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AUSTRALIJOS PARLAMENTAS 
PASMERKIA

MOLOTOVO - RIBBENTROPO 
PAKTĄ

Rugpjūčio 16 dieną Australijos 
senatas priėmė sekančią rezoliuciją:

Senatas, priimdamas dėmesin
(*) Pabaltijo valstybių Estijos, Lat
vijos ir -Lietuvos žmonių pastangas 
tapti ir pasilikti nepriklausomais 
(•♦) kad SSSR ir nacistinė Vokietija 
1939 metų rugpjūčio 23 d. sudarė 
slaptą susitarimą, žinomą Molotovo - 
Ribbentropo pakto vardu, kurio viena 
iš pasekmių buvo Pabaltijo valstybių 
okupacija,

a) Patvirtina ilgalaikį Australijos 
palankų nusistatymą Pabaltijo tautų 
aspiracijoms bei paremia jų tebesitę
siančias pastangas siekti apsisprendi
mo teisės bei išlaikyti kultūrinį 
paveldėjimą ir

b) Kreipiasi į SSSR vyriausybę, 
kad ji
(*) viešai pasmerktų Molotovo — 
Ribbentropo paktą ir jo pasėkas, kad

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
TELŠI U OSE

Per Jonines - Rasos šventę telšie
čiai pirmą kartą taip plačiai, nors ir 
gedulingai, paminėjo Rainių tragedi
jos 48 -ąsias metines. Rytą Katedroje 
vyskupas Antanas Vaičius, kuriam 
patarnavo grupė kunigų, aukojo šv. 
Mišias, skirtas enkavedistų ir raudo
narmiečių nekaltai nužudytų žmonių 
atminimui. Vėliau prie buvusio kalėji
mo, kuriame buvo laikomi Rainių 
kankiniai, prikalta memorialinė lenta. 
Iš ten tūkstančiai žmonių pasuko į 
Rainių kapįnes. Visą kelią, apie tris 
kilometrus, gedulo eiseną lydėjo 
šalikelėse degančios žvakutės. Prie 
kapų buvo giedamos šventos ir 
tautinės giesmės. Vyskupas A. Vai
čius pašventino būsimos koplyčios, 
skirtos šių aukų atminimui, kertinį 
akmenį.

Antroji kunigų seminarija greit bus 
atidaryta Telšiuose, praneša iš Niu
jorko Lietuvių Informacijos centras.

Savo pranešime Vatikano radijui, 
Kauno gyventojas katalikų savaitraš
čio "Katalikų Pasaulis" redaktorius 
Petras Kimbrys praneša, kad kunigų 
seminarija Telšiuose bus vėl atkurta 
po virš keturiasdešimt metų, prita
riant Lietuvos vyskupų nutarimu, 
kuris buvo padarytas vyskupų konfe
rencijos metu.

Telšių kunigų seminarija, viena iš 
keturių veikusių nepriklausomos Lie
tuvos laikais, buvo įsteigta 1827 
metais. 1946 metais jos buvo okupanĮ- 
tų uždarytos, paliekant tik vieną 
Kaune. .

tuo galėtų sugrąžinti Pabaltijo tau
toms pilną nesuvaržytą laisvo apsi
sprendimo teisę.
(•») Sukurtų politines priemones, 
kurių dėka Pabaltijo tautos galėtų 
taikingai ir demokratiškai įgyvendinti 
savo suverenią teisę apspręsti savo 
pačių likimą ir
(***)paklustų Pabaltijo tautų plačiai 
išgarsintiems teisingumo, nepriklau
somybės ir laisvo apsisprendimo teisės 
troškimams.

Po Australijos Baltų Tarybos pasi
tarimų su vyriausybės ir opozicijos 
nariais, šią rezoliuciją senatui prista
tė liberalas senatorius Peter Baume.

Panašaus teksto rezoliucija bus 
darbiečio parlamentaro pristatyta 
Atstovų rūmuose artimiausioje atei
tyje.

V. Patašius
hre.. “Ajįstrįijjoįj Baitų Tarybos 

vicepirmininkas

Tai, kad vėl atkuriama Telšių 
seminarija, yra įrodymas,jog Lietuvos 
okupantai iš tiesų mažina religijos 
varžymą. Bene pirmuoju tokio varžy
mo mažinimo ženklu buvo tas faktas, 
kad pereitais metais į Kauno kunigų 
seminariją buvo duotas leidimas 
priimti 46 jaunuolius, norinčius tapti 
kunigais.

P. Kimbrys pranešė Vatikano radi
jui, kad jau dabar iš trisdešimties 
jaunų vyrų gauti prašymai priimti į 
Telšių kunigų seminariją.

RA NE VĖ Ž YJE

Miesto visuomenė gražiai paminėjo 
garsų Lietuvos katalikų bažnyčios 
hierarchą Kazimierą Paltaroką. Jis 
nuo 1926 m. iki mirties (1958 m.) 
valdė Panevėžio, o nuo 1949 m. ir 
Vilniaus vyskupiją. K. Paltarokas buvo 
ne tik garsus bažnyčios veikėjas, bet 
ir žymus mokslininkas. Jis buvo Kauno 
kunigų seminarijos ir Vytauto Didžio
jo universiteto profesorius, išleido 
teologijos ir sociologijos knygų. 
Dramos teatre įvykusiame minėjime 
apie K. Paltaroko indėlį į filosofijos ir 
sociologijos mokslus kalbėjo moksli
ninkai iš Vilniaus, vietos mokytojai. 
Minėjime dalyvavo ir K. Paltaroko 
dukterėčia mokytoja pensininkė V. 
Paltarokaitė. Šia proga išleistas 
gražus bukletas su K. Paltaroko ir jo 
kūrinių nuotraukomis.

KAUNE

Karo tarnyba aviadesantiniame

Kovarske prieš 20 metų rusų enkavedistai nekaltai nužudė ir užkasė lietuvius 
partizanus. Šiais metais jie buvo atkasti ir garbingai palaidoti. Nuotraukoje 
matote ką besurado lietuvės motinos po 20 metų.

■==sssr

dalinyje prie Leningrado Vladui 
Šileikiui iš Kauno artėjo prie pabai
gos. Šių metų vasario mėnesio 
pirmomis dienomis šeima sulaukė 
raudono karsto. Gal insultas, gal... 
Ketvirtas mėnuo šeima stengiasi gauti 
leidimą ekshumacijai. Visų rangų 
prokuratūros leidimo neduoda. Kodėl? 
Nejaugi mirties priežastį gali pakeisti 
1700 rublių, kuriuos kariuomenė 
sumokėjo už sūnų? Pagal dvidešimtojo 
amžiaus pabaigos kainoraštį lietuvio 
vyro kaina - 1700 rublių?

O kitos aukos ilgai laukti gali 
nereikėti. Gintas iš Jonavos (nenuro- 
dęs pavardės), tarnaujantis prie 
Maskvos, pasakoja, kad lietuviai 
kariai yra aktyviai stebimi, vadinami 
nacionalistais - fašistais. Jo geriau
sias draugas neišlaikė psichologinio 
spaudimo ir buvo išvežtas į beprotna
mį.

KARMĖLAVOJE

Rašo docentas Kazys Blaževičius iš 
Kauno: "Televizija rodė nulaužytus 
Lietuvos Žaliųjų sodintus medelius. 
Kažin ar yra pasaulyje kita tokia 
laukinė šalis, kurioje įmanoma būtų 
šitokia niekšybė. Pasirodo valstybėje, 
kuri pretenduoja ne tik į civilizuotos, 
bet ir į kultūringos vardą, kuri 70 
metų didžiuojasi pažangiausia pasau
lyje politine - ideologine ir ekonomine 
sistema, galima dar didesnė niekšybė.

Originaliai atšventė pergalės (rusų, 
red.) šventę dvidešimtojo amžiaus 
barbarai Karmėlavos kapinėse. Gegu
žės 9-tą aplankiau kapus, palatsčiau 
gėlytes, sutvarkiau aplinką. Kitą rytą 
radau sulaužytas gėles, išmėtytas 
žvakes, nuplėštą ir sutryptą mažytę 
trispalvę, kuri iškabo jo prikalta prie 
kryžiaus gerą pusmetį. Gretimi kapai 
nepaliesti - ten trispalvės nebuvo. 
Niekšo būta gerai imitusio, daug metų 
ėdusio lietuvišką duoną - trispalvė 
maža, stipraus audinio, o suplėšyta.

Braižas - neapykanta gražiam 
Žaliųjų tautiniam darbui, žvėriškas 
įniršis lietuviškai trispalvei - leidžia 
numanyti kieno tai darbas.

Lietuvoje nuo seno negailestingai 
buvo smerkiamas tas, kuris pakėlė 
ranką prieš gležną medelį. Lietuvoje 
nuo seno kapinės yra šventa vieta. 
Nusižengti šioms tradicijoms gali tik 
nuožmiausias mūsų tautos priešas, 
nevertas vaikščioti mūsų šventa 
žeme... Matyt, kad Rainių budelių 
anūkai ilgisi darbo."

R ASEI NI U OSE

Prieš 50 metų buvo baigtas tiesti 
Žemaičių plentas. įvykiui pažymėti, 
prie Ariogalos, plento šlaite buvo 
išlieti Gedimino stulpai, kuriuos 
pokario metais rusai sudaužė. Šio 
rajono sąjūdininkai ir Tremtinių klubo 
nariai vėl baigia atstatyti sudaužy
tus Gedimino stulpus senoje vietoje.
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PAPILDYTA
ALB KULTŪROS 

TARYBA
Genovaitė Vasiliauskienė, gyv. 4 

George St., Torrens Park, S.A., 5062. 
Tel. (08) 271 7172, sutiko įsijungti į 
ALB Kultūros Tarybą.

