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DAUGIAU AS GYVENTI NEGALIU“
STANISLOVAS ŽEMAITIS

I
Prieš keletą savaičių išgirdome, jog, 

protestuodamas prieš Lietuvos blokadą ir 
kitus prievartos veiksmus, Maskvos Revoliu 
cijos aikštėje apsipylė benzinu ir susidegino 
lietuvis Stanislovas Žemaitis. Perduodame 
"Lietuvos Ryto" žurnalisto Kazimiero 
Budrio reportažą apie šj įvyki balandžio 28 
dienos laidoje.

i

i
I

! Jau skaitydama vyro paliktą raštelį, ji 
j pajuto artėjančią baisią nelaimę. Bet 
‘ nenorėjo patikėti...
i "Mylima Stasele, atleisk, gal kas blogo 

buvo per mūsų bendro gyvenimo pragyventą
i laiką. Daugiau aš gyventi negaliu, kai 
■ okupantai užsuka kranus, siautėja desantas, 
i žmonės palieka be darbo. Su pagarba 
! mylintis tave vyras, dukrą Vaivutę ir 
; Raselę, anūkę Eglutę. Tegu pasilieka mano 
I vestuvinis žiedas Raselės išrinktajam.
, Su pagarba dar kartą savo žmonai ir 
! dukroms. 1990.4.25". Parašas... Ir prierašas: 
‘ "Aš išvykau į Maskvą, susideginsiu Kaudo- 
Į nojoje aikštėje. Stasele, atsiimk atlyginimą 
; už du mėnesius po 500 rnb. iš kooperatyvo 
1 "Erdvytis".

Kauno rajono prokuroro pavaduotojo 
1 Antano Lukoševičiaus balsas, skaitant 

laišką, virpėjo.
Žemaitis Stanislovas, Petro sūnus, gimęs 

1938 m. sausio 19 d. Alytuje, Jurgelioniu 

kaime, lietuvis, vedęs. Gyveno Kauno 
rajone, Ežerėlio gyvenvietėje. Augino dvi 
dukras. Vyresnioji ištekėjusi, S. Žemaitis 
turi anūkę... Stanislovas Žemaitis ilgą laiką 
dirbo Kauno miesto Požėlos rajono vidaus 
reikalų skyriaus milicininku vairuotoju. Po 
to -• statybos ir remonto kooperatyve 
"Erdvytis". Tad TASS • o informacija apie 
Stanislovo Žemaičio "nedarbą", švelniai 
kalbant, yra neteisinga.

Gyvasis fakelas, šių metų balandžio 26 
dieną suliepsnojęs Maskvos centre, sukrėtė 
Lietuvos gyventojus, ir ne tik Lietuvos.

Tą pačią dieną 20 vai. 20 min. Maskvos 
Sklifosovskio instituto ligoninėje Stanislovas 
Žemaitis mirė...

Paskambinau į Lietuvos atstovybę. Jos 
darbuotoja Danguolė Balčiūnaitė pranešė, 
kad Stanislovo Žemaičio mirties pažyma jau 
gauta. Tvarkomi dokumentai, kad žuvusiojo 
palaikai jau šiandien būtų atvežti i Lietuvą.

- Maskvos miesto 17 - asis milicijos 
skyrius šiuo metu atlieka teismo ekspertizę, 
- pasakė D. Balčiūnaitė. ■ Užsakėme karstą. 
Pasistengsime, kad palaikai būtų atvežti 
lėktuvu tiesiai į Kauną. Maskvos medikai 
pažymėjo, kad Stanislovas Žemaitis buvo 
sveikas. Truputį nesveikavo jo širdis. Mirties 
priežastis - savižudybė, susideginimas 
Revoliucijos aikštėje.

Stanislovas Žemaitis su žmona ir dukromis.

PAGALIAU ATSISAKO
Didžiojoje Britanijoje besilankyda

mas Lenkijos užsienio reikalų minis
tras Kristupas Skubiševskis gegužės 
10 dieną pareiškė, kad Lenkija neturi 

jokių pretenzijų į buvusias rytines 
sritis, kurių Lenkija neteko antrojo 
pasaulinio karo metu.

Ministras pripažino, jog daug lenkų 
tebejaučia prisirišimą prie šių sričių, 
įskaitant universitetinius Vilniaus ir

PRANCŪZIJA PASIRUOSUSI GRĄŽINTI 
LIETUVOS AUKSĄ

Agentūros United Press žiniomis, 
Prancūzijos bankas yra pasiruošęs 
Lietuvai atiduoti 2,2 tonų aukso, kuri 
nepriklausomos Lietuvos vyriausybė 
ten paliko 1940 metais saugumo 
sumetimais. "Prancūzijos bankas visa
da išpildė savo įsipareigojimus", 1990 
metų kovo mėnesio 13 dieną pareiškė

KLAIDA DEL PRIPAŽINIMO
Jungtinės Amerikos Valstijos pada 

rė "taktinę klaidą", sakydamos, kad 
jos pripažins Lietuvos vyriausybę tik 
tada, kai ji sugebės "kontroliuoti savo 
teritoriją", taip kovo 28 dienos "The 
New York times" rašo Tarptautinės 
Carnegie Taikos Fundacijos pareigū
nas, teisininkas David J. Scheffer. 
Remiantis tokia politika, rašo jis, 
lengviau užmegzti diplomatinius san
tykius su komunistų diktatūromis,

Lvovo miestus.
Tačiau ministras K. Skubiševskis 

pabrėžė, kad tai yra praeities reikalas 
ir Vilnius dabar yra lietuviškas 
miestas, nebelenkiškas.

Ministras atvirai parėmė Lietuvos 
žingsnius atgauti nepriklausomybę, 
tuo pabrėždamas, kad šis rytinių 
teritorijų atsisakymas nėra bandymas 
įsiteikti Maskvai.

banko atstovas. "Jis grąžins auksą 
Lietuvos valdžios organams, kuriuos 
Prancūzijos valdžia gali eventualiai 
pripažinti.

Prancūzijos bankas taip pat patvir
tino, kad jo seifuose yra tona Latvijai 
priklausančio aukso.

(ELTA)

negu su Lietuva ar kitomis iš 
komunistų valdžios siekiančiomis išsi
vaduoti tautomis. Tokia politika 
ignoruoja unikalią Baltijos respublikų 
padėtį ir bruka joms "kreivus kriteri
jus". M. Gorbačiovas su savo karine 
galybe gali amžinai užblokuoti pripa
žinimą, ir Lietuva niekada nesugebės 
patenkinti G. Busho kriterijų.

D. J. Scheffer siūlo panaudoti 
prezidento W. Wilsono kriterijus, 

pagal kuriuos pripažinimo sąlygos yra 
"teisėta" vyriausybė, kuri remiasi 
"valdomųjų pritarimu", bei įrodymas, 
kad ji sugeba išpildyti tarptautinius 
įsipareigojimus.

Teisininkas ragina G. Bushą viešai 
pareikšti, kad JAV ir toliau pripažįsta 
Lietuvos valstybę, laiko demokratiš
kai išrinktą Lietuvos vyriausybę 
teisėta, ir tikisi ją formaliai pripažinti 
kaip de facto ir de jure suverenios 
Lietuvos valstybės vyriausybę. JAV 
turėtų iš naujo patvirtinti vad.

MASKVA
Lietuvos respublikos diplomatiniu 

atstovu Maskvoje neseniai buvo pa
skirtas jaunas ir energingas vyras 
Egidijus Bičkauskas. Kol Lietuvą 
pripažins pasaulio valstybės, jis yra 
vienintelis, kuris atstovauja atsikūru
sią respubliką Maskvoje. Lietuvos 
atstovo įstaiga yra įsikūrusi prie 
karinės Lietuvos pasiuntinybės Mas 
kvoje. Nuolatinio Lietuvos atstovo 
pavaduotoju yra Robertas Virbickas, 
sekretore - Nataša Baganova.

*
Neseniai Maskvoje lankėsi Lietuvos 

prekybos ministras A. Sinevičius. Jis 
susitarė su Sovietų Sąjungos prekybos 
ministru K. Terechu. Sutarta lietuviš
kas prekes tiekti daugiausia toms 
sritims, iš kurių mainais gaunama 
Lietuvai reikalingi gaminiai bei žalia
vos.

*
Skridimai iš Maskvos į Lietuvą 

Stimsono doktriną, pagal kurią nepri
pažįstama jokia vyriausybė, užėmusi 
teritoriją karine jėga ar grasindama ją 
panaudoti ir tuo pažeidusi tarptautinę 
teisę. Jei sovietų kariuomenė pradėtų 
prievartauti Lietuvą, JAV bematant 
pripažintų Lietuvos vyriausybę, nors 
ji ir turėtų valdyti iš egzilio. Taip JAV 
prezidentas padėtų Lietuvai ir išlai
kytų savo glaudžius ryšius su M. 
Gorbačiovu.

(ELTA)

suvaržyti: aviakasos parduoda bilie
tus tik komandiruotiems. Jokių priva
čių skraidymų. Bet Lietuvos žmo
nėms, grįžtantiems į namus, tokių 
apribojimų nėra.

MASINĖS 
DEMONSTRACIJOS

Ryšium su Sovietų Sąjungos prezi
dento M. Gorbačiovo vizitu į Vašing
toną. birželio 1 ir 2 dienomis Jungtinių 
Amerikos Valstijų Lietuvių Ben
druomenė ir VLIKAS su jaunimo 
pagalba prie Kapitolijaus laiptų 
organizuoja masinę demonstraciją, į 
kurią kviečia ir Kanados lietuvius.

Organizuojama kelionė autobusais 
iš Čikagos į Vašingtoną, kur vyks 
demonstracijos.
Lietuvių Bendruomenės vardu.

Birutė Jasaitienė
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REKRUTŲ LIKIMAS
Kovo 11 dieną, paskelbus Lietuvos 

Respublikos nepriklausomybės atsta
tymą, Lietuvon pradėjo grįžti sovietų 
armijoje kariną prievolę atlikę jauni 
kareiviai. Sudarytos komisijos žinio
mis, pasitraukusiu buvo apie 680. 
Komisijos vadovė Dalia Tarailienė 
praneša, kad po vėlesnių grąsinimų į 
karinius dalinius grįžo 224, bet 
nežinoma, kiek pabėgėlių , į armiją 
buvo grąžinta jėga ir klasta. Po visą 
pasaulį nuskambėjo brutalus rekrutų 
suėmimas, kurie po Raudonojo Kry
žiaus vėliava prieglobsčio ieškojo 
Naujosios Vilnios psichiatrinėje ligo
ninėje. Vėliau sužinota, kad jie buvo 
išvežti į patį Sovietų Sąjungos galą, į 
Anadyrių prie Beringo jiiros (priešais 
Aliaską). Vienas iš jų, Saulius Budinas 
perdavė žinią dienraščiui "Lietuvos 
rytas”.

***
Trečią valandą nakties mane paža

dino kažkuris iš vaikinų ir pasakė, kad 
kieme kariškių mašinos. Visi mieguis
ti, pasimetę. Imtis kokių nors priemo
nių neliko laiko. Atsidarė durys, pro 
kurias ėmė veržtis automatais gin
kluoti desantininkai. Viskas susimaišė, 
bjaurūs rusiški keiksmai mūsų adresu 
- automatų buožių, rankų ir kojų 
smūgiai ir vaikinų vaitojimas. Pats iš 
karto gavau automato buožės smūgį 
per kojas, nugriuvau. Kažkas užšokęs 
ant nugaros surišo rankas. Likau 
gulėti prie pat sienos. Manęs netrypė, 
todėl galėjau matyti, kas dėjosi 
aplink. Čia budėjusio milicininko, 
medicinos sesers ir budinčio gydytojo 
akivaizdoje buvo spardomi ir daužomi 
automatais nekalti žmonės. Spardė ir 
tuos, kurie jau gulėjo surištomis 
rankomis. Mačiau, kad kartu su 
eiliniais "smaginosi" ir jų karininkai. 
Taip, būtent "smaginosi", nes naudoti 
tokią fizinę jėgą nebuvo pagrindo: 
nešipriešinome. 0 ir kaip? Prieš 
automatus ir neperšaunamas lieme 
nes? Kiti, kam nebeliko darbo su 
gyvais žmonėmis, laužė visas užrakin
tas duris, vartė lovas. Košmaras tęsėsi 
gal kokias penkiolika minučių. Gavę 
įsakymą, kareiviai mus išvarė į gatvę. 
Kai kurie vaikinai nepajėgė eiti savo 
kojomis. Mačiau, kaip kažkurį ištempė 
už plaukų. Liko išlaužytos durys, 
išvartytos lovos, kraujo klanai ant 
grindų. Keli desantininkai kibirais 
pylė ant grindų vandenį, plovė kraują. 
Išsigandę?

Kieme mus suskaičiavo. Laimikis 
gana neblogas - dvidešimt vienas 
žmogus. Padalino į dvi grupes, sumėtė 
į mašinas. Dešimčiai žmonių saugoti 
mašinoje sėdėjo keturi ginkluoti 
desantininkai. Kažkoks karininkas, 
pasistiepęs per mašinos bortą, rikte 
Įėjo: "kas pakrutės, tas bus nušautas 

- LIETUVIŲ ĮDIENOS -
Australijos Lietuvių Dienų komiteto posėdyje priimtas galutinis Melbourne 

įvyksiančių

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ DIENŲ KALENDORIUS
1990 m. gruodis

26 d.(trečiadienis) ALD atidarymo pamaldos 2.00 vai.
ALD atidarymas - 4.00 vai.
Literatūros ir dainos vakaras - 7.30 vai.

27 d.(ketvirtadienis) Jaunimo talentų pynė - 7.30 vai.
28 d.(penktadienis) Tautinių šokių, šventė - 7.30 vai.
29 d.(šeštadienis) Dainų šventė - 7.00 vai.
30 d.(sekmadienis) Teatro diena - 3.00 vai.

8.00 vai.
31 d.(pirmadienis) Naujų Metų balius - 8.00 vai.

*****

SUVAŽIAVIMAI
Jaunimo sąjungos data dar nenustatyta.

23 d. Kultūros diena 9.00 vai.
26 - 31 d.d. Sporto šventė
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vietoje". Kas tai - įsakymas karei
viams ar perspėjimas mums? Gulint 
mašinoje surištomis rankomis - tik 
klaikios mintys: nuveš kur nors į mišką 
ir sušaudys. Mašinoms pajudėjus, 
desantininkai ėmė ieškoti mums ge
resnių rūbų ir batų. Suplėšytos 
striukės ir kruvini megztiniai nelabai 
tiko. Mašinoje tarpusavyje kalbėtis - 
draudžiama, bet iš kareivių pokalbių 
supratau, kad tai "operacijai" jie 
ruošėsi nuo pat ryto. Buvo perspėti, 
kad mūsų ligoninėje labai daug ir kad 
mes ginkluoti. Gal tuo bent kiek gali 
būti pateisintas jų žiaurumas? Važia 
vom ilgai, tris valandas. Keistai 
manevruodamos mašinos lėkė pasiutu 
šiai greitai. Tai įsiterpdamos į didelę 
karinių mašinų koloną, tai iš jos 
išvažiuodamos atgal. Atkakome į 
kažkokį aerouostą. Mums atrišo ran
kas ir leido nusipraust. Atrodėm tikrai 
apgailėtinai. Dar kartą perskaičiavo, 
surašė jiems reikalingus duomenis. Po 
to mus aplankė kažkoks generolas ir 
daug karininkų. Visi mūsų "nuošir
džiai” gailėjosi ir įtikinėjo, kad 
padarėme klaidą, kad esame apgauti 
Sąjūdžio. Pareikalavome, kad būtų 
leista susitikti su kuo nors iš Lietuvos 
vyriausybės. Iš tokio reikalavimo tik 
pasijuokė. Papasakojome jiems, kokio
mis priemonėmis buvome sulaikyti. 
Atsakymas trumpas: "nereikėjo prie
šintis". Vėliau užgriuvo karinių lai 
kraščių žurnalistai. Interviu duoti 
atsisakėme. Tačiau daug fotograf avo. 
Pastebėjau, kad tik tuos, kurių 
nesužaloti veidai. Pagaliau sulaukėme 
Pabaltijo apygardos vyriausiojo kari 
nio prokuroro. Pasakė, kad visi būsime 
pasiųsti į naują tarnybos vietą. 
Baudžiamųjų bylų niekas nekels, 
kadangi atėjome patys (!). Nutarėme 
nepasirašinėti jokių dokumentų, ne 
pripažinti melo. Tačiau mūsų parašų 
neprireikė. Jau už valandos sėdėjome 
lėktuve. Stebėtinas dosnumas - dvi
dešimt vienam žmogui nepagailėjo 
didelio transportinio lėktuvo Ir pen 
kiolikos ginkluotų kariškių palydos. 
Davė sausus maisto davinius. Kelia
vome daugiau kaip dvi paras. Sargyba 
saugojo mus stebėtinai budriai. Kur 
veža nepasakė. Tik nusileidus 
vyriausias iš mus lydėjusių pranešė, 
kad atskridome į Čiukotką, į "saulė 
tąjį Anadyrio miestą". Juokingai 
atrodėme sniego pusnyse: apsivilkę 
megztiniais, apsiavę vasariniais batais 
ir šlepetėm.

Dabar tarnaujam visi skirtinguose 
daliniuose. Tačiau mūsų likimas iki 
šiol neaiškus. Visi laukiame, kada gi 
pagaliau "didieji" žmonės Maskvoje 
susiprotės. Kada gi baigsis tas nervų 
karas ir mes galėsime grįžti į Tėvynę?

28 - 29 d.d. ALB Krašto Taryba - 9.00 vai.
29 d. ALK Federacija - 9.00 vai.
30 d. Karių Ramovė - 9.00 vai.
30 d. Inžinieriai - architektai - 2.30 vai.
31 d. Mokytojai
31 d. Šauliai - 9.00 vai.

Australijos Lietuvių Dienų metu Lietuvių namai Melbourne bus atidaryti ir 
veiks bufetas. Australijos Lietuvių Dienų atidarymui norima pakviesti iš 
Lietuvos vieną iš žinomų asmenų. Tikimasi svečių iš Lietuvos atvykimo ir 
dalyvavimo taip pat ir Dainų šventėje bei Literatūros - dainos vakare. Meno ir 
tautodailės parodą organizuoja dali. V. Didelis.

Australijos Lietuvių Dienų informacija

SYDNEJUJE
Šių metų gegužės 10 dieną N.S.W. 

valstijos parlamentas priėmė rezoliu
ciją remiančią Lietuvos Respublikos 
kovo 11 dieną paskelbtą nepriklauso
mybės atstatymą.

Rezoliuciją pristatė darbietis Hon. 
Bryan Vaugham LLB, MLC. Rezoliu
cijos priėmimą parėmė kiti kalbėjusie
ji parlamentarai, gerokai pratęsdami 
tam skirtą laiką. Visi kalbėjusieji buvo 
gerai informuoti apie Lietuvos padėtį.

Parlamento rūmuose Iš kairės: Sydnejaus Apylinkės pirmininkas A. Glniūnas, 
E. Giniūnienė, N.S.W. darblečių ir opozicijos lyderis R. Carr, ALB Krašto 
valdybos pirmininkas J. Maksvytis, Hon. Bryan Vaugham LLB, MLC ir V. 
Šliteris.

LIETUVOJE
Lietuvos Sveikatos apsaugos minis 

terija medicinos reikalais, nebegau- 
nant reikalingos medžiagos gydymui, 
parašė Lietuvos Respublikos Aukš 
blausiajai Tarybai specialų raštą, 
kuriame, išdėsto sunkią žmonių gydy
mo padėtį.

Prasidėjus Lietuvos Respublikos 
ekonominei blokadai, atsiranda sun 
kumų gydymo ir profilaktikos įstaigo 
se. Benzino ribojimas verčia sumažinti 
planines konsultantų išvykas iš res
publikinių centrų į periferiją, mažiau 
naudoti sanitarinį transportą polikli
nikų gydytojams, teikiantiems medi
cininę pagalbą namuose.

Nepakankamas tiekimas ir nepilnas 
poreikių patenkinimas medicinos in
strumentais, regentais, įvairiomis me
džiagomis bei medikamentais, o taip 
pat neaiški jų gavimo perspektyva 
verčia tiek Sveikatos apsaugos mini
sterijos, tiek gydymo profilaktikos 
įstaigų vadovus racionaliau juos 
naudoti, bet ir turėti būtiną rezervą. 
Pvz.: švirkštų poreikis - 100 milijonų 
vienetų, šiais metais gauta 142 
tūkstančiai vienkartinių ir 73.000 
daugkartinio naudojimo. Tai sudaro 
apie 0,5 procentų poreikio. Adatų 
injekcijoms gauta tik 2 procentai, o 
siuvimo medžiagos - 10 procentų nuo 
išskirtų Lietuvai fondų. Ne geresnė 
padėtis su skalpeliais, kurių gauta vos 
6000 (tai tik 1/7 skirtų fondų). 
Rentgeno filmų gauta tik 10 procentų 
nuo išskirtų fondų.

Todėl pasitarus su įstaigų vadovais, 
buvo priimtas sprendimas sumažinti 
profilaktinių patikrinimų ir planinės 
hospitalizacijos apimtį, laboratori

Rezoliucija priimta vienbalsiai.
Už šios rezoliucijos pristatymą 

parlamente padėka priklauso Vikto- 
riui Šliteriul, kuris per savo pažįsta
mus tą reikalą išjudino.

l’o rezoliucijos priėmimo, parlame 
ntaras B. Vaugham savo kabinete 
kalbėjosi su apsilankiusiais lietuviais, 
kurių tarpe buvo Krašto valdybos 
pirmininkas, Sydnejaus Apylinkės val
dybos pirmininkas su žmona ir kiti.

nius, rentgenologinius ir kitus tyrimus 
bei gydymo metodus taikyti - tik tam 
esant neatidėliotinoms medicininėms 
indikacijoms. Vienkartinių ir daug 
kartinių švirkštų stoka nulėmė tai, 
kad iki galimos ribos sumažintas 
injekcijų atlikimas.

Planinės operacijos ribojamos dėl 
siūlų, chirurginių pirštinių, sterilių 
tirpalų ir kitų reikiamų nepakankamų 
fondų ir galimybių juos įsigyti.

Tokia gydymo profilaktikos įstaigų 
aprūpinimo padėtis leidžia joms dirbti 
sumažinta apimtimi, ir visiškai nu
traukus tiekimą iš Sovietų Sąjungos, 
tik tam tikrą laiką teikti gyventojams 
medicinos pagalbą.

Anksčiau būdavo, sėda žmogus ir 
lekia 60 Arklio jėgų traukiamas. 
Tačiau, atrodo, kad dainose apdai
nuoti juodbėriai dabar bus susigrąžinę 
savo tikrąjį statusą. Veislinių gyvulių 
supirkimo Kauno tarprajoninio susi
vienijimo žmonės sako, jog jiems 
penkiolika kilometrų iki miesto - vieni 
juokai, nes turi ne tik arklį, bet ir 
karietą!
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LIETUVA SAVAITES ŽINIOSE
PREZIDENTŲ SUS1TKIMAS 

TALINE
Trys Baltijos tautų prezioentai 

Vytautas Landsbergis, Arnold Ruutel 
ir Anatolij Gorbunovs gegužės 10 
dieną susitiko Taline. Estų prezidento 
A. Ruutel kvietimu, visi trys per šį 
savaitgalį nusprendė atgaivinti trijų 
Baltijos tautų Tarybų, kuri sudaroma 
iŠ trijų prezidentų ir trijų užsienio 
reikalų ministrų.

Ši, naujai suformuota Taryba krei
pėsi į prezidentus G. Bush ir M. 
Gorbačiovą, bandydama rasti bendrą 
kalbą, idant įgalinti pilnų šių trijų 
kraštų nepriklausomybės atstatymą. 
Trys prezidentai taip pat reikalauja, 
kad visos trys valstybės būtų priimtos 
atskirais Jungtinių Tautų Organizaci 
jos nariais.

***
Švedijoje prie parlamento (vyko 

demonstracijos, kuriose daugiausiai 
dalyvavo jaunimas, remiantis Lietuvos 
nepriklausomybės siekius. Lietuvos 
prezidentas V. Landsbergis kreipėsi į 
Švedijos žmones, prašydamas 10.000 
dviračių. Be abejo, tai padėtų 
nugalėti blokadų, be to, butų ir 
akivaizdus parodymas, kad švedai 
solidarizuoja su lietuviais, iš viso 
didesnis dviračių naudojimas gali 
turėti pozityvios ilgalaikės įtakos.

KLAIPĖDOS UOSTAS
RUOŠIASI PRIIMTI ALYVA

Klaipėdos uostas jau paruoštas 
priimti tanklaivius iki 26.000 tonų 
talpos. Deja, jų iškrovimas butų lėtas 

per naktį galėtų išpumpuoti tik 
1.500 tonų.

Nepatikrintomis žiniomis, į Klaipė
dos uostą plaukia tanklaivis su nafta.

1' A <3 E K U LTI EI E T
Rašo: Jurgis

JAV Lietuvių bendruomenės Kul
tūros Tarybos dešimtoji premijų 
šventė balandžio mėnesio 21 dieną St. 
Petersburge praėjo šventiškoje ir 
iškilmingoje nuotaikoje.

į šventą apsilankė labai daug 
santpeterburgiečių, tuo parodydami 
didelį dėmesį musų kūrėjams.

St. Petersburgo lietuvių Apylinkės 
pirmininkas Kostas Aras, pradėdamas 
šventą, pasveikino Lietuvių Rondo 
atstovą vicepirmininką Mariją Remie 
ną, JAV Lietuvių Bendruomenės KT 
pirmininką Dalią Kučėnieną, laurea
tus ir šventės dalyvius, išryškindamas 
šios šventės prasmą padėkojo institu
cijoms, besirūpinančiomis mūsų kultū
ra ir jos kūrėjais.

Kūrėjams Aukščiausiojo palaimos 
meldė kunigas Vytautas Zakaras.

Šventei vadovavo aktorė ir režisie- 

Premijų šventėje, iš kairės: lauretas Kąstutls Zapkus, JAV LB Kultūros 
Tarybos pirmininkė Dalia Kučėnienė, laureatas Jurgis Janušaitis, Lietuvių 
Fondo vicepirmininkė Marija Remienė, antroje allėje iš kairės: aktorė Nijolė 
Martinaitytė, laureatė Julija Dantienė, programos vedėja aktorė ir režisierė 
Dailia Mackialienė ir lauretas Petras Armonas.

Neskelbiama iš kur jis ir kada 
atplauks. Nežinia ar Sovietų Sąjunga 
nesutrukdys jo iškrovimo.

NEVYKĘ IŠPUOLIAI 
ŠVEICARIJOJE

Ministrės pirmininkės K. Prunskie
nės pavaduotojas Algirdas Brazaus
kas, remiantis raportais iš Šveicarijos, 
apie dabartiną padėtį Lietuvoje 
pasisakė pesimistiškai. Girdi, Lietuva 
ilgiau neišlaikys, kaip keturias ar 
penkias savaites.

'Dar daugiau fabrikų turės užsida
ryti. Tuomet vyriausybė gali pajusti 
spaudimų iš žmonių, kai blokados 
užvarža vis stiprės".

Tokį jo pasisakymą aprašė "Los 
Angeles Times". Jis buvo perspaus
dintas ir Australijos laikraščiuose, 
būtent "The Sydney Morning Herald" 
gegužės 12 dieną. Gaila, kad tokie 
pareiškimai daromi užsienyje, nes tai 
tikriausiai kenkia Lietuvai. Esant 
spaudimui, Lietuvos žmonės laikosi 
ypač vieningai ir ištvermingai. Užsie
nyje privalu laikytis vienos politinės 
linijos - nuomonių skirtumus galima 
buvo svarstyti ir išlyginti savo 
parlamente.

Tuo tarpu ministrė pirmininkė 
Kazimiera Prunskienė nusipelnė žur
nalistų pagarbos. Jie ją praminė 
"nesuklumpančiąja", kadangi ji tvirtai 
laikosi savo politinės nuomonės. 
Turimomis žiniomis, geras Lietuvos 
ministrės pirmininkės pasirodymas 
užsienyje labai pakėlė jos prestižų ir 
Lietuvoje.

Dr. Algis Kabaila 
Sąjūdžio atstovas Australijoje

UVJ AI KŪRĖJAI
Janušaitis
rė Dalila Mackialienė. JAV LB K T 
pirmininkė Dalia Kučėnienė, sveikin
dama laureatus, pasidžiaugė našiu 
kultūriniu lietuvių išeivijos gyvenimu 
ir nepailstančiais kūrėjais. Dėkojo 
Lietuvių Fondui už skiriamas lėšas 
kultūrai ugdyti ir išlaikyti.

Lietuvių Fondo vicepirmininkė Ma
rija Remienė, sveikindama laureatus, 
pažymėjo didelį Lietuvių Fondo 
rūpestį tautinės kultūros išeivijoje 
išlaikymu. Tam Lietuvių Fondas 
kasmet skiria nemažas sumas lėšų, jų 
tarpe ir kūrėjų premijoms.

Po šių prasmingų kalbų, programos 
vedėja Dailia Mackialienė aptarė 
kiekvieno laureato prasmingus darbus, 
nueitą našų kūrybinį kelią ir kiekvie 
nam laureatui paskaitė savos kūrybos 
jautrų žodį. Premijas, kiekvienam 
laureatui po tukstantiną, įteikė Lie-

tuvių Fondo vicepirmininkė Marija 
Remienė, o JAV LB KT žymenį - 
pirmininkė Dalia Kučėnienė.

Kiekvienas laureatas: dailės - 
Kęstutis Zapkus, muzikos - Petras 
Armonas, Filadelfijos radijo "Ben
druomenės balso" - Julija Dantienė ir 
žurnalistikos - Jurgis Janušaitis, kuris, 
priėmęs žymenį ir premiją, padėkojo 
Lietuvių Fondo, Kultūtos Tarybai, 
vertinimo komisijoms ir trumpai 
papasakojo apie savo srities darbų 
išeivijos gyvenime.

Teatro premijos laureatas Arūnas 
Čiuberkis šventėje nedalyvavo, ka
dangi buvo išvykęs į Lietuvą, t ad jam 
skirtą premiją ir žymenį priėmė 
programos vadovė Dailia Mackialienė.

PERTHE
MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS

Motinos Dienos minėjimas Perthe 
šiais metais, kaip ir visada, prasidėjo 
iškilmingomis pamaldomis St. Francis 
bažnyčioje gegužės 6 dieną. Tik 
suruošė jį šį kartą mūsų jaunoji karta.

Tuoj po pamaldų, visi susirinko į 
Lietuvių namus, kur buvo pagerbtos 
mūsų motinos, pabendrauta prie jaunų 
šeimininkių paruoštų gardžių pietų. 
Bendrų pietų metu,.Pertho "Žinučių" 
redaktorius Julius Cyžas paskaitė 
ALB Krašto valdybos aplinkraštį, 
kuriame rašoma apie aukų rinkimo 
Lietuvai remti tvarką.

Po pietų vyko loterija. Jos pelnas 
paskirtas dabartiniams Lietuvos rei
kalams ir J. Cyžas dar kartą ragino 
aukoti visus, kurie to nepadarė. O po 
loterijos, Pertho Apylinkės valdybos 
pirmininkė Dalia Francienė atidarė 
Motinos Dienos minėjimą. J. Cyžas 
pasveikino visas motinas jų dienos 
proga, ir pakvietė visas jau mirusias 
lietuves motinas pagerbti tylos minu
te. Po to Kristina Repševičiūtė anglų 
ir lietuvių kalba paskaitė paskaitą 
skirtų Motinos Dienai. Ji sveikino 
visas lietuves motinas čia esančias, ir 
pasilikusias ten, Lietuvoje, taip daug 
iškentėjusias, begales ašarų išliejusias 
dėl savo vaikų kovojusių ir gyvybes 
aukojusių tėvynės Lietuvos laisvei ir 
nepriklausomybei.

Apylinkės valdybos pirmininkė D.
—"Mūsų

Šia proga, laureatus žodžiu sveikino 
Klubo pirmininkas A. Gudonis, LB St. 
Petersburgo apygardos pirmininkas P. 
Jančiauskas, raštu - Lietuvos genera 
liniai konsulai Vaclovas Kleiza, Vy
tautas Čekanauskas, JAV LB KV 
pirmininkas dr. A. Razma, "Draugo" 
redaktorius kunigas P. Garšva, Aus
tralijos LB Krašto valdybos sekretorė 
Paulina Pullinen, kuri taip pat 
dalyvavo šentėje, Daytona Beach 
lietuvių Apylinkės pirmininkas J. 
Paliulis.

Kiekvienų laureatą, programos ve
dėjai papasakojus apie jo veiklą ir 
iškvietus scenon, palydėjo tautiniais 
drabužiais pasipuošusios Danutė Ma
žeikienė ir Aldona Cesnaitė.

Francienė nuoširdžiai padėkojo vi
soms šeimininkėms už puikius pietus, 
visiems tiems, kas prisidėjo prie 
Motinos Dienos minėjimo suruošimo, 
ypatingai tiems, kurie apsilankė 
pagerbti mūsų senas ir jaunas motinas 
ir seneles.

Dalia Francienė, baigdama oficialią 
minėjimo dalį, pakvietė Vytenį Ra- 
dzivaną pratęsti minėjimą menine 
dalimi, kurioje Lina Kiškytė paskaitė 
eilėraštį motinoms. Ji nenuilstanti 
lietuviškų pamaldų vargonininkė, o 
taip pat rūpestingai mokosi lietuvių 
kalbos, net ir savos kūrybos eilėraštį 
gražia lietuvių kalba paskaitė. Ginta
ras Radzivanas, tęsdamas meninę 
minėjimo dalį, prašė salėje sėdinčių 
motinų prisiminti patį linksmiausią 
prisiminimą iš savo gyvenimo. Pasipa
sakojo daug, bet ne visos. Po to 
kalbėjo P. Čižikienė, kuri pasakojo per 
radiją girdėjusi apie Maskvoje suside
ginusį lietuvį Stanislovą Žemaitį, 
nepagailėjusį savo gyvybės pareikšti 
protestui prieš Lietuvai taikomą 
ekonominę blokadą. Tuo baigėsi šios 
dienos minėjimas.

Tačiau namo niekas dar neskubėjo. 
Pasėdėjome visi kartu, pabendravome, 
maloniai jaunimo aptarnaujami ir 
džiaugėmės tokia gražia, nuoširdžia ir 
dėmesinga mūsų jaunąja karta.

Balys Steckis
Pastogė" Nr.20 1990.5.21. pusi. 3
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Adolfas RAMANAUSKAS-VANAGAS PARTIZANŲ 
GRETOSE

Jis nuėjo i namus, o mes artimiau 
susipažinome su Šmuliu. Jis mums iš 
pat. pradžių paliko gilaus pasitenkini 
mo jausmą. Jame iš pradžių pamačiau 
partizaną idealistą, kuo vėliau pilnai 
teko ir įsitikinti Jis buvo vedus ir 
pagyvenęs žmogus, bei labai energm 
gas ir optimistas.

KOOPERATYVO PAĖMIMAS

Kelionės į Šilus rezultatais nebuvau 
patenkintas, Indian apie tai partiza 
nams nieko neprasitariau. Tai būtų 
galėję neigiamai paveikti partizanų 
nuotaiką.

Pakeliui, vėl užsukome pas Masališ 
kių būrio vyrus. Pavakare ketinome 
pereiti plentą Subtirioiiių miške ir 
patraukti Nemunaičio link. Apie pietų 
metą pasiekė žinia, kad Subartonių 
miške, ties sargo nameliu, išsilaipino 
penkiais sunkvežimiais atvežti rusai. 
Galvojome, kad NKVD-istai miške 
galėjo būti išlaipinti dėl to. kad prieš 
kelias dienas jame ant plento buvo 
sulaikyta ir nukauta NKVD 1st ė iš 
Vilkaviškio NKVD-isvų įstaigos.

Gegutį palikau prie būrio, o mane 
palydėti pasisiūlė jo brolis Bevardis 
tuo bildu rnes ir vėl trise dar gerokai 
prieš sutemas ąrsargiai artėjome prie 
plėnio, jį pasiekt;, sugulėme ir buvome 
numatė kurį laikų oar palaukti, nes 
norėjome geriau pasižvalgyti. Neini 
kus išgirdome nuo Alytaus pusės 
plentu atidardant vežimą. Bevardis 
pravažiuojančius pažino. Juos sustab
dėme ir pasiteiravome, ar jie vnžiuo 
darni mišku nepastebėjo rusų. Jie 
mums aiškino, kad niekur jų nepustė 
bėję, tik dar prieš mišką pralenkę 
Merkinės kurinio stalo viršininką, 
kuris važiuoja Kooperatyvo pastotimi, 
vežančia kooperatyvui prekes. I'as 
vežimas esąs didelis, ir jame važiuoja 
ir daugiau civilių asmenų.

Dabar mes atsisveikinome su mums 
žinias suteikusiais, perėjome per 
plentą ir jau kita puse skubėjome ta 
kryptimi, iš kurios turėjo pasirodyti 
past oris.

Sugulėme krūmuose prie pat plento 
iš kitos kaino pusės. lai padarėme 
todėl, kad pastolis butų galima 
greičiau sustabdyti, nes prieš kalną ji 
turėjo važiuoti tik žingine. Jau 
pradėjo ir temti. Pasirodė laukiamoji 
pastolis. Vienu meni šokome am 
plento ir apstojome pastoti. Iš 
važiavusių tarpo labiausiai išsigando 
tik tie, kuriems ir reikėjo išsigąsti. Su 
pastotimi ir visais važiavusiais pasu 
kome į krūmus, nes pastebėjome 
anėjantj sunkvežimi. Ten sulaikytuo 
sius apklausinėjome atskirai. Arešta
vome karinį stalo viršininką Ir vieną 
komjaunuolę, kuri buvo Merkinės 
Vykdomojo Komiteto pirmininko dūk 
tė. Kitiems atidavėme prekes, kurios 
jiems priklausė, ir jau pėsčiomis 
paleidome Merkinėn. Su areštuotai
siais ir pastotimi patraukėme per 
mišką.

Naktis buvo tamsi. Studentas ėjo 
priešais pastoti ir švietė kišenine 
elektros lempute. Bevardis valdė 
arklius, o aš saugojau suimtuosius. 
Pervažiavome mišką ir kurį laiką 
važiavome pamiškės keliuku. Elemen
tai išsieikvojo. įklimpome į vieną 
didžiulę purvo klampynę, kurioje 
suklimpo arkliai ir pats vežimas. Kurį 
laiką bandėme išsikrapštyti, bet 
veltui. Pasikvietėme du artimiausius 
gyventojus pagalbon. įsitikinome, kad 
be šviesos ištraukti vežimo nebus 
galima. Arklius, numausčius pakink- 
"Musų Pastogė" Nr.20 1990.5.21

uis, greičiau ištraukėm.
Nebuvo kada ilgiau ir delsti. 

.Netrukus turėjo pradėti ir švisti. 
Gyventojams liepėni kaip tik galima 
greičiau visa sutvarkyti, nepaliekant 
jokio pėdsako. Su savimi pasiėmėm 
vieną arklį ir ant jo pririšome vieną 
maišą su geresnėmis kooperatyvo 
prekėmis. Kitas prekes, kurias sudarė 
apie šimtas "buksvų" vežimų ratams, 
didžiulis plūgus, plytos su "fajerkė 
mis”, plaktukai, budės, virvės ir 
panašiai, pavedėme ūkininkams pas 
lėpti savo žinioje. Suimtaisiais veda 
mi, patrankėme keliukais toliau per 
laukus.

Staiga mes prieš save pamatėme 
pasiskleidžiant apie dešimt ginkluotų 
asmenų. Mes taip pat išsidėstėme. 
Pagal paroles pažinau savuosius. 
Susitikome Girinį, Gegužę ir kitus 
partizanus. Kurie su savimi varėsi 
vieną paimtą istrebitelį, anksčiau 
dalyvavusį Klepočių deginime ir 
gyventojų šaudyme. Vyrui su savimi 
gabenosi du bidonus grietinės, kurios 
buvo kontiskavę iš Makriiutių pieninės 
punkto. Dabar visi pasukome į Kampu 
kaimą ir trumpinti apsistojome pamiš
kėje pas vieną gyventoją. Ne per 
toliausiai nuo miisų buvo Alytus 
Merkinė plento ruožas. Ūkininkas 
mums pasakojo, o dabar ir mes patys 
aiškiai girdėjome nenutrūkstantį ma
šinų užimą plentu. Atrodė kad 
mašinos važiuoja nuo Alytaus pusės. 
Kai kurie iš musų galvojo, kad gailiui 
rusai traukiasi iš Vokietijos. Aš 
galvojau truputi kitaip. Tik pradėjus 
švisti, su vyrais pasitraukiau miškan, 
iš ūkininko gavome duonos, kurių 
miške žadėjome valgyti su grietine.

Apsistojome lazdynų krūmais apau 
gusioje vietoje, prie vieno raisto 
pakraščio. Išsiūčiau du sargybinius ir 
visus perspėjau, kad mašinomis važia
vusieji rusai gali kartais dieną daryti 
Kratas miškuose. Suimtuosius perspė
jau nekelti triukšmo, nes vis vien jie 
pirmieji kris nuo musų sargybinių 
paleistų kulkų.

Jau pusryčiavome, kai vienas iš 
sargybinių atlėkė uždusęs prie manęs 
ir pranešė, kad suvis netoli pastebėjo 
daug rūstį, kurie eina musų kryptimi, 

įsakiau bidonus skubiai suslėpti 
raistan, o patys gana siauro miško 
juosta pamažu ir labai atsargiai 
pradėjome trauktis Galintėnų kaimo 
link, (Vėliau paaiškėjo, kad musų 
bidonus rusai raiste surado). Perėjome 
kelis Keiiimtr-. ir pastebėjome, kad ant. 
vieno iš jų stovi rusų sunkvežimis, 
apie kurį vaikščiojo keli rusai. 
Pasukome kiek į šalį ir už posūkio 
laimingai keliuką perėjome. Pasiekė
me ir Galintėnų miško pakraštį. 
Pasiųsti žvalgai greit grįžo ir pranešė, 
kad kaime matosi taip pat daug rusų. 
Vienur, tai kitur pačiame miške 
pasigirsdavo atskiri šūviai. Tais lai 
kais rusai dažnai taip darydavo. Su 
suimtaisiais sulindome į tankius lazd 
ynų krūmus, kur ir tikėjomės sulaukti 
vakaro. Čia suimtiesiems buvo suda
rytas Karo Lauko Teismas. Karinio 
stalo viršininkas ir istrebitelis buvo 
nuteisti mirti sušaudant, o komjau
nuolė buvo nutarta paleisti po to, kai 
jos tėvas per savo gimines pristatys 
mums rašomąją mašinėlę. Mes apgal 
vojome visas smulkmenas ir buvome 
priėję išvados, kad tai mums tikrai bus 
pasiekiama ne per sunkiausiai. Ka
dangi miške vis girdėjosi paskiri 
šūviai, tad ir paleisti du pistoleto 
šūviai pasmerktiesiems visiškai neat- 
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kreipė priešo dėmesio. Komjaiutuolė 
galėjo būti septyniolikos metų am
žiaus. Ją saugoti pavedžiau vienam 
senam partizanui su kitu vyruku. Senis 
net šautuvo vamzdį pabučiavo tvir
tindamas. kad suimtosios neišleis iš 
akių ir niekam neleis jos paliesti. Po to 
jie trise nuvyko į vieną bunkeriuką, 
kur turėjo praleisti siautėjimo dienas. 
Visi kiti, nelaukę vakaro, taip pat 
išsiskirstėme ir sutarėme po kelių 
dienų, masiniam siautėjimui aprimus, 
susirinkti toje pačioje vietoje.

įvyko taip, kad masinis siaut ėjimas 
netik kad nesiliovė, bet dar labiau 
sustiprėjo ir nemitruksiamni tęsėsi 
kelias savaites. Dėl šios priežasties ir 
sutartasis susirinkimas neįvyko.

...

Kun. Balys Vėgėlė, kartu su 
kun. Pranu Vaitkevičiumi ir 
kun. Zigmantu Stankevičiumi 
1941 m. birželio 22 d. nužudytas 
Skarulių apylinkėje, prie 
Jonavos. Jiems gyviems buvo 
išimtos akys, nuplautos ausys, 
nosys, lyties organai, ant krū
tinės išpjautas kryžius ir ben
zinu apipylus sudeginti.

SUNKIOS DIENOS

Studentas, jo brolis Savanoris ir aš 
siautėjimo dienomis apsigyvenome 
viename jų padarytame bunkerėlyje, 
kuris radosi prie pat miško esančiame 
mažulyčiame eglynėlyje. Skersai ir 
išilgai jį buvo ne daugiau kaip šimtas 
metrų. Nuo miško eglynėlis buvo 
atskirtas siaurute pusiau viksvų 
vandeniu apsemta pievaite. Čia ir 
glūdėjo mūsų pėdsakų maskavimo 
paslaptis. įeinant iš pievaitės Į 
eglynėlį. Iš pievaitės (šokdami egly
nėlių, mes nepalikdavom nukrėstos 
rasos pėdsakų.

Bunkerėlis turėjo tik pagaliais 
išgrįstas lubas. Sienos ir apačia 
nebuvo išgirsti. Apačioje jau nuo 
seniau buvo pamesta šiaudų, kuriuos 
daliai- pakeitėme šienu. Vietoje pa 
galvių pasitiesėme medžiagą ir vieną 
moterišką paltą, kurį buvome konfis 
kavę su kitomis kooperatyvo prekė
mis. Pačiame bunkeryje buvo galima 
atsisėsti tiktai kiek palenkus galvą. 
Atsigulti buvo galima trims tik gerai 
susiglaudus. Didele "prašmatnybe" 
laikėme tai, kad turėjome mažyte 
lemputę be stiklo ir butelį žibalo. 
Žibalą taupėme, bet lemputę užsideg
davome guldamiesi ir keldamiesi, nes 
tada geriau būdavo susitvarkyti su 
ginklais ir drabužiais. Bunkeriuko 
anga visuomet, būdavo atvira ir 
maskuojama tik užstatant ją šviežiai 

išrauta tankią eglaite. Viduje oro 
niekuomet, nepristigdavo ir buvo gerai 
girdima, kas dedasi aplinkoje.

Gyvenome sunkias dienas. Apie dvi 
savaites aplink vyko didžiuliai rusų 
siautėjimai. Naktimis jie įvairiose 
vietose pasiliaudavo. Tik retkarčiais 
ir labai atsargiai pavykdavo prisėlinti 
prie kurio nors gyventojo ir apsirū
pinti bent menka maisto atsarga. Patį 
maistą labai taupėme, o kai kurią 
dieną tekdavo ištūnoti ir visiškai 
nevalgius.

Su vienu pamiškės gyventoju buvo
me sutarę ženklus, kurie mums buvo 
matomi įsilipus į eglę, augusią netoli 
bunkeriuko. Kai pastebėdavont duotą 
ženklą, kad pas artimiausius gyven
tojus rusų nėra, nusunkdavome į 
kitoje pusėje pievaitės buvusį lazdy 
nais apaugusį miškelį pasišildyti 
saulėje ir pariešutauti, nes įsitiki 
nome, kad riešutais galima kartas nuo 
kario gerokai pasisotinti. Pažymėtina, 
kad tais metais ypač apstu buvo 
riešutų, ir jais bematant iškimšda 
vome savo duonamaišius.

Kartais į pavakarę susikurdavome 
net mažytę ugnelę, ant kurios 
galėdavome išsikepti iš ūkininkų 
gautus kiaušinius. Buvo bloga tik tai, 
kad tokiu atveju palikdavo ugniavie
tės ženklas ir toje vietoje labiau 
ištrypta žolė. Mes jau buvome 
įsitikinę, kad stovyklą reikia užmas
kuoti tik taip, kad nepaliktų nei 
mažiausios žymės, priešingu atveju 
geriau visiškai nemaskuoti, nes blogai 
užmaskuota stovykla sukelia tik 
didesnį įtarimą priešui.

Dabar mes sugalvojome naują būdą 
stovyklai maskuoti. Tą vietą, kurioje 
nuolatos sėdėdavom ir retkarčiais 
susikurdavome ugnelę, padarėme pa
našią į piemenų stovyklėlę. Čia 
numėtėme šakų, kurios tinka šluotoms 
rišti, ir nebaigtą surišti šluotą. Iš 
pagalėlių apkaišėme sodybas ir gar
das, kuriose palikdavome pridėliotų 
riešutų, vaizduojančių gyvulius. Da
bar stovyklos maskuoti visiškai nebe
reikėdavo, nes ji negulėjo atkreipti 
priešo dėmesį.

Vienų kartą nuslinkome mišku 
toliau. Išlindome pakraštin ties stu
dento namais. Labai nustebome, kad 
toje vietoje, kurioje anksčiau buvo 
kluonas, tvartai ir pirtis, dabar rūko 
tik degėsių krūva. Kluoniu prislin- 
kome prie trobos ir (ėjome į vidų. 
Viduje visa buvo siaubingai sugriosta 
ir išdraskyta. Šventųjų paveikslai 
buvo išniekinti. Dalis jų buvo sudras
kyti, o kiti numesti anl grindų ir rusų 
tiesiog apdrėbti mėšlu. Pridergta buvo 
ant stalo ir lovų, čia buvo pademons 
truotas tikras "rojus" visagalių kultū
ringumas.

Vėliau paaiškėjo. Kad Studento 
namiškiai aar iš vakaro buvo pasiša
linę iš namų, o ryte ] soayoą 
prigarmejo rusų, kurie trobesius 
sudegino, o troboje elgėsi, kaip tik 
jiems patiko. Kiek vėliau berods rusai 
sudegino ir trobą. Tą dieną susiži
nojome ir susitikome su Kai kuriais 
partizanais. Paaiškėjo, kad partizanas 
AiiKsapiaukis iš Vabalių Kaimo užsi 
registravo. Per vieną žmogų įsakiau 
jam ateiti į vieną vietovę miške.

Tęsinys sekančiame numeryje
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LIETUVIŲ OPERA KETVIRTAME DEŠIMTMETYJE
Jurgis Janušaitis

Be abejonės, Australijos lietuviui 
ne kartą yra skaitę ar girdėję (domių 
pasakojimų apie Čikagos Lietuvių 
operą. Vargu rasime, laisvame pasau 
lyje gyvenutičlų, (vairių tautybių 
tarpe tokį atveji, kaip Lietuvių opera, 
kuri emigracijoje galėtų gyvuoti 
dešimtmečiais. Egzistuoti be finansų 
ministerijos, tie didžiųjų fondų para 
mos, vien entuziastų, gerų organiza 
torių, operos gerbėjų ir mecenatų 
dėka.

Čikagos Lietuvių opera gimė 1957 
metų kovo 30 dieną. i sceną išeidama 
lt. Verdžio operos "Rigoleto" pasta 
tymu. Tai buvo pats didžiausias 
operos bandymas ar ištversime, ar 
gyvuosime, ar po pirmojo spektaklio 
uždanga nenusileis visam laikui. Taip 
buvo spėliojama visuomenėje. Deja, 
nutiko kitaip. Ryžto ir drąsos nešto 
kotą. Organizatorių pasišventimas, 
sumanumus Čikagos Lietuvių operą 
išvedė scenon su naujais veikalais, 
bene, trisdešimt trečiąjį kartą.

O kiek per tuos dešimtmečius buvo 
dirbta, kiek valdybų pirmininkų, 
dirigentų, solistų, chormeisterių, 
cliorist.il Ir kilų darbininkų krutėjo 
Lietuvių operos spektakliuose. Visko 
tiesiog neįmanoma suminėti, o besido 
mintys Lietuvių operos nueitu keliu, 
gali pasklaidyti T.ietaviškosios Enci 
klopedijos puslapius, ten rasite pilną 
šio nuostabaus kūrybingo teatro pilną 
istorijos aprašymą.

Ta proga, stabtelėkime prie šių 
metų Čikagos Lietuvių operos pasta 
tymo dviejų veiksmų G. Donizetti 
komiškos operos "Meilės eleksyras". 
Spektakliai vyko balandžio 28 ir 
gegužės 5 dienomis erdvioje Morton 
aukštesniosios mokyklos salėje.

Spektaklis skiriasi nuo ankstyves
niųjų tuo, kad šiame pastatyme 
dalyvavo du svečiai iš Lietuvos - 
garsus tenorai Virgilijus Noreika ir 
Arvydas Markauskas, o šiaip jau gana 
stiprų teatro chorą papildė Vilniaus 
operos choro tenorui Vladas Lažuos 
kas, Petras Paulavičius. Romanas 
Povilaitis ir Jonas Smagurauskas. Tai 
be abejonės didelės vokalinės jėgos ir 
jos buvo nemenka parama Čikagos

Pereitą savaitę "Musų Pastogė" 
gavo laiškų, kuriame radome auką 
sumoje 1000 dolerių! Taip (vyksta toli 
gražu ne kasdien. Dosnusis Australijos 
lietuvių laikraščio rėmėjas Sydne 
jaus gyventojas Bronius Sidlauskas. 
Prie čekio pridėtame . laiške B. 
Šidlauskas rašo: "Musų Pastogę" 
skaitau nuo jos gimimo. Jau -II metui! 
Kaip malonu skaityti lietuvišKą span 
dą savo gimtąja kalba".

Su malonumu patyrėme, kad "Musą 
Pastogės” rėmėjas Bronius Sidlauskas 
neseniai savo draugų ir dukros tarpe 
atšventė IKI tąjį gimtadieni.

Sveikiname, Jus, ir linkime sveika
tos, džiaugsmo ir laimės Jūsų gyveni
me. Norimo, kad dar daug daug metų, 
kiekvienos savaitės pradžioje savo 
pašto dėžulėje rastumėte "Musų 
Pastogę", kuri Jums atneštų lietuvišką 
žodį, geras ir pačias geriausias 
naujienas apie musų tėvynę Lietuvą ir 
kitas Jums mielas žinias. Ilgų ir 
laimingų Jums metų!

"Musų Pastogės" 
redakcija

„KONCERTAS LIETUVAI“ BIRŽELIO 24 D.
SYDNEJAUS LIETUVIŲ NAMUOSE

............ —i—— "Mūsų

MARGARITA MOMKIENĖ

Lietuvių operai. Taip put. šiame 
pastatyme dainavo, lietuvių visuome
nei gerai pažįstamas iš Amerikos 
operos spektaklių, solistas Arnoldas 
Voketaitis.

Taigi gražus bendradarbiavimas. 
Prieš kurį laiką. Lietuvai dar tehene 
šanl vergijos jungą, Vilniaus operos 
solistas, o šiuo metu Didžiojo operos ir 
baleto teatro direktorius Virgilijus 
Noreika koncertavo Čikagoje. Susi 
laukė ypatingo dėmesio. Žiūrovai 
netilpo erdvioje miesto salėje. Bet 
tada rūstavome už tok( ”bendradar 
įdavimą". Mat buvo kiti laikai. Dabar 
svečias giedojo Marquette Parko 
lietuvių bažnyčioje, dainavo "Meilės 
eleksyre” ir koncertavo Čikagoje.

Šalia minėtų solistų, šauniai pusi 
rodė Margarita Momkienė. Audronė 
Simonaitytė Gaižitinlenė. Tai solis 
tės lietuvių operos scenoje duinuojan - 
čios jau gana ilgai. Spektaklio siela 
dirigentas Alvydas Vasaitis po per
traukos vėl paėmė | rankas dirigento 
lazdelę ir "Meilės eleksyrą" išvedė 
scenon. Spektaklio chormeisteris 
Manigirdas Motekaitis.

Galvojant apie praeitin nuskubėju 
sius Čikagos Lietuvių operos gyvavi 
mo metus, atmintin sugrįžta didieji 
mūsų dainininkai, operos solistai jau 
prieš dešimtmeti pasitraukęs nuo 
Scenos Stasys Baras, Danutė Slankai 
l.yt.ė, Jonas Vaznelis, Gina Čepkaus 
kienė, Aldona Stempužienė, kuriais 
met ų metus gėrėjomės, džiaugėmės jų 
dainavimu ir gera vaidyba. Menasi ir 
Algirdas Brazis. J. Krištoiaitytė, 
pradininkas V. Baltrušaitis, J. Augai- 
tytė, R. Mastienė ir daug daug kitų. 
Jų visų įnašas ( Čikagos Lietuvių 
operų neabejotinus, apie visus juos 

DOVANA „MŪSŲ PASTOGEI“

Bronius Šidlauskas prie savo namo laukia paštininko su Musu Pus-tot"-

aprašyta Lietuviškosios enciklopedi 
jos tomuose.

Daug stiprybės operai teikė meno 
vadovai dirigentai A. Kučiūnus, V. 
Marijošius. A. Vasaitis. Ilgametis 
pirmininkas Vytautas Kadžius, didysis 
operos ramstis vicepirmininkas V. 
Momkus, valdybos.

Žodžiu, čia suminėjau tik keletą 
operos ramsčių, o jų yra begalės ir l ai 
aprašys, tikriausiai, tas, kas rašys 
Čikagos Lietuvių operos istoriją.

VIRGILIJUS NOREIKA

Kai balsingieji musų solistai ėmė 
trauktis nuo scenos, jau anksčiau buvo 
bandyta teatro spragas kamšyti sve 
timtaučiais solistais. Tai buvo būtina. 
Dabar, kai Lietuva tampa vis laisves 
nė ir laisvesnė, ryšiai su tėvyne vis 
stiprėja ir stiprėja, džiugu, kad ( 
išeivijos operą jungiasi tėvynainiai ir 
savo talentais palaiko ilgos tremties 
išvargintą teatro kūrybinę kelionę. 
Sveikintini ir šių metų svečiai solistai 
su palinkėjimu, kad ir ateityje jų 
susilauktume.

Solistus Virgilijus Noreika, pokal 
byje apie musų operą, šiltai vertino 
Čikagos Lietuvių operos kolektyvą, jo 
darbštumų, (našą i kultūrinį gyvenimą 
išeivijoje ir išreiškė nuostabą apie 
puikų gebėjimų išsilaikyti. Net užsi 
minė apie galimybę išeivijos lietuvių 
operą pakviesti Lietuvon. Ž inoma, tai 
svajonė, na o pagaliau svarbu ir lėšos, 
reikalingos spektakliams, jau neką) 
baru apie kelionę tėvynėn.

Baigiant, šias trumpas mintis, tenka 
nuoširdžiai pasveikinti Lietuvių opc 
ros darbininkus ir palinkėti, kad 
sėkmingai sulaukt ų auksinio veiklos 
jubiliejaus. Tad dainuokime ir Tėvyrtės 
garbei 1

TRUMPAI
1S VISUR

Estijos Aukščiausioji Taryba pa - 
skelbė atgaivinanti pagrindinius 1938 
metų konstitucijos straipsnius, iš 
valstybės vardo išmesti žodžiai "so
vietų socialistinė". .Nito šiol Estija, 
kaip ir Lietuva, vadinsis - Estijos 
Respublika.

Estijos tautinė trispalvė paskelbta 
Estijos respublikos valstybine vėliava.

*
Pasaulio šachmatų čempionas Gary 

Kasparov, savo vizito Prancūzijoje 
mėlti, žurnalistams pareiškė, kad jis 
prarado pasitikėjimą M. Gorbačiovu ir 
kati gegužes 27 dieną, Maskvoje 
planuoja (steigti opozicinę partiją. 
Gary Kasparov patvirtino, kad yra 
išstojęs iš komunistų partijos, ir kad jo 
steigiama partija bus antikomunistinė.

*
Albanijos prezidentus Ramiz Alia 

parlamente pravedė eilę (statymų, 
kurie sušvelnins komunistini režimą.

Panaikintas draudimas vesti religi
ni; propagandą. Piliečiams (vesti 
užsienio pasai. Smarkiai sumažintos 
bausmės už priešvalstybinę veiklą bei 
pakeista tos veiklos definicija.*

Korėjos prezidentas Roll Tae - Woo 
(kalbėjo dvi opozicines partijas susi 
jungti su valdančiąja į vienų blokų. Sis 
žygis iššaukė masines protesto de 
monstracijas didžiausiuose šalies 
miest uose ir susirėmimus su policija. 
Demonstracijoms vadovaujantys siu 
•lemai kaitina opoziciją išdavus savo 
idealus.

*
Gegužės 7 dieną, susitarus su 

Sovietų Sąjunga, rumunams buvo 
leistą peržengti Moldavijos sieną be 
vizų ir aplankyti savo artimuosius. 
Siena tarp Rumunijos ir Sovietų 
Sąjungos buvo atidarytu šešioms 
valandoms.

Nežiūrint Kinijos trukdymo. ( 
Taivanio uostą Keeiung sėkmingai 
atplaukė Prancūzijos radijo laivas 
"Demokratijos Deivė".

Prancūzų žurnalistai ir kiniečių 
disidentai, plaukiodami t tirpt antiniuo
se vandenyse, iš šio laivo transliuos į 
Kiniją necenzūruojamas žinias.

Kinija grąsina š( laivą nuskandin 
siunti. Net Taivanis atsisakė jj priimti 
atgal po transliacijų pradžios, savo 
sprendimą aiškindamas nenoru gadinti 
užsimezgusių draugiškų ryšių su 
komunistine Kinija.

*
Protestuodamos prieš valdančio 

Gelbėjimo Pronto bandymus (bauginti 
opoziciją prieš rinkimus, Jungtinės 
Amerikos Valstijos atšaukė savo 
ambasadorių iš Rumunijos.

Opozicija kaltūia, kad Gelbėjimo 
Eronte vadovaujančiose vietose įsi 
tvirtino buvę diktatoriaus Čaušesku 
sėbrai.

*
Šiaurinę Naujosios Zelandijos salą 

sukrėtė 6,7 balų stiprumo, pagal 
Richterio skalę, žemės drebėjimas. 
Žmonių aukų išvengta, bet sugadinta 
keletas svarbių kelių.

*
Gegužės 14 dienų prezidentiniu 

dekretu M. Gorbačiovas paskelbė 
negaliojančiais Latvijos ir Estijos 
nepriklausomybių paskelbimus. 
Gegužės 15 d. Rygoje rusų civilai ir 
kareiviai nesėkmingai bandė prasi
veržti j posėdžiaujanti Latvijos parla 
mentą pro latvių policininkus ir 
patriotų minią. Panašus incidentas 
(vyko ir Taline.
Pastogė" Nr.20 1990.5.21. pusi. 5
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ADELAIDĖJE JAUNIMO SUBATVAKARIS
Adelaidėje protesto mitingai nesi 

baigia. Po sėkmingo kovo 31 dienos 
lietuvių protesto, balandžio mėnesio 
28 dieną sekė ukrainiečių, o gegužės 5 
dieną protestavo latviai. Lietuviai, 
pritardami, su vėliavomis ir plakatais, 
gausiai dalyvavo abiejuose mitinguo 
se. Ukrainiečiai rinkosi j Viktorijos 
aikštę ir iš ten su vėliavomis ir 
plakatais žygiavo per miestą iki 
parlamento rūmų. Vaizdas buvo 
įspūdingas - masės vėliavų, kurių 
tarpe vyravo musų trispalvė, įvairių 
tautybių moterys dėvėjo tautinius 
drabužius. Pristabdyto judėjimo va
žiuojančių akys krypo į šimtus 
plakatų, kurie išreiškė teisėtus nu 
skriaustųjų tautų reikalavimus ir 
nusivylimą Vakarų pasaulio vadais: 
'Moscow hands offukralne", "Gorbys 
glasnost speaks with guns", "1940 
Ribbentrop - Molotov, .1990 Busli 
Gorbachev”, "We support free Ukrai
ne and Lithuania", "USSR Captive 
Nations common prison”, "Shame on 
you West. Leaders you are dancing to a 
Moscow tune", "Chernobile disaster 
Moscows shame", šiais užrašais buvo 
išsakytos visos susirinkusių mintys. 
Mitingą atidarė ukrainiečių bendruo 
menės pirmininkas S. Hryhorciw ir 
pakvietė tarti žodį parlamentarus B. 
Catley, J. Cashmore, J. Stefani. Apie 
dabarties padėtį Ukrainoje plačiai 
pasakojo prof. i.. Lawrinskyj, kuris tik 
grįžo aplankęs Ukrainą. Su pasibaisė
jimu jis pasakojo apie Gorbačiovo 
išgarsintos "perestroikos" pasekmes, 
apie tai. kad tūkstančiai ukrainiečių, 
baltarusių ir pačių rusų pasmerkti 
mirčiai po Černobilio katastrofos, kad 
visas trečdalis derlingos Ukrainos 
žemės pavirto mirties zona. Galima 
laisviau kalbėti, bet ne veikti. 
Užnugaryje vis dar tebestovi KGB. 
Toliau mitinge kalbėjo lietuvių, lat
vių, estų atstovai reikalaudami teisy
bės ir laisvės pavergtoms tautoms.

Latvijos nepriklausomybės deklaracijos proga, demonstracija, kurioje 
dalyvavo latviai, lietuviai, estai, ukrainiečiai ir vengrai.

Nuotrauka
Gegužės 5 dieną, 12 valandą prie 

parlamento rūmų rinkosi latviai 
paskelbti savo tautos padaryto spren
dimo - atsiskirti nuo Sovietų Sąjungos 
"globos". Ant parlamento rūmų 
laiptų, pačiame viduryje gražiai 
išsirikiavo latvių tautinės vėliavos, o 
iš dešinės ne mažesnis skaičius 
lietuvių, kairėje - estų ir ukrainiečių 
vėliavos. Plakatai daugumoje buvo tie 
patys, kaip ir praėjusiuose mitinguose. 
Atidarymo kalbą pasakė latvių ben
druomenės pirmininkas Voitkuns. Jis 
pasidžiaugė tautos padarytu sprendi
mu ir paprašė chorą padainuoti laisvės 
"Mūsų Pastogė” Nr’20 

dainą, kuri skambėjo nepaprastai 
didingai. Sekė parlamentarų sveikini 
mo kalbos ir linkėjimai. Kalbėjo A. 
Downer, L. Arnold , J. Stefani. Pietų 
Australijos Etninių grupių atstovo Lin 
Arnold pasakyta kalba nustebino ir 
sužavėjo ne vien mane. Jis iš eilės ir 
išsamiai iškėlė buvusių ir esamų 
sovietų vadų nuolatos skleidžiamą 
melą, pažadų nevykdymą taip ryškiai, 
kad atrodė, jog net ir mūsų australų 
valdžiai vertėtų iš jo pasimokyti 
įsileidžiant rusų žvejus, parduodant 
vilnas, už kurias rusai jiems jau 
prasiskolino ir nesumoka virš 100 
milijonų. Pavergtų tautų atstovas 
Balantine, pasižymėjęs gera iškalba, 
nepagailėjo "pakočioti" Vakarų pa 
Saulio vadus ir jų laikyseną pavergtų 
tautų atžvilgiu, ypatingai Baltų, 
pasaulio didžiuosius pavadindamas 
moraliniais bailiais. Lietuvių ben 
druomcnės pirmininkas J. Stačiūnus 
taip pat. pabrėžė, kad iš Rytų mes visi 
galime tikėtis tik melo, apgaulės, 
klastos, provokacijos ir žiaurumo, 
kadangi ir M. Gorbačiovas remiasi 
senais komunsitų partijos metodais 
bei KGB. Vakarai pasaulį peni 
gražbylyste, bet jokios konkrečios 
pagalbos mums nerodė ir nerodo. 
Atrodo, kad Vakarai pasirinko patai 
kavimo Maskvai, M. Gorbačiovo ir jo 
imperijos gelbėjimo kelią.

Toliau mitinge kalbėjo estų, ukrai
niečių ir vengrų atstovai, išreikšdami 
viltį, kad Baltijos tautos pajėgs pačios 
savo tvirta valia iškovoti savo laisvę.

Stebūit paskutiniuosius įvykius vie
tinėje ir užsienio spaudoje, gegužės 
mėnesio 1 - mosios dienos paradą 
Maskvoje, M. Gorbačiovui ir G. Bush 
norėtųsi patarti susipažinti su Vakarų 
Australijos profesoriaus Patrick 
O'Brien straipsniu apie Baltijos tau 
tas, kuris buvo atspausdintas dienraš
čio "The Australian" balandžio 24 
dieną pavadinimu: "Lithuania: sėdu

V. Vosyliaus
ced and abandoned". Gal šio pofeso- 
riaus specialisto sovietų istorijos 
klausimais patarimas padėtų spren
džiant nusiginklavimo ir visų Rytų 
Europos tautų likimo klausimus spręs
ti teisingai, nedarant mažoms ar 
didesnėms tautoms išimčių.

Elena Dainienė
IŠVYKO

Skaityti paskaitų Kauno Vytauto 
Didžiojo universitete, gegužės J 3 
dieną iš Sydnejaus į Lietuvą išvyko 
profesorius Vytautas Doniela.
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Adelaidės jaunimas susibūręs kelio
se organizacijose: tautinių šokių 
grupėje "Žilvinas", skautuose, jauni 
mo sąjungoje ir sportininkuose. Šių 
organizacijų renginiai sutraukia ir 
nuošalyje esantį lietuvišką jaunimą, 
taip pamažu jis įsijungia į lietuviško 
jaunimo eiles.

Šiuo metu veikliausi tautinių šokių 
šokėjai, kurie pastaruoju metu inten
syviai ruošiasi kelionei į Lietuvą, kur 
žada dalyvauti Vilniuje (vyksiančioje 
Dainų šventėje. į Dainų šventę vyks 
tautinių šokių grupė, sudaryta iš visų 
Australijos lietuvių tautinių šokių 
grupių. Bendros repeticijos vyksta 
Melbourne, joms vadovauja Dalia 
Antanaitienė. Iš kitose vietose esan
čių šokėjų tai pareikalauja laiko ir 
išlaidų.

Adelaidės tautinių šokių grupė 
"Žilvinas", lėšoms sutelkti, ruošia 
pietus, loterijas, renka aukas, o 
balandžio mėnesio 28 dieną Lietuvių 
namuose suruošė snbatvakarį, į kurį 
susirinko gera šimtinė. Vakarą pradė
jo Dana Baltutytė, nušviesdama 
dabartinę padėtį Lietuvoje ir vyks
tančią kovą už nepriklausomybę. 
Išeivijos lietuviai privalo visais gali
mais budais jungtis į Lietuvos laisvės 
kovą. Kunigas J. Petraitis uždegė 
žvakę, kuri simbolizavo gyvą Lietuvos 
dvasią, kurt, nors okupantų slegiama, 
nepasiduoda ir visomis išgalėmis 
priešinasi priespaudai.

Pradžioje buvo sudainuota Lietuve 
je populiari daina "Vai ko nusižven
gei?" Po to nedidelis jaunimo choras 
nuotaikingai padainavo keletą melo 

AUKOS
LIETUVOS ATSTATYMO FONDUI

$5220 G. ir Z. Mackevičiai.
$J ioo J. ir Pr. Šauliai.
$1050 A. Volkienė, A. ir V. Ramoškiai, B. Prašmutaitė, J. ir M. Venckai.
$1000 A. ir J. Kuncai, F. Gužas.
$310 D. ir 1'. Jokūbaičiai.
$300 B. ir A. Staugaičiai, Z. Pranckūnienė, N. ir K. Zdaniai, G. Brazdžionis.
$270 J. ir J. Žalkauskai.
$250 A. Galiauskienė.
$200 G. ir V. Ališauskai, L. ir K. Bartaškai, L.K.V.S. - S.A. "Ramovė", B. 

ir J. Makuliai, B. Kaminskas, J. Ūsas, D. ir H. Antanaičiai, B. 
ir V. Šeštokai.

$150 B. ir V. Vaitkui.
$120 H. Statkuvienė.
$110 R. Umbražiūnienė.

$100
J. Balbata, A. Žilinskas, J. Kriščiūnas, A. ir V. Baltrukoniai, M. ir E. 
Matulioniui, V. ir A. Ročiai, V. Vaitekūnienė, J. Rūbas, J. ir S. Tamošaičiai, A. 
ir J. Lekniai, M. Prašmutienė, J. ir S. Meiliūnai, E. ir A. Šemetai, D. ir G. 
Žemkalniai, J. Vingrienė, J. Kvietelaitis, S. Varnas, R. ir V. Aniuliai, A. 
Zubras, A. Vaičėnas, D. ir K. Lynikai, J. ir J. Jankevičiai, J. Kuncaitė, J. 
Erininienė, V. ir A. Bladzevičiai, A. Brazdžionis, M. Cameron- Venckutė, V. 
Jakutis, P. Bimba.

$70
V. Pošiūnai, V. ir A. Balnioniai.

$50
S. Ribačiausklenė, A. ir G. Ramanauskai, J. Juška, A. Ročius, R. 
Ramanauskienė. O. ir B. Beržanskai, A. Valkienė. T. Seliokienė, J. Simutienė, 
S. Oeherli, J. ir J. Valaičiai, E. Markonienė, J. Jasulaitis, D. ir P. Baltučiai, J. 
Mašanauskas, A. Kuncaitė, V. Kružienė, S. Erminas, F. Ročius, L. Vizbaras, 
G. ir B. Kymantai, P. Stiklius, O. ir J. Bratiškai, N. ir V. Šalkūnai, J. ir P. 
Mičiuliai, S. ir S. Stankūnavičiai, R. ir A. Čelnai, J. ir V. Rekešiai, R. 
Varnienė, K. Vanagas, X.T. $40
I. O'Dwyer, S. ir P. Švambariai, J. Juškevičius (Footscry), S. Lipčius, V. 
Jablonskienė, E. Šidlauskas, G. Baltutytė, R. Muciniekas.

$30
V. Sidabrą, J. Keblys, P. Kabaila, A. Vyšniauskienė.

■ $20
J. Černiauskas, E. Margan-Marganavičius, A. ir G. Karazija, B. Sadauskas, J. 
Každailienė, A. Bajoras, P. Šarkis, J. B. Ūselis, R. Jarutis, J. ir B Ozeliai.

$10 _ _ '
P. Kalpokienė, A. Rakštelis, J. Bruožis.

$5
M. Bruneizeris, L. ir A. Ramanauskai.
Dėkojame K. Lynikui padovanojus Lietuvos kunigaikščių paveikslus ir P. 
Mačiuliu! už jų įrėminimą.
ALB Melbourno Apylinkės valdyba visiems aukotojams taria nuoširdų ačiū.

Aukų rinkėja Albina Ramoškienė.

dingai skambėjusių ir maloniai sudir 
ginusių patriotinius jausmus dainų. 
Visi susirinkusieji karštais plojimais 
prašė dainuoti daugiau. Dainas paruo
šė Anita Patupienė. Salės vidurin 
pabiro gražus būrys tautiniais rūbais 
apsirengusių šokėjų, kurie pašoko 
keletą šokių. Šokėjai gražiai sukosi, 
rikiavosi ir sudarinėjo ratelius, vėl 
sklido į šonus. Šokiams vadovauja 
Vytautas Straukas. Jis kvietė visus 
subatvakario dalyvius jungtis prie 
tautinių šokių. Visi bendrai "mokė
mės" šokti. Buvo smagu, linksma ir 
malonu. Vyravo tikra subatvakario 
nuotaika. Po keleto šokių, vėl 
skambėjo dainos. Ir taip iki vėlyvo 
vakaro.

Nors dalyvių galėjo būti ir daugiau, 
bet subatvakaris praėjo gražiai. 
Džiaugėmės savo jaunimu, kuris 
parodė, kad lietuviška sąmonė juose 
dar gyva ir pilna jaunatviško entu
ziazmo. Apsilankymas Lietuvoje dar 
labiau sustiprins jų lietuviškumą. 
Todėl tenka tik džiaugtis mūsų 
jaunimo veikla ir remti ją savo 
apsilankymais ir aukomis. Juose plaka 
mūsų lietuviškos širdies dalis.

VB
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SUDIE, EMILIJA NORI SUSIRASINETI
Apžvelgiant žmogaus nueitą kelią, 

bandant suprasti kodėl jis buvo toks, o 
ne kitoks, ieškoma kelrodžių ir jie 
nebūtinai prasideda su pirmąja diena.

Pirmuosius kelrodžius Emilijos Ja- 
sinskaitės - Šeikienės bruožams 
suprasti randu istorijoje savo spėlioji
mais. Lietuvos 1794 metų sukilimo 
prieš rusus vadas generolas Jokūbas 
Jasinskis - kraujo linija? Tėvų 
parinktas vardas Emilija • pagerbiant 
1831 metų sukilimo didvyre Emiliją 
Pliateryte? Gimimo vieta, Kražių 
valsčius, jau nebe spėliojimas. Masyvi 
bažnyčia, kurią nuo uždarymo krauju 
ir gyvybėmis gynė Kražių apylinkės 
gyventojai, stovi ten, jos gimtinėje. 
Stovi ne tik kaip apginti Viešpaties 
namai, bet ir kaip kovos už žmonių 
teises simbolis. Gimimo laikas irgi ne 
spėliojimas- tai atsistatančios Lietu
vos pirmasis dešimtmetis. Tėvas 
žemaitis, motina suvalkietė. Vaikystė 
ir jaunystė išgyventos Žemaitijoje, 
gimnaziją baigiant Raseiniuose, prie 
Dubysos.

Šie kelrodžiai, manau, turėjo reikš
mės išsivysčiusiems būdo bruožams - 
pareigingumui, nuomonės tvirtumui, 
nesvyravimui,. darbštumui. Kartu ir 
meilės savo tėvynei, meilės artimui, 
tolerancijai, tačiau netoleruojant to, 
kas žeidė žmogiškumo principus. 
Kartą kažkam Lietuvių klube renkant 
parašus peticijai, kurioje buvo protes 
tuojama dėl vietnamiečių Įsileidimo j 
Australiją, ji griežtai pasmerkė tą 
peticiją, klausdama parašų rinkėjo 
paaiškinti kur yra peticijos organiza
torių krikščioniškoji meilė? Priimdavo 
ji tačiau kiekvieną žmogų toki, koks 
jis yra, bet pergyvendavo kartais 
bendruomenėje pasireiškianti skaldy 
mąsi ar šmeižimus. Ilgai išklausydavo 
kitus, prieš pasakydama savo nuomo 
nę, kurios tada jau lengvai nekeisda- 
vo. Linas, Emilijos sūnus sako, kad 
mama dažniausiai būdavo teisi savo 
sprendimuose. Turbūt todėl, kad jų 
nedarydavo gerai neapgalvojusi. Ką 
nors pasižadėjusi atlikti, visada, 
suprasdama atsakomybę, ištesėdavo. 
Pasižadėti ir įsipareigoti nebijojo. 
"Kas nors turi padaryti", neretai 
girdėjome ją sakant. 0 jei nepasaky 
davo jai kartais ačiū už darbų, ji 
nesijaudindavo. Žinojo, kad didžiau
sias atlyginimas yra paties žmogaus 
pasitenkinimas, kad darbas atliktas 
geriausiai pagal savo jėgas. Tą ji 
visada atsiekdavo.

Po Maironio vardo gimnazijos Ra
seiniuose baigimo, Emilija 1941 metais 
jstojo i Vytauto Didžiojo universitetą 
Kaune studijuoti farmaciją, bet 1944 
metais studijos nutrūko pasitraukiant 
i Vokietiją. Ištekėjusi už Broniaus 
Žiedo, Vokietijoje sulaukė sūnaus 
Šarūno Ir Rūtos, i Australiją atvyko 
1949 metais. Antrą kartą ištekėjusi už 
Alberto Šeikio susilaukė sunaus Lino. 
Jį daug kas vadindavome Lietuvių 
namų vaiku,, nes tada tas pipiras 
visada ten maišydavosi ir stebino visus 
savo gražia lietuvių kalba. Maišyda
vosi jis ten, galima sakyti, laikydama
sis motinos Emilijos sijono, kuri 
nuolatos ten ką nors dirbo.

Dirbo ji ten nuo pat tų namų 
Įkūrimo - Ir plytas valydama, ir maistų 
talkininkams ruošdama. Dainos Sam 
būryje išdainavo trisdešimt penkerius 
metus. Ir balsas nepavargo, kol liga 
neįveikė, nei pareigų neatsisakė, kai 
keletą metų teko būti Sambūrio 
valdybos sekretore. Nebuvo galima 
apseiti be Emilijos ir Įsikūrus moterų 
sekstetui. Trūksta mums jos nutruku
sios dainos.

Matėme Ją Apylinkės valdybose,

Lietuvių Dienų rengime, bendradar 
biavo lietuviškose radijo laidose, pati 
paruošusi ir pravedusi eilę programų. 
Daug padėjo Albertui Šelkiui, ruošiant 
inscenizavimus, minėjimus, kultūrines 
popietes. Prisimename Ją ne kartą ir 
deklamavusią. Teatro scenoje ją 
matė, ar teisingiau girdėjo, ne vienas 
vaidintojas, nes jai yra tekęs ir 
"suflerės" darbas.

Kas gi, jei ne Emilija pradėjo 
organizuoti šalpą Sibiro tremtiniams 
Melbourne. Ji atgaivino ir perkėlė 1 
Melbourną, prieš tai eilę metų 
sėkmingai veikusių Adelaidėje, Vil
niaus Universiteto Mokslinės Biblio
tekos Bičiulių Draugiją. Matome šioje 
jos veikloje nenutrūkstančią artimo 
meilės ir pagalbos gijų. Toji gija ją 
tvirčiausiai buvo surišusi su Melbour
ne Moterų Socialinės Globos Draugi
ja, kuriai dešimti metų ji pirmininka
vo. Emilija matė, kad yra tautiečių, 
kuriuos pamiršo bendruomenė, matė, 
kad yra žmonės, kurie susirgo, kurie 
suklupo, kurie pavargo, kurie atsidūrė 
neviltyje ir varge, kuriems reikėjo 
ištiesti ranką. Vienus reikėjo pakelti, 
kitus sustiprinti, dar kitus paguosti, 
sušelpti. Emilija ir čia su pasišventimu 
atliko savo pareigų.

Lino ir Jono klausiau, ką jie mano ar 
kų Emilija pati laikė esant jos 
didžiausiu atsiekimu, kuo ji labiausiai 
didžiavosi. Atsakymas buvo charak
teringas Emilijai Šelkienei, nes ji 
neišskyrė ir neiškėlė kurio nors vieno 
atslekimo ar veiklos momento. Ji 
didžiavosi esanti lietuvė ir žemaitė. 
Kiekviena organizacija, veikla Įver
tins Jos (dėtą darbą ir, neabejoju, 
pasakys, kad jie didžiuojasi turėję 
Emilijų Šeikienę savo vadove ar 
bendradarbe.

Dar neseniai ji svajojo vėl vykti j 
Lietuvą, ši kartų jau nepriklausomų, 
dalyvauti Dainų šventėje, bet... Išėjo 
iš mūsų tarpo Emilija, mus visus 
praturtinusi, balandžio 28 - tų. Liko 
tuštuma jos šeimai, artimiesiems. 
Mūsų bendruomenėje ji pasiliko savo 
pavyzdžiu ir inspiracija niekada 
nenuleisti rankų.

1 Tavo kapą, Emilija, pabiro ir Tavo 
motinos kapo Lietuvoje smėlis. Grižai 
namo.

G. Žemkalnis

A. t A
Gegužės 8 dieną, sulaukęs 87 metų 

amžiaus, savo namuose staiga mirė 
Kazimieras Burnelkis.

Palaidotas gegužės 16 dieną Rook
wood kapinių lietuvių skyriuje.

Dvidešimt šešių metų ištekėjusi 
moteris, augina 8 metų dvynukus: 

Virginija Vaitkevičienė, 
233026 Kaunas, Neries kran
tinė 23-37, Lietuva.

*
Dvidešimt dviejų metų vaikų 

darželio auklėtoja, baigusi pedagogi
nę muzikos mokyklų, išsituokusi, 
vaikų neturi:

Vilma Kerikienė, 233009 
Kaunas, Partizanų 18-7,

*
Dvidešimt keturių moteris ir vyras: 

Virginija Puškorienė, 235811 
Debreceno 18 64, Lietuva.

*
Trisdešimt trijų metų vyras, 27 

metų moteris, duktė Renata 7 metų, 
sūnus Romualdas 6 metų:

Orlovai, 235401 Šiauliai, 
Basanavičiaus gt. 36 -1,

Emilijos Šeikienės atminimui
Emilijos Šeikienės aminimui, vietoje 

gėlių Vilniaus universiteto bibliotekai 
aukojo:

po 25 dolerius - V. ir V. Aleknos 
(65), p. Dranginis (95), S. ir A. 
Obeliūnai;

po 20 doierių —-V. ir A. 
Biaazevičiai, L. ir K. Bartaškai (60). 
D. ir P. Baltučiai (80), G. Baltutytė, 
V. ir A. Bainioniai, L. Ališauskas, A. 
Ališauskas, V. ir G. Ališauskai (60), E. 
Mackevičienė (100). 1. O Dwyer (50), 
B. ir V. Geniai, Z. Prašmutaitė, D. ir 
G. Žemkalniai, A. ir A. Kesminai, A. 
ir G. Karazijos (84.40), A. ir A. 
Petrauskai, M. ir B. Juškos, A. 
Voikienė (40), R. Rakūnienė, J. ir S. 
Meiliūnai (40), A. ir B. Staugaičiai 
(60), L. Marganavlčienė, J. ir M. 
Venckai, E. Dainutienė, Dainos Sam
būris, J. ir J. Zaikauskai (70), B. 
Prašmutaitė (150), J. Vingrienė (40),

A. f A. Kazimierui Burneikiui
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame sūnums Rimantui, Algimantui ir 
jų šeimoms bei artimiesiems.

E. Bliokienė, 
Vingilių šeima

Mielam tėveliui, uošviui ir seneliui

A. t A. Kazimierui Burneikiui
mirus, reiškiame užuojautą sūnui Algimantui, jo žmonai Daliai ir jų 
vaikams sportininkams - Vilijai, Arūnui ir Jolitai.

Sydnejaus lietuvių sporto klubo " Kovas"
valdyba

REMKIME 
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ

FONDĄ
nes jo tikslas yra: Skatinti, remti ir puoselėti lietuvių tautinę, kultūrą, 
mokslą, švietimą, meną ir kitas lietuvių kultūrines apraiškas 
AUSTRALIJOJE
Fondą stiprinsime ir ji ugdysime, jei Įvairiomis progorrtis jam aukosime, 
stosime jo nariais ir nepamiršime jo surašydami testamentus. Tes
tamentuose reikia Įrašyti tiksliai angliškąjį Fondo pavadinimą ir adresą:

AUSTRALIAN LITHUANIAN FUNDATION INC 
44 - 50 Errol Street, North Melbourne, Vic. 3051 
Visą korespondenciją ir aukas prašome siusti adresu: 

P. O. Box 11, North Melbourne, Vic. 3051
Australijos Lietuvių Fondo Valdyba

"Musu Pastogė" Nr.20 '4990.5.21. pusi. 7

Dvidešimt devynių metų vyras, 
turintis šeimą, augina dukrą ir sūnų: 

Vytautas Slalyga, 235120 
Radviliškis, Pionierių 14-34,

Keturiasdešimt šešių metų netekė
jus mergina pageioautų susirašinėti su 
viengungiais:

Kristina Vareikaitė, 
235300 Panevėžys, Liepų 
alėja 21, Lietuva.

*
Trisdešimties metų vyras ir žmona, 

augina dvi dukreles:
Daiva ir Edmundas Poškai, 
235408 Šiauliai, Dubijos 
gt. 11-17, Lietuva.

*
Trisdešimties metų moteris, vyras 

Jonas 37 metų, sūnus Mantas 7 metų: 
Daiva Šiaučiūnienė. 235406 
Šiauliai, Architektų gt. 
I8a-51, Lietuva,

R. Pumputienė, S. Ir V. Jeršovai;
po 10 dolerių - V. Savickas, K. ir A. 

Mieldažiai, D. ir K. Lynikai, P. 
Lazutka, L. ir A. Baltrūnai, A. ir E. 
Bakaičiai, J. ir R. Dagiai, J. ir J. 
Valaičiai, R. Lipšienė, B. ir J. 
Makullai (50), H. Statkuvienė (50), V. 
Vaitiekūnienė (50), J. ir H. Pietai, B. 
ir V. Vaitkai (100), S. ir M. Eimučiai, 
Aib. Savickas, S. Savickienė, V. 
Savickas. V. ir P. Morkūnai (50), V. 
Lazauskas, V. Bosikis, O. ir J. 
Bratiškal, Guste Ramanauskienė, J. 
Grigaitienė (40), L. Milvydienė, A. 
Šimkus, M. Birietienė, V. Kružienė, T. 
Jurgėlaitienė;

po 5 dolerius - V. ir A. Bieliauskai, 
E. Marganavičius, J. Paragienė, anoni
minis, J. ir B. Tamošiūnai.

Ačiū už aukas.
V.U.M.B. Bičiuliai
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Informacija
Aukos A L B

Mūsų Pastogei
"MOŠŲ PASTOGEI” 

AUKOJO

"Bičiulė - Victoria" Vic. $50
S. Stukys N.S.W. $5
A. Valeckienė N.S.W. $5
A. Malinauskas W.A. $10

MELBOURNE
Pranešame, kad Melbourne įsteigtas 

” Lietuvai Šelpti Fondas" (Lithuanian 
Relief Fund).

Aukas šiam fondui galite įnešti į 
kiekvieną ANZ banko skyrių Austra
lijoje, įrašant banko sąskaitos numerį 

013-165-295461719.
Kviečiame paremti Lietuvą finaii 

šildai.
J. A. Mašanauskas 

"Lietuvos Šalpos Fondo" 
komiteto narys

PRANEŠIMAS
Lietyvos parlamento nariai Stasys 

Kašauskas ir Gediminas Vagnorius 
gegužės 25 d., 5.45 vai. ryte, 
Singapūro oro linijų lėktuvu SQ 221 
atvyksta į Sydnejų.

Gegužės 26 dieną, 2 vai. po pietų 
Sydnejaus Lietuvių namuose abu 
Lietuvos parlamento atstovai padarys 
pranešimus Sydnejaus lietuviams.

Vėliau S. Kašauskasir G. Vagnorius 
lankysis Canberroje ir galbūt Mel 
bourne.

ALB KRAŠTO VALDYBA

SYDNEJUJE
Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžiui 

per Sydnejaus Apylinkės vaidybą 
aukojo 50 dolerių - V. ir J. Zablockiai.

M. Zakaras
Aukų rinkėjas

Special Broadcasting Service

SBS radijo stotis 2EA ieško asmens 
lietuviškai radijo valandėlei koordi 
natoriaus, kuris dirbt ų nepilną darbo 
laiką. Apie tai būtų susitarta raštu. 
Toks asmuo turi gerai mokėti lietuvių 
ir anglų kalbas bei žinoti apie lietuvių 
bendruomenės gyvenimą.

Jeigu Jus turite patyrimo žurnalis 
tintame ar radijo darbe, susisiekite su 
radijo stotimi 2EA. Jeigu tokio 
palytimo neturite, bet galvojate, kad 
tiktumėte tokiam darbui, taip pat 
susisiekite su radijo stotimi 2EA.

Asmuo, kuris bus priimtas, koordi
nuos ir rūpinsis programų perdavimu 
lietuvių kalba, glaudžiai bendradar
biaus su radijo stoties vadovybe ir 
atliks SBS nurodymus. Galbūt radijo 
stotyje Jums teks pasimokyti, kaip 
sutvarkyti programas pagal SBS 
potvarkius.

Jeigu Jus pageidaujate gauti dau
giau informacijos, susisiekite su 
Recruitment Officer Sydnejujc darbo 
valandomis telefonu 369 8868. Galite 
pasiųsti prašymą, pažymėdami savo 
sugebėjimus adresu: Recruitment 
Officer, SBS Radio, P.O. Box 1386, 
Bondi Junction, N.S.W. 2022.

Prašymai turi būti gauti iki šių 
metų birželio 1 dienos.

Fondui "Pagalba Lietuvai" per 
Sydnejaus Apylinkės valdybą aukojo:

300 dolerių - A. ir E. Šliogeriui;
200 dolerių P. J. Čepulis;
po 100 dolerių - dr. R. 

Zakarevičius, A. ir 11. Meiliūnai, dr. J. 
ir N. Venclovai;

po 50 dolerių O. Palait.ienė, A. 
Žilys;

25 dolerius A. Juodgalvis;
po 20 dolerių V. ir J. Zablockiai.

P. Armonas, O. Meiiiūnienė. VI. 
Šneideris, J. ir E. Černiauskai;

10 dolerių • P. Zubrickas.
Viso 1.035 doleriai.
Dėkojame aukojusiems.

Sydnejaus Apylinkės 
valdyba

Birželio 3 dieną (sekmadienį). 
Lietuvių klube Bankstowne Sydnejaus 
lietuvių sporto klubas "Kovas" ruošia 

TURGŲ.
Bus rankdarbių, žaislų, pyragų 

stalai, kepsnių ir dešrelių iešminė, 
šokolado ratas, laimės šulinys jauni
mui ir vyresniems. Vyks įdomios 
varžytinės ir kitos pramogos.

Sydnejaus sportinis jaunimas pasirį- 
žęs patarnauti visiems apsilankiu
siems ir tikisi, kad jų nei raks. įėjimas 
nemokamas, bet ateikite su kišenpini
giais. Laukiame visų.

Sydnejaus sporto klubas 
"Kovas"
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SYDNEJAUS LIETUVIŲ
NAMUOSE

16-18 EAST TERRACE. BANKSTOWN. Tel. 7081414

S MO R G AS B ORD 
TREČIADIENIAIS nuo 6 iki 8 vai. p.p. 
ŠEŠTADIENIAIS nuo 1 iki 3 vai, p.p.

Klubas atidarytas
Pirmadieniais 5 V. v. - 10.30 v. v.
Antradieniais klubas uždarytas
Trečiadieniais 5 v. v. - 10.30 v. v.
Ketvirtadieniais 5 v. v. - 11.00 v. v.
Penktadieniais 4 v. v. - 12.00 v. v.
Šeštadieniais 11 v. ryto - 1.00 v.naKties
Sekmadieniais 12 v.p.p. - 10 v.v.

Pranešame Sydnejaus Lietuvių klubo narių žiniai, kad Lietuvių 
namų loterijos pelnas skiriamas Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžiui.

Suvedus visų parduotų bilietų apyskaitą, spaudoje bus paskelbta 
aukos suma.

Taip pat pranešame, kad, suprasdama dabartiną įtemptą padėtį 
Lietuvoje, klubo valdyba metinį klubo balių atšaukė. 

Birželio 3 dieną (sekmadienį), Sydnejaus sporto klubo "Kovas"

TURGUS

Geeiongo Lietuviu sąįungos klubo vaidyba kviečia į 
RUDENS

{uiiiHiiiiiiiiaiiiiiiuiiiiiiiaiuiiiiiiiHiniuiitiiiiu....... .

Maloniai kviečiame visus į Melbourne

PABALTIECIŲ KONCERTĄ
kuris įvyks gegužės mėnesio 27 dieną (sekmadienį), 3 vai. po pietų 
Estų namuose, 43 Melville Rd., West Brunswick.

Programą atliks estų, latvių ir lietuvių ir Pabaltiečjų chorai, 
įėjimas 10 dolerių, studentams 6 doleriai, vaikams iki 10 metų 

veltui. Bilietus bus galima įsigyti prie įėjimo.

Melbourne Dainos Sambūris :
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kuris įvyks gegužės mėnesio 26 dieną (šeštadienį), 7.30 valandą 
vakaro Geelongo Lietuvių namuose: 128 Douro St., North Geelong.

Baliaus pelnas skiriamas l.ietuvai remti.
Birutės Liebich programa nustebins visus, ir jaunus, ir senelius...

Muzika • Movados. Loterija kaip ir visada ■ turtinga, tik šį kartą 
skiriama Lietuvos paramai. Bufetas • kaip ir kiekvienais metais, 
pavaigysite tik už 6 dolerius. Apsirengimas pagal kiekvieno skonį, 
norintys gali savo drabužius pritaikyti prie magiškos vakaro 
nuotaikos. Gėrimus kiekvienas atsineša, kas ką mėgsta.

Nepamirškite stalus užsisakyti iš anksto, galite per imgardą 
Gaiiiuvienę telefonu 214 235, Biruti; Liebich 22.1 205. Bilieto kaina 

tik 10 dolerių vienam asmeniui.
Geeiongo Lietuvių sąjungos klubo 

valdyba

Sūkurys" ir "Daina

Sydnejaus muilinų šokių grupės "Sūkurys" ir choro "Daina 
šokių ir dainų

įvyks gegužės mėn. 27 dieną (sekamadienį), 2 vai. po pietų Sydnejaus 
Lietuvių namuose, Bankstowne.
Programoje: "Sūkurio" tautinių šokių jaunių ir veteranų šokiai ir 
dainos, choro "Daina” dainos ir dainos prie šokių.

Bilieto kaina 8 doleriai, moksleiviams ir pensininkams 6 doleriai, 
vaikams iki 14 metų veltui.

Loterijoje vertingi, praktiški fantai.
Maloniai kviečiame visus dalyvauti ir paremti dirbančius vienetus.
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