME.

DIMM

Brisbanės lietuvių namų parengimų šeimininkės. Iš kairės: Filomena 
Luckienė, Irena Stankūnienė ir Margarita Butkienė

bus atliekama programa skirta ir EXPO pasirodymams. Kviečiame apsilankyti 
mūsų tautiečius ir kaimynus iš Auksinės Pakrantės. Tautinių Sokių grupė

Melbourne Socialinės Globos Moterų Draugija kviečia visus į 
tradicinę

JONINIŲ VAKARONĘ

birželio mėn. 25 d., šeštadienį 7 vai. vakaro Lietuvių namuose, 44 
Errol Str. Nth. Melbourne.

Nuotaikinga muzika vilios Jus šokiams, bus linksma programa, 
vertinga loterija, gardi, karšta vakarienė ir putojantis šampanas už 
Jonus ir Jones.

Bilietų kaina tik $ 8 asmeniui. Stalus užsisakyti pas V. Morkūnienę 
tel. 523-5957.

Širdingai laukiame visų mielų svečių iš arti ir toli! 
Iki malonaus pasimatymo.

Melbourne Socialinės Globos Moterų Draugijos valdyba

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

Hiblished by the Lithuanian Community Publisiiing Society Ltd. Leidėjas Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjunga 
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PRELATAS PETRAS M|BiE 
BUTKUS

Sydnėjaus 

lietuvių parapijos kapelionas, 

rašytojas ir poetas.

Sydnėjuje gyvena jau tre

čioji karta lietuvių, kuriuos 

jis krikštijo ir tuokė, ir 

kurie dainuoja jo komponuotas 

dainas.

Eilėraščiui "Ir taip pra

bėgėjau 50 metų..." kibirkštį 

davė kunigystės sukakties proga 

poetą aplankiusios mintys.

200 METŲ

BALTAODŽIŲ AUSTRALIJAI

Prieš du šimtus metų 
baltaodis, okupavęs šį žemynų, 
aboridženų gyvenimą slopino. 
Baltaodis šiandien švenčia 
sukaktį apvalią, 
sau pavergęs visą šią 
turtingą šalį.

Baltaodis, aboridženams 
atėmęs žemę, 
šiandien skurdų, puslaukinį 
jų likimą lemia.
Ilgą laiką jie maitinosi 
kengūrom, kirminais, gyvatėm, 
o šiandien jau reiškiasi 
gerokai susipratę, 
jausdamiesi su baltaisiais 
lygiateisiais, 
reikalaudami lygiom dalintis 
šio žemyno darbo vaisiais.

Šie du šimtai metų 
aboridženams - ne šventė, 
trokštant pilnateisiškai 
Australijoj gyventi. 
Ši diena jiems - atviros 
kovos pradžia, 
ką jau mato baltaodžių 
nerami valdžia.

Tūkstančiai rūsčių, juodų veidų, 
aboridženų vardu 
juodina gimtadienį šio krašto, 
trokšdami palengvint 
sunkią savo būvio naštą; 
nori tapti moderniais 
civilizacinių nuodų vergais, 
kaip ir tu čia, baltaodi, 
prieš daug metų įstrigai, 
gimto krašto negalėdamas 
užmiršti taip ilgai — -

IR TAIP PRABĖGO JAU 50 METŲ . . .

NESANČIOS SESERS ATSAKYMAS

Klausiu nesančią seserį, 
kaip nuspalvinti didmiesčio 
niūrų pavasarį?
Kaip nuspalvinti subtropinę

vasarą, 
kurią žudo kaitra

ir sausra.
Kaip nuspalvinti

nūdienį,
melancholiškai

vienišą rudenį?
Tolimai artima

ir žiema--------
Ak, deja, 
kaip nuspalvinti ir ją?

Ir per tūkstančius mylių 
atsako man sesė:

P

Ritas kaip bangos gyvenimo dienos,
Putodamos vilnys skalauja krantus...
Idealas kaip žydras dangus sužavėjo - 
Aukot Kristui jaunystę - pamilt Jo siekimus!

Vis atminty ta šventoji Velykų savaitė,
Kai skambėjo varpai ir Telšių ir Nemakščių,
- Kunigystės šventinimais paženklino Vyskupas Staugaitis -
Kad apaštalu būčiau Valančiaus ir Kražių žemaičiams...

Rodos mes ne levitai, o lyg karaliūnai,
Su moksleivių pulkais,, žengiant maršu jaunystės,
- Mes vadai ateities - atgimimui Tėvynės, 
Kilniu ryžtu: visa atnaujinti Kristuje!

Bet audros įtūžę iš Vakarų ir Rytų,
Sudaužė tą viziją šviesią tarsi langą seklyčios -
Vėl vergijoj baisioj sudejavo tauta, 
Žuvo laisvė - griuvo bokštas Nemakščių bažnyčios!

Daug metų jau čia - kur Australijos žalsvi eukaliptai...
Ir tie plotai išdeginti saulės spigios...
Ar jūs galite jaust: ką reiškia tėvynę palikti, 
Ir tą skausmą, kai žemės gimtosios ilgu?

Pro audras, pro negandas, vis priešui šnairuojant,
Nuostabioji Ranka vedė Kristaus globos!
Širdyje vis Tėvynės pašvaistei žėruojant -
Šiandien miela pažvelgti į tai atgalios...

Ačiū Jums, Broliai likimo - saugiam Dievo delne, 
Kurie stovėjot tvirti, lyg bažnyčios kolonos!
Ačiū už darbą, aukas - širdį švelnią -
Te vainikan supins, kaip gėles pabaigtuvių atkalnėj...

NEMAKŠČIŲ PARAPIJOS ŠV. TREJYBĖS BAŽNYČIA

Šiais metais poetas Juozas Mikštas atšventė savo 75-metį. 

Ankstyvaisiais kūrimosi metais jis buvo pirmasis iš 

poetų, pasirodęs naujai atsiradusios lietuviškos spaudos 

puslapiuose Australijoje.

Daug skirtingų spalvų 
mudu rasim 
jei auginsim palangėj 

žalias 
margažiedes gėles. 
Ir viduj namo mėgstu, 

myliu 
daug spalvingų gėlių. 
Kaip gaivu, kaip žavu, 
tiek daug matant gyvų,

žiedadulkėm apsunkusių 
gražių spalvų!

Per visus mūsų metų laikus 
su gėlėm gyvenimas bus 
mielas, jaukus.
Pabandyk ir tu, brolužėli, 
auginti gėles, 
kai takai gimtinėn 
jau seniai užžėlė.
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MARIJA

BEDUGNĖ

ALBINAS ŠURNA : "PAGARBA GAMTAI" / FOTOGRAFIJA

Australijoj gimusios kartos poete. 
* Poeziją spausdino MŪSŲ PASTOGĖJE, 

MŪSŲ VYTYJE ir angliškoje periodikoje

ŠIANDIEN TIK SPALVOS

Guliu žolėj, man saulė glosto veidą, 
rankoje nuskinta gėlė 
ryškiai raudona, šilkinė.
Kobalto dangus apglėbęs žemę.
Šypsausi per margą kaleidoskopą.
Ant tingaus kelio paspirtas akmenėlis 
pažadina saulę iš pakelės ramunių. 
Akacijos skleidžia auksinį kvapą 
per šiltą vidurdienio tylą.
Juoda katė, ant violetinės uolos užsnūdus, 
negirdi safroninio vapsvos dūzgesio 
apstulbus, kaip ir aš, 
dainuojančia šviesa.

Mano drabužis lengvo rūko, 
vėjas jį kiaurai perpučia 
ir juokiasi iš memo vargano nuogumo; 
be paliovos draskydamas 
kartoja man, kartoja ir kartoja, 
kad aš tik niekas, 
tik tuštuma mėlyna 
tarp dviejų milžinų kalnų.

BARONAITE-GRĖBLIVNIENĖ

Kelionė
į Ameriką 

mokyti 
tautinių šokiu.

1939 metais Neu Yorke įvyko 
Pasaulinė paroda, kurioje buvo ir 
Lietuvos paviljonas. Kiekviena pa
rodoj dalyvaujanti tauta, jai. 
skirtą dieną, pasirodė su programa. 
Lietuvai buvo paskirta rugsėjo 
dešimtoji.