Geelongo Apylinkės valdyba, atsi
liepdama į "Pasaulio Lietuvyje" 1989 
m. sausio mėn. atspausdintą lėšų 
telkimo vają Lietuvai, surinko $ 
835.00. Tie pinigai, per Krašto 
valdybą, liepos mėn. 19 d. buvo 
išsiųsti į JAV, kas sudarė $(US) 
615.20

Į Krašto valdybos pirm. Juozo 
Maskvyčio užuojautos raštą kiniečių 
bendruomenei, atsakė Australijos Ki
niečių Bendruomenės sąjungos sekre

MŪSŲ ANSAMBLIAI VYKSTA 
Į LIETUVĄ

Rašo Jurgis Janušaitis
Kaip greitai keičiasi laikai. Dar 

prieš porą metų net nesvajojome, kad 
štai sekančiais ir kitais metais 
išeivijos lietuvių meno ansambliai 
pilnose sudėtyse keliaus tėvynėn, 
koncertuos didžiuosiuose Lietuvos 
miestuose, bus svetingai sutikti, 
pamilti, priimti ir su ašaromis išlydėti.

Tuo pačiu ir iš Lietuvos šiais metais 
jau sulaukėme meno ansamblių, kurie 
savo programomis išjudino lietuvišką 
išeiviją, tarytum paskatino naujiems' 
darbams, naujiems ryžtams.

Didelės apimties dainų ir šokių 
ansamblis "Gintaras" iš Toronto jau 
baigė savo viešnagę Lietuvoje. Tai 
pirmasis ansamblio ryžtas aplankyti 
tėvų žemę ir parodyti tėvynainiams, 
kad išeivijos jaunimas gražus ir gyvas, 
kūrybingas ir gebantis šokti tautinius 
šokius, gražiai dainuoti.

"Gintaro" vadovai Rita ir Juozas 
Karasiejai gabūs lr sumanūs, nepabū
go atsakomybės ir sunkios naštos. 
Ansamblis buvo gerai paruoštas. Su 
įdomia ir savita programa nuskridęs į 
Lietuvą keliavo per ją su koncertais 
Vilniuje, Kaune, Panevėžyje ir kituo
se miestuose.

- Pamatę, sutikę, išgirdę gintarie- 
čius gražiai šokančius, dainuojančius 
ir kalbančius lietuviškai, tokius mielus 
apglėbėme, išbučiavome, apdovanojo
me gražiausiomis Lietuvos darželių 
gėlėmis ir pravirko me... Pravirkome 
meilės ir dėkingumo ašaromis, džiaug
damiesi, kad štai mus vėl likimas 
suveda tėvų žemėje, kad esame viena 
lietuvių tauta, viena šeima.. - taip 
rašo jaunutė lietuvė panevėžietė 
dalyvavusi "Gintaro" ansamblio suti
kime.

Ar ne gražu ar ne kilnu, kad vienos 
tautos vaikai pravirksta iš džiaugsmo 
susitikę, pasiryžę kartu dirbti savo 
tėvynės gražesnei ateičiai, jos laisvei 
ir nepriklausomybei.

Štai ir vėl glėbys naujų žinių. 
Išeivijos ansambliai kviečiami atvykti 
tėvynėn 1990 metais įvyksiančion 
Dainų ir šokių šventėn. Kviečiami iš 
įvairių kraštų - JAV, Kanados, 
Australijos. Europos, Pietų Amerikos. 
Šventė Vilniuje vyks 1990 m. liepos 
mėnesio 5-8 dienomis. Tai bus 
didžioji, tryliktoji lietuvių tautinė 
dainų šventė.

torius dr. A. Pun: "Mes esame 
nepaprastai sujaudinti jūsų 1'989 m; 
birželio mėn. 4 d. laišku, išreiškiančiu 
mums užuojautą, dėl jaunų studentų 
žudynių, įvykusių 1989 m. birželio 
mėn. 4 d. Beijinge, Tiananmen 
aikštėje.

Mes dėkojame jums už liūdesį ir 
rūpestį mūsų jaunais studentais. Jūsų 
mintys visuomet bus su mumis".

Pasikeitus liberalų partijos ir tauti
nės partijos vadams, Krašto valdybos 
pirmininkas pasiuntė jiems sveikini
mus. Gauti padėkos laiškai iš Andrew 
Peacock ir Charles Blunt.

ALB Krašto valdyba

Kas nepažįsta garsiosios Clevelan- 
do "Grandinėlės", daugelį metų 
vadovaujamos neišsenkančios energi
jos vadovų Liudo Sagio ir jo žmonos. 
Jam pats Lietuvos kultūros ministras 
Dainius Trinkūnas atsiuntė oficialų 
kvietimą šioje šventėje dalyvauti su 
"Grandinėle". "Grandinėlės" vadovai 
Liudas ir Aleksandra Sagiai kvietimą 
priėmė ir šiai istorinei išvykai pradėjo 
sparčiai ruoštis.

Atvykstančiųjų prašoma paruošti 
15 - 20 minučių programas. Kelionę į 
Lietuvą ir atgal ansambliečiai apsi
moka patys. Viešnagės metu (12 - 14 
dienų) svečiai bus aprūpinti nakvyne 
ir maistu.

Sužinoję šią žinią sujudo Clevelando 
lietuviai. Tuo susikūrė komitetas šiai 
kelionei remti iš dr. Romos Degesie- 
nės, rašytojo ir poeto Balio Gaidžiūno, 
"Mūsų žingsniukų" redakcijos narės 
Nijolės Kersnauskaitės, lietuvių pa
rapijos klebono Gedimino Kijausko, S. 
J., žurnalisto Vacio Rociūno, Cleve
lando Tautybių centro direktoriaus 
Algio Rukšėno, dr. Eugenijaus Šilga- 
lio, kredito kooperatyvo "Taupa" 
direktoriaus Vytauto Staškaus, "Tė
vynės garsų" radijo vedėjo Juozo 
Stempužio, Birutės Vedegienės ir 
"Grandinėlės" reikalų vedėjos Alek
sandros Sagienės. Kaip matosi, 
"Grandinėlės" išvyka Lietuvon rūpin
sis geri ir energingi žmonės. Neabejo
jama, kad viskas pasiseks gerai.

Štai ir Čikagos Jaunimo tautinis 
ansamblis " Grandis" vadovaujamas 
daugiametės, energingos vadovės Ire
nos Smieliauskienės kelia sekančiais 
metais sparnus tėvynės link ir taip pat 
dalyvaus Dainų ir šokių šventėje. 
Negana to, "Grandis" po šventės 
koncertuos Kaune, Klaipėdoje, Šiau
liuose, Panevėžyje ir kitur. Po 
atsikūrimo, "Grandis" sėkmingai vei
kia jau 25 ųietus, jos -sudėtyje - 
moksleivių, studentų ir veteranų 
grupės, viso šiuo metu 88 šokėjai. 
Žinoma, Lietuvon " Grandis" vyks su 
pačiais geriausiais ir labiausiai pasi
ruošusiais šokėjais. Šis ansamblis yra 
keliavęs ne tik Amerikoje, Kanadoje, 
bet viešėjo Australijoje ir Pietų 
Amerikoje. Taigi tolimos kelionės jau 
pažįstamos ir telieka tikėtis, kad 
"Grandinėlė" ir "Grandis", o taip pat

šoka Čikagos "Grandis"

ir kiti ansambliai sekančiais metais 
Lietuvoje pasirodys šauniai ir liudys 
tautinį gyvastingumą, ambasadorystę 
laisvojo pasaulio šalyse.

Clevelando Lietuvių Bendruomenės 
Apylinkės valdyba jau yra pakvietusi į 
tradicines Lietuvių Dienas atvykti 
Vilniaus universiteto Dainų ir šokių 
ansamblį, kuris koncertuos Clevelando 
lietuviams spalio 14 dieną. Minėtas 
ansamblis tuo laiku viešės Amerikoje 
ir koncertuos kitose vietovėse.

ĮVYKIAI
Liepos mėnesio 28 dieną Kėdainių 

kariniame aerodrome dešimtūkstanti- 
nė žmonių minia sutiko iš ledinio 
Sibiro žemės 120 mūsų tautiečių 
sugrįžusių tėvynėn karstuose. įspūdis 
liūdnas ir pritrenkiantis. Susipynė 
viskas kartu. Gailestis nelaimingųjų 
aukų, tautiečių vienybė ir pasmerki
mas viso to, kas prie to privedė. 
Liejosi ašaros, rankose mirksėjo 
degančios žvakutės. Karstai apdengti 
trispalvėmis, ąžuolų vainikais ir 
įvairiaspalviais gėlių žiedais.

Po sutikimo karstai buvo pakrauti į 
papuoštas automašinas ir išvežti į jų 
parapijų bažnyčias. Sekančią dieną 
amžinam poilsiui jie atgulė savosios 
motinos Lietuvos žemėje.

