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— K as kartą pergrweno 
bolševizmą praktikoje, tas 
antru kartu ne be pergyvens. 
Mus įskiepijo nuo bolševiz mo 
visiems laikams. Jei kuriam 
kraštui, valstybei grėstų 
bolševizmo pavojus, leiskit 
Maskvai ir enkavedistui nors 
pusmetį valdyti — pasveiks ir 
net>e atkris.

Tai yra milijonų praktikos 
paliudyta tiesa.

Rašytojas Liudas Dovydėnas 
("Literatūra ir Menas" )

VLIKO TELEGRAMOS
Gegužės 19 d. VLIKO pirmininkas dr. K. Bobelis 

pasiuntė to paties teksto telegramas Jungtinių Amerikos 
Valstybių prezidentui George Bush, Didžiosios Britanijos 
ministrei pirmininkei Margaret Thatcher, Prancūzijos 
prezidentui Francois Mitterand ir Vokietijos Federacinės 
Respublikos kancleriui Helmut Kohl, kuriose rašoma: 
"Pastarųjų devynerių metų bėgyje okupuotoje Lietuvoje 
vyksta dramatiški įvykiai, susiję su suverenumo ir 
nepriklausomybės atstatymu. 1989 m. gegužės 18 d. 
Lietuvos Aukščiausioji Taryba paskelbė deklaracijų, 
kurioje sakoma, kad Lietuva yra suvereni valstybė. Šie 
skubiai besirutuiiojantys įvykiai reikalauja spartaus 
Vakarų demokratinių vyriausybių atsako ir paramos. Mes 
prašome, Jūsų (...), viešai pareikšti, kad Jūs remiate 
Lietuvos nepriklausomybės siekį, ypač atsižvelgiant į Jūsų 
vyriausybės politiką, kuri nepripažįsta sovietinės Pabaltijo 
valstybių okupacijos teisėtumo." 

*****
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Tą pačią dieną Jungtinių Amerikos Valstybių sekreto
riui James Baker III išsiųstoje telegramoje, dr. K. Bobelis 
pareiškė: "1989 m. gegužės 18 d. Lietuvos Aukščiausioji 
Taryba paskelbė Lietuvą suverenia valstybe. Lietuvos 
žmonėms ir Amerikos lietuviams labai reikia Vakarų 
demokratinių vyriausybių paramos. Turint omenyje 
Jungtinių Amerikos Valstybių politiką, nepripažįstančią 
neteisėtos sovietinės Pabaltijo valstybių okupacijos, Jūsų 
pareiškimas, kad Jūs remiate Lietuvos nepriklausomybės 
siekį, turėtų lemiamos reikšmės."

Panašios telegramos buvo pasiųstos Jungtinių Amerikos 
Valstybių Aukštųjų rūmų užsienio reikalų komiteto 
pirmininkui Dante Fasceli ir Floridos senatoriui Connie 
Mack.

Palūšės bažnyčia ir Varpinė Ignalinos rajone. 
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KONFERENCIJA PARYŽIUJE

Sovietų Sąjungos delegacijos spau
dos konferencijoje Paryžiuje, įvadinį 
žodį tarė sovietų ambasadorius Jury 
Kašlev, kuris tarp kitų dalykų, 
pastebėjo, jog Sovietų Sąjungos 
pagrindinis tikslas yra per Europos 
Saugumo ir Bendradarbiavimo fonfe- 
renciją sukurti vieną teisinę Europos 
valstybę. Baigdamas J. Kašlev pasakė, 
kad sovietai ypatingai didelės reikš
mės teikia Paryžiaus ir ateinančioms 
Kopenhagos ir Maskvos konferenci
joms, bet prieš tai iš abiejų pusių turi 
būti išspręsta daug klausimų. Jis 
nežymiai kaltino JAV. kad ne viską 
vykdo žmogaus teisių procese. Į 
klausimus štai kaip atsakinėjo sovietų 
delegacijos nariai:

Klausimas. - Kodėl Sovietų Sąjunga 
tebelaiko okupavusi valstybes, kurios 
buvo laisvos ir Tautų Sąjungos narės?

Atsakymas. - Tokių Sovietų Sąjun
goje nėra.

Klausimas. - Kaip komentuotumėte 
prezidento G. Bush kreipimąsi nu
griauti Berlyno sieną?

Atsakymas. - Siena yra siena tarp 
valstybių. Visos valstybės turi sienas, 
jos gali būti aptvertos įvairiausiais 
būdais ir tas neturėtų turėti reikšmės, 
nes per sieną lipti nereikia. Yra daug 
vietų kur galima legaliai per sieną 
pereiti.

Klausimas. - įdomu stebėti dabar 
Sovietų Sąjungoje vykstantį dinamiš
ką pasikeitimą ryšium su "glasnost" ir 
"perestroika". Šiuo metu Lietuva ir 
anksčiau Estija deklaravo savo vals
tybių suverenitetą. Pagal Sovietų 
Sąjungos Konstituciją, kiekviena res
publika turi teisę pasitraukti iš 
Sovietų Sąjungos. Kaip jūs į tai 
žiūrite? Kokia jūsų pozicija tuo 
klausimu ir ar Pabaltijo valstybės gali 
būti nepriklausomos?

Atsakymas. - Taip, jos yra laisvos ir 
dabar. Jos yra labai patenkintos. Tą 
skelbia ir sovietų Konstitucija. Jos 
neturi jokių siekimų pasitraukti iš 
Sovietų Sąjungos. Jeigu jūs su jais 
pasikalbėtumėte tai pamatytumėte, 
kad jos visai nenori pasitraukti. 
Pabaltiečiai yra gabūs, pajėgūs, inte
ligentiški žmonės ir jie žino ko nori. 
Pasitraukimas iš Sovietų Sąjungos yra 
ekstremistų riksmas. Pabaltiečiai nori 
daugiau privačios iniciatyvos ir sava
rankiškos ekonomijos.

Mes dabar turime daugiau kaip 50 
įstatyminių projektų ir, kai jie bus 
priimti, daug klausimų bus išspręsta, 
įskaitant pabaltiečių ir tautybių 
klausimus. Sovietų Sąjungoje tautybių 
klausimas yra labai svarbus ir į jį labai 
rimtai žiūrima. Sovietų Sąjungoje 
tautos turi teisę laisvai apsispręsti.

Klausimas. - Ar respublika turi 

teisę pagal sovietų Konstituciją 
pasitraukti iš Sovietų Sąjungos?

Atsakymas. - Procedūra dėl pasi
traukimo iš Sovietų Sąjungos niekad 
nebuvo išnagrinėta ir niekad nebuvo 
mėginta tatai padaryti. Pabaltijo 
valstybės to dabar nesiekia ir tai yra 
akademinis klausimas. Sovietų Sąjun
goje yra finansinė ir ekonominė 
nepriklausomybė, bet tai turi būti 
patvirtinta respublikinėmis sutarti
mis. Visos respublikos gali būti 
ekonomiškai laisvos ir bendradarbiau
ti su kitomis respublikomis, jeigu jos 
tai patvirtina sutartimis.

Klausimas. - Ar Hitlerio - Stalino 
paktas Sovietų Sąjungoje bus pa
smerktas?

Atsakymas. - Šis paktas iškilo 
Maskvos konferencijoje ir M. Gorba
čiovas sudarė komisiją Šiam klausimui 
studijuoti.
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KUR V K A SLAPTU PROTOKOLU 
ORIGINALAI'?

M. Gorbačiovui sutikus sudaryti 
specialią komisiją, kuri ištirs ar 
Pabaltijo respublikos buvo okupuotos 
prieš jų norą, remiantis sąmokslingu 
Stalino - Hitlerio susitarimu, iškilo 
aktualus klausimas, kur yra originalai 
slaptų protokolų liečiančių Pabaltijo 
valstybių pasidalinimą.

Maskva ir pats M. Gorbačiovas 
tvirtina,jog tokio susitarimo originalų 
nėra. Tuo pačiu jie lyg ir pateisina 
delsimą atstatant Pabaltijo tautoms 
padarytą skriaudą. Rusų vartojamas 
argumentas okupacijos tąsos pateisi
nimui yra labai charakteringas pigiai 
bet akiplėšiškai Kremliaus politikai. 
Vakarų Vokietijos užsienio reikalų 
ministerijos arcnyvuose yra Kibben- 
tropo - Molotovo pakto ir jo slaptų 
priedų mikrofilmai. Jų autentiškumą 
patvirtino archyvo viršininko pava
duotojas Teodor Gerling ir tos srities 
angių specialistai. Jeigu Maskvai to 
nepakaktų, yra išlikęs ir Šiaurės - 
Rytų Europos pasidalinimo žemėlapio 
oroginaias, kuris pasirašytas pačių J. 
Stalino ir J. von Ribbentropo.

Yra nemažai išlikę ir vonSchulen- 
berg ir Molotovo laiškų liečiančių vis 
tą pati Pabaltijo pasidalinimo klausi
mą. Yra dar gyvas ir buvęs Lietuvos 
užsienio reikalų ministras J. Urbšys, 
kuriam Stalinas ir Molotovas patys 
pasakojo apie jų sisitarimą su vokie
čiais dėl Pabaltijo perleidimo Sovietų 
Sąjungos interesų sferai.

Apie improvizuotus sovietinio sti
liaus rinkimus yra ne tik medžiagos, 
bet ir liudytojų.

Pabaltijo išprievartavimas taip aiš
kus, kad apie kokių nors įrodymų 
ieškojimą, neturėtų būti kalbos. Kad 
Maskva vis dėlto turi noro .surasti tų 
slaptų priedų originalus, ji tam turi ir 
rimtą priežastį. Ją galima lengvai 
spėti iš to, kad Kremlius ir M. 
Gorbačiovas ieško tų dokumentų 
Vakarų Vokietijoje. Kodėl ten? Kodėl 
ne pačios Maskvos slaptųjų dokumen
tų archyvuose? Tik todėl, kad jau nuo 
Niurnbergo teismo dienų Maskva 
gerai žino, jog Vakarų Vokietija tų 
originalų tikrai neturi. Jei neturi, ji 
negalės jų rasti. Jeigu negalės rasti, 
tai sovietams nereikės grąžinti nepri
klausomybę nei Lietuvai, nei Latvijai, 
nei Estijai. M. Gorbačiovas liks 
tarytum geradaris norėjo atitaisyti 
Stalino padarytą klaidą, bet negalėjo 
to padaryti - trūko įrodymų, kad 
Stalinas jėga užėmė Pabaltijo respup- 
likas..!

Čia verta sustoti prie Ribbentropo 
- Molotovo pakto ir jų slaptųjų priedų 
(protokolu) istorijos. Kaip visos 
valstybės, taip ir Sovietų Sąjunga ir 
Vokietija pasirašė du pakto ir jo 
priedų egzempliorius: vieną Maskvai, 
kitą Berlynui. Apie likusį Maskvoje M. 
Gorbačiovas turėtų gerai žinoti - tai

GHORO ” LI TU A NI A” Dl RI G E N TE

- čia ne "Requiem", tik pasikeiti
mas, - tarė Adelaidės choro "Litua- 
nia" dirigentė Genovaitė Vasiliaus
kienė, jai surengtame choro pobūvyje. 
Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad 
Genovaitė Vasiliauskienė, dvi dešim
tis metų dirigavusi chorui "Lituania", 
padėjo dirigento lazdelę ir išėjo 
atsargom Anot jos, tai nėra "Req
uiem", tačiau Adelaidės bendruome
nei tas jos žingsnis sukėlė ne tik 
iiūaesį, bet ir nelauktų problemų. Net 
pobūvio oaiyviai, pamiršę, kad choro 
priekyje jau nebeteks matyti savo 
chorvedės linksmos šypsenos, susirū
pinę Klausinėjo vienas Kito, kaip dabar 
bus su cnoru "Lituania"? Reikia 

yra svarbiausia Rusijos sutartis pasi
rašyta po pirmojo pasaulinio karo, tai 
nėra koks anraeiiės svarbos dokumen
tas. Tokią sutartį gerai saugojo 
Stalinas ir jo įpėdiniai. Maskva liko 
beveik nebombarduota. Taigi ir sutar
tis turi būti tebesaugojama. Tai, kad 
M. Gorbačiovas apsimeta to nežinąs, 
tai tik dar kartą įrodo, jog jis už 
rusiškąjį imperializmą parduoda savo 
valstybės vado garbę ir orumą. 
Kiekvienas puikiai supranta - šių 
originalų "nesuradimas" tėra vien 
pigus išsisukinėjimas.

Vokiečių sutarčių originalus savo 
kabinete laikė von Ribbentropas. 
Kuomet 1945 metų pradžioje rusų 
armijos artėjo prie Berlyno, Riboen- 
tropas skubiai svarbius dokumentus 
kartu su patikimu tarnautoju išsiuntė 
Karlui von Loesch į Tiuringiją. K. von 
Lo< sch buvo įpareigotas juos saugoti 
ir laukti tolimesnių nurodymų. Paaiš 
kėjus, kad karo pralaimėjimas teliko 
tik dienų klausimu, užsienio reikalų 
ministras įsakė sudeginti visus K. von 
Loesch saugomus dokumentus, jų 
tarpe ir Ribbentropo - Molotovo 
paktą, jo slaptus protokolus ir 
.mikrofilmus padarytus jau 1943 - 1944 
metais. Didžiąją dokumentacijos daiį 
minėtas Ribbentropo patikėtinis su
degino, tačiau, apsigalvojęs, paliko 
daiį dokumentų ir visų svar'oesnių 
valstybės dokumentų mikrofilmus.

Karui pasibaigus, K. von Loesch 
aokumentų likučius perdavė Anglijos 
užsienio reikalų ministerijos pulkinin
kui RC Thomson. Visa medžiaga buvo 
išvežta į Berlyną, o rusams užbloka
vus miestą, viskas buvo pervežta į 
Londoną. Vėliau dokumentai buvo 
grąžinti Vakarų Vokietijos vyriausy-, 
bei ir šiuo metu randasi Bonnos 
archyvuose.

Tarp išlikusių, Pabaltijį liečiančių, 
dokumentų yra pats Ribbentropo - 
Molotovo pakto originalas su dideliu 
raudonu sovietų antspaudu, svetimų 
žemių pasidalinimo žemėlapis ir 
slaptų protokolų mikrofilmai. Jų 
orit/naiai, matyt, buvo K. von Loesch 
sudeginti.

Rusų kaltintojas Niurnbergo teisme 
kreipėsi į amerikiečių, angių ir 
prancūzų teisėjus, kad jie neleistų 
iškelti viešumon Ribbentropo - Molo
tovo pakto slaptų protokolų. Jis net 
grąsino, bet vokiečiai nenusileido. 
Taip pasaulis pirmą kartą sužinojo 
apie Stalino - Hitlerio sąmokslą prieš 
Pabaltijo respublikas, Suomiją ir 
Lenkiją.

M. Gorbačiovas kalba apie doku
mentų originalų ieškojimą Vakarų 
Vokietijoje, būdamas tikras, kad jų 
ten nėra. Apie rusišką originalą 
Kremliuje jis sumaniai tyli...

Dr. Jonas Kunca

manyti, kad koi bus norinčių dainuoti, 
bus galima rasti ir išeitį, o poilsio 
dirigentė tikrai užsitarnavo, iš choro 
dirigentės pareigų ji pasitraukė ver
čiama gyvenimo aplinkybių ir asmeni
nio nuovargio. Žinant nepaprastą 
Genovaitės judrumą, jos neišsemiamą 
energiją, sunku įsivaizduoti, kad ji 
galėjo pavargti. Tačiau jos noras ir 
mokėjimas šią energiją išnaudoti 
aosoiiučiai, kaip tik ją ir privedė prie 
poreikio poilsiui. Nors trumpai pa
žvelkime į jos nuveiktus darbus dainos 
srityje.

Kaip žinome, prieš perimant choro 
dirigentės darbą, Genovaitė Vasi
liauskienė buvo visų mėgiama solistė,

Genovaitė Vasiliauskienė 
kuri gastroliavo visoje Australijoje, 
Amerikoje ir kuri taip pat dalyvavo 
beveik kiekviename muzikos ir litera
tūros vakare, minėjimuose bei šiaip 
įvairiuose pasirodymuose. Po puikiai 
pavykusio lietuviškų dainų rečitalio 
australų publikai 1964 Adelaidės 
Festival of Arts, ji išleidžia savo 
įdainuotą plokštelę.

Nežiūrint asmeniškų solistės įsipa
reigojimų, ji vadovauja 1967 metais 
įsikūrusiam vyrų oktetui "Klajūnai" ir 
1969 metais perima choro dirigentės 
pareigas iš buvusio dirigento V. 
Šimkaus. Pareigos nelengvos, be 
poilsio: sušaukęs repeticiją turi joje 
dalyvauti, nepasakysi, kad neturi 
nuotaikos ar nekaip jaučiasi. Kas 
pakeis? Kaip viena choristė yra 
pasakiusi: "į kiekvieną repeticiją 
laiku ateidavo, nei vienos nepraleis
davo, o mes kartais į kas antrą arba 
trečią... ir kartais dar su pretenzijo
mis..."

0 kur koncertai, širdies virpėjimas 
už save ir už visus? Ir taip prieš ir per 
kiekvieną pasirodymą...

KVIEČIA TALKININKAUTI
Vienas iš "Sietyno" redaktorių 

Darius Kuolys rašo: "Viltingai lauk
tume įvairiausio pobūdžio medžiagos: 
eilių, prozos, apybraižų, publicisti
kos, eseistikos, probleminių straips
nių, filosofinių etiudų... Mus labai 
domintų medžiaga apie kultūrinį, 
literatūrinį Australijos gyvenimą -

Trys lietuvaitės demonstruoja lietuvių tautinius rūbus australų surengtoje 
parodoje.

Ateina Lietuvių Dienos - Dainų 
šventė, reikėtų paįvairinimo. Gal 
vaikų chorelį? Adelaidėje jau turi 
jaunų mergaičių chorelį "Eglutės". 
Jei taip dar prisidėtų keletas apylin
kių?... Rašo, skambina, važinėja, 
organizuoja, - vaikų choras yra! Būtų 
neblogai kur nors su choru gastrolėms 
nuvažiuoti, gal į Tasmaniją? Lietu
viams būtų malonu, o ir australams 
turėtume progos padainuoti lietuviškų 
dainų, - reikia ruoštis. Koncertai 
ukrainiečiams, estams, vokiečiams, - 
reikia daugiau parepetuoti. "Gal kas 
negalite atvykti į repeticiją? Gerai, 
paimsiu ir namo parvešiu..."

0 kaip su bendruomenine veikla? 
Krašto valdyba, Apylinkės valdyba, - 
negi atsisakysi, jeigu padėti jai reikia? 
Tik stebėtis belieka, ir kaip ji visur 
suspėja!

Tačiau labiausiai myli Genovaitė 
lietuvišką dainą ir be jos gyventi 
negali nė minutės. Ji ypač myli 
senovines liaudies dainas. Kad išnau
dojus turimą senovinių lietuvių liau
dies damų lobyną, įsigytą iš savo 
mamytės, ji sukūrė moterų oktetą, 
kuris su vyresniųjų moterų tautinių 
šokių grupe, ne tik pasirodo Adelaidės 
lietuviams, bet pradžiugina ir toli
mesnes lietuvių bei australų apylin
kes.

Ir taip, vadovaudama įvairiems 
kitiems dainos vienetams, ji dirba su 
choru "Lituania" jau dvi dešimtis 
metų. Nenuostabu, kad šiek tiek ir 
pavargo.

Kaip atsilyginsi, ką pasakysi žmo
gui, kuris daug ko atsisakydamas, 
dirba ir džiugina mus visus daugiau 
kaip du dešimtmečius? Kaip atsidėko
si?

Daug širdingų bei gražių žodžių 
buvo pasakyta pokylio metu, daug 
dovanelių ir gėlių įteikta, bet turbūt 
jausmingiausiai buvo padėkota ir 
atsisveikinta su griausmingu, adelai- 
diškių mėgiamu, Budriūno "Valio! 
Valio! Valio! Ilgiausių metų!" Valio 
už dirigentės nuveiktus darbus. Valio 
už jos kantrybę. Valio už jos giedrią 
asmenybę ir jos ateities darbus. Mes 
žinome, kad dar ne kartą išgirsime ir 
pajusime Genovaitės Vasiliauskienės 
meilę lietuviškai dainai ir išvysime jos 
malonią šypseną scenoje.

Janina Vabolienė

problemišku, polemišku žvilgsniu pa
rašyta. D žiaugtumės sulaukę ir senes
nės kartos atsiminimų (DP), kultūros 
gyvenimo faktų bei dokumentų.

Oficialus "Sietyno” adresas: Liud
vikas Jakimavičius. "Sietynas", Box 
1996, Vilnius 12, Lithuania.
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KVIEČIAME I

MELBOURNE 1990 AUSTRALIA

XVI - toji Dainų šventė įvyks 1990 
metų gale Melbourne, Joje dalyvaus 
Adelaidės, Melbourno ir Sydnejaus 
lietuvių chorai. Pažadėjo dalyvauti ir 
Kauno vyrų choras "Perkūnas". Šioje 
Dainų Šventėje, dalyvauti kviečiame 
chorus ir iš kitų vietovių, kad ir 
mažesnių sąstatų. Jeigu būtų neįma-

SYDNEJUJE
Pirmieji veiklos žingsniai

Nežiūrint to, kad pirmieji laivai, 
atvežę DP iš Europos į Australiją, 
gramzdino savo inkarus Melbourno 
uoste, tačiau dauguma lietuvių susi
būrė Sydnejuje. Anksčiau, nors ir 
negausiai, čia gyvenę lietuviai jau 
veikė įsteigę Australijos Lietuvių 
Draugiją. Kviesdami prie jų veiklos 
atvykusius DP, 1948 metais gruodžio 
30 dieną Austraiijos Lietuvių Draugi
ja suruošė suvažiavimą, kuriame buvo 
nustatytos lietuvių veiklos gairės.

Po metų įvykusiame draugijos 
suvažiavime, buvo padarytas nutari-

2 viljęsnis

Maža teliko gyvųjų tarpe, kurie 
dalyvavo pirmąjame Apylinkės susi
rinkime. Jau mirę keturi pirmosios 
valdybos nariai. Per šį laiką užaugo 
nauja karta, kuri nebeprisimena mūsų 
pirmųjų, šiandien jau visai brandaus 
amžiaus sulaukusių, lietuviškosios 
veiklos metų. Kartais jau tenka 
pasigesti to buvusio susiklausymo, 
bendros minties dirbti savų tautiečių 
gerovei, pagarbos asmeniui turinčiam 
skirtingą nuomonę, pasiūlymų objek
tyvaus ir geranoriško įvertinimo, 
siekimo pagerinti savo veiklą ar 
paprasčiausiai suteikti paramą kokios 
nors bėdos ištiktam tautiečiui...

Dažnas dabar jau klausia: "Kodėl 
tada buvo Apylinkėse įsteigti Garbės 
Teismai?"

Tuo metu, kuomet buvo ruošiamas 
Australijos Lietuvių Bendruomenės 
statutas, dar buvome silpni finansi
niai, o ir patyrimo naujojo krašto

Metinis susirinkimas
Pasibaigus ilgai užtrukusioms liū

tims, į šaukiamą Sydnejaus Apylinkės 
visuotinį metinį susirinkimą atvyko ir 
apsimokėjo nario mokestį 60 narių. 
Dalyvavo ir žiūrovai, nesiteikę gauti 
balsavimo teisę. Susirinkusių tarpe 
matėme dr. Aleksandrą Mauragį, kuris 
tikriausiai yra vienintelis dalyvavęs 
pirmosios Apylinkės susirinkime. Susi
rinkimą atidarė buvęs Apylinkės 
valdybos pirmininkas A. Giniūnas, 
susirinkimo pravedimui pakviesdamas 
K. Protą ir protokolų surašymui B. 
žalį. Susirinkimas kviestuosius priė
mė ir patvirtino. Buvo pristatyta ir 
priimta mandatų komisija iš: B. 
Barkaus, V. Dantos ir L. Žalienės.

Susirinkimo svarbesnieji darbotvar
kės punktai buvo: pirmininko veiklos 
pranešimo išklausymas ir prėmimas. 
Iždininko J. Zinkaus vestos knygos ir 
balansas atitiko revizijos komisijos 
pirmininko V. Patašiaus pranešimui. 
Revizijos komisijos pirmininko padėka 
už tvarkingą iždininko J. Zinkaus 
darbą, narių tarpe rado pilną pritari
mą. Reikia pabrėžti, kad Apylinkėje

AUSTRAUJOS LIETUVIŲ
DIENOS

noma pasirodyti atskirai, prašome 
įsijungti bent į jungtinį mišrų chorą. 
Dainų Šventės repertuaras jau spaus
dinamas ir, pagal pareikalavimą, bus 
Jums pasiųstas. Prašome registruotis 
iki šių metų rugpjūčio mėnesio 31 
dienos, adresu: Mr. V. Ališauskas, 27 
Clarinda Rd., Essendon, 3040 Vic.

V. Ališauskas 
XVI Dainų Šventės 

administratorius

mas persiorganizuoti ir įsijungti į 
Lietuvių Bendruomenę. 1950 metais 
rugpjūčio 13 dieną Austraiijos lietu
vių draugijos Sydnejaus skyrius savo 
veiklą užbaigė ir tą pačią dieną buvo 
išrinkta Austraiijos Lietuvių Ben
druomenės Sydnejaus Apylinkės val
dyba. Jei šie duomenys, paimti iš 
"Australijos Lietuvių Metraščio” pir
mojo tomo, pasitvirtins, pagal esamus 
Apylinkės turimus duomenis, tai 
greitu laiku Sydnejaus lietuvių Apy
linkė turės progą atšvęsti savo veiklos 
keturiasdešimtmetį.

į praeitį

reikaluose bei įstatymuose neturėjo 
me pakankamai. Nuosekliai įvertinus 
padėtį, tada buvo manyta, kad iškilus 
ginčams, neišleidžiant ir taip dar 
menkų santaupų vietinių advokatų 
samdymui, mums padės mūsų Garbės 
Teismai. Jau vien toks vardas nusako, 
kad šios institucijos sieks garbingo, o 
tuo pačiu ir teisingo sprendimo, 
konfliktuose, kurie iškiltų bendruo
menės narių tarpe, gins neteisingai 
užgautų asmenų interesus. Buvo 
atvejų kai Garbės Teismai pagelbėjo 
mūsų tautiečiams, jausdami didžiulę 
atsakomybę jiems patikėtiems įgalio
jimams. Dirbo dvasiškiai, pirmieji 
emigrantai ar Lietuvoje buvę teisinin
kais mūsų tautiečiai. Tokie lietuvių 
tarpusavio Garbės Teismai jau daugelį 
metų buvo įmanomi, kadangi mūsų 
tautiečiai suprato ir pritarė tokios 
institucijos autoritetui.

Buvęs Garbės Teismo pirmininkas 
Izidorius Jonaitis.
veikia gana daug organizacijų, kurios 
savo veiklą išlaiko iš tautiečių 
aukojamų lėšų, bet ne visos teikiasi 
padaryti savo veiklos pranešimus 
Apylinkės narių susirinkimo metu.

Apylinkės Garbės Teismo pirminin
kas Izidorius Jonaitis pranešė, kad 
Garbės Teismas buvo gavęs išspręsti 
bylą, kurioje J. Kedys kaitinamas 
užjūrio spaudoje parašęs straipsnius 

nukreiptus prieš Apylinkėje gyvenan 
čią tautietę.
Garbės Teismas, gavęs iš J. Kedžio 
australo advokato laišką šiuo klausi
mu, tapo nekompetetingas tęsti šią 
bylą. Po Garbės Teismo pirmininko 
pranešimo, J. Kedys pareiškė nepasi
tenkinimą Gar'oės Teismo pranešimu ir 
susirinkimo pirmininko prašė pravesti 
balsavimą, kad pranešimas nebūtų 
priimtas.

Trečią kadenciją einąs Sydnejaus 
Apylinkės valdybos pirmininko parei
gas Albinas Giniūnas.

Baisų dauguma. Garbės teismo 
pirmininko Iz. Jonaičio pranešimas 
buvo patvirtintas ir priimtas.

A U SU1 i< AL U SP A TT.O A API E 
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"The Canberra Times” aprašomi 
Austraiijos jaunuolio lietuvio Pauliaus 
Stepano pasiekimai moksle. Kaip 
vienas iš keturių geriausių chemijos 
moksleivių Australijoje, jis laimėjo 
teisę reprezentuoti Australiją tarp
tautinėje chemijos mokslų olimpiado
je. Paulius jau trečios kartos Australi
jos lietuvis.

Pauliaus tėtis - gydytojas, mama 
moko vidurinėje mokykloje. Abu tėvai 
aktyvūs Australijos Lietuvių Ben

Septyniolikmetis chemijos studentas Paulius Stepanas ir šešiolikmetis Michael 
Daila Costa tikrina, lektoriaus dr. Malcolm Rasmussen paruoštą, skiedinį 
Austraiijos Nacionaliniame universitete Canberroje.

K V 1 K C’J 1 A 1V1 JE
Kviečiame atsiliepti Australijoje gyvenančius lietuvius studentus. 1988 

metais baigusius universitetą ir gavusius aukštojo mokslo diplomus.

"Mūsų Pastogės” redakcija
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Šiuo atveju, susirinkimo pirmininKas 
turėjo pakviesti Mandatų komisiją, 
kad būtų suskaičiuota kiek buvo 
balsuota už tai, kad Garbės Teismo 
pirmininko pranešimas būtų priimtas 
ir kiek balsų buvo prieš. Visiškai 
aiškiai matėsi, kad už pranešimo 
priėmimą balsavo didžioji dauguma, 
Dėt šiame svarbiame klausime baisai 
turėjo būti suskaičiuoti tiksliai, ka 
dangi liko daug nepatenkintų.

Tai buvo paskutinis Apylinkės 
Garbės Teismo aktas. Naujai paskelb
tame A LB statute Apylinkių Garbės 
Teismai panaikinami. Kodėl panaiki 
nami Garbės Teismai? 1 šį klausimą 
gal teisingiausias atsakymas tiktų: 
"Todėl, kad jų vardas buvo Garbės 
Teismai, o paskirtis - spręsti tik 
garbingų ginčus!"

Balsuojant už Kandidatus į naują 
Apylinkės vaidybą, iš septynių kandi 
datų išrinkti penki. Naujoje Apylinkės 
vaidyboje išrinkti ir pareigomis pasi 
skirstė sekančiai: pirmininkas - A. 
Giniūnas, vicepirmininkė J. Keisgytė 
- Fraser, sekretorius - A. Kramiiius, 
iždininkas M. Zakaras, narys 
kultūros reikalams - I. Laurinaitis. 
Kandidatai: V. Sauseris ir St. I’ačėsa. 
Apylinkės revizijos komisija išrinkta 
iš: V. Patašiaus, A. Reisgio, Br. 
Stašionio, kandidatu J. DambrausKas.

Naujojoje Apylinkės valdyboje dar 
dviejų metų kadencijai vėl turime 
energingą pirmininką Albiną Giniūną 
ir kitus narius patyrusius bendruome
ninės veiklos darbuose.

Naujai išrinktai Apylinkės valdybai 
linkime ištvermės ir sėkmės jų 
darbuose.

V. Augustinavičius

druomenės veikėjai. Verta pastebėti, 
kad Paulius gražiai kalba lietuviškai, 
nors Australijos sostinėje Canberroje 
gyvena vos apie šimtas lietuviškų 
šeimų. Taigi, išskyrus namus, lietuviš 
kai kalbėti Pauliui progų nedaug.

Manau, kad ir "Mūsų Pastogės" 
skaitytojams būtų įdomu išgirsti apie 
jaunuomenės pasiekimus. įdedu nuo
trauką iš "The Canberra Times".

Su geriausiais linkėjimais 
Algis Kabaila

3



Generoias S. Raštikis

KURSUS, Iš KURIU ||[g|||TnUJ|
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LIETUVOS KARININKŲ TRAGEDIJA, APIE KURIĄ TYLĖTA 47 METUS

Nors aš anksčiau ir buvau paskirtas 
prie Vilniaus pėstininkų mokyklos, 
tačiau man neleido ten vykti, ir korpo 
vado Vitkausko Įsakymu, aš ir kiti trys 
generolai, Gustaitis, Zaskevičius ir 
barzda - Bradauskas, buvome priko 
mandiruoti prie korpo štabo ir paskirti 
darbams į buvusios krašto apsaugos 
ministerijos (ne Lietuvos kariuome
nės, bet krašto apsaugos ministerijos) 
įstaigų likvidacinę komisiją, kurios 
pirmininku buvo pats korpo vadas d. 
gen. Vitkauskas ir jo pavaduotojas b. 
gen. Čepas Čepauskas. Man, kaip 
buvusiam Lietuvos kariuomenės va
dui, buvo labai skaudu dalyvauti 
krašto apsaugos ministerijos įstaigų 
likvidacinėje komisijoje, todėl per
korpo štabo viršininką b. gen. Černių 
ir pats betarpiškai kreipiausi į korpo 
vadą Vitkauską ir į korpo karinį 
komisarą Cariovą, prašydamas, kad 
neskirtų manęs tam darbui. Bet mano 
prašymai nebuvo patenkinti, ir įsaky
mas man buvo dar kartą pakartotas. 
Turėjau vykdyti.

...Ką Doiševikai norėjo man padary
ti, nežinojau nei aš pats nei 
Vitkauskas. Nuolat atsakydavo, kad 
mano likimą sprendžia Maskva, į kurią 
esanti pasiųsta mano byla. Kartą 
Vilniuje užėjau pas naująjį korpo vado 
padėjėją generolą majorą Rozanovą. 
Jis pradėjo man tvirtinti, kad aš esąs 
numatomas paskirti Pabaltijo karo 
apygardos pėstininkų inspektoriumi, 
lietuvių, latvių ir estų korpusams. Gal 
toks sumanymas ir buvo.

Paleistas į atsargą gen. S. Raštikis 
su šeima apsigyveno vokiečio repa
trianto name Panemunėje. Nuo pirmos 
dienos šis namas buvo apsuptas 
Lietuvos Respublikos saugumo komi
saro Gladkovo agentų tinklu. Draugai 
ir pažįstami Raštikį perspėjo, kad jį, 
kaip buvusį ilgametį Lietuvos kariuo
menės vadą, Respublikos prezidento 
A. Smetonos giminaitį, vedusį jo brolio 
akmensakaidžio Motiejaus dukrą Ele
ną Smetonaitę, netrukus areštuos, kad 
jam reikia pasišalinti iš Kauno. Bet 
Raštikis vis dar deisė ir priešinosi.

- Už ką mane gali areštuoti? Aš nei 
lietuvių tautai, nei rusams nieko nesu 
prasikaltęs. Sąžiningai tarnavau Lie
tuvai. Taip jis atsakydavo draugams, 
skatinusiems pasitraukti į Vakarus, - 
prisimena Laimutė Raštikytė - Doo- 
rovolskienė.

Tačiau žmonai Elenai reikalaujant, 
Raštikis 1941 metų vasario mėnesio 
pabaigoje perėjo jau stipriai saugomą 
Lietuvos sieną Rytprūsiuose.

Prisimena Raštikytės - Laimutė 
Dobrovolskienė ir Meilutė Aiksnienė.

"Prabėgo keliolika dienų nuo tėve
lio išbėgimo į Vakarus. Šito net ir mes 
nežinojome. Mama mums sakė, kad jis 
išvykęs į Vilnių ieškoti darbo. Vieną 
naktį apie trečią valandą pirmame 
aukšte, kuriame niekas negyveno 
(namo šeimininko vokiečio šeima jau 
buvo išvažiavusi į Vokietiją) supokšė- 
jo laužiamos durys. Žingsniai laiptais 
ir aštrus skambutis į mūsų butą, ( 
kambarį įsiveržė septyni saugumo 
darbuotojai. Prašinėjo mamos apklau 
sa: kur vyras generoias Raštikis, kad 
jo nebematyti? Prašė pasakyti, kur jį 
rasti, nes jie jo ieško ir nori duoti jam 
darbo... Namų areštas, bute iiko trys 
sekliai, kurie laikas nuo laiko keitėsi. 
Viską jie mums supirkdavo, atnešda 
vo. Mama net juos vaišindavo kava. 
Naktimis iki aušros mūsų mamą
"Musų Pastogė” Nr.27 1989.7.10 

tardydavo. Vieną naktį net atvyko 
tardymui pats saugumo komisaras 
(Gladkovas - A.M.). Po jo atvykimo 
šeimą paliko ramybėje. Bet neilgai. 
Mums iš Panemunės persikėlus į 
Aleksotą pas mamos tėvus, vieną 
naktį jie vėl užgriuvo. Apsupo namą. 
Darė kratą. Išsivedė kiykiančią ma
mą. N uo tos nakties jos nematėme 46 
metus. Su tėveliu jau nebesusitikome. 
Netruko užgriūti kančių kryžius ir 
mūsų, vaikų, giežnus petelius. Tragiš
kojo birželio keturioliktos dienos ryte 
mus visus - abu senelius, mus tris 
sesutes (11 metų Laimutė, trejų - 
Meilutė ir vienerių - Aldutė - A.M.) 
dėdę dailininką Adomą Smetoną 
susodino į sunkvežimį ir išvežė. 
Stotyje dėdę nuo mūsų atskyrė. Jis 
nebepamatė Lietuvos - mirė šiaurės 
Urale. Altajuje iš bado mirė mūsų 
sesutė Aldutė ir senelis.

Tokia kraupi S. Raštikio šeimos 
tragedija.

Vokiečių okupacijos metais gene
rolas S. Raštikis grįžo į Lietuvą. 
Susitiko su žmona. Ją 1941 m. birželio 
22 d. išvadavo iš kalėjimo patys 
kaliniai.

Dideliam hitlerininkų nepasitenki 
nimui S. Raštikis atsisakė jų siūlomų 
pareigų: suformuoti ir vadovauti 
Vertrauensratui,dirbti pirmuoju gene
raliniu tarėju, vadovauti valstybinio 
draudimo įstaigai, organizuoti ir 
vadovauti lietuvių SS legionui, įsi
traukti į antitarybinę propagandą per 
radiją, vadovauti vietinei rinktinei ir 
kt. Jis dirbo neetatiniu darbuotoju 
Kauno Karo muziejuje. Artėjant 
raudojąjai armijai, jis kartu su žmona, 
kaip šimtai lietuvių politinių, kultūros 
darbuotojų, dvasininkų, kariškių nuo 
stalininio teroro pasitraukė į Vakarus.

Gyvenant Vokietijoje, Scheinfeldo 
stovykloje, atvykę iš Lietuvos Berijos 
agentai net du kartus bandė įvilioti S. 
Raštikį į pinkles ir pagrobus pervežti į 
TSRS teritoriją, šantažui naudojo net 
jų ištremtų dukrelių likimą - rodė 
neva jų rašytus laiškus, kviečiant 
grįžti į Lietuvą pas jas. Juk Berija 
negalėjo dovanoti, kad iš jo nagų 
išspruao tokia auka.

1949 m. S. Raštikis su žmona Elena 
atvyko į JAV. Čia jis eiliniu 
darbininku dirbo milijonieriaus Mr. 
Hartwell fabrike. Vėliau Syracuse 
universitete dėstė rusų kalbą. Į 
vadinamųjų vaduotojų sąjūdžius nesi
dėjo ir su jais nebendravo. Vengė 
antilietuviškos propagandos. Savo 
laisvalaikius ir pensijos dienas skyrė 
prisiminimų rašymui, išleido 4 knygas. 
Mirė 1985 metais Kalifornijoje.

Apie savo likimą tragiškomis 1941 
metų birželio dienomis pasakoja ir 
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raudonosios armijos lietuviškojo 29-jo 
šaulių teritorinio korpuso vadas 
generolas leitenantas V. Vitkauskas 
savo ranka rašytoje autobiografijoje.- 
(1947.03.12):

Nuo 1940 m. rugsėjo 1 d. iki 1941 m. 
birželio 15 d. aš vadovavau 29 
teritoriniam korpusui. 1941 m. birže
lio 15 d. mane staiga komandiravo į 
Generalinio štabo Akademiją, į Aukš
tųjų vadų tobulinimosi kursus. Vyks
tant į Maskvą, aš jaučiau karo 
artėjimą, bet nedrįsau apie tai 
pasakyti šeimai, galvodamas, kad ir be 
išankstinio aliarmo galėsiu pervežti 
šeimą į Maskvą. Tačiau netikėtas, 
klastingas hitlerininkų užpuolimas 
sugriovė visus mūsų šeimos planus.
Niekas nepadėjo jai evakuotis. Oku
paciją mano šeimai teko pergyventi 
labai sunkiai.

Aukštųjų vadų tobulinimosi kursų 
klausytoju aš buvau nuo 1941 m. 
birželio 16 d. iki gruodžio mėn. 
Pasibaigus kursams, nuo 1941 m. 
pabaigos iki 1946 m. pradžios buvau 
aukštųjų junginių taktikos katedros 
vyr. dėstytoju toje pačioje Generali
nio štabo Akademijoje, ją reorganiza
vus - Aukštojoje Karo Akademijoje. 
Gynybos Liaudies Komisaro pavaduo
tojo 1944.V11.7 d. įsakymu man 
pripažintos Aukštosios Karo Akade
mijos baigimo teisės."

Šioje akademijoje, pasibaigus kur
sams, dėstytoju buvo paliktas ir 179- 
sios šaulių korpuso divizijos vadas 
generolas majoras A. Čepas.

Skirtingai gyvenimas susiklostė 
korpuso štabo viršininkui generolui
majorui J. Černiui. Jis įsakymo vykti į 
Maskvą, į "pasitobulinimo" kursus, 
negavo. Tą birželio 15 dieną, kai 
korpuso vadas generoias leitenantas 
V. Vitkauskas, divizijų ir pulkų vadai 
vyko Berijos vyrukų saugomame 
vagone į Maskvą, J. Černius buvo 
atleistas iš einamų pareigų.

Šiame name gyvenome dvi šeimos, iš viso 10 žmonių.

Savo knygoje "Kartu su liaudimi" 
(1980 m.) generolas majoras J. 
Macijauskas prisimena, kad pirmąją 
karo dieną į korpuso štabą Vilniuje 
atvyko buvęs korpuso štabo viršinin
kas generolas J. Černius. Jis klausęs 
jo, ką jam daryti. Generoias Macijaus
kas pataręs su mašina važiuoti tiesiai į 
Maskvą arba trauktis kartu su 
korpusu.

Tačiau J. Černius iiko Lietuvoje. 
Kodėl nepasitraukė? Šiandiena jau 
galime pasaKyti tiesiai, kad nebuvo 
garantuotas išliksi ąs laisvas, jog su 
juo, kaip su buvusiu "bendro darbo" 
vyriausybės ministru pirmininku 
(1939.03.11) bei aukštus postus Lie
tuvos kariuomenėje užėmusiu asme
niu, nebus susidorota. Jis, kaip 
korpuso štabo viršininkas, gerai žinojo 

apie pulkininko J. Bartašiūno vado
vaujamo ypatingojo skyriaus akcijas - 
karininkų, puskarininkių ir net eilinių 
kareivių areštus.

Likęs Lietuvoje ir išvengęs arešto, 
hitlerinės okupacijos metais jis išvyko 
į Kupiškį ir dirbo ten malūne. Artėjant 
frontui, su šeima pasitraukė į Vaka
rus. 1947 m. jis išvyko į Angliją, ten 
sunkiai dirbo žemės ūkio darbus pas 
ūkininkus. 1948 m. atvyko į JAV. 
Pradžioje, siekdamas kaip nors pragy
venti, dirbo BALFe, vėliau gavo 
inžinieriaus darbą General Motors 
kompanijoje. Mirė 1977 m. Los 
Andžeie.

Buvęs 3-ios pėstininkų divizijos 
vadas, nuo 1940 m. rugsėjo 1 d. iki 
gruodžio 31 d. 29 šaulių teritorinio 
korpuso karininkas generolas S. Zas
kevičius. paleistas į atsargą tarpinin
kaujant Lietuvos TRS švietimo komi
sarui A. Venclovai, nuo 1941 m. sausio 
mėn. pradėjo dirbti matematikos 
mokytoju Darbininkų ir valstiečių 
paruošiamuosiuose kursuose prie Vil
niaus valstybinio universiteto.

1941 metų birželio represijų banga 
dėl nežinomų priežasčių praėjo pro 
šalį - jis liko Tėvynėje. Hitlerinės 
okupacijos metais buvo bedarbis. 
Išvadavus Kauną, S. Zaskevičius 1945 
metais vėl pradėjo dėstyti matemati
ką Kauno suaugusiųjų gimnazijoje.

iš Saulės Zaskevičiūtės - Saugėnie- 
nės atsiminimų:

"Kartą tėvelis negrįžo iš mokyklos 
namo tris dienas. Nei mokyklos 
vadovybė, nei kaimynai jo tomis 
dienomis nematė. Dingo kaip vande
nyje. Ketvirtą dieną grįžo giliai 
susijaudinęs, perbalęs ir labai išvar
gęs. Nieko jis mums vaikams nepasa
kojo, tik mamai prasitarė, kad griežtai 
atsisakė būti "tų" agentu. Mūsų bute 
įsivyravo baimės ir nežinomo likimo 
jausmas. Keliolika dienų ir naktų 
namuose "svečiavosi" saugumo agen

tai. Mama paruošė 
tėveliui šiitus rūbus, 
baltinius, pirko kon
servų. Ne veltui ruo
šėsi! 1945 metų lap
kričio 13 d. naktį į 
duris pasibeldė trys 
rusiškai kalbantys Be
rijos sistemos darbuo
tojai. ilgai darė kratą, 
išvertė didelę tėvelio 
biblioteką, surinko jo 
straipsnių rankraščius.

Daugiau nieko ne
radę, tėvelį išsivedė.

Iš karto maistą perduodavome Kauno, 
vėliau - Vilniaus kalėjimuose, kol 
pranešė, kad jo Lietuvoje jau nebėra."

Savo kalinio odisėją Rusijos kalėji
muose labai trumpai aprašė pats S. 
Zaskevičius, 1954 m. sausio 28 d. 
paleistas į laisvę, savo pastabų 
dienyno viename fragmente iš ciklo 
"Sibiras" (1963.06.22):

"...Tobolskas. 95-oji kalėjimo ka
mera. 1947 m. į ją pakliuvo gera 
šimtinė lietuvių, tarp jų ir aš. Šioje 
kameroje buvo kalinama paskutiniojo 
kusi jo imperijos caro Nikolajaus 11 
šeima. Prieš tai šios "turmos" vienu
tėje sėdėjo garsus rusų rašytojas 
Leonidas Andrejevas.

Kaip čia atsidūrėme?

Tęsinys sekančiame numeryje.
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Birželio pabaigoje Australijos rajo
no skautus ir skautes pasiekė liūdna 
žinia, kad 1989 metų birželio 11 dieną 
mirė vienas žymiausių Lietuvių Skau
tų Sąjungos veikėjų v.s. Antanas 
Sauiaitis, kuris į Lietuvių Skautų 
Sąjungą įstojo visai neužilgo po jos 
susiformavimo.

Velionis gimė 1906 metų rugsėjo 13 
dieną. Baigęs Šiaulių gimnaziją, 
studijavo Vytauto Didžiojo universi
tete Kaune, dirbo Vidaus reikalų 
ministerijoje. Gyvendamas Kaune, 
sukūrė šeimą su skaučių vadove Ona 
Lichtenšteinaite, susilaukė sunaus 
Antano - Vytauto ir dukros Marijos - 
Jurgitos. Be skautų A. Sauiaitis yra 
prisidjęs ir prie kitos visuomeninės 
veikios: 1928 metelis jis buvo komiteto 
narys Motinos Dienai Lietuvoje įvesti, 
kuri pirmą kartą atšvęsta 1929 metų 
gegužės penktą dieną, buvo Šiaulių 
karių kapų papuošimo betoniniais 
kryžiais sumanytojas ir vykdytojas 
(pradininkas Lietuvoje), Šiaulių pa
vasarininkų rajono reikalų vedėjas, 
1939 - 1941 metais Lietuvos Raudo
nojo Kryžiaus reikalų vedėjas, ir tai 
tėra tik dalis velionio visuomeninės 
veikios.

Tačiau 
prioritetas 
Jiems jis 

brolio Antano pirmasis 
buvo lietuviai skautai, 
paskyrė didžiąją savo

gyvenimo dalį. į Lietuvos Skautų 
Sąjungos Šiaulių draugovę įstojo dar 
1920 metais. Būdamas labai gabus ir 
atsidavęs skautiškai veikiai, greitai 
kilo pareigose. P. Jurgėlos knygoje 
"Lietuviškoji skautija" minima, kad jis 
jau 1924 metais buvo Šiaulių Gedimi
no draugovės draugininkas, 1925 
metais - vienas iš Vytauto draugovės 
vadovų. 1924 - 1929 metais - Šiaulių 
rajono tunto adjutantas. Jo pastangos 
būti pilnutiniu skautu reiškėsi tarnyba 
artimui - 1926 - 1928 metais 
Šiauliuose kas sekmadienį grupė 
skautų ir skaučių suruošdavo našlai
čių prieglaudoje pramogų, žaidimų, 
dainų, vaidinimėlių, pasakų; vienas iš 
tos grupės dalyvių buvo ir Antanas 
Sauiaitis. Tai taip pat tik viena maža 
iliustracija iš velionio A. Sauiaičio 
gyvenimo.

1927 metais jis paskiriamas sąjun
gos skautų vyčių vadu. 1927 - 1930 
metais, drauge su kitais vadovais, 
ruošė Lietuvių Skautų Brolijos statu
tą. 1928 - 1930 metais - Vyr. Skautų 
štabe buvo Vyr. Skautininko adjutan
tas - pavaduotojas ir bendrosios ūkio 
dalies vedėjas. 1929 - 1935 metais - 
Lietuvos Skautams remti draugijos 
vaidybos narys. 1936 - 1940 metais - 
Brolijos skautų skyriaus vedėjas, 1938 
- 1940 metais - vadų lavinimo 
skyriaus vedėjas, 1939 - 1940 metais -

“Tiesa" rašo, kad jau yra sudaryta 
"Komisija Tarynų Sąjungos ir Vokie
tijos 1939 metų nepuolimo sutarčiai 
politiškai ir teisiškai įvertinti". Komi
sijos pirmininku paskirtas Sovietų 
Sąjungos centro komiteto narys Alek
sandras Jakovlevas. Į komisiją įeina 
įvairių sovietinbių respublikų dvide
šimt penki deputatai, tarp kurių - trys 
Estijos, trys Latvijos ir ketum iš 
Lietuvos: profesorius V ytautas Land
sbergis, rašytojas Justinas Marcinke
vičius, advokatas Kazimieras Motieka 
ir advokatė Zita šiičytė.

*
Vilniuje įvyko Lietuvos mokytojų 

sąjūažio steigiamasis suvažiavimas. Jį 
atidarė pedagogikos mokslų daktarė 
Meilė Lukšienė. Tylos minute pagerbti 
tremtyje žuvę mokytojai. Ant dr. Jono

1906. 9.13 .1989. 6.11

Kauno Pilies tunto tuntininkas.
Nuo 1929 metų vasaros iki 1937 

metų gegužės mėnesio (nr.nr. 46-179) 
ir nuo 1938 metų spalio iki 1940 metų 
liepos mėnesio redagavo "Skautų 
Aidą". 1932 - 1935 metais redagavo 
"Skautų vadą", 1937 metais paruošė 
LSS Kautų šefo prezidento A. 
Smetonos kalbas skautams, kurios 
buvo išleistos atskira knyga - "Vado 
pašėke". 1939 metais paruošė ir 
išleido knygą "Skiltininkų vadovėlis". 
1939 ir 1940 metais - du skautų 
kalendorius "Budėk!"

1934 metais baigė skautų vadų
Gilwellio kursus Anglijoje.

Nuo 1935 metų balandžio 9 dienos - 
LSS Tarybos narys, Tarybos Pirmijos 
sekretorius 1935 - 1938 metais.

Velionis vadovavo visai eilei di
džiųjų LSS stovyklų (dar daugiau 
buvo jų instruktorius, paskaitininkas, 
pastovyklių viršininkas ir t. t.): 1935 
balandžio 25 - 28 dienomis V - jo 
Skiltininkų kursų sąskrydžio dėstyto
jas; 1939 metais vadovavo VIII - jai 
skautų vadų stovyklai Karmėlavoje.

A. Sauiaitis vadovavo 1927, 1929, 
1931 metais Palangos pušyne sureng
toms tradicinėms Šiaulių tunto sto
vykloms. Jo stovyklos garsėjo ne tik 
skautų, bet ir vasarotojų tarpe, laužų 
programomis, į kurias apsilankydavo 
gausybė svečių. "Tai buvo tarytum 
nuolatinis vasarotojų teatras" ("Liet. 
Skautija", 153 psl.). 1932 metais jis 
vadovavo lietuvių skautų kontingen
tui (42 asmenims) Estijos skautų 
tautinėje stovykloje, 1943 metais - 
lietuvių skautų kontingentui dalyva
vusiam tarptautinėje skautų stovyk
loje Vengrijoje. 1938 metų liepos 
mėnesio 8-18 dienomis - II - sios 
Tautinės Stovyklos komendantas.

1939 lapkričio mėnesio 30 dieną 
Kaune įsteigto LSB Vilniaus skautams 
remti fondo pirmininkas.

1944 metais, antrukari į Lietuvą 
užeinant karo audrai, drauge su šeima 

LIETUVOJE
Basanavičiaus kapo moksleiviai padė
jo gėlių krepšelius. Lietuvos mokytojų 
sąjūdžio steigiamajame suvažiavime 
dalyvavo moKytojas iš Čikagos Arvy
das Žigas.

*
Birželio 12 - 13 dienomis Vilniuje 

įvyko neeilinis aštuntas Lietuvos 
kinematografininkų suvažiavimas. 
Priimti Lietuvos Kinematografininkų 
sąjungos įstatai, kuriuose visų pirma 
sKeibiama. kaa Lietuvos kinemato
grafininkų sąjunga yra savanoriška ir 
nepriklausoma Kūrybinė organizacija, 
sutartiniais pagrindais benaradar- 
oiaujanti su kitų respublikų ir šaiių
kinematografininkų sąjungomis. Pri- 
kiausomyoes federacijoms klausimus 
sprendžia Lietuvos kinematografi
ninkų sąjungos vaidyoa ir suvažiavi- 

A. Sauiaitis pasitraukė į Vokietiją. § 
Tik pasibaigus paskutiniams karo § 
veiksmams, vėl matome brolį Antaną § 
įsijungusį i lietuviškąjį - skautiškąjį § 
gyvenimą. Čia, 1945 metais, Augsbur- | 
ge, jis įsteigė Lietuvos Raudonojo? 
Kryžiaus skyrių ir 1945 - 1949 metais | 
buvo valdybos nariu ir pirmininku. įį
1945 metais drauge su kitais skauti- įį 
ninkais jis dalyvauja LSS atkūrimo^ 
komisijoje. Tas jo darbas atsikūrusioje § 
LSS nenutrūko iki pat jo mirties. §

1946 metais Augsburge jis įsteigė § 
sk. vyčių būrelį, tais pačiais metais § 
buvo LSS spaudos biuro vadovu. Nuo §
1946 iki 1949 metų LSS Tarybos^ 
narys; Tarybos Pirmijoje ėjo sekreto- 
riaus ir vicepirmininko pareigas. N uo į-
1947 balandžio mėnesio 19 dienos iki 
1949 metų gegužės 7 dienos vadovavo tį 
Augsburgo tuntui. 1948 metais rug- § 
pjūčio mėnesio 2-14 dienomis buvo§ 
Jubiliejinės Tautinės stovyklos, vyku- § 
sios Isar Horn, Alpių kalnuose, netoli T 
Mittenwaldo miestelio, viršininku $ 
(stovyklavo 1000 skautų ir skaučių). |

Gyvendamas Vokietijoje A. Saulai- ? 
tis redagavo "Pasaulio Lietuvių $ 
Skautų Sąjungos biuletenį" (1949 m.), | 
LSS vadovų biuletenį "Skautija" (nr.^ 
1- 3), 1947 metais drauge su R. įį 
Šilbajoriu paruošė 1948 metų "Skautų § 
programos" leidinėlį. §

§

1949 metais A. Saulaičiai emigravo § 
į JAV. Laikui bėgant įsikūrė Oakviiie, § 
Conn. Čia jis buvo vienu iš lietuvių | 
bendruomenės pradininkų ir Laikinojo 
Organizacinio komiteto narys. 1955 < 
metais - JAV Lietuvių Bendruomenės įį 
Tarybos narys, pradėjęs suformuoti jį, 
bendruomenės statutą. §

Gyvendamas JAV, ilgus metus § 
reiškėsi, kaip LSS Tarybos,' o vėlibu 
keletą kadencijų, kaip vyriausias LSS 
pareigūnas - LSS Tarybos pirminin
kas. A. Sauiaitis vadovavo V - jai 
Tautinei Stovyklai, įvykusiai Rako 
stovyklavietėje Custer, Mich. 1968 
metų liepos mėnesio 8 - 20 dienomis 
joje stovyklavo apie 1600 skautų ir 
skaučių. A. Sauiaitis visą laiką

§ 
§ 
§ 
§ f 
§ 
§ 
f

rūpinosi LSS išlikimu lietuviška, § tų spaudos pranešimais G. M. Souther
einančia Dievo, Tėvynes ir Artimo § 
keliu organizacija. §

Deja, prieš kelis metus v.s. Antanas § 
Sauiaitis buvo ištiktas paralyžiaus, ■? 
sunkiai sirgo, globojamas dukros $ 
Marijos ir sūnaus kunigo Antano v 
(žmona v.s. Ona mirė 1971 lapkričio ) 
15 d.). |

Su v.s. Antano Sauiaičio išėjimu į jį 
Amžinąją Stovyklą, LSS neteko vieno jį 
iš savo didžiųjų sūnų, kertinio stulpo. § 
Bet jis ir jo darbai ilgai liks įrašyti § 
lietuvių skautų ir skaučių atminime! § 
ilsėkis. Broli Skautininke, ramybėje! §

H. Žalys §
§ 
$

mas. Lietuvos kinematografininKų įį 
sąjunga pagal veikiančius Lietuvos k 
įstatymus turi teisę staodyti nepa- $į 
grįstus ir nekompetetingus vaistys §
binių valdymo organų sprendimus, 
liečiančius kinematografijos reikalus.

Lietuvos kinematografininkų są
jungos valdybos pirmininku išrinktas 
Skirmantas Valiulis, vaidybos nariais 
- S. Beržinis, J. Lozoraitis, G. LuKšas. 
K. Matuzevičius, S. Šaltenis. A. 
šukeiis, L. Tapinas, revizijos komisijos 
nariais - A. Biyža. V. oruodis, j. 
Matonis, D. Pečiūra, K. z.aouiis.

*

Gegužės 20 - zi dienomis Vilniuje 
įvyko nepriklausomos spaudos antrasis 
suvažiavimas.

"Mūsų Pastogė'

TRUMPAI
IS VISUR

Liepos 2 dieną per sovietų televizi
ją M. Gorbačiovas pasakė kalbą, 
kurioje perspėjo etninius neramumus 
keliančias tautines grupes "nežaisti 
su ugnimi". Nors šis jo įspėjimas buvo 
daugiau taikomas pietinėms Sovietų 
Sąjungoas respublikoms, M. Gorbačio- 
bvas savo kalboje taip pat išreiškė 
giliai priešišką nusistatymą Lietuvos. 
Latvijos ir Estijos nepriklausomybės 
siekiams bei pasisakė prieš bet kokius 
etninių teritorijų sienų keitimus.

*
Maskvoje, po širdies operacijos mirė 

Andriejus Gromyko. A. Gromyka, 
prieš M. Gorbačiovą, Sovietų Sąjun
goje ėjo prezidento pareigas, tačiau 
labiausiai atsimenamas kaip ilgametis 
sovietų atstovas Jungtinėse Tautose 
bei sovietų užsienio reikalų ministras.

*
Kuboje visai eilei aukštų kariuome

nės ir administracijos pareigūnų 
iškeltos bylos dėl prekybos narkoti
kais. Iš einamų pareigų atleistas 
vidaus reikalų ministras, jo artimiau
sias patarėjas atsidūrė kaitinamųjų 
suoie.

*
Sudano kariuomenė įvykdė pervers

mą prieš civilinę vyriausybę. Šio 
perversmo priežastimi buvo kariuo
menės nepasitenKinimas ilgai užtru
kusiu pilietiniu karu prieš krikščionis 
Sudano pietuose.

Naujojo valstybės vadovo generolo 
Omar Bašir vyriausybę tuoj pat 
pripažino Egiptas ir Čado respublika.

*
Sovietų literatūrinis žurnalas 

"Spalis" išspausdino 1964 metais 
mirusio rašytojo disidento Vasiiij 
Grosman romaną "Amžinasis tekėji
mas”, kuriame ypatingai smarkiai 
kritikuojamas Leninas bei spalio 
revoliucija Rusijoje. 

*
Prieš metus į Sovietų Sąjungą 

pabėgęs JAV laivyno žvalgybos kari 
ninkas Gien Michael Souther mirė 
esant neaiškioms aplinkybėms. Sovie- 

pats nusižudė pakrikus nervams po 
įtempto darbo sovietų naudai. Vaka
rai bando spėlioti, kad G. M. Souther 
galėjęs būti dvigubu agentu dirbusiu 
abiem pusėm.

*
Priešiškų demonstracijų paveiktas, 

Lenkijos prezidentas generolą*' Voi- 
cek Jeruzeiskis nusprendė nebestatyti 
savo kandidatūros į preziaentj postą 
rinkimuose, įvyksiančiuose šiomis die
nomis. Savo vieton jis rekomenduoja 
vidaus reikalų ministrą generolą 
Česlav Kiščak, kuris atstovavo Len
kijos vyriausybę ae- ,;wse su Solida
rumo unija.

*
Pogrindžio spaudoje dirbęs čekų 

disidentas Frantisek Starek nuteistas 
kalėti du su puse metų. Garsiausias 
čekų rašytojas disidentas Vaclav 
Havel taip pat buvo tardomas ir

§ įspėtas, kad gali būti grąžintas į 
kalėjimą atlikti nurašytos bausmės 
likutį keturis mėnesius.

| Opozicinė grupė "Chartija 77" 
| neįbauginta areštų, Čekoslovakijoje 

renka parašus peticijai,reikalaujančiai
§ eilės specifinių žmoga us tesi’ nrios 
§buvo užgniaužtos Čekoslovakijos vy
riausybės.
§
§ Papua Naujosios Gvinėjos mieste Mt. 
jį Hagen nužudytas susisiekimo ir pia-
§ navimo ministras Maiipu BaKaiau. Po 
§ ministro nužudymo Mt. hagen įvyko 
§ riaušės, kurias numalšino ginkluota 
§ policija.

Nr.27 1989.7.10 pusl.5
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LAŠAS 1*0 LA§O IK AKMENI 
PRATAŠO

Laiškas i& Lietuvos ” Tviijsų Pastogės” 
redak cij ai :

1 Lietuvą atėjo vasara. Antroji 
Atgimimo vasara. Pernai dar daug kas, 
išgirdęs drąsesnį žodį, aikčiojo ir 
baugščiai dairėsi aplinkui: ar biogos 
ausys negirdėjo? Dabar drąsią žymiai 

■daugiau. Žmonės linksmesni, atvires
ni, reiklesni. Tiesa, ne visi. Yra tokie, 
kuriems mūsų Atgimimas - ašaka 
gerklėje. Apie juos nesinori nei 
kalbėti, nei rašyti. Tegul paspringsta, 
jeigu nenori gyventi žmoniškai.

Lietuvai atsibodo būti tarnaite. 
Lietuva nori būti pati sau šeimininkė 
ir gyventi taip, kad visiems doriems 
žmonėms būtų ne tik gerai, bet ir 
gera.

Lietuva atkasa savo paminklus 
barbarų nugriautus, sudaužytus ir 
palaidotus, grąžina tremtiniams nu
plėštą garbę, tikintiesiems - bažny
čias. visiems doriems žmonėms - 
tikėjimą, kad yra pasaulyje Teisybė.

Lietuva skleidžiasi, kaip saulės 
spindulių paliestas žiedas, kantriai 
laukęs savo valandos šaltyje ir 
šešėlyje. Tačiau saulė dar tik teka ir 
nė labiausiai įgudę sinoptikai negali 
pasakyti, kokia bus diena, ar neuž
trauks padangės debesys, nesudundės 
perkūnija, netvykstels žaibas... Kaip 
ten bebūtų, Lietuva, man rodosi, 
nieko jau nebijo. Kas gali būti dar 
baisiau negu buvo?

Atgimsta Lietuva, kalasi atgimimo 
daigai ir Lietuvos sporte. Čia irgi toli 
gražu ne viskas taip gerai ir gražu, 
kaip galėjo atrodyti, žiūrint tik į mūsų 
sportininkų laimėtus medalius ir 
gėrintis jų pergalėmis. Medalių iš 
tikrųjų laimėta daug. Vien tik 
olimpinėse žaidynėse - 23 aukso, 12 
sidabro ir 19 bronzos! Tačiau Lietu
vos sportininkų laimėjimai neturėjo 
tokio atgarsio, kokį turėjo turėti. 
Kartu su mūsų sportininkų pavardė
mis dažniausiai buvo minimas ne 
Lietuvos vardas, jų pergalių garbei 
buvo giedamas ir grojamas ne Lietu
vos himnas, pakeliama ne Lietuvos 
vėliava. Pasaulio sporto žemėlapiuose 
Lietuva buvo dažoma raudona spalva, 
ir vis mažiau kas beprisimindavo, kad 
jos spalvos - geltona, žalia ir raudona, 
kad ji kažkada buvo pilnateisė 
pasaulinio olimpinio judėjimo narė ir, 
kad niekad šių savo teisių neatsisakė.

Negana to, kuo toliau, tuo labiau 
visas Sovietų Sąjungos, taigi ir 
Lietuvos sportas darėsi panašios į 
medalių kalimo mašiną. Medalių buvo 
siekiama, nesiskaitant nei su sporti
ninkų sveikata, nei su tautų intere
sais, nei su tuo, kad sportas turi būti 
prieinamas visiems, ne tik tiems, kas 
gali pasiekti medalius.

Susidarė paradoksali situacija: 
sporto šakų ir stadionų daugėjo, o 
sportuojančių mažėjo. Mažai kam 
rūpėjo, kad sportuotų kuo daugiau 
žmonių. Vaikai buvo išvaromi iš 
sporto mokyklų pritaikius "geležinę" 
taisyklę, kas negali ar nesiruošia tapti 
čempionu, tam tarp "tikrų" sportinin
kų nėra kas veikti. Tarytum tikras tik 
tas sportininkas, kuris pajėgtų ant 
garbės paKyios užkopti. Vaikams ir 
jaunimui po pamokų sunkiai prieina 
mos pasidarė net mokyklų sporto 
salės. Jos buvo okupuotos medalių

"Musų Pastogė" Nr.27 1989.7.10

Straipsnio autore Roma Griniūte. 
Dailininko K. šiauiyčio draugiškas 
šaržas _ _______
kalimui.

Tiesa, kaip grybų po lietaus pridygo 
asfaltuotų sporto aikštelių, daugiau
siai - krepšinio. Tačiau jos pasisekimo 
neturėjo ir neturi, nes ten, net 
nesmarkiai nugriuvus, galima rimtai 
susižeisti.

žmonės prašė: įrenkite daugiau 
teniso aikščių. Jų baiso mažai kas 
klausė, nes tenisas buvo paskelbtas 
tokia sporto šaka, iš kurios rimtose 
varžybose medalių nepeši. Toks pat 
likimas ištiko kalnų slidinėjimą, lietu
višką ritinį (ripką), vandens slidžių 
sportą ir dar ne vieną sporto šaką.

Valstybė, visam pasauliui apsiskel
busi. kad niekas jai taip labai nerūpi, 
kaip žmonių kūno kultūra ir sveikata, 
iš tikrųjų rūpinosi tik medaliais ir 
paradinėmis sporto šventėmis. Kad 
visi pamatytų kokia ji stipri ir gera. O 
iš to "gerumo", vienu metu, po 
Maskvos olimpinių žaidynių, kurios, 
žinoma, kainavo ne pigiai, buvo 
uždrausta bent kiek didesnių sporto 
įrenginių statyba. Gamyklos direkto
rius, davęs leidimą sporto salės 
statybai, rizikavo gauti papeikimą ar 
dar didesnę nuobaudą. Gerai dar, kad 
vis dėlto atsirado, kas rizikuoja. Todėl 
dabar, sporto įrenginių Lietuvoje 
turime ne tiek jau mažai.

Tačiau jaunimas gerokai atšalęs 
nuo sporto. Mieliau kirkina gitaras, 
muša būgnus, trina barų ir kavinių 
kėdes ar iš neturėjimo kuo užsiimti 
visokių paikysčių prisigalvoja. Ne 
visas dar Lietuvos jaunimas atgimęs, 
ne kiekvienam už viską labiau rūpi 
Lietuva.

Bet galime pasidžiaugti: pažanga 
jaučiama visur. Ir sporte.

Visa Lietuva plojo 1988 metų 
gruodžio 11 dieną atkurtam Lietuvos 
tautiniam olimpiniam komitetui. Rau
kėsi tik tie, kuriems mūsų atgimimas - 
kaip ašaka.

Visa Lietuva džiaugėsi, kad jos 
sportininkai pirmą kartą dalyvavo 
Pasaulio lietuvių sporto žaidynėse. 
Visa Lietuva laukia 1991 metų, kai 
tokios žaidynės vyks Lietuvoje.

Laukia visa Lietuva ir tos dienos, 
kai jos sportininkams bus leista 
dalyvauti olimpinėse žaidynėse ir 
visose kitose varžybose su savo 
vėliava, su mūsų visų Trispalve. Visa 
Lietuva dėkinga ALFAS ir Australijos 
lietuvių sporto klubams, kurie kreipė
si į Tarptautinį olimpinį komitetą su 
prašymu, grąžinti Lietuvai olimpines 
teises.

Tačiau kada tai įvyks? Nors 
sakoma, kad sportas nieko bendro 
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neturi su politika, o olimpinis judėji
mas ir negali turėti. Tačiau, deja, taip 
nėra. Jeigu ne politikos tinklai, į 
kuriuos Lietuvėlė yra pakliuvusi ir 
negali išsivaduoti, dalyvautų ji sau 
olimpinėse žaidynėse, kaip anksčiau 
kad dalyvavo. Dabar gi Sovietų 
Sąjungos olimpinis komitetas uzurpa
vo Lietuvos olimpines teises ir jiems 
atrodo, kad taip ir turi būti.

Birželio vidury, Lietuvos tautinis 
olimpinis komitetas nusiuntė Sovietų 
Sąjungos olimpiniam komitetui griežtą 
ir teisėtą pareiškimą, kuriame argu
mentuotai ir nedviprasmiškai išklota 
visa tiesa. Kas iš to išeis, pamatysime. 
Bet jau dabar aišku, jog patarlė "lašas 
po lašo ir akmenį pratašo", ne iš piršto 
laužta. Vadinasi, galima ir reikia 
tikėtis, kad akmuo, užverstas ant 
Lietuvos olimpinio kelio irgi neišlaikys 
ir suskils. O tas valandas, belaukiant 
ir besistengiant jas priartinti, reikia 
dar daug ką nuveikti savame kieme.

Lietuvos tautinis olimpinis komite
tas mano, jog reikėtų gerokai 
pertvarkyti visą mūsų respublikos 
sporto sistemą. Dabartinė -"sukirpta" 
pagal čempioniško sporto modelį, o 
Lietuvai reikia ne tik čempionų, bet ir 
sveikų stiprių žmonių.

Lietuvos tautinis olimpinis komite
tas siūlo atverti visų sporto mokyklų 
duris visiems vaikams, o rūpintis

” KOVO” JAUNIAI
DARO KAŽ1ANGĄ

Sydnejaus sporto klubo "Kovas" 
jaunių sportinė veikia prasidėjo 1987 
metais, kuomet jų treniravimu pradė
jo rūpintis Saulius Karpuška. Treni
ruotes pradėti reikėjo nuo pagrindinių 
taisyklių ir judesių. Ir štai, po 
pusantrų metų pasišventusio trenerio 
darbo, jaunieji jau žaidžia turnyruose.

į šių metų jaunių turnyrus "Kovo” 
klubas įregisravo dvi jainių grupės 
Bankstowno rajone.

Jaunių berniukų grupę sudaro: J.

” Kovo” mergaitės 
jaunės

Koviečių mergaičių jaunių grupė 
žaidžia 6 - je divizijoje. Komandą 
sudaro: G. Karpuškaitė, J. Ankutė, E. 
Šiiterytė, A. Dičiūnaitė, D. Dičiūnai- 
tė ir A. Venciovaitė.

Mergaičių komanda per visą sezoną 
vienas varžybas sužaidė lygiomis, 
likusias laimėjo užimdamos turnyre 
pirmą vietą.

Praėjusį penktadienį jaunosios ko- 
vietės žaidė didžiąjame finale su 
'Fastway Challengers". Kone visi 
mergaičių tėvai suvažiavo į rungtynes 
ir savo šauksmais palaikė koviečių 
kovingumą. Nežinia ar tai kiek 
padėjo, bet rungtynės laimėtos rezul

Sydnejaus mergaičių jaunių komanda su treneriais. Viršuje sėdi Saulius ir Vaiė 
Karpuškai. Vidurinėje eilėje iš kairės: Jacintą Ankutė, Audra Venciovaitė, 
Daina Šiiterytė ir Elena Šliogerytė. Pirmoje eilėje iš kairės sėdi: Daina 
Dičiūnaitė, Audra Dičiūnaitė ir Genovaitė Karpuškaitė.

čempionais ir medaliais patikėti 
sporto klubams ir sporto šakų 
federacijoms

Be to, galvojant apie savarankiškus 
startus tarptautinėje arenoje, reikia 
jau dabar galvoti ne tik apie tai, iš kur 
gauti daugiau rublių ir kaip juos 
taupiau Ir geriau panaudoti, bet ir 
apie konvertuojamą valiutą.

Ligi šiol, ką Lietuvos sportininkai, 
dalyvaudami komercinėse varžybose 
užsienyje, užsidirbdavo, Lietuvai tek
davo tik trupiniai, arba - nieko. 
Viskas atsidurdavo bendrame katile 
Maskvoje. Maskva nelinkusi ir dabar 
tos privilegijos atsisakyti. O šiemet 
žaisti į užsienio klubus ketina 
išvažiuoti Šarūnas Marčiulionis 
(NBA), Arvydas Sabonis ir Valdas 
Chomičius (Ispanija), Rimas Kurtinai
tis ir Sergėjus Jovaiša (VFR), iŠ 
Ispanijos į VFR ruošiasi persikelti 
rankininkas Raimundas Valuckas, į 
VFR kviečiama rankininkė Sigita 
Mažeikaitė - StreČen. Jeigu tai, kas 
liks nuo jų atlyginimų, kas priklauso 
juos išugdžiusiems klubams, atitektų 
Lietuvai, susidarytų tikrai nemaži 
pinigai. Ir nors ne piniguose laimė, dėl 
jų verta ir reikia pakovoti. Kovojame. 
Bendras katilas taip atsibodo, kad - 
trūksta žodžių.

Roma Griniūtė

Karpuška, jauniausias grupės narys, 
vos aštuonerių metų V. Šliteris, M. 
Newman, D. Ankus, E. Viržintas, D. 
Dičiūnas, vyriausias, penkiolikmetis 
A. Dičiūnas, A. Lašaitis ir D. Birett.

Savo grupėje jauniai berniukai 
užėmė ketvirtą vietą, pusfinalyje 
pralaimėję vienu tašku savo priešinin
kams, į finalą nepateko.

Paskutinėse rungtynėse su Banks- 
townd sporto klubo krepšininkais 
koviečiai laimėjo režultatu 24:15.

tatu 29:13. Laimėjusios pirmą vietą 
mergaitės, Bankstowno rajono krepši
nio vaidybos buvo apdovanotos taurė
mis.

Geriausia mergaičių komandos žai
dėja Daina Dičiūnaitė per šį žaidimo 
sezoną pelnė virš 300 taškų. Tiek 
berniukų, tiek mergaičių jaunių tėvai 
dėkingi treneriui Sauliui Karpuškai ir 
jo žmonai Valei, kuri negalint Sauliui, 
visada jį pavaduodavo. Pasibaigus 
šiam turnyrui, mergaitės ilsėsis iki 
liepos 15 dienos. Tą dieną jauniai 
rinksis treniruotėms 2 vai. po pietų 
Condeil parko stadione.
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A.
VI KT O RAS

Daugelis iš mūsų esame įsitikinę, 
kad staigi mirtis mirštančiam ir 
pasiliekantiems lengviausia pergy
venti. Taigi, tokia mirtimi ir mirė 
vienas iš veikliausių Vakarų Australi
joje mūsų bendruomenės narių Vikto
ras Skrolys. Dar tos pačios jo mirties 
nakties, birželio 20 - sios dienos 
vakarą, mudu telefonu geroką pusva
landį tarėmės lietuvybės išlaikymo 
reikalais, apgailestavome savuosius 
tinginius prisimindami, žadėjome pra
dėti dar smarkiau dirbti ir tas 
pasikalbėjimas baigėsi tokiais žo - 
džiais: "Juozai, kartu pradėjome 
bristi per šio audringo gyvenimo 
purvus ir, atrodo, kartu baigsime! 
Nors ir vargome, bet savo pareigą 
atlikome! Žinai, Juozeli, turiu vieną 
prašymą, - jeigu man tektų pirmam 
numirti, - pats parašyk "Mūsų 
Pastogėje" apie mane trumpą prisimi
nimą, o jeigu Tu, - tai padarysiu aš..." 
Po šių žodžių išgirdau padėto 
telefono ragelio pypsėjimą... O savo 
širdyje dabar išgirdau: "Šį kartą dar 
aš tai padarysiu..." Tą pačią naktį 
Viktoro širdis sustojo...

Pirmą kartą Viktorą sutikau maž
daug prieš 65 metus, Kaune, Žemės 
ūkio ministerijos koridoriuose. Jis 
tuomet dirbo Miškų departamente, 
durpynų skyriuje, o aš Žemės Refor
mos departamente. Iki šiol mano 
akyse jis gyvas su savo trumpais, 
gelsvais kailinukais, pilnas energijos, 
idėjų ir vienas iš pavyzdingiausių 
Žemės ūkio ministerijos šaulių būrio 
narių.

Kiek vėliau mudviejų keliai išsisky
rė - aš pasukau "uniformų" keliais, o 
Viktoras 1930 metais perėjo susisieki 
mo ministerijos tarnybon ir ilgokai 
dirbo tiesiant geležinkelį Aruoliai - 
Telšiai. Tuo metu, laisvu nuo pagrin
dinio darbo laiku, Šiauliuose organi
zavo šaulių sąjungos skyrių Vilniaus 
krašto vadavimui. Ilgą laiką buvo 
vienu jo pirmininkų. Tuo laiku, 
priprašytas K. Pabedinsko, Viktoras 
padėjo įrengti durpėmis varomą elek
tros stotį Plungėje. Po to vėl grįžo į 
Kauną ir iki pat pasitraukimo į 
Vakarus tarnavo Žemės ūkio ministe
rijoje techniko pareigose.

Tremtyje Viktorą sutikau dar 1962 
metais Perthe. Tais metais man likimo 
buvo lemta būti benzino garažo 
nuomuotoju, o jam Esperance m. 
valdyboje valdininku. Tais metais, jau 
žilos mudviejų galvos vėl susitiko, bet 
akyse švietė vis ta pati šviesa - viltis 
ir toliau dirbti savo skriaudžiamos 
tėvynės gerovei... 1972 metais išėjo

me į pensiją. Aš visą savo laisvalaikį 
pašvenčiau lietuviškai spaudai, o 
Viktoras, būdamas devynių talentų 
žmogus, čia Perthe toje pačioje srityje 
paskendo. Gal tik jo dėka šiandiena 
mes galime didžiuotis savo "Vakarų 
Australijos-Lietuvių Žinutėmis", ku
rias jis redagavo net virš dešimties 
metų. Tik jo dėka mes čia Dievą 
dešimtmečiais bažnytėlėje garbinome, 
besiklausydami jo valdomų vargonų. 
0 kas iš mūsų galės jį pamiršti, kaip 
radijo valandėlės paruošėją ir vedėją, 
mūsų namuose, lietuviškos dainos 
mokytoją ir dirigentą, jo dėka tiek 
metų mums skambėjo lietuviškos 
dainos suteikdamos viltį, tėvynės 
meile širdis gaivino...

Šių metų birželio mėnesio 23 dieną 
po pietų susirinko apypilnė Francis 
Xavier bažnytėlė mūsų tautiečių 
tarti Viktorui paskutinį sudie. Kuni
gas O. Lewis šv. Mišias atnašavo ir 
pamokslą pasakė. Po to visi gedulin
goje procesijoje nuvykome į Karraka- 
ttos kapus, kur Romos katalikų 
skyriuje buvo amžiams paliktas šis 
mums neužmirštamas ir sunkiai pakei
čiamas tautietis... Kunigas O. Lewis 
atliko laidotuvių apeigas, B. Steckis, 
V. Radzivanas ir J. Jaudegis prie kapo 
tarė trumpą atsisveikinimo žodį. Man 
tą daryti širdis nesutiko, nes žodžiais 
su -okiu lietuviu ir draugu žmogui 
atsisveikinti nėra įmanoma...

Sudiev, Viktorai, ... iki trečio ir 
paskutinio susitikimo! Tebūnie lengva 
ši tremtinio žemė, kurioje Tu būdamas 
gyvas, niekada nebetikėjai, kad amži
ną poilsį reikės joje surasti. Tik vienu 
būk tikras, kad Tavo gyvenimo draugė 
žmona Lisa, duktė Linda, žentas Craig 
ir vaikaičiai Rhianna ir Osha su 
Pertho lietuviais dar ilgai, ilgai Tavęs 
liūdės ir amžinai prisimins!

J. Krupavičius 

trumpai pasireikštų meninėje denyje. 
Noriu pabrėžti, kad jų pasirouymų 
mes nekontroliuojant ir už juos prizai 
nedaiinami. Taip pat nenorime, kad 
būtų tautiniai šokiai arba raliavimai, 
kada daugelis prisimena savo gimines, 
kurių niekad daugiau nematys, tarpe 
jų ir mano du dėdės, kurie buvo 
nužudyti Sibire.

Latvių Bendruomenė savo minėjimą 
visada ruošia birželio 14 dieną, kokia 
diena beišpultų, kas gal ir yra 
teisinga, (nors čia nepraktiška), bet 
juk nei Vasario 16 tos, nei Tautos 
Šventės Lietuvoje nešvęsdavom arti
miausią sekmadienį. Todėl minėjime 
latvių atsilanko nedaug, nes mini tai 
per du kartus. Estai yra iabai pavargę 
po savo milžiniško renginio "Esto 88" 
ir, atrodo, kad sekmadienį, birželio 11 
dieną, ruošė bažnytinį (ar panašų) 
koncertą, todėl jų pasirodymas nebu
vo palydėtas fanfaromis, kaip kai 
kurie pageidautų.

Neseniai visoje Lietuvoje vyko

L AI ėi K AS IS SEIMU

Dėkojant už Australijos lietuvių paramą siuntiniais, tautietis Petras 
Jankauskas iš Seinų, Lenkijos lietuvių vardu atsiuntė laišką Sydnejaus 
Apylinkės pirmininkui A. Giniūnui, kuriame dėkojama už paramą. Aprašoma, 
kaip rūpestingai Lenkijos lietuviai prižiūri 1919 metais žuvusių lietuvių karių 
kapus, kurie savo didžiausią turtą - gyvybę paaukojo už tėvynės laisvę. 
Nuotraukoje šventinami lietuvių karių kapai Lenkijoje.

K E AI O U
Šių metų liepos mėnesio 3 dienos 

"Mūsų Pastogės" Nr.26, atspausdin
tame ALB statute reikalingi šie 
pataisymai.

15 paragrafe, paskutiniąjame saki
nyje vietoje "Vaidybos" turi būti 
"Tarybos". Tas sakinys turi būti: Jos 
nesant, po pusės valandos susirinkimas

TALKA TARNAUJA LIETUVIAMS
co

DĖMESIO! 

minėjimai ir birželio 14 dienos 
vidudienyje, lygiai 12 valandą mūsų 
Tėvynėje gaudė varpai. Prieš porą 
dienų gavau laišką iš pusbrolio, kuris 
dėl partizaninės veikios buvo kalintas 
ir dabar nėra geros sveikatos. Jis rašo 
”... Pas mus įvykiai klostosi teigiama 
linkme, labai skaudus buvo birželio 14 
d. paminėjimas, turbūt žinai, kad ir 
man teko daug pamatyti ir pergyventi, 
o dabar lyg žaizda atsinaujinus, vėl 
kraujuoja, vėl naktimis kankina koš
marai..."

Gal iš šios trumpos laiško ištraukos 
susidarys įspūdis, kodėl mūsų minėji
me nėra nieko linksmo, todėl ir. 
svečiams norime mūsų nuotaiką ir 
liūdesį perduoti, kad suprastų jog 
šalia kitų "holokaustu" yra ir 
pabaltiečių. kurio dalį mes vyrenieji 
taip pat pergyvenome.

Aig. Žilinskas 
Baitų tarybos Viktorijoje 

vicepirmininkas

A Ti T AIS YM AS

įvyksta, jeigu jame dalyvauja ketvirtis 
(1/4) Krašto Tarybos Atstovų.

55 b. paragrafe, vietoje "pataria" 
turi būti "taria". Išbraukti "ar ne". 
Sakinys turi būti: b. taria dėl ALB 
institucijų sprendimų bei veiksmų 
teisėtumo.

TALKA TARNAUJA LIETUVIAMS

DĖMESIO!
Skaitytojai pasisako

Gerbiamas, redaktoriau.

"Mūsų Pastogės" Nr. 25 iš 26.6.89 
metų korespondentas L.S. trumpai 
aprašė Birželio trėmimų minėjimą, 
kurį ruošėme mes Lietuvių namuose 
Melbourne.

Minėjime dalyvavo apie 300 žmo
nių, iš ko susidaro išvada, kad šis 
metinis minėjimas žmonėms yra lygiai 
svarbus, kaip ir kiti metiniai minėji
mai, kaip Vasario 16 - sios ar Tautos 
Šventė. Šiame minėjime dalyvauja ir 
latviai, ir estai.

L. S. parašydamas minėjimo eigą ir 
programą (gana trumpai) įvėlė porą 
klaidų. Jis rašo, kad minėjime kalbėjo 
Hon. Neil Brown ir Freedom Coalition 
atstovas profesorius Robert Manne..."

Deja tai neatitinka tiesai ir 
programų įrašui, kurios buvo dalina
mos prie įėjimo. Pagrindinis paskaiti

ninkas buvo mūsų kviestas La Trobe 
universiteto politinių mokslų vyr. 
dėstytojas Mr. Robert Manne. Gerbia
mas paskaitininkas nėra profesorius, 
bet kada nors bus. Po to trumpai 
kalbėjo Hon. Neil Brown, QC, MP 
didelis mūsų šalininkas, vienas iš 
federalinės opozicijos stambiųjų šulų. 
Po jų trumpą žodį tarė Freedom 
Coalition atstovas.

Sekė meninė labai trumpa programa 
pritaikyta liūdesio dienai, kuria Jūsų 
korespondentas nepatenkintas. Atro
do, kad jis norėtų išgirsti tikrą 
koncertą, kuris nelabai tinka tokią 
liūdną progą ramint. Juk suėjome 
paminėti žuvusių arba iabai nuketėju- 
sių visų trijų tautų žmonių, o ne 
koncerto klausyti. Būtų užtekę vieno 
ar dviejų dalykų, bet norėjome, kad 
visų trijų tautybių atstovai nors

a

co

Nuo liepos 1d., TALKA moka:

16% už terminuotus indėlius, 
9% už einamąsias sąskaitas.

TALKA skolina pinigus:

16% įkeitus turtą, 
19% asmeninėms paskoloms.

TALKA VEIKIA LIETUVIŲ NAMUOSE 
ADELAIDE * MELBOURNE * SYDNEY

co

2 co 
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Informacija
Aukos PERTHE

Mūsų Pastogei
"MŪSŲ PASTOGEI” 

AUKOJO
J. Muščinskas N.S.W. $25
V. Palavikas Vic. $5
M. Reisgienė N.S.W. $5

NAUJI
M.P. SKAITYTOJAI
A. Seiz Vakarų Vokietija.

CANBERROJE
Birželio mėnesio 24 dieną Canber- 

roje įvykusiame LKVS "Ramovės" 
skyriaus visuotiniame narių susirinki
me buvo išrinkta nauja vaidyba: A. 
Brūzga. L. Budzinauskas ir V. Šimkus.

Vaidybos adresai: pirmininko A. 
Brūzgos - 12 Cowan St., Downer, 2602 
A.C.T., tel. 411 868, sekretoriaus L. 
Budzinausko - 12 Lord St., O'Connor, 
2601 A.C.T., tei. 498 728,<nario 
kultūros reikalams V. Šimkaus - 9 
SturgessPl., Weston, 2611 A.C.T., tel. 
881 484.

L. Budzinauskas

MELBOURNE

KINO FILMO POPIETĖ

Narsiųjų Atlanto nugalėtojų Da
riaus ir Girėno 56 - tosioms garsiojo 
skrydžio metinėms atžymėti, Mel
bourne Lietuvių namų kino’salėje, 
liepos 23 dieną (sekamdienį), 2 vai. po 
pietų, ant didelio ekrano bus rodomas 
Lietuvoje pagamintas filmas apie jų 
gyvenimą ir žuvimą.

Visi maloniai kviečiami apsilankyti. 
Aparato filmui rodyti nuoma yra gana 
aukšta, todėl prašome aukos nemažiau 
kaip 3 dolerių.

A LB Krašto valdybos 
Kultūros Taryba

Visi kviečiami apsilankyti į Kanados lietuvio solisto, boso - 
baritono V. Verikaičio koncertus, kurie įvyks sekančia tvarka:

Adelaidėje - liepos mėn. 16 d., 2.val. po pietų. Lietuvių namuose.
Sydnejuje - liepos mėn. 23 d., 2.30 vai., Lietuvių namuose.

Tai reta proga išgirsti tokį žymų dainininką, todėl tikimės, kad 
lietuviškoji visuomenė šios progos nepraleis.

GEELONGE

L.K.V. Sąjungos "Ramovė" 
Melbourne skyriaus valdyba

Lietuvos himno autoriaus dr. Vinco 
Kudirkos gyvenimo bei jo redaguoto 
laikraščio "Varpas" sukakčių minėji
mą G eelonge ruošia, čia veikiantis, 
Lietuvių Skautų Židinys šių metų

R Stelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomi. Už skelbimų turinį redakcija neatsako.
5 Užsienyje paprastu paštu 830 N. Zelandijoje oro paštu 840 Užsienyje oro paštu ,855
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Birželio 21 dieną miesto centre, 
Forrest aikštėje buvo suruoštas įvai
rių tautybių koncertas: dainos, šo
kiai, muzika. Lietuvius atstovavo ir 
porą tautinių šokių gražiai pašoko 
Birutė Radzivanienė ir Kristina 
Repševičiūtė. Vėliau B. Radzivanienė 
pašoko arabiškus šokius.

♦
Lietuvos Laisvės Lygos valdyba 

praneša, kad eisena ir vainikų 
padėjimas prie Karių paminklo Kings 
parke įvyks liepos 16 dieną (sekma
dienį), 3 vai. po pietų. Tautinės 
grupės su vėliavomis renkasi prie 
karalienės Viktorijos paminklo 2.45 
vai. po pietų.

Liepos 26 dieną, 3 vai. po pietų, St. 
Andrews bažnyčioje, St. George Tce., 
Perthe įvyks Eukumeninės pamaldos. 
Vėliavų nešėjai renkasi 2.45 vai. po 
pietų.

Lietuviai kviečiami gausiai daly
vauti abiejuose renginiuose. Prašome, 
kad moterys ir merginos dalyvautų 
tautiniuose rūbuose.

*
Lietuvių radijo valandėlė bus 

transliuojama per 6NR radijo stotį 
liepos mėnesio 11 dieną, 6.30 vai. 
vakaro. Sekanti radijo valandėlė bus 
perduodama rugpjūčio 1 dieną.

SYDNEJUJE
Minint 25 - tąsias N.S.W. Pavergtų 

Tautų komiteto metines, ši šventė bus 
atžymėta sekančiai:

Liepos 16 d. sekmadienį pamaldos 
už pavergtas tautas^O.30 vai. ryto St. 
Andrews anglikonų katedroje, Sydney 
Square. Mišias aukoja katedros deka 
nas vyskupas I. C. Short.

Tautinės grupės prašomos dalyvauti 
su savo tautinėmis vėliavomis ir 
palydovais ar palydovėmis tautiniuose 
rūbuose.

Po pamaldų vyks 25 - čio minėjimas 
su pietumis Sydnejaus R.S.L. klube. 
Pietų kaina 20 dolerių asmeniui. 
Prašome kuo skubiau užsakyti stalus, 
tai galima padaryti iki liepos 7 dienos 
skambinant Mrs. L. Looveer tel. 759 
3721, apsimokant iš anksto.

Lietuviai čia prašomi kuo gausiau 
dalyvauti. Parodykime savo solidaru
mą su mūsų broliais Lietuvoje. 
Lietuva dar tebėra okupuota ir pilnos 
laisvės dar neturi.

Kol Lietuvoje nebus pilnos laisvės ir 
nepriklausomybės, mes negalime sė
dėti sudėję rankas, kad kas kitas už

SYDNEJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN. Tel. 7081414

S TVIO R G A S B O R D 
TREČIADIENIAIS nuo 6 iki 8 vai. p.p. 
ŠEŠTADIENIAIS nuo 1 iki 3 vai. p.p.

Sekmadieniais 12.30 v. p.p. - 10.00 v. v.

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. - 1 v. nakties.

KLUBO VALGYKLA VEIKIA: 
Ketvirtadieniais, penktadieniais ir Seštadienlato 

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

::
Primename klubo nariams, kad kad jau laikas susimokėti NARIO 

MOKESTĮ už ateinančius 1989/9U finansinius metus.
Ta pačia proga, kviečiame kiekvieną, virš 18 - kos metų amžiaus. 

Sydnejuje ir apylinkėse gyvenantį, lietuvį, kuris dar nėra klubo narys, 
įsijungti į klubo narių eiles.

įstojimo pareiškimai gaunami klubo raštinėje.

mus kalbės ir demonstruos.
A. Kramilius 

Lietuvių atstovas 
Pavergtų Tautų komitete

Liepos mėnesio 19, 20 ir 21 
dienomis nuo 9 vai. ryto iki 4 vai. po 
pietų Sutherland Entertainment cen
tre, Eton St. įvyks rankdarbių ir meno 
dirbinių festivalis.

Kaip ir kiekvienais metais taip ir 
šiais su savo rankdarbiais festivalyje 
dalyvauja Lietuvių Sodybos moterys.

Kviečiame visas Sydnejaus moteris 
prisidėti savo rankdarbiais šiame 
lietuvių moterų darbų pasirodyme 
prieš australus.

Taip pat kviečiame tautiečius 
aplankyti mūsų stalą.

Festivalis vyks didelėje salėje, 
kurioje programą atliks geri artistai ir 
dainininkai. Galima bus nusipirkti ir 
lengvų užkandžių.

Sydnejaus Lietuvių Moterų 
Soc. Globos draugijos 

valdyba
*

Liepos mėnesio 20 dieną, 11.30 vai. 
ryte, Lietuvių klube Bankstowne 
ruošiama Sydnejaus pensininkų popie
tė, kurioje bus ir meninė programa.

Kviečiame visus pensininkus ir 
svečius kuo gausiau apsilankyti šioje 
pensininkų ruošiamoje popietėje.

Sydnejaus Pensininkų
vaidyba 

rugpjūčio mėnesio 20 - tą dieną. 
Kadangi šių sukakčių minėjimas 
numatomas suruošti platesne apimti
mi, tiksli jo eiga spaudoje bus 
skelbiama vėliau.

K VI E Č I A N1E

Buvusios Sydnejaus "Kovo" ir 
Australijos žymiosios sportininkės, ne 
kartą Australijos lietuvius sportinin
kus reprezentavę įvairiose stalo 
teniso, krepšinio ir žiemos sporto 
varžybose - dantų gydytoja Nitą 
Wallis - Grincevičiūtė ir kosmetologe 
Valė Laukaitienė, atsibodus gydyti 
žmones, pasirinko tolimesnį savo 
gyvenime meninį kelią, įsigydamos 
meninių dirbinių, medžiagų, vilnų 
šiems dirbiniams, įvairių gobelenų ir 
modelių saloną - parduotuvę. Įdėję 
daug meniškos širdies, šią parduotuvę 
jos padarė labai jaukia ir įdomia, 
malonia šypsena pasitikdamos kiek
vieną pirkėją. Paruotuvėje jos kiek
vienam parodo, pamoko, kaip pačiam 
galima pasidaryti, išmegzti ar išsiuvi
nėti mielas, namus puošiančias smulk
menėles.

Parduotuvė - salonas randasi labai 
patogiame ir puikiame šiaurės prie
miesčio Chatswood stoties prekybi
niame centre "Chatswood Wool Shed".

Abi buvusios sportininkės maloniai 
kviečia apsilankyti jų parduotuvėje - 
salone. Kviečiami tautiečiai, kurie, 
šiuo metu palengvėjus kelionėms į 
Lietuvą, vyksta ten ir pageidauja 
įsigyti australietiškų modelių dovanų, 
kurios Lietuvoje labai populiarios. 
Apsilankykite ir tikrai nenusivilsite!

Buvęs
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Pokario metais Lietuvoje 
poetė ir disidente 
ONA LUKAUSKAITĖ-POŠKIENĖ 
(1906-1983) prisijungė prie 
grupės, bandžiusios atkreipti 
Jungtinių tautų ir pasaulio 
dėmesį į Lietuvai daromas 
skriaudas ir jos kultūros 
naikinimą.
Už šį drąsų ir desperatišką 
žygį j'i buvo ištremta 
į Rusijos Siaurą, į Archangelsko, 
Vorkutos ir Mordovijos sun
kiųjų darbų stovyklas. Nešio
dama ant rankovės politkalinio 
ženklą, raidą P, ji išbuvo 
jose iki 1955 m.
Apie gyvenimą tose stovyklose 
ji parašė "Lagerio pasakas". 
Tašiau Lietuvos brutalizacijos 
laikais Onos Laukauskaitės 
prisiminimų tekstas dienos 
šviesos neišvydo.
Lietuvoje "Lagerio pasakos" 
pirmą kartą pasirodė "Nemuno" 
žurnale šių metų pradžioj. 
Šiltą ir informatyvų įvadą 
parašė šiaulietė 
Dalia Striogaitė.

- Važiuosite į Vorkutą,- bandė 
mane nugąsdinti tardytojas. - Ar 
žinote, kas tai yra Vorkuta?

- Žinau,- atsakiau,- Tai Lietuvos 
inteligentijos laikinoji gyvenamoji 
vieta.

- Laikinoji? 0 gal amžinoji? - 
atšovė supykęs.

Tad maniau - tikrai važiuosiu 
Vorkuton. Dar iš kalėjimo parašiau ir 
paskleidžiau į kitas kameras eilėraštį:

Mus įpratino eiti rekrutais, 
laisvės aiegą auginant širdy. 
Nebaisu tad į baltą Vorkutą 
rieaėti juodam traukiny.

Pasitiks ten mus šėlstančios pūgos, 
balti vėjai kelius užpustys.
Jei širdis nė speigų nepabūgo, - 
Laisvės diegas širdy nenuvys.

Maldose, kaip kančios šventą vietą, 
mūs močiutės Vorkutą minės, 
o viltis sniego kelią duobėtą 
draug su šiaurės pašvaiste nušvies.

Įdomu, kad keleriems metams 
praslinkus, man viena lietuvaitė 
lageryje paniūniavo tą mano eilėraštį 
kaip nežinomo autoriaus dainą.

Bet nuvežė mane ne į Vorkutą, o į 
Archangelsko sritį, į Kargopoiagą. 
Kargopolagą sudarė ti >ut apie 
dvidešimt paskirų lagerių, admi
nistraciniai ir ūkiniai tvarkomų vienos 
Kargopolago centrinės įstaigos. Pana
šiai Vorkutos lagerių tinklas vadina
mas Rečlagu (Rečnoj lager), o 
Mordovijos lageriai sujungti bendru 
vardu Temniki arba Dubravlag.

Tad tame Kargopolage išbuvau 
penketą metų, retkarčiais kilnojama 

iš vieno oipo (lagernoje podrazdeieni- 
je) į kitą, bet vis to paties 
Kargopolago ribose.

Kiekvienas etapas, kad ir į arti
miausią olpą, yra sunkus. Vietoje 
gyvendamas žmogus jau susirandi 
vieną kitą draugą, apsipranti su 
aplinką. įsigyji vieną kitą menką, bet 
taip labai reikalingą daiktą, gal į 
lengvesnį darbą įsitaisai ar patogesnę 
vietą gultuose išsikovoji, vienu žodžiu 
- "plunksnelėmis apaugi".

Etapas išplėšia kalinį iš įprastinės 
aplinkos. Palieki beveik visus daiktus, 
nes gal teks ilgai eiti pėsčiom, tad bet 
ką nešti sunku, kartais vos kojas 
pajėgi pavilkti, ir pats etapas fiziškai 
labai varginantis, o ir nežinai žmogus, 
kur pateksi - to niekas nepasako.

0 netgi vieno lagerio ribose ir 
gyvenimo, ir darbo, ir režimo sąlygos 
labai skirtingos, y pač bijodavo etapų 
buitininkai (kriminalistai). Ko tik jie 
neprigalvodavo, kad išvengtų etapo!

Kartą, dirbdama medseserim, buvau 
prižiūrėtojo nuvesta į vyrų baraką: 
kalinys, paskirtas į etapą, buvo 
prisikalęs save didele vinimi pro 
mašnelę prie gulto. Prižiūrėtojai ir 
širdo, ir kvatojo, bet gyvos mėsos, o 
dar tokioje vietoje, plėšti nedrįso. Kol 
atnešė iš už zonos reples, kol vinį 
ištraukė, kol pirmąją pagalbą suteikė, 
etapas išvyko be šio kalinio. Taip jis ir 
liko vietoje.

Vėl kitą kartą prasidėjo po visą 
zoną etapininkės ieškojimas. Tik 
etapui išvykus, rado ją batsiuvykloje, 
įkištą į maišą, vos neuždususią, 
pakabintą ant sienos greta maišų su 
suplyšusią avalyne.

Tai vėl medsesuo kalinė, paskirta 
etapan, susiraižė sau peiliu visą pilvą. 
Pjovė jį atitraukdama odą nuo žarnų, 
žarnos liko nepaliestos, bet vaizdas 

buvo klaikus, labai kraujavo.
Vietoj etapo ji pateko ligoninėn.
Priežastis tokių desperatiškų 

veiksmų dažnokai būdavo baime 
išsiskirti su mylimuoju.

Nors sakoma, kad nuo lagerio 
maisto mirti nemirsi, bet ir mergos 
nenorėsi, o vis dėlto žmonės mylėjosi 
ir lageriuose. Kaip gėlė iš po akmens 
auga ir tįsta, gal išblyškusi, kreiva ir 
nusususi, bet auga, taip ir meilė, 
lagerio režimo prislėgta, augo ir 
kerojo. Žmonės, dešimčiai ir daugiau 
metų pasmerkti sunkiam, vargi
nančiam darbui, tuo pačiu buvo 
pasmerkti ir meilės ir normalaus

lytinio gyvenimo atsižadėti. Daugelis 
jų buvo pačiame jaunystės sužydėjime 
ar pačiame brandume, o gamta turi 
savo įstatymus. Tad ir mylėjosi, 
nusispjaudami į visas režimo taisykles. 
O režimo viršininkai, prižiūrėtojai 
uoliai stengėsi tokias poreles iš
šniukštinėti ir išskirti. Vienas besimy
linčių, dažniausiai lageriui mažiau 
naudingas darbininkas, tuoj būdavo 
siunčiamas etapu į kitą olpą. Kiek
vienas viršininkas ir viršininkėlis 
turėjo savo šnipelių, savo stukačių.

(tąs.2 psl.)

TRIUKŠMINGOS 
UVERTIŪROS

tai
šitais mėnesiais

išbėga 
tūkstančiais
į miesto parkus

ir šaudo 
pavasario patrankom

į erdves 
griaudžiančiom 

triukšmingom 
uvertiūrom

1988, Sydnėjus

o aš sakau
lietuviškai

tai jie
levų žydėjimo

gegužėje
nežino
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Šis žodis, matyt, kilęs iš veiksma
žodžio stučatj ar stukatj - belsti į 
viršininko duris. Dėl košės šaukšto, 
dėl mažos lengvatos ėjo ir skundė 
vienas kitą. 0 gal taip jau buvo ir 
mokykloje, ir gyvenime įpratę daryti.

Prisimena man viena linksmą istori
ja su tais "stukačiais". Bronė dirbo 
tąsyk virtuvėje, naktinėje pamainoje. 
Naktį be rimto reikalo po zoną 
vaikščioti draudžiama, gali už tokį 
pasivaikščiojimą ir karcerio patekti.

O štai vieną naktį iš tolimo barako 
per visą zoną atbėga uždususi ir 
susijaudinusi nebejauna rusė. Išsi
kvietusi Bronę į priemenę, klausia:

- Bronečka, pasakykite, ar Olga 
stukačius. ar ne?

- Ga but, tikrai sunku sužinoti, bet 
dėl visa ko nekalbėkite jai ko nereikia.

- Kad aš jau pakalbėjau.
- Tai ko gi dabar atbėgot klausti?
Lageryje mus visą laiką supo 

nežinomybės rūkas. Kaliniams į dau
gelį klausimų būdavo sąmoningai 
duodami melagingi atsakymai. Tai 
buvo viršininkų ir viršininkėlių sa
vigynos sistema, ir visi jie rūpestingai 
jos laikėsi. Kiekvieną pavasarį, kai 
kaliniai būdavo žiemos nukamuoti, 
įniršę ir viršininkams kildavo kokio 
nors jų bruzdėjimo ar padegimo 
baimė, staiga užplūsdavo mus gandų 
banga apie amnestiją. Išsyk ir aš 
tikėdavau tokiais gandais, kol nuo
seklus jų pasirodymas kasmet tuo 
pačiu laiku neįtikino manęs, kad tie 
gandai pačių viršininkų per savo 
stukačius paskleidžiami. Tikrai, žmo
gus laukiąs amnestijos, negi rizikuos 
bėgti!

Ypač slepiamas buvo ruošiamų 
etapų laikas ir kryptis. f *

Bet visur raštinėse šalia laisvųjų 
tarnautojų dirbo ir kaliniai. Kai ką jie 
sužinodavo, kai ką nugirsdavo, kai ką 

spėliodavo, ir kiekvienas jų apie tai 
pakuždėdavo tik savo geriausiems 
draugams. Tačiau žinios apie bet 
kokias laukiamas permainas plisdavo 
po lagerį kaip apkalbos Don Baziiijo 
arijoje, iš pradžių tyliu kuždesiu, o 
paskui - kaip iš armotos.

Kargopolago lageriuose seniai buvo 
kalbama apie 58-to straipsnio kalinių 
etapą į Vorkutą. Ir tikrai, keli vyrų 
etapai ten išvyko. Bet praslinko porą 
metų, daugiau etapų nebuvo ir gandai 
nutilo.

Tik staiga vieną vakarą perskaitė 
mums sąrašus: ryt į etapą. Tuo tarpu į 
gretimą olpą, o iš ten į tolimą etapą. 
Tuoj pasklido gandas: veža į pietus, į 
šiltesnius kraštus. Daugelis minėjo 
Karagandą, kiti Altajų. Tik apie 
Vorkutą nenorėta nei galvoti, nei 
kalbėti.

Gretimame lageryje, kur buvo 
formuojamas šis didelis moterų eta
pas, vėl susitikau savo bičiulę Bronę. 
Kažkaip likimas lėmė, kad visus tris 
didžiuosius etapus - į Archangelską, į 
Vorkutą ir į Mordoviją - atlikome 
drauge, tais pačiais traukiniais, kad ir 
skirtinguose vagonuose. Ir mažuose 
etapuose, į tos pačios lagerių sistemos 
padalinius, dažnai vykdavome drauge, 
paremdamos vieną kitą tiek fiziškai, 
tiek ir dvasiškai.

Sunkiausiais lagerio gyvenimo mo
mentais Bronė visad parodydavo savo 
didelį žmogiškumą, tarsi išsitiesdavo 
dvasiškai visu ugiu, visad stengdavosi 
padėti silpnesnėms, neištvermingoms, 
palūžusioms. Vėliau kasdienybės rū
pesčiuose tie jos būdo bruožai kažkaip 
išblėsdavo, bet, sykį juos pamačiusi, 
jų jau nepamiršdavau. Gyvenimas 
lageryje toks sunkus, kova už būvį 
tokia aštri ir atvira, kad žmogų ten 
matai tarsi nuogą, be pagražinimų, 
tokį, koks jis yra giliausioje savo 
esybėje.

Atvežta gretiman olpan, tik išlipusi 

iš traukinio pamačiau Bronę. Jinai 
stovėjo ant didelės šieno stirtos. 
Pamačiusi mane, ji sušuko: "Vadinas, 
ir aš su tavim važiuosiu!",- įsmeigė 
šakes į šieną ir daugiau nebekrovė. Ir 
tikrai, tą pat vakarą ir ją iškvietė į 
tolimąjį etapą.

Niekas tikrai nežinojo kur mus 
veža. Kodėl? Atskiria 58-tą straips
nį? Bet daug to paties straipsnio 
kalinių palieka, ir su didesne bausme, 
ir su mažesne, ir ilgiau, ir trumpiau 
atsėdėjusių. Kaip, pagal kurį principą 
daroma atranka, negedėjome suvokti. 
Atrodo, tie sąrašai buvo sudaromi ne 
vietoje, o atėjo iš Maskvos, iš centro.

Prasidėjo ruošimas etapui. Tikrino 
sveikatą, o vis dėlto pasiuntė mane 
etapan su karščiu ir su dideliu 
besiformuojančiu karbunkulu. Paskiau 
tikrino kruopščiai pagal formuliarus. 
Formuliarai gulėjo išdėstyti ant ilgų 
stalų, ir čia pirmąkart pamačiau iš 
arti savo formuliarą. įstrižai aplanko 
buvo uždėtas antspaudas "Osobo 
strogij režim", ir dar antspaudėlis 
"Ispoljzovatj toljko na obščich ra- 
botach" (ypatingai griežtas režimas; 
panaudoti tik viešiems darbams).

Dabar supratau, kodėl, kai gy
dytojai mane įtaisydavo dirbti med- 
seserim, viršininkai iš to darbo 
atšaukdavo. Turbūt pagal tuos ant
spaudėlius, gal dar tardymo metu 
uždėtus, ir skyrė mus į šį etapą.

Atvykus Vorkuton, mums visoms 
uždėjo ant rankovių ženklą: baito 
rato viduryje P raidė. Beveik mano 
monograma O.P., tačiau reiškia tos 
raidės "Osobyj režim (ypatingas 
režimas). Bet tuos ženklus uždėjo 
mums dar Archangelske, o tuo tarpu 
dar vyko parengimas tolimam etapui. 
Kasdien atvykdavo iš įvairių olpų 
moterų būriai - 58-tas straipsnis. 
Apgyvendino mus atskirai, darban 
nevedė. Mūsų vyrai, Antanas Ka
počius, visad pasižymėjęs dideliu 

draugiškumu bei žmoniškumu,ir kiti, 
dirbę lagerio centrinėje raštinėje, 
atsiuntė laiškelius, kad etapas būsiąs į 
Vorkutą. Kapočius net surašė di
džiąsias geležinkelio stotis, pro kurias 
važiuosime. Kol dar buvome vietoje, 
tik artimiausioms apie tai prasita
rėme, bet nė viena nenorėjo tuo 
tikėti. Ir tikrai, kažkaip nelogiškai 
atrodė, kad mus, jau apie pusę 
bausmės atlikusias čia, Archangelsko 
srityje, dabar, nei iš šio nei iš to, 
siųstų Vorkuton. Tas vardas kali
niams buvo žinomas ir baisus, kaip 
Solovki, Magadanas, Sachalinas. Ir 
nors siunčiant tollman etapan mums 
išdavė šiltus drabužius, tuo labiau 
apsunkindami mūsų velkamą mantą, 
moterys vis tiek atkakliai tikėjo, kad 
mus veš į šiltą, saulėtą kraštą. Ir tik 
trečią kelionės dieną, pamačiusias ant 
pro šalį riedančių vagonų užrašus 
"vorkutugolj”, patikėjo!

Atėjo diena, kada buvome per
duotos konvojaus žinion, bet dar iš 
lagerio mūsų neišvedė, tik čia pat, 
valgyklos salėje, konvojai padarė 
mums nuodugnią kratą, atimdami 
viską, kas draudžiama, tame tarpe 
visus stiklinius indus. Iš uolumo 
persistengė - atėmė ir plastmasines 
dėžutes. Kratai pasibaigus, olpo 
viršininkas paklausė ar esama nu
siskundimų, ir moterys klegėdamos 
ėmė reikalauti atgal savo plastmasi
nių indų, girdi, jie nesą draudžiami.

- Gerai,- pasakė viršininkas,- 
atiduos jums tuos daiktus.

O paskui graudžiai apžvelgė mus 
visas ir kažkaip keistai sujaudintu 
balsu pasakė:

- Ek, jūs! Gyvenimus savo pra
randate, o dėl muilinių jaudinatės!.

Šiurpas nukratė, tuos žodžius 
išgirdus, o vis dėlto nepatikėjau, kad 
gyvenimą prarandame. Tiek iš
kentėjusios ir ištverusios galgi ir 
Vorkutoje nežūsime. ■

BRONĖ M 0 C K Ū N I E N Ė

Kieno saujoj aukso žiedas ?
Buvo penktadienio vakaras. Did

miestis ūžė visais transporto garsais. 
Rudens vėjas draskė paskutinius 
medžių lapus ir, žaisdamas, riedeno 
juos šaligatviais ir gatvės asfaltu. 
Oras buvo pritvinkęs vandens garų ir 
anglies dvideginio dujų mišiniu, sunkia 
migla gulančiu ant miesto ir temdy
damas neono šviesas. Rotušės bokšto 
laikrodis trim dusliais dūžiais atskaitė 
tris ketvirčius valandos.

Atokiau nuo judrios gatvės stovintis 
apšviestas pastatas, "Phoenix Art 
Gallery", priminė, kad žmogus ne vien 
duona gyvas. Prie pastato stovinėjo 
žmonės; vieni dairėsi kažko, kiti 
neskubėdami lipo plačiais akmeniniais 
laiptais ir dingo už durų...

- Jūs irgi į meno parodą? Kaip 
malonu..- pasigirdo aštrus moteriškas 
balsas, nuskambėjo nervingas juokas...

Galerijos lėlyje anksčiau at
vykusieji gurkšnojo šampaną. Parodos 
salės masyvios durys dar buvo 
uždarytos. Patarnautojai sukiojosi 
tarp svečių, nešiodami padėklus su 
gėrimėlis.

Žinančiam meno pasaulio rutiną 
nesunku buvo pastebėti, kad šį vakarą 
turėjo įvykti kažkas svarbaus. Svečių 
tarpe matėsi garsūs meno kritikai, 
reporteriai ir fotografai, kurie pa
prastai pasirodo tiktai ypatingomis 
progomis.

- Čia tikrai kažkas ne visai taip, - 
tifu;/linkai, - juk skulp

torė, kurios vardas sunkiai ištariamas, 
mažai kam žinoma.

Kataloge trumpai buvo pasakyta 
"Skulptorė Eglė Gerdievė, studijavo 
meną Toronte ir Bostone, išstato 28 
bronzos ir 9 gipso skulptūras".

Suglumę v. inpo pateptieji vartė 
katalogo puslapius, nežinodami ko 
tikėtis.

Ir, štai, atsivėrė atsivėrė masyvios 
durys ir laukiantieji nuėjo į šviesom 
nulietą salę. Po valandėlės nuaidėjo 
gongo dūžis, lankytojai nutilo. Ga
lerijos direktorius, šiltais žodžiais 
pasveikinęs svečius ir palinkėjęs 
"gero apžiūrėjimo", parodą atidaryti 
pakvietė garsų skulptorių George 
Russel. Per galeriją nubangavo balsų 

šlamesys. Tai buvo retas įvykis, kad 
šis žmogus, meniniuose sluoksniuose 
vadinamas ajatola, sutiktų atidaryti 
parodą.

Prie mikrofono prisiartino senyvas 
vyras. įtemptas svečių dėmesys 
lydėjo jo žingsnius. Sustojęs, jis 
tylėdamas perbėgo akimis visą salę. 
Paskui, ištiesdamas ranką į salės 
pakraštyje stovinčią moterį, jis be 
jokios įžangos tarė:

- Ponios ir ponai, pristatau jums 
skulptorę Eglę Gerdievę - Tovya. Ji 
ateina pas jus su savo aistringais 
radiniais. Aš jai linkiu geros sėkmės! 
(Tovya - hebr. Dievas yra geras).

Pratrūko garsūs plojimai. Skulptorė 
Eglė, liekna ilgakojė, mergaitiškai pa
kirptais rudais plaukais, stovėjo 
draugų tarpe ir kukliai šypsojosi, 
žiūrėdama priešais save į grindis. 
Kolegų žvilgsniai nukrypo į jos veidą, 
tik nežinia ar jų širdyse linkėjimai jai 
sutapo su George Russel linkėjimais. 
Bet, kaip ten bebūtų, rampos šviesa ir 
svečių dėmesys šį vakarą priklausė tik 
jai, skulptorei Eglei Gerdievei - 
Tovy’ai.

Parodos apžiūrėjimas vyko tyliai. 
Mėgėjai stabtelėdavo porai minučių 
prie skulptūrų ir slinkdavo toliau. 
Meno kritikai, dailininkai ir pirkėjai 
apžiūrinėjo eksponatus labai įdėmiai. 
Jie ėjo aplink skulptūras, stebėjo jas iš 
visų pusių, iš visų kampų; atrodė, kad 
savo žvilgsniais jie išardo jas ir vėl 
sudeda. Jie žvilgčiojo į katalogus ir 
vėl į skulptūras, lyg sverdami jas ant 
svarstyklių.

Eksponatai buvo įvairūs ir įdomūs: 
keli garsių žmonių biustai, "Tru
badūrai", "Paslaptingas raitelis, 
"Prisikėlimas" ir kt. Daugiausia lan
kytojų stovėjo prie bronzos "Lemtis". 
Tai buvo didelė skulptūra dviem 
vertikalėm, primenančias kryžius, 
suskaldyta į tris, visumą sudarančias 
grupes. Kryžiai be Nukryžiuotojo. 
Kairėj raitelis su aukšta rytietiška 
kepure; virš raitelio galvos skriejo 
išsižiojęs, piktas aras. Vidury, tarp 
dviejų kryžių, šokėja smarkiame 
judesy. Ant jos nepaprastai ilgo kaklo 
radaro galva. Dešinėj pusėj ant uolos 
sėdi žmogus. Ant pečių jis laiko sunkų 
svorį, panašų į kryžiaus skersinį. Ant 
to skersinio sėdi kitas žmogus su 
karališka karūna. Rankoj jis laiko 
bumerangą.

Prie meno kritikų priėjo žinomo 
dienraščio reporteris ir paklausė ką

(nukelta į 4 psl.)
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Nr. 27/1989.7.10/psl.3

Apie rašytojo Pulgio Andriušio 
kūrybą ir gyvenimą 3-čiame ’Polėkių'' 
numeryje'rašė Juozas Almis Jūragis. 
šiame numeryje talpiname fotogra
fijas, parinktas iš Pulgio Andriušio 
šeimos archyvo.

UŽ leidimą pasinaudoti šiomis 
istorinėmis nuotraukomis nuoširdžiai 
dėkojame Pulgio žmonai, p. Marijai 
Andrusevičienei, jo dukrai p. Laisvei 
Andrusevičiūtei-Daugalienei ir sūnui 
Gediminui Andrusevičiui.

-■ate*

1) Grupė adelaidiškių: Iš k., sėdi: J.Gučius, 
A.Gučiuvienė, A.Rakštelė, P.Kalvaitienė. 
Stovi: Z.Kužinskis, E.Marčiulionienė, 
A.Galatiltis, Pulgis Andriušis, S.Čibiras, 
neatpažįstamas, J.Zdanius. (Metai?) 7) Pulgis, tramvajų konduktorius 

Adelaidėje, 1951 m.
i) Kaune su sūnumi Gediminu, karo metu.

3) Ežeras Aukštaitijoje, prie kurio Pulgis buvo 
pradėjęs statyti namą. Gaidžiai, Lietuva.

8)

4) Pulgis su žmona Marija Chržčonavičiūte. 
Nuotrauką padarė sūnus Gediminas.

Rašytojas ir poetai pokario metais 
Vokietijoje (iŠ k.): Pulgis Andriušis, 
Santvaras, Henrikas Radauskas, Alfonsas 
Nyka Niliūnas.

5) Šeimos portretas. Gediminas, Rasa, Laisvė, 
Pulgis, žmona Marija. 1955 m.

6) Pulgis Laisvės alėjoje, Kaune, 1936 m.

IS Pulgio Andriušio Šeimos archyvo

■ ' • ' ■ Įr-
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Nr.27/1989.7.10/psl.4

POEZIJOS KNYGŲ BIBLIOGRAFIJA
PARENGĖ JUOZAS ALMIS JŪRA G IS

(Tęsinys. Pradžia tilpo ’Polėkių* Nr8)

Palaima, A.:

A. Palaima PATRIOTINIS KATEKIZMAS. Eiliuota kūryba. Išleido 
Melbourne DLK Vytenio Šaulių Kuopa 1986 m. 123 pusi. Didelio in folio 
formato. Savilaida.

Leidinys iliustruotas portretais, paveikslais ir piešiniais.

A. Palaima GULBES GIESMĖ. Eilėraščiai. Iliustravo Eglė KlupSaitė. 
Išleido Melbourne DLK Vytenio Šaulių Kuopa 1987 m. 131 pusi. Didelio in 
folio formato. Savilaida.

Šioje knygoje telpa 1923 - 1971 m. metų laikotarpyje rašyti eilėraščiai.

Reilly, Jūratė:

Jūratė Reilly LITHUANIAN LADY. Išleido Betulla, Geelong, Vic. 
1984 m.

Jūratė Vitkūnaitė - Reilly yra Geelonge gyvenanti mokytoja. Rašo 
angliškai. Knygelėje telpa 18 eilėraščių, kuriuose poetė išsako savo vidines 
nuotaikas.

Skirka, Antanas:

Antanas Skirka TU ESI NEPAMIRŠTAMA. Eilėraščiai. Viršelį piešė 
Vladas Vijeikis. Išleido Lietuvių Žurnalistų Sąjungos Sydney skyrius. 
Australia, Sydney 1975 m. 66 pusi. Tiražas 250 egz.

Eilėraščiai daugiausiai patriotiniai, išreiškiantys kilniausius jausmus, 
gilius išgyvenimus.

Antanas Skirka MINTIMIS Į TĖVYNĘ. Eilėraščiai. Viršelis ir 
iliustracijos autoriaus. Išleista rankraščio teisėmis 1982 m. 30 pusi. Didelio 
in folio formato. Savilaida.

Slavėnienė, Magdalena Marija:
i

Magdalena Marija Slavėnienė NEŽINOMI KELEIVIAI. Epas. Išleido 
Minties spaustuvė 1973 m. Belmore, Sydney. 88 pusi. Tiražas 200 egz.

"...poetės gimtojo krašto ilgesys yra toks gaivališkai stiprus, kad ji 
negali nuo jo atsiplėšti nei vienai valandėlei. Kur ji bebūtų, nostalgija ją 
laiko prirakinusi prie tolimojo palikto krašto." (P.R.,"Draugas", 
1974.VII.6).

Šimkutė Lidija:

Lidija Šimkutė ANTRASIS ILGESYS. Išleido Algimanto Mackaus Knygų 
Leidimo Fondas 1978 m. Chicago, USA. 77 pusi. Tiražas 600 egz.

Kritikų palankiai įvertinta intensyvaus vidinio gyvenimo ir gilios 
refleksijos poezija. Lidijos Šimkutės poetinis debiutas.

Lidija Šimkutė PRISIMINIMŲ INKARAI. Išleido Algimanto Mackaus 
Knygų Leidimo Fondas. Chicago 1982 m. 80 pusi. Tiražas 500 egz.

Antroji, nemaža dėmesio susilaukusi Lidijos Šimkutės poezijos knyga. 
Jurgis Gliaudą apie ją rašo: "Apvalyta nuo pašalinių elementų, kurie 
apsunkina lyrinio monologo skambėsi, Lidijos Šimkutės kūrinio partitūra 
atvira šiltiems tonams." (Tėviškės žiburiai, 1983 m. Nr.38).

(atk. iŠ 2 psl.)

jie galėtų pasakyti apie "Lemti". 
Kritikai tylėjo, žvilgčiojo vienas į 
kitą, bet nesidavė būti išprovokuo
jami.

- Komentarus rasite "Meno žur
nale", - atsakė vienas ir nusigrįžo.

Atidarymo vakaras Eglei buvo 
sėkmingas; ji pardavė tris bran- 
bi ausi as skulptūras. Dvi nupirko 
valstijų meno galerijos, trečią - 
japonas.

Parodai pasibaigus Eglė pasijuto 
labai pavargusi ir alkana. Dabar tik ji 

/ atsiminė, kad šiandien dar nieko 
nebuvo valgiusi, bet, kad gėrė 
nesuskaitomus puodukus kavos, nuo 
kurios jautė burnoje kartėlį. Prieš 
važiuojant namo, ji norėjo dar truputį 

♦ pailsėti. Atsisėdo galerijoj ant mink
štasuolio ir žiūrėjo į skulptūras, dviejų 
metų darbą, įtemptą ir kruopštų.

Kiekviena skulptūra turėjo savo 
istoriją.

- Jei jos mokėtų kalbėti, - šypsojosi 
Eglė.

- lovya, tavo "Lemtis" šį vakarą 
sukėlė furorą, - atėjęs ir sėsdamas 
šalia kalbėjo tapytojas Symon.

- Sakyk, kaip jauties užsidėjusi 
karūną?

Jo pataikavimas ją erzino, bet ji 
nusprendė naudoti tylos taktiką. Ji tik 
papurtė galvą.

- A, štai kur balandėliai burkuoja. - 
artinosi kitas prieteiis, šypsodamasis 
visu veidu. Eglė nudžiugo pamačiusi jį; 
Patriką ji mylėjo kaip brolį. Ji atsistojo 
ir ištiesė rankas: - Patrikai, aš dar 
neturėjau progos padėkoti tau už 
atliktą darbą. Jei paroda skaitosi 
pasisekusi, tai didele dalim yra ir tavo 
nuopelnas. Tu gi jas atiiejai, apipavi
dalinai. Ačiū, prieteliau, už viską!

Švabaitė Julija:

Julija Švabaitė VYNUOGĖS IR KAKTUSAI. Aplanką piešė dail. M. 
Ambrazaitienė. Išleido Lietuviškos knygos klubas 1963 m. Chicago. 96 
pusi.

Poetė Australijoje gyveno 10 metų (1949-59). Australija jai buvo baisi 
žemė, skausmo žemė, sukelianti aštrias ir gildančias nuotaikas.

Veščiūnaitė, Aldona:

Aldona Veščiūnaitė ŽODŽIAI KAIP SALOS. Aplankas ir titulinis 
puslapis Viktoro Simankevičiaus. Išleido Algimanto Mackaus Knygų 
Leidimo Fondas 1976 m. Chicago. 64 pusi.

Veščiūnaitės poezija tapybiška, primenanti ankstyvųjų impresionistų 
paveikslus. Poetės pasaulyje lygiateisiai gyvena žmonės, medžiai ir gėlės; 
viskas ten čia pat - užtenka tik pakelti akis, kad daiktai prakalbėtų 
skaidrių įspūdžių ir prisiminimų kalba. Spalvingas, aukšto lygio debiutinis 
rinkinys.

Aldona Veščiūnaitė AIDINČIOS UPĖS. Knygos apipavidalinimas 
Viktoro Simankevičiaus. Išleido Algimanto Mackaus Knygų Leidimo 
Fondas. Chicago 1985 m. 74 psl.

Su šia knyga autorė buvo kandidatė 26-tajai V. Krėvės literatūrinei 
premijai. Joje telpa poezija, persunkta europietiškos kultūros prakilnia 
dvasia. Knyga puikiai išleista, skoningai iliustruota.

Žalys. Bronius:

Bronius Žalys APIE ŽMONES, ŽEMĘ IR VĖJUS. Išleido Gintaras 1983 
m. Bass Hill, Australia. 82 pusi. Tiražas 250 egz.

Debiutinė knyga. Joje telpa eilėraščiai, kuriais autorius beveik su 
dienoraštišku atvirumu paliudija savo vidinį pasaulį.

Bronius Žalys LAIKO PĖDOMIS. Eilėraščiai 1944-84. Viršelį ir 
vinjetes piešė Antanas Skirka. Skautiškojo skyriaus " Laužams liepsnojant" 
iliustracijas piešė Aleksandras Jakštas. Autoriaus leidinys. Sydney, 
Australija. Didelio in folio formato. Savilaida.

Rinkinys gyvenimo bėgyje sukurtos poezijos.

Žižys, John:

John Žižys CLOCKS TICKED ON. flying duck enterprises, 
Thornbury, Vic. 1975. Savilaida.

Eilėraščių rinkinys. Arūnas J. Žižys gimė Lietuvoje, 1942 m. Rašo 
angliškai. Eilės trumpos, lakoniškos.

(tęsinys sekančiame numeryje)
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