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Gegužės 10 dieną Jungtinių Ameri
kos Valstybių valstybės sekretorius 
James Baker, dviejų dienų vizitui, 
atvyko į Maskvą.

Tai pirmasis oficialus dviejų šalių 
atstovų susitikimas, Jungtinių Ameri
kos Valstybių prezidentu išrinkus G. 
Bush.

Tiesiai iš aeorodromo J. Baker 
(vyko pasitarimas su Sovietų Sąjungos 
užsienio reikalų ministru E. Ševarna- 
dze. Pasitarime buvo kalbama ginkla
vimosi kontrolės, žmogaus teisių, 
teritorinių konfliktų ir bendravimo 
klausimais.

Maskvai šiuo metu ypatingai aktua
lu žinoti, kokios krypties tarptautinę 
politiką žada vesti naujasis Amerikos 
prezidentas. J. Baker susitikime 
pareiškė, kad Amerika siekia suakty
vinti bendravimą, siekiant geresnių ir 
progresyvių rezultatų.

Jau du dešimtmečius Amerika 
bandė atstatyti taikius santykius 
Viduriniųjų Rytų šalyse, Izraelio - 
palestiniečių konflikte visu šimtu 
procentų palaikydama Izraelio pusę. 
Gi naujasis Jungtinių Amerikos Vals
tybių prezidentas G. Bush ėmėsi 
raginti Izraelio vyriausybę daryti 
nuolaidas savo politikoje, pradėti 
derybas su palestiniečiais. Sakoma, 
kad ir J. Baker misija Maskvoje - 
įtakos darymas, kad Sovietų Sąjunga 
prisidėtų prie taikos įgyvendinimo 
šiame Viduriniųjų Rytų regione. 
Norima taikiai derinti santykius su 
Palestinos Išlaisvinimo Organizacija 
(PLO), kurios vadas Yasser Arafat 
pripažino Izraelio ir palestiniečių 
dialogo galimumą. Yasser Arafat 
išreiškia nuomonę, kad paskutiniuoju 
metu atnaujinti Izraelio ir Sovietų 
Sąjungos diplomatiniai ryšiai teikia 
vilčių, jog Jungtinės Amerikos Vals
tybės Ir Sovietų Sąjunga, vadovauja
ma M. Gorbačiovo, padės baigti 
žmonių žudymą žydų užimtose teri
torijose.

Pastaruoju metu Izraelis sumažino 
savo kariuomenę jų užimtose West 
Bank ir Gaza srityse, sušvelnino savo 
taktiką malšinant arabų kovotojus už 
laisvę. Izraelio ministras pirmininkas 
Yitzak Shamir padėjo vainiką garbei 
16.740 karių žuvusių Izraelio karuo
se.

Tačiau atrodo, kad be problemų 
Viduriniuose Rytuose, Sovietų Sąjun
ga turi pakankamai rūpesčių tiek savo 
viduje tiek ir santykiuose su kitais

M. Gorbačiovas ir Deng Xiaoping vaišių metu.

BĖG YJE

kraštais. Paryžiuje sovietų disidentas 
Vladimir Bukovsky pareiškė, kad 
prezidentas G. Bush nuolaidesnis už 
R. Reagan, tačiau Vakarų šalių 
vadovai neturėtų pamiršti, kad nežiū
rint M. Gorbačiovo pradėtų ir jau 
ketvertą metų trunkančių reformų, 
"perestroika" neatnešė jokių radika
lesnių permainų Sovietų Sąjungos 
gyvenime, šalies ekonomika katastro
fiškai krenta ir krenta, respublikų 
gyventojų tarpe kyla vis didesnis ir 
didesnis nepasitenkinimas esama poli
tine ir ekonomine sistema. Ir nors 
Vakarų šalys vis dar tiki padėties 
pagerėjimu, Vakarams reikėtų ak
tyviau remti okupuotų kraštų tautas 
jų nepriklausomybės ir laisvės sie
kiuose, kas, deja, yra priešinga 
Kremliaus politikai.
Tris dešimtis metų tarp dviejų 

didžiausių valstybių, turinčių galin
giausias karines pajėgas komunis
tinėje sistemoje - Kinijos ir Sovietų 
Sąjungos, vyko ginklavimosi ir pasi
ruošimo karui lenktyniavimas. Abiejo
se šių valstybių sienos pusėse, 
karinėje parengtyje stovėjo tūkstan
tinės kariuomenės daliniai ir milžiniški 
ginklų kiekiai. Pasaulis vis dar 
prisimena, kai 1969 metais Kinijos 
vadovui Mao paskelbus Kultūrinę 
revoliuciją, su tikslu sunaikinti sovie
tus ir pasienyje vykstant susirėmi
mams, karas atrodė neišvengiamas. 
Karas tada neįvyko, bet santykiai taip 
pat nepasitaisė. Ir štai gegužės 14 
dieną M. Gorbačiovas, nuvykęs į 
Kiniją, ištiesė draugišką ranką kinų 
lyderiui Deng Xiaoping. Keturias 
dienas M. Gorbačiovui išbuvus sve
čiuose, pagal Kinijos vicepremjero Wu 
Xuegian pasisakymą, abiems pusėms 
rūpimi klausimai šiame susitikime 
išspręsti nebus. M. Gorbačiovas pir
masis Sovietų Sąjungos vyriausybės 
vadovas apsilankęs Kinijoje nuo 1959 
metų, kuomet su Mao Zedong tarėsi 
Nikita Chruščiovas. Manoma, kad M. 
Gorbačiovas parodęs tokį gražų ir 
draugišką žestą Kinijos vadovams, 
savo vizitu atnaujins kažkada turėtus 
gerus santykius tarp šių dviejų šalių. 
Susitikimo metu, M. Gorbačiovas 
pažadėjo atitraukti 9000 karių iš 
Mongolijos teritorijos ir 200.000 karių 
iš bendro 500.000 karinio kontingento 
sukoncentruoto prie Kinijos sienos. 
Kinija, iš savo pusės, pažadėjo 
atitraukti 300.000 karių iš bendro 63 
divizijų, kas sudaro 800.000 karių,
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Kaune įsisteigė Romo Kalantos įamžinimo frontas. Šio susivienijimo 
pagrindiniai tikslai yra - užbaigti Romo Kalantos kapo sutvarkymą, 
reikalauti, kad Kauno miesto Muzikinio Teatro sodelis, kuriame protes
tuodamas prieš Lietuvos okupaciją, jaunasis moksleivis susidegino, būtų 
(teisintas Romo Kalantos vardu, kad jo vardu būtų pavadinta taip pat 
dabartinė Panerių gatvė, kurioje jis gyveno ir Kauno 18 - ji vidurinė 
mokykla, kurioje mokėsi, kad susideginimo vietoje būtų pastatytas akme
ninis ugnies aukuras, simbolizuojantis moksleivio susideginimo priežastis. 
Romo Kalantos įamžinimo frontas taip pat sieks, kad būtų sudaryta 
valdžios, Persitvarkymo Sąjūdžio ir kitų judėjimų atstovų komisija ano meto 
įvykiams objektyviai įvertinti ir pasirūpinti aukų reabilitacija ir patirtų 
materialinių bei moralinių skriaudų kompensacija. Naujai įsikūręs frontas 
taip pat numato rinkti su 1972 metų įvykiu susijusią dokumentinę medžiagą 
ir ją atspausdinti atskira knyga. Romo Kalantos įamžinimo frontas, 
balandžio mėnesio pradžioje numatė surengti pirmąjį mitingą.

skaičiaus. Spėjama, kad pirmame 
abiejų šalių susitikime nebus svarsto
mas kitas, nemažiau opus, klausimas 
apie Kinijos žemių grąžinimą, kurias 
Maskva prisijungė prie Sibiro, kas 
siekia 2.6 milijono kvadratinių kilo
metrų.

AUSTRALIJA

Tasmanijos parlamento rinkimuose 
pirmą kartą penkias vietas parlamen
te laimėjo žalieji ir nepartiniai. 
Valdančioji liberalų partija laimėjo 17 
vietų, darbiečių 13 vietų. Galutiniai 
rinkimų rezultatai spaudoje bus 
paskelbti tik po dviejų savaičių. 
Liberalų partijos lyderis Gray tikisi 
likti premjero poste dar keturiems 
metams..

*
Australijos liberalų partijoje, po 

buvusio lyderio J. Howardo pašalini
mo, vėl kilo nauja nesutarimų banga.

Išaiškėjo, kad keli partijos atstovai 
parlamente, pašalinimą ruošė jau prieš 
keletą mėnesių. Visos šio sąmokslo 
paslaptys buvo aiškinamos ir aptari-' 
nėjamos televizijoje. Blogiausia yra 
tai, kad liberalų partijos atstovai 
parlamente prisipažino davę melagin
gus pranešimus spaudai.

»
Australijos Lietuvių Bendruomenės 

Krašto valdyba raštu pasveikino 
naujai išrinktą liberalų partijos ir 
opozicijos lyderį Andrew Peacock ir 
naują nacionalinės partijos lyderį V. 
Blunt. ,, .
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VAKARU VOKIETIJOS POLITIKA

Vakarų Vokietija, galima sakyti, 
išsigelbėjo nuo sovietų invazijos dėka 
NATO, kuriam priklauso Šiaurės 
Amerika su savo atomine jėga ir 
beveik pusmilijonine armija Europoje. 
Greitai Vokietija tapo stipriausia 
NATO organizacijos militarinė jėga ir 
kartu tvirčiausiai nusistačiusi prieš 
Sovietų Sąjungos galimą mėginimą 
užimti ir suskaldyti vakarų Europą. 
Bet paskutiniu metu yra pastebimas 
žymus jos politikos pasikeitimas.

Vakarų Vokietija buvo viena iš 
pirmųjų demokratinių kraštų, davusi 
trijų bilijonų paskolą gorbačiovinei 
Sovietų Sąjungai. Keletas svarbių 
vokiečių firmų ruošiasi statyti rusams 
modernias įmones. Nors dabar Vakarų 
Vokietija eksportuoja į Sovietų Są
jungą tik už devynis bilijonus dolerių, 
bet ši suma galėtų pakilti, jei Rusijai 
pasisektų "perestroikos" reformos ir 
ji sustiprėtų ekonominiai. Veik visa 
sovietų industrija turėtų būti sumo
derninta. Geriausi kandidatai tam 
kaip tik yra vokiečiai. Tai gerai žino 
abi pusės. Maskva labai norėtų 
patraukti Vakarų Vokietiją į savo 
pusę, ir taip ne tik išardyti NATO, bet 
ir atsiekti amerikiečių kariuomenės 
atitraukimo iš Vakarų Europos. Kai 
NATO karo ekspertai nutarė sumo
derninti baigiančias rūdyti atomines, 
trumpos distancijos raketas "Lance", 
Vakarų Vokietijos kancleris H. Kohl 
nemaloniai nustebino savo sąjunginin
kus, griežtai pasisakydamas prieš šį 
planą. Nepavyko jo perkalbėti nei 
Margaret Thatcher, o prezidentas 
Bush nedviprasmiškai perspėjo Vaka
rų Vokietiją, dėl jos minėto pasi
priešinimo Vakarų Europos apsaugos 
sustiprinimui.

Trumpos distancijos atominės ra
ketos liko vienintelis atominis ginklas, 
kuris gali atbaidyti sovietus, nuo bet 
kokios Vakarų Europos invazijos, 
nežiūrint Varšuvos pakto didelės 
tankų, lėktuvų, artilerijos ir karių 
skaičiaus persvaros.

Yra tiesa, kad atominiai trumpos 
distancijos ginklai sulygintų Vokietiją 
su žeme. Tik nereikia pamiršti, kad 

Avyžius balsuoja už partijos 
kumštį

Lietuvoje siaučia stalinistai, prisi
taikėliai, maksimalistai, mafiozai ir 
cenzoriai. Jie yra susitelkę Sąjūdžio 
vadovybėje bei " Literatūros ir Meno" 
redakcijoje. Jų aukos yra "blaiviai 
galvojantys ir patriotiškai nusiteikę 
lietuviai", ištikimai sekantys partijos 
vadovybę.

Ar čia cituojame "Jedinstvo" pam
fletą, "Šluotos" feljetoną? Ne, taip 
kovo 17 dienos "Tiesoje" kalbėjo 
rašytojas Jonas Avyžius. Lietuvoje 
dar neatslūgus pasipiktinimui Lietu
vos komunistų partijos centro komi
teto plenumo "deržimordiška" dema
gogija, tramdymo ir cenzūros reikala
vimais, J. Avyžius - pirmas toks 
lietuvis rašytojas - pasiskelbė prita
riąs plenume išreikštam padėties 
vertinimui. Netrukus prie jo prisidėjo 
ir Juozas Baltušis.

Kokia keista santuoka! Kas pastū
mė Avyžių apglėbti Joną Gurecką bei 
Juozą Kuolelį ir išlieti kibirą tulžies 
ant savo kolegų rašytojų bei intelek
tualų, ant visos Sąjūdyje ir " Literatū
roje ir Mene” bei kituose leidiniuose 
susibūrusios lietuvių kūrybinės inteli
gentijos, kuri su tokiu pasišventimu 
žadina tautą ir padeda jai atgimti? 
Kas taip suerzino ir sujaudino 
"Sodybų tuštėjimo meto" autorių? Jo 
ilgą paaiškinimą apibendrinti galima 
taip: komunistų partijos susikompro

sovietai niekad nepradėtų karo, kol 
žinotų, kad Vakarų Europa juos 
sutiktų su šitokia apsigynimo priemo
ne. Vakarų Vokietija gerai žino, kad 
be Maskvos sutikimo, bent šiuo metu, 
ji negali galvoti apie abiejų Vokietijos 
dalių sujungimą į vieną valstybę, nei 
svajoti apie grąžinimą vokiškų žemių, 
esančių po lenkų ar rusų adminis
tracija. Tai yra irgi Bonos pataikavi
mo Maskvai priežastis.