Už dvidešimt penkių kilometrų į 
šiaurę nuo Kėdainių yra Krakių 
miestelis, kuriame visuomet buvo 
rengiami didžiuliai šv. Petro ir Povilo 
atlaidai, šiais metais per Petrines 
(liepos 2 d., o ne birželio 29), senose 
Krakių kapinėse buvo atidengtas ir 
pašventintas paminklas "Represijų 
aukoms". Per ketvertą mėnesių vado
vaujami vietinio skulptoriaus - inži
nieriaus Juozo Meškuočio, paminklą 
pastatė Krakių sąjūdiečiai. Tokios 
žmonių gausybės, kaip tą dieną, 
Krakės dar nebuvo mačiusios. Spėja
ma, kad suvažiavo apie 5000 žmonių. 
Pastatytas akmeninis paminklas su 
užrašu - REPRESIJŲ AUKOMS. Virš 
užrašo iškalti du gyvuliniai vagonai su 
užkaitais langais. Aukščiau - žmonių 
kaukolės iš kurių tremtinys surakinto
mis rankomis laiko iškėlęs Gedimino 
stulpus. Kairėje pavaizduotos mūsų 
brolių kapinės Sibire su pakrypusiais 
kryžiais, griūvančiomis tvoromis. De
šinėje - paukščio lizdas su trim 
kiaušiniais, virš kurio leidžiasi kerzi- 
nis Stalino batas. Prieš paminklą - 
aukuras: tulpės lapeliai iš nerūdijan
čio plieno. Aukure degs amžina ugnis. 
Žalia veja apsodinta rūtomis, prieš 
paminklą - purpurinės begonijos.

Paminklo pamatuose (betonuota 
kapsulė su sekančio turinio raštu:
"1939 metais rugpjūčio 23 dieną du

Garsusis Clevelando oktetas įsteig
tas a.a. Rito Babicko 1959 metais ir 
iki šiol sėkmingai veikiąs taip pat 
pakviestas koncertams į Lietuvą. 
Oktetas savo išvyką pradės rugsėjo 14 
dieną. Okteto vadovas Raimundas 
Kavaliauskas ir solitė Irena Grigaliū- 
naitė. Oktetas koncertuos Vilniuje, 
Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje, Drus- , 
kininkuose, Alytuje, Klaipėdoje, Pa
langoje. Tad mūsų meninkams telieka 
palinkėti sėkmės.

LIETUVOJE
didžiausi šio pasaulio žmogžudžiai 
Hitleris ir Stalinas pasidalino mūsų 
gimtąjį kraštą. Prasidėjo žiaurūs 
stalininio genocido metai. Visiems 
laikams 1941 m. birželio 14 diena 
masinio trėmimo pradžia - liks mūsų 
gedulo diena. Net nėra žinoma kiek 
mūsų tautiečių, darbščių žemdirbių, 
vien tik dėl to, kad jie buvo lietuviais, 
ištremta į Sibiro platybes. Vežami 
gyvuliniuose vagonuose, kęsdami alkį 
ir troškulį, jie buvo nugabenti į 
Kazachstano stepes, Krasnodaro pla
čiakraštę taigą, į Užpoliarės ledynus. 
Nuo bado ir ligų mirė kūdikiai ir 
seneliai, vyrai ir moterys - šimtai 
tūkstančių žmonių. Praktiškai nėra 
Lietuvoje šeimos, kurių artimųjų 
nebūtų palietusi sunki tremtinio dalia. 
Daug žmonių buvo ištremta iš Krakių, 
jos apylinkių."

Iškilmėse kalbėjo grįžę tremtiniai 
Genovaitė Kamantauskaitė - Kam- 
peikienė ir kiti. Paskiausiai buvo 
pakviesti, amžiumi jauniausi tremti
niai, Vytauto ir Elenos Zinkų vaikai, 
atvykę iš Kauno.

Kazys (žurnalistas): "Sv.eiki kra- 
kiečiai. Ir aš šios žemės sūnus. Aš čia 
gimęs. Mane dar vystykluose negeri 
dėdės įmetė į sunkvežimį ir Kėdai
niuose įstūmė į tamsų vagoną, 
užtrenkė duris. Prisimenu mamos ir 
senelių žodžius sakytus Sibire. Kokia 
graži Lietuva, koks gražus mūsų 
miestelis. Ten gyvena geri žmonės. O 
tėtė, grįžęs po 12 metų iš vergų 
stovyklos, sakydavo. kąd, grąžinusias 
Lietuvos miestas yra Krakės^ Būk 
laisva Lietuva ir Krakės!" Birutė 
(inžinierė): "Prisimenu kai rusai mus 
vežė. Aš tada labai sirgau, degiau 40 
laipsnių temperatūra. Ačiū krakiš
kiams, kurie tada man įmetė į 
sunkvežimį vaistų." Liucija (gydyto
ja): "Aš gimiau Sibire, bet Lietuva 
yra mano tėvynė. Klestėk graži ir 
laisva Lietuva!" Jie pradėjo giedoti 
Lietuvos himną. Su ašaromis akyse 
prisijungė visa minia.

J. Zinkus

"Mūsų Pastogė" Nr.34 1989.8.28 pusi. 2

2



A UŠ'TRAL U E* A R L A ME N T A R AS API E 
PADĖTI OKUPUOTOJE LIETUVOJE

Lietuvių kurnės Viktorijos valstijos 
parlamento narys Victor Perton 
(Petronaitis), po jo kelionės į Sovietų 
Sąjungą ir okupuotą Lietuvą, sutiko 
pasidalinti įpūdžiais apie padėtį mūsų 
krašte. 1987 metais V. Perton studijų 
reikalais lankėsi Kinijoje. Kinietiškų 
ir sovietinių ekonominių reformų 
pažinimais įgalina V. Perton daryti 
svarias išvadas apie marksizmo trans
formacijos galimybes. Tarp V. Perton 
ir šio straipsnio autoriaus įvyko 
sekantis pokalbis: .
- Ar tai buvo pirmas Jūsų apsilanky

mas okupuotoje Lietuvoje?
- Taip, jis buvo pirmas. Ypatinga 

mano giminių padėtis - jie buvo 
ištremti Sibiran, mano senelis buvo 
nukankintas - ir mano paties tarnyba 
neieidp<mąn to padaryti anksčiau.
- Ar Sovietų Sąjungą radote tokią 

kaip įsivaizdavote?
- Didžiausias, reikia pridurti pozity

vus, netikėtumas, tai bebaimiškas Ir 
laisvas žmonių noras kalbėti apie savo 
krašto padėtį ir politinius įvykius, 
nežiūrint į tai, kad jie yra stropiai 
sekami ir kad jie tai žino.
- Ką, pagal Jūsų patyrimą, galvoja 

Lietuvos žmonės apie krašto ateitį?

mOn LIETUVOS OKUPACIJA 
GRAŽINK NEPRIKLAUSOIWE 
LittUVAI IR NES AUZIAAS 
8ŪSIHE GERI KAIMWAl!

Demonstracijos metu Kaune

- Yra įvairių nuomonių. Vienas 
partijos pareigūnas pareiškė, kad 
lietuviams reikia būti, atsargiems. 
Priešingu atveju mūsų krašte gali 
pasikartoti Beidžingo tragedija. So
vietai galėtų pavartoti net provoka
torius tam, kad sumažinti Sąjūdžio 
autoritetą arba pateisinti jėgos pa
naudojimą. Dauguma mano, kad eko
nominės autonomijos mums neužtek
tų, kadangi tokiu atveju nebūtų 
įmanoma kontroliuoti svetimtaučių 
antplūdžio, mūsų tauta būtų dar 
labiau "atskiedžiama" svetimtaučiais, 
kas, be abejonės, sumažintų galimy
bes siekiant pilnos nepriklausomybės.- 
Tie, kurie tikisi atgauti nepriklauso
mybę mano, kad tai galėtų įvykti tik 
sugriuvus sovietinei sistemai. Pats 
Sąjūdis, atrodo, dar nėra vienbalsiai 
apsisprendęs šiuo klausimu.
- Ar Jums teko susitikti su Sąjūdžio 

vadovais? Jei taip, ar jie Jums' atrodė 
pasiruošę šio rimto užsimojimo vykdy
mui? 2: ; \ 5
- O taip. Man dažnai teko pabuvoti 

Sąjūdžio centre, kur nors ir trūksta 
modernios administracijos, tačiau yra 
daugybė savanorių pasiruošusių pa
dėti. Sąjūdžiui vadovauja jaunoji 
karta, kuri dar neturi patyrimo 
demokratinės sistemos darbe. Žiūrint 
'Vakarų politiko akimis, gal perdaug 
laiko sugaištama kalboms ir per mažai 
diskusijoms bei konkretiems nutari
mams. Man atrodė, kad dar neturima 
paruoštos aiškios ekonominės progra

mos, kurios pagalba galima būtų 
pereiti nuo dabartinės į modernią 
ekonominę sistemą. Sąjūdžiui būtų 
pravartu daugiau pažinti kinų ir 
vengrų naudojamus metodus ekono
mikoje, iš ko galima būtų pasirinkti sau 
tinkamus teigiamus patyrimus ir 
pasimokyti iš neigiamų. Neverta sekti 
lenkų Solidarumu, kuris žino, kad nori 
laisvės ir demokratijos, tačiau nežino 
kaip ir kokia kryptimi eiti toliau. Man 
teko gerai susipažinti su kiniečių 
reformų įgyvendinimu. Dabar pama
čius sovietų tikrovę, viską susumavus 
ir padarius išvadas, tenka pripažinti, 
kad buvau priverstas savo nuomonę 
pakeisti. Jeigu anksčiau galvojau, kad 
ekonominė autonomija savaime nu
vestų kraštą į laisvę ir demokratiją, 
dabar įsitikinau, kad tik politinis ir 
ekonominis krašto svarankiškumas 
gali išspręsti marksistinės sistemos 
nualintų kraštų problemas. Lietuva 
ekonominę paramą gautų iš Vakarų, 
bet tik tada, kuomet ji tikrai pati 
galėtų tvarkytis. 0 pagalbos reikės. 
Mat, perėjimas iš socialistinės siste
mos į mišrią yra painus dalykas, 
surištas su aukšta infliacija ir bedar
be.

Iš mano pokalbių su rusų žmogaus 
teisių komisijos advokatų organizaci
jos pirmininkais, susidariau įspūdį, kad 
rusai yra nepaprastai nusistatę prieš 
koncesijų suteikimą pabaltiečiams. 
Vienas iš jų, mano paklaustas ar jis 
žino, kad 75 - 78 % Lietuvos 
gyventojų balsuotų už išstojimą iš 
Sovietų Sąjungos, atsakė, kad jis tą 
gerai žinąs, bet toks atsiskyrimas 
negalėtų įvykti, nes... jis būtų 
nedemokratiškas dėl to, kad rusų 
mažumai gyvenančiai Lietuvoje atim
tų galimybę priklausyti Sovietų 
Sąjungai.
- Kokią nuomonę susidarėte apie 

"perestroikos" ateitį?
- Nesu optimistas. Ekonominė Sovie

tų Sąjungos padėtis yra kritiška: 
užmaskuota infliacija ir klestinti 
juodoji rinka yra du pavojingi sovieti
nės sistemos negalavimo simptomai. 
Maskvos delsimas grįžti prię moder
nios ekonomijos metodų yra pavojin
gas. Net komunistų partijos pareigū
nai, su kuriais man teko kalbėtis, jau 
netiki perestroikos pasisekimu. O ką 
jau bekalbėti apie Ligačiovą ir jo 
draugus. Be to, labai svarbus faktorius 
gali būti raudonoji armija, kuri galėtų 
nulemti vidaus užkulisinės kovos eigą.
- Kaip Vakarai galėtų prisidėti prie 

Rytų Europos ir Pabaltijo išlaisvini
mo?

- Mano nuomone, Jungtinių Ameri
kos Valstijų prezidento G. Bush 

"morkos ir lazdos" politika yra pats 
geriausias kelias.
- Ar norėtumėte dar ką nors pridėti 

apie Jūsų įspūdžius okupuotoje Lietu
voje?
- Pabaltiečiai yra gabūs ir darbštūs. 

Jie net ir dabar pagamina geriausius

II ARTILERIJOS PULKO 
LIKVDAVIMAS

Šio straipsnio autorius, perskaitęs 
"Mūsų Pastogėje" pasakojimą apie 
Lietuvos karininkų likimą 1940 me
tais, Jame minėtų karininkų tarpe 
rado daug, kurios pats pažinojo. Tai 
paskatino ir jį patį pasidalinti asme
niškais prisiminimais iš to nelemtojo 
laikotarpio Lietuvoje. Autoriaus pa
vardė redakcijai žinoma.

Pulko 2 grupės kryžiaus keliai 
prasidėjo 1939 metais, kai bolševikai 
įvedė savo karines įgulas į Lietuvą ir 
atsirado komunistinė tvarka. Tuo 
metu grupės nuolatinė stovėjimo vieta 
buvo Seredžiuje.

Pirmiausiai iš kareivių tarpo prie 
grupės vado paskyrė komisarą ir 
baterijose politrukus (gaila, bet 
pavardžių aš nepamenu).

Nors visi buvome prislėgti, bet 
drausmė karių tarpe nepairo, kadangi 
visi suprato, kad Tėvynei atėjo sunkūs 
laikai. Nežiūrint pavienių asmenų 
išsišokimų, kurių buvo labai mažai, 
kariai laikėsi labai ramiai.

Po kurio laiko į grupę buvo 
atsiųstas rusas - politrukas Klimov. 
Buvo gan padorus žmogus ir jokių 
ypatingų reikalavimų kariams nesta
tė.

1940 metais grupė buvo perkelta iš
Seredžiaus į Pabradę, kur susiformavo 
616 Artilerijos pulkas. Pulko vadu 
paskirtas gen. štabo pik. Daučys, o jo 
padėjėju rusas majoras Steponenko. 
Komisaru - Ganiševas ir visa eilė 
mažesnio laipsnio politrukų, kaip 
štabe, taip ir grupėse (divizijonuose). 
II divizijono vadas kapitonas Užbalis, 
jo padėjėju rusas vyr. Itn. Lagoiski ir 
politrukas rusas, kurio pavardės 
nebeprisimenu. Visam pulkui paskirtas 
ypatingas įgaliotinis vyresnio politru- 
ko laipsnyje kavalerijos liktinis puska
rininkis Mačionis. <

Ypatingas įgaliotinis vykdė nuola
tinius karių suėmimus, ypač nukentėjo 
raitųjų žvalgų būrys, nes kaip to- 
dalinio liktinis puskarininkis, to dali
nio žmones labai gerai pažinojo. II 
divizijone buvo suimtas vienas būtinos 
tarnybos puskarininkis ir eilinis Mažo
ms. Iš III divizijono buvo suimtas Itn. 
G rėb liūnas ir liktinis puskarininkis 
Stasys Kelmickas, kurį (karui prasidė
jus sužinojau) nuteisė mirties bausme 
už tariamą sukilimo rengimą. Pastara
sis, karui prasidėjus, Išsigelbėjo iš 
kalinių ešelono Vilniaus geležinkelio 
stotyje.

Iš kariuomenės, kaip "liaudies 
priešai" buvo atleisti: j. Itn. Adoma
vičius, j. Itn. Ząjančiauskas ir j. Itn. 
Venclauskas.

1941 metų birželio 14 dienos 
įvykiai užklupo mus Varėnos poligone. 
Tuo laiku pulko vadu buvo rusas 
majoras Steponenko, kadangi lietuvį 
pulko vadą buvo jau anksčiau išsiuntę 
neva tai "perepotgatovkai", t. y. 
apmokymui. Tą dieną, anksti ryte 
sušaukė visų karininkų ir puskarinin- 
kių susirinkimą ir pareiškė, kad 
rytojaus dieną rengiami lauko prati
mai, todėl reikės išvykti vietovės 
žvalgymui. Iš sąrašo šaukė pavardes ir 
paskirstė pareigomis. Liepė pasiimti 
žemėlapius, žiūronus ir kitus įrankius 
ir, tuojau vėl susirinkus, išvykti. 

gaminius Sovietų Sąjungoje. Net ir 
lenkai važiuoja į Pabaltijį nusipirkti 
tai ko Lenkijoje negalį patys pasiga
minti.

Ko trūksta pabaltiečiams? Tik 
pilnos politinės ir ekonominės laisvės.

D r. Jonas Kunca

Kariškių atžvilgiu viskas atrodė 
normalu. Susodino į sunkvežimius ir 
išvežė. Sunkvežimių vairuotojai buvo 
lietuviai. Tą pačią dieną sužinojome 
apie jų visų likimą. Sugrįžę išbalę Ir 
persigandę vairuotojai papasakojo, 
kad nuvežė į Varėnos miškelį, sustojo. 
Visus išlipusius išrikiavo ir tuo 
momentu Juos apsupo rusų dalinys. 
Visus nuginklavo, nuplėšė karinius 
ženklus ir vėl susodinę į sunkvežimius 
nuvežė į Varėnos stotį.

Vėliau, jau karui prasidėjus, juos 
pravežė pro Pabradę, Daugpilio link. 
Kadangi ešelonas buvo sustojęs Pa
bradės stotyje, tai vietiniai civiliai 
lietuviai su jais kalbėjo, bet išgelbėti 
nėįstengė. Pulkas jau anksčiau buvo 
papildytas azijatais ir rusų karinin
kais. Apytikriai už savaitės atėjo 
įsakymas žygiuoti Vilniaus kryptimi. 
Kodėl? Niekas nežinojo. "

II divizijone likę trys karininkai ir 
puskarininkiai vedė miškingu keliu į 
nežinią. Po kurio laiko radistas 
išgirdo, kad prasidėjo karas tarp 
vokiečių ir rusų. Tuo pačiu laiku 
paskelbta Lietuvos nepriklausomybė 
su pik. Škirpa kaip ministru pirminin
ku.

Tai sužinoję, vadai ryžosi veikti. 
Laike pirmojo atsipalaidavimo įvyko 

susišaudymas ir naujas divizijono 
vadas rusas ir politrukas buvo nukauti, 
o kiti pasidavė. Nors mūsų tarpe buvo 
keli sužeisti, bet pasukome atgal ir 
laimingai pasiekėme poligoną, kur ir 
sulaukėme vokiečių. Jiems perdavėme 
rusų ir azijatų belaisvius ir tuo 
pasibaigė mūsų nuotykiai.

Išvežtųjų tarpe buvo: pik. Statke- 
vičius, art. kapitonas Kriščiūnas, art. 
kapitonas Užbalis, art. kapitonas 
Plukas, art. majoras Botyrius, kav. 
kapitonas Jonaitis, art. kapitonas 
Tervydis, art. Itn. Bronišas, art. Itn. 
Šidagis, art. Itn. Bartkevičius, lik. psk. 
Jasonas, sanitarijos lik. psk. Bružas.

Kitų dalinių karininkų ir puskari
ninkių pavardžių nežinau, bet manau, 
kad jų buvo ne mažesnis skaičius.

(vykių dalyvis Naras

Maironis Nedaugei mūsų
Nors mūsų, broliai, nedaugei yra, 
Tačiau tvirti mes, jei riš vienybė; 
Į darbą stokim vyras į vyrą: 
Sujungtos rankos suteiks stiprybę,

Didžios nelaimės spaudžia tėvynę, 
O priešas laukia jos prapuolimo, 
Kapuose bočiai, kurie ją gynė, 
Mes gi prislėgti nusiminimo.
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LIUDAS DOVYDĖNAS

x SUTEMOSE
Liaudies Seimo nariai 1940 m. 

liepos 19 d. pradėjo rinktis, į’ 
"Metropolio" patalpas plaukia degutu 
tepti batai, milas, kietos rankos. Tai 
ūkininkai, darbininkai, amatininkai. Iš 
tikrųjų - kažin kas nauja, mįslinga: 
galgi atėjo liaudies gadynė? .

Gatvėje virsta bangomis demon
strantai; priemiesčių vaikėzai, varu 
išvaryti darbininkai, įstaigų valdinin
kai. Tiesą sakant, jau gana įkyrėjo tos 
demonstracijos, mitingai, ant šluotko
čių nešami Stalinas, Molotovas, Voro- 
šilovas. Bet mūsų judri mažuma - 
žydai dar vis lieja alyvą į užgesusį 
ugniakurą, todėl į "Metropolio" atida- 
rus langus plaukia gargaliuoją balsai:

"Kas buvo nieks, tas bus viskuo".
Tai raminą žodžiai, ypač Liaudies 

Seimo atstovams. Jie jau bastosi po 
"Metropolio" koridorius ištisas dvi 
dienas, ryt jau bus posėdis, o kaip, kas, 
ką svarstys, kalbės - nieks neapreiš
kia.

Kauniškiai, kuriems tenka daugiau . 
susidurti su partiečiais: Sniečkum, 
Fridmanu, Guzevičium, Meš
kauskiene, jau spėjo išsiaiškinti... Iš 
partiečių susirūpinimų ir netyčiomis 
nutrupančių žodžių aišku, kas pučia 
dūdą. Maskvos dirigentas, ugningas ir 
žiaurus gruzinas Dekanozovas, įteikia 
kompartijai mašinėle parašytus įsaky
mus, o jei nespėja - žodžiu įsako. 
Kompartija ir ministerial, ypač kai
rieji - Venclova, Koganas, Pupeikis, 
pasidarė vertimų biuro nariais. Jie 
rūpestingai turi versti rusiškus teks
tus, nuo savęs nevalia ir kabliuką 
pridėti. Tai daugelis L. Seimo atstovų 
jau suvokia, kokias "teises" 
vadinamieji liaudies atstovai.

Bet pasiekia ausis ir kitokios žinios: 
Maskva dar svyruojanti dėl Lietuvos 
nepriklausomybės, nes esančios dvi 
nuomonės: susovietinti Lietuvą ir 
palikti Lietuvoje daugiau ar mažiau 
savarankiškesni tvarkymąsi, ne ardant 
ekonominio gyvenimo, nesikišant į 
kultūrines sritis, tik tampriai susiejus 
su Sovietų Sąjunga.

Kiek teko pasikalbėti su Sniečkum, 
Meškauskiene, Grosmanu - Didžiuliu, 
tai ir partiečiai (komunistai) svyravo 
tarp tų dviejų nuomonių. Vienas iš to 
meto įžymiųjų veikėjų L. Seimo 
išvakarėse beveik verkdamas prasita
rė: "Tas sužydėjęs gruzinas Dekano
zovas ir keli partiečiai, ypač žydai, 
nori mūsų nepriklausomybę išmainyti į 
asmenišką karjerą... Jei jau mus 
sutarybins, tai gelbėkim nors paskirai, 
ką kas galim..."

Tuo pačiu metu daug kartų teko 
nugirsti apie tris Pabaltijo valstybių 
duobkasius: Dekanozovą, Višinskį ir 
Ždanovą, kurie pirmomis okupacijos 
dienomis atskubėjo į Pabaltijo valsty
bių sostines. Apie Pozdniakovą ir 
kitus SSSR atstovybės narius teko 
nugirsti, kaip apie Lietuvai palankes
nius ir teisingiau padėtį įvertinančius. 
Bet prieš Maskvos doktrinierių, pla
čiausiais įgaliojimais apsišarvavusį 
Dekanozovą, Pozdniakovaš buvo tik 
kuklus bendradarbis.

0 Dekanozovas dirbo dieną ir naktį. 
Kaip dera geram duobkasiui. Kaip 
visi, visagalių partijų veikėjai, Deka
nozovas griežtai laikėsi komunistų 
partijos taisyklės: "Jeigu apkaltinai - 
tvarka, jeigu išteisinai - kodėl 
išteisinai?" Kad nebūtų to "kodėl", 

dekanozovai., višinskiai ir ždanovai 
visada kerta iš peties. Ir jis, draugas 
Dekanozovas, norėjo grįžti į Maskvą 
su kokiais nors vidutiniais "atkirti-
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Užrašai
mais", jis visomis jėgomis stengėsi 
būti nepralenkiamas nei Višinskio, nei 
Ždanovo, kurie ne mažiau darbavosi, 
ryždamiesi po Stalino ir Koganovi- 
čiaus kojų patiesti sutarybintas Pa
baltijo valstybes.

0 talkininkųDekanozovui atsirado, 
nes dirva buvo išpurenta to meto 
įvykių ir kaskart plačiau užsiliepsno- 
jančio karo. įgulas įvedus, lietuvių 
tauta tose įgulose ne veltui regėjo 
Trojos žirgus.

Stalinas ir Ribbentropas spaudžia 
rankas po plėšikiško sandėrio pasira
šymo.

Tarybų įgulos mus voratinkliu 
apsupo, o komunistai, raudonarmie
čiai, žydai atvirai kalbėjo, kad mūsų 
likimas jau išspręstas, nes tam tikru 
supratimu Stalinas ir Molotovas gavę 
Pabaltijį kaip kompensaciją...

Dekanozovui atvykus, kaip teko 
sužinoti, su labai plačiais įgaliojimais, 

turės bet be griežtų Maskvos direktyvų, 
tuojau jį apsupo mažumos - žydai ir iš 
kalėjimo ištrūkę labai negausūs komu
nistai. Jiems nieko nesako krašto 
nuotaikos, gerovė, ateitis, jie tetroško 
tvirtai atsisėsti kėdėse, tankų ir 
durtuvų sargyboje, tarnauti duonda
viui "tėvui, draugui ir mokytojui".

Buvo žinoma, kad Meškauskienė, 
Ratomskis, Didžiulis, net ir Sniečkus 
iš pradžių svyravo: ar tikslu sutary- 
binti Lietuvą. Bet įvykiai ir laikas, 
ypač Dekanozovo veiklumas visiško 
sutarybinimo kryptimi, privertė užim
ti aiškią poziciją. Meskupas, Fridma- 
nas, Todesas, Guzevičius. Zdanavičius 
greitai išsilygiavę greta Dekanozovo, 
o svyruoją supratę, kad neaiškumas 
galįs juos palikti už durų. Taip 
persimeta į Dekanozovo poziciją ir
svyravusieji.

Ir tada prasidėjo tai, kas įvyksta 
visur, visada, kur partijos doktrinie
riai ima varžytis dėl geresnio partijos 
reikalų, idėjų atstovavimo. Negausūs 
komunistai, daugiausiai nemokšos, 
nusikaltėliai, užmiršę arba nežinoję 
krašto reikalų, ėmė girti vadų klaidas, 
nes tokių varžytinių metu ir tokios 
asmenybės gali kilti ir vadovauti 
didžiausio paklusnumo ir pataikavimo 
priedangoje.

Gali juokingai ir keistai skambėti, 
bet bus arti tiesos, jeigu teigsim 
Lietuvą daug kentėjus ir dėl komunis
tų partijos menkumo, nepribrendimo 
krašto tvarkymo interesams. Supran
tama, džiugu ir malonu neįsiveisus 
komunistinio raugo, nes tai parodo 
mūsų tautos atsparumą ir savo būdo ir 
žemės meilę, bet apie 500 - 600 
komunistų, kurie sudarė komunistų 
partiją Lietuvoje 1940 m., žymi 
dauguma buvo įvairios visuomenės ir 
tautos nuobiros.

Kai Maskva per dekanozoyuš įr 
pozdniakovus pageidavo aklų "gene

ralinės linijos" vykdytojų - agentų, ‘ 
tokia komunistų partija šoko lenkty
niauti: kuri geriau, kuri greičiau. O 
visuomenė, tauta buvo priblokšta 
įvykių, gal net per daug neviltimi 
išsigandusi. Vieni negalėjo prisidėti 
prie įvykių tvarkymo dėl savo 
praeities veiklos, kiti numojo ranka, 
tardamiesi geriausia daryti - tai nieko 
nedaryti.

Taip, aplamai kalbant, klostėsi 
įvykiai prieš susirenkant L. Seimui, 
apie liepos mėn vidutį, kada Dekaza- 
novas, jam nusilenkusi kompartija ir 
prisiplakėliai ėmė lenktyniauti, kuris 
geriau, kuris greičiau. Jau ir Maskva 
buvo apsisprendusi ir scenarijus bei 
įsakymus persiuntusi į Kauno vertimo 
biurus: į SSSR atstovybę ir komparti
ją-

Paskubomis įvykdyti rinkimai, pa
skubomis leidžiami potvarkiai, pakei
timai, nutarimai apstulbino galvas ir 
blaiviai galvojančius. O gatvėse vis 
dar tebešūkavo dykinėtojų ir prievar
ta surikiuotų būriai, tebenešiojo 
"genialiųjų" vadų atvaizdus, nors tai 
jau buvo įgrisę, kaip dvokianti žuvis.

Bet liepos 21 d. Maskva ir 
Dekanozovas rengė spektaklį, Liau

dies Seimo posėdžius. Dauguma atsto
vų, "Metropolio " laiptais žengiančių 
į jiems skirtus apartamentus, bailiai 
dairėsi, net gėdijosi save pamatę 
viešbučio veidrodžiuose, bet kiti ėjo 
drąsiai, atsakingumą ir svarumą 
jausdami, plačiais mostais šluostėsi 
prakaitą ir ieškojo vietos terbelei su 
laukų kvepiančia duona ir žmonos 
skarelėj surištu dešros gabaliuku.

Rokiškio apylinkės atstovas Laucė, 
c. padoraus ūkininko veidu, mane, kaip § 

rokiškėną, paklausė: "Tai kada mums 
bus duoti punktai, taip sakyt, parėd- 
kas ant viso susirinkimo?" Atvirai 
sakant, gerai nesusigaudžiau kiek 
forsuotam sakinyje, ko geidžia tas 
geraveidis ūkininkas, bet visai nejuo
kaudamas atsakiau: "Ranką pakelti 
nuleisti galėsim ir be punktų?!" 
nustebo Laucė. "Tai ar ne gana, kad 
taip rinko, taip balsavo. Ar jau visą 
"čėsą" taip ir bus?!"

Pirmą kartą regėjau tą žmogų, ką 
galėjau žinoti, kas jis toks, taigi 
klausiau: "0 kaip turi būti?" - "Gana 
ant svieto, jau ir durnius paskutinis 
gali regėti, kokie mes atstovai. Tiek 
buvo kandidatų, kiek reikėjo, tai iš ko 
pasirinkti?.. Ar jau ir čia neleis žodžio 

prasižioti".
Bet mūsų šneką, bestovint ant tako, 

nutraukė atstovė M-tė, kuri teiravosi, 
kur, kada bus atstovams pasakyta apie 
Seimo darbus, dienotvarkę. "Kas gali 
žinoti", atsakiau. Susižvalgėm viens į 
kitą. Juokinga ir skurdu.

Sniečkus, Guzevičius, Niunka, Mes
kupas, Meškauskienė posėdžiavo SSSR 
atstovybėje arba kompartijoje, o 
atstovai, ypač bepartiniai, slampinėjo 
gatvėse, stovinėjo prie "Metropolio" 
veidrodžių, tarsi stebėdamiesi: "Ne
jaugi ir aš Liaudies atstovas... Tik 
žiūrėk, į- kokias aukštybes esu 
pašauktas".

Liepos 20 d., posėdžio išvakarėse, 
partinius atstovus nusivedė į kompar
tijos patalpas, o nepartinius - Trijų 
Milžinų kambarin. Čia Meškauskienė, 
Fridmanas, Latvis, Didžiulis klausinė
ja atstovus, kaip jie maną apie žemės 
reformą, turtų nacionalizavimą ir 
panašiai. Provincijos atstovai, kurie 
nesusivokė, kad tai tik partijos vadų 
užmačios iškvosti, kaip kuris atstovas 
galvoja - ima siūlyti visokiausius 
projektus. Bet iš ilgų ir painių

pasiūlymų susidaro ryškios išvados: 
Lietuva turi tvarkytis savarankiškai, 
kas gera pasiimdama, pasimokydama 
iš Sovietų Sąjungos. Be jokio pasitari
mo visi nepartiniai griežčiausiai 
pasisako prieš kolchozus, taipgi ne
maža atstovų dalis nori net dvarų 
centrus palikti, kaip pavyzdingus 
valstybinius ūkius. Beveik visi pasisa
ko už civilinės metrikacijos skubų, 
įvedimą, bet bažnyčioms daug atstovų 
siūlo po keletą ha palikti žemės ir visą 
turimąjį inventorių.

Bet nė vienas vadų nė pusės žodžio 
neprasitaria apie Lietuvos nepriklau
somybę, ta kryptimi vengia bet kokių 
kalbų. Jie jau žinojo Maskvos ir 
Dekanozovo* planus. Gal bijodami 

atstovų susitarimo ar staigumu norė
dami viską pravesti, nė puse žodžio 
neprasitaria apie rytojaus posėdį - 
spektaklį Valstybės Teatre.

Ir taip i tą istorinį posėdį, kuris 
turėjo prieš visuomenę, ypač užsienį, 
pridengti tankais ir durtuvais įvykdy
tą raudonosios armijos okupaciją, - 
atėjo Liaudies Sfeimo atstovai, kaip 
eiliniai žiūrovai, ir per porą valandų 
priėmė valstybės ir tautos gyvenimą ir 
būdą keičiančius pagrindinius įstaty
mus,. nutarimus, kurių ir . darbščiam 
seimui, turinčiam nors šiek tiek galios, 
užtektų darbo geram pusmečiui.

Tą pačią dieną liepos 20 d. užsukau 
•į "Pažangos" rūmus, kur Vyko buvusių 
laikraščių likvidavimas: vežamos by
los, archyvai, o į jų vietą jau kraustėsi 
komjaunimo funkcionieriai. Pro pravi
ras didžiosios salės duris pamačiau 
Fridmaną ir Šumauską, aiškinančius, 
gerokam būriui komjaunuolių, kaip 
elgtis Valstybės Teatre Liaudies 
Seimo posėdžių metu. Gal ir nekuklu 
buvo už pravirų durų klausytis, bet 
atsisėdęs į koridoriuje stovėjusią 
kėdę, varčiau "Lietuvos Aido" rytinį, 
kur Melchioras Putelė’meškeriodamas 
sugauna pro šalį ėjusią telyčią.

O Šumauskas aiškino: "Reikės 
palaikyti nuotaiką. Jūs gavote šūkių 
sąrašą, reikia gerai išmokti ir dažnai 
šaukti. Jūs būsite greta atstovų todėl 
visą laiką, ypač balsuojant, reikia 
kelti ūpą. Gali pasitaikyti koks nors 
provokatorius iš Liaudies Seimo 
atstovų: padarys kokį išsišokimą, tai 
jūs turite kaip tik galima garsiau 
užrėkti, šaukiant: "Tegyvuoja Liau
dies Seimas! Tegyvuoja liaudies 
valia!”

Tokioj nuotaikoj ir vaidyboj praėjo 
visi posėdžiai L. Seime. Atstovai, 
sėdėdami kartu su labai įvairia ir 
įtartina publika, beveik pradingo toje 
kelių šimtų laukiniais balsais šaukian
čioje publikoje. Kai prasidėjo balsavi
mai ir prezidiumo pirmininko skubūs 
klausimai: "Kas už? - prašau pakelti 
rankas!" "Kas prieš?.. Prašau nuleis
ti". Ir nieks iš prezidiumo neskaitė ir 
neklausė, kas balsuoja/ už ar prieš. 
Šiandien juokingai skamba dažno 
piliečio klausimas, kaip, kiek atstovų 
balsavo už Lietuvos prisijungimą prie 
Tarybų Sąjungos ir už kitus svarbius 
nutarimus. Nieks neskaitė, nes parte
rio publikoje prasisklaidę atstovai 
galėjo kelti ar nekelti rankų, vis tiek 
prezidiumas skelbė vienbalsiškumą.

Tęsinys sekančiame numeryje.
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NUSILENKTI AUKOMS
Tūkstančiai žmonių iš Lietuvos 

liepos 28 dieną suvažiavo į Kėdainius 
sutikti ir pagerbti tremtinių palaikų, 
grįžtančių iš Igarkos, iš amžino įšalo 
žemės. Skambant varpams, didžiulė 
procesija eina iš švento Jurgio 
bažnyčios patraukė į karinį aerodro
mą. Nešamos gedulo trispalvės ir 
bažnytinės vėliavos, daugelio žmonių 
rankose - gėlių puokštės, žvakutės. 
Procesiją miesto gatvėmis lydi gedu
linga muzika.

Aerodrome turbūt niekad nebuvo 
susirinkę tiek daug žmonių. Ir štai 
pasigirsta galingas motorų gausmas. 
Asfaltuotu taku atrieda didžiulis ; 
karinis transporto lėktuvas. Iš tolimo- i 

' jo Sibiro parvežti daugiau kaip šimto 
tremtinių palaikai.

Vienas po kito iš lėktuvo išnešami 
cinkuotos skardos karstai. Jie užden- j 
giami trispalvėmis vėliavomis, ant jų ’ 
uždedamos gėlių puokštės, ąžuolo 
lapų vainikai. Skamba maldos žodžiai, , 
karstai pašventinami.

Gedulo mitingą pradeda Kėdainių 
rajono "Tremtinio" klubo atstovas 
Povilas Aksomaitis. Kalba respubliki- s 
nio "Tremtinio" klubo koordinatorius ! 
Audrius Butkevičius, Lietuvos Persi- ' 
tvarkymo Sąjūdžio Seimo tarybos 
narys Mečys Laurinkus, Lietuvos 
Aukščiausios Tarybos Prezidiumo pir
mininkas Vytautas Astrauskas, kuni
gas Sigitas Tamkevičius, ekspedicijos 
prie Laptevų jūros vadovas Albinas 
Jankus, Jonavos rajono "Tremtinio" 
klubo atstovas Edmundas Simonavi- 
čius, Kėdainių rajono vykdomojo 
komiteto pirmininkas Petras Baguška.

Respublikos vadovybės vardu Vy
tautas Astrauskas išreiškė gilią užuo
jautą tremtinių giminėms ir artimie
siems, kuriems šios valandos nenusa
komai sunkios ir skausmingos, visiems.
kurie neteko artimųjų, patyrė repre
sijų pragarą, žmogaus, jo asmenybės 
ir dorovės paniekinimą.

Lietuva, pergyvenusi stalinizmo 
smurtą, represijų siaubą, niekada 
neužmirš savo tėvynainių, prievarta 
atskirtų nuo Tėvynės ir gimtųjų 
namų, - pasakė V. Astrauskas. - Su 
širdies virpesiu laukėme tos dienos, 
kai iš Tolimosios Šiaurės sugrįš 
lėktuvai su ištremtų tėvynainių 
karstais. Ši valanda, šis ilgas skrydis 
kupini gedulo ir gilios mūsų tautiečių 
kančios bei jos gyvybingumo prasmės.

Tūkstančiai mūsų tėvynainių, at
skirti nuo savųjų ir gimtinės buvo 
pasmerkti žūčiai tolimoje taigoje, prie 
Lenos ir Jenisiejaus, Laptevų jūros 
salose, Karagandos ir Vorkutos šach
tose. Lietuviškais kryžiais ir laiko 
suardytais kapais liko nusėtos bekraš
tės Sibiro platybės. Nenumaldomai 
skaudu, kad neišvydo tėviškės padan
gės tie nekaltai nuskriausti ir pa
smerkti, kurių palaikus šiandien 
pasitinkame. Tik mūsų širdis kiek 
ramina, kad pildosi kiekvieno lietuvio 
troškimas - amžinam poilsiui atgulti į 
savo žemę, po gimtuoju dangum.

Daug sunkių ir dramatiškų istorijos 
kryžkelių išgyveno Lietuva, daug 
kentėjo mūsų žmonės, tačiau stali
nizmo palikti randai ir žaizdos - 
pačios giliausios. Kultūros ir civili
zacijos klestėjimo amžiuje Lietuvai 
teko patirti tragediją, kurią mums 
buvo nulėmusi totalitarinio režimo 
sukonstruota genocido mašina. Pa
gerbdami jo aukų atminimą, mes 
griežtai smerkiame stalinizmą, jo 
padarytus nusikaltimus žmonijai. Tai 
darome vardan visų ateities, vardan 
humanizmo, vardan to, kad daugiau 
nepasikartotų tautų ir žmonių trage
dijos. Nusikaltimai, piktadarybės ir jų 
vykdytojai turi būtų visiems žinomi.

® -

Gedulo procesija

Gyvenimo tiesa - ir garantija, kad 
tokie laikai daugiau nesugrįš, ir 
moralinė kompensacija represijų au
koms, jų šeimoms ir artimiesiems.

Tautinis atgimimas, iškėlęs demo
kratijos ir teisinės valstybės idealus, 
žadina mūsų istorinę atmintį ir taurius 
užuojautos jausmus tūkstančių žmo
nių likimui, jų orumo sugrąžinimui.

Didžiai humanišku pavyzdžiu vi
siems mums iškyla buvusių tremtinių 
dvasinis tvirtumas, etinis nuosaiku
mas, jų valia. Nepaprastai reikšminga 
jų iniciatyva bei rūpestis pagerbiant 
bendro likimo tėvynainius, atliekant 
tą didžiąją misiją, kuriai pradžią davė 
šis aviareisas. Kad jis įvyktų negailėjo 
pastangų "Tremtinio" klubas. Res
publikos vadovai, Lietuvos Persitvar
kymo Sąjūdis, Sovietų Sąjungos liau
dies deputatai. Taip pat leiskite 
pareikšti padėką lėktuvo įgulai, kari
niam daliniui už jautrią ir žmogišką
poziciją, visokeriopą pagalbą. Pa
gerbdami stalinizmo aukas, mes turi
me neužmiršti ir šventos pareigos - 
atstatyti nukentėjusių žmonių, jų 
šeimų atžvilgiu visišką teisingumą, 
kuo jautriau jiems padėti. Respublikos 
vadovybė, vykdydama visuomenės 
valią, priėmė įstatymų aktus dėl 
deportacijų aukų reabilitavimo. At
skiri teisiniai papildymai Respublikos 
rūpesčiu buvo padaryti ir Sovietų 
Sąjungos aukščiausioje taryboje. 
Stengiamasi tremtiniams atlyginti 
bent dalį materialinių nuostolių. Tai 
pirmieji mūsų valstybės atgailos prieš 
tautą žingsniai.

Šiandien mes reiškiame visoms 
represijų aukoms pagarbą už jų 
dorovinę jėgą, darbštumą ir Tėvynės 
meilę. Apie tai turime žinoti, kad
gyvenime būtų daugiau tiesos, kad ELTA

§ 
kiekvieną žmogų gaubtų užuojauta §
bei pagarba, realios teisės ir laisvės.

Žmogiškumas ir teisingumas reika
lingas visur ir visiems. Juo labiau jis 
būtinas dabar, atgimstant mūsų tau
tos dvasingumui ir moralinėms verty
bėms, puoselėjant Lietuvos suverenu
mo siekius, - pasakė V. Astrauskas.

"Tremtinio" klubo choras gieda 
"Marija, Marija", jam pritaria susirin
kusieji. Karstai keliami į berželiais ir 
ąžuolų vainikais papuoštus automobi
lius. Abiejose Birutės gatvės pusėse 
sustojo kėdainiečiai su degančiomis § pataisyti, 
žvakutėmis rankose. Jie palydi trem
tinių palaikus į paskutinę kelionę - į 
amžinojo poilsio vietas Lietuvos 
miestų ir kaimų kapinėse.

Vilnius, liepos 29 dienos rytas, šv.
Teresės bažnyčia. Čia išvakarėse 
buvo pašarvoti iš Igarkos parvežtų 
penkių vilniečių tremtinių palaikai.

šimtai vilniečių atėjo nulenkti
galvas atminimui tų, kurie po daugelio 
metų, patyrę kančias ir represijų 
pragarą, tik po mirties sugrįžo 
gimtinėn. Žmonių delnuose virpa' 
žvakučių ugnelės. Daugelio rankose - 
tėviškės žiedai.

Karstai su tremtinių palaikais 
išnešami iš bažnyčios. Gedulo eisena, 
kurios priekyje - juodu kaspinu 
perrišta trispalvė, bažnytinės vėlia
vos, Didžiąja ir Pilies gatvėmis pasuka 
Arkikatedros link. Nešami vainikai, 
gėlės.

Karstai su tremtinių palaikais 
Įnešami į Arkikatedrą ir padedami ant 
pakylų.

Arkikatedroje įvyko gedulingos mi
šios.

Tremtinių palaikai buvo palaidoti- 
įvairiose Vilniaus kapinėse.

TRUMPAI 
1$ VISUR

Rugpjūčio 18 dieną "Pravda" iš
spausdino politinio biuro nario Alek
sandro Jakovlevo oficialų pareiškimą, 
kuriuo Kremlius pripažino slaptų 
Ribbentropo - Molotovo protokolų 
egzistavimą. Tačiau Kremlius atsisa
kė pripažinti, kad Pabaltijo valstybės 
įjungtos į Sovietų Sąjungą šių slaptų 
protokolų pasėkoje.

*
Naujuoju Lenkijos ministru pirmi

ninku paskirtas artimas Lech Valen
sos patarėjas Tadas Mazowiecki, iki 
šiol buvęs Solidarumo unijos savait
raščio "Tygodnik Solid arnosc" redak 
torium. Jis bando sudaryti visų partijų 
koalicinę vyriausybę. Sunku susitarti 
su komunistais, kurie stato vis 
didesnius reikalavimus.

T. Mazowiecki
*

Sovietų Sąjungos Aukščiausios Ta
rybos prezidiumas paskelbė, rugpjūčio 
8 dieną Estijos parlamento priimtą, 
rinkiminį įstatymą nekonstituciniu, 
duodamas estams dvi savaites laiko jį

Sovietų viceprezidento 
§ Anatolij Lukjanov pareiškimu, estų 
§ įstatymas nepriimtinas teisiniai ir 
? politiniai.

Estijos komunistų partijos lyderis 
Vaino Valjas pareiškė, kad estai savo 
priimto įstatymo nekeis.

Vis dėlto Estijoje dešimt dienų 
§ streikavę rusai grįžo į darbą.
§ Lietuvoje tautinių mažumų grupė
§ "Vienybė" taip pat planuoja streikus 
§ Estijos rusų pavyzdžiu.
§ *

Lietuvos komunistų partijos ideolo- 
ginio sekretoriaus Valerijaus Baltrūno 
pareiškimu, esama galimybės, kad šių 
metų partijos kongresas nuspręs 

§ įsteigti atskirą, nepriklausomą Krem- 
§ liui, Lietuvos komunistų partiją, kuri 
§ tik sutarties forma palaikytų ryšį su 
§ sovietų komunistų partija.
§ *
§ Simbolinės ceremonijos metu, laiki- 
| nai atidarius vartus tarp Vengrijos ir 
s Austrijos pabrėžiant Europos vienybę, 
| keli šimtai Rytų Vokietijos turistų 

perbėgo iš Vengrijos į Austriją.
§ Vengrų pasienio sargybiniai bėglių 
§ sustabdymui nesiėmė jokių priemonių. 
§

Australe misionierė Jacqueline Ha
mill, per religinį susirinkimą Davao 
kalėjime Filipinuose, buvo maištau
jančių kalinių paimta įkaitu ir 
tragiškai žuvo; saugumo daliniams 
šturmuojant kalėjimą.

*
Sovietų parlamentas sekančiai se

sijai susirinks rugsėjo mėnesio 25 
dieną. Numatyta įnešti streikų įstaty
mą, kuris numato "legalių streikų" 
procedūrą. Tačiau bus draudžiama 
streikuoti gyvybinės svarbos srityse, 
kaip geležinkeliuose, aviacijoje, jė
gainėse, policijoje, gynybos įmonėse 
bei valdžios administracijoje.
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„KOVO“ KLUBE

SKIPARI OANTANO

Su didele širdgėla išgirdau žinią, 
kad pakeliui į namus iš Lietuvos, mirė 
žinomas mūsų sporto veikėjas adeiai- 
diškis Antanas Skiparis. Daug metų ir 
daug darbo jis įdėjo dirbdamas su 
Australijos, ypatingai su Adelaidės, 
lietuviais sportininkais, paskutiniuoju 
metu būdamas ALFAS vaidybos nariu.

netekus
Jo netekimą skaudžiai pajus visi 
Australijos lietuviai sportininkai. Sa
vo sąžiningu, rūpestingu darbu ir 
meile lietuviškam sportui jis buvo 
pavyzdys visiems. Gilaus liūdesio 
valandoje reiškiu nuoširdžią užuojau
tą visai Antano Skipario šeimai.

A. Laukaitis
Sydnejaus "Kovo" krepšinio vete

ranai " Alexsandria krepšinio stadione 
dalyvavo krepšinio žiemos pirmeny
bėse. Per visas varžybas pralaimėję 
tik vienas rungtynes, rugpjūčio 20 
dieną jie žaidė didįjį varžybų finalą 
prieš aukštaūgius ir daug jaunesnius 
amžiumi "Eastbeats" krepšininkus. 

Sporto klubo "Koveis" veteranų krepšinio komanda laimėjusi žiemos 
pirmenybes. Stovi iš kairės: E. Karpavičius, M. Liubinskas, J. Obeliūnas ir P. 
Dubauskas. Klūpo iš kairės: E. Akava, A. Andriejūnas, komandos vadovas ir 
treneris Alg. Čerkesas.

Nuotrauka Reginos Obeliūnienės.

Šioje salėje prieš daugelį metų 
vykdavo pagrindinės Sydnejaus krep
šinio varžybos ir tuo laiku, buvę labai 
pajėgūs koviečiai krepšininkai, daly
vavo aukščiausios klasės Sydnejaus 
varžybose. Šiuo metu čia vyksta 
miesto ir apylinkių paskiros varžybos 
ir šį sekmadienį vyrai bei moterys 
žaidė savo žiemos varžybų baigiamą
sias rungtynes. įdomu buvo matyti 
vienose rungtynėse žaidžiantį žinomą 
Australijos televizijos asmenybę ir 
daugelio atskirų programų "žvaigž
dę" Don Lane. Šis aukštasis amerikie
tis jaunystėje labai gerai žaidė 
krepšinį ir dabar, gyvendamas Aus
tralijoje, nors yra virš 50 metų 
amžiaus, su pamėgtu sportu nesiskiria 
ir žaidžia už Sydnejaus žydų komandą 
"Macabi".

Koviečiai veteranai savo baigiamą
sias rungtynes pradeda labai atsar
giai, kadangi prieš šią komandą jau 
buvo pralaimėję. Pirmuosius taškus

IŠVYKSTA

Rugsėjo pradžioje į Lietuvą iš
skrenda žinomieji mūsų sportininkai 
veteranai Leonas Baltrūnas ir dr. 
Leonas Petrauskas. To mėnesio vidu
ryje Kaune bus švenčiama garsiosios 
mūsų Kauno krepšinio halės 50 - čio 
jubiliejus. Šia proga čia vyks tarptau
tinis krepšinio turnyras, iškilmingas 
šios sukakties paminėjimas ir kitos 
iškilmės. Kauno krepšinio halė garsi 
tuo, kad joje antrą kartą iš eilės 1939 
metais Lietuvos vyrų rinktinė laimėjo 
Europos krepšinid pirmenybes ir tuo 
pačiu išgarsėjo visame pasaulyje. Nuo 
1937 - metų laimėjo Rygoje ir 1939 - 
jų Kaune, krepšinis tapo Lietuvos 
tautiniu sportu, per visą tą laiką davęs ‘ 
labai daug garsių žaidėjų, o tuo pačiu 
iškėlęs ir Sovietų Sąjungos krepšinį į 
pirmaujančias pasaulyje valstybes,
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įmeta australai, tačiau jau nuo 9:7 
rezultatą kelia aukštasis Liubinskas ir 
tuoj dar dviem taškais - Čerkesas. 
Nuo šio momento visas žaidimas 
vedamas "Kovo" veteranų. Taškų 
skirtumas vis didėja "Kovo" naudai. 
Pirmasis puslaikis baigiasi koviečių 
pergale rezultatu 25:15.

Antrame puslaikyje australai pra
deda labai rimtai dengti koviečius, 
tačiau pastarieji, labai gražiu Liu- 
binsko ir Dubausko žaidimu, greitųjų 
Čerkeso ir Alg. Andriejūno perėjimais 
ir nepaprastai gražiais tolimais Obe
liūno ir Karpavičiaus metimais, visai 
sužlugdo australiečių dengimą, rung
tynių pabaigoje juos visai išmušant iš 
pusiausvyros. Šias rungtynes stebėjo 
gana nemažas skaičius lietuvių, kurie, 
veteranams parodžius tikrai labai 
gražų komandinį ir individualų žaidi
mą, džiaugėsi matydami mūsų vetera
nus tapus nugalėtojais. Dovanos bus 
įteiktos vėliau, per šios krepšinio 
sąjungos "Presentation Night".

Taškus "Kovui" pelnė M. Liubinskas 
ir A. Čerkesas po 12, P. Dubauskas - 
9, J. Obeliūnas - 8, E. Karpavičius - 4, 
A. Andriejūnas - 3, E. Akava - 0. 
Galutinis rungtynių rezultatas 48 - 24 
"Kovo" naudai.

Į LIETUVĄ

lietuvių dėka jiems laimint ir paskuti
niosios olimpiados Seoule aukso me
dalį.

iš buvusių to meto Lietuvos 
rinktinės krepšininkų Australijoje gy
vena tik L. Baltrūnas ir dr. L. 
Petrauskas, kurie oficialiai Lietuvos 
sportinės vyriausybės buvo pakviesti 
dalyvauti šioje Kauno halės jubilieji
nėje šventėje, kurioje prieš penkias 
dešimtis metų Lietuvos krepšinio 
rinktinė laimėjo Europos pirmenybes, 
į šią šventę yra pakviesti ir kiti tos 
rinktinės dalyviai iš Amerikos ir, kiek 
žinoma, joje dalyvaus garsusis Pranas 
Lubinas, kurio įmestas paskutinis 
kamuolys prieš latvius, atnešė lietu
viams pergalę, Artūras Andriulis, V. 
Norkus ir dar keli buvę krepšininkai.

Be buvusių Lietuvos rinktinės 

pusi. 6i

krepšininkų į šią šventę vyksta 
ALFAS pirmininkas J. Jonavičius, 
kuris turės svarbius pasitarimus dėl 
1991 metais būsimos Pasaulio lietuvių 
sporto šventės, į kurią, atrodo, vyks 
didelis skaičius ir Australijos sporti

Puiki sp orti nė 
lietuviška šeima

Lietuvoje naują lietuvišką šeimą 
sukūrė Melbourne gyvenantis Jonas 
Mašanauskas jaunesnysis su Jūrate 
Mackevičiūte. Australijoje Joną Ma- 
šanauską jaunesnį gerai pažįsta visi 
lietuviai, ypatingai jaunimas. Būda
mas Australijos žurnalistu, jis nenuto- 
lo ir nuo lietuvių spaudos, yra lietuvių 
jaunimo žurnalo "Jaunžinios" redak
torius. Labai aktyvus Jonas ir visame 
kitame lietuviškame gyvenime, neiš
skiriant nei sportinio. Pasaulio lietu
vių sporto šventėje jis dalyvavo, kaip 
Australijos tinklinio rinktinės narys ir 
labai gražiai pasirodė joje.

Jūratę ^Mackevičiūtę Australijos 
lietuviai pažino per paskutinę Pasau-

Gerbiamas,
Jums rašo Lietuvos futbolo treneris 

Rimas Kochanauskas, ilgus metus 
žaidęs Kybartų futbolo komandoje 
"Sveikata", tačiau šiuo metu gyve
nantis Alytuje.

Parvykusi iš Adelaidės žurnalistė 
Roma Griniūtė - Grinbergienė Lietu

vos spaudoje plačiai papasakojo apie 
tai, kad Australijoje gyvenantys 
lietuviai iš Kybartų domėjosi Kybartų 
futbolo komanda "Sveikata", kuri 
šiais metais švenčia 70 - ties metų 
jubiliejų. Žurnalistė Roma Griniūtė 
patarė parašyti Jums laišką ir prašyti, 
kad patalpintumėte mano adresą savo 
laikraštyje, kurį skaito visi Australijos 
lietuviai. Gal atsiras norinčