
LAUK OKUPANTAI IS LIETUVOS!
ŽINGSNIS Į PRIEKĮ

Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio 
Vilniaus ir Kauno tarybos paskelbė 
pareiškimą, kuriame sveikina Lietuvos 
komunistų partijos skelbiamą siekį 
būti svarankiškai, bet atmeta jos 
valstybinio suvereniteto sampratą, t. 
y.,Lietuva Sovietų Sąjungos sudėtyje. 
Spausdiname pareiškimo tekstą.

♦**
Šiuo metu Lietuvos komunistų 

partija yra svetimos valstybės, okupa
vusios ir aneksavusios Lietuvą, parti
ja, todėl Lietuvos komunistų partijos 
centro komiteto 18 plenume išsakytas 
siekis įkurti savarankišką Lietuvos 
komunistų partiją yra sveikintinas. 
Mes esame įsitikinę, kad tik savaran
kiška Lietuvos komunistų partija gali 
būti tinkamu partneriu kitoms Lietu
vos politinėms jėgoms, atkuriant 
Lietuvos valstybinį suverenitetą.

Tačiau mums kelia abejonių Lietu
vos komunistų partijos centro komi
teto požiūris į patį valstybinį suvere- 

.■ nitetą, jo atgavimo kelius ir demokra- 
teisinę 'būsimos valstybes 

santvarką.
Pagrindiniame pranešime tvirtina

ma "Lietuva be suvereniteto - 
Lietuva be ateities". Teičiau Lietuvos 
komunistų partijos centro komiteto 
rinkimų į Sovietų Sąjungos liaudies 
deputatus platformoje kalbama apie 
"Lietuvos suverenitetą - TSRS sudė
tyje", o Lietuvos komunistų partijos 
centro komiteto 18 plenumo medžia
goje nepateikiama jokia kita siūlomo 
suvereniteto interpretacija. Mūsų 
nuomone, minėta suvereniteto sam
prata nepriimtina, kadangi ji nekalba 
apie Lietuvos valstybinį suverenitetą, 
t. y. nepriklausomybę.

Kaip siūloma atgauti Lietuvos 
suverenitetą? Atsisakoma žiūrėti į 
būsimą Lietuvą kaip į prieškarinės 
nepriklausomos Lietuvos tąsą, atsisa
koma anuliuoti 1940 metų liaudies 
seimo rinkimus ir jos priimtus doku
mentus tuo pretekstu, kad reikės 
spręsti ir 1936 metų seimo rinkimų 
teisėtumą. Nesiskaitoma su tuo faktu, 
kad 1936 metų rinkimai vyko neoku
puotoje Lietuvoje. Tuo tarpu 1940 
metų rinkimai okupuotoje Lietuvoje 
tarptautinės teisės požiūriu yra ne
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Sovietų Sąjungos susisiekimo mi
nistrui paskelbus įsakymą, kad Sovie
tų Sąjungos geležinkeliuose turi būti 
vartojama tik rusų kalba, Lietuvos 
respublikos Aukščiausioji Taryba 1989 
metų liepos 5 dieną priėmė nutarimą, 
kuriuo Sovietų Sąjungos susisiekimo 
ministro įsakymo vykdymas Lietuvos 
teritorijoje sustabdomas, kaip prieš
taraujantis Lietuvos respublikos Au
kščiausios Tarybos Prezidiumo 1989 
metų sausio mėnesio 25 dienos įsakui 

’ "Dėl Lietuvos TSR valstybinės kalbos 
vartojimo". *

Lietuvos komunistų partijos centro 

teisėti, o išrinkto seimo nutarimai 
negalioja. Tvirtinama, kad lygiagre
čiai reikės spręsti Klaipėdos ir 
Vilniaus kraštų problemas, nors jos 
nėra susijusios nei su Molotovo -
Ribbentropo sandėriu, nei su 1940 
metų liaudies seimo rinkimais ir jo 
nutarimais. Lietuvos komunistų parti
jos centro komitetas gąsdina visuo
menę ir galimu ekonominių ryšių 
trūkimu ir siūlo pirmiau sutvarkyti 
Lietuvos ekonomiką, o po to imtis 
politinių pertvarkų, tuo nukeldamos 
politinių problemų sprendimą neapi
brėžtai ateičiai. Mes įsitikinę ir 
ilgametė praktika rodo, kad Lietuvos 
ekonomiką galima sutvarkyti tik 
respublikos valstybinio suvereniteto 
sąlygomis. Mes už rinkos ekonomiką, 
kuriai esant valstybės, net ir neturė
damos naftos bei kitų strateginių 
iškasenų, yra pirmaujančių valstybių 
tarpe.*' Teigdama kitaip, Lietuvos 
komunistų partija nepasitiki Lietuvos 
žmonių darbštumu ir sugebėjimais 
” Čtetuvos komunistų partija pasisa

ko už vienpartinį socializmą, kurio 
sąlygomis greta Lietuvos komunistų 
partijos dar galės egzistuoti "visuo
meniniai judėjimai". Vienpartinė si
stema jau davė pasauliui Hitlerį, 
Staliną, Mao Tsetungą ir kitus. 
Vienpartinės sitemos pasėkoje admi
nistracinis - komandinis aparatas - 
veikiančios nomenklatūros klasė. Lie
tuvos komunistų partija neparodo, 
kaip bus demontuojama ši sistema ir ar 
bus atsisakoma nomenklatūros, o jos 
atstovams skiriamų personalinių pen
sijų bei kitų privilegijų. Nemanome, 
kad Lietuvos komunistų partija nesu
pranta, kad tik daugiapartinė sistema 
yra demokratiškos valstybės būtina 
sąlyga.

Reziumuojant galime tvirtinti, kad 
Lietuvos komunistų partijos 18 plenu
mas, nors ir padarė ženklų žingsnį į 
priekį nuo 17 plenumo nutarimų, bet 
jo siūloma Lietuvos suvereniteto 
sąmprata, keliai jam pasiekti ir 
politinė būsimos valstybės struktūra 
mums vra nepriimtini.

Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio 
Vilniaus Taryba, 1989.7.10

komiteto biuras priėmė nutarimą dėl 
visuomeninių judėjimų ir neformalių 
grupių leidinių. Numatyta paruošti 
spaudos įstatymą, kuris numatytų 
naujų leidinių steigimo ir funkciona
vimo tvarką, numatytų atsakomybę 
už jos pažeidimą. Partijos pareigūnai 
įpareigoti sekti "neformalių grupių 
spaudos publikacijas" ir atsiliepti į 
"neobjektyvią informaciją". Respub
likos vyriausybei pasiūlyta rasti 
galimybių centralizuotai skirti popie
rių visuomeninių judėjimų leidiniams.

*
Lietuvos respublikos Aukščiausioji 

Taryba liepos 4 dienos posėdyje
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priėmė įstatymą "Dėl Vytauto Di
džiojo Universiteto atkūrimo". Šia 
proga Taryba pareiškė Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenei padėką už tai, 
kad jos veikėjai yra pasiryžę prisidėti 
naujam gyvenimui prikeliant garbingą 
Vytauto Didžiojo Universitetą.*

Lietuvoje pradėjus svarstyti savo 
valiutos klausimą, "Tiesa" liepos 8 
dienos numeryje paskelbė Vytauto 
Kazakevičiaus straipsnį, kuriame 
"užsienio reikalų ministerijos spaudos 
skyriaus vedėjas" gan objektyviai 
nušviečia, jog iš prieš karą užsienyje 
deponuotų Lietuvos aukso fondų 
nieko neliko.

*
Lietuvos respublikos Aukščiausioji 

Taryba patvirtino sekančius pakeiti
mus ministrų taryboje: naujais minis
trų tarybos pirmininko pavaduotojais 
paskirti Kazimiera Prunskienė ir Jonas 
Jagminas. Žemės ūkio ministru pa
skirtas Vytautas Knašys, vidaus 
reikalų ministerijos ministru - Marijo 
nas Misiukonis.

Lietuvos Sąjūdžio Seimo Taryba 
nutarė skirti 50.000 rublių lietuvių 
tremtinių palaikų perkėlimui iš Sibiro 
į Lietuvą. Taip pat buvo pritarta 
idėjai Lietuvos miestuose įsteigti 

, apmokamus Sąjūdžio veiklos kontro
lierių etatus//?*',V-/*•. .v"

Birželio pabaigoje Varėnos rajono 
Rudnios ir Marcinkonių apylinkių 
gyventojai pastebėjo, kad rusų karei
viai kerta Marcinkonių mišką. Rud
nios gyventojų ir Varėnos žaliųjų 
pastangomis buvo išaiškinta, kad 
iškirsta apie 60 ar 70 hektarų miško 
ploto. Iš vietos gyventojų buvo 
pradėti rinkti parašai, kreiptasi į 
rajono ir respublikos vadovybę. Varė
nos karinio garnizono komisaras 
pareiškė, kad tai gynybos ministro 
įsakymas plėsti karinę - raketinę 
bazę. Varėnos rajono valdžia atsakė, 
kad tai ne jų kompetencijos reikalas ir 
1 gynybos ir karinius reikalus jie 
nesikiša. Darbai vykdomi slaptai. Yra 
kareivių aukų, kurios irgi yra nusle
piamos. Vienu metu Lietuvos miško 
niokojimo darbai buvo nutraukti, 
tačiau neseniai, nepaisant vietos 
gyventojų spaudimo, darbai buvo 
atnaujinti.

Rudnios, Marcinkonių ir Varėnos 
gyventojai prašo pagalbos. Prašo, kad 
atvažiuotų žmonės su foto aparatais 
ir filmavimo kameromis ir pagarsintų 
šį liūdną faktą.

Lietuva iš visų Pabaltijo respublikų 
savo teritorijoje mažiausiai turi miško 
ir, nežiūrint nieko, jis dar kertamas. 
Taip naikinami Lietuvos plaučiai.

Karinė bazė statoma tarp Varėnos 
ir Rudnios. ■ . ,,. .
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EKONOMINE AUTONOMIJA
Mūsų tautos drąsūs reikalavimai 

nebuvo veltui. Sovietų parlamentas 
jau nubalsavo už Lietuvos ir Estijos, o 
vėliau ir Latvijos ekonominę auto
nomiją. Spalio mėn 1 dieną tas dalykas 
bus paskelbtas (sakymu po to, kai 
specialus komitetas peržiūrės įstaty
mo projekto tekstą, ši Maskvos 
koncesija nustebino pasaulį ir, aišku, 
pradžiugino pabaltiečius.

Kad mūsų Sąjūdžio ir Aukščiausios 
Tarybos pastangos daug prisidėjo prie 
ekonominės autonomijos išsikovojimo, 
galime spręsti iš pačios parlamento 
sesijos eigos. Autonomija buvo pasiū
lyta tik Lietuvai ir Estijai, kurios jau 
buvo suplanavusios savo savarankišką 
ekonomiją ir paskelbusios, kad nuo 
sausio pradžios pradės ją įgyvendinti. 
Latvija buvo palikta nuošaly tik dėl 
to. kad ji nepasekė Estija ir Lietuva. 
Tik latvių parlamentarams pradėjus 
reikalauti tų pačių teisių ir jų 
kraštui, kaimynė buvo įtraukta į 
bendrą sąrašą. Jei ne lietuvių - estų 
spaudimas, Pabaltijo tautos nebūtų 
gavusios šios privilegijos, po kurios 
nubaisavimo vienas ukrainiečių atsto
vas pareiškė, kad jam gėda, jog 
pirmieji nebuvo ukrainiečiai.

Daug mums padėjo pats Gorbačio
vas. Tik jo įsakymu veik visas 
parlamentas pasisakė už autonomijos 
davimą Pabaltijo valstybėms. Kiek 
anksčiau, vėl Kremliaus vadas įsakė, 
kad būtų sudaryta komisija, Molotovo 
- Ribbentropo pakto ištyrimui. Kodėl 
jis taip palankus pabaltiečiams? Gal 
jis nori mus išlaisvinti? Taip nėra. 
Gorbačiovas laiko mūsų pusę dėl 
skirtingų sumetimų. Būdamas pasta
bus, jis jau mato, kad su reformų 
įgyvendinimu ilgiau delsti negalima ir, 
skubiai reikia parodyti visai imperijai, 
kad reformos gali pakelti krašto 
produkciją ir gyvenimo lygį. Pažinda
mas savo Rusiją ir kitas respublikas, 
Gorbačiovas suprato, kad Pabaltijy 
galima būtų padaryti gerą reformų 
pradžią, duodant pabaltiečiams tai, ko 
jie prašo - ekonominį savarankiškumą. 
Šis reikalas Maskvoje buvo ruošiamas 
per keletą paskutinių mėnesių. Rusų 
sostinėje patikimi šaltiniai tvirtino, 
kad šią vasarą bus sprendžiama 
Pabaltijo problema, ką jau esu minėjęs 
kitame straipsnyje lietuviškoje spau
doje. Streikai ir neramumai paskubino 
projekto svarstymą parlamente.

Šia proga Gorbačiovas buvo nau
dingas mūsų bylai, o mes jo parėmi
mui. Galima laukti, kad Kremliaus 
vadas ir toliau padės mums išgauti 
daugiau koncesijų, reikalingų sklan
džiam reformų įvedimui mūsų krašte. 
Tik dabar reikia jų reikalauti prieš 
įvedant projekto pataisymus, kurie 
bus svarstomi spalio mėn. 1 d.

Kadangi nebus leidžiama turėti 
savų pinigų, reikia išsiaiškinti, kaip 
mūsų kraštas atsiskaitys su Sovietų 
Sąjunga už jai teikiamus produktus. 
Rublis yra beveik bevertis. Jo normali 
vertė turėtų būti gal tik kokie 10 
centų amerikoniško dolerio. Reikėtų 
surasti tinkamą būdą šio sunkumo 
nugalėjimui. Gal reikėtų mūsų prekes 
ir mūsų kraštui teikiamą rusų 
medžiagą vertinti kitu būdu, pav. 
auksu, bet ne rubliais.

Reikės sustabdyti ir atvažiuojančių 
į Lietuvą spekuliantų ir svečių 
mokėjimą rubliais už perkamas pre
kes. Jie turėtų mokėti arba svetima 
tvirta valiuta, arba rublius turėtų 
pakeisti auksu Maskvos valdžia. 
Kitaip Lietuvos gamyba būtų išper
kama už beverčius rublius. Tas pats 
liečia ir lenkus, atvažiuojančius 
apsipirkti į mūsų kraštą. Jų zlotai irgi 
yra beverčiai.

Industrijai ir žemės ūkio moderni
zacijai Lietuvai truks kapitalo. Eko
nominė autonomija turi būti tokia, 
kuri garantuotų investoriams fr užsie
nio bankams Lietuvos savarankiškumą 
ekonominiuose kraštuose. Kitaip nie
kas mums neduos paskolų, nei atidarys 
fabrikus Lietuvoje. Šis rimtas argu
mentas galėtų paveikti M. Gorbačiovą 
paremti mūsų logiškus reikalavimus, 
nes iš jų bus nauda ne vien mūsų 
kraštui, bet ir pačiai Rusijai ir 
Gorbačiovo perestroikai. Mums reikia 
turėti teisę prekiauti tiesioginiai su 
užsieniu ir turėti savo prekybos 
atstovus Vakaruose. Čia jie galėtų 
išduoti vizas turistams, norintiems 
praleisti atostogas mūsų krašte. 
Turizmo industrijai yra plačios gali
mybės. Mūsų krašto gamta yra 
patraukli ir mes turime šimtus 
tūkstančius lietuviškos kilmės žmonių 
Amerikoje. Kanadoje, Australijoje ir 
Europoje. Daug kas iš jų važiuotų 
aplankyti protėvių žemę, jei nereikė
tų eiti į sovietų konsulatus ir važinėti 
per Maskvą ar Varšuvą. Trūksta 
tiesioginio oro susisiekimo su Pabal
ti ju.

Vilniaus valdžios laukia milžiniškas 
darbas: per likusius 5 mėnesius 
paruošti visų ekonominių sričių 
planus ir išgauti iš Maskvos reikalin
gas koncesijas.

Kaip bebūtų, bet ekonominė auto
nomija yra didelis šuolis į priekį. 
Tinkamai išnaudodami mes per ją 
galime prieiti prie galutinio tikslo - 
atgauti laisvę, kad ir ne iš karto, bet 
po truputį.

Ekonominė autonomija ne tik neuž
kerta kelio į laisvę, bet bus jai tvirtas 
pamatas. Tuo tarpu galima ir reikia 
reikalauti Molotovo - Ribbentropo 
pakto panaikinimo, karo prievolės 
atlikimo savame krašte ar bent 
Pabaltijy, laisvos spaudos (įskaitant 
užsienio spaudą), sustabdyti slavų 
plitimą į Pabaltijį, pašto suvaržymų 
panaikinimo. Lietuvos dalyvavimo 
Olimpiadose ir nuo Maskvos priklau
sančios sunkiosios industrijos sumo- 
derninimo, kad ji nustotų teršusi 
Lietuvos orą, vandenį ir žemę. Čia 
neturime pamiršti Tilžės ir Karaliau
čiaus fabrikų, kurie teršia Nemuną, 
Kuršių marias ir Baltijos jūrą.

Kiek mes pasinaudosime susidariu
sia nauja padėtimi, priklasys ne vien 
nuo autonomijos laipsnio, bet ir nuo 
mūsų tautos sumanumo, darbštumo ir, 
kodėl nepridėti, politinio apdairumo

Dr. Jonas Kunca

— Niekad nežinojau, kas yra 
tikra laimė, kol buvau nevedęs, 
o paskui buvo per vėlu.

JAUNIMO SUVAŽIAVIMAS
Vasario 16-sios gimnazijoje, V. Vokietijoje

Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos 
ir Lietuvos jaunimo sąskrydis įvyko 
liepos 5-10 dienomis Vasario 16 - 
sios gimnazijos patalpose. Sąskrydyje 
dalyvavo 20 atstovų iš Lietuvos ir 26 
išeivijos jaunimo atstovai, o taip pat 
apie 25 svečiai - stebėtojai. Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės valdybai at
stovavo vicepirmininkė Gabija Pe
trauskienė. Tai pirmas tokio pobūdžio

Gabija Petrauskienė atstovavusi Pa
saulio Lietuvių Bendruomenę.

susiėjimas, kuris davė puikią progą 
vieniems kitus arčiau pažinti, už
megzti kontaktus ateičiai bei sudaryti 
bendrų projektų planus. Dėmesys 
skirtas dviem veiklos sritims: politinei 
ir kultūrinei. Pirmąjį sąskrydžio pra
nešimą " Išeivijos jaunoji karta. Istori
nė apžvalga" padarė Lietuvių infor
macijos centro darbuotojas Viktoras 
Nakas. Savo pranešime jis papasakojo 
apie svarbiausius išeivijos jaunimo 
bruožus, pasaulėžiūrą bei tą aplinką, 
kurioje jie augo, veikė ir brendo, apie 
didžiulį nutautėjimo ir susiliejimo su 
aplinka kurioje gyvena pavojų, lietu
vybės išsaugojimo būtinumą ir galimy
bes.

Sąskrydžio metu padaryta eilė 
principinių nutarimų, kurie skelbiami

SUSI TI KI MAS 
AMERIKOS AMBASADOJE

Šių metų liepos 10 dieną Maskvoje 
Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Sei
mo Tarybos nariai V. Antanaitis, A. 
Buračas, V. Čepaitis, B. Genzelis, R. 
Gudaitis, M. Laurinkus, R. Ozolas, K. 
Motieka, K. Uoka Jungtinių Amerikos 
Valstybių ambasadoje susitiko su 
ypatinguoju įgaliotu pasiuntiniu So
vietų Sąjungoje Dž. Metloku. Sąjūdžio 
vadovai pasiuntinį informavo apie 
Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio 
struktūrą, tikslus ir uždavinius, apie 
poveikį respublikos visuomeniniam 
gyvenimui, Sąjūdžio deputatų veiklą 
Lietuvos ir Sovietų Sąjungos Aukš
čiausiose Tarybose. Pasiuntinys Dž. 
Metlokas apibūdino Jungtinių Ameri
kos Valstybių vykdomos Baltijos šalių 
okupacijos nepripažinimo politikos 
tradicijas, visuotinį susidomėjimą Bal
tijos šalių judėjimais, akcentavo tai, 
kad Jungtinės Amerikos Valstybės 
buvo ir bus už laisvą tautų apsispren
dimą. Pasiuntinys su susidomėjimu ir 
įdomumu išklausė pasiūlymų ieškoti, 
naują politinę situaciją apibūdininčių, 
tačiau nepripažinimo politikos nekei- 
čiančių, bendravimo formų. Buvo 
kalbama apie galimybes skatinti 
bendrų su Jungtinių Amerikos Valsty
bių verslo žmonėmis firmų kūrimą, 

šiame bendrame laiške. Konkretūs 
projektai nebuvo išdalinti. Tai bus 
padaryta vėliau.

Iš Sąjūdžio tarybos darbuotojų 
arčiau teko susipažinti su Zigmu 
Vaišvila, Vitu Tomkum, Arvydu 
Juozaičiu ir Alvydu Medalinsku.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
valdybai, sekant jaunimo pavyzdžiu, 
siūloma netolimoje ateityje sukviesti 
nedidelio mąsto pasitarimą.

Pasaulio Lietuvių Jaunimo kongreso 
klausimu, sąskrydyje kilo mintis se
kantį kongresą ruošti Lietuvoje, 
tačiau po nedidelių diskusijų, nutarta 
remti originalią idėją, kad kongresas 
būtų suruoštas Pietų Amerikoje. 
Padrąsinančius pranešimus apie Pietų 
Amerikos padėtį ryšium su kongreso 
ruoša padarė iš Argentinos atvykusi 
Ariana Rastaukaitė ir neseniai atvy
kusi iš Brazilijos Beatrice Bacevičiū
tė. Pradėti pasitarimus su " Aerolineas 
Argentinas” dėl kelionių į kongresą ir 
"official carrier" statuso, Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo sąjungos valdyba 
įgaliojo Henriką Antanaitį iš Austra
lijos.

Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos 
valdyba Jaunimo kongreso rūpesčius 

.kels sekančiame Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės valdybos posėdyje ir 
prašys Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės ir kraštų Lietuvių Bendruomenės 
valdybas įsijungti į kongreso ruošos 
darbus.
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Zigmas Vaišvila atstovavęs Lietuvos 
Persitvarkymo Sąjūdį.

■*

" Atgimimo" vyriausias redaktorius 
Romualdas Ozolas. ..,.

plėtoti kultūrinį bendradarbiavimą, 
konkrečiai remti Kauno Vytauto 
Didžiojo universiteto programą, orga
nizuoti specialistų rengimą ir pan. 
Pasiuntinys pažymėjo tradicinio lietu
vių emigracijos aktyvumo svarbą. 
Sąjūdžio vadovybė išreiškė viltį dėl 
tolesnio šių santykių tvirtinimo.

Buvo susitarta dėl tolimesnių 
konsultacinių susitikimų.

"Atgimimo" informacija

2



JIE SKELBIA LIETUVIU TAUTOS 
MISIJA

Rašo Jurgis Janušaitis
Pakito laikai. Geležinė uždanga, 

daugelį metų mus skyrusi nuo savos 
tautos, atrodo, sugriuvo, kaip kortų 
namelis. Paskutinieji metai rodo, kad 
iš Lietuvos keliauti sąlygos palengvė
jo. Taip pat ir mūsų kultūrininkams, 
net ir visuomenininkams bei įvairių 
profesijų žmonėms vartai tėvynėn 
atkelti. Nors pasitaiko išimčių kada 
tėvynainis, norįs pabūti savo tėvų 
žemelėje, neįleidžiamas, net iš Ma
skvos sugrąžinamas.

Bet visumoje pastarieji metai 
mums, išeivijos lietuviams davė daug. 
Davė progų susitikti su šiuo metu 
Lietuvoje ryžtingai dirbančiais veikė
jais, kultūrininkais, menininkais ir 
politikais.

Šie naujieji, iš tėvynės atvyko 
tartum ambasadoriai ir prašneko 
laisvame pasaulyje atvira, tėvynės 
problemas atskleidžiančia kalba.

Dėka šių svečių, šiandien Ameri
kos, Kanados ir kitų kraštų didžioji 
spauda, televizija ir radijas dažnai 
prakalba mums labai naudinga infor
macija. Jeigu prieš keletą metų buvo 
sunku įsiskverbti su žiniomis apie 
pavergtą Lietuvą, tai šiandien didžioji 
spauda ir radijas patys ima domėtis 
atvykstančiais, jų daromais pareiški
mais, juos komentuoja. Net didžiųjų 
dienraščių vedamųjų redaktoriai su
sėda prie bendro stalo išklausyti 
dabartinių Lietuvos rūpesčių.

Tokie milžinai, kaip "New York 
Times", "Chicago Tribune", Los 
Angeles, Detroito ir kitų miestų 
didieji laikraščiai labai dažnai komen
tuoja šiuo metu Lietuvoje vykstančius 
įvykius ir, sakytume, labai palankia 
mums prasme. Kartais, žinomą, korės.- 
pondėntai sumaišo sąvokas - vietoje 
Lietuvos Sąjūdžio reikalaujamos pil
nos nepriklausomybės, parašo, kad 
reikalaujama " autonomijos".

Nežiūrint paklaidų, vis tik žurna
listai pakankamai įžvalgūs, - istori
nius įvykius komentuoja teisingai, 
dažnai iškeldami Hitlerio - Stalino 
sandėrius, Ribbentropo - Molotovo 
paktą bei protokolus ir pan.

Taigi paskutiniuoju laiku Amerikoje 
ir kitur lankosi Lietuvos kančių 
kelius, kalėjimus perėję tokie lietu
viai, kaip kunigas A. Svarinskas, Balys 
Gajauskas, o paskutinysis svečias iš 
Lietuvos yra Lietuvos Persitvarkymo 
Sąjūdžio Seimo pirmininkas profeso
rius Vytautas Landsbergis.

Kunigas A. Svarinskas ir Balys 
Gajauskas jau keliavo po lietuvių 
kolonijas, plačiai kalbėjo apie savo 
skaudžius pergyvenimus ir tėvynės 
rūpesčius, privedusius prie šiandieni
nių įvykių, Lietuvai siekiančių visiš
kos laisvės, nepriklausomybės visose 
srityse. Šių dviejų žmonių kalbos yra 
labai naudingos išeivijos lietuviams, 
skatinančios visas jėgas jungti su 
tėvynėje gyvenančia tauta ir atsklei
dė daug naudingų, mums mažai iki šiol 
žinomų, nuotaikų iš pačios kovojan
čios tautos.

Jie, viešėdami laisvame pasaulyje, 
taip pat turėjo progų susitikti su tų 
kraštų spauda, komentatoriais ir tai 
atliko nepaprastos reikšmės infor
maciją svetimtaučiams.

Šiuo metu vieši vėliausiai iš 
Lietuvos atvykęs profesorius Vytau
tas Landsbergis. Jo misija tikrai didelė 
ir plati.

Jis nesitenkina pranešimais vien tik 
lietuviams jų kolonijose, bet ryžtingai 
skverbiasi į tarptautines institucijas, į 
didžiąją amerikiečių spaudą, radiją.

Prieš atvykstant į Ameriką, pro
fesorius V. Landsbergis buvo sustojęs

Prof. V. Landsbergis

Vakarų Vokietijoje, kur dalyvavo 
Vasario 16 - sios gimnazijoje vyku
siame Europos lietuvių suvažiavime.

Prieš prof. V. Landsbergiui atvyks
tant į Niujorką, Lietuvių Informacijos 
Centro vedėja Gintė Damušytė su 
žurnalistės Jūratės Kazickaitės ir 
advokato William Hough III talka 
sudarė planus svečio susitikimams su 
įtakingiausiais asmenimis. Profesorių 
V. Landsbergį priėmė Niujorko miesto 
meras Edvardas Kochas. Taip pat 
įvyko susitikimai su įtakingiausių 
laikraščių, kaip "New York Times", 
"The Wall Street Journal", "National 
Review" redkolegijomis bei korespon
dentais. įvyko platūs pokalbiai, liečią 
dabartinius Lietuvos įvykius, M. 
Gorbačiovo poziciją, Lietuvos siekius, 
apie patį Sąjūdį. Žurnalistai profeso
riui V. Landsbergiui pateikė labai 
sunkius klausimus, į kuriuos svečias 
išsamiai atsakė, įsakmiai pabrėždamas 
lietuvių tautos ryžtą ir siekį atkurti 
nepriklausomą Lietuvą. Aiškiai ap

tarė, kokiose sąlygose Lietuva neteko 
nepriklausomybės, iškėlė žiaurią, lie
tuvių tautą naikinančią okupaciją.

Profesorius V. Landsbergis lankėsi 
jungtinių Tautų organizacijoje, ap
lankė tris pasiuntinybes prie Jungtinių 
Tautų organizacijos, kalbėjosi su 
Didžiosios Britanijos pirmuoju sekre
toriumi Martin Raven, Vakarų Vokie
tijos pasiuntinybės patarėju Rodolf 
Schmidt, švedų ambasadorium Strom- 
holm. Čia svečią lydėjo Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės vicepirminin
kas Algimantas Gureckas, advokatas 
William Hough III ir Batuno atstovė 
estė Sirje Ainso.

Profesorius V. Landsbergis padarė 
plačius pranešimus Niujorko, Čikagos, 
Los Angeles lietuviams. Čikagoje 
susitiko su "Chicago Tribune" žurna
listais bei žymia radijo apžvalgininke 
Sandra Gejer.

Ir Čikagoje svečiui plačiai pasi
reikšti, susitinkant su amerikiečiais, 
sąlygas sudarė aktyvių, jaunų ben- 
druomenininkų būrys, kuriam vadova
vo Lietuvių Bendruomenės Jungtinių 
Amerikos Valstybių Krašto valdybos 
vicepirmininkas dr. P. V. Kisielius.

Kaip matome, šiuo metu kaip 
niekada Lietuvos vardas skamba 
didžiojoje amerikiečių spaudoje, radi
juje ir tai dėka tų žmonių, kurie 
šiandien stovi lietuvių tautos kovos 
pirmose linijose.

AUSTRALU SPAUDOJE (S.M.H.)

One in a million
SIR: My brother has wasted some of 
his roubles on subscribing to a 
Lithuanian weekly newspaper for me. 
Wasted because, after 40 years, I find 
reading it difficult Should someone 
tell you that forgetting one’s mother 
language isn’t possible, don’t you 
believe it

T.J. Matulevičius, 
James Road, 

Gooaellabah.

LITUANISTIKOS TYRIMO IR STUDIJŲ 
CENTRAS

Kuriant mokslo ir kultūros verty
bes, būtina sudaryti sąlygas, kad tos 
vertybės išliktų amžiams ir, kad jomis 
galėtų pasinaudoti ateinančios kar
tos. Tai liečia išeivijoje sukurtas 
istorines vertybes ir kt., kurios 
anksčiau ar vėliau turės pasiekti 
plačiuosius lietuvių tautos sluoksnius 
Tėvynėje, kaip išeivijos įnašas į 
bendrą tautos kultūrą.

Tačiau mūsuose mokslo ir kultūros 
vertybių telkimo ir saugojimo rekalas 
vis buvo antraeilis ar trečiaeilis 
dalykas. Kiti, kartais labai abejotinos 
vertės ar nereikšmingi projektai, šį 
dalyką nustumdavo į pačią paskutinę 
vietą. Vertybių telkimu ir išsaugojimu 
plačia prasme mūsų veiksniai kaip ir

1989 m.
R e mi a me

Persitvarkymai Lietuvoje reikalau
ja stiprios ir budrios akcijos iš išeivijos 
lietuvių pusės. Nuolat siunčiame 
knygas bei kitus spaudinius į Lietuvą. 
Remiame Vilniaus universiteto moks
linę biblioteką, Lietuvos mokslų 
akademiją, Respublikinį pedagoginį 
muziejų ir kitas institucijas. Leidinius 
gauna ir pavieniai asmenys, kurie tą 
labai branginamą turtą dalina kitiems 
tautiečiams, dirbantiems Lietuvos 
išlaisvinimo darbą.

Prieš šimtmetį Lietuvių tauta 
pabudo dėka lietuviškų knygų ir 
laikraščių. Ta pati istorija kartojasi 
dabartinėje Lietuvoje, o LTSC yra

Saugojame lie'tia'vi 14 kultūrines 
vertybes

Jau beveik penkiasdešimt metų nuo 
Lietuvos nepriklsausomybės saulėte
kio, ir tiek pat laiko įvairios kultūrinės 
vertybės, eksponatai, ženklai, audi
niai, margučiai, knygos, laikraščiai, 
dokumentai ir kiti vienetai guli 
paslėpti pavergtoje Lietuvoje ir 
įvairiuose stalčiuose išeivijoje. Per 
pasitraukimą iš Lietuvos, per DP 
stovyklas, per plaukimą Atlantu, per 
įsikūrimą išeivijoje, kai kurie kultūri
niai vienetai liko išsaugoti.

Dėka geradarių, dalis tų eksponatų 
atsirado Pasaulio lietuvių archyve. Po 
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nesirūpino.
Tuo tikslu, 1982 metais buvo 

inkorporuotas LTSC. Taryboje yra. 
atstovai iš Lietuvos diplomatinės 
Tarnybos ir plačiųjų lietuvių moksli
nių bei visuomeninių organizacijų. 
LTSC šeimai priklauso: Pasaulio 
lietuvių archyvas, Žilevičiaus - 
Kreivėno Lietuvių muzikologijos ar
chyvas, Lietuvių medicinos muziejus, 
LTSC muziejus, Budrio Lietuvių foto 
archyvas, Pedagoginis lituanistikos 
institutas, Lietuvių dailiojo meno 
institutas, Lietuvių istorijos draugija, 
Jono Dainausko istorijos biblioteka, 
Tėvų Marijonų biblioteka, LTSC 
leidykla. Spaudos bendrovė.

deurbeii
Lietuvą

vienas iš šių dienų knygnešių. Nors 
priemonės modernios, tikslas toks 
pats, kaip V. Kudirkos ir J. Basanavi
čiaus laikais.

Nepamirštame ir mokslinės veiklos. 
Yra progų dažniau susitikti su 
mokslininkais ir kultūrininkais iš 
Lietuvos, kurie atvažiuoja semtis 
žinių savo profesiniam darbui. Jie 
apsilanko pasinaudoti LTSC bibliote
komis ir archyvais, kur yra sukaupta 
informacija arba nesanti, arba nepri
einama pavergtoje tėvynėje. Tuo būdu 
mokslinis darbas yra vieningai puose
lėjamas abiejose Atlanto pusėse.

eilės metų, LTSC nutarė Pasaulio 
lietuvių archyve sukauptus lietuvių 
kultūrinius ir istorinius eksponatus 
išdėstyti viešai, kur lietuviai galėtų 
juos matyti ir pasidžiaugti. Naujas 
LTSC muziejus Jaunimo centro antra
me aukšte apima Lietuvos žemės ūkį, 
audinius, organizacijų bei parapijų 
ženklus, antspaudus, Lietuvos kariuo
menę, Vydūną, Čiurlionį, Krupavičių, 
Domšaitį, Stulginskį ir "Varpą". 
Veikia ir atskiras Lietuviškos medici
nos muziejus.
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LENINO VALDYMO METAI
Šiais laikais visų Europos kraštų 

spaudoje rašoma apie garsųjį Alek - 
sandro Solženicino veikalą "Gulag 
Archipelago". Estai gavo leidimą iš 
paties Solženicino išversti į estų 
kalbą tris pirmąsias šio veikalo dalis. 
Rusai intelektualai ir oficialioji so
vietų rašytojų sąjunga reikalauja, kad 
veikalas "Gulag Archipelago" būtų 
išspausdintas Sov. Sąjungoje. Krem
lius kol kas nenori su tuo sutikti. Kai 
Vakaruose išspausdino " Gulag Archi
pelago", tai įvairių kraštų intelek
tualai, kurie buvo suklaidinti sovieti
nės propagandos, nusisuko nuo komu
nizmo. Solženicinas kalėjo aštuone
rius metus vergų stovyklose, taigi 
veikale aprašė savo ir kitų žmonių 
pergyvenimus. 1970 m. Solženicinui 
buvo paskirta Nobelio premija. 1974 
,m. Solženiciną suareštavo, bet neiš
siuntė į vergų stovyklą, nes jis jau 
buvo perdaug pagarsėjęs. Jį išstūmė iš 
Sov. Sąjungos. Kremlius anuomet 
skelbė, kad Solženicinas savo veikalu 
"Gulag Archipelago" apšmeižė visą 
kraštą, paniekino revoliucijos idealus 
ir melavo apie Leniną. Pačioje veikalo 
pradžioje surinkti faktai apie Leniną 
kalba patys už save.

Leninas, tapęs visos Rusijos vadu 
po 1917 - tųjų metų spalio revoliuci
jos, 1918 m. sausio 7 -10 dienos 
oficialiais straipsniais nutiesė žmonių 
areštų ir žudynių gaires. Straipsniuo
se jis skelbė, kad iš Rusijos reikią 
išnaikinti "kenksmingus vabzdžius": 
tinginius darbininkus, sabotažų vyk
dytojus, intelektualus ir t.t. Prasidėjo 
areštai. Jei kuriuos asmenis, atkertė
jusius bausmę paleisdavo, tai jiems 
išduodavo geltonus bilietus. Pagal juos 
žmonės tapdavo beteisiais. Pilnu 
tempu žmones pradėjo šaudyti arba 
siųsti į sunkiausius darbus. Koope
ratyvų nariai, namų savininkai, gim
nazijų mokytojai ir kunigai buvo 
įtraukti į "kenksmingų vabzdžių" 
sąrašus. Vienuoliai ir vienuolės, kurių 
Rusijoje buvo apsčiai, buvo vadinami 
tikrais parazitais. Vėliau į "kenks
mingų vabzdžių" sąrašus buvo įtrauk
ti studentai, geležinkelių tarnautojai, 
unijų vadai bei įvairių įstaigų 
tarnautojai. Tų "kenksmingų vabz
džių" išnaikinimui buvo sukurta Čeką, 
kuriai viskas priklausė: žmonių seki
mas, areštai, apklausinėjimai, apkalti
nimai, teismai ir nužudymai arba 
išsiuntimai į katorgą. 1918 metais, 

prisidengiant tuo, kad po revoliucijos 
reikia skubiai vykdyti kultūrinę veik
lą, Čeką pradėjo pulti bažnyčias ir 
vienuolynus ir juos apiplėšė be jokių 
skrupulų. Tikintieji su mietais lėkė 
ginti bažnyčių, tai buvo čeką 
pareigūnų nušauti vietoje arba su
areštuoti.

1918 dietas įvyko garsūs pakilimai, 
žinomi vardais: Jaroslavl, Murom, 
Rybinski, Arzamas. Birželio mėn. 
buvo įvykdytos plataus masto žudy-

nės, vadinamos Kolpin. Tarp 1918 ir
1920 m. .didelės grupės žmonių buvo 
įmestos į kalėjimus neva už sąmokslų 
ruošimą. Buvo įkurta valdiška įstaiga 
"Gynybos Savivaldybė", kurios vy
riausia galva - Leninas. 1919 metais 
vasario 15 d. buvo išleistas parėdy
mas, Čeką turi suareštuoti arba 
sušaudyti tuos kaimiečius, kurie 
gyvendami prie geležinkelio Unijos, 
nuo traukinio bėgių nenukasa sniego. 
Nuo 1920 metų pradėjo areštuoti 
socialistus, vadindami juos išdavikais. 
Areštuodavo prieš tai juos apkaltinę 
monarchistais, menševikais ir anar
chistais. Po to pradėjo areštuoti 
buržujus ir tuos didžiųjų miestų 
darbininkus, kurie išdrįso dėl ko nors 
protestuoti. Daugybė suareštuotų 
žmonių nuo 1920 metų laukė teismų 
net iki 1922 m. Prasidėjo nepasitikėji
mas visais. Tie, kurie caro laikais 
dirbo prieš carą, bijodami suėmimų, 
išbėgo į užsienį. Kai grįžo po 
revoUucijos, tai buvo pareikštas 
nepasitikėjimas jais - suareštavo.

Asmenišku Lenino paliepimu rašy
tojas Korolenko buvo įmestas į 
kalėjimą, nes nesiliovė kritikavęs. 
Leninas rašytojui Gorkiui pasakė: 
"Šitas niekšingas, smulkus buržujus, 
pabuvęs kalėjime, atsikratys buržujiš
kų prietarų". Atrodo, kad buvo 
suareštuotos grupės intelektualų, nes 
rašytojas Gorkis 1919 metais protes
tavo. Yra išlikęs raštas, kuriame 
rūgėjo 15 d. Leninas davė atsakymą: 
"Mums yra aišku, kad padarom klaidų, 
tačiau neeikvok savo energijos dėl tų 
supuvusių intelektualų".

Čeką taip įsidrąsino, kad surinko 
dideles grupes žmonių, vadinamų 
"baltaisiais rusais", nugabeno į Solo
vetsky salas, įsodino į žvejybos laivus 
ir paskandino Baltojoj jūroj. Jie kelis 
kartus įvykdė tokį barbarišką pasi
elgimą. Kartais nuskandindavo didelę 
grupę žmonių Kaspijos jūroje.

1920 metai Tombovo provincijoje 
prasidėjo sukilimai sąryšyje su maisto 
produktų trūkumu. Kaimiečiai priva
lėjo valdžiai užaugintus maisto pro
duktus atiduoti veltui. Tais metai 
buvo garsi "Sibiro Kaimiečių Unijos" 
byla. 1920 m. birželio mėn. prasidėję 
areštai pasiekė kulminacinį tašką, kai
1921 m. birželio mėnesį buvo įsteigtos 
koncentracijos stovyklos, aptvertos 
spygliuota viela. Jeigu Čeką nuvykusi 
į namus suareštuoti šeimos galvos 

nerasdavo, tai visą šeimą patalpin
davo koncentracijos stovykloje iki 
įtariamas asmuo atsirasdavo. Jam 
neatvykus, būdavo ištremiama visa 
šeima.

1921 metais Čeką pradėjo areštuoti 
buržujus. Anksčiau įsteigtosios val
diškos komisijos "kovai prieš maisto, 
nedateklių " nariai: Kuikova,. Proko-, 
povič, Kiškin ir kiti buvo suareštuoti 
kaip buržujai. Tos komisijos pirminin
kui, rašytojui Korolenko bausmę 

dovanojo dėl to, kad buvo ligonis. Jis 
netrukus mirė. Tokiu būdu ta komisija 
buvo išsklaidyta. Rašytojas Korolenko 
nesiliovė kritikavęs politiką, pagrįstą 
areštais, žudynėmis. Korolenka laiške 
Gorkiui 1921 m. birželio 29 d. rašė: 
" Istorijos lapuose ryškiai atsispindės, 
kad bolševikų revoliucija, taip pat 
kaip ir caro laikais, griežtai baudė 
tikruosius revoliucionierius ir socia
listus. Panaikinimas komisijos, besi
rūpinančios maistu žmonėms, yra 
purviniausias politinis triukas". Tų 
pačių metų rugpjūčio 10 d. Korolenka 
Gorkiui rašė, kad darbščiausia tautos 
dalis pagrindinai išblaškyta į šalis, o 
rugsėjo 14 d. laiške Gorkiui aprašė 
žmonių padėtį kalėjimuose: "Kalėji
mai yra pilni šiltinės bacilų". Tą 
patvirtino ir kiti kalėję asmenys.

1922 m. Čeką pasivadino GPU - 
NKVD ir pradėjo varyti stiprią akciją 
prieš įvairių religijų bažnyčias. Pra
dėjo masiniai areštuoti vyskupus, 
kunigus, vienuolius, teologijos moky
tojus, mistikus, spiritualistus bei 
tikinčiuosius. Suareštavę vertė ofi
cialiai atsisakyti religijos. Ypačiai 
tvirtai laikėsi moterys ir religijos 
neatsisakė. Jas baudė dešimčiai metų 
kalėjimo. Tania Kodkevič rašė eilė
raščius. Viename ji išsireiškė: "Mels
kis laisvai, bet taip, kad tik Dievas 
tegirdėtų". Už tą išsireiškimą jai

PERTHE

švenčia 86 - jį gimtadienį.

Perthe liko tik du Lietuvos savano
riai - kūrėjai. JQ abiejų gimtadieniai 
kaip tik sutapo liepos mėnesį - 
Viktorui Valaičiui liepos 7 dieną suėjo 
89 metai, o Andriui Klimalčiui liepos 
mėnesio 28 dieną - 86 metai. "Mūsų 
Pastogės" redakcija sveikina jubilia
tus garbingų sukakčių proga ir linki 
jiems sveikatos, ilgiausių metų ir 
visokeriopos sėkmės.

*

Tautos šventės minėjimas ruošia
mas rugsėjo 10 dieną (sekmadienį). 
Pamaldos įprastu laiku - 11.30 vai. 
ryto, o po pamaldų - bendri pietūs, 
minėjimas ir loterija Lietuvių namuo
se.

Tautiečiai maloniai kviečiami gau
siai dalyvauti šiame minėjime.

Vakarų Australijos dienraštyje bu
vo atspausdintas straipsnis apie So
vietų Sąjungą, kuriame aprašomi 
laisvės siekiai Pabaltijo kraštuose, 
Armėnijoje, Gruzijoje, Kazachstane ir 
kitur. Rašoma, kad kuomet perestroi
ka padėjo pertvarkyti baldus, tai 
surado, jog tie baldai slėpė didžiules 
skyles sienose.

Atskirame straipsnyje apie Pabalti
jo valstybes pavadintame " Raudona
sis tvanas Baltijoje atslūgsta" rašoma, 
kad laisvės kovai vadovauja Estija, 
bet neatsilieka ir Latvija su Lietuva. 

priteisė dešimt metų kalėjimo. Visus 
nuteistus už tikėjimą gabeno į 
Solovetsko salas.

Šitokią politinę valdymo sistemą 
išvystė naujieji Rusijos vadovai nuo 
1917 iki 1924 metų. Leninas mirė 
1924 m. Daugybę raštų, kuriais 
įsakoma suareštuoti paskirus asmenis 
ar grupes, pasirašė Leninas. Jis 
pradėjo tokį režimą, kuriuo vado
vavosi jo įpėdinis Stalinas.

Rašytojo Solženicino veikalas "Gu
lag Archipelago" išsklaido mitą, 
kuriuo tikėjo Rusijos žmonės, kad 
Leninas buvo viso krašto tėvas: geras, 
teisingas ir išmintingas. Žurnale 
"Novyj Mir" pradėjo spausdinti iš
traukas iš "Gulag Archipelago". 
Sacharovas su žmona Jelena Bonner 
yra pareiškę, kad rusai prarado 
iliuziją apie savo kraštą, nes prieš jų * 
akis atsiskleidė realybė, nustūmusi į 
šalį daugelį dešimtmečių trukusį melą. 
Kai rusai galės perskaityti visą 
veikalą, tai jiems atsidarys akys ko 
verta revoliucija, vadai ir komuniz
mas.

"Gulag Archipelago" yra įdomi 
istorinė knyga, kuri autoriaus minties 
gilumu ir tikrų faktų perdavimu yra 
kartu ir kūrybinis veikalas, įrikiuoja- 
mas į rimtų ir išliekančių literatūrinių 
veikalų tarpą.

Agnė Lukšytė

Straipsnyje rašoma, kad estai mėgsta 
juoktis, jog "glasnost leido pririštam 
šuniui garsiai loti, bet patraukė tolyn 
maisto dubenį".

*

Lietuvių radijo valandėlės vadovas 
V. Radzivanas pranešė, kad radijo 
valandėlėse yra pasikeitimų: anksčiau 
lietuvių valandėlės būdavo kas trečią 
antradienį, nuo dabar jos bus kas 
antrą antradienį, kadangi estai prane
šė, kad nuo rugpjūčio pradžios jie 
nebegalės paruošti savo valandėlės. 
Valandėlės vadovybė atspausdino 
brošiūras, kuriose nurodytos visos 
valandėlių datos iki šių metų pabai
gos.

Rugpjūčio mėnesį ruošiamos 3 
radijo valandėlės: viena jau buvo, kita 
rugpjūčio 15 dieną ir trečia - 29 
dieną. Valandėlės transliuojamos per 
6N R radijo stotį, 6.30 valandą vakare.

*

Dar daug perthiškių nesusimokėjo 
lietuvio mokesčio už 1989 metus. 
Penkių dolerių mokestį renka valdy
bos iždininkas V. Francas.

Liepos mėnesį į Lietuvą išvyko S. 
Zablockienė ir A. Krutulienė. Iš 
Etiopijos sugrįžo v. Valiukėnienė. 
Išvykusioms linkime malonių įspūdžių 
tėvynėje, sveikiname sugrįžusią.
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Ačiū, kad neleidai išblėsti tiesos meilei“
Vieno televizijos reportažo metu 

žurnalistė kamantinėjo senutę, buvu
sią tremtinę. Klausinėjo, ar toji davė 
miškiniams duonos. Man buvo nesmagu 
dėl kolegos klausimų. Juk ne moteris 
ir ne motina būtų buvusi toji lietuvė, 
kuri nebūtų ištiesusi suvargėliui 
duonos, nesvarbu, iš kur jis būtų į jos 
sodybą beatėjęs. Ištiesė kadaise 
duonos riekę išnikusiems ir Donata 
Laurinkutė Šatkienė.

1950 metų pavasarį išaušo saulėtas 
Velykų rytas. Plungės vaisiaus 
Juodeikių kaimo valstiečių Laurinkų 
šeima išvažiavo į bažnyčią. Namuose 
liko dukra Donata. Sodybon užsuko 
keletas miškinių, su jais ir jų draugė 
Genovaitė, kuriai likimas, kaip vėliau 
paaiškėjo, buvo stebėtinai palankus - 
kitus iššaudė, išvežė į. lagerius o jai - 
nė plaukelis nuo galvos nenukrito...

Miškiniai paprašė lėkščių, maisto ir 
iškeliavo. Mergaitė po Velykų vėl 
grįžo i Plungę, toliau čia gyveno ir 
dirbo. Tačiau jai vieną dieną liepė 
pasiimti būtiniausius daiktus ir išsive
dė. Niekas neaiškino, dėl ko ir už ką. 
Trinktelėjo sunkios Klaipėdos kalėji
mo durys. Žmogiškasis gyvenimas 
baigėsi, anapus kalėjimo durų liko 
mylimas žmogus, tėvai, artimieji. 
Prasidėjo kalinės kančios. O po širdim 
jau nedrąsiai plazdėjo mažutė gyvy
bė...

Tardydavo naktimis. Moterys grįž
davo į kamerą suspardytos, sudaužy
tos, nurautais plaukais. Donatai, 
kūdikio laukiančiai moteriai, kankin
tojai buvo šiek tiek "švelnesni" - ją 
mušdavo tik liniuote ir tik per pečius.

Buhalterę Donatą Laurinkutę vertė 
prisipažinti, kad teikusi pagalbą 
miškiniams ir, kad norėjusi nuversti 
švietimo ministrą...

$4 AB

Motinos ir sūnaus susitikimas vaikų 
namuose.

suklupdė, apstatė šunimis ir sargybi- 
i niais, pradėjo ruošti ešeloną. Moterys 

taip išklūpėjo visą naktį. Visą naktį 
tyliai glūdėjo ant klūpančios motinos 
rankų ir vieno mėnesio Mečiukas. 
Rytą sulaipino į vagonus. Ž mogus prie 
žmogaus, ne tik atsigulti, bet ir 
atsisėsti kai kuriems neliko vietos. 
Donata vėl glaudė kūdikį prie savęs ir 
gaudė orą - vagone buvo be galo 
karšta-ir tvanku, o lango atidaryti 
neleido. Taip prasidėjo kelionės Le
ningrado, vėliau - Kirovo.kalėjimais. 
Vaikutis ir motina kentė badą. Gerai, 
jei koks kareivis pro langelį nuleisda
vo buteliuką vandens.

Po ilgų kelionių atvežė į Komijos 
ATSR Intos lagerius. Iš kūdikio buvo 
likęs tik žmogučio šešėlis. Paguldė jį į 
lagerio ligoninę. Mažylio gyvybė geste 
geso. Jei ne kalinė latvė, dirbusi 
ligoninėje sanitare, jei ne kalinės 
lietuvės, davusios mažyčiui savo 
kraujo, galbūt šiandien ir nežinotume, 
kad buvo toks mūsų tautos vaikas, 
kaip nežinome ir daugelio kitų savo 
vaikų, vos užgimusių ir užgesusių 
gyvuliniuose vagonuose, stalininiuose 
kalėjimuose ir lageriuose. Žmogus ten 
.nebuvo ir laikomas žmogumi, turėjo 

Kraupūs kančių mėnesiai, prastas pamiršti net savo vardą ir pavardę, 
maistas ir nė kibirkštėlės vilties. O 
vaikučio širdelė po motinos širdimi vis 
tiek tuksėjo ir atkakliai beldėsi į šį 
pasaulį. Kai išmušė lemtinga valanda, 
kurios paprastai moterys laukia ir su 
džiaugsmu ir su nerimu, į kamerą buvo 
pakviesta tik kalėjimo felčerė. Čia 
pat kameroje didžiulėse kančiose 
gimdė ir dar viena likimo draugė. 
Visos kameros moterys kentėjo drau
ge. Maža pasakyti - kentėjo - ėjo iš 
proto...

Taip 1951 metų gegužės 22 dieną 
atėjo į pasaulį žmogus, kurį šiandien 
pažįsta visa Lietuva, o stalinizmo 
kankiniai jį vadina tremtinių apaštalu. 
Kalėjimo valdžia vaikutį atiduoti 
artimiesiems neleido.

Vieną karštą liepos dieną išvarė 
kalines į geležinkelio stotį. Čia

Donata Laurinkutė tapo būtybe, 
šaukiama "G-72".

Intos lagerio kalinės darbą pradė- 
. davo 6 valandą ryto ir baigdavo 6 
valandą vakaro. į darbą ir iš darbo 40 
- 50 laipsnių šaltyje tekdavo nueiti ir 
grįžti po 10 kilometrų. Batai prie kojų 
prišaldavo.

Ir vis dėlto išgyveno. Net ir 
tamsiausioje neviltyje giliausiame šir
dies kamputyje ruseno vilties kibirkš
tėlė, jai užgesti neleido meilė sūnui. 
Prailgdavo motinai dienos ir valandos 
nuo susitikimo iki susitikimo su 
Mečiuku, kuris augo vaikų namuose ir 
lankyti jį buvo leista tik po valandą du 
kartus per savaitę.

Po Stalino mirties, pradėjo leisti 
rašyti į Lietuvą laiškus. Artimieji 
atsiuntė žinią, kad vaikučio tėvas,

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
Atstatė paminklą

Vilkaviškis. Netoli Bartininkų, Bu
davonės miškelyje yra atstatytas 
paminklas - trys sujungti kryžiai. Po 
jais yra šis užrašas: "Šioje vietoje 
bolševikų nukankinti 1941.VI.22 ku
nigai V. Balsys, J. Dabrila, V. 
Petriką". Po karo šis paminklas buvo 
susprogdintas, bet dabar žmonės jį 
atstatė. Paminklo atidarymas įvyko 
liepos 1 d. Prie paminklo buvo 
atlaikytos šv. Mišios ir jose dalyvavo 
Vilkaviškio, Marijampolės ir kitų 
tolimesnių vietovių gyventojai. Buda
vonės tragedija jungiasi prie Rainių, 
Pravieniškių, Panevėžio bei Juodupės 
žiauriųjų tragedijų.

’ ’' • Iku*t a Sž all ijįfe
partija

Kaunas, 1989 liepos 15. (LĮC) -

liepos 15 d. Kaune įkurta Lietuvos 
Žaliųjų partija. Lietuvos Žaliųjų 
partijos tikslas - nepriklausoma, 
ekologiškai sveika, demilitarizuota ir 
neutrali Lietuva. Gyventi visų laisva 
valia priimta vertybių sistema, pa
grįsta harmoninga žmogaus ir gamtos 
būtimi. Šiandien svarbiausia atgims
tančiai Lietuvai - aktyviai dalyvauti 
rinkimuose ir įstatymų leidyboje.

Lietuvos Žaliųjų partija kels savo 
kandidatus, kurie visomis politinėmis 
priemonėmis gins Lietuvos piliečių 
teisę gyventi jų sveikatai, gyvybei ir 
genetikai optimaliose gamtinėse sąly
gose. Lietuvos Žaliųjų partija akty
viai dalyvaus įstatymų ruošimo komi
sijų d^rbe, Lietuvos Žaliųjų partijos 
vyriausioji taryba: Zigmas Vaišvila - 
pirmininkas, Kęstutis Žala - pava
duotojas, Irena- Ignatavičienė - narė.

TRUMPAI
1S VISURtrejus metus palaukęs, sukūrė kitą § 

šeimą. Donatos tėveliai Lauriukai § 
ėmėsi žygių parsivežti berniuką namo § Netikėtai atsistatydino Naujosios 
į Juodeikius. Kai parsivežė, viso kaimo § Zelandijos ministras pirmininkas Da- 
vaikai bėgo pažiūrėti iš kalėjimo j vid Lange, vadovavęs Naujosios 
parvežto berniuko, o jis tik slėpėsi | Zelandijos vyriausybei nuo 1984 
senelės sijono klostėse ir kalbėjo | metų. Toks žingsnis buvo žengtas
svetima kalba... c pajutus savo partijos viršūnių nepasi-

Praslinkus dvejiems metams, į jį, tikėjimą bei sušlubavus sveikatai. D. 
gimtinę sugrįžo ir mama. Stotyje ją jį Lange vadovavimo kraštui metu,
pasitiko sesuo, tėvas ir ūgtelėjęs | Naujoji Zelandija pasitraukė iš gyny-
sūnelis. Tik Donatos motina nepasiti- § binės sąjungos su Jungtinėmis Ameri- 
ko, nes jau ilsėjosi smėlio kalnely. § kos Valstybėmis.

Sūnelį jaunoji moteris išsivežė į § *
Vėžaičius, kur pradėjo dirbti, ištekė- § Vengrijos vidaus reikalų ministerija 
jo, kur ir šiandien gyvena. $ pareiškė, kad, esant reikalui, bus

Vėžaičiuose Mečys pradėjo lankyti | suteikiamas Vengrijos politinis prie- 
mokyklą. Gabus vaikas, buvo labai ? giobstis asmenims pabėgusiems iš 
smalsus, nuolat į knygas įnikęs. Ir vis | Rytų Vokietijos. Šią vasarą nemažai 
dėlto, kas galėjo tada pagalvoti, kad bėglįų yra pasiekę Vakarų Vokietijos 
tas vaikas, kuris kūdikystėje taip retai § atstovybę Budapešte, iš kur jie tikisi 
galėdavo prisiglausti prie mamos ir § pasiekti Vakarų Vokietiją.
išgirsti jos tariamą lietuvišką žodį, po § *
keliolikos metų su pagyrimu baigs § Sovietų Sąjungos vyriausybei paža- 
Vilniaus universitete filologijos fa- ? dais pasisekė užbėgti už akių planuo- 
kultete lietuvių kalbos ir literatūros | tam geležinkelio darbininkų streikui, 
mokslus. | įvyko tik nedidelis streikas Leningra-

Ir nė motina nenujautė, kokias viltis < do - Viipuri linijoje. Opozicinių 
brandino savyje jos sūnus. Tik šią sovietų parlamento narių pareiški- 
vasarą Mečys prasitarė, kad prašysiąs jį mais, komunistų partijos konservato- 
į pagalbą garsų žmogų - kompozito- $ riai tikėjosi išprovokuoti šį streiką 
rių Julių Juzeliūną, kad sutiktų § tam, kad priverstų M. Gorbačiovą 
vadovauti Sąjūdžio komisijai staliniz- § griebtis policinių priemonių krašto 
mo nusikaltimams tirti. Jei kompozi- y ekonomijos gelbėjimui ir tuo pačiu 
torius sutiksiąs, atostogų pas mamą 
Mečys nebeparvažiuosiąs, nebūsią 
kada, tik anūkus atsiusiąs. Taip ir 
buvo. Vasaros pabaigoje Lietuvos 
žmonės spaudoje perskaitė kvietimą K Asirijos sostinės Nimrud griuvėsius 
buvusiems tremtiniams ir politiniams § Irake, aptiko akmeninį karstą, pilną 
siųsti anketas į Mokslų Akademijos § aukso papuošalų ir kitokių aukso 
Istorijos, filosofijos, teisės institutą 
Mečio Laurinkaus vardu. Ėmė plaukti 
anketos, laiškai, atsiminimai. Šiandien 
tremtiniams grąžinamas turtas, per
skaičiuojamos pensijos, toliau kelia
mas reikalavimas reabilituoti buvusius 
politinius kalinius, išreikalauti lėšų 
materialinei kompensacijai iš sąjungi
nio biudžeto...

Už visų šių nuveiktų darbų lyg ir § 
nelabai matomas stovi Mečys Laurin
kus. Ir didžiuodamiesi šiuo mūsų 
tautos sūnumi, su dėkingumu prisimin
kime jo motiną, taurią, daug iškentė
jusią moterį, kuriai ant kalėdinio 
atviruko sūnus parašė: "Mieloji mama, 
pirmoji natūrali šv. Kalėdų šventė 
tebūnie riba, už kurios prasidės tikras, 
žmogaus vertas gyvenimas. Ačiū, kad 
per daugelį sunkių gyvenimo metų 
neleidai 
meilei."

J nutraukti nuolaidžiaujančią vidaus 
? politiką.

Archeologai, kasinėdami buvusios

| Irake, aptiko akmeninį karstą, pilną

§ dirbinių. Manoma, kad šis radinys yra 
§ iš devinto šimtmečio prieš Kristaus 
§ gimimą. - •

§

§

§ Musulmonas teroristas, nusiųstas į 
$ Londoną nužudyti rašytoją Salmon 

Rushdie, netyčia pats susisprogdino 
Paddington priemiesčio viešbutyje. Jo 
bomba turėjo 11 kilogramų sprogme
nų.

f Lenkijos parlamentas naujuoju mi
nistru pirmininku išrinko buvusi vidaus 
reikalų ministrą generolą Česlavą 
Kiščak. Solidarumo unija neturėjo 
pakankamai balsų sutrukdyti šį C. 
Kaščak išrinkimą.

1981 metų gruodžio mėnesį, Lenki
joje įvedus karo stovį, generolas C. 
Kiščak vadovavo masiniams Solidaru
mo unijos veikėjų areštams.

§

§

išblėsti savigarbai ir tiesos jį 
f

Irena Vitkauskaitė 
{"Mažoji Lietuva")

Rimantas Astrauskas - narys, Rimvy- § 
das Kriukelis - narys, Rūta Gajaus- § 
kaitė - narė. §

§

§

Speciali Lenkijos parlamento komi
sija tirs buvusio ministro pirmininko 
Rakowskio kabineto veiklą sąryšyje su 
Lenkiją ištikusia ekonomine katastro
fa. Radus pakaltinamais, buvę vyriau
sybės nariai gali būti teisiami Lenkijos 
tribunolo. Pats Rakowski yra Lenkijos 
komunistų partijos pirmasis sekreto
rius.

■j Amerikiečių erdvių tyrinėjimo ra- 
f keta "Voyager 2" rugpjūčio 24 dieną 

§ priartės prie pat Neptūno planetos. 
$ Stotis "Voyager 2" jau surado keturis 
§ naujus Neptūno satelitus - mėnulius.

Vilniaus televizija pradėjo rodyti § 
"Religinę valandėlę", kuri transliuo- j 
jama sekmadienio rytą. Laidos redak- 
torius ir vedėjas - kunigas Jonas < 
Boruta. Kardinolas V. Sladkevičius x 
pirmos transliacijos metu pasakė: § 
"Kaip mūsų krašto pasikeitimo ste- § 
buklą mes vertiname tai, kad masinės § 
informacijos priemonės - spauda, § 
radijas, televizija - atsigręžė į Dievo § 
žodį kaip į šviesą ir tiesą. Visas § 
pasaulis, o labiausiai mūsų kraštas, ? 
įvertins jas už tai, kad jos tarnaus ne j 
melui, o tiesai, ne neapykantai, o T 
meilei, ne kerštui, o susitaikymui. To x 
trokštame ir linkime." §

š
, "Mūsų Pastogė

Prie Lebanono pritrauktas šeštas 
Jungtinių Amerikos Valstybių karo 
laivynas bei diplomatiniai ryšiai per 
Alžyrą, Siriją ir Iraną laikinai 
sustabdė Lebanono šiitus nuo tolimes
nių amerikiečių įkaitų žudymo.

Tebevyksta nuolatinės derybos dėl 
Izraelio kalinamų šiitų musulmonų J 
iškeitimo į 3 Lebanone kalinamus 
Izraelio karius bei musulmonų pa- 
grobtus vakariečius.

Nr.32 1989.8.14 pusi. 5.

5



RAGERETAS SRORTO RĖMĖJAS

Organizacija HELLP, susidedanti iš estų, latvių ir lietuvių bendruomenių, 
rengia viešą susirinkimą Tasmanijos visuomenei apie Ribbentropo - Molotovo 
paktą informuoti ir priminti apie tai, kad to pakto pasėkoje padaryta žala

1990 m. vasario 22 - 28 dienomis Panevėžyje rengiame tradicini tarptautini 
lengvosios atletikos turnyrą uždarose patalpose, kuriame dalyvaus 
lengvaatlečiai iš Latvijos, Estijos, Čekoslovakijos ir Lenkijos.

Kviečiame turnyre dalyvauti ir penkis lietuvius - lengvaatlečius iš 
Australijos, kuriuos aprūpinsime nakvyne, maitinimu ir dienpinigiais.

Varžybų programoje - 100, 300, 1000 ir 30000 metrų bėgimas, šuolis į tolį 
bei į aukštį ir rutulio stūmimas.

B. Pliavga 
mokyklos direktorius

rinskas primindamas visiems, kad 
Česlovas yra klubo garbės narys, 
padėkojo jam už įdėtą darbą nuo klubo 
įsikūrimo 1953 metais. Geelongo 
lietuvių židiniečių vardu sveikino 
tėvūnas Liudas Bungarda. Dr. Riman
tas Šarkis paminėjo, kad nebūtinai 
reikia visuomet daktarų klausyti, 
norint daug metų sulaukti.

Po to pats "maršalka" Juozas 
Gailius tarė sveikinimo žodį Geelongo 
Lietuvių klubo sąjungos vardu, kuria
me Česlovas išdirbo paskutinius 19 
metų. Draugų iš Memingeno laikų 
Vokietijoje sveikinimą perskaitė Fe
liksas Borumas, kurį parašė draugas 
canberriškis Liudas Budzinauskas.

Žmona Irta perskaitė sveikinimus iš 
Lietuvos ir perrišo solenizantą at
siųsta jubiliejaus juosta. Išgertas

Jei atsirastų norinčių šiame turnyre dalyvauti, prašome pranešti ALFAS 
valdybai iki š.m. rugsėjo 1 dienos, rašant adresu - 27 Rickaby St., Croydon 
Park, S.A., 5008 arba telefonu (08) 464 775.

J. Jonavičius
ALFAS pirmininkas

BABALTIEClU SPORTO ŽAIDYNĖS

Metinės draugiškos pabaitiečių sporto žaidynės šiais metais įvyks rugsėjo 
30 dieną (šeštadienį) ir spalio 1 dieną (sekmaaienį) Melbourne.

Kviečiame sporto mėgėjus dalyvauti šiose žaidynėse.
Žaidynių vieta ir laikas bus paskelbti sekančiame pranešime.

V. P. Salkūnas 
Pabaitiečių Sporto Žaidynių 

komiteto narys

SP ORTO KLUBĄ TYLS

Liepos 22 dieną Geelongo Lietuvių 
namuose savo 70-tą gimtadienį 
atšventė Česlovas Volodka. į vaišes, 
kurias skoningai paruošė I mg arda 
Gailiuvienė, susirinko giminės, drau
gai ir kaimynai su kuriais jubiliatas 
praleido didelę tų metų dalį. Prasmin
ga, kad šis jubiliejus buvo atšvęstas 
namuose, kuriuose Česlovas dirbo 
ūkvedžiu dar tais laikais kuomet buvo 
kasami jų pamatai ir gaminamos 
pirmosios plytos. Vaišių programą 
pravedė geras Česlovo draugas, 
žemaitis Juozas Gailius. Svečiai buvo 
supažindinti su vakaro programa ir 
dukra Birutė Liebich pakviesta sukal
bėti vaišių palaiminimo maldą.

Sporto klubo "Vytis" vardu Česlovą 
sveikino sekretorius Kajetonas Sta-

tostasir sugiedota "Valio, valio..." ir 
"Ilgiausių metų...".

Visi kalbėjusieji palinkėjo Česlovui 
geros sveikatos ir Dievo palaimos.

Jubiliatas sujaudintu balsu padėkojo 
visiems už gerus linkėjimus ir dovanas, 
kurių nesitikėjo ir sakė, kad nereikė
jo..., pasidžiaugė, kad visi atėjo į jo 
pagerbimo vaišes ir paprašė visus 
linksmai praleisti laiką. 0 tas laikas 
tikrai prabėgo linksmai ir greitai. 
Neužteko šeštadienio, taigi teko 
atidėti į sekmadienį.

Linkime daug laimės ir džiaugsmo, 
sveikatos, ilgų ir laimingų gyvenimo 
metų Česlovui Volodkai jo 70 - tojo 
gimtadienio proga.

Dalyvis

Lietuvos Sporto Komiteto ir Lietu
vos Krepšinio Federacijos kviečiamas 
vykstu į Lietuvą atstovauti Australi
jos Lietuvių Fizinio Auklėjimo Sąjun
gą jubiliejinėje šventėje Europos 
krepšinio čempionato ir Kauno halės 
50 - čiui atžymėti.

Jeigu mūsų sporto klubai turėtų 
kokių nors pasiūlymų, kuriuos reikėtų 
iškelti pokalbiuose su Lietuvos sporto 
vadovybe, prašau pranešti iki š. m. 
rugsėjo 1 dienos.

Iš Australijos išvyksiu rugsėjo 6 
dieną ir grįšiu spalio 7 dieną. Man 
išvykus, esant reikalui galima susirišti 
su ALFAS valdyba prašau kreiptis į 
ALFAS sekretorių Antaną Skiparį: 
142 Edward St., Clarence Garden, S. 
A. 5039. Telefonas (08) 297 7579.

Su sportiškais linkėjimais

J. Jonavičius 
ALFAS pirmininkas

Lietuvoje
Kauno politechnikos instituto dės- Sabonis ir V. Chomičius - į Ispaniją, 

tytojas Henrikas Giedraitis, ilgametis R. Kurtinaitis ir S. Jovaiša - į Vakarų 
Kauno "Žalgirio" žaidėjas ir kapito*-'5 “'VdkietijąJ. "Žalgirio" komanda prak- 
nas, ketverius metus dirbęs " Ž aigirio" 
krepšininkų antruoju treneriu prie 
Vlado Garasto, pakviestas dirbti 
komandos vyresniuoju treneriu.

tiškai lieka antros sudėties, - pareiškė 
H. Grigaitis. Brazdauskis, Krapikas ir 
Brazys daugiau žaidė, likusieji - per 
rungtynes penkias, dešimt minučių. 
Komanda perspektyvi, molis neblogas, 
tik reikės daug darbo įdėti".

A USTR ALI J AI
BRONZOS

Ispanijoje įvykusiame mergaičių 
jaunių čempionate Australijos jauno
sios krepšininkės rezultatu 69:61 
nugalėjusios Čekoslovakijos sporti
ninkes, tapo bronzos medalio laimėto
jomis. Reikia pažymėti, kad tai buvo

LIKTU V OJE

Nors stiprokai lijo, tą vakarą prie 
sporto halės būriavosi daug kauniečių. 
Daugelis jų vylėsi gauti atliekamą 
bilietą į Kauno "Žalgirio" ir Šiaurės 
Amerikos lietuvių "Vėjo" krepšinio 
rinktinės rungtynes, taip pat Sergie- 
jaus Jovaišos ir Rimo Kuritinaičio 
išleistuves.

Tautiečių komandos žaidėjai, pa
sveikinę žiūrovus ir varžovus šūkiu 
"Sveiks valio, Lietuva", susitikimą 
pradėjo susikaupę, bet atsargiai, gal 
kiek ir privengdami mūsų krepšinio 
grandų. Šeimininkai žaidžia laisvai, 
improvizuotai, pirmauja nuo pat 
pradžios. Po trijų minučių 10:2 
"Žalgirio" naudai. Tačiau Amerikos 
krepšinio mokyklos atstovų kepurėmis 
neužmėtysi ir netrukus žaidimas 
išsilygina ir toliau jau nebe atsilieka. 
Šio susitikimo rezultatas 106:99.

Alytuje "Vėjas" - Kauno "Atletas" 
85:95, Marijampolėje "Vėjas" - Mari
jampolės "Žalgiris" 93:69, Palangoje 
"Vėjas" - Lietuvos jaunimo rinktinė 
87:78, Panevėžyje "Vėjas" - "Staty
ba" 89:87, Kaune "Vėjas" - "Žalgi
ris" 99:106.

TYIE DALIS

pirmasis Australijos laimėtas medalis 
pasaulinėse krepšinio varžybose.

Finaliniame susitikime sovietų 
krepšininkės, nugalėjusios jugoslaves 
rezultatu 109:91, gavo aukso medalį

Australijos nacionalinės Lygos 
"Kings" komandos krepšininkas An
drius Svaldenis.

Visi geriausieji išvažiuoja (A.

Trys lietuviški ąžuolai (i* kairės): Jonas Karpis iš Toronto, Ričardas Šimkus 
iš Niujorko ir vilnietis Šarūnas Marčiulionis. Dabar Šarūnas laikinai keičia 
adresą - išvažiuoja į San Franciską. O gal ir Jonas su Ričardu pakeis - 
atvažiuos žaisti krepšinį į Vilnių? Jiedu nieko prieš. Šarūnas irgi sako: 
"Būtų gerai. "Statyba" turėdama tokius vidurio puolėjus tikrai neprapultų". 
"Vėjui" viešint Lietuvoje buvo konkreti kalba dėl sutarčių. Bet ji kol kas 
nebaigta, nes "Statybos" finansinės galimybės nėra didelės.

Valdo Malinausko nuotr.

PADĖKA

"Musų Pastogė" Nr.32 1989.8.14 pusi. 6

Lankantis Geelonge ir staiga susirgus, lankiusiems mane ligoninėje 
geeiongiškiams J. ir I. Gailiams ir jų šeimai, Č. ir I. Valodkams, L. 
Bungardams, V. Č erakavičiui, K. Starinskui, A. Valodkienei, M. 
Cimormonienei, canberiškiui F. Borumui, Geelongo lietuvių radijo valandėlės 
vedėjoms I. Valodkienei ir I. Skėrytei už muziką ir linkėjimus greitai 
'pasveikti, savo šeimai ir visiems kitiems širdingai dėkoju.

L. Budzinauskas, Canberra
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Musų Mirusieji 
A. A.

KAZIMIERAS GURSKIS 
1928.IV.1O — 1989.VI1.25.

Visi artėjame prie amžinybės slen
ksčio, kurį teks neišvengiamai kiek
vienam iš mūsų peržengti.

Vis dažniau iš mūsų šv. Kazimiero 
koplyčios palydime į amžino poilsio 
vietą mūsų mažos bendruomenės 
narius. Šių metų liepos 28 dieną 
atsisveikinome su Kazimieru Gurskiu, 
kuris po sunkios ir ilgos ligos užbaigė 
žemiškąją kelionę.

Kazimieras gimė 1928 metų balan-' 
džio 10 dieną Vepriuose, Ukmergės 
apskrityje, Broniaus ir Jadvygos 
Gurskių šeimoje. Tėvams persikėlus į 
Raseinius, Kazimieras čia lankė 
pradžios mokyklą ir gimnaziją. Karo 
audra visą Gurskių šeimą nubloškia į 
Vakarų Vokietiją, kur Wuerzburge 
Kazimieras baigia gimnaziją ir 1949 
metais atvyksta į Australiją.

Atlikęs privalomo darbo sutartį, 
Kazimieras Gurskis pereina dirbti į 
privačią gamyklą, kur pasiekia labai 
aukštas pareigas.

1954 metais vedė Veroniką Jonavi- 
čiūtę ir išaugino gražią šeimą: sūnų 
Tadą ir dukrą Reginą. Šiandien jau 
abu sukūrę savas šeimas ir seneliams 
padovanojo net penkis anūkus.

Kazimieras mėgo lietuvišką gyve
nimą, bet darbai atėmė beveik visą jo 
laisvalaikį, nepalikdami poilsio valan
dų. Jis vaidino lietuviškoje scenoje ir 
1959 metais buvo išrinktas į Lietuvių 
Caritas ir šv. Kazimiero parapijos 
tarybą.

Turėjo gražų draugų būrį, nes buvo

MELBOURNE
KVIEČIA

Vilniaus Universiteto Mokslinės 
Bibliotekos Bičiulių Melbourne- sky
riaus įgaliota, Bičiulių valdyba krei
piasi į visus geros valios lietuvius.

Adelaidėje ir Melbourne sėkmingai 
veikia Vilniaus Universiteto Moksli
nės Bibliotekos Bičiulių būreliai. 
Surinkti pinigai siunčiami Vakarų 
Europos ir Anglijos knygų prekybos 
namams pagal Vilniaus Universiteto 
Bibliotekos pageidavimus. Patogumo 
ir taupumo sumetimais, Adelaidės ir

I 
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REMKIME
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ I

FONDĄ I
nes jo tikslas yra: - Skatinti, remti ir puoselėti lietuvių tautinę kultūrą, | 
mokslą, švietimą, meną ir kitas lietuvių kultūrines apraiškas , 
AUSTRALIJOJE
Fondą stiprinsime ir jį ugdysime, jei įvairiomis progomis jam aukosime, | 
stosime jo nariais ir nepamiršime jo surašydami testamentus. Tęs- | 
tamentuose reikia įrašyti tiksliai angliškąjį Fondo pavadinimą ir adresą: į

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 I

LIETUVIU LAIDOJIMO BIURAS

t Funerals of Distinction t
17 RAILWAY PDE., FAIRFIELD, N. S. W. 
Tel. 274 5408. Veikia 24 valandas per parą.

malonaus ir nuoširdaus būdo. Sirgda
mas niekam nesiskundė ir į gyvenimą 
žvelgė visada optimistiškai. Nors 
turėjo daug vilties nugalėti ligą, deja, 
viltys neišsipildė ir šių metų liepos 25 
dieną amžinai užmerkė akis.

Liepos 28 dieną atlydėtas į šv. 
Kazimiero bažnyčią, kur įvyko gedu
lingos mišios, kurias atlaikė kunigas J. 
Petraitis, pasakydamas pamokslą apie 
tai, koks trapus žmogaus gyvenimas. 
Po mišių su Kazimieru atsisveikino 
Lietuvių Caritas tarybos ir Adelaidės 
lietuvių teatro "Vaidila" vardu V. 
Baltutis. Prie kapo duobės Adelaidės 
lietuvių sąjungos vardu žodį tarė D. 
Dunda ir vienas iš įmonės "Clarkson" 
direktorių.

Ilsėkis ramybėje, Kazimierai, amži
noje Aukščiausiojo globoje!

VB

Melbourne skyriai pinigus siunčia 
viena perlaida.

Sydnejaus lietuviai! Neatsilikite! 
Nejaugi neatsirastų bent vienas 
žmogus, kuris apsiimtų pakalbinti 
Lietuvos ekologija ir apskritai Lietu
vos švietimu besidominčius tautiečius 
ir surinkti iš jų - vieną kartą metuose! 
- po 20 dolerių. Jeigu toks organiza
torius neatsirastų, remkite Bičiulių 
būrelį pavieniui. Čekius siųskite 
"Friend of Vilnius University Libra
ry", E. Šeikienės adresu: 10 St.

Albanus Str., Mt. Waverly 3149.
Kviečiame ir visas mažesnes lietu

vių bendruomenes prisidėti prie šio 
darbo.

AUTO RI AI!
Kiekviename krašte autorius yra 

įpareigotas valstybinei bibliotekai 
nusiųsti bent po dvi savo išleistas

SYDNEJUJE
Pranešame, kad prisidedant prie 

Ribbentropo - Moiotovo pakto pa
smerkimo demonstracijos Canberroje, 
autobusas iš Sydnejaus vyks nuo 
Lietuvių namų Bankstowne. Kaina į 
Canberrą ir atgai 10 dolerių.

Autobusas išvyks rugpjūčio mėnesio 
28 dieną (pirmadienį), 6.30 vai. ryte. 
Demonstracija prasidės 10.30 vai. 
ryto prie Rytų Vokietijos atstovybės. 
Nuo ten bus vykstama į Vakarų 
Vokietijos ambasadą: 119 Empire Cct. 
Yarralumia ir rusų ambasadą: 78 
Canberra Ave., Griffith.

1 vai. po pietų visi renkamės prie 
parlamento rūmų. Kalbės parlamen
taras Neil Brown.

Visi prisidėkime prie šios demon
stracijos, moraliai sustiprinkime bro
lius kovojančius už Lietuvos laisvę.

Vietas autobuse prašome užsisakyti 
pas Sydnejaus Apylinkės valdybos 
narius arba telefonu 787 4596.

Sydnejaus Apylinkės 
valdyba

Ribbentropo - Moiotovo pakto ir jo 
skaudžių pasekmių pasmerkimui, rug
pjūčio 23, dieną okupuotuose Pabaltijo 
kraštuose ir visame pasaulyje vyks 
masinės demonstracijos.

N.S.W. Pavergtų tautų komitetas, 
50 - tųjų šio nelemtojo pakto metinių 
proga, skaudžių pakto pasekmių ir 
aukų prisiminimui, ruošia: 

THE BALTIC COUNCIL OF VICTORIA
Viktorijos Baitų Taryba sąryšyje su visame pasaulyje ir Lietuvoje, 

įvyksiančiomis protesto demonstracijomis, organizuoja šios, mūsų Nepriklau
somą Lietuvą pražudžiusios sutarties 50 - čio proga

DEMONSTRACIJĄ IR VIGILIJĄ sekančiai: 
rugpjūčio 23 dieną (trečiadienį), 16 vai. (4 vai. popietų) 

CITY Square, MELBOURNE - susirenkame;
16.30 vai. kalbės mūsų kviesti parlamentarai;
17 vai. eisena į Viktorijos parlamento rūmus;
17.30 vai. vakarinė vigilija prie parlamento;

19.15 vai. kalbėtojai vėl pateiks savo mintis dėl pakto panaikinimo. 
Po kalbėtojų bus giedami visų trijų valstybių himnai.

Po to iki 23 vai. bus dainuojamos tautinės giesmės ir dainos.
23 vai. Vigilijos pabaiga.

Prašome visus dalyvauti šioje mums ypatingai svarbioje demonstracijoje - 
vigilijoje. Kviečiame, šalia mus remiančių pastoviai, prisijungti ir visus, kurie 
tą dieną gali, ir melboumiškius, ir iš Geeiongo, ir artimų apylinkių, kad būtų 
masė žmonių su plakatais, su žibintais, prožektoriais (žvakių naudoti neleidža 
parlamento rūmų prižiūrėtojai). Mažas žvakutes bus galima įsigyti vietoje už 
4 dolerių auką.

Kadangi į šią demonstraciją pakvieti televizijos ir radijo bei laikraščių j 
atstovai, prašome kuo daugiau tautiečių dalyvauti tautiniuose drabužiuose, 
spalvingiau ir įvairiau. Kviečiame visus choristus savo balsais paremti giesmes 
ir dainas. Demonstracijos metu bus dalinami atsišaukimai.

SOVIETŲ IMPERIJA GRIŪNA. SAVO DALYVAVIMU PADĖKIME JĄ 
GALUTINAI SUGRIAUTI, REIKALAUDAMI PAN AIKINTI SLAPTĄ AKTĄ 
IR ATSTATYTI LIETUVOS, LATVIJOS IR ESTIJOS VALSTYBIŲ k 
NEPRIKLAUSOMYBĘ. BŪKIME SOLIDARŪS SU BROLIAIS IR SESĖMIS 
LIETUVOJE.

Plakatų turime apie aštuoniolika, tačiau kas gali, prašome atsinešti ir savo, 
ypatingai su šūkiais "ABOLISH RIBBENTROP - MOLOTOV PACT AND 
REINSTATE INDEPENDENCE TO LITHUANIA" arba "... TO BALTIC 
STATES", "RUSKI GO HOME", "ABOLISH SOVIET EMPIRE THE ENEMY 
OF FREE PEOPLE", "END BALTIC OCCUPATION" ir t. t.

Dėl demonstracijos Canberroje praneš Apylinkės valdyba.
Vakarienė parlamentarams ir kviestiems spaudos, televizijos ir radijo 

darbuotojams įvyks rugpjūčio 18 dieną, kurios metu bus kreipiamasi su 
prašymais dėl paramos mūsų tautos klausimais.

Baltų Taryba tikisi masinės tautiečių paramos savo dalyvavimu šioje 
demonstracijoje ir iš anksto dėkoja dalyvausiantiems.

Alg. Žilinskas
Baltų Tarybos Viktorijoje

.. / / vicepirmininkas •.
---- ------------------------ "Mūsų Pastogė" Nr.32 ,1989.8.14 pusi.

knygas. įsipareigokite bent po vieną, 
o geriau dvi savo knygas nusiųsti 
Vilniaus Universiteto Bibliotekai. 
Bibliotekos adresas: Vilniaus Univer
siteto mokslinė Biblioteka. Vilnius. 
Universiteto gt. 3, Lithuania, USSR.

Paprastu paštu siunčiant visai 
nebrangu, o nauda didelė.

V.U.M.B. Bičiuliai

1. Nuo rugpjūčio 23 dienos iki 
rugsėjo 9 dienos - meno parodą. 
Commonwealth Bank, Martin Place.

2. Rugpjūčio 23 dieną (trečiadienį), 
nuo 8 vai. ryto bus dalinama 
informacinė medžiaga geležinkelio 
stotyse. Tautiečiai, galintys prisidėti 
prie šios informacijos skleidimo, 
prašomi pranešti telefonu 787 4596.

3. Rugpjūčio 23 dieną nuo 11.30 vai. 
ryto - demonstracija Martin Place. 
Bus dalinami informaciniai lapeliai ir 
paleisti juodi balionai. Tikimasi, kad 
dalyvaus televizijos stočių ir spaudos 
atstovai.

Visi tautiečiai prašomi kuo gausiau 
dalyvauti šioje demonstracijoje. Savo 
dalyvavimu Jūs paremsite ir padėsite 
savo kovojantiems broliams ir sesėms 
jų kelyje į mūsų visų tėvynės Lietuvos 
nepriklausomybę ir laisvę !

A. Giniūnas
Lietuvių atstovas Pavergtų 

tautų komitete

Rugpjūčio 8 dieną televizijos stotis 
SBS Sydnejaus Lietuvių namuose 
filmavo pabaltiečių, ukrainiečių ir 
lenkų politinius pareiškimus liečian
čius tų kraštų okupaciją ir nepri
klausomybės siekius.

Filmas apie šį susitikimą bus 
rodomas visoje Australijoje rugpjūčio 
mėn. 27 d. (sekmadienį) per SBS 
televizijos stotį, laidoje "Vox Populi"
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Aukos

Mūsų Pastogei
’’MOŠŲ PASTOGEI” 

AUKOJO

Br. Dambrauskas N.S.W. S50
S. Jeiionienė U.S.A. $40
A. Lukšytė N.S.W. $20
K. Šcitnickienė N.S.W. $10
V. Juodsnukaitis N.S.W. $5
J. Poškus S.A. $4

HOBARTE
Organizacija HELP, susidedanti iš 

estų, latvių ir lietuvių bendruomenių, 
rengia viešą susirinkimą Tasmanijos 
visuomenei apie Ribbentropo - Molo
tovo paktą informuoti ir priminti apie 
tai, kad to pakto pasėkoje padaryta 
žala Pabaltijo valstybėms prieš 50 
metų, dar nėra atitaisyta.

Susirinkimas įvyks trečiadienį, rug
pjūčio mėnesį 23 dieną, 8 vai. vakaro, 
Hobart City Council salėje. įėjimas i§ 
Elizabeth gatvės.

Susirinkimui pirmininkaus Hobarto 
universiteto profesorius M. Roe. 
Pagrindinis kalbėtojas bus senatorius 
Brian Harradine. Visi Tasmanijos 
lietuviai prašomi apsilankyti. Tai yra 
priminimas australams, kad mes esame 
to pakto aukos ir reikalaujame, to 
pakto pasėkoje padarytas klaidas 
atitaisyti.

Tarp šios šalies gyventojų turime 
daugelį mus paremiančių asmenų, 
savo apsilankymu parodysime, kad 
esame jų paramos verti.

Hobarto Apylinkės 
valdyba

GEELOVGE
LSS Geeiongo Lietuvių Skautų 

Židinys šių metų rugpjūčio mėnesio 
20 - tą dieną (sekmadienį) ruošia 
Lietuvos Himno autoriaus dr. Vinco 
Kudirkos bei jo redaguoto laikraščio 
"Varpas" sukačių paminėjimo Šventę 
Geeionge. Kadangi šios dvi sukaktys 
itin reikšmingos kiekvienam lietuviui, 
tad jos ruošiamos visiems Geeionge ir 
jo apylinkėse gyvenantiems lietuviams 
bendra švente. Tam tikslui, žiainiečiai 
skiria visas įmanomas pastangas, kad 
oent aaiinai būtų atsiekta to tiksio 
prasmė, prisilaikant nustatytos dieno
tvarkes.

9.30 vai. ryto - šv. Mišios St. John 
bažnyčioje. Davis St.. North Geeiong 
kur paprastai vyksta lietuviško pa
maldos. Organizacijos dalyvauja su

m a c i j a 
savų vienetų vėliavomis, jų nariai 
dėvi uniformas ar tautinius rūbus.

2 vai. po pietų visi kviečiami 
gausiai dalyvauti savojoje šventovėje

Geeiongo Lietuvių namuose, 
esančiuose 128 Douro St., North 
Geeiong, kur šventė bus tęsiama 
toliau. Šiai sukakčiai pritaikytą pa
skaitą paruoš žinomas visuomeninin
kas A. Zubras.

Meninę daiį atliks geeiongiškiai ir, 
S. Eimučio vadovaujamas, Melbourne 
lietuvių kanklių ansamblis, kurį dai
nomis lydės solistas V. Danius. 
Tikimasi jį girdėti ir bažnyčioje šv. 
Mišių metu.

Kviečiame ir tikimės visų gausaus 
dalyvavimo tiek bažnyčioje, tiek ir 
Lietuvių namuose. Tegul kanklių 
garsai ir mieia lietuviška daina 
suteikia jėgų musų jau retėjančioms 
gretoms žengti kartu su atbundančia 
tauta, prigęsusiuose židiniuose laisvės 
ugnį kurstyti. Lietuviškų kanklių 
garsai tejungia mus į vieningą šeimą, 
siekiant to šventojo tikslo -
Laisvės Lietuvai!
Po sukakčių paminėjimo, visi galės 

pasivaišinti skaniais pietumis.
Tą dieną prašome visus prisidėti 

nors ir kuklia auka tėvynėje atsikūru
sios lietuviškosios skautybės gerovei. 
Laukiame visų su didžia meile ir 
skautiška pagarba.

Skautų Židinio vadovybė

PERTHE
Liepos 16 dieną Kings parke įvyko 

pavergtų tautų eisena. įvairios gru
pės su tautinėmis vėliavomis 3 
valandą nužygiavo prie Žuvusių 
Karių paminklo. Ten, skambant trimi
to garsams, buvo padėti vainikai, tyla 
pagerbti žuvusieji kariai. Trumpą 
kalbą pasakė Pasaulio Laisvės Lygos 
visos Australijos Lygos pirmininkas A. 
P. Pearson M.B.E.

Eiseną filmavo ir rodė 9 televizijos 
kanalas. Tą vakarą per televizijos 
žinias buvo rodoma eisena, kurioje 
aiškiai plevėsavo lietuvių tautinė 
vėliava.

Liepos 23 dieną St. Andrew 
bažnyčioje vyko eukumeninės pamal
dos, kurias atlaikė įvairių religijų 
dvasiškiai. Kiekvienos tautos atstovas 
skaitė pamaldas savo kalba. Latvių 
choras giedojo giesmes, o lietuviai 
pagiedojo "Marija, Marija".

Pamaldas filmavo 10 televizijos 
kanalas. Vakare, per žinias vėl aiškiai 
galėjome matyti lietuvių tautinę 
vėliavą.

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

KLUBO NARIAMS PRIMENAME IR PRAŠOME:

| SYDNEJAUS LIETUVIŲ NAMUOSE
16 - 18 EAST TERRACE, BANKSTOWN. Tel. 708 1414 

b

Rugpjūčio 20 dieną (sekmadienį), 4 vai. po pietų 8
viršutinėje salėje vyks 8

KONCERTAS, 8
kuriame kompozitorius Vytautas Barkauskas atliks savo kūrinių 8 
koncertą ir papasakos apie savo darbą Lietuvoje.

Programoje taip pat dalyvaus, Naujojoje Zelandijoje gyvenanti, (į 
estų solistė Anne Rissar. 8

Koncertą rengia A LB Sydnejaus Apylinkės valdyba v

* Susimokėti NARIO MOKESTI už 1989/90 finansinius metus. 
(Nario mokestis - 20 dolerių, nedirbantiems ir jaunuoliams iki 25 metų 
amžiaus - 5 doleriai.)

* Skatinti savo šeimos narius, draugus ir pažįstamus įstoti į klubą 
nariais.

* SIŪLYTI KANDIDATUS į SEKANČIĄ KLUBO VALDYBĄ, 
b Kandidatas siūlomas raštu, užpildant tam reikalui paruoštą pareiškimą 
X (Nomination form), gaunamą klubo raštinėje.
X Užpildyti kandidatų siūlymo pareiškimai grąžinami klubo 

sekretoriui ir turi jį pasiekti ne vėliau 1989 m. rugpjūčio 27 dienos.

$ Rugpjūčio 20 dieną (sekmadienį), 4 vai. Lietuvių namuose, iš 
I Lietuvos atvykęs kompozitorius Vytautas Barkauskas atliks savo

kūrinių KONCERTĄ
Taip pat

nuotaikas ir
Programą papildys, iš Naujosios Zelandijos atvykusi, estų solistė

Anne Rissar.
įėjimas 4 doleriai.

Sydnejaus Apylinkės
vaidyba

kompozitorius papasakos apie paskutiniųjų dienų 
kompozitorių darbą Lietuvoje.

................................
Sydnejaus lietuvių sporto klubas "Kovas" kviečia visus atvykti į

VAIKŲ MADŲ PARADĄ
kuris įvyks lietuvių klube Bankstowne. rugpjūčio 27 dieną, sekmadienį, !
3 vai. p.p. ir maloniai praleisti popietę klube, stebint mūsų lietuvišką 
jaunimą, demonstruojantį jaunimo madas. !

"Kovo" valdyba, kaip visada, stengsis padaryti tą sekmadienio ! 
popietę malonia.

Savo apsilankyme pasidžiaugsime mūsų lietuviška, priaugančia 
jaunąja karta, kuri tęs mūsų pradėtus darbus.

Įėjimas: $ 4, pensininkams-^ 2, vaikams iki 12 metų - įėjimas 
nemokamas.

S.L.S.K. "Kovas" valdyba
Madų parado organizatorė ir vadovė T. Dambrauskienė

j SKELBIMAS
Nuo liepos mėnesio 1 dienos mes priimame siuntinius giminėms ir į 

j draugams gyvenantiems Sovietų Sąjungoje, pagal sutartį su 5
> VNESHPOSYLTORG
į Galite siųsti įvairias prekes, rūbus, avalynę, elektrinius reikmenis, 
! maistą ir kt. Siuntiniai bus pasiųsti pagal tarptautinius ir Sovietų 
i Sąjungoje galiojančius muito ir pašto nuostatus.
> East - West konsultantai atlieka visus formalumus, įskaitant muito 
j ir pasiuntimo mokesčius.

Visą reikiamą informaciją apie siuntinių pasiuntimą galite gauti pas 
žemiau išvardintus mūsų agentus:

i Adelaidėje - East - West Consultants 1st floor, 2 Hindmarsh 
j Square, Adelaide, S. A. 5000. Tel. (08) 232 1228.

Sydnejuje - New - Era Bookshops, 425 Pitt St., Sydney, N. S. W.
j 2000. Tel. (02) 211 1607.

Lidia Towsty Ermington, N. S. W. Tel. (02) 638 5740. Darbo j 
dienomis nuo 6 vai. vakaro. *

New - Era Bookshops, 64-68 Shepherd St., Marrickville, N. S. W.
| 2204. Tel. (02) 569 1833.

H. Stošius, 40 Monie Ave., East Hills, N. S. W. 2213. Tel. (02) 7734 
| 728.

Newcastlyje - V. Gont 13 Northumberland St., Wickman, N. S. W.
| 2293. Tel. (049) 615 180.

Melbourne - New - Era Bookshops, 451 Elizabeth St., Melbourne, 
| Vic. 3000. Tel. (03) 329 5369.

Postup, 902 Mt. Aleksander Rd., Essendon, Vic. 3124. Tel. (03) 375 
1979.
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