Amerikos lietuvių komitetas 
New Yorke nutarė, kad lietuviai pa
sirodys su choru bei tautiniais 
Sakiais. Tam tikslui reikėjo gerai 
pasiruoSti. Tautinių Šokių organi
zavimui ir pravedimui iŠ Lietuvos 
buvo pakviesta prie Vytauto Didžiojo 
universiteto prijungtų Fizinio 
auklėjimo kursų mokytoja, šokėja ir 
tautinių Šokių Žinovė Marytė 
Baronaitė.

šiandien p. Marytė gyvena 
Adelaidėje. Apie savo atmintiną ke
lionę i prieškarinę Ameriką ji 
parašė prisiminimus. Iš jų spausdi
name sekančias ištraukas.

Man atvažiavus į New Y orką 
lietuvių spaudos puslapiuose buvo 
įdėta žinia, paaiškinant kokiu tikslu 
esu atvykusi. Kaip matant pradėjo 
ateiti žinios, adresai, pranešimai 
telefonu kur ir kas nori mūsų šokių 
išmokti.

"LENCIŪGĖLIS". (Iš d.į k.}: 
Liudas Sagys, J.Viliūnienė, 
L.Milvydienėį E.Stempužienė, 
A.Stempužienė.

Marytė Baronaitė (deŠ.)

Darbą pradėjau su Lilės Stilsonaitės 
grupe ir su kun. Pakalnio vedamos 
pradžios mokyklos mokiniais Brook- 
lyne. Po susipažinimo su tomis 
grupėmis skubėjau į Bostoną pas 
gimines . . . Mamytės seserys, tetos 
Marija Gorskienė, Elzbieta Rimkienė, 
Marytė Geistoraitienė buvo tos, 
kurios padėjo savo sesei Petrutei 
Lietuvoje mane išauginti ir "pastatyti 
ant kojų". Susitikimai su giminėmis 
man buvo labai brangūs.

Vieną sykį buvau bostoniečių 
pakviesta atvykti į gegužinę

pikniką. Važiuojant su tetomis ir jų 
šeimomis, dažnai sustodavom. Keliau
jančių buvo daug. Prie vienos mašinos, 
užgirdau: "Ogi važiuojam į pikniką 
pasižiūrėt mergos iš Lietuvos!" "Tai 
va, ji čia sėdi." "Vaje, kokia kūda, ont 
pietur atrodo stora; Marjonel, nupe
nėk tu ją..."

Nuvykus į vietą, pikniko vadovas 
pranešė apie mano atvykimą ir, 
pristatęs per garsiakalbį, paprašė 
mane tarti žodį. Sveikindama suva
žiavusius, išdrožiau linksmą kalbą. 
Užbaigdama pasiūliau, jei atsirastų 

norinčių, pašokti taip, kaip dabar 
Lietuvos kaimuose šokama: "Vis po 
du, vis po du stot į ratą!" Ale ir didelis 
susidarė ratas; seni, jauni ir vaikai, 
visi norėjo šokti. įėjus į rato vidurį 
judesių paaiškinimui pakviečiau sau į 
porą vieną už rato stovintį vyrą. 
Vyras aukštas, kepurėtas, ilgaūsis, 
apsidžiaugęs atėjo. Pradėjus visiems 
eiti ratu, paaiškinau ką reikia daryti - 
dabar taip, o dabar taip! Stabtelėjus 
paaiškinti sekantį judesį, girdžiu viena 
moteris garsiai sako: "Tai ką atėjai 
čia mano žmogų iš panosės vilioti..." 
Aš norėjau pradėti kvatoti, bet, 
pamačius jos piktą veidą, pasikviečiau 
pusbrolį ir linksmai pravedžiau "Suk, 
suk rateli" ir ragučių polką. Šokėjai 
nenorėjo skirstytis, senieji kartojo: 
Taip kaip Lietuvoje, alia visai taip, 
kaip šokom jauni . . .

* * «

Panašiai vyko ir kitose vietose; 
linksmoj nuotaikoj tarus žodį išjudin - 
davau susirinkusius, prisitaikydama 
prie jų jaunystės laikų skonio.
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AKTUALUS KULTŪRINIAI KLAUSIMAI
JURGIS JANAVIČIUS

Šiandien, praėjus keturiasdešimt 
su viršum metų po pirmųjų pokario 
lietuvių emigrantų atvykimo Austra
lijon, norėtųsi iškelti sekančius kul
tūriniai aktualius klausimus:

Kiek iŠ viso lietuvių atvyko 
Australijon? Ar buvo imtasi sudaryti 
chronologišką atvykusiųjų sąvadą?

Ar kas nors pradėjo sudaryti 
fotografinės dokumentacijos rinkinį 
apie lietuvių kūrimąsi šiame konti
nente?

Kaip numatoma tvarkyti ir tolimes
nei ateičiai išsaugoti bendruomenių 
centruose ir privačiuose namuose 
susikaupusį kultūrinį ir istorinį lobyną, 
atspindintį lietuvių gyvenimą Austra
lijoj nuo pirmųjų emigrantų atvykimo 
iki šios dienos?

Įdomu būtų išgirsti pasisakymus 
šiais klausimais • iš mūsų skaitytojų.

Melbourno lietuvių bibliotekos ve
dėjas, poetas Juozas Mikštas, viename 
iš savo laiškų rašo sekančiai:

’Jei prieš 9 metus, imdamasis 
tvarkyti Melbourno lietuvių ir ALF

Šaltinių biblioteką, būčiau kvaršinęs 
savo migreninę galvelę ar 
’bendruomeninės bibliotekos išsaugos 
savo kultūrinį lobyną* pamestinukuose 
archyvuose, kuriems būtinos kvalifi
kuotos auklės, tai dar ir dabar visa toji 
Melbourno lietuvių biblioteka būtų 
sumesta bet kaip į niekam nereika
lingų patalpų kampus, ir Sydnėjaus 
biblioteka savo metu nebūtų turėjusi 
progos ją vadinti 'Mikšto išpūstu muilo 
burbulu*. Žmogus, statydamasis namą 
ar kurdamas šeimą, ar galvoja, kas iš 
to visko gausis, kai jis pats jau seniai 
bus pakratęs kojas? Jei ir galvoja, tai 
tas jo galvojimas vargu ar turi 
reikšmės tolimesnei ateičiai. Dažnai 
ištisos tautos ar atskiros bendruo
menės aklai brenda į savo likimą. 
Spauda, dažnai iš degtuko priskal- 
dydama vežimus, visa tai liaupsina ar 
kritikuoja, bet pats gyvenimas dažnai 
į tai žiūri pro pirštus ir toliau savo 
nosies nemato."

ADOLFAS VAIČAITIS: (16 ciklo "Jis ir ji") / GRAFIKA

New Torkas, 1939, rugsėjo 10 d.
Maryte Baronaitė ir Lilė Stilsonaitė 
žygiuoja eisenos priekyje.

Grįžus į New Yorką, radau naujų 
kvietimų. Vykau į Marpeth, New 
Yorko priemiestį, kur seselės panoro 
pramokti lietuviškų šokių misijų 
tikslams. Seselės šoko stebėtinai 
lengvai ir grakščiai, nors ir vienuolių 
rūbuose. Kokiu džiaugsmu spindėjo jų 
akys atliekant Kalvelį, Blezdingėlę, 
stilizuotą ratelį "Pučia vėjas" . . .

Sekančią dieną vykau į Newark, New 
Jersey, kur radau laukiančią lietuvių 
mokyklos mokytoją su mokyklinio 
amžiaus vaikų grupe.

Ir taip pasipylė posėdžiai, pasi
tarimai, prisistatymai. .. kalbėdavau, 
pasakodavau apie tuometinį gyvenimą 
Lietuvoje, atsakinėdavau į klausi
mus. Žinoma, gaudžiau kiekvieną 
momentą nudrožti į Lietuvos pavil
joną, kur sutikdavau daug naujų 
pažįstamų.

Į konsulatą dažnokai atvykdavo 
žmonių, norinčių asmeniškai susipa
žinti, pasikalbėti apie Lietuvą, suži
noti kaip gyvena žmonės kaime ir pan. 
Už tuos pasikalbėjimus siūlydavo 
pinigų (toks buvo paprotys), stebėda
vosi, o kai kurie neLužsigaudavo, kad 
atsisakau užmokesčio. Paaiškinda
vau, kad į Ameriką atvykau ne 
bizniauti . . .

» * *
Bedirbant su šokėjais New Yorko 

apylinkėse, atėjo laiškas iš Vašing
tono - ministeris P. Žadeikis kviečia 
atvykti "prisistatyti” į atstovybę. 
Vykom su p. Regina Budriene. Buvom 
labai šiltai priimtos. Vakarienėje, 
mūsų atvykimo proga, dalyvavo 
kviestiniai kitų tautų konsulai. Su
pažindinau juos su mūsų tautiniais 
rūbais, kuriuos vilkėjau. Teko apibū
dinti ir mūsų šokius, pademonstruoti 
(po vakarienės) charakteringus žings
nius, pašokti solo. Po manęs Jugosla
vijos konsulas parodė jų šokių 
žingsnius . . .

* * *

Čikaga! Taip daug girdėta apie ją 
-Lietuvoj. Darbo čia buvo daug. 

Įvairios grupės, klubai, organizacijos, 
chorai, studentai - visi norėjo 
pramokti šokių. Aptarus su p.p. 
Daužvardžiais programą, pirmiausiai 
pradėjau mokyti Kazimieriečių kole
gijos mokines. Jos jau turėjo įsigijusios 
škotiško braižo sijonėlius, juodo 
aksomo kiklikus, karolius ir skrybėles 
(turiu nuotraukų).

Atvykus birželio mėnesį atsidūriau 
Čikagoj piknikų laikotarpyje. Reikėjo 
visur dalyvauti, nes laikraščiuose jau 
buvo parašyta, kad "Marė Baronaitė’ 
dalyvaus. Viename iš jų korespon
dentas rašė: ’Radau Marę mokant 
Birutės choristus . . . bent sykį 
atsiųsta iš Lietuvos fizinės kultūros 
artistė, nes visokie profesoriai, moky
tojai jau pusėtinai nusibodę, ypač 
jaunimas jų nepaisęs." Konsulas 
supažindino mane su Vytautu Belia- 
jum, kuris pakvietė per Jonynes 
pasižiūrėti jo darbo. Su savo grupe jis 
atvažiavo į Jonines su dideliu, šieno 
prikrautu vežimu, nuo kurio šokėjai, 
kaip žvirbliai nušoko žemyn su 
grėbliais ir dalgėmis. Sekė dainos, 
šokiai aplink laužą ir per jį. Vytas 
Beliajus savo darbu Amerikoj yra 
užsitarnavęs aukštos pagarbos lie
tuvių ir amerikonų tarpe.

Teko pabendrauti, pasikalbėti su 
lietuviais studentais. Jie domėjosi 
Lietuvos universitetais, studentišku 
gyvenimu, miesto ir kaimo papročiais, 
dainom, šokiais. Džiaugėsi galį su
prasti mano kalbą, nors ir sunkiai. 
Raginau atvykti į Lietuvą susipažinti 
su mergaitėm. Jie sakėsi esą trečios - 
ketvirtos kartos Amerikos lietuviai. 
Gyriau juos lietuvių kalbos mokėjimu, 
sakiau: kol dar mokat ir suprantat 
tėvų - senelių kalbą, esate lietuviai.

* * *

New Yorke, artinantis numatytai 
šventei, skubėjau apskrieti visas 
pramokytas grupes, dirbančias iš
rinktų vadovų priežiūroj. Radau jas 
gana dailiai susišokusias, ir vaikus ir 
suaugusius.

Rugsėjo pirmoji, atnešusi tą baisią 
žinią - karas!, visus labai pritrenkė. 
Bet raminausi, karas ne Lietuvoj, kas 
man rūpi, o rugsėjo 10 d. jau čia pat!

Ankstyvą rytą šokėjai rinkosi prie 
Lietuvos paviljono, kaip buvo numa
tyta. Bet ne visos grupės suvažiavo. 
E, galvoju sau, Maryt nesikarščiuok, 
keisk išdėstymo planą - būk rami. 
Taigi, būk rami, o kai pamačiau 
atbėgantį dirigento J. Žilevičiaus 
padėjėją pranešti, kad repeticijai 
paskirta tik 35 minutės, supratau, kad 
viena bėda, ne bėda... Ir tikrai, ateina 
vienos grupės vadovė ir pareiškia, kad 
Blezdingėlę jos grupė nusprendė šokti 
pati viena. Jei aš nesutinku, jos 
pasirodyme nedalyvaus. Šios vadovės 
užsispyrimas atėmė kelias minutes 
brangaus laiko, bet, pasitarusios, 
radom modus vivendi - grupė atsistojo 
pačiam prieky ir mes paskelbėm kas ir 
iš kur čia priekyje stovi. Ačiū Dievui 
spėjom surepetuoti įėjimus, vietų 
užėmimus, šokius ir užbaigą.

Pasirodymo metu broliai Motuzai 
filmavo atskirus momentus. Programa 
užsibaigė eisena. Prieky ėjo vėliavos, 
šokėjai ir plakatai. Broliams Motu
zams filmuojant, orkestrams grojant, 
žygiavom linksmai lengvo lietučio 
pakrapinami. Lilė Stilsonaitė ir aš 
ėjom pirmosios. Eisena gavosi ilga, 
ilga - šešios grupės šokėjų, choristų 
3000, merginos tautiniais rūbais, 
žiūrovų daugybė, įspūdinga. . .

Po programos mane apspito nežmo
niškai daug žmonių. Daug kolonijų 
kvietė aplankyti mokyti šokių. Džiau
gėsi programa, grožėjosi tautiniais 
rūbais, iškilmingų šventės atidarymu. 
Sužinoję, kad neliksiu Amerikoje, 
mėgino prikalbėti pasilikti. Vieni 
piršliavo, kiti gąsdino karu Europoje, 
sakė, kad Lietuvos aš nebepasieksiu..
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A. Gabas "Ankstyvąją metu, albumui" 
atsiuntė lai Aką ir nuotrauką apie 
kontraktinį, darbą Tasmanijoj.
Jis rašo:

Į Tasmaniją atvykome 1947 m., 
lapkričio 27 d. amerikonų laivu "USS 
General Heinzelman".

Nusiųsti į salos Siaurės vakarus 
kirtom medžius, statėme tiltus, ke
lius... Mus tada globojo "Electrolytic 
Zinc Company".

Po metų miSke buvome atleisti nuo 
kontrakto, persikėlėm į Hobartą. Bet 
kai kurie liko Rosebery, El. Zinc Co. 
kasyklose dirbti po žeme, nes ten 
gerai mokėjo.

A. Gabas šiandien gyvena Melbourne.

1
19 4 8

III Pirmieji pokario lietuviai 
į [ s; Tasmanijoje

(1) Gręžiką (diamond 
stovykla šiaurė

(2) Kelią statyba

Traukinėlis į Roseberry

Gabas darbo aprangoje

I Baltic, Rushnen City stoty, 
laukiame traukinio į Rose
berry. Antras iš kairės: 
K. Mašlauskas, šalia jo 
Paškevičius, užpakalyje 

blonskis ir A. Gabas

0 N V T Ė M A K S V Z T I E N Ė■■■■■
Pasisvečiavę Limoje, keliaujame toliau.Andų 

kalnų viršūnės pasipuošę sniego kepurėmis. Patys 
kalnai pliki, jokios augmenijos, tik juodos uolos - 
labai niūru. Lėktuvas nepakilo aukščiau kalnų 
viršūnių; nes skrendam tarpukalniais.

Dar prieš pietus pasiekiam Puno miestų, ant 
Titikakos ežero kranto, 16,000 pėdų aukštumoje; 
oras gana skystas. Viešbučio savininkas mus 
pasitinka su stiklu Peru tautinio gėrimo, 'pisco 
sour*. Mieste viskas rudos spalvos - moliu drėbti 
namai, gyvuliai ir žmonės. Žmonės mažo ūgio, 
ilganosiai. Moterys tamsios, su kasom ir juodais 
cilindrais, dėvi po keletą plačių sijonų, ant 
pečių, drobulėje neša prekes pardavimui. Tarp 
prekių tupi kūdikiai su tokiom pat skrybėlėm - 
cilindrais. Salta, nors pats vidurvasaris.

Po pietų važiuojam pažiūrėti Titikakos ežere 
"plaukiojančių salų". Indėnai jas padaro iš 
surištų nendrių. Išlipome vienoj iš salų, kur 
gyvena penkios šeimos. Vyrai žvejoja, moterys 
audžia, siuvinėja, mezgia, džiovina žuvis, augina 
bulves; žemę atsineša iš kranto. Vaikai plaukia į 
mokyklą laiveliais. Vaikščiojant nesaugu; pakilus 
mažiausiam vėjeliui, , rodos, apsivers ir namai ir 
visa sala. Salų indėnų gyvenimas labai vargingas, 
bet persikelti į sausumą jie nenori.

Kitą rytą, saulei tekant, mes jau traukinyje 
pakeliui t buvusią inkų sostinę Kusko. Riedam 
kalnų papėdėmis. Skurdi žolė, lamų ir alpakų 
kaimenės. Geležinkelis raitosi paupiu. Vaizdai 
staigiai keičiasi. Inkų laikais pastatytos terasos, 
senas tiltas... Šešėliai ilgėja, keičiasi spalvos. Ant

Svečiuose pas INKUS
(1987 m. Onutė ir Juozas Maksvyčiai apkeliavo dalį 
Pietą Amerikos žemyno. Aplankė Braziliją, Uragvają, 
Argentiną, Peru. Kelionė buvo turtinga įspūdžiais. 
Onutė vedė užrašus ir padarė daug nuotrauką. Štai 
keletas fragmentą iŠ Makėvyčią apsilankymo senojoj 
iriką sostinėje Maču Piku.)

viršūnių sniego mažiau, vietovės tirščiau 
apgyventos, mažiau tuščių, apleistų namų. 
Pasirodo, indėnai apleidžia namus, kai šeimoje 
kas miršta. Už keletos kilometrų jie pasistato 
naują namą. Artėjant prie Kusko, moterų sijonai 
darosi spalvotesni, daugiau raudonos spalvos, 
liemenės šviesesnės, skrybėlės plokštesnės, 
matosi baltų cilindrų. Tai inkų įtaka. Skarų 
raštai panašūs į lietuviškus, juostos audžiamos 
kaip pas mus, prisirišant prie juosmens; kitas 
juostos galas pritvirtintas prie žemėn įsmeigto 
baslio. Kaimų gyventojai yra ųuechua indėnų 
genties, kalba inkų kalba, katalikai, bet palaiko 
ir seną tikėjimą. Kryžius - katalikų ženklas, , 
kryžius ir šalia jo jautis, tai ženklas jungtinio 
katalikų ir inkų tikėjimo. Tokie ženklai pritaisyti 
prie stogų.
Laukuose moterys gano ožkas, alpakas, lamas, o 

kartais ir kiaules. Jas laiko pasiturintys. 
Berniukai dirba laukuose kartu su vyrais. Žemė 
dirbama kojiniu plūgu, panašiu į ilgą špatą, 
užsilikusiu dar iš inkų laikų. Alpaka auginama dėl 
jos šilkinės vilnos ir mėsos, bet lama, tai Pietų 
Amerikos kupranugaris - naštų nešėjas, o kartu 
indėnų bendrakeleivis, draugas.

Saulei nusileidus pasiekėm Kusko, Miesto 
katedra stovi ant senų inkų rūmų mūrų, katedros 
varpas išlietas iš aukso, sidabro ir vario, pagrobto 
iš inkų karališko iždo. Didysis altorius apdengtas 
sidabro lakštu, katedros sienas puošia keturi 
šimtai paveikslų. įdomūs yra katedroje kabančios 
"Paskutinės vakarienės" įvaizdžių prisitaikymas 
prie vietinių papročių: vietoje duonos ant 
vakarienės stalo guli, aukštyn pastačius kojas, 
kepta jūrų kiaulytė, Kusko indėnų skanėstas.

(Tęsinys sekančiame numeryje)
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