Kanclerio Kohl elgesys, tikriausiai 
labai džiuginąs Maskvą, turi ryšių su 
Vakarų Vokietijos vidaus politika. 
Ateinančiais metais bus krašte val
džios rinkimai, kuriuos Kohl norėtų 
vėl laimėti. Pergalei reikia balsų, o 
balsuotojai yra prieš atominius ginklus 
Vokietijos teritorijoje. Štai kodėl H. 
Khol piestu šoka prieš atominių 
raketų modernizaciją, ir net siūlo 
tartis su rusais, dėl jų skaičiaus 
sumažinimo, ar visiško pašalinimo iš 
Rytų - Vakarų Europos. Kiti NATO 
Mriai, ypač šiaurės Amerika, nenori 
nė girdėti apie tokias derybas su 
Maskva. Organizacijos vieningumas 
yra pašlijęs ir jį reikia skubiai 
atstatyti. Trumpos distancijos sukelta 
problema galėtų būti išspręsta, panai
kinant abiejų pusių - NATO ir 
Vakarų Vokietijos reikalavimus, jei 
kiekviena iš jų, šiek tiek nusileistų. 
Reikėtų tik paskubinti vykdyti NATO 
"Multiple Rocket System Launchers" 
planą. Šitos patrankos tiktų tiek 
konvencįonalėm, tiek atominėm rake
tom. Laikant netoli jų mažą skačių 
atominių raketų, jas būtų galima 
panaudoti netikėto karo atveju, su 
minėtos raketų sistemos patrankų 
pagalba. Oficialiai atominės raketos 
lyg ir neegzistuotų. Vokiečių publika 
aprimtų ir NATO apsauga beveik 

, nenukentėtų.
Reikia vien tikėtis, kad Vakarų 

Vokietija, nežiūrint visokių pagundų, 
neskubės į raudonos meškos glėbį ir 
nesuskaldys N ATO organizacijos, kuri 
apsaugojo Vakarų Europą per visą 
pokarinį laikotarpį, ir padėjo išvengti 
Trečio pasaulinio karo.

Dr. Jonas Kunca

mitavimas yra puiki proga partijai 
"apsivalyti ir atgimti". Visi tie 
lietuviai komunistai, kurie nepasiten
kina Maskvos ir Vilniaus centro 
komitetų išmintimi, kurie ieško giles
nių tautos tragedijos priežasčių ir 
kurie Lietuvai reikalauja tikros nepri
klausomybės, Avyžiui tėra "prisitai
kėliai", "sėdėtojai ant abiejų kė
džių". O Sąjūdis, suteikęs tautą ir 
padėjęs jai atsikratyti vergiškos 
baimės, tėra "maksimalistiškai nusi
teikusių" ir "į ekstremizmą šokinė
jančių" "ekstremistų" grupuotė, 
"lengvabūdiškai" operuojanti "Lietu
vos nepriklausomybės idėja".

Savo teiginius Avyžius remia šablo
niškais "Pravdos" ir "Tiesos" termi
nais bei argumentais. Tautos atgimi
mas jam - "anarcija", jo vaizduotėje 
siaučia Kinijos chunveibinai, jis kar
toja perspėjimus apie "kraujo maudy
nes" ir "Kalnų Karabachą". Ar ne 
stebėtina, kaip krizės akimirką pra
dingsta savarankiška mąstysena ir 
pasaulis vėl imamas aiškinti jaunystė
je išmoktais partinais stereotipais.

Be abejo, Lietuvoje, kaip ir kitur, 
dabar yra prisitaikėlių. Tačiau švento 
lenininio įniršio pagautam Avyžiui 
visi, dabar savarankiškai galvojantys 
lietuviai komunistai dėvi "išverstus 
kailinius". Epinis romanistas net 
nestabteli pasverti savo žodžių ir 

pažvelgti į savo kaltinamųjų vidų. 
Kaip tie jo romanų stribai, jis visus 
apdaužo šautuvo buože ir guldo prie 
CK pastato - istorija vėliau atskirs, 
kurie jų buvo dori, ir kurie nedori.

Avyžiaus tūžmas dėl Sąjūdžio 
psichologiškai suprantamas. Pats "ne
priklausomybės" žodis kertasi su visa 
Avyžiaus karjera. Leonidas Jacinevi- 
ČIus kaltas, nes jis išlaisvino " Litera
tūrą ir Meną" nuo partijos globos. 
Nesvarbu, kad Sąjūdis nuosaikus, kad 
jis tereikalauja Gorbačiovo linksniuo
jamo laisvo apsisprendimo, ir kad jis 
pasisako prieš bet kokį smurtą. 
Avyžius palaikė Atgimimą, kol partija 
tvirtai sėdėjo soste. Dabar gi jis 
organiškai negali susitaikyti su faktu, 
kad Sąjūdį remianti tauta atmeta 
Avyžiaus partiją bei ideologiją. Todėl 
reikia iškreipti Sąjūdžio veidą, gąs
dinti žmones karabachais ir skerdynė
mis. Sąjūdiečiai yra kalti, kad skęsta 
Avyžiaus pasaulis, kad penkiasdešimt 
metų jis tarnavo kruviniems stabams. 
Jam pasiutusiai sunku žvelgti į tokią 
tuštumą; daug lengviau kaltę suversti 
savo tautiečiams ir savo literatūri
niams bendradarbiams.

Avyžiaus tirada susilauks plojimų 
centro komitete ir bent trumpam 
pradžiugins senuosius partijos kovo-

E* R OZĄ
Spausdiname ištraukas iš "Litera

tūroje ir Mene" paskelbto Elenos 
Bukelienės straipsnio "Proza pokario 
metais".

Po 1946 m. centro komiteto 
nutarimų prasideda pats juodžiausias 
literatūros laikas. Įsigali pseudoteori- 
ja, įgavusi "bekonfliktiškumo" teori
jos vardą. Anot tos teorijos, išnykus 
priešiškoms klasėms, gyvenimas ęsą 
kasdien gerėja, o žmogus tobulėja.

Rašytojui nereikėjo remtis į gyve
nimo situacijas, nes tiesa - ne tai, kas 
yra, o tai, ką partija žada ir planuoja 
būsiant. Gyvenimas kupinas tragizmo 
- teroro ir rezistencijos, ėjo savo 
keliu, o rašytojai kūrė utopiškas 
sociologines schemas, "lakuotus" kū
rinius, neįdomius, bejėgiškus, be gyvo 
žmogaus ir jo likimo. Žmonės, 
prievarta suvaryti į kolūkius, neturėjo 
duonos, gyvuliai krito iš bado, už 
darbadienius mokėta kapeikomis, o 
rašytojų apsakymuose kolūkiečiai tie
siog pertekę gėrybių, pamiršę net 
savo priklausymą kažkokiai tautai, 
visiškai užliūliuoti neapsakomos ma
terialinės visa ko gausos. J. Baltušis 
apsakyme "Tilindžio nuostoliai" rašo: 
"Grūdų buvo tiek, kad jais užpildė 
visus maišus namuose, dvi dideles 
lazdynines bumbles, seną kubilą, o 
paskui vis tiek reikėjo dar atitverti 
kamaraitės kampą ir pilti ten tiesiog 
ant grindų. Na, o vėliau į namus 
pradėjo plaukti bulvės, didžiulės 
kopūstų galvos - tokios stangrios, jog 
stačiai skambėjo, ranka palietus, - 
raudoni burokėliai, svogūnai, ropės ir 
sėtiniai. 0 dar vėliau, kai "Aušra" 
atsiskaitė su fabriku už išaugintus 
cukrinius runkelius, tai namuose 
atsirado ir cukraus. Ir ne kokia nors 
puodynėlė ar maišiukas, bet visa 
pusnis gurgždančio balto cukraus, kurį 
pamačiusi Tilindienė net už krūtinės 
susigriebė: - Viešpatie susimilk! - 
sušuko ji. - Net Jankelio krautuvėlėje 
šitokios gausybės nebūdavo!"

Niekada Lietuvių rašytojai taip 
daug nemelavo, neduok Dieve, kad 
kada nors dar imtųsi tokios misijos 
apgaudinėti savo tautą, išklysdami iš 
pagrindinio jos kultūros ir dorovės 
kelio, palikdami ateičiai tokios abejo
tinos vertės liudijimus. Taigi literatū
ra tapo politikos priedu. Nuasmeninta, 
nutautinta, ji ėmė tarnauti didžia-

PO K A RI O

Jonas Avyžius

tojus, kurie manė, kad jau nė vienas 
lietuvių rašytojas nebeišpažįsta "tik
rosios" religijos. Gal prabils ir 
plenume veteranų brežnevistų liaup
sintas Mieželaitis, dar prisidės kiti, ir 
su tokia ekipa bus galima pradėti 
naują "perestroiką", sugrąžinti lite
ratūrinę drausmę, išvalyti "Literatūrą 
ir Meną".

Avyžiaus karjeros prieblanda su
tampa su Lietuvos Atgimimo rytme
čiu. Kaip liūdna, kad talentingo 
rašytojo balsas tą rytmetį pasitinka su 
gaižiu disonansu.

j.p.
("Draugas")

METAIS 
valstybiniams interesams. Visokios 
.užuominos į lietuvių tautos teisę 
gyventi, išlikti iki šios dienos vadina
mos nacionalizmu, net fašizmu. Tai 
daro ne tik "Jedinstvo", bet ir 
lietuviai (ne per seniausiai ši sąvoka 
pavartota V. Radaičio straipsnyje, S. 
Šimkaus pasisakyme).(...)

Mums dar sunku įsivaizduoti, kokius 
didelius . nuostolius patyrė lietuvių 
literatūra, o per ją ir tautos sąmonė 
pokario metais, kaip tai skaudžiai 
atsiliepia iki šių dienų. Kiek neteko
me rašytojų, kiek jų dvasiškai 
suluošinta! Ir šiandien ne vienas 
traumuotas, ir pasimetęs, net tautos 
atgimimo akivaizdoje nebepajėgia 
atsipalaiduoti, laikytis oriai. Žiūrėk ir 
griebiasi asmeninės gynybos, kelia 
savo nuopelnus, koneveikia, kaltina, 
"demaskuoja" kitus, suvedinėja asme
nines sąskaitas ir pan. Ar toks pyktis, 
įniršis - tai patikimas kelias palaikyti 
savo prestižą ir sutvirtinti kūrybos 
pozicijas? Tik laikas viską sustatys į 
deramas vietas. Daugiau vertėtų 
galvoti apie Lietuvą, mažiau apie 
savo nuospaudas.

L AI S K AS IŠ 
SU OMUOS

Pavasario šventę - gegužės 1 
Suomijoje ypatingai švenčia studen
tai. Tos dienos išvakarėse mums teko 
būti Turku mieste. Tūkstančiai stu
dentų su draugais ar šeimomis rinkosi 
prie meno galerijos. Visi nešėsi baltas 
studentiškas kepuraites. Pagal tradi
ciją, 6 valandą vakaro visi užsidėjo 
kepuraites ir didžiulė eisena pasuko 
parko link, kur buvo tęsiamos kalbos ir 
t. t.

Staiga, virš jūros baltų kepuraičių, 
pamatėm tris vėliavas - Estijos, 
Latvijos ir mūsų trispalvę. Nustebę 
sekėm kur jos bus nešamos, šiaip taip 
prasispraudėme per žmonių minią ir 
priartėjome prie vėliavų. Vyruko, 
nešančio mūsų vėliavą, paklausiau: 
"Ar jūs iš Lietuvos?" Jis* angliškai 
atsakė, kad ne. Tai sakau, kodėl Jūs 
nešate Lietuvos vėliavą? Atsakė: "In 
sympathy with their cause."

Sekančios dienos laikraščio pirma
me puslapyje buvo aprašyta ta šventė, 
o nuotraukoje - didelė, plevėsuojanti 
Lietuvos trispalvė..

Pajauta Pullinen
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K O N C E R T AI 
IR FLORIDOS LIETUVIAI „ČIČINSKAS”

RaSo Jurgis Janušaitis
Florida įdomus kraštas. Daug sau

lės, daug gražios augmenijos. Beveik 
amžina vasara. Tad nenuostabu, kad 
jau daugelį metų į šį įdomų kraštą 
nuolatiniam apsigyvenimui, po sunkių, 
ilgų metų, darbų šiaurėje, keliasi ir 
kuriasi lietuviai.

Šiuo metu, vis tik didžiausia 
lietuvių kolonija tenka laikyti St. 
Petersburgą, po to seka Miami, gražiai 
augantis Juno Beach ir Daytona 
Beach.

Kai buvome jaunesni, dirbome, 
dažnai stebėdavomės, ką gi veikia 
žmonės, sulaukę užtarnauto poilsio ir 
išskridę į šiltesnį klimatą. Dažnas 
sakydavo, kad galima numirti iš 
nuobodumo. Juk jokios kultūrinės 
veiklos, jokio pasismaginimo, o tik 
sėdėk supamoje kėdėje ir lauk iki 
Aukščiausias pašauks.

Deja, praktikoje taip nėra. Ir 
Floridos didesniuose ir mažesniuose 
lietuvių telkiniuose vyksta intensyvus 
gyvenimas. Čia veikia įvairiausios 
organizacijos, klubai. Ir tai ne vienas, 
net keliolika jų. Tokiu būdu žmonės 
susiranda sau mielo darbo įvairiose 
organizacijose, ir, žiūrėk, kaip stipriai 
jie "pajudina" kultūrinį gyvenimą. 
Veikia chorai, ansambliai, teatro 
grupės repeticijos, vyksta lietuviškos 
pamaldos.

Šalia vietinių meninių pajėgų, 
minėtuose lietuvių telkiniuose, dažni 
svečiai ir iš kitur atvykę menininkai. 
Daugiausiai jų būna St. Petersburge, 
Miami, Juno Beach, kiek rečiau 
apsilanko Daytona Beach, tačiau, 
paskutiniu metu, ir čia juos sutinkame.

Šis pavasaris Floridos lietuviams 
buvo ypač džiuginantis. Net, sunku 
patikėti, kad čia sulaukėme net pačio 
geriausio folklorinio ansamblio iš 
Lietuvos, tai Vilniaus universiteto 
studentų ansamblis "Ratilio".

Apie šio ansamblio atvykimą ir 
koncertus jau buvau užsiminęs "Mūsų 
Pastogėje". Dabar, svečiai jau išskri
do į tėvynę, apalankę didesnias ir 
mažesnias lietuvių kolonijas.

Į Floridą "Ratilio" pakvietė St. 
Petersburgo Lietuvių Bendruomenės 
Apylinkės ir Pensininkų draugijos 
valdybos, o visą svečių priėmimo 
naštą nešė jų pirmininkai Algis Dūda 
ir Bronius Ginčauskas. "Ratilio" St. 
Petersburgo lietuvių klubo sąlėje 
koncertavo balandžio 26 dieną. Ant
rąjį koncertą davė balandžio 27 
Eckard kolegijos salėje.

Floridiškiai sutiko svečius labai 
gražiai. Juos svetingai globojo, pas 
save šeimose apgyvendindami.

Patys "Ratilio" koncertai - tai 
mažytė senovės Lietuvos iškarpa. Šis 
ansamblis prikėlė Lietuvą iš senovės 
laikų, kur mūsų senoliai kadaise šoko 
dainavo, kūrė, ugdė savotišką tautinę 
kultūrą. Vilniaus universiteto studen
tai metų metais keliavo po kaimus ir 
rinko, papročius, dainas, šokius, ap
rangą. Ir kaip jų susitelkė nemaži 
klodai, gimęs "Ratilio” ir daugelis 
kitų etnografinių - folklorinių an
samblių, išnešė juos į gyvenimą. Tai 
mūsų tautos kultūros lobiai, kurie ir 
dabar palaiko tautos gyvastingumą. 
Apie ansamblį ir šį meną išsamiai ir su 
jumoru kalbėjo pati ansamblio vadovė, 
Zita Kelmickaitė. Koncertų klausėsi 
per aštuonis šimtus žmonių. Tai 
nemažai Floridai. Gražų sutikimo 
žodį rengėjų ir visuomenės vardu tarė 
Pensininkų klubo pirmininkas Bronius 
Ginčauskas, o pasibaigus koncertams 
padėkojo ir atsisveikino Lietuvių 
Bendruomenės Apylinkės valdybos 
pirmininkas Algis Dūda. Išvykstan-

"Mūsų Pastogės" bendradarbis, žur
nalistas Jurgis Janušaitis kalbasi su 
"Ratilio" ansamblio vadove Zita 
Kelmickaite.

tiems svečiams, Įteikta virš penkių 
tūkstančių dolerių piniginė dovana. 
Pasibaigus koncertui vadovės ir an
sambliečių rankose pražydo dėkingu
mo gėlės. Jautrus, kupinas dėkingumo, 
vadovės Zitos Kelmickaitės paskutinis 
atsisveikinimo žodis.

Atsidėkodami ansambliečiai paliko 
Floridoje tautinę juostą su įrašu 
"Lietuva", knygą "Aš išdainuosiu 
visas daineles", įdomių plakatų, 
lietuviškos, dabar išeinančios spaudos. 
Koncertai baigti didingai skambant iš 
ansambliečių ir atsilankiusių " Lie
tuva tėvyne mūsų"... Taigi floridiš
kiai, po mėlynu dangum gyvenantys, 
parodė sumanumo ir įstengė pasi
kviesti neužmirštamą "Ratilio".

Šį pavasarį kovo ir balandžio 
mėnesiais, Floridos lietuvių telkiniai 
gėrėjosi solistės Nelės ir muziko 
Arvydo Paltinų neeiliniais estradinės, 
pramoginės muzikos koncertais. Jie 
koncertavo Miami, St. Petersburge ir 
Daytona Beach. Visur, kur tik jie 
lankėsi, buvo šiltai sutikti, o jų 
koncertų klausėsi gausios auditorijos.

Solistė Nelė Paltinienė turi ypatin
gą, gražų, pramoginei muzikai tin
kantį balsą. Koncertuose dainas 
atlieka su menine vaidyba, gražia 
išraiška ir su giliu išgyvenimu. 
Muzikas Arvydas Paltinas - jos 
koncertų muzikinis palydovas, įdomiai 
pritaikantis dainuojamoms dainoms 
muziką.

Nelė ir Arvydas Paltinai Amerikoje 
viešėjo jau septintą kartą. Juos 
gastrolėms pasikviečia sumanusis 
"Margučio" radijo laidų vedėjas 
Petras Petrutis. Menininkus, manau, 
Australijos lietuviai prisimena iš jų 
viešnagės. Arvydas Paltinas yra 
Vasario 16 gimnazijos mokytojas, 
vadovauja gimnazijos chorui, kuris 
dažnai pasirodo Vakarų Vokietijoje. 
Koncertuodami, abudu Paltinai sutel
kia lėšų gimnazijos išlaikymui.

Po Lietuvių Dienų praleistų Ade
laidėje, Melbourne kultūriniame gyve
nime jautėsi tuštuma. Reikėjo ką nors 
organizuoti. Melboumo teatro "Auš
ra" veteranė, kultūrininkė Aldona 
Butkutė ėmėsi nuoširdžiausių pastan
gų, kad iš Sydnejaus į Meibourną būtų 
pakviesta "Atžalos" teatro trupė su 
Kosto Ostrausko keturių paveikslų 
drama "Čičinskas". Kita to paties 
teatro veteranė Viltis Kružienė su 
Aldona Butkute, praėjusių metų 
gruodžio mėnesį, buvo nuvykusios į 
Sydnejų, "Čičinsko" pastatymo prem- 
jeron. Namo grįžo sužavėtos. Tai ir 
paskatino jas abi rūpintis, kad ir 
Melbourne lietuviai galėtų pamatyti šį 
spektaklį.

Sakoma, kad teatras gimsta iš 
žmonių entuziazmo. įvairiomis žiny
bų priemonėmis, kaip ratilai vandens 
paviršiuje, po Meibourną ir apylinkes 
pasklido žinia, kad sekmadienį, balan
džio trisdešimtąją, Melbourne teatro 
scenai sydnejiškiai atveža dramą 
"Čičinskas". Na, ir sulaukėme tos 
dienos. Atvykusių spektaklin žiūrovų 
veidai spinduliavo visai nekasdieniška 
nuotaika, susirinko visi tarytum di- 
džiulėn šventėn. Ne mažiau pustrečio 
šimto žiūrovų su vaikais pripildė 
Melbourno Lietuvių namų salę ir 
apačioje, ir balkone.

Šiek tiek apie patį Čičinską: 
Čičinskas Lietuvoje gan dažna pavar
dė. Dažniausiai ji sutinkama Ukmer
gės, Panevėžio ir Rokiškio apskrityse. 
Buvo žinomos 28 Čičinskų, 4 Čičins- 
kių, po vieną Čičinskų ir Sicinskių 
šeimos. Istorijoje žinomąją Sicinskių 
šeimą liaudis Čičinskais vadino. Lie
tuvos Sicinskius kildina iš Lenkijos. Jų 
šeima pirmą kartą minima jau 1587 
metais. Vladislovas - Viktorinas 
pirmą kartą minimas 1649 metais, kaip 
Upytės pavieto mokesčių rinkėjas. 
Vėliau žinios apie jį labai pagausėjo, 
ryšium su 1652 seimo išardymu. 
Būdamas Upytės atstovu seime, 
neleido daugiau pratęsti seimo darbų, 
vėliau pradėtas kaltinti, kaip pirmasis 
praktikoje pasinaudojęs liberum veto 
teise. Už tokį jo poelgį, jam neleista 
toliau eiti savo pareigų, dėl to 
pradėta vis labiau ir labiau jį kaltinti, 
nors iš tiesų nei jis pirmas ta veto 
teise pasinaudojo seime, nei jis jį 
išardė, bet kaltė buvo primesta jam 
vienam.

Upytės apylinkėse apie šį Sicinskį 
išliko daugybė visokių padavimų. 
Devynioliktojo amžiaus pirmoje pusė
je šiose vietovėse po kaimus buvo 
nešiojamas ir rodomas, kaip baidyklė, 
tariamasis jo lavonas. Visi šie 
padavimai laikui bėgant pakliuvo į 
publicistiką ir net į grožinę literatūrą 
- A. Mickevičiaus baladėje "Popas 
Upytėje" ir Maironio "Čičinske". 

Pagrindinis visų padavimų motyvas 
yra tai, kad jis netikėjęs į Dievą, 
išniekinęs bažnyčią, o už visa tai 
.šventoriuje buvo nutrenktas perkūno, 
jo dvaras prasmegęs žemėn. Kiti 
variantai kalba apie tai, kad netikė
damas į Dievą ir neva norėdamas 
įrodyti jo nebuvimą, jis pradėjęs 
šaudyti į dangų ir mėnulį. Tada ir buvo 
nutrenktas, o jį palaidojus, žemė 
išmesdavusi atgal.

Aišku, kad visi tie padavimai yra 
viešosios nuomonės fantazijos vaisius. 
Tokį jį sutvėrė liaudies pasakojimai 
ėję iš lūpų į lūpas, kiekvienų 
pagražinti ir keičiami, ir užrašyti 
plunksnagraužių. Matomai, reikšmės 
tam yra turėję ir tai, kad Sicinskis 
nebuvo kataliku, bet reformatu. 
Greičiausiai tuo metu Upytėje buvo 
aptiktas ir tariamasis Sicinskio lavo
nas. Devynioliktojo šimtmečio pirma

me ketvirtyje nevidono Čičinsko 
lavonas visur tąsomas žmonėms gąs
dinti. A. Mickevičiaus, 1825 metais 
parašytoje, baladėje "Popas Upytėje" 
jau randame visus pagrindinius, liau
džiai ir bajorijai žinomus padavimų 
variantus. Neabejotina, kad pirmiau
siai turėjo rastis padavimų politiniu 
pagrindu, o kada bajorijos ir apskritai 
šviesuomenės Sicinskis buvo atvaiz
duotas nevidonu, baidykle, tada jau ir 
liaudis uždėjo etiketę visiems pasako
jimams apie nedorą poną. Liaudies 
padavimai padarė jį labai turtingu ir 
galingu, kartais net kunigaikščiu 
Čičinsku.

Dar sunkiau tikėti, kad tas visur 
nešiojamas lavonas galėjęs būti paties 
Sicinskio. Kada ir kur jis mirė, kur 
buvo palaidotas,žinių nėra. Galėjo jis 
būti palaidotas prie Naujamiesčio 
reformatų bažnyčios. Tariamasis Si
cinskio lavonas buvo paimtas iš 
apgriuvusio rūsio kapuose, o į bažny
čią jis pateko tik kai, devynioliktojo 
amžiaus viduryje, Upytėje vėl atsira
do kunigas, kuris tam lavonui padarė 
spintą ir pastatė priebažnytyje.

Apie šią legendarinę asmenybę 
Kostas Ostrauskas yra parašęs ketu
rių paveikslų dramą "Čičinskas".

Sunkią Čičinsko rolę apsiėmė vai
dinti pats spektaklio režisierius Julius 
Dambrauskas. Pirmame paveiksle jis - 
Čičinskas vaiduoklis. Stovi, kaip 
tikras vaiduoklis, paremtas Upytės 
bažnyčios rūsio įdubime ir kalbasi su 
zakristijonu - Juozu Maksvyčiu. 
Zakristijonas paprastas, beraštis 
žmogelis, nebijo numirėlio ir kalbasi 
su juo, kaip su gyvu. Vadina jį 
"šviesybe". Čičinskas - vaiduoklis, 
negali išsivaduoti iš jam primestų 
blogų prisiminimų. Teiraujasi kas 
girdėti dabar gyvųjų pasaulyje. Kokie 
nauji gandai apie jį pasklidę.

1865 metais generalgubernatorių 
pasiekė žinios, jog Upytės bažnyčios 
rūsyje laikomas nelaidotas lavonas ir, 
kad apie jį sklindančios keistos 
šnekos. Lavoną apžiūrėti jis pasiuntė 
pulkininką Sobolevskį. Prieš pulkinin
ko atvykimą, zakristijonas įtempė 
bažnyčion Čičinsko karstą, kurį prieš 
dešimtį metų buvo parsinešęs naudo
jimui, kaip spintą.

Pulkininkas Sobolevskis - Vytautas 
Bukevičius, atvyksta su pana - Ona 
Maksvytienė. Jo kariška drąsa, kai 
lavonas pajuda ir prakalba, greit 
pavirsta į baimę. Šių trijų pasikalbėji
mas žiūrovams sukelia kiek įtampos, 
bet ir humoro.

Realaus Čičinsko gyvenimo dalely
tė pavaizduota trečiame paveiksle: 
po pasinaudojimo veto teise seime, 
Čičinskas grįžta iš Vilniaus labai 
pavargęs, sušalęs. Jis trumpam užeina 
į pakeliokarčiamąpailsėti. gal gaus ką 
šilto išgerti, nes užkandai jis neturėjo 
pakankamai pinigų.

Šiame paveiksle trys aktoriai pa
keitė savo roles. Juozas Maksvytis 
dabar jau karčiamininkas ir jis 
maloniai priima iš tolimojo Vilniaus 
namo grįžtantį nuskurdusį bajorėlį, 
galvodamas, kad jis turtingas ponas, 
kuris anksčiau šioje apylinkėje gyve
no. Tuoj abu su razbainyku, kurį šiame 
paveiksle vaidina Vytautas Bukevi
čius, jie sugalvoja sąmokslą - apiplėšti 
pakeleivingą. į sąmokslą įtraukiama ir 
merga - Ona Maksvytienė, - kuri 
meilikaujasi jam, pavaišina alumi, 
gera užkanda, sudaro jam kompromi
tuojančią situaciją. Tuo metu įeina 

karčiamininkas ir razbainykas. Karčia
mininkas užpuola Čičinską. Atima iš

Nukelta į 5 pusi.
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Jonas Aistis
Spausdiname ištraukas iš knygos

Apie laiką ir žmones
Tęsinys.

Atsimenu, kai menininkų kavinėje, 
paskaičius eiles ir lipant nuo estrados, 
Jis mane, pakilęs iš vietos, sutiko ir, 
sveikindamas į abu skruostus, pavadi
no lietuviškuoju Slovackiu. Niekad 
apie save nebuvau labai aukštos 
nuomonės, o tuo labiau tada, beveik 
per pirmąjį mano viešą pasirodymą, 
bet man buvo miela, jaudinančiai 
miela girdėti tuos neužtarnautus 
žodžius iš to žmogaus lūpų, kuri aš 
gerbiau ir mylėjau nuo to mitingo 
rotušės aikštėje. Ir buvo miela ne dėl 
to, kad jis mane iš viso būrio 
pasvekino tik vieną, bet kad jis, kaip 
šventasis, buvo sektinas pavyzdys.

Vieną sekmadienio popietę mudu su 
Miškiniu važiavome Vilniaus gatve 
autobusu. Ir autobuse žmonės pamatė, 
kad su lagaminu bėga iš paskos ranka 
mojuodamas Tumas . Vienas keleivių 
patraukė skambutį. Autobusas susto
jo. įlipo uždusęs ir visas sušilęs Tumas 
ir tarė vienas sau: "Tai gerai, kad 
pagavau, o ten be manęs viskas būtų 
sugriuvę!" Miškinis prisistatė ir pa
klausė: "0 kurgi taip, kanauninke, 
skubat?" Jis pasakė kur. Tada Miškinis 
Jam: "Bet, kanauninke, tai dar turite 
dvi valandas gražaus laiko." Tas iš 
karto: "Tai ar ne trečią gi valandą?" 
Miškinis atsakė: "Ne, kanauninke, 
penktą". Tumas: "Negali būt!" Miški
nis: "Kanauninke, penktą, tikrai 
penktą." Tumas: "Palauk, nagi aš 
turiu kvietimą." Išsitraukė popierį, 
pažiūrėjo ir kirto ranka per skrybėlę 
tardamas: "O tu mano galva, tikrai 
penktą. Konduktoriau, sustabdyk, aš 
per tas dvi valandas galiu kalnus 
nuversti." Ir išlipęs nuėjo namų link, 
tempdamas savo lagaminą.

Jis tada buvo dar stiprus ir kupinas 
sveikatos. Tik prieš pat mirtį, sako, 
Jam atmintis sušlubavusi buvo. Ir jo 
sveikata iro greitai, bevelk pastebi
mai.

Prieš pat mirtį teko man su juo 
kalbėtis kaip tik toje pačioje Meninin
kų kavinėje: jis dar iš tolo gana 
gražiai atrodė, bet iš arti, anksčiau 
graži ir lygi veido oda jau buvo kaip 
rupus ir blogai suspaustas bei yžtąs 
popietis. Šviežų ir skaistų veido 
rausvumą jau nustelbė gelsvai pilka 
spalva. Jo veide jau buvo aiškus 
mirties šešėlis. Žvilgsnis pavargęs ir 
išgesęs. (...)

Mačiau, kad jis, kaip kiekvienas, 
gyventi norėjo ir troško. Norėjo ir 
troško instinktu, kaip tasai, kuriam 
nedaug jau beliko gyventi. Jis man 
tęsė savo monologą: "Gyvenu dar 
kalne, ir gyvenu kaip vyskupas! Turiu 
ramų ir gražų butą. Turiu asmenišką 
koplytėlę namuose. Tai ko gi man gali 
trūkti?! Tik gyvenk ir dirbk!"

Tą vakarą jis buvo labai kalbus, be 
to, jausmingas, pakilus ir šiaip 
nuostabiai mielas. Tai buvo ar ne 
paskutinis jo gyvo nusileidimas pakal
nėn. Netrukus jis atgulė ir mirė. 
Mačiau jau jį tik pašarvotą. Sunku 
buvo susigyventi su ta mintimi, kad jis 
galėjo mirti lygiai taip, kaip ir kiti. 
Karste jo veidas buvo jau mirusio 
veidas: paaštrėjusiais bruožais, ypač 
smakro ir nosies. Oda nugeltus, kaip 
nesenas pergamentas. Ir veido išraiš
ka jau buvo ne ta: nuolankus ir kuklus, 
lyg truputį sumišęs ar prasikaltęs, bet 
vistiek neapsakomai malonus ir mie
las, ir gal dar žmoniškesnis, nei 
gyvenime buvo.

Man rodos, kad du dalyku mes 
gebame: tai marint ir kelt šermenis, o 
"Mūsų Pastogė" Nr.20 1989.5.22 pu 

taip pat ir pagerbt dar pilnai 
neatšalusį lavoną. Tumas savo atviru
mu daugiui buvo rakštis po nagu. Bet 
laidojo gražiai, ir juo aukštesnė 
kategorija, juo arčiau Tumo lavono 
skverbėsi, ir mus rašytojus, jo 
profesijos draugus ir bičiulius, toliau 
eisenoje nuo jo stūmė.

Ėjome eisenoje drauge su Miškiniu ir 
pusbalsiu bei garsiau samprotavome: 
"Gyvo nematė ir neklausė, o dabar 
abiem alkūnėm iriasi prie karsto... 
Hamleto žodžiais tariant, kas jiems 
Tumas ir kas jie Tumui?"

Palydėjome jį iki pat tikslo. Dar vis 
buvo miela, kad štai jis, nors ir 
negyvas, dar su mumis. Grįžtančius 
namo prislėgė sunki nuotaika, ir mudu 
tylėjova beveik iki alėjos. Miškinis 
galop prašneko: "Tai taip jau mes 
daugiau ir nematysime Tumo... Bus 
tuščia mieste, labai tuščia..." Atsa
kiau: "Tai jau taip išeina." (...)

Mirusį Tumą gyniau. Gyniau be 
atodairos. Ir net užgavau Adomą 
Jakštą. Reikėjo atsiprašyti, bet aš ne 
iš baimės, o iš užsispyrimo to 
nepadariau. Kilo klausimas net Rašy
tojų Draugijos valdyboje. Binkis 
mane specialiai susiradęs tarė: "Bė
dos prisidarei ir sau, ir valdybai. Tu 
parašei, kad Jakštas išdavęs išpažin
ties paslaptį, o tu nežinai teologijos ir 
nežinai, ką tai reiškia!" Jis man gyvais 
pavyzdžiais aiškino, ką tai reiškia, o 
jo manymu, tai būtų lygu, jei aš 
valstybės prezidentą būčiau pakalti
nęs pavogus karvę. Aš jam atsakiau, 
kad tiek teologijos aš dar žinau, bet 
vistiek neatšauksiu ir neatsiprašysiu. 
Binkis atsakė: "Bravo, Jasiau! Ir 
maniau, kad tu taip pasakysi. Putinas 
pyksta, bet mudu einame šiandien už 
tave Jakštą atsiprašyti. Taip bus ir 
vilkas sotus ir ožka neliesta." Iš tiesų, 
po to sutiktas Putinas pusiau rūsčiai į 
mane pažvelgė, nes tada dėl visai kitų 
priežasčių stoti Jakšto akivaizdoje 
buvo daug nemaloniau negu man. Bet 
tai buvo efemeriška rūstybė, ir jis tą 
rūstybę rodė tik dėl to, kad kaip 
pirmininkui reikėjo tai padaryti. Po 
minutės mudu kalbėjome gražiai, kaip 
niekad.

Dažnai galvoju, kaip šiandien mums 
stinga Maironio, Jakšto, Tumo. Bet iš 
kitos pusės, kaip jie laimingi, kad jie 
užmerkė akis prieš šią tautos nelaimę: 
jiems būtų buvę daug skaudžiau ir 
daug sunkiau, negu mums, išgerti 
kartybių taurę iki dugno. Jie mirė 
pačiame nepriklausomybės žydėjime, 
kai mes kilome medžiagiškai, ir 
dvasiškai.

JURGIS SAVICKIS
Jurgio Savickio " Ariogaloj" (jo 

vilukės Roquebrune - Cap Martin, 
Alpes Maritimes departamente, var
das) pilna visokio lobio: Lietuvos ir 
visos Europos. Nors Jo namelis tipingo 
provansalų stiliaus ir visa žemė 
laiptinėmis terasomis su akmenų 
mūrytomis sienomis, bet dažnos sienos 
nišoj slypi Rūpintojėlis, Sopulingoji 
Dievo Motina, šventas Jurgis ir kiti 
šventieji. Net alyvų medžiuose, gal 

dar finikiečių sodintuose, nes niekur 
taip didelių neteko matyti, kaip 
Roquebrune, įkelta lietuviškų koply
tėlių su pakelių ir kapų tautodailės 
pavyzdžiais. Visų Europos sostinių ir 
Dubysos pakrančių mišinys. Ir niekur 
nemačiau taip suderinto, taip beveik 
vienon spaivon susinėjusio pilkumo: 
pilkas sienų smėlakmenis, pilkas nuo 
laiko ir darganų mūsų, dievdirbių 
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Lietuvių rašytojai V. Mykolaitis - Putinas, J. Tumas - Vaižgantas, J. Kossu - 
Aleksandravičius, J. Keliuotis ir J. Grušas apie 1930 metus.

medis ir sidabriniai pilki alyvmedžių 
lapai...

Buvau matęs jį teatro direktorių, 
elegantišką rašytoją ir diplomatą, bet 
pažinau jį ūkininką - daržininką, kūnu 
ir siela nulinkus! žemėn. Ir myli gi jis 
tą žemę, geriau dirvožemį, kaip gali 
mylėti vien lietuvis, amžius kaupęsis 
ties atversta velėna. Jis atrodė net ne 
ūkininkas, bet naujakurys. Kantrus, 
kaip vėjo atogairoj ištempęs tinklą 
voras: per jo ūkelį du kartus slinko 
frontas, ir antru kartu jo namelis buvo 
ar ne septynis mėnesius niekieno 
žemėje. Abu kartu sviediniai palietė 
namą ir apgriovė terasas, bet jis čia 
pat karo padarytas žaizdas gydė ir po 
savaitės kitos nelikdavo nė žymių, 
randų. Jis mėgsta suvenyrus: mačiau 
jo salone mano "Dievų ir smūtkelių" 
nugarėlėje giliai įsmigusią sviedinio 
skeveldrą; nors skeveldra ir gerai 
laikėsi, bet jis ją dar pritvirtinęs 
gumos juostele, kad, kam nors 
netsargiai knygą bevartant, ji neiš
kristų.

Jis dirba kaip juodas jautis. Ir kas 
p nuostabu, kad atrodo, jog jis nedirba, 

o triūsinėja: neskubėdamas, pamažu, 
bet nuo tamsos iki tamsos lauke.

Jį esu tris kartus aplankęs: 41, 42 ir 
45. Apie tris mėnesius esu jo 
pastogėje praleidęs: valgęs jo duoną ir 
gėręs jo taurius gėralus. Kiekvieną 
kartą rengiausi jį pakamantinėti, kad 
galėčiau parašyti lyg ir Jo gyvenimą, 
bet tuo atžvilgiu jis buvo visai 
nepaimama tvirtovė: arba jis triūsda- 
vo darže, arba tylėdavo, arba 
pasakodavo diplomatinės tarnybos 
anekdotus, bet beveik nieko apie 
save. Matydavomės tik du kartus 
dienoje: per pietus ir vakarienę. 
Pusryčius Jis valgydavo vienas -

Skaitytojai pasisako
Labai džiaugiuosi. Jūsų ir mūsų 

brangiais lietuviškais laikraščiais. 
Kiekvienas straipsnis išreiškia meilę 
tėvynei, tikrovę...

Kokios Jūs pagarbos verti, įnešdami 
tokį indėlį mūsų tėvynei. Nesitikėjau, 
kad čia išeivija tokia tvirta savo 
dvasia ir tokia galinga savo esme.

Su pagarba 1941 metų Sibiro ir 
Komijos gulagų auka

Taida Vyčaitė
(viešnia iš Lietuvos N. Zelandijoje)

Atvažiavau iš Lietuvos dar gerokai 
prieš Naujuosius Metus. Pirmieji 
įspūdžiai ryškiai įsirėžė atmintyje, 
tačiau, laikui bėgant, ryškios Austra
lijos gyvenimo spalvos Jau nebeatrodė 
tokios ryškios. Mintys vis dažniau 
grįždavo į Lietuvą. Vis dažniau 
pagalvodavau apie jos žmones, įvy
kius. Skaitydama "Mūsų Pastogę", 
sužinau kaip klostosi dabartinis gyve
nimas Lietuvoje, kas naujo, kas gero. 
Visada su nekantrumu laukiu kiekvie
no "Mūsų Pastogės" numerio.

Linkiu sėkmės Jūsų darbe.
J. S.

anksti, gerokai prieš tai padirbėjęs. Po 
pietų, kaip tikras ūkininkas, eidavo ar 
bent sakydavo einąs pogulio. Po 
vakarienės dažniausiai jau nedirbda
vo, bet prie stalo ilgai nesėdėdavo. 
Pasakydavo: aha, atsiprašau, man dar 
reikia tenai pažiūrėti. Ir palikdavo 
mudu vienu su ponia Inga. (...)

Ponia Inga mokėjo kiek lietuviškai, 
bet mes kalbėdavome prancūziškai, 
nes prancūziškai ji visai laisvai 
kalbėjo. Su savo vyru ji iki pietų 
kalbėdavo lietuviškai, o popiet šve
diškai ( o gal atvirkščiai, tik žinau, 
kad iki pietų vienaip, o po pietų 
kitaip) - tokia tarp jų sutartis buvo. 
Tai šauni ir narsi moteris: didvyriškai 
iš ministerienės perėjusi į daržininkės 
luomą. Ji man jų abiejų gyvenimą 
suprastindavo į vieną sakinį: Jurgis, 
lui ii travaille toujours, et moi, je 
prend sės horicots et sės tomates, 
j’enfourche ma bycyclette et je m’ en 
vais a Monte - Carlo. (Jurgis, visą 
laiką dirba, o aš imu pupeles ir 
pomidorus, apžergiu dviratį ir važiuo
ju į Monte Carlo). Ji buvo praktiška, 
kaip tikra danė, o skandinavai danus 
laiko savo žydais. Ji taip parduodavo 
savo Jurgio auginamas daržoves kiek 
brangėliau, bet iš to mažo ūkelio jie 
abu išgyveno visą karą, ir dažnai jiems 
svečių nestigdavo, o šiuos jie priimda
vo karališkai. Jurgis buvo ūkininkas, ir 
geras ūkininkas, bet tik ūkininkas: 
mokėjo plačiai duoti, bet nemokėjo 
parduoti. Jei ponia Inga būtų buvusi 
panaši į savo Jurgį, tai jų gyvenimas 
būtų buvęs daug sunkesnis, ir tikrai 
karo metu jie būtų pamatę tikro ir 
nuogo skurdo. (...)

Tęsinys sekančiame numeryje.

Rašau Jums iš Lietuvos, iš tos 
visiems lietuviams brangios šalies, su 
kuria mus sieja, visų pirma, begalinė 
meilė Jai ir pasiaukojimas. Dabar, kai 
Lietuvoje sugriuvo ta "geležinė 
siena”, skyrusi Lietuvą nuo viso 
pasaulio, pradėjo plėstis ryšiai su 
Užsieniu, kurių dėka mes tapom 
artimesni savo mintimis, idėjomis ir 
siekiais.

Aš taip pat norėčiau atrasti ryšius 
su mano vienminčiais tautiečiais, 
artimo man amžiaus (15 - 16 metų) 
lietuviais. Ir jeigu Jums nesudarys 
mano prašymas didelių sunkumų, ar 
negalėtumėte mano adreso perduoti 
mano dar nepažįstamai draugei ar 
draugui.

Iš anksto džiaugiuosi ir nuoširdžiai 
Jums dėkoju!
"...tiktai tautoj išėję, vienybėje su
stoję,
galėsim daug nuveikti vardan Lietu
vos..."

Su pagarba Vaida Tupčiauskaitė, 
Lithuania, Vilnius 232044, 

Kosmonautų gt. 43 -70
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Atkelta iš 3 pusi.

jo piniginę ir ryšuli, nuima jam ir 
kailinius. Vargšui pusnuogiu! Čičins
kui teko bėgti. Plėšikams iš to mažai 
naudos - ryšulyje buvo vien skudurai, 
o mašnoj vos trys grašiai.

Neturtingas buvo tikrasis Čičins
kas.

Paskutiniame paveiksle Čičinskas 
palikęs vienas, be zakristijono, be 
svečių. Vienintelis jo noras, kad 
niekas jo daugiau "nešlovintų", kad 
užmirštų jį. Įlindo pats atgal į karstą, 
susirietė ir pareiškė, kad paliktų jį visi 
ramybėje.

Scena iš spektaklio "Čičinskas". Merga - Ona Maksvytienė, Čičinskas - Julius 
Dambrauskas ir karčiamininkas - Juozas Maksvytis.
Literatūrinis kūrinys,turintis dialo

go formą, kuris nuo komedijos skiriasi 
konflikto rimtumu, kūrinyje vaizduo
jamų pergyvenimų gilumu, vadinamas 
"drama ". Gerai suvaidintoje dramo
je viskas atliekama paprastai, natūra
liai, žiūrovas patiki joje vaizduotais 
asmenimis, jų charakteriais, kartu 
pergvena jų nelaimes ir pasidžiaugia 
jų laimėmis. Tiek režisierius, '“tiek 
aktoriai turi gerai suprasti tą laikme
tį, kuris vaizduojamas veikale, tuos 
žmones su jų vidiniu dvasiniu pasauliu 
ir tik tada jiems pasiseks visa tai 
tinkamai perduoti žiūrovui. Tai yra 
pagrindinis teatro režisieriaus ir 
aktorių uždavinys kiekviename jų 
statomame spektaklyje. "Čičinsko" 
dramoje visa tai puikiai pavyko ir 
pastatymo režisieriui ir pagrindinės

"Valstiečių laikraštis" balandžio 
15 dieną pranešė, kad šiais metais 
Lietuvoje bus paminėta 1941 metų 
birželio 14 - ji - "tragiška diena 
lietuvių tautos istorijoje". Kultūros 
ministerijoje įvykusiame pasitarime 
buvo pasikeista nuomonėmis, kaip ta 
diena turi būti paminėta.

Pasiūlyta birželio 14 - ją pavadinti 
gedulo ir vilties diena. Minėjimo 
programoje numatyta Vilniaus arki
katedroje bazilikoje tremtinių koply
čios pašventinimas. Ant Pilkojo kalno 
bus atstatyta Trijų kryžių skulptūra. 
Žuvusiųjų ir kentėjusių atminimą 
pagerbti visoje Lietuvoje varpų 
skambėjimu vienu sutartu laiku. 
Vilniaus Dailės parodų rūmuose bus 
atidaryta stalinizmo nusikaltimų pa
roda. Po atviru dangumi numatyta 
surengti ciklą koncertų su liturginio 
pobūdžio muzika. Kaune, Dainų 
slėnyje pasirodys tremtinių choras.

*
Lietuvos aukščiausias teismas nu

tarė reabilituoti buvusius disidentus: 
Povilą Pečeliūną, Gintautą Iešmantą 
ir Vytautą Skuodį, . 1980 metais 
nuteistus sunkiomis bausmėmis už 
"itin pavojingus valstybinius nusikal
timus". Jie bendradarbiavo savilaidos 
laikraščiuose "Perspektyvos" ir "Al
ma Mater". Teismas nutarė jiems 
grąžinti konfiskuotą turtą.

«

„ČIČINSKAS”
Čičinsko rolės atlikėjui Juliui Damb
rauskui, o kartu su juo ir visiems 
kitiems spektaklio aktoriams.

Juliaus Dambrausko Čičinskas tik
ras, "kaip gyvas". Jo balsas žiūrovus 
jaudina, įtikina, plukdo Čičinsko 
pergyvenimų ir bėdų bangomis, kelia 
iš sustingimo.

Juozas Maksvytis visame spektak
lyje išlaikė vienodai gerą, įtikinamą 
savo personažų vaizdavimą. Abi, 
spektaklyje jo atliktos, zakristijono ir 
karčiamininko rolės tarytum tokios ir 

jokios kitokios būti negalėjo.
Onos Maksvytienės atliktos gra

žuolės miestietės ir karčiamos mergos 
rolės spektaklyje atliktos puikiai. Jos 
pana talentingai ir subtiliai pavaiz
duota spektaklio pradžioje, vėliau 
neužgožia karčiamos mergos paveiks
lo. Trečiame paveiksle Onos Maksvy- 

■ tienės merga, kaip ir galima ją 
įsivaizduoti, - rafinuota, sukta, gera 
savo bendrų pagalbininkė Čičinsko 
apiplėšime. Abi rolės spektaklyje 
skirtingos savo charakteriais, savo 
esme. Ona Maksvytienė jas abi atliko 
tikrai talentingai.

Drąsų, nemėgiamos valdžios atsto
vą, rusų pulkininką vaizdžiai pavaiz
davo Vytautas Bukevičius. Jo pulki
ninkas daugiau komedijinio piano 
personažas, šiame, tokiame gal niū-

LIETUVOJE
Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio 

Iniciatyvinė grupė, susibūrusi Kaune, 
nutarė atkurti Lietuvos socialdemo
kratų partiją. Ruošiami šios partijos 
įstatai, kurie bus pristatyti steigiamą- 
jam suvažiavimui. Partijos iniciatorių 
tarpe minimos Alfonso Jakubėno ir 
Gintauto Iešmanto pavardės.

Alfonsas Jakubėnas, teisininkas, 
vyresnės kartos socialdemokratas, 
1931 metų LSDP suvažiavime išrink
tas centro komiteto nariu. Gintautas 
Iešmantas - skleidęs demokratinio 
socializmo idėjas "Perspektyvose" ir 
už tai kalėjęs.

*
Balandžio 26 - 28 dienomis Kaune 

įvyko konferencija aukštojo mokslo 
plėtojimui Lietuvoje aptarti ir ištirti 
ar galima atkurti Kauno Vytauto 
Didžiojo universitetą. Šioje konferen
cijoje buvo paskelbtas tokio turinio 
aktas:

VYTAUTO DIDŽIOJO 
UNIVERSITETO KAUNE 

ATKŪRIMO AKTAS
Mes, lietuvių mokslininkai, tiek 

gyvenantys savo tėvų žemėje, tiek už 
Tėvynės ribų, 1989 m. balandžio 26 d. 
susirinkę Kaune į mokslinę konferen
ciją "Tautinė aukštosios mokyklos 
koncepcija ir Kauno universitetas", 
aptarėme Lietuvos mokyklos ateitį. 

§

§

riame spektaklyje, nepaprastai švie - 
šiai atlieka pulkininko išgąsčio sceną, 
pamačius atgyjantį Čičinsko lavoną. § 
Nors pulkininko rolei skirta ne daug § 
šnekos, bet Vytautas Bukevičius ją § 
atliko labai išraiškingai.

Kalbant apie teatro poveikį žiūro
vams, reikia pasakyti, kad labai daug 
reikšmės teatre turi tai su kokiomis 
mintimis ar poreikiu į teatrą ateina 
pats žiūrovas. Tiesa, kad vieni ateina 
su viltimi pailsėti, kiti ieško peno savo
mintims, apmąstymams, treti ateina § 
tiesiog su bloga nuotaika. Vieniems § 
spektaklyje vaizduojami dalykai atro- § 
dys visai nepriimtinais, kitiems visa § 
tai gali pasirodyti tiesiog stebuklu. Ir § 
vis dėlto koks beateitum į šį spektaklį, 
kad ir prastai nusiteikęs - jis 
kiekvieną užkrėtė savo nerimu, savo 
paslaptimi, savo klystkeliais. Atrodo, patraukti atsakomybėn partijos parei- 
kad jame tikrai neliko nei vieno gūnus - kyšininkus. Sovietų Sąjungos

, Aukščiausioji Taryba į tokias užuomi
nas reagavo,pavadindama jas "provo
kacinėmis".

§

abejingo. §
Dekoracijas šiam spektakliui parin- § 

ko ir pritaikė Henrikas Šliteris. Gerą § 
įspūdį paliko bažnyčios rūsio dekorą- § 
cijos su didžiuliu bauginančiu vora- § 
tinkliu. Rūbais tinkamai pasirūpino D. § 
Binkienė ir N. Bauerienė. Negalima § 
nepaminėti ir efektingo dailininkės L. £ 
Kraucevičiūtės - Gruzdeff grimo 
spektaklio aktoriams.

Apšvietimas V. Šliterio, melbour- didelio pataikavimo M. Gorbačiovui, 
niškis Algis Karazija tvarkė garso padedant jo planams gelbėti dabartinę 
techniką. § sovietų sistemą. V. Bukovskis savo

Spektakliui pasibaigus, "Aušros" § pasisakyme ragino Vakarus savo 
teatro vardu, Viltis Kružienė padėko- | paramą nukreipti tautinėms grupėms, 
jo sydnėjiškiams už atvykimą, o § išeinančioms opozicijon Kremliui. 
Danguolė Baltutienė prisegė visiems | *
po gėlytę. | Rinkimus į valstybės prezidento

"Aušros" teatro administratorė j postą Argentinoje užtikrintai laimėjo 
Danguolė Baltutienė vedė ir po to kandidatas peronistas Carlos Menem, 
įvykusią vakarienę. Vakarienės metu, Pagal priešrinkiminius C. Menem 
kalbas pasakė Atžalos teatro admi- pasisakymus, Argentinoje galimas su- 
nistratorius V. Šliteris, režisierius J. sidūrimų su Didžiąja Britanija atsi- 
Dambrauskas, V. Kružienė, ALF įj naujinimas, kas liečia Falklandų salų 
pirmininkas R. Šemetas, Melbourno § klausimą. Panašu, kad tuo gali būti 
Apylinkės pirmininkas K. Lynikas, § siekiama nukreipti šalies gyventojų 
neseniai iš Lietuvos atvykusi P. § dėmesį nuo tragiškos ekonominės 
Mulevičienė ir vakarienės šeimininkė > padėties krašto viduje. Naujojo Ar- 
E. Korsakaitė. •! gentines prezidento Carlos Manėm

Likome dėkingi " Atžalos" teatrui kadencija prasidės tik gruodžio mėne- 
už džiaugsmą Melbourne išvysti tokį sį.
sudėtingą ir puikiai atliktą spektaklį. *
Linkime daug darbingų ir 
kūrybinės sėkmės metų Jums.

Al. Baitrukonienė

Laikydami didžiausia malone 
savo gyvenimo tikslu galimybę tar
nauti Lietuvai ir jos žmonėms, 
nesvarbu, kokiame krašte gyventume 
ir kokia kalba kalbėtume, esame 
pasiryžę šiuo lemtingu tautos istorijai atšaukė savo ambasadorių bei sustip- 
metu vieningai stoti naujos Lietuvos 
tarnybon.

Todėl, aptarę konferencijoje išsa
kytas mintis ir pasiūlymus bei jausda
mi viso pasaulio lietuvių lūkesčius, 
šiuo aktu skelbiame atkuriantys 
Kauno Vytauto Didžiojo universitetą, 
kaip nepriklausomą ir politiškai neuž
siangažavusią aukštąją mokyklą.

Žengdami pirmą žingsnį įkūnijant 
šią valią gyvenime skelbiame įkurian- 
tys Kaune Pasaulio lietuvių kultūros, 
mokslo ir švietimo centrą, kaip vieną 
iš Kauno Vytauto Didžiojo universi
teto mokslinių studijų institutų.

Šiuo aktu reiškiame savo valią ir 
viltį, kad Pasaulio lietuvių kultūros, 
mokslo ir švietimo centras ir Vytauto 
Didžiojo universitetas bus tiltas, 
jungiantis tautos išeiviją su broliais ir 
sesėmis Tėvynėje.

Kviečiame visus Lietuvos žmones 
talkinti šiame darbe.

ir

§

Mokslinės konferencijos 
"Tautinė aukštosios mokyklos 

koncepcija ir Kauno universitetas 
dalyviai

TRUMPAI
IŠ VISUR

dienas trukusiame kongrese,Dvi 
įvykusiame Estijos sotinėje Taline, 
posėdžiavo apie 350 lietuvių, latvių ir 
estų tautinių sąjūdžių delegatų.

Šiame kongrese buvo aptarta ben
dra strategijai siekiant Pabaltijo

§ kraštų ekonominio, politinio ir kultū
rinio savistovumo. Kongrese priimta 
visa eilė rezoliucijų baitų tautų 
teisių klausimais.

Diskusijų metu Sovietų Sąjungos 
televizijoje, du žinomi sovietų tardy
tojai viešai apkaltino politinio biuro 
narius Ligačiovą ir Soiomencevą savo 
pozicijų piknaudžiavimu. trukdant

Vakaruose, tremtyje gyveną sovie
tų disidentai Paryžiuje pravedė kon
ferenciją, kuri pritraukė daug Ameri
kos ir kitų valstybių pareigūnų bei 
diplomatų. Rašytojas Vladimiras Bu- 

§ kovskis kritikavo Vakarus dėl per

pilnų Panamos diktatorius Manuel Norie- 
§ ga panaikino prezidento rinkimų 
§ rezultatus, kai jo remiamas kandida-
§ tas Carlos Duque, nežiūrint bandymų 
§ falsifikuoti rinkimus, triuškinančiai 
| pralaimėjo. Ginkluotoms Noriegos 

šalininkų gaujoms naudojantis tero- 
rištinėmis priemonėmis prieš demons- 
truojančias opozicijos minias, JAV

įj rino karines įgulas Panamos kanalo 
zonoje.

§ Panamos katalikų vyskupai savo
§ ganytojiškame laiške reikalauja No- 
§ riegos atsistatydinti.
§ *
y Susidedanti iš civilių, Guatemalos 
> vyriausybė išvengė karinio perversmo.

Vyriausybei ištikimi kariuomenės da- 
| liniai privertė sukilėlius pasiduoti, 

neprieinant prie kraujo praliejimo.

§ Kinijos sostinėje Beidžinge demon- 
§ truojančios studentų minios, užėmu- 
§ sios pagrindinę miesto aikštę, privertė 

Kinijos vyriausybę, svarbiems pasita- 
| rimams atvykusio, sovietų prezidento

M. Gorbačiovo sutikimą perkelti j kitą 
miesto dalį. Studentai, sovietų pavyz- 

| džiu, reikalauja iš savo vyriausybės 
liberalių reformų.

§ Po pusės metų pertraukos, Prancū- 
§ zija vėl pradėjo atominių ginklų 
§ bandymus Ramiojo vandenyno Muro- 
§ rua atole. ♦
| Toshio Komoto paskelbtas nauju 
$ kandidatu į Japonijos ministro pirmi- 
į ninko postą.
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"KO VO" KLUBE 
Kartu su Lietuvos Olimpiečiais

"KOVO" VETERANAI

. Gegužės 13 dieną Lietuvoje buvo 
švenčiama Lietuvos Olimpinė diena. 
Jos metu, visoje Lietuvoje vyko 
(vairios sporto rungtynės ir paskiri 
sportiniai renginiai, kurie turėjo tikslą 
suvienyti visą lietuvių sportinį jauni
mą ir uždegti tą sportinę kibirkštį, su 
kuria ateityje Lietuvos sportininkai 
galėtų dalyvauti pasaulio olimpiadose 
- reprezentuodami Lietuvos tautinę ir 
olimpinę vėliavas. Šią dieną visame 
Vakarų pasaulyje, kur tik yra lietuvių

"KO V AS” 
40: 38

Pirmąsias vyrų - jaunių rungtynes 
koviečiai pradėjo gana nervingai. 
Prieš savo daug stambesnius, atkakliai 
besiginančius priešininkus, koviečiai 
-žaidė gana pamažu ir sunkokai rinko 
taškus. Pirmieji taškai laimėti koman
dos žaidėjų M. Šepoko ir P. Šumsko. 
Latviai nenusileidžia, žaidžia dvitaš
kis po dvitaškio. Tačiau pirmasis 
puslaikis baigiasi trijų taškų persvara 
koviečių naudai. Antrąjame puslai- 
kyje žaidimas vėl vyksta taškas už 
tašką, nors visą žaidimo laiką kovie
čiai pirmauja. Koviečiai labai kovingi, 
atkakliai siekia pergalės. Beveik, 
pačioje susitikimo pabaigoje rezulta
tas vis dar beveik lygus, žaidimo 
atmosfera darosi vis labiau ir labiau 
įtempta. Tačiau paskutinėse žaidimo 
sekundėse koviečiai daro grąžų takti
kos derinį, kuris baigiasi puikiu P. 
Šumsko metimu ir rungtynes koviečiai 
laimi dviejų taškų persvara. Žaidimas 
buvo labai įdomus, žaidėjai kiekvienas 
individualiai žaidė puikiai, tik jautėsi 
bendras nesusižaidimas komandoje. 
Išskirtinai gerai žaidė P. Šumskas, 
visus žavėdamas savo puikiais perėji
mais, taikliais metimais, atkakliai 
kovodamas dėl kiekvieno sviedinio. 
Gerai pasirodė šiame susitikime vyrų

"KOVO" MERGINOS — LATVAITES 
38: 23 . (14: 14)

Ir šios merginų rungtynės prasidėjo 
gana lėtu tempu. Prieš ūgiu daug 
aukštesnes latvaites, lietuvaitėms 
žaisti buvo gana sunku. Neįmetus į 
krepšį, būdavo beveik neįmanoma 
atgauti kamuolį. Pradžią padarė 
greitoji L. Skirkaitė, tačiau latvaites 
taškų skirtumą tuoj pat išlygina. Taip 
tęsiasi visas puslaikis, kuris baigiasi 
lygiomis. Antrasis prasideda dideliu 
greičiu, kovietės meta tris metimus iš 
eilės. Tai paskatina lietuvaites - po 10 
žaidimo minučių latvaites jų jau 
nebesulaiko. "Kovo" merginos tęsia 
nepaprastai greitą žaidimą, L. Skir
kaitė, po kiekvieno gražaus prasiver

"KO V AS” 
50: 32

Antrąjį susitikimą su latviais kovie
čiai persvara pradeda nuo pačių 
pirmųjų žaidimo minučių. Šiame 
susitikime jau aiškai matosi geresnis 
koviečių tarpusavio susižaidimas ir jį 
lydi taiklesni metimai. Antrose rung
tynėse jaunieji koviečiai daug drąsiau 
pasirodė kovoje su ūgiu aukštesniais 
latviais, kurie ypatingai gerai atkovo
davo sviedinius nuo lentos. Koviečiai 
žaidė greitą, kovingą žaidimą, daug 
geriau dengė priešininkus, tiksliau 
atkovodavo sviedinį. Tokio spaudimo 
latviai atlaikyti, aiškiai, nepajėgė. 

sportiniai klubai, taip pat buvo 
rengiamos įvairios rungtynės. Ir, nors 
esant toli nuo Lietuvos, širdimi ir 
dvasia jie buvo kartu su broliais ir 
sesėmis - Lietuvos sportiniu jaunimu, 
tos laisvės, kurią turi patys, tokšdami 
ir sportininkams Lietuvoje.

Sydnejaus sporto klubas "Kovas" 
taip pat surengė vyrų ir moterų 
krepšinio rungtynes su latvių krepši
nio rinktinėmis. Vyrai, padedant 
jauniams, sužaidė dvejas rungtynes.

” L AT VI AI " 
/2 2:19/ 
komandos žaidėjas M. Šepokas, kuris 
vis dar nepraranda savo puikių 
perėjimų ir taiklių metimų. Iš jaunųjų 
ypatingai geras, turintis aukštą ūgį ir 
tikras krepšininko savybes, neseniai 
atvažiavęs iš Lietuvos ir jau žaidžian
tis už savo mokyklos rinktinę, M. 
Žvirblis. Tačiau labai gerai žaidė ir 
visi kiti žaidėjai, kaip P. Gustafson, 
"Kovo" garbės nario M. Zikaro anūkai 
broliai Payne, broliai Vaičiurgiai ir, 
nors ūgiu mažėlesnis už kitus, bet 
kovingumu smarkesnis A. Bieri. Bene 
didžiausią pažangą žaidime padaręs P. 
Šliogeris, kuris turėdamas gerą ūgį 

krepšiniui, turi visas galimybes tapti 
garsiu krepšininku. Buvęs garsus 
N.S.W. ir "Kovo“ krešininkas, šiuo 
metu treniruojantis "Kovą" P. Gu- 
stafsonas sako, kad jo treniruojama 
komanda jau baigia "susicementuoti", 
tai jau pradeda jaustis jų žaidime, 
komandinis žaidimas vis gerėja, nors 
darbo įdėti reikia dar nemažai.

Taškus prieš latvius pelnė: P. 
Šumskas - 12, M. Šepokas - 11, R. 
Payne - 6, E. Vaičiurgis - 5, M. Payne 
- 4, P. Gustafson - 2. Komadoje žaidė 
A. Bieri, P. Vaičiurgis, P. Šliogeris, M. 
Žvirblis ir P. Andriejūnas.

žimo, daro taiklius metimus. Visos 
žaidžia kovingai, tik ir joms, matosi, 
po vasaros atostogų, dar trūksta 
komandinio susižaidimo, gal didesnio 
kovingumo nuo lentos atkovojant 
kamuolius. Tačiau, savo ryžtingosios 
ir ilgametės kapitonės, dabartinės 
trenerės Snaigės Gustafson rankose, 
ši komanda laimi pirmąsias vietas ir, 
reikia manyti, komandos ateityje 
laukia graži ateitis. Taškus šiame 
susitikime pelnė: L. Skirkaitė: - 21 
(!), R. Andriejūnienė - 5, D.Staitytė, 
R. Kasperaitytė ir V. Cahill po 4, B. 
Migutė - 0.

— "LATVIAI" 
(22: 16)

Šiame susitikime tiek vyresnieji "Ko
vo" žaidėjai, tiek jauniai žaidė labai 
gražiai. Bežiūrint rungtynes, vis 
piršosi mintis, kad jeigu tik mūsų 
jauniai susižais daugiau komandos 
viduje, daugiau vienas kitą jausdami ir 
matydami aikštelę, jie tikrai turėtų 
tapti stipria krepšinio komanda. 
Taškus antrame susitikime laimėjo: P. 
Šumskas - 18, M. Šepokas - 16, E. 
Vaičiurgis - 8, M. Payne - 5, M. 
Žvirblis - 3. Be to, žaidė: P. Šliogeris, 

P. Gustafson. R. Payne.

"Kovo" veteranai, vis dar nenorė
dami palikti, jau seniai pamėgtą 
krepšinį, šiais metais taip pat sudarė 
savo komandą ir žaidžia pirmenybėse 
Aleksandrijoje. Veteranus labai su
stiprino, Sydnėjun nuolatinai gyventi 
atvykęs, buvęs garsus Geelongo 
"Vyčio" krepšininkas V. J. Obeliūnas, 
kuris tuoj pat įsijungė į "Kovo" 
sportinį gyvenimą. Komandos treneris 
ir vadovas yra gimnazijos fizinio 
auklėjimo mokytojas, buvęs garsus 
krepšininkas kovietis Alg. Čerkesas. 
Komandoje žaidžia: M. Liubinskas, V. 
J. Obeliūnas, E. Karpavičius, A. ir P. 
Andriejūnai, A. Dulinskas ir pats A. 
Čerkesas. Komanda jau žaidė dvejas 
rungtynes ir abejas laimėjo.

"Kovo" ateitis - jaunučiai. Jų 
vadovas ir treneris, padedamas savo 
žmonos, buvusios "Kovo" krepšinin
kės' Valės Karpuškienės, armijos 

majoras Saulius K ar puška treniruoja ir 
berniukus ir mergaites, kurie kiekvie
ną šeštadienį renkasi į Bankstowno 
stadioną ir nuoširdžiai bei kruopščiai 
treniruojasi, o savaitės bėgyje žaidžia 
jaunučių varžybose.

Berniukų komandoje žaidžia: D. ir 
A. Bičiūnai, D. Ankus, A. Lašaitis, J. 
Karpuška, E. Viržintas, V. Šliteris, M. 
Newman ir D. Biretas. Komanda savo 
varžybas pradėjo labai gerai, tačiau 
paskutiniu metu gauna didesnį prieši

KITA "KOVO" VEIKLA
Pati veikliausia ir gausiausia narių 

skaičiumi yra "Kovo” golfininkų 
sekcija. Tai pavyzdys visoms kitoms 
sporto šakoms savo susiklausymu, 
savo veikla ir savo organizuotumu. 
Golfininkams vadovauja buvęs įvai
riose sporto šakose pagarsėjęs sporti
ninkas, sporto veteranas ir "Kovo" 
garbės narys Vincas Binkis.

? Naujoji "Kovo" valdyba, kurios 
sudėtyje yra ir seniau nepaminėtas V. 
Burokas, už ką atsiprašoma, į savo 
eiles įtraukusi visą eilę jaunų kovie
čių, be savo sportinio darbo, numato, 
su T. Dambrauskienės pagalba, netru
kus surengti, visada labai populiarų, 
"Madų paradą", kur daugiausiai 
madas demonstruos patys koviečiai. 
Taip pat įdomi naujiena "Kovo" 
gyvenime yra tai, kad pradėtas leisti 
sporto klubo "Kovas" laikraštis - 
"KOVAS" Newsletter", kuris, nors ir 
anglų kalboje, bet bus platinamas 
mūsų jaunimui, o jų tarpe ne visi 
mokantys lietuvių kalbą. Šio laikraš
tėlio - biuletenio redaktorium dirba

"KOVO" NA U JI E N O S
Prasidėjus krepšinio sezonui, "Ko

vo" spalvas įvairiuose australų turny
ruose atstovauja berniukų ir mergai
čių komandos, kurių amžius - iki 14 
metų, o taip pat jaunių, vyrų, 
merginų ir veteranų komandos.

Vyrų krepšinio komanda, treniruo
jama P. Andriejūno, žaidžia Parrama
tta distrikto važybose ir, iš keturių 
žaistų rungtynių, jau yra laimėję 
trejas. Be minėtų vyrų žaidėjų, 
komandoje dar žaidžia S. Jankus ir 
F. Vaičiurgis. Trenerio žodžiais, 
komandoje geras tarpusavio susižaidi
mas ir, svarbiausiai, puiki visų žaidėjų 
draugystė, o turint dar tarpusavyje 
krepšinio talentų, ateitis žada nema- 
žai.

Jauniai krepšininkai žaidžia Banks
towno pirmenybėse. Jau sužaistos 
septynios rungtynės, iš kurių laimėtos

Kai Lietuvoje buvo nutarta gegužės 13 dieną paskelbti Olimpine diena, su 
prašymu solidarizuotis ir Australijos lietuvius sportininkus, į Australijos 
lietuvių fizinio auklėjimo pirmininką Jurgį Jonavičių kreipėsi Lietuvos 
Olimpinis komitetas. Gavę teigiamą atsakymą, Lietuvos sporto vadovai apie 
tai parašė laikraštyje "Sportas": "Taigi mūsų Olimpinė diena aidu atsilieps 
net tolimojoje Australijoje!"

ninkų pasipriešinimą, ir tai parodė, 
kad treniruotis reikalinga dar daugiau 
ir dar geriau. Iš visos komandos 
didžiausią pažangą yra padaręs D. 
Ankus, aikštėje jis nepakeičiamas 
žaidėjas. Nors ir kiti jaunučiai, įdėję 
truputį daugiau darbo, taps labai 
gerais krepšininkais. Patys mažiausi 
komandos krepšininkai V. Šliteris ir J. 
Karpuška žaidime yra labai kovingi, 
atkaklūs, daro pažangą, tačiau jiems 

dar trūksta ūgio.
Mergaičių komandoje žaidžia: D. ir 

A. Dičiūnaitės, E. Šliogerytė, G. 
Karpuškaitė, D. Šliterytė, J. Biretaitė 
ir J. Ankutė. Seniau komandoje žaidė, 
aukštaūgė ir tikrai turinti krepšinin
kės talentą, A. Venclovaitė, tačiau, 
nežinia kodėl, daugiau ji neatvyksta 
nei į treniruotes, nei į rungtynes. 
Tikrai labai gaila. Mergaitės, kaip ir 
berniukai, kviečiamos įsijungti į 
jaunučių krepšininkių eiles. Treniruo
tės vyksta šeštadienių popietėmis 
Bankstowno stadione.

Kovietės mergaitės jau turėjo 8 
runtynes, iš kurių laimėjo 6. Jos 
pateko į finalines rungtynes. Koman
doje gal verta paminėti išsiskiriančiai 
žaidžiančią D. Dičiūnaitę, tačiau 
paskutiniu metu ir visos kitos koman
dos krepšininkės padarė didelę pažan
gą, matosi geras komandinis susižaidi
mas.

puikus krepšininkas, studentas P. 
Šumskas, jam padeda Snaigė Gustaf
son. Tai nepaprastai puikus ir šaunus 
sprendimas - šiame laikraštyje kiek
vieną mėnesį bus skelbiamos žinios 
apie "Kovo" veiklą, naujienos, pasie
kimai, skelbiami varžybų tvarkaraš
čiai ir visa kita, kas domina 
sportuojantį Sydnejaus lietuvių jauni
mą. Kviečiami visi bendradarbiauti 
šiame lietuvių sportininkų laikraštyje.

Naujas "Kovo" tinklinio komandos 
vadovas ir treneris G. Sauka pradėjo 
darbą su tinklininkais. Jie treniruojasi 
Pananijoje, East Hills Girls High 
School. Norintieji kviečiami įsijungti 
ir pradėti treniruotis tinklinį. Treni
ruotės vyksta antradieniais.

Pabaigoje primenu apie bene pačią 
didžiausią "Kovo" naujieną - tai 
busimasis metinis "Kovo" balius. Jis 
bus netrukus, jame bus linksma ir 
smagu, kaip buvo visada, jūs praleisite 
baliuje popietę, garantuotai geroje 
nuotaikoje. Jis bus netrukus. Apie tai 
dar pranešime.

ketverios. Bankstowno distriktas pa
sižymi aukštu krepšinio lygiu, mūsų 
vaikinams kiekviena kova sunkus 
išbandymas, tačiau visi labai ryžtingi, 
paklusnūs, ir komanda, pasak trenerio 
P. Gustafson, jau baigia "susižaistl". 
Treniruotės jauniams vyksta kiekvie
ną šeštadienį nuo 14 vai. iki 16 vai. < 
Bankstowno stadione. Jaigu yra jau
nuolių žaidžiančių krepšinį, jie malo
niai laukiami "Kovo” komandose. 
Merginų krepšinio kamanda, treniruo
jama S. Gustafson, taip pat treniruo
jasi ir žaidžia Bankstowne. Ši koman
da taip pat yra labai gera, bet šiais 
metais jaučiamas žaidėjų trūkumas, 
todėl kviečiamos visos merginos 
atvykti į treniruotes ir atstovauti 
"Kovą" varžybose.

A. Laukaitis
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Ab.. .A..
JONAS petrukėnas

NEWCASTLE
Gražų balandžio 21 dienos, Austra

lijos rudens rytą, sulaukęs 85 metų 
amžiaus, staiga apleido ši pasaulį a. a. 
Jonas Petrukėnas.

Gimęs Rygoje, nuolatinai gyveno 
Lietuvoje. Paskutiniu laiku, prieš 
pasitraukiant iš Lietuvos, dirbo Aly
taus urėdijoje. Pasirinkęs tremtinio 
dalią, 1947 metais atsidūrė Vakarų 
Australijoje - Perthe ir pradėjo antrą 
naujakurystę. Įsijungė į nedidelę, tik 
besikuriančią lietuvių koloniją, akty
viai įsitraukė į visuomeninį darbą. 
Bendruomenėje visada prisiimdavo 
įvairias pareigas, širdimi ir dvasia 
atidavęs save lietuviškiems reikalams. 
Niekada nevengė jokių jam skiriamų 
pareigų. Kad ir būdamas jau visai 
brandaus amžiaus, niekada nevengė 
ir darbo talkų prie Lietuvių namų. 
Būdamas pensininku, su gana ribo
tais ištekliais, rėmė visokias rinklia
vas, nuo pat įsikūrimo buvo uolus 
Tautos Fondo rėmėjas.

Neatsilikdami nuo šeimos galvos 
Jono Petrukėno, visuomeninėje veik
loje dalyvauja ir žmona E. Petrukė- 
nienė, dukra Dalia Francienė ir 
žentas. Paskutiniaisiais metais mažė
jant Bendruomenei, dažnai susidaro 
sunkumai sudarant valdomuosius or
ganus; ir čia Petrukėnai ateidavo į 
pagalbą - bet koks pavojus, kad pašlis 
bendruomeninė veikla, kad ir laikinai, 
su jų pagalba pašalinami. Todėl į 
paskutinį "Sudiev" Karakata kapinėse 
susirinko gausus giminių bei bičiulių

būrys, kurių a. a. Jonas Petrukėnas 
daug turėjo.

Nuleidus žemėn karstą ir kunigui 
sukalbėjus maldas, visi ėjo prie kapo 
užberdami saują žemių, paskutiniu 
žvilgsniu atsisveikindami su velioniu. 
Nukrito ant jo karsto ir paskutinė 
raudona rožė iš, penkias dešimtis ir 
aštuonis metus kartu ėjusios, jo 
gyvenimo palydovės žmonos Eleono
ros rankų. Velionis visa širdimi troško 
būti palaidotas gimtosios tėviškės 
žemelėje - deja, likimas lėmė kitaip.

Sudiev, Jonai, tebūnie Tau lengva 
svetimoji žemė.

V.S.

Gegužės 7 dieną Newcastle Apylin
kės valdyba suruošė Motinos dienos 
popietę, kuri įvyko Migrant Resource 
centro salėje.

Ši tradicija Newcastlyje tęsiasi jau 
daug metų. Pirmąjį gegužės sekma
dienį mūsų miesto tautiečiai susirenka 
pegerbti visas Motinas.

Valdybos sekretorė Zina Zakaraus
kienė trumpa kalba pasveikino visas 
ęsančias motinas. Mirusios buvo 
pagerbtos tylos minute. Sveikinimai 
užbaigti eilėraščiu "Kadaise".

Popietės metu, kaip pačioms vy
riausioms motinoms, gėlių puokštės 
įteiktos Emilijai Bučienei ir Donatai 
Bajalienei. Taip pat gėlėmis pagerbta 
ir ilgametė Apylinkės veiklos rėmėja 
Antanina Pranskūnienė.

Po to visiems popietės dalyviams 
buvo suruoštos vaišės. Kaip ir 
kiekvienais, taip ir šiais metais 
popietė praėjo jaukioje nuotaikoje.

Zina Zakarauskienė

A. A.
JONUI PETRUKĖNUI

mirus, jo žmoną Leonorą, dukras Laiiną ir Dalią giliai užjaučiame ir 
kartu liūdime.

Salomėja Zablockienė
Danutė Utting

Algirdas Baikauskas

-AUKOS-
TAUTOS FONDUI

AUKOS AUSTRALIJOS 
LIETUVIŲ FONDUI

500 dolerių - anoniminė auka 
(9010) iš N.S.W.

100 dolerių - Vilhelmina ir Jonas 
Ramanauskai (100) iš N.S.W. - A. A. 
Česlovo Liutiko penkerių mirties 
metinių atminimui.

Po 25 dolerius - L. Kaspariūnas ir 
A. Barila (40), nauji nariai iš Vic.

A. A. Juozui Pranckūnui Melbourne

Po 5 dolerius - J. Paragienė (257), 
A. ir A. Ramanauskai (149) ir M. 
Sodaitienė (40).

Fondo valdyba parėmė:
3000 dolerių - Lietuvių chorinės 

muzikos konkursą.
2500 dolerių - Australijos Lietuvių 

Tautinius šokius.
2000 dolerių - Lietuvių Dienų 

komitetą Melbourne (paskola).
1000 dolerių - Lithuanian Studies 

Society.
500 dolerių - Sydnejaus Apylinkės 

valdybą.
. 200 dolerių - Baltic studies for 
Lithuanists.

Sveikiname naujus narius. Ačiū už 
aukas. Vincas Ališauskas

AL Fondo iždininkas

AUKOS

CANBERRA
Vasario 16 - sios proga, Canberros 

lietuviai per Tautos Fondo įgaliotinį 
Bonifacą Minių Tautos Fondui aukojo:

Po 10 dolerių - B. Šumila, V. 
Keraitienė, K. Makūnas, V. Genys, J. 
Žentelis, A. Nekrašius, Vilkaičiai, B. 

Minius, J. Butkus
Po 6 dolerius - R. Patašienė, A. 

Komi vairus.
Po 5 dolerius - V. Šimkus, A. 

Švedas, P. Gružauskas, L. 
Budzinauskas, Justina Minius, S. 
Ratas, E. Scheffer, A. Petronis, J. 
Dehn, K. Biveinienė, R. Gilmore, R. 
Šilinis, K. Kemežys.

2 dolerius - G. Kaminskas.
Viso iš Canberros 169 doleriai.

ADELAIDĖ

Vasario 16 - sios proga, Tautos 
Fondui aukojo:

100 dolerių - K. Šaulys, 60 dolerių 
- J. Cibulskis, po 50 dolerių - dr. D. 
Viliūhaitė, arch. A. Lapšys, po 30 
dolerių - M. Gavėnlenė, A.L.K. 
Moterų draugija.

Po 20 dolerių - M. Petkūnienė, O 
Sudintienė, kun. J. Petraitis, VI. 
Marcinkevičius, C. Dubinskas, E. ir S.

Dainiai, K. K ar pienė.
Po 10 dolerių - V. Janonis, J. 

Siurblys, P. Barauskas, T. Kašauskas, 
A. Umevičius, J. Stačiūnas, P. Horak, 
J. Vabolienė, M. Intienė, S. Jezukaitis, 
O. Baranauskienė, J. Stankevičius, A. 
Stakaltis, E. ir V. Petrėnai, V. 
Kiverienė, V. Gudiškis, B. Masionis, S. 
ir P. Pusdešriai, A. Vikienė, A. ir P. 
Dancevičiai, 1. Taunys, E. Vaičienė, J. 
Abukevičius, O. Baužienė, K. Raz- 
nauskas, J. Kutkienė, J. ir S. 
Bardauskai.

7 dolerius - J. Poškus.
Po 5 dolerius - A. Beresnevičius, J. 

Sasinienė, V. Morkys, O. Riškienė, A. 
Jucius, J. Valiulis, V. Germanas, J. 
Lenktyn, K. Dičiūnienė, J. Bakšys, Pr. 
ir E. Kuncaičiai, K. Kaminskas, S. 
Libikienė, Pr. Kuisys, S. Baltulis, F. 
Damaševičius, V. Janulis, E. Šiaučiu- 
vėnienė, A. Krivickas, L. Pimpė, A. 
Vasiulis, E. Kurauskas, S. Guščia, A. 
Plokš tie nė, J. Rupinskas, V. Bardaus- 
kaitė.

3 dolerius - A. Strimaitienė.
50 dolerių Lietuvos Laisvės Iždui 

paaukojo O. Zamoiskienė savo vyro 
a.a. Č. Zamoiskio mirties metinėms 
paminėti.

Viso 930 dolerių.
mirus, vietoje gėlių:

Po 50 dolerių - Z. Poškaitis (170), 
E. ir I. Stumbrai (60), 40 dolerių - Ad. 
Kalpokas (210), 25 dolerius - V. ir R. 

Pumpučiai (90).
Po 20 dolerių - P. Dranginis (305), 

J. Balbata (315) ir J. Balčiūnas (1120).
Po 10 dolerių - M. Juškienė, A. 

Petrauskas (15), F. Sodaitis (263), J. 
ir J. Zaikauskai (355), V. Ališauskas 
(760) ir EJdargan-Marganavičius(75).

BALTIC NEWS
A.A. Povilo Groso dviejų mirties 
metinių atminimui, aukojo Ona Gro- 
sienė - 50 dolerių.
M. Butkus - 10 dolerių.
Tautos Fondo Australijos skyrius - 
1000 dolerių.

Visiems aukojusiems nuoširdus ačiū. 
A. Giniūnas

"Baltic News" atstovas "Baltic News"

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

Funerals of Distinction
17 BAILWAY PDE., FAIRFIELD, N. S. W. 
Tai 7X4 5408. Veikia 24 valandas per parą.

i 
t

t 
t t
i 
t

Lietuvių Ko-operatinė Kredito Draugija

TALKA 15%
Talkos Įstaigos veikia 

Lietuviu namuose:-

moka
•už terminuotus indėlius virš $20,000 ir 14% už mažesnes sumas.

Adelaide 
rilelboume 

Sydney

Mūsų Pastogė" Nr.20 1989.5.22 pusi. 7

7



I n f o r
Aukos ' - ‘

Mūsų Pastogei
’’MOŠŲ PASTOGEI” 

AUKOJO

m a c i j a

I. Norvydlcnė Vic. $10
P. Smoiskis S.A. $5
J. Sirutis N.S.W. $5
S. Zablockienė W.A. $5
V. Skrolys W.A. $10
T. Kašauskas S. A. $10

IPIEIRTIHIE
Tautiečiai prašomi sumokėti 5 

'dolerių lietuvio mokestį (anksčiau 
vadintą solidarumo mokesčiu) už 1989 
metus. Mokestį renka Apylinkės 
valdybos iždininkas V. Francas.

pietų. Norintieji gali atsinešti užkan
džių, kavą bus galima pasigaminti 
vietoje.

S. Augustavičius

SYDNEJUJS
IŠVEŽIMU

MI NĖJI MAS

Skaudiems Birželio įvykiams pami
nėti, N.S.W. Jungtinis Baltų komitetas 
praneša:

Birželio 17 dieną (šeštadienį), 
rengia Vigilija - budėjimą deportacijų 
aukoms atminti - Martin Place,, 
netoliese prie žuvusių australų karių 
paminklo. Budėjimo pradžia 10.30 vai. 
ryto. Budėjimas tęsis iki 12 vai., kai 
Baltų karių organizacijų atstovai prie 
paminklo padės vainikus.

p**##**#****#**#***#***#*##/#*#**##**#*****##/##*#***#*************

SYDNEJAUS LIETUVIŲ
NAMUOSE

: 16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN. Tel. 7081414 i:

SMORGASBORD
TREČIADIENIAIS nuo 6 iki 8 vai. p.p.

_____________ ŠEŠTADIENIAIS nuo 1 iki 3 vai. p.p._____________ ;

Klubo darbo valandos:

Pirmadieniais 5 v. v. - 10.30 v. v.
Antradieniais Įdubas uždarytas
Trečiadieniais 5 v. v. - 10.30 v. v.
Ketvirtadieniais 5 v. v. - 11.00 v. v.
Penktadieniais 5 v. v. - 12.00 v. v.
Šeštadieniais 1 v. p.p. - Iv, nakties. 
Sekmadieniais 12.30 v. p.p. - 10.00 v. v.

/HfLBOŲRNE
BENDRUOMENĖS SUSIRINKIMAS

Balandžio 9 dieną metiniame susi
rinkime Apylinkės valdyba buvo 
įpareigota sušaukti specialų Apylin
kės narių susirinkimą, naujai valdybai 
išrinkti už dviejų mėnesių. Šis svarbus 
susirinkimas įvyks birželio mėnesio 4 
dieną, sekmadienį, 2 vai. po pietų 
Lietuvių namuose. Prašome įsidėmėti 
ankstyvesnę valandą. Susirinkimas 
turėtų ilgai neužsitęsti. Po to vyks 
skautų tėvų pasitarimas. Visi apy
linkės lietuviai kviečiami dalyvauti 
šiame susirinkime.

Apylinkės valdyba

CEfLCNCE
Balandžio 23 dieną St. John 

bažnyčioje buvo pakrikštytas jauniau
sias Ratajczak šeimos sūnus Andrius. 
Krikšto apeigas atliko kunigas J. 
Petrauskas.

»»»
Tą pačią dieną Eastern kapinėse 

buvo pašventintas antkapinis pamink
las ant a.a. L. Jakubauskienės kapo. 
Kapą pašventino kunigas J. Petraus
kas.

***
L.S.S. Geelong o Skautų Židinio 

kancleris v. s. Alg. Karpavičius kurį 
laiką negalavo ir buvo gydomas 
ligoninėje. Sveikatai pagerėjus, iš 
ligoninės išleistas, tačiau vis dar 
tebėra medicinos personalo priežiūro
je. Laiškais ir asmeniškai Alg. 
Karpavičius pasiekiamas: Algirdas 
Karpavičius, Grace Me Kellar Centre, 
H - 3,45 - 95 Ballarat Road, North 
Geelong, 3215 Victoria. Telefonas 
(052) 789222.

Birželio 18 dieną (sekmadienį), 2 
vai. Latvių namuose įvyks tremtinių 
minėjimas - koncertas. Latvių namai 
randasi 32 Parnell St., Strathfield.

Koncerto metu pasirodys lietuvių, 
latvių, estų meninės grupės, Lietuvius 
atstovaus choras "Daina", vadovau
jant dirigentams Birutei Aleknaitei ir 
Justinui Ankui, akompanuojant Bro
niui Kiveriui.

Jungtinis Baltų komitetas kviečia 
visus tautiečius gausiai dalyvauti 
budėjime ir minėjime.

A. G in iū n as
N.S.W. Jungtinio Baltų komiteto 

vardu

Informuojame visuomenę, kad Trė
mimų į Sibirą minėjimą organizuoja 
Tautos Fondo atstovybė. Minėjimas 
įvyks birželio mėnesio 11 dieną, 
sekmadienį, pradedant pamaldomis 
11.30 vai. ryto. Organizacijos kvie
čiamos dalyvauti organizuotai su 
vėliavomis. Po pamaldų, 2.30 vai. po 
pietų Lietuvių klubo patalpose vyks 
minėjimas.

Paskaitą skaitys ekonomistas Vy
tautas Patašius, prelatas P. Butkus 
atliks invokaciją, po to bus meninė 
programa.

Programoje su savo kūryba dalyvaus 
poetas Juozas Almis Jūragis, Aušra 
Juškienė, viešnia iš Lietuvos, daininkė 
Eglė Černevičienė ir choras "Daina".

Šią dieną kviečiame susikaupimui, 
kuriame ir Lietuvoje Sibiro aukos bus 
atatinkamai prisimintos.

A. Krąmilius
Tautos Fondo atstovybės vardu

***
Liepos 2 dieną (sekmadienį), 1.30 

vai. po pietų Lietuvių namuose 
Bankstowne, šaukiamas A LB Sydne- 
jaus Apylinkės visuotinis metinis

KLUBO VALGYKLA VEIKIA: 
Ketvirtadieniais, penktadieniais ir šeštadieniais 

nuo 6 iki 9 vai. p.p. 
Sekmadieniais nuo 1 iki 8 vai. p.p.

RUOŠKITE ŠEIMYNINIUS PARENGIMUS LIETUVIU NAMUOSE. 
PAREMSITE LIETUVIU KLUBĄ IR SUTAUPYSITE SAU DAUG 
DARBO BEI RŪPESČIŲ. KAINOS VISIEMS PRIEINAMOS. 
TEIRAUKITĖS KLUBO RAŠTINĖJE.

< : ;
P^^^nP^^^^W^*^***********#*****************************************************

Mieli ” Mūsų Pastogės" skaitytojai,

dėl susidariusių techniškų kliūčių, 
"Mūsų Pastogės" JSTr. 19 1 di k u nebuvo 
išsiųstas. Ji siunčiame kartu su Nr. 20.

Nuoširdžiai atsiprašome visus ” Mū
sų Pastogės" skaitytojus, organizaci
jas, kurios tame numeryje talpino 
pr aneši mus.

"Musų Pastogės” ad mlnistracija

Australijas 
latvietis

AUSTRALIAN LATVIAN NEWS
Šiais metais gegužės 9 dieną sukako keturios dešimtys metų Australijos 

latvių savaitraščiui "Australijas latvietis".
Sveikiname Australijos latvius, mūsų vieno likimo brolius ir seses ir latvių 

laikraščio "Australijas latvietis" redaktorių Emils Delinš šio garbingo 
jubiliejaus proga ir linkime ilgų sėkmingo darbo metų.

"Mūsų Pastogės" redakcija ir administracija

mOlBAIRTIE
Gegužės 28 dieną (sekmadienį), 

rengiame vaizdajuostės popietę. Po
pietėje bus rodoma, G. Kazokienės 
parūpinta, vaizdajuostė apie dabarti
nius įvykius Lietuvoje.

Prašome visus Hobarto lietuvius 
apsilankyti Migrant Resource centre, 
81 Murray gatvėje, trečią valandą po

susirinkimas.
Nustatytu laiku nesusirinkus rei

kiamam narių skaičiui, po pusvalan
džio įvyks susirinkimas, neatsižvel
giant į tai, kiek bus dalyvaujančių.

Dabartinės Sydnejaus Apylinkės 
vaidybos kadencija baigiasi. Susirinki
mo metu bus renkama nauja Apylinkės 
valdyba ir Kontrolės komisija.

ALB Sydnejaus Apylinkės 
valdyba

a Sydnejaus sporto klubas " Kovas" gegužės 28 dieną, 14 vai. Lietuvių
namuose rengia

FILMŲ popietę,

• kurios metu bus rodomi neseniai iš Lietuvos V. Šliterio gauti, 
nepaprastai įdomūs filmai apie Lietuvos nepriklausomybės dienos

• paskelbimo - Vasario 16 -stos - minėjimų šventimą Kaune ir Vilniuje
• Pokario metais tai buvo pirmieji laisvi minėjimai bet kokios tautinės 

šventės Lietuvoje, kurioje dalyvavo šimtai tūkstančių tautiečių.
• Kviečiame visus apsilankyti šioje popietėje. Įėjimas 2 doleriai
• Sporto klubas "Kovas”

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY
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