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LIETUVIAI PIKETAVO DIDŽIŲJŲ 
AMBASADAS MASKVOJE

Nors pasaulio dėmesio centre 
tebėra Persijos (lanka, Lietuvos dė
mesys buvo nukreiptas ( Maskvą, kur 
vyko, taip vadinama, 2+4 konferencija 
ir buvo pasirašytos dvi istorinės 
sutartys tarp Antrojo pasaulinio karo 
nugalėtojų ir pralaimėjusių. Jomis 
buvo siekiama simboliškai užbaigti 
karą, sutvarkyti Europos centre 
užsilikusią padalintos Vokietijos 
problemą ir užmegzti draugiškus 
santykius tarp vakarų Vokietijos ir 
Tarybų Sąjungos.

Tiesiogiai tos sutartys nei Lietuvos, 
nei kitų Baltijos valstybių neliečia, 
bet Lietuvoje jos daug kam kėlė 
susirūpinimą. Tas rūpestis ir davė 
akstiną Lietuvos ir kitų Baltijos 
respublikų atstovų pareiškimams šiuo 
klausimu. Jie buvo nukreipti į Ameri
kos ir Europos šalių vyriausybes bei 
visuomenes. Tie pareiškimai buvo 
(teikti per šių šalių ambasadas 
Maskvoje.

. -Rugsėjo 11 dieną ( Maskvą atvyko 
Lietuvos partijų delegacija, taip pat 
penkias dienas su kryžiumi iš Lietuvos 
keliavę Petras Cidzikas ir visa eilė 
visuomenės atstovų. Kelionės tikslas 
buvo pasitarimuose 2+4 dalyvaujančių 
valstybių , t. y. Rytų ir Vakarų 
Vokietijų, JAV, Anglijos, Prancūzijos 
ir TSRS, ambasadoms (teikti partijų ir 
politinių organizacijų atstovų pasira
šytą pareiškimą. Šiame pareiškime 
reikalaujama, kad rugsėjo 12 dieną 
prasidedančiame pasitarime nebūtų 
svarstomas Lietuvos ir visų Baltijos 
kraštų klausimas, nedalyvaujant šių 
valstybių (galiotiems atstovams.

Prie Maskvos miesto ribos delegaci
ją sutiko milicijos pareigūnai. Jie 
neleido kryžių nešti pėsčiomis per 
Maskvos gatves, bet sutiko padėti 
kryžių ir delegaciją nugabenti iki 
Lietuvos atstovybės Maskvoje, kuri 
yra miesto centre, visai netoli 
Kremliaus. Prie atstovybės delega
ciją sutiko nuolatinis Lietuvos atsto
vas Maskvoje Egidijus Bičkauskas. 
Apie 11.30 vai. iš Lietuvos atstovybės 
autobusų kolona pajudėjo link Vakarų 
Vokietijos ambasados. Ji, kaip visada, 
apgulta žmonių norinčių išvykti ( 
Vokietiją, tačiau piketuotojus ir 
Lietuvos partijų atstovus milicija 
praleido arčiau ambasados pastato. 
Partijų atstovai ambasados darbuoto
jams (teikė savo pareiškimą.

( Maskvą kartu su Baltijos Tarybos 
atstovais taip pat atvyko Lietuvos 
Sąjūdžio Seimo Tarybos nariai Ango- 
nita Rupšytė ir Alfonsas Vaišnoras. 
Jie taip pat platino analogišką Baltijos 
Tarybos pareiškimą. A. Rupšytė ir A. 
Vaišnoras tą pačią dieną spėjo 
apsilankyti JAV, Prancūzijos, Didžio
sios Britanijos ir Vakarų Vokietijos 
ambasadose. Angonlta Rupšytė sakė, 
kad visose ambasadose buvo pabrė
žiama, jog rugsėjo 12 dieną praside
dančioje konferencijoje 2+4 bus 

svarstomas tik Vokietijos susivieniji
mo klausimas ir nieko daugiau. 
Anglijos atstovas netgi pabrėžė, kad 
jų užsienio reikalų ministras neįgalio
tas daryti jokių susitarimų. Anglijos 
atstovas taip pat pareiškė, kad 
Baltijos šalių klausimas turėtų būti 
sprendžiamas Helsinkio proceso dery
bose.

Vokietijos ambasados darbuotojas 
Adams Lietuvos Sąjūdžio atstovams 
aiškino, kad Baltijos klausimas nėra II 
Pasaulinio karo pasekmė. Tačiau, 
atsakydamas ( klausimą, ar tai vidinis 
TSRS reikalas, atsakė, kad ne. 
Vokietijos ambasados darbuotojas 
taip pat sakęs, kad Vakarų Vokietijos 
visuomenė mažai informuota apie 
Baltijos šalių išsivadavimo Judėjimus.

Antradienio vakare, rugsėjo 11 
dieną Lietuvos Respublikos atstovy
bėje Maskvoje (vyko spaudos konfe
rencija, kurioje dalyvavo Lietuvos 
vicepremjeras Romualdas Ozolas ir 
užsienio reikalų ministras Algirdas 
Saudargas. Spaudos konferencijos te
ma: Baltijos šalių padėtis Vokietijos 
susivienijimo išvakarėse. Romualdas 
Ozolas savo Įžanginiame žodyje 
pasakė, jog prasideda nauja tarptauti
nių santykių era. Vokietijos susivie
nijimas yra II Pasaulinio karo paliktos 
problemos Išsprendimas; Baltijos šalių 
nepriklausomybė - tos pačios rūšies 
klausimas. R. Ozolo nuomone, Euro
pos sutvarkymo linija turi aiškiai eiti 
per Baltijos valstybes. Helsinkio 
procesas turi vystytis dalyvaujant 
Baltijos respublikoms ir baigtis jų 
nepriklausomybės (teisinimu. Baltijos 
valstybės atgal nesitrauks, pareiškė 
Romualdas Ozolas.

Užsienio reikalų ministras Algirdas 
Saudargas spaudos konferencijoje pa
sakė, kad po Vokietijos susivienijimo 
turėtų ateiti eilė ir Baltijos valstybių 
problemos sprendimui. Mes kantriai 
laukiame toje eilėje, gerai suprasdami 
Vokietijos susivienijimo svarbą, ta
čiau mes norime priminti pasauliui, 
kad Baltijos šalių problema išnyks tik 
tada, kai JI bus taikiai ir teisingai 
išspręsta.

Spaudos konferencijoje korespon
dentai klausė ir apie nesutarimus 
Lietuvos viduje. A. Saudargas, atsa
kydamas kalbėjo, kad Lietuvoje eg
zistuoja natūralūs nuomonių skirtu
mai, bet pagrindiniuose klausimuose 
esanti vienybė. R. Ozolas pridėjo, kad 
šios problemos priežastis yra (temptas 
darbas, kuri dirba ne angelai, o 
žmonės.

Iki vakaro užtruko ir partijų 
atstovų kelionė po didžiųjų valstybių 
ambasadas. Buvo suspėta apsilankyti 
ir TSRS užsienio reikalų ministerijoje. 
Alvydas Medallnskas, dalindamasis 
(spūdžiais pasakė, kad visose ambasa
dose buvo užtikrinta. Jog Maskvos 
susitikime Baltijos šalių klausimas 
nebus sprendžiamas. Palankiausiai

Dainų pamokos metu Sydnejaus lietuvių savaitgalio mokykloje.
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delegacija buvo priimta Prancūzijos 
ambasadoje, kurios atstovas pasakė, 
’ + 'h-aneūzlja dės visas pastangas, 
kad Baltijos atstovai dalyvautų Hel
sinkio proceso pasitarimuose.

Sekančią dieną, apie pusę vienuo
liktos ryto iš Lietuvos atstovybės 
pajudėjo procesija: Petras Cidzikas 
tęsė savo kelionę su kryžiumi. 
Procesija keliavo Kalinino prospektu 
ir pasuko prie Kremliaus rūmų. 
Milicija kelią užtvėrė tik Maniežo 
aikštėje ir paaiškino, kad ( Kremliaus 
teritoriją eiti negalima. Tada Petras 
Cidzikas ir J( lydėjusieji pasuko Gorkio 
gatve. Čia dar kartą procesiją 
sustabdė milicija Ir paprašė suvynioti 
vėliavas. Visą kelią procesiją lydėjo 
vyrukai su radijo siųstuvais, tačiau 
milicija elgėsi gana mandagiai. Mas
kviečiai tokią neįprastą eiseną stebė
jo su nuostaba. Kryžius buvo atiduo
tas Maskvoje veikiančiai katalikų 
bažnyčiai. Po to buvo atlaikytos šv. 
Mišios. *

Rugsėjo 13 dieną Vakarų Vokieti

KAZIMIERA PRUNSKIENE ATVYKSTA
Į LIETUVIŲ DIENAS AUSTRALIJOJE
č. Žemkalnis Australijos Lietuvių Dienų organizacinio komiteto vardu 

pakvietė Lietuvos Respublikos ministrę pirmininkę Kazimierą Prunskienę 
aplankyti Australiją ir atidaryti Lietuvių Dienas Melbourne. Ji mielai sutiko 
tai padaryti. Tiksli K. Prunskienės atvykimo data kol kas nėra žinoma, apie tai 
bus pranešta vėliau.

VARŠUVA
Solidarumo lyderis Lech Valensa oficialiai 

paskelbė išstatysląs savo kandidatūrą Lenkijos 
prezidento postui užimti.

L. Valensa neretai pasisakydavo, kad pribrendo 
laikas nušalinti prezidentą V. Jeruzelskj ir kitus 
komunistus užimančius aukštus postus valstybės 

•valdyme. Kardinolas J. Giemp sušaukė visų partijų 
atstovus pasitarimui prieš pirmuosius laisvus 
rinkimus ( parlamentą ir prezidento postą.

jos užsienio reikalų mlnlstrasGenscher 
ir Tarybų Sąjungos užsienio reikalų 
ininif’.t.rjm.^K ševarnadze pasirašė 
draugystės sutarti, kuri dvidešimčiai 
metų numato Vokietijos ir Tarybų 
Sąjungos santykių gaires. Ministrai 
sutartis pasirašė tik inicialais, kadan
gi po Rytų ir Vakarų Vokietijų 
susivienijimo, ją Iškilmingai pasirašys 
Tarybų Sąjungos prezidentas M. 
Gorbačiovas ir Vokietijos kancleris H. 
Kohl.

Pabaltiečlams rūpėjo ar ši sutartis 
nepakenks jų nepriklausomybės (gy
vendinimui. Paklaustas apie tai, Va
karų Vokietijos užsienio reikalų 
ministerijos atstovas Bonoje Jurgen 
Krulow pareiškė, kad Bonos sutartis 
su Maskva neturi nieko bendro su 
Baltijos valstybių ir Tarybų Sąjungos 
tarpusavio ryšiais. Jis pabrėžė, kad 
Bona nepripažjsta Baltijos valstybių 
aneksijos ir ši sutartis tos Vokietijos 
vyriausybės pozicijos nepakeičia.

(Iš Laisvosios Europos radijo laidų 
surinko ir spaudai paruošė

J. Rūbas
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LEISKIT Į TĖVYNĘ
šių laiškų negali skaityti nesijaudindamas, nes 

Jie parašyti širdies krauju.
"Aš buvęs represuotas Lietuvos pilietis, dar 

kartą kreipiuosi J aukščiausios valdžios organus. 
1946 m. Iš Šilalės gimnazijos suolo patekau į 
Stalino lagerius, kur išbuvau septynis metus, paskui 
dar vienuolika metų ištrėmime. Dabar esu 
reabilituotas. Gavęs reabilitacijos pažymą, krei
piausi 1 Aukščiausiąją Tarybą, kad galėčiau 
sugrįžti j Tėvynę, pareiškimą persiuntė | Šilalę - 
ten, kur gyvenau. Šilalės rajono savivaldybės 
valdyba pranešė, kad man išmokėta ubagiška 
kompensacija už praleistą jaunystę lageriuose ir... 
kad mane priimti į iškaitą butui gauti nėra 
galimybės.

Jeigu 1946 metais, pasiėmęs šautuvą, bučiau ėjęs 
varyti savo tautiečių i gyvulinius vagonus, 
tikriausiai seniai būčiau begyvenąs gerame bute. 
Mano keliai buvo kiti: lageriai, tremtis, paniekini
mai.

Dabar aš niekaip negaliu suprasti: nejaugi mano 
Tėvynė, 1990 m. kovo 11 d. tapusi Lietuvos 
Respublika, norinčiam sugrįžti savo piliečiui taip ir 
uždaro vartus".

ši ištrauka iš Kazio Suginto, gyvenančio 
Kazachijos Džezkazgano srities Agadyro rajono 
Akgatau gyvenvietėje, laiško. Dar vieno kreipimo
si, prašymo, maldavimo. 1 tėvynės, savosios 
nepriklausomos Lietuvos, demokratiškai Išrinktas 
valdžios Įstaigas. Juk turi suprasti, atjausti, padėti, 
nes reabilituotas - tai nekaltas, tai neteisėtai ir 
žiauriai nuskriaustas.

Tegul skaitytojas atleis, bet turime pateikti dar 
vieną citatą.

"Remiantis Jūsų reabilitavimo pažymėjimu, 
priskaičiuota ir šių metų gegužės 11 d. ...pervesta 
1 Klaipėdos taupomojo banko skyrių 4105,01 rublių 
kompensuojamo uždarbio ir kitų darbinių pajamų.

Rajono savivaldybės valdyba (rajono vykdomasis 
komitetas) jau penki metai negauna valstybinių 
kapitalinių įdėjimų gyvenamųjų namų statybai 
mieste, nors eilėse butui gauti laukia virš 500 
šeimų. Gyvenamieji namai . statomi organizacijų 
lėšomis dalinio dalyvavimo būdu. Todėl Jus (traukti 
j (skaitą buto gavimui mieste nėra galimybės".

Tai atsakymas K. Sugintui, kurt savo parašu 
patvirtino Šilalės rajono savivaldybės valdytojo 
pirmasis pavaduotojas P. Ditkus. Atsakymas tikslus 
(keturi tūkstančiai ir pabaigoje dar viena 
kapeikai), tačiau šaltas, bejausmis. Turime daug 
savų bėdų, todėl jumis ir nesirūpinsime. Tarsi 
nebūtų Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1988 m. 
gruodžio 27 d. nutarimo Nr. 368, suteikiančio 
vietinėms Taryboms teisę priimti ( eilę butui gauti 
reabilituotus asmenis, dar negrįžusius iš anksčiau 
gyvenamų vietų. Ta teisė dar kartą patvirtinta 
Butų skirstymo nuostatuose.

Bet pagal nuostatus reabilituotieji butus turi

VLIKO PIRMININKAS
K. BOBELIS IŠVYKO Į LIETUVĄ

Lietuvos Respublikos vyriausybės kviečiamas 
dr. K. Bobelis išvyko į Lietuvą.turėdamas tikslą 
susipažinti su dabartine Lietuvos būkle. Tuo 
reikalu, K. Bobelis yra numatęs pasikalbėjimus su 
vyriausybės, parlamento, politinių ir visuomeninių 
grupių atstovais.

Ta pačia proga, dr. K. Bobelis į Lietuvą veža 
Hewlett Packard Laser Jet printers Series III,
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HENRIKAS ANTANAITIS - pirmininkas - 4 
Robert st.. Nth. Balwyn, 3104 Vic., tel. 857 7248. 
GABRIELIS ŽEMKALNIS - vicepirmininkas ALD 
informacijai - 14 Chiltern Court, Doncaster East, 
3109 Vic., tel. 848 8792.

Renginių ir organizacijų/sąjungų 
suvažiavimų vadovai:

DANA BALTUTIENĖ - Kultūros dienų, Literatū
ros - dainos vakaro - 3 Waren Court. Mt. Waverley, 
3149 Vic., tel. 807 3545;
BRIGITA KARAZIJIENĖ-Jaunimo talentų pynės 
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gauti pirmieji, be eilės. Tai bene vienintelė jiems 
taikoma privilegija. Deja, gyvenime ji susiduria su 
rūsčia tikrove. Ir biurokratas jausis tvirtas - juk 
dėl vieno atvykėlio nutols galimybė gauti butą 
penkiems šimtams vietinių. Ir kas balsiausia, 
dauguma tų, eilėje esančių, asmeninio intereso 
skatinami, rems sj valdininką. Rems masė. jėga. 
Tad ar nepavirsta gyvenime ta teisė dar vienu 
tuščiaviduriu žiedu, ar ji nelieka vien graudžiu 
atodūsiu, liūdnos dainos žodžiais: "Leiskit į 
tėvynę, leiskit pas savus..."

Kazio Suginto laiškai - ne vienintelis vilties 
šauksmas. Respublikos Aukščiausioji Taryba, 
Ministrų Taryba, Lietuvos Sąjūdis gauna dešimtis 
pareiškimų, prašymų padėti sugrįžti, kiti žmonės 
nori emigruoti į SSSR. Vien tik Sąjūdžio moters, 
vaiko, šeimos teisių komisija gavo per 600 panašių 
laiškų. Didelę šūsnį laiškų turi sukaupusi 
Aukščiausiosios Tarybos Piliečių teisių ir tautybių 
reikalų komisijos sekretorė D. Balclukevičienė. 
Rašo žmonės iš Vorkutos ir Kaliningrado, 
Irkurtsko ir Komijos, Burlatljos ir Gruzijos. Iš 
Sibiro platybių, šaltojo Taimyro ir karščiu 
alsuojančios Vidurinės Azijos.

Kai kam nusišypso laimė. Štai iš Birobidžano 
atvažiavo Aleksas štėra, gimęs Šilalės rajono 
Strigalių kaime. Šilalės vadovai vėl nepanoro 
priimti savo žmogaus. Susitarta, kad ši gausi 9 
žmonių šeima apsigyvens Pakruojo urėdijoje. 
Kėdainių rajono Josvainių kolūkis žada apgyven
dinti Baltrukonių šeimą, iš Gruzijos grįžtąs 
Albertas Repšys su šeima įsikurs Utenos rajone.

Bet šie faktai tiktai gražios išimtys.
Vienetams padedame, o šimtai laukia. Pagalvo

kime, kodėl taip. Gal dėl to, kad nutarimus lengvai 
priimame, bet nenumatome jų įgyvendinimo 
mechanizmo. Nors ir esame neturtingi, bet matyt, 
labai praverstų respublikinė migracijos programa, 
paremta lėšomis, resursais. Jeigu sugebame 
sėkmingai statyti Tiumenėje, Armėnijoje ar 
Smolenske, gal pajėgtume kiekviename rajone 
suręsti po 8-12 butų namą reabilituotiems 
tremtiniams?

Estijoje įsteigtas Migracijos departamentas. Jo 
uždavinys - rengti migracijos (statymus, kaupti 
lėšas, padėti pasikeisti butais, pasirūpinti žmonių 
Įdarbinimu. Kiekviename rajone yra departamento 
atstovas, šio departamento veikla jau gana ryški. 
Prieš mėnesį mūsų Respublikos Socialinės apsaugos 
ministerijoje (kurtas Migracijos skyrius, turintis 
tris darbuotojus. Skyrius žengia dar kūdikio 
žingsnius.

Atverkime vartus grįžtantiems (tėvynę. Priimti 
savo žmones - Lietuvos Respublikos, visų jos 
piliečių garbės ir sąžinės reikalas.

Antanas Anskaitis
("Lietuvos aidas")

kurių prašė Lietuvos vyriausybė.
Reikia tikėtis, kad VLIKO pirmininkas dr. K. 

Bobelis savo vizito Lietuvoje metu geriau supras ir 
(vertins dabartinę Lietuvos padėti, kad dabar kaip 
tik laikas perduoti Lietuvai per eilę metų 
išeivijos aukotus dolerius, skirtus Nepriklausomai 
Tėvynei.

AUSTRALJOS

- LIIIEiriUVIIlŲ įdienos -
- 20 McConnell St., Kensington. 3031 Vic., tel. 376 
4581;
DALIA ANTANAITIENĖ - Tautinių šoklų šventės
- 4 Robert St., Nth. Balwyn, 3104 Vic., tel. 857 
7248;
VINCAS ALIŠAUSKAS - Dainų šventės - 27 
Clarinda St., Essendon, 3040 Vic., tel. 370 7250; 
ALGIS KARAZIJA - Teatro spektaklio - 20 
McConnell St., Kensington, 3031 Vic., tel. 376 
4581;
KĘSTUTIS LYNIKAS - Naujų metų baliaus - 20 
Botanic Drive, Doncaster, 3108 Vic., tel. 848

SUSIPAŽINKIME SU 
LIETUVOS PARLAMENTARAIS

Juozas Olekas 
Sveikatos apsaugos ministras

Gimė 1955 m. RTFSR, Krasnojarsko srities 
Moisko rajone. 1980 m. baigė Vilniaus universiteto 
Medicinos fakultetą. Gydytojas, medicinos mokslų 
kandidatas. 1980 - 1981 m. buvo Vilniaus miesto 6 
klinikinės ligoninės gydytojas. 1981 -1985 m. dirbo 
Sveikatos apsaugos ministerijos klinikos "Raudo
nasis Kryžius" gydytoju traumatologu, o 1985 - 
1990 m. - Vilniaus universiteto Gydytojų 
tobulinimosi fakulteto Mikrochirurgijos mokslinio 
tyrimo laboratorijos vyresniuoju moksliniu bendra
darbiu.

5663;
VYTAUTAS DIDELIS - Meno/ tautodailės 
parodos - 18 Creswick St., Hawthorn, 3122 Vic., 
tel. 819 2770;
RIMAS MICKUS - Sporto šventės - 27 RobenPde., 
View Bank, 3084 Vic., tel. 458 1840;
NIJOLĖ KAIRAITIENĖ - apsistojimo/nakvynlų - 
1 Sherwood Crt., East Doncaster. 3109 Vic.,, tel. 
842 3403;
RiMAs SKEIVYS - transporto/ekskursijų - 16 
Madden St., Balwyn North, 3104 Vic., tel. 857 
8211;
JONAS RUKŠĖNAS - Jaunimo sąjungos suvažiavi
mo - 26 Phoenix St., South Yarra, 3141 Vic., tel. 
241 3641;
RASA STATKUVIENĖ - Skautų rajoninės 
stovyklos - 12 Greive St., Balwyn North, 3104 
Vic., tel. 857 8502;
IEVA ARIENĖ - mokytojų suvažiavimo - 12 
Rooney St., Templestowe, 3106 Vic., tel. 850 7248; 
Kun. dr. P. DAUKNYS - Katalikų federacijos 
suvažiavimo - 18 Henry St., Kensington, 3031 
Vic., tel. 376 7355;
VLAD AS BOSIKIS - Karių ramovės suvažiavimo - 
43 McCrae Rd., Rosanna, 3084 Vic., tel. 458 1637; 
JURGIS RŪBAS - archltektų/lnžinierlų suvažia
vimo - 1 Montrose Cl., Glen Waverley, 3150 Vic., 
tel. 560 8783;
V. ŠUKEVIČIUS - Šaulių suvažiavimo - 33 
Parkville St., Burnley, 3121 Vic., tel. 429 9046.

Australijos Lietuvių Dienų komitetas kviečia 
lietuviškas organizacijas bei pavienius asmenis 
kruopščiai ruoštis šiam didingam tautiniam 
festivaliui su viltimi, kad šio komiteto pasirinktas 
Lietuvių Dienų motto "Solidarumas su Tėvyne 
Lietuva" tikrai bus pilnai (gyvendintas. Reikia 
tikėtis, kad gausaus tautiečių būrio iš užsienio ir 
Lietuvos, ypač iš Australijos dalyvavimas padarys 
šią šventę sėkminga ir atmintina.

Australijos Lietuvių Dienų.informacija
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TEATRO FESTIVALIS ČIKAGOJE
Jurgis Janušaitis

JAV lietuvių kolonijose dažnai 
vyksta Įvairiausių renginių. Vieni iš 
jų lokalinio pobūdžio, kiti, didesnieji, 
duoda progos sulėkti i būrius ir 
pademonstruoti vieną, kitą meno 
šaką.

Tarpe tokių renginių jau įsipilietlno 
ir Lietuvių Teatrų festivaliai, kurie 
rengiami dažniausiai Čikagoje kas 
ketverl, penkeri metai.

štai jau skardena žinia kad ir 
šiais metais lapkričio mėn. 16-18 
dienomis, Čikagoje, Jaunimo centre 
vyks Aštuntasis Teatro festivalis, 
žinia džiuginanti, ypač kad bus vėl 
proga i sceną išeiti dar tebeveikian
tiems Kanadoje ir Amerikoje lietu
vių teatrams.

Teatro festivalių ruošimas rikiuo
jasi 1 JA V LB Kultūros Tarybos darbų 
plotmę, šiuo metu šiai Tarybai 
vadovauja pajėgi, kultūrines apraiškas 
gerai suprantanti ir vertinanti Tary
bos pirmininkė Dalia Kučėnienė. 
Sekant Tarybos ir pačios pirmininkės 
veiklą susidaro įspūdis kad lietuviškoji 
kultūra išeivijoje turinti būti ugdoma, 
puoselėjama, sudaroma progos mūsų 
meniniams vienetams pasirodyti kuo 
dažniau ir savose kolonijose, neatsi
sakant gražaus bendradarbiavimo ir 
su Lietuvos meno vienetais, apie ką 
yra plačiai pasisakiusi ir Tarybos 
pirmininkė Dalia Kučėnienė, pati 
viešėjusi Lietuvoje ir susipažinusi su 
Lietuvos kultūriniu gyvenimu.

Taigi Aštuntasis Teatro festivalis- 
savotiška šventė Amerikoje, o taip 
pat ir teatrų vienetams, dalyvaujan 
tiems festivalyje.

Suruošti tokį renginį, tai ne 
riestainį suvalgyti. Reikia daug dirbti, 
reikia sumanių darbininkų ir ryžtingų 
teatro vienetų.

Taigi techniškiems festivalio dar
bams įveikti Kultūros Tarybos pirmi
ninkė sudarė tam tikslui ir specialų 
komitetą, kuriam vadovauti pakviesta 
talentinga aktorė ir režisierė Nijolė 
Martinaitytė, o jai talkins Vanda 
Aleknienė, Petras Aleksa, Joana 
Krutulienė, Ramunė Kubillūtė, Zig
mas Motiejus, Halina Plaušinaitlenė, 
Ona šulaitlenė, Edv.šulaltis, Audronė 
Užgirlenė ir Juozas Žygas. Kaip 
matome, darbo kolektyvas geras, visi

šiais metais Lietuvos Respublikos Jaunimo teatras lankėsi Čikagoje su 
Žemaitės dviejų dalių komedija "Trys mylimosios”. Scenoje Vanda 
Marčinskaitė (Kyverienė) ir Gediminas Girdvainis (Liudvikas).

Premijų įteikimo šventėje st. reters- 
burge. Kultūros tarybos pirmininkė 
Dalia Kučiėnlene (dešinėje), žurna
listikos premijos laureatas Jurgis 
janušaitis (kairėje), dailės premijos 
laureatas Kęstutis Zapkus pasipuošę 
medaliais po premijų įteikimo.

darbštūs žmonės, tad ir Teatro 
festivalio sėkmė, be abejo užtikri
nama.

Nedaug beturime savųjų teatrų 
Kanadoje ir JAV, o Australijos 
teatrai, atrodo, per toli, kad galėtų 
atskristi į šią šventę. 0 gal gi ir 
pagalvosite, tai būtų didelė staig
mena.

šiuo metu Teatro festivalyje daly
vauti užsiregistravo Hamiltono, Ka
nadoje teatras "Aukuras" ir festiva
lyje vaidins A. Rūko "Bubulį ir 
Dundulį". Toronto teatras "Aitvaras" 
vaidins Vytauto Alanto Aukštadvarį. 
Los Angeles dramos sambūris atvyk
sta su Birutės Pūkelevičiūtės "Žmo
nės ir beržai". Na o patys šeimininkai 
- čikagiškiai su savo jaunu Vaidilutės 
teatru pasirodys pastatydami J. Vii— 
kutaičio vieną iš seniausių veikalui 
"Amerika Pirtyje".

Kai kurie veikalai ir išeivijos 
lietuvių scenose buvo statomi, o 
dabar dar kartą šioje meno šventėje 
kartojami.

Šia proga reikia paminėti, kad Los 
Angeles dramos sambūris jau viešėjo 
Lietuvoje ir ten didesniuose miestuose 
davė Birutės Pūkelevičiūtės dramą 
"Žmonės ir beržai”. Šis veikalas 
Lietuvoje susilaukė gražaus įverti
nimo ir atliko gražią išeivijos teatrų 
reprezentacinę misiją.

Taip pat skardena žinios, kad 

Lietuvoje yra pakviesti ir vyksta 
Kanados Hamiltono "Aukuro" ir 
Toronto "Aitvaro" jungtinės pajėgos 
ir duos taip pat keletą spektaklių, o 
sugrįžę skubės ir į teatro festivalį 
Čikagoje.

Čikagoje jau ketvirtį šimtmečio 
veikia humoro teatras "Antrasis 
kaimas", kuriam sumaniai vadovauja 
prievaizda Algirdas Titus Antanaitis. 
Tačiau neteko girdėti, kad šis gerai 
veikiantis teatras jungtus! į teatro 
festivalio šventę, o vistik būtų didelis 
įnašas į šį kultūrinį renginį.

Čikaga, nors vadinama lietuvių 
sostine, dažnai didžiuojasi savo kultū
rine veikla, įdomiais renginiais, vistik 
nepajėgė sukurti ir išlaikyti pastovaus 
teatro vieneto, nors tai bandė

PASIŽVALGYMAI
Lietuvoje vieni žmonės demon

struoja už nepriklausomybę, kiti - 
prieš nepriklausomybę. Jie norėtų 
laikrodį pasukti atgal į tą metą, kada 
lietuvis prieš kiekvieną purviną oku
pantą rusą lenkė galvą. Viename 
tokiame prieš Lietuvos nepriklauso
mybę nukreiptame rusų mitinge, 
sutraukusiame apie 5000 dalyvių, 
kažkoks Valery Ivanov rėkavo, moti
nėlės Maskvos šaukėsi: "Maskva, 
išgirski mūsų pagalbos reikalaujantį 
balsą. Mūsoji Lietuvos sovietinė 
tėvynė yra pavojuje. Mus vis sunkiau 
ir sparčiau spaudžia prie žemės. Mes, 
rusai, bijom ir pykstam dėl tos baisios 
nepriklausomybės". Kad tas svetim
šalis rusas Lietuvoje pradeda jaustis 
nesaugus ir savo viltis sudeda į Rusiją, 
mes dėl to nesistebime. Bet už tai, kad 
jis, būdamas tautos, lietuvius paver
gusios, atstovas - rusas, Lietuvą 
vadina savo sovietine tėvyne, jis 
Vertas, kad jam kas nors padarytų 
storą lūpą.

Bala nematė to paiko ruso... 
Blogiau yra tas faktas, kad žinomas 
žmogus, lietuvis, geras rašytojas 
pasirodo, kaip Lietuvos nepriklauso
mybės priešas, sudėjęs viltis į Rusiją. 
Nors jis pats jaučia, kad Lietuvos 
žmonės nusigręžė nuo jo, savo 
komunistinio užkietėjimo jis nekeičia. 
Lietuvos išdavikų, maskvinių lietuvių 
komunistų suvažiavime birželio pra
džioje Juozas Baltušis, žmogus apie 
kurį čia kalbu, šitaip savo pažiūras 
reiškė: "Mums reikia suburti savo 
gretas. Nereikia užmiršti ir tų, kurie 
buvo klaidingai nuteikti ir nusekė 
paskui A. Brazauską. Suprantu, kokiu 
šunišku taku juos nuvedė. Visiškai 
aišku, kad be rusų liaudies Lietuva 
negali egzistuoti. Vyriausybė įrodė 
savo nesugebėjimą ir netgi pademon
stravo veiklą prieš Lietuvos liaudies 
laimę... Ir imkim visi mes ir padėkime 
savo liaudžiai - Lietuvos tarybinės 
socialistinės respublikos daugianacio
nalinei liaudžiai". Ta jo kalba buvusi 
transliuota per rusų kariuomenės stotį 
vadinamą "Sovietinė Lietuva". J. 
Baltūšis anksčiau yra per Maskvos 
televiziją pasakęs dvi piktas kalbas, 
nukreiptas prieš lietuvių išsilaisvini
mo iš rusų pavergimo pastangas. 
"Draugo" dienraštis šią J. Baltušio 
kalbą išspausdino juokų skyriuje. Maži 
juokai, kai talentingas žmogus pats 
save šitaip kvailai apsidergia.

"Savo rinkėjus pratinu prie minties, 
kad kitaip jau nebus, be partinių 
pjautynių negyvensime. Tai ir yra 
demokratija. Svarbu tik, kad ją lydėtų 
dvi palydovės - teisė ir kultūra. Kol 
kas šios sesutės nė iš tolo nesusieina. 
Lietuviškos demokratijos jaunas vei
das iškreiptas pykčio, akyse - 
įtarumas. Už tai ačiū senajam 

atžalyniečiai, dėjo pastangų a. a, 
aktorius Leonas Barauskas, bandyda
mas ugdyti jaunųjų teatrą. Bet po 
pirmųjų gražių prošvaisčių vėl nutil
davo, į sceną nebesugrįždavo. Teatrų 
reikalais sielojosi ir dramaturgas, 
rašytojas Anatolijus Kairys, parašęs 
eilę dramos, komedijos veikalų; tačiau 
ir šio vyro troškimai neišsipildė.

Tik paskutiniųjų metų laikotarpyje 
vėl naujų entuziastų būrelis įkūrė 
"Vaidilutės" teatrą, kuris, atrodo, bus 
patvaresnis ir jau yra gražiai užsire
komendavęs su keliais sceniniais 
veikalais.

Na, nežiūrint rūpesčių, vis tik gera, 
kad dar keletas gyvųjų teatrų sulėks į 
meno šventę - į Aštuntąjį teatro 
festivalį, Čikagoje. Sėkmės.

režimui. Jis mus tokius išugdė - 
fanatiškus kovotojus. Jis išmokė 
lojalumą iškelti aukščiau kompetenci
jos, savąją tiesą - aukščiau laisvės. 
"Kokia demokratija kalėjime?! - sako 
mano kolega, - Iš truksime, tada 
turėkite visokias ten laisves". Dabar 
susitelkime", šitaip rašo Lietuvos 
Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 
deputatas Algirdas Kumža žurnale 
"Politika" Nr.6. šį žurnalą, tarp 
kitako, leidžia savarankiškoji LKP.

Lietuvoje atsisteigla vyrų vienuo
lynai. Pranciškonai atgavo bažnyčią ir 
vienuolyną Kretingoje. Kapucinai ku
riasi Dotnuvoje. Kretingoje pranciš
konai veikė nuo XVII amžiaus 
pradžios. Nepriklausomos Lietuvos 
laikais čia jie turėjo vienuolyną, 
berniukų gimnaziją, turtingą bibliote
ką, senelių slaugymo namus, spaustu
vę, leido religinę spaudą. 1940 metais 
komunistai pranciškonų vienuolyną 
išdraskė, jų surinktus kultūros lobius 
sunaikino. Daugumas pranciškonų 
buvo išvežti į naikinimo stovyklas 
Rusijoje. Garsųjį pamokslininką ir 
buvusį vienuolyno viršininką Tėvą 
Augustiną Dirvelę, bandantį pabėgti 
iš Vorkutos stovyklos, sušaudė. Vis 
tiktai pranciškonai iškentėjo perse
kiojimus, išsilaikė pogrindyje ir dabar 
atgavo veikimo laisvę.

Lietuvos kapucinų istorija trum
pesnė. Jie įsikūrė Plungėje 1929 
metais. Pirmieji steigėjai buvo vie
nuoliai, atvykę iš Vokietijos, bet 
greitai atsirado ir lietuvių broliukų ir 
klierikų. Karui baigiantis, buvo įšven
tinti pirmieji lietuvių kapucinų kuni
gai. Du Vokietijoje, du Lietuvoje. 
Kiek anksčiau įstojo vienas kunigas. 
Plungėje išaugo kapucinų centras - 
vienuolynas, mažoji misijų seminarija, 
vėliau pavadinta gimnazija, bendra
butis berniukams, naujokynas. Kiti 
vienuolyno namai buvo įkurti Petra
šiūnuose prie Kauno, ten pastatyta 
bažnyčia ir leistas religinis žurnalas 
"Lurdas". Šiauliuose buvo įsteigtas 
kiierikatas - pradinė seminarija. Rusų 
okupacijoje visa jų veikla buvo 
panaikinta. Svetimšaliai kapucinų 
kunigai išvyko į savo kraštus, lietuviai 
kunigai dirbo parapijose. Tik garsusis 
Tėvas Stanislovas atkentėjo dešimt 
metų Intos lagerio šachtose. Dotnuva 
yra nauja kapucinų kūrimosi vieta. 
Matyt dar yra kliūčių atgauti buvusį 
centrą Plungėje ir kitas turėtas 
nuosavybes.

šios savaitės išmintingieji žodžiai: 
"Kalbėjimas mūsų neišgelbės - tai 
gali padaryti tik darbas. Sąžiningas 
darbas Lietuvos labui". Taip į veiklą 
lietuvius kviečia žurnalistas Vytautas 
Žemaitis. ,

-Simla Slmla-
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Paskutinis pasimatymas
Birutė Pečiokaitė - Adomėnienė

Kai šiek tiek atitoko, apatiją 
pakeitė nenumaidoma gėla, liko vie
nintelė mintis: kaip ji dabar, vienų 
viena? Nesitikėjo Morta sutikti Skir
mantą - bet žinoti, kad jo NĖRA ir 
NEBUS!... Iki šiol ji matydavo Juozą 
tai paliepyje, tai seklyčioje, tai 
ateinanti pro rugių lauką nuo vinkš- 
nios, jie tarsi buvo drauge. Jis buvo 
gyvas, ir tai teikė jėgų iškęsti viską. 
Kaip jai dabar?... Protas nesuvokia to, 
ką matė akys: ji NEGAI.I patikėti, 
kad Skirmantas MIRĘS!

Taip gelia kojas... Skausmas paža
dina Mortą iš sustingimo. Atsisėda, 
rankomis trina sustirusias pėdas, 
glosto blauzdas, masažuoja kelius, bet 
skaudis neatiėgsta. Kad taip jas 
sušildžius! Dabar lyg lediniame van
denyje...

Po ledinj vandeni ji braido dažnai. 
Tai nuo pirmojo tardymo, nuo Mari
jampolės Saugumo rūsių.

Keturiasdešimt aštuntųjų vasario 
antroji...

Gal todėl ji eidavo per Sabų kaimą, 
o ne tiesiai pro vinkšną, kad būtent 
čia pamatė Skirmantą pirmą kartą.

Sabų sodyboj pasala, o Mortos 
kišenėje - pogrindžio spauda. Gerai, 
kad ją uždarė virtuvėn, kad sargybinis 
užsižiopsojo pro langą ir ji viską 
sumetė ( besikūrenančią ugnį. Stribas 
per vėlai pamatė liepsnojančius po
pierius. Taip ir neprisipažino, kad 
mergiotė apmovė.

Marijampolė... Ledinis vanduo Sau
gumo rūsyje ligi pusės blauzdų, o 
kartais ir iki kelių. Jokio gulto, jokio 
suolo ar taburetės. Kameros pasieny 
geležinis griozdas hakvynei, lyg 
laktos vištoms: du metaliniai strypai 
įstrižai sienos su pora skersinių. 
Dieną ant jų nepalypėsi - sargybinis 
žiūri, draudžia, tau leista būti tik 
vandeny. O įeigu vanduo nuslūgsta - 
išlenda žiurkės. Jos ten - šeimininkės: 
drąsiai bėginėja, o kartais įsispokso 
piktomis, kaip tardytojo akimis, šios 
kaimynės balsesnės už ledinį vandenį.

Naktimis tardymas, smūgiai per 
skruostus, galvą, smūgiai i pasmakrę... 
Aplinkui taburetę bala nuo šlapių 
drabužių... iš nosies teka kraujas...

Į visus tardytojo klausimus Morta 
atsakinėjo:
- Nepažįstu.
- Nemačiau.
- Pas mus niekas neateidavo.
- Nieko nepastebėjau.
- Nežinau.
- Neteko girdėti...
- Niekada nepažinojau...

Nieko nepasakė. Ne, ne, ne!
Po vienuolikos parų paleido. Išėjusi 

į kiemą, pamatė prie vežimo kaimynę 
ir savo brolį. Ji ėjo artyn, o tie 
spoksojo į ją kaip nepažįstamą, tik kai 
užkalbino, sušuko:
- Vajėzau! Mortelė!
Paguldė ją į roges ant šiaudų, 

apkamšė gūniomis ir lėtai važiavo į 
namus. Tiktai vėliau pasakys:
- Bijojome, kad tik gyvą parvežta

me...
Mamyte (ji niekad kitaip nevadino 

motinos) žiūrėjo į ją ir tyliai verkė: 
Veidas išmargintas smūgių, lūpa 
sutinusi, plaukai sulipę, kojos pamėlu
sios, beveik juodos... Skaudėti jų 
niekada nenustojo, o dabar verte 
veria...

"Būčiau geriau prasitarus..." - 
galvoja jas sūpuodama. - Tada būtų 
užtekę penkerių, kaip Janinai..."

Tai vis dėl Skirmanto. Tada jis vėl 
buvo perėjęs sieną. Morta vylėsi jo 
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sulaukti: sugrįžo pirmą kartą, sugrįš ir 
antrąjį. Gynėsi iš paskutiniųjų, neišsi
davė nė pusė žodžio.

Kad taip apšilus, gal skausmas kiek 
atlėgtų... Reikia užmigti... Reikia 
užmigti...

Morta vėl riečiasi ant gulto, 
dangstosi kojas drabužiais, judina 
pirštus, paskui užsimerkia ir mėgina 
prisišaukti Skirmantą, bet vietoj jo - 
labai ryškus Algelio veidas.

..Pūga verčia iš kojų. Kol užkopė 
per Fredos kalną ir pasiekė Antrą 
tortą, visai sutemo. į prieangį virsta 
garų kamuoliai. Teta šūkteli:
- Vaje tu mano! Mortelė! Naktį! Ar 

atsitiko kas?!
- Kaune buvau... - Morta nusiauna 

pusbačius, purto iš jų sniegą, nusi
traukia drėgnas vilnose puskojines.
- Eik prie krosnies, vaikeli! Sušalai, 

sustipai...
- Sustipau. Porą valandų prie tilto 

stovėjau, niekas nepavežė. Ar pri
imsite nakvynės?
- Išvarysim! - apkabina pusbrolis. - 

Apšilsi ir drožk toliau!
- Jeigu palydėsi... - juokiasi Morta.
- Pro Garliavą - tai jau ne!
- O kas jau toj Garliavoj? - abejingai 

klausia ji.
- Miškinių į stribynės kiemą privežė. 

Net septynis. Ir Algelis ten guli...
- Vajėzau Marija! Man tai nepasako

jai - priekaištauja teta.
- Kad labai baisu, mama. Iš pradžių 

sušalusius suramstė prie sienos. Pus
nuogiai, kruvini. Vakarop prisigėrę 
stribai kad ims daužyt, spardyt! 
Išvartė. Vienas buvo prie tvoros 
pririštas, tas ir liko stačias.

Rytą, Mortai išeinant, pusbrolis 
patarė:
- Tik neik pasižiūrėt, bijosi. Visą 

naktį neužmigau, akyse stovėjo.
Bet Morta nuėjo, malė, kai ką 

atpažino, o Algelis, panašiai kaip 
Skirmantas, žvelgė iš po primerktų 
blakstienų...

Dar ne kartą matė Morta turgaus 
aikštėse, prie Saugumo būstinių, 
pašventoriuose numestus žuvusiuo
sius. Ką darysi - ją siuntė, ji ėjo. Matė 
juos Šilavote, Veiveriuose, Kazlų 
Rūdoje, Sasnavoj... Sprogmenų su
draskytus ar tyčia, jau mirus, sužalo
tus, pridengtus kiek ar visai nuogus, 
vyrus ir merginas... Visada būdavo 
basi. Kažkas užsitempdavo ant kojų 
savo aukų batus.

Partizanų archyvui reikėjo žuvu
siųjų vardų, pavardžių, slapyvardžių. 
Vienus ji atpažindavo, apie kitus 
išsiklausinėdavo. ši užduotis Mortai 
buvo sunkiausia iš visų: paskui 
negalėdavo miegoti, kamuodavo koš
marai, rėkdavo per miegą... Pasižadė
davo sau - viskas daugiau neisiu. Ir 
vėl ėjo.

Žuvusieji ilgai jos nepaleisdavo: tik 
sumerks akis - ir jie, vienas po kito, 
jau čia. Paskui, jau lageryje, kai ji pati 
perėjo visą Saugumo pragarą, jie 
atitolo, pasirodydavo vis rečiau.

Dabar ir Skirmantas... Dar jeigu jis 
gulėtų karste, tarp žvakių, apvilktas 
tvarkinga karininko uniforma, kurią 
taip prižiūrėjo... Gal ir jei būtų 
lengviau... O dabar tenai, kieme, 
purvinuose skuduruose...

lr vėl Abezė, ir vėl antrankiai... 
Vežama į lagerį Morta buvo viskam 
abejinga.

"Geriausia būtų numirti..." - šmė
stelėjo mintis.

Tas pats lageris, tas pats barakas, 
ta pati sekcija... Nesidairydama, kaip 

1. 4 .i . .

B. Jonušo "Lietuvos kaimo vaizdas
lunatikė, Morta eina į savo vietą Ir net 
nenustemba radusi ją neužimtą. į 
smalsius moterų žvilgsnius tiktai 
ištaria:
- Baisiai sušalau...
Ji dėkinga visoms, kad palieka ją 

ramybėje, nieko neklausinėja net ir 
tada, kai atsigulusią kamšo antklodę, 
ant kojų kloja skudurus. Tiktai 
Marytė, pamačiusi, kad Morta net ir 
vakarienės metu nepalieka savo gulto, 
atneša jos duonelę ir balandą:
- Valgyk, Mortele...
- Ne, ne... Ačiū, Maryte, nenoriu... 

Išgėriau karšto vandens.
Morta net neatsisuka i kalbančiąja. 

Marytė Pranckevičiūtė perbraukia 
ranka jai plaukus ir tyliai pasitraukia. 
Nuo šio jos prisilietimo lageris lieka 
už sąmonės ribų.

Morta šoka valsą... Kitos poros 
nutolsta, išnyksta, vien tik jiedu 
sukasi, sukasi... Skirmanto pirštai 
švelniai glaudžia Mortos liemenį. Jai 
svaigsta galva - ar nuo valso bangų, 
ar nuo Juozo šelmiško žvilgsnio iš po 
nuleistų blakstienų.

Armonika nutyla, Morta tarsi pa
bunda.
- Išeikim, - sušnabžda Skirmantas.

Rugsėjo 30 dieną, 2 vai. po pietų bus atidaryta Leekos Kraucevičiūtės - 
Gruzdėti aliejinės tapybos ir pastelės darbų paroda "Gatehouse Gallery" Pitt 
ir Maųuarie gatvių kampe, Parramatta Park, Parramatta.

Paroda veiks nuo rugsėjo 30 dienos iki spalio 14 dienos. Antradieniais ir 
penktadieniais nuo 11 vai. ryto iki 3 vai. po pietų, šeštadieniais ir 
sekmadieniais nuo 10 vai. ryto iki 4 vai. po pietų. Visi.tautiečiai maloniai 
kviečiami apsilankyti šioje parodoje.

Kelias į namus mėnesienoje... 
Juokinga dabar prisiminti Mortai, 
kokia mintis ją trikdė:

"Pabučiuos ar nepabučiuos? Ar vis 
dar neišdrįs?” Jau ir kiemelyje. Taip 
sunku išsiskirti...
- Užeisiu valandėlei... Gerai?
Morta tyliai spusteli jam pirštus, ir 

abu įeina į seklyčią.
Langas atviras. Tarsi antrindamos 

jų jausmams, svaigina alyvos.
- Išaugo gėlė... - sako jis tyliai, - ir 

pražydo... Tau ją dovanoju... Jos 
vardas - Meilė. Jeigu priimsi ją... jeigu 
paslėpsi savo širdy... ji niekad 
nenuvys...

Nedaug laimės jos gyvenime. Kad ir 
jų meilė - ar daug džiaugsmo iš jos? 
Bet šitas vakaras... šitas bučinys... Jis 
Ir dabar priverčia viską užmiršti, ir 
vėl svaigina Skirmanto lūpos... Lūpos 
to, kurio NEBĖRA...

Juozas virpančiais pirštais paglosto 
jos kasas ir iššoka pro langą.
- Labanakt, mano Gėlele! - išgirsta 

ji, ir vaikinas dingsta tamsoje. Morta 
dar ilgai stovi prie lango, jaučia 
srūvantį pavasarį...

šitaip ji užmiega savo lageriniame 
guolyje.

4



DEVYNERIUS METUS BUVAU IŠTREMTAS
Susirašinėjimas laiškais su Br. 

Burneikiu, tuometiniu Kretingos kle
bonu, užsimezgė prieš trejetą metų, 
kuomet į "Mūsų Pastogės" redakciją 
atėjo didžiulis vokas pilnas nuotraukų 
apie religinį gyvenimą Lietuvoje.

Tuo metu klebonas dar nedrįso 
atvirai rašyti, žinodamas, kad seka
mas kiekvienas žingsnis, kiekvienas 
parapijiečiams tariamas žodis. Laiške 
klebonas siūlė pasinaudoti nuotrauko
mis, abejodamas tik, ar iš viso joms 
bus lemta pasiekti Australiją.

Pirmą kartą svečiuojantis Lietuvo
je, teko susipažinti su Lietuvos 
"vartais į jūrą" - Klaipėdos miestu. 
Pažvelgus jūros link, - didžiuliai 
prekių krovimo kranai lyg gervių 
snapai, išsirikiavę eilėmis, tai pakyla, 
tai leidžiasi žemyn, iškraudami ar 
pakraudami laivus. Kiti, ramiai pakibę 
ore, ilsisi, laukdami atplaukiančių 
laivų. 0 tų laivų, kiek akys užmato...

Nuo uosto pasisukus miesto link, 
matosi bažnyčios bokštas, iš visų 
pusių apkaltas mediniais pastoliais. 
Tai Klaipėdos Taikos Karalienės 
bažnyčia, po daugelio metų sugrąžin
ta tikintiesiems. Apie ją jau daug 
rašyta. Klaipėdiškiai dar pamena jos 
šventinimą, okupanto ketinimus nu
griauti...

Lankymosi metu teko sužinoti, 
kokiomis primityviomis priemonėmis, 
pasišventusiems parapijiečiams net 
rizikuojant gyvybe, dirbama prie 
bažnyčios remonto. Vieno jų paklau
siau, gal pasakytų kur yra klebonija, 
norėčiau pasikalbėti su klebonu Br. 
Burneikiu. Sako, eik prie kitos 
bažnyčios pusės ir rasi kleboną. Nors 
daugeli kartų matytas nuotraukose, 
vos atpažinau. Plikomis rankomis 
krovė atvežtas plytas. Nusišluostęs 
rankas švarko skvernu, pasisveikino ir 
mielai sutiko papasakoti apie save ir 
apie šios bažnyčios likimą. 
V.Augustinavičius. Mielas klebone, 
žinau jums ilgus metus teko išbūti 
tremtyje, kalėjime, daug vargo iškę
sti. Matau, juk ne jaunystė, iš kur tiek 
jėgų turite?
Br. Burneikis. Kaip matote, bažnyčios 
remontas vyksta. Visi dirba nuošir
džiai ir pasišventusiai. Visur reika
linga ir mano pagalba, čia ne viskas. 
Tuo pačiu metu tenka rūpintis ir 
naujos bažnyčios statyba Klaipėdos 
priemiestyje Smiltelės gatvėje.

V. A. Bažyčios pastatymas ir jos 
atėmimas surištas su jūsų apkaltini
mais, areštu?

Br. B. Sunku viską beprisiminti, seni 
laikai. Juk davė leidimus, skyrė 
fondus, medžiagas. Valdininkai tada 
sakydavo: uostas, daug užsieniečių, 
gėda, kad nėra tikros bažnyčios. 
Statykite. Gavome pelkyną, varlės 
kurkė. Ėmėme statyti visiškai legaliai.

Klebonas Br. Burneikis (antras iš dešinės) su padėjėjais prie varpų liejyklos.

Tuometinio kunigo Br. Burneikio 
priežiūroje išlieti varpai keliami į 
Kretingos bažnyčios bokštą.
Nevogėm. Žmoneliai ateidavo, dirbo, 
pokaryje mažai kapeikų turėjo, bet 
paskutines atiduodavo. Statybai ga
vome 100 kubų miško medžiagos, 67 
tūkstančius buvome sumokėję. O kai 
baigėme statyti, liko visokių lentga
lių. žmonėms paskelbiau, kad gali 
pasiimti. Kai buvau suimtas, apkalti
no, kad išspekuliavau 100 kubinių 
metrų I

V. A. Kiek priteisė?
Br. B. Nuteisė ketveriems metams. 

Mane ir tuometinį kleboną.
V. A. Iškalėjote visus?
Br. B. Visus. Kleboną anksčiau 

paleido, parašė malonės prašymą.
V. A. O jūs kodėl nerašėt malonės 

prašymo?
Br. B. Sakiau jiems, kad nesu 

nusikaltęs, tai kaip galiu rašyti. 
Parašiau skundą į saugumą, kad 
teisingai teistų. Kai įmetė į kamerą, 
pirma mintis buvo: "Ach, kaip dabar 
pailsėsiu, šilta, grindys dažytos, 
lovelė geležinė. Bijot nėra ko, nieko 
nepavogiau, o turto aš iš viso už 300 
rublių turėjau ir tą patį areštuojant 
konfiskavo". Išbuvus savaitę, antrą 
laukiu tardymo. Pagaliau vertė pasi
rašyti, kad atsisakau praeities. Siūlė 
tarnybą Vilniuje, automobilį, butą. 
Vienutėje pasidarė visai blogai. Nei 
laikraščio, nei knygos, nei radijo.

Taip praėjo ir pusmetis saugumo 
kameroje. Galvoju nebeišlaikysiu. Su
sidariau programą, kada poterius 
kalbėti, kada sportuoti. Tas padėjo..., 
bet vis tiek, maniau, išeisiu iš proto. 
Ant sienos kabėjo taisyklės, kad 
galima skųstis, reikalauti, parašiau 
prokurorui, noriu naudingai praleisti 
laiką, išeiti liaudies universitetą. 

Surašiau sąrašą knygų: anglų kalbos, 
fizikos, chemijos, aukštosios matema
tikos, Lenino raštus.

V. A. Ir apie Leniną?
Br. B. Užrašiau, kitaip nieko 

neduotų. Po kelių dienų atsidaro 
durys - visa valdžia. Galynaitis, 
Randakevičius ir kiti, kurių nepaži
nau. Turėjau iš duonos nusilipdęs 
kryželį. Kas čia? Sakau: visi mane 
apleidot, čia mano vienintelis drau
gas. Gerai, sako, kad paprašei knygų. 
Mes nutarėme šiandien pat paleisti,
tik parašyk tris žodžius: "Atsisakau § 
praeities. Burneikis". Atsisakiau. Ne § 
praeities, rašyti. §

kaip, ar knygų pažadėjo

Laimė po poros dienų 
Petrauskas pranešė, kad 
Leidžia knygas pirkti už 

V. A. O 
duoti?

Br. B. 
viršininkas 
yra raštas,
savo pinigus. Knygų pradėjau gauti. 
Ėmiau studijuoti šachmatus. Vienas 
lošdavau su velniu: jis juodais, aš 
baltais. Kartais velnias laimėdavo, 
kartais aš. šachmatai išgelbėjo mane 
nuo beprotybės.

V. A. Kiek metų buvote kalintas?
Br. B. Devynerius metus buvau 

ištremtas.
V. A. Dar norėčiau paklausti, kada 

baigsite bažnyčios remontą?
Br. B. Bažnyčios darbai kada 

bagiasi? Niekada. Visą laiką vyksta 
kokie nors darbai, tai remontas, tai 
puošimas. Iš esmės jau pabaigėme. 
Bokštą jau pastatėme, tik aptinkuoti 
beliko, kryžių pakėlėme. Klaipėdos 
lietuviai pagaliau vėl turės bažnyčią, 
kurią okupantai buvo atėmę. Tai buvo 
ne paprastas atėmimas, bet įtūžusių 
barbarų užpuolimas, naikino viską, be 
jokios priežasties. Kažkoks sataniz
mas! Bokšto traktorius neįveikė, 
tankais nuvertė. Inventorių naikino, 
brangias gipsines stacijas sumetė 
kieme į purvyną ir specialiai trakto
riais suplūkė. Kai bažnyčia buvo 
paversta į filharmoniją, žmonės veng
davo ten lankytis.

V. A. Kiek man žinoma, bažnyčios 
pastatymui aukos buvo renkamos ir 
išeivijos lietuvių tarpe.

Br. B. Užsienio lietuvių parama 
buvo didelė paspirtis, daugumoje 
panaudota vidaus įrengimams. Auko
jusiems esame dėkingi.

Padėkojau gerbiamam Klaipėdos 
Taikos Karalienės bažnyčios klebonui 
Broniui Burneikiui už malonų pokalbį. 
Atsisveikinant klebonas pasisakė, kad 
labai norėtų atvykti į Australiją ir 
aplankyti lietuvių kolonijas. Australi
jos Lietuvių Dienų metu atvyksta § 
Telšių vyskupas Antanas Vaičius, § 
būtų tikrai gražu, jeigu kartu galėtų § 
atvykti ir kunigas Bronius Burneikis, > 
tiek daug iškentėjęs tremtyje ir ka- 
Įėjime. Jis vienintelis kunigas pašau- į 
lyje, nuliejęs varpus Kretingos ir įį 
Klaipėdos bažnyčioms, savo darbu ir 
vadovavimu prisidėjęs prie jų remonto įį 
ir naujas bažnyčios statymo Klaipėdos § 
priemiestyje Smiltelės gatvėje. §

Mačiau atstatytą Kretingos bažny- § 
čios bokštą. Bokštui reikėjo varpų. $ 
Parapijiečiai prašė rūpintis juos įsigy- 
ti. Tačiau Lietuvoje varpai nebuvo ' 
liejami. Klebonas Br. Burneikis išvyko < 
į Rytų Vokietiją ir Opolde Išmoko < 
varpus lieti. Sugrįžęs ragino parapi- įį 
jlečius rinkti varį, bronzą ir žalvarį. įį 
Apie dešimt tonų sunešė. Pasistatė įį 
liejyklą prie Darbėnų ir išliejo įį 
Kretingos bažnyčiai varpus.

Kiek tik teko kalbėtis su Kretingos 
ir Klaipėdos lietuviais tikinčiaisiais, 
visi didžiuojasi turėdami klebonu Br. 
Burneikį. šį nuostabų žmogų myli ir 
gerbia visi.

S' 
§ 
§ 
§

TRUMPAI
1S VISUR

§

Pietų Afrikos prezidentas F. W. de 
Klerk pripažino, kad Afrikos kongreso 
vicepirmininkas Nelson Mandela buvo 
teisus, kaltindamas baltuosius žudy
nių tarp besikivirčijančių negrų 
frakcijų kurstymu. Kraštutiniai deši
nieji, turį daug įtakos policijoje, bando 
neramumais krašte sustabdyti apart
heid panaikinimą.

§

Nepilnamečių jaunuolių gauja įsi
laužė į Radiacijos gydymo tyrimų 
institutą Minske ir pardavimui juodo
joje rinkoje išvogė daugybę kompiute
rio diskecių, kuriose buvo užrašytos 
černobilio katastrofos apnuodytų 
žmonių ligų istorijos. Nors vagys jau 
sugauti, bet daug svarbių duomenų 
sunaikinta.

įį Michailas Gorbačiovas kritikavo 
įį Sovietų Sąjungos ministro pirmininko 
įį Nikolajaus Ryžkovo parlamentui pri- 
§ statytą ribotą ekonominės reformos 
§ planą, kuris numato daug sričių palikti 
§ griežtoje valstybinėje kontrolėje. Vėl 

atsinaujino demonstracijos reikalau
jančios N. Ryžkovo pašalinimo iš 
vyriausybės. M. Gorbačiovas remia 
"500 dienų planą", paruoštą jo 
patarėjų ekonomikos profesorių Sta
nislovo šatalino ir Nikolajaus Petra- 
kovo. šį planą taip pat remia ir B. 
Jelcinas.

§
§

§

§

Iš Riazanės į Maskvą staiga 
atgabenti du parašiutininkų pulkai 
išgąsdino visuomenę, prisibijančią ka
rinio perversmo, kuris galėtų kilti 
karinei vadovybei kritikuojant M. 
Gorbačiovą dėl "peršvelnios" politi
kos. Kad nuraminti Maskvos gyvento
jų įtarimus, buvo paaiškinta, jog 
pulkai Maskvon buvę atgabenti Spa
lio revoliucijos parado repeticijai, bet 

§ vėl išsiųsti.

§

Irako kareiviai iš Kuveito t Saudi 
Arabiją išvarė daug Kuveito piliečių. 
Kuveito zoologijos sodo direktoriai 
skundžiasi, kad alkani kareiviai išžudė 
ir suvalgė didesnę dalį sodo žvėrių.

§

Ekonominių sankcijų vykdymą pri
žiūrinti Australijos fregata "Darvi
nas" prie įėjimo į Persų įlanką 
įspėjamaisiais šūviais patikrinimui 
sustabdė Irako tanklaivį "Al Fao", 
kuris pradžioje vis dėlto bandė 
nepaklusti signalams.

§

§

Irako kareiviai įsiveržė į prancūzų, 
belgų, olandų, kanadiečių ir kitas 
ambasadas Kuveite, tuo pažeisdami jų 
diplomatinį imunitetą ir išsivežė visą 
eilę ten prisiglaudusių asmenų.

į tokį elgesį ypatingai griežtai 
reagavo Prancūzija, po ko smarkiai 
padidino savo karinių pajėgų kontin
gentą Persų įlankos rajone ir iš 
Paryžiaus ištrėmė Irako karinius 
atstovus bei apie tuziną irakiečių, 
įtartų šnipinėjimu.

Irano valstybės religinė galva 
ajatola Ali Khomeini savo kalboje 
smarkiai puolė amerikiečius dėl jų 
karinių pajėgų koncentracijos Saudi 
Arabijoje. Jis paskelbė, kad kova prieš 
amerikiečius skaitoma "šventuoju Ka
ru".

Tačiau įvairių musulmonų kraštų 
300 religinių ekspertų susirinkusių 

įį pasitarimams priėjo nuomonės, kad 
§ Irako įvykdyta Kuveito okupacija 
§ prieštarauja musulmonų tikėjimui ir 
§ prezidento Saddam Hussein skelbia- 
§ mas "šentasis karas" neturi religinio 

V. Augustinavičius pagrincl0

§
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^SPORTAS
APSILANKĖ LIETUVOS SLIDININKAI

Tęsinys iš Nr. 37
Laisvos Lietuvos kalnų slidinėjimo 

federacijos pirmininkas Algimantas 
Kepežėnas, Pedagoginio Instituto do
centas, Biologijos mokslų kandidatas, 
be savo pamėgtojo slidinėjimo sporto, 
yra ir alpinistas. Dabar jam labai 
artimas yra Lietuvos atgimimas, 
kadangi jo tėvas ir kiti giminės buvo 
išvežti i Sibirą, o - laimingu būdu 
išlikusi su juo mama, sunkiomis 
dienomis riekutėmis pardavinėdavo 
duoną ir taip labai sunkiai augino jj. 
Australijoje labai patiko jam visas 
mūsų gyvenimas. Niekada neįsivaiz
davau, kaip jis sakė, kad pas jus būtų 
tokie kalnai ir tiek daug sniego, su 
taip puikiai (rengtomis slidinėjimo 
trasomis Ir kitais puikiais Įrengimais, 
kuo aš niekuomet iš kitų pasakojimų 
nebūčiau patikėjęs. Viskas buvo taip 
gražiai ir tvarkingai suorganizuota, 
kad tikrai aš dar tokioje žiemos 
šventėje nesu anksčiau buvęs. Patikti 
tai viskas pas jus patiko, tik man buvo 
skaudu, kai pamačiau, kad kai kurių 
tikrų lietuvių valkai nekalba lietuviš
kai. Nors šiaip tai mačiau, kad 
daugumas iš jūsų yra taip Išsiilgę 
Lietuvos ir gyvena jos rūpesčiais. Visi 
mus taip gražiai priėmė, kad dar ir 
dabar, Jau išvažiuodamas, negaliu 
atsipeikėti nuo to. Linkiu jums 
geriausios sėkmės, nepamirškite Lie
tuvos, būkite su mumis savo mintyse ir 
darbuose, kas daug jai padės kovoti su 
tais negerais žmoriėmis, kurie mus 
taip skriaudžia ir kurių tarpe yra 
nemažai ir pačių lietuvių.

Treneris Vidmantas Gineitis yra 
Lietuvos slidinėjimo vyriausias trene
ris, taip pat yra olimpinės čempionės 
V. Vencienės treneris, buvo labai 
patenkintas, kad Australijoje irgi yra 
tokia graži žiema ir tiek daug sniego 
kalnuose. To jis irgi anksčiau nežinojo 
ir nustebo radęs tokias geras sąlygas. 
Jam buvo labai malonu matyti tokius 
puikius lietuvių namus tiek Melbour
ne, tiek ir Sydnejuje, kas palaiko 
lietuvybę čia. Džiugu jam buvo 
išgirsti, kad ir jaunimas Įsijungia 1 
lietuvišką veiklą, pamažu perima 
vadovavimą, net ir su naujomis 
idėjomis, kas tikrai dar ilgai neleis 
Australijos lietuviams visiškai nutau
tėti... 1 akis, kaip pasakė treneris 
Vidmantas, - nieko blogo nejkrlto. 
Australijos gamta tai tiesiog pritren
kė mane, palikdama labai gražų 
Įspūdi. Apie lietuvių nuoširdumą tai 
nėra ir ką kalbėti. Jis buvo tiesiog 
nuostabus.

Australijos lietuviams linkiu, kad jie 
kuo dažniau apsilankytų Lietuvoje ir 
jpatlngai moraliai padėtų mūsų kraš
tui ir jaunimui. Tat lauksime jūsų 
Lietuvoje.

Svečių tarpe buvo ir dvi jaunimo 
atstovės, tai Eglė Memkevičiūtė, 
Kūno kultūros instituto antro kurso 
studentė su kalnų slidinėjimo specia
lybe. Kaip ji išsireiškė, tai buvo labai 
linksma, slidinėjo labai gerai ir 
Lietuvoje, o net Sovietų Sąjungoje 
tokių sąlygų nėra. Labiausiai Jai 
patiko po žiemos sporto šventės 
maudytis vandenyne... Šalta visai 
nebuvo, nes pagal Lietuvą, tai 
vanduo, nors ir Australijos žiemos 
metu, čia buvo normalus. Australijos 
lietuviams Ji palinkėjo ir toliau būti 
tokiems draugiškiems.
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Diana Jankutė visuomet taip malo
niai besišypsanti ir jau suradusi 
daugybę naujų draugių, su kuriomis 
taip gražiai dainavo lietuviškas dai
nas, pasaite, kad ji norėtų kuo 
greičiau su visais australiečiais susi
tikti Lietuvoje Ir būtinai tik Lietuvo
je, kai pati po kelių metų tikrai 
sugrįšiant! -atgal į tą jau mielą 
Australijos kraštą ir jo puikius 
lietuvius.

Kauno miesto slidinėjimo instrukto
rė ir atsakinga už kalnų slidinėjimą, 
taip pat ruošianti ir sportininkų 
delegacijas, Regina Kareivaitė savo 
įspūdžiams iš Australijos nusakyti net 
žodžių nerado. Be galo buvo laiminga, 
atvykusi j šį kraštą, pamačiusi šį 
kontinentą, susipažinusi su lietuviais 
ir išsivežanti labai gražius (spūdžius iš 
buvusios žiemos sporto šventės, čia 
buvo nuostabūs kalnai, puikūs (rengi
mai, kokių Lietuvoje nėra. Atsiskir
dama ji padėkojo už tą nuostabią 
šventę, kuri buvo paruošta labai 
iškilmingai ir gražiai. Jai pasibaigus, 
susirinko daug lietuvių, visi kartu 
dainavo gražias lietuviškas dainas ir 
buvo Jaučiamas tas broliškas lietuviš
kumo ryšys. Linki ji ir toliau išlaikyti 
tą tarpusavio gražią graugystę ir 
vieningumą, kuo greičiau pasimatant 
laisvoje Lietuvoje, nes Jai tikrai reikės 
ir mūsų paramos, kas palengvins 
Lietuvai tapti laisvai ir nepriklauso
mai, kaip irčla gyvenantieji tautiečiai.

Dzūkas statybos Inžinierius Alis 
Vidūnas, kurio tėvai gyveno,kaip ir 
mano, tame pačiame Leipalingio 
miestelyje, iš karto ko ne giminė man 
pasidarė. Kultivuoja jis kalnų slidinė
jimo sportą ir šioje šventėje dalyvavo 
senjorų grupėje. Tos kelios savaitės 

.čia prabėgo taip greitai, kad visų savo 
(spūdžių jis taip greitai ir Išsakyti 
nepajėgė. Buvo viskas labai puiku ir jis 
net pagalvoti anksčiau negalėjo, kad 
tokioje tolimoje šalyje kaip Australija, 
jie susiras kone antrą savo tėvynę. 
Labai jj nustebino Australijos lietuvių 
toks darnumas, jų tokia meilė savo 
protėvių žemei, jų vaikų noras 
kalbėti lietuviškai ir ta meilė tam 
kraštui iš kurio jie taip senai išvyko.

Daugkartinė Respublikos slidinėjimo 
lr biatlono čempionė, sporto meistrė 
Kazytė Strolienė.

Nors man čia ir labai patiko, pasakė 
šis malonus dzūkas, kurio vedamos 
lietuviškos dainos taip gražiai skam
bėjo išleistuvių vakaro metu Sydne- 
Jaus Lietuvių klube, tačiau man norisi 
grjžti ( Lietuvą, ir visą laiką gyventi 
ne Lietuvoje, aš jokiu būdu negalė
čiau. Atsisveikindamas linkiu Austra
lijos lietuviams geriausios asmeninės 

ii. 6 ' 2'.

Liepos mėnesio pabaigoje įTian - Sanio kalnus buvo išvykę bendros Lietuvos - 
JAV alpinistų ekspedicijos dalyviai. Ekspedicijoje dalyvavo Amerikos 
alpinistai Aleksas Bertulis, Erikas Kasiulis, Bronius Reinys, Charlie Hampson, 
australietis Edis Ragauskas ir dešimt Lietuvos alpinistų, vadovaujamų 
Dainiaus Makausko. , ...Antano Varankos nuotr.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••A
sėkmės, kad ji ir toliau duotų mums tą 
moralinę paramą, kurią jie duoda ir 
dabar.

Trenerės pedagogės Aldonos Krei- 
vienės (spūdžiai Iš viešnagės Australi
joje yra taip pat labai geri ir gražūs. 
Tiesiog nesitikėjau, pasakė ji, kad taip 
gražiai mes būtume priimti. Ir tiek 
daug sniego Australijoje, tai tikras 
stebuklas. Net ir savo broli čia sutikau 
ir buvau nuvažiavusi į Adelaidę Jo 
aplankyti. O kas nepatiktų, tai tikrai 

'nieko neradau. Linkiu jums ir toliau, 
darniai susitelkus ir su daina taip 
gražiai gyventi, ypatingai, kad jauni
mas liktų lietuviškas ir nepamirštų 
savo tėvų kalbos.

O Romas Žemaitis, pagal alfabetą 
paskutinis ir mano pasikalbėjime buvo 
paskutinis. Ir kaip nustebau, kai ilgiau 
išsikalbėjus, pasirodo, mes esame 
baigę tą pačią Kauno ketvirtąją 
"būdą-gimnaziją, tik, žinoma aš daug 
anksčiau, bet š( kartą tas nebuvo visai 
svarbu ir mes iš karto pasidarėme 
labai geri draugai, ką pašventinome su

ŠACHMATAI
Spalio mėn. 11 d. (ketvirtadieni), 7 

vai. vakare prasideda tradicinis, 
viešas Sydnejaus lietuvių šachmatų 
turnyras VI. Mikėno taurei laimėti.

Turnyras vyks aukštutinėje Lietu
vių klubo salėje ir truks devynias 
savaites. Žaidimo laikas: 40 ėjimų per 
90 minučių, jeigu per šį laiką 
nesibaigs, žaidimas pratęsiamas 14 
ėjimų per 30 minučių iki pabaigos.

Pirmos vietos laimėtojui skirta 400 
dolerių Ir VL Mikėno taurė, antros 
vietos - 200 dolerių, trečios - 100

AUSTRALIJA - SOVIETU SĄJUNGĄ
Per paskutinį dešimtmetį Australi

jos šachmatininkai padarė didžiulę 
pažangą. Dalyvaujant šachmatų olim
piadose ir aukštos klasės turnyruose, 
keletui australų šachmatininkų buvo 
pripažinti taptautinės klasės meistrų 
vardai, ian Rogers pirmasis ir 
vienintelis nusipelnė šachmatai did
meistrio titulo, žaisdamas Europos 
turnyruose.

šio mėnesio 22 dieną septyni 
šachmatininkai ir viena šachmatininkė 
stos į kovą su galingiausiais pasaulyje 
Sovietų Sąjungos žaidėjais. Žaidžia
mos partijos bus perduodamos per 
Australijos Telecom sistemą į JA.V 
kompiuterį, kuris registruos kiekvieno 
šachmatininko žaidimo eigą ir sekun
džių laiku perduos Maskvai. Visi 
Sovietų Sąjungos šachmatininkai žals 
Maskvoje. Trys australiečiai žais 
Sydnejuje, trys - Melbourne. Didmeis

geru šampano stiklu. O Australijoje, 
pasakė šis "ketvirtokas", jaučiuosi 
nuostabiai, net nepatikėjau, kad taip 
bus. Patiko tikrai viskas, ypatingai 
jūsų nuoširdumas ir jūs patys lietuviai. 
Per tą trumpą laiką net nepastebėjau 
kas man būtų nepatikę. Linkiu ir 
toliau išlikti tvirtais lietuviais Ir jokiu 
būdu nenutautėti.

Išleistuvių vakaras taip greitai 
bėgo, ypatingai kai kone visą laiką 
skambėjo lietuviškos dainos. Užsi
mezgė artimi ir draugiški tarpusavio 
ryšiai ir gaila, kad svečių lėktuvas 
turėjo Išskristi taip anksti. Paskutiniai 
rankų paspaudimai, broliški ir drau
giški atsisveikinimo bučiniai ir geros 
bei sėkmingos kelionės linkėjimai 
išlydėjo šiuos brangius svečius iš 
Lietuvos, kurie nors ir žiemos sporto 
atstovai, ( mūsų tolimosios Australijos 
lietuviškas širdis (nešė daug, daug 
lietuviškos šilumos. Tat iki pasimaty
mo jau sekančiais metais, tikimės, 
laisvoje ir nepriklausomoje Lietuvoje.

Ant. Laukaitis 

dolerių prizai.
Be to, žaidėjai bus suskirstyti ( 

grupes pagal jų (vertinimo pajėgumą 
ir laimėjusieji grupėse gaus išgravi
ruotas taures. Dovanų (teikimas vyks 
gruodžio mėn. 13 dienos vakare.

Po dovanų įteikimo bus pravestas 
žaibo turnyras.

Sydnejaus lietuviai šachmatininkai, 
nežiūrint Jų pajėgumo, kviečiami 
dalyvauti turnyre. Turnyro mokestis 
tik 30 dolerių.

S. Rimkus

tris Ian Rogers pirmoje komandos 
lentoje grumsis su Sovietų Sąjungos 
didmeistriu R. Vaganian iš Olandijos 
sostinės Amsterdamo. Spėjama, kad 
visos partijos bus sužaistos per kelias 
valandas. Ekspertai spėja, kad šio 
sutikimo pergalė gana aukštu rezul
tatu atiteks Sovietų Sąjungos šach
matininkams. v. A.
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♦ ** KUR APSISTOSIME MELBOURNE
Marco Polo, Cnr. Harker and Flemmington Rd., North

Sij® Melbourne, Vic., 3051. Pėsčiomis iki Lietuvių namų.
Telefonas: 329-1788, Merle Maunder. Telex: 31093 Marco M Pol°' Galima užsisakyti nuo 22-12-90 iki 2-1-91.

Yra pasirinkimas nuo paprasto kambario su Įprastais 
■SSįaK VVI i®' Pat08umais iki liuksusinio dviejų kambarių komplekso su 

SPA vonia.
Dviejų arba trijų lovų kambariai: (i) "Standard" $83 dienai, (ii) Executive 

$88 dienai, (iii) "Delx" $90 dienai.
Dviejų kambarių kompleksas: (i) be SPA vonios $135 dienai, (ii) su SPA 

vonia $145 dienai.
Užsisakyti patiems kiek galima anksčiau. Susimokėti prieš išvažiuojant, čia 

parodytos kainos yra sumažinamos 10% atvykusiems j ALD.
Arden Motei 15 Arden Street, North Melbourne, 3051. Pėsčiomis iki 

Lietuvių namų. Telefonas: 329-7211.
Norintiems čia apsistoti skambinti tiesiog i Arden Motei.
Dviems asmenims kambariai su patogumais ir lengvais pusryčiais kainuoja 

$60 dienai.
Parkville Park Inn. 825 Park St., Brunswick Vic., 3056. Telefonas: 387- 

8300, Jan Slokam, David Allan.
Pilnai Įrengti butai dviems žmonėms su viengubom arba dvigubom lovom. 

Kaina $68 dienai, trečias žmogus $13. Bus duota gera nuolaida užsisakant iš 
karto dešimčiai ar daugiau asmenų.

Ten Forty Motor Inn, 1040 Mt. Alexander Rd., Esendon, Vic., 3040. 
Telefonas: 379-7896.

Yra dvigubi kambariai ir butai penkiems asmenims. Kambariai po $65 
dienai. Butai po $140 dienai.

Domain, 452 Darling St. South Yarra, Vic., 3141. Telefonas: 266-3701.
Vienaviečiai kambariai su dviguba lova $56 dienai. Dviviečiai kambariai 

$62 dienai.
Interwest Property Motel, 577 Flemington Rd., North Melbourne, 3051. 

Telefonas 329-9344. Toil free: 008-333-005. Fax: 328-4870.
Puikiai įrengti kambariai su visais patogumais, (i) Kambarys dviems 

asmenims $120 dienai, (ii) Dviejų miegamųjų "suite" $220 dienai.
Visur užsisakyti reikia patiems, kiek galima anksčiau. Atsiskaitoma 

išvykstant. Nakvynių informacijos (ne užsakymų) klausimais kreiptis i Nijole 
Kairaitiene, 1 Sherwood Ct. East Doncaster, Vic,. 3129. Telefonas 842-3403.

ALD informacija.

* SKAITYTOJŲ LAIŠKAI *

Pagerbdami mirusią Lietuvos Kariuomenės kūrėją - savanorę 

A. t A Oną Šalkauskienę 
gėlių vietoje, 20 dolerių "Mūsų Pastogei" aukoja

Danutė ir Stasys Storuliai

Pagerbdami

A. t A. Vaclovą Cilviną
gėlių vietoje, 10 dolerių "Mūsų Pastogei" aukoja

Elena ir Adolfas Sručiai

• A. t A Danutei Petniūnaitei Latham 
mirus, jos motinai Veronikai, dukrai Aldonai su šeima ir sūnui 
Vytautui reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime.

Onutė ir Algis Kapočiai, 
Stasys Jankauskas

Mielos sodybietės Veronikos Petniūnienės dukrai

A. f A Danutei Latham
mirus, liūdesio valandoje užjaučiame ir kartu liūdime.

Lietuvių Sodybos gyventojai

Mielą sodybietę Veroniką Petniūnlenę, dukrai

A. f A Danutei Latham
mirus, širdingai užjaučiame ir kartu liūdime.

Sodybos patikėtinės ir
S.L.M. Socialinės Globos draugija

Gerbiamas Redaktoriau,
Ačiū A. Lukšytei už istorijos 

pamoką apie Gudiją, bet aš verčiau 
remsiuos istorikų raštais.

Mano laišku "Mūsų Pastogės" 
redaktoriui aš nenorėjau pradėti jokių 
ginčų apie gudų kilmės istoriją. 
Tenorėjau "Mūsų Pastogės" skaityto
jams priminti, kad iki sovietų okupa
cijos mes naudojome žodžius gudas, 
Gudija ir stebėjausi, kodėl dabar 
Lietuvoje, o paskutiniu laiku jau ir 
užsienyje naudojami žodžiai, kaip 
baltgudžiai, baltarusiai ir bielorusai.

A. Lukšytė gailisi (rašo, deja), kad 
nebuvo ir nėra Gudijos valstybės. Na 
tai kas? Juk buvo ir yra žemės plotas 
kur gyvena gudai ir tą kraštą mes 
vadiname Gudija. Juk iki Pirmojo 
pasaulinio karo nebuvo ir Latvijos 
valstybės, bet vis tiek ten gyvenan
čius žmones mes vadinome latviais ir 
jų žemę Latvija.

Jeigu A. Lukšytė man (rodys, kad 
jau prieškarinėje Lietuvoje mes dau
giausiai naudojome žodžius, kaip 
baltarusiai ir Baltarusija, o ne gudai ir 
Gudija, tada aš atsisakysiu nuo savo 
gudiškos "erezijos". Bet iki tol 
remsiuosi buv. Lietuvos prezidento A. 
Smetonos kalbomis, B. Kviklio knygo
mis, V. Sruogienės istorija ir Lietuvos 
enciklopedija, kur vartojami žodžiai 
gudai ir Gudija.

Beje, turbūt A. Lukšytė nėra 
žemaitė, jeigu nežino senos žemaičių 
maldos, kuria prašoma, kad Perkūnas 
nemuštų žemaičio, bet muštų gudą 
(ne baltarusį).

Kas dėl rutėnų, tai aš, kaip 

AUKOS LIETUVOS TAUTINIAM 
OLIMPINIAM KOMITETUI

Lietuvos tautiniam olimpiniam komitetui Adelaidėje aukojo:
20 dolerių - E. Bernaitienė;
po 10 dolerių - V. Dumčius, V. Skobeika.
R. Sidabro atminimui, mirties metinių proga, 20 dolerių 
aukojo B. ir J. Jonavičiai.
LTOK vardu nuoširdžiai dėkojame aukojusiems.

J. Jonavlčius - atstovas Australijoje

mažamokslis, turiu tikėti "Encyclo
paedia Britannica", kuri sako, kad tai 
nėra atskira tauta, bet yra Ukrainai, 
gyvenantieji pietvakarių Ukrainoje 
(transkarpatian obiast).

Klausimas, kaip išversti lietuvišką 
žod( Gudija (anglų kalbą nėra visiškai 
logiškas, nes jie (anglai) kiekvienai 
tautai turi savo žodi ir jie nesiverčia 
tų žodžių Iš rusų kalbos. Lygiai, kaip 
ir mes turime savo žodžius kitoms 
tautoms ar valstybėms pavadinti, 
neatsižvelgiant j tai kaip tos tautos ar 
valstybės save savo kalboje vadina. 
Mes sakome Lenkija, o ne Polska, 
Vokietija, ne Doičland, Gudija, ne 
Baltarusija ir t. t.

Gerbiamas redaktoriau, aš nesiti
kėjau, kad tas mano paprastas 
laiškelis iššauks tok( ilgą mokslišką 
pamokslą. Tad, jeigu (dėsite šį mano 
atsakymą i Jūsų laikrašti, prižadu 
Jums šiuo klausimu daugiau galvos 
nekvaršinti.

Su pagarba 
K. Pauliukėnas

Gerbiamas Redaktoriau,
Linkime jums aarouotis nenuilstant. 

Mes labai mėgstame šį puikų laikraštį 
"Mūsų Pastogė". Dar nėra nė metų 
kaip mes atvykome iš Lietuvos į JAV. 
Esame emigrantai. Mums labai artimas 
toks laikraštis.

Priimkite širdingus mūsų visų, mūsų 
ir mūsų valkų sveikinimus. Telaimina 
Jus Visagalis!

Su pagarba
Vladas ir Sofija Lapinskai

DEMONSTRACIJA SYDNEJUJE
Rugsėjo 29 dieną (šeštadienį), U vai. Sydney Square įvyks demonstracija, 

kurią organizuoja ukrainiečiai ir Pavergtų Tautų komitetas. Demonstracija 
skirta protestui prieš norimą įsteigti naują Sovietų Federaciją - 

New Soviet Federation - New Prison of Nations.
Kviečiame visus lietuvius dalyvauti šioje demonstracijoje.

Sydnejaus Apylinkės valdyba

Rugsėjo 29 dieną (šeštadienį), 2 vai. po pietų Concord RSL klube Nirranda 
St., Concord West atvyksta kalbėti RSL federalinis prezidentas brigadierlus 
Alt Garland.

Brigadierius Alf Garland,prasidėjus Lietuvos blokadai, gindamas Lietuvos 
reikalus parašė laiškus M. Gorbačiovui, G. Bush ir R. G. Hawke.

Kviečiame visus tautiečius dalyvauti šiame susitikime.
A. Kramilius

Bibliotekoje
Buvęs ilgametis VLIKO pirmininkas 

dr. J. K. Valiūnas yra išleidęs knygą 
"Serving Lithuania".

Knyga patrauklios išvaizdos, 288 
puslapių, anglų kalba, kurioje auto
rius išsamiai aprašo VLIKO darbą ir 
savo kaip pirmininko rūpesčius ir kovą 
už Lietuvos išlaisvinimą nuo Sovietų 
Sąjungos totalitaristinlo režimo ir jos 
vykdomą genocidą pavergtoje Lietu
voje.

Šiuo metu klubo biblioteka minėtą 
knygą pasiruošusi platinti Australijo
je. Ji yra labai graži dovana visiems

IEŠKO
Ieškomas Australijoje gyvenantis 

Jonas Jakumas. Lietuvoje gyveno 
Lieplaukėje, Telšių rajone. Ieško 
giminės. Rašyti: Adai Volungevičie- 
nei, Druskininkų gt. 1, Leipalingis, 
Lazdijų rajonas, Lithuania

Songaila Klemensas, sūnus Klemen
so, gim. 1920 metais. Išvyko iš 
Klaipėdos. Turėjo dvi dukras ir sūnų. 
Palaikė ryšius su broliu Krasnodaro 
krašte, ieško sesuo iš Klaipėdos. 
Rašyti: Songailaitė - Narbutienė 
Regina, d. Klemenso, Klaipėda, Poil
sio gt. 20-1, Lietuva.

NORI SUSIRASINETI 

prieteliams, australams, bibliotekoms, 
parlamentarams bei vyriausybės na
riams, o taip pat ir kiekvienam 
tautiečiui, savos knygų lentynos 
papildymui.

Norint apytikriai nustatyti kiek 
knygų būtų galima išplatinti, biblio
teka Australijos lietuvius norinčius 
įsigyti šią knygą prašo kreiptis raštu: 
Lithuanian Library, Box 205, P.O. 
Bankstown, N.S.W. 2200, arba telefo- 
nu (02) 708 1414, ar (02) 649 9062. 

Br. Stašionis 
Bibliotekos vedėjas

Devyniolikos metų studentas studi
juojantis prekybos mokslus ir besido
mintis anglų kalba norėtų susirašinėti 
su Australijos lietuvaite:

Diemantas Gudaitis,
Kaunas 233030, Kovo 11-sios gt.
104-25, Lietuva.

.-''Mūsų Pastogė" Nr.38 1990.9.24 pušį. 7
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Informacija
Aukos HQBARTE

„Mūsų Pastogei“ aukoje

GEELONGE
Pranešama, kad spalio mėn. 20 

dieną (šeštadienį), 5 vai. vakare 
Geelongo Lietuvių namuose šaukia
mas metinis Lietuvių sąjungos klubo 
narių ir rėmėjų susirinkimas sekančia 
darbotvarke:

1. Susirinkimo atidarymas; 2. Prezi
diumo kvietimas; 3. Mandatų komisi
jos rinkimai; 4. Praeitų metų visuoti
nio susirinkimo protokolo skaitymas; 
5. Pirmininko, kasininko ir revizijos 
komisijos pranešimai; 6. Pranešimų 
aptarimas ir metinės apyskaitos 
tvirtinimas; 7. Naujos valdybos rinki
mai (renkama iš penkių narių, 
įskaitant ir vicepirmininkę moterų 
reikalams. Revizijos komisija renkama 
iš trijų narių.); 8. Klausimai ir 
sumanymai; 9. Susirinkimo uždarymas.

Atkreipiame visų dėmesį, kad 
nesusirinkus narių kvorumui, numaty
tas susirinkimas prasidės paskelbtu 
laiku ir bus laikomas teisėtu.

Po susirinkimo ruošiama bendra 
karšta vakarienė, nariams sumokėju
siems nario mokestį už 1990 metus - 
nemokamai, o svečiams tik po 4 
dolerius už vieną asmenį. Gėrimais 
kiekvienas apsirūpina pagal savo 
skonį. Kviečiame visus atvykti nuro
dytu laiku. Iki malonaus pasimatymo 
susirinkime.

Geelongo Lietuvių sąjungos 
klubo valdyba

MELBOURNE
Pranešame LKV Sąjungos "Ramo

vė" Melbourne skyriaus nariams, kad 
šių metų rugsėjo mėn. 30 d. 
(sekmadienį), 2 vai. po pietų, Lietu
vių namų bendruomenės salėje šau
kiamas metinis narių susirinkimas.

Darbotvarkėje:
1. Susirinkimo atidarymas. 2. Mirusių 
narių pagerbimas. 3. Susirinkimo 
preziudimo rinkimai. 4. Mandatų 
komisijos rinkimai. 5. Praeito susirin
kimo protokolo skaitymas. 6. Valdy
bos pranešimai: ajpirmininko, b) 
Iždininko, c) revizijos komisijos. 7. 
Diskusijos dėl pranešimų ir jų 
tvirtinimas. 8. Naujos skyriaus vaidy
bos ir revizijos komisijos rinkimai. 9. 
Einamieji reikalai. 10. Susirinkimo 
uždarymas.

Narių dalyvavimas būtinas. Skelbtu 
laiku nesusirinkus reikiamam narių 
skaičiui, po pusės valandos šaukiamas 
antras susirinkimas, kurio nutarimai 
bus laikomi teisėtais, nežiūrint daly
vaujančių narių skaičiaus.

LKV Sąjungos "Ramovė" skyriaus 
valdyba 

oooocooo
Lietuvių kooperatinė kredito drau

gija "Talka" šaukia metinį susirinkimą 
š.m. rugsėjo mėn. 29 d. (šeštadienį), 3 
vai. po pietų Melbourne Lietuvių 
namuose.

Visi nariai ir susidomėjusieji kvie
čiami dalyvauti.

Valdyba

Apylinkės valdybos ruošiamas Tau
tos šventės minėjimas Robarte įvyks 
rugsėjo 29 dieną, 7 vai. vakaro.

Minėjimui pasibaigus, visi dalyviai 
bus pavaišinti kava ir pyragaičiais.

Kviečiame visus dalyvauti minėji
me, kuris vyks B. ir H. šikšnių 
namuose.

Hobarto Apylinkės valdyba

PERTHE
Metinis narių susirinkimas šaukia

mas spalio mėn. 14 d. (sekmadienį). 
Jei pavyks rasti šeimininkes, bus 
suruošti ir bendri pietūs. Tuoj po 
pamaldų, Lietuvių namuose būtų 
bendri pietūs, o po jų - susirinkimas. 
Pranešimai ir diskusijos.

Nuo šių metų liepos 1 dienos 
renkamas Lietuvių namų nario mo
kestis už 1990 - 1991 metus. Mokestį 
renka iždininkas J. čyžas.

SYDNEJUJE
PAREIŠKIMAS

Atkreipiame "Mūsų Pastogės" skai
tytojų, kurie laikraštį asmeniškai 
atsiima Lietuvių klube, dėmesį, kad į 
"Mūsų Pastogės" Nr.37 (rugsėjo 17 
dieną) laikraščius buvo įdėti įžei
džiančio turinio lapeliai su asmenų, 
išstačiusių savo kadidatūras į klubo 
valdybą, pavardžių sąrašu.

Lietuvių Bendruomenės Spaudos 
■Sąjungos valdyba pareiškia, kad šie 
lapeliai buvo įdėti be Spaudos 
Sąjungos valdybos, "Mūsų Pastogės" 
redaktoriaus bei laikraščio adminis
tracijos žinios ir sutikimo.

Apgailestaujame dėl šio įvykio. 
LB Spaudos Sąjungos 

valdyba 
040000001

Spalio 14 dieną, sekmadienį, 1.30 
vai. po pietų, Lietuvių namuose 
Bankstowne šaukiamas ALB Sydne- 
jaus Apylinkės visuotinis metinis 
susirinkimas. Numatytu laiku nesusi
rinkus kvorumui už pusės valandos 
šaukiamas kitas susirinkimas, kuris 
bus teisėtas nežiūrint susirinkusių 
skaičiaus.

SUSIRINKIMO PROGRAMOJE
1. Susirinkimo atidarymas. 2. Man

datų komisijos tvirtinimas. 3. Prezi
diumo rinkimas. 4. Praeito susirinkimo 
protokolo skaitymas. 5. Ataskaitiniai 
pranešimai: a) pirmininko, b) iždinin
ko, c) kontrolės komisijos. 6, ALB 
Tarybos atstovų rinkimai. 7. Diskusi
jos dėl pranešimų ir apyskaitų 
tvirtinimai. 8. Organizacijų ir draugi
jų veiklos pranešimai. 9. Einamieji 
reikalai. 10. Susirinkimo uždarymas.

Visi tautiečiai prašomi susirinkime 
dalyvauti ir atlikti savo garbės 
pareigas.

ALB sydnejaus Apylinkės 
valdyba.

oooooooo
Pranešame Sydnejaus ramovėnams, 

kad rugsėjo mėn. 29 dieną (šeštadie
nį), 2 vai. po pietų mažojoje Lietuvių 
namų salėje šaukiamas informacinis 
susirinkimas. Bus renkami kandidatai į
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SYDNEJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

16 - 18 EAST TERRACE, BANKSTOWN. Tel. 708 1414

Pirmadieniais
Antradieniais
Trečiadieniais
Ketvirtadieniais
Penktadieniais
Šeštadieniais
Sekmadieniais

Klubas atidarytas
5 v. v. - 10.30 v. y. 

klubas uždarytas
- 10.30 v. v.
- 11.00 v. v.
- 12.00 v. v.

5 v. v.
5 v. v.
4 v. v.

11 v. ryto
12 v. p. p.

- 1.00 nakties
- 10.00 v.

KLUBO VALGYKLA VEIKIA 
Ketvirtadieniais, penktadieniais ir šeštadieniais 

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

SMORGASBOARD
TREČIADIENIAIS nuo 6 iki 8 vai. p. p.
SESTADIENIAIS nuo 1 iki 3 vai. p. p.

Sydnejaus lietuvių savaitgalio mokykla veikia šeštadieniais nuo 
11.30 vai. ryto iki 1.30 vai. po pietų viršutinėje klubo salėje.

Primename klubo nariams, kad jau laikas susimokėti 
NARIO MOKESTĮ

už ateinančius finansinius 1990 - 1991 metus.
Metinis narių susirinkimas

SPALIO MĖN. 7 DIENĄ SEKMADIENĮ, 3 VAL. P. P.
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J
ramovėnų suvažiavimą Melbourne.

Maloniai kviečiame visus ramovė
mis dalyvauti susirinkime. Galėsite 
užsimokėti nario mokestį ir sekan
tiems metams užsisakyti žurnalą 
■"Karys".

Skyriaus vaidyba 
oooooooo

į Sydnejaus Lietuvių klubo valdybą 
sekančių metų kadencijai savo kandi
datūras išstatė asmenys, kurių pavar
dės balsavimo kortelėje surašytos 
sekančia eile:

4. Kapocienė Ona.
5. Karpavičius Jurgis.
6. Kondrackas Vincas.
7. Migus Alis.
8. Protas Kęstutis.
9. šepokas Arminas.
10. Sidaras Alfonsas.
11. Šneideris Vladas.
12. Stošius Henrikas.
13. Stirbinskas Stasys.

Metinis Sydnejaus Lietuvių klubo 
narių susirinkimas įvyks spalio mėn. 7, 
dieną (sekamadineį), 3 vai. po pietų.

1. Beįkus Jeronimas.
2. BinKis Vincas.
3. Gaidžionis Viktoras.

Prašom nepamiršti užsimokėti 
„Mūsų Pastogės“ 

prenumeratą

GALIMA APSIDRAUSTI
Atvykstant giminėms per,Maskvą iš Lietuvos, Latvijos, Estijos bei 

kitų respublikų, ligos atveju jų kelionės metu, dabar galima 
apsidrausti

kelionių biure.
Dėl informacijos skambinkite į

48 The Bnuievarde, Strathfield 2135. 
Tel. 7453333 Lie. Nr. 2TA 000 888 

Fax Nr. (02) 7453237.
Darbo dienos: nuo pirmadienio iki penktadienio 

8.45 vai. ryto iki 5.15 vai. vakaro.
Telefonu atsakome 24 valandas per parą. 

Kalbame ir rusiškai. 
Lie. Nr. 2TA000888

Mūsų Pastogė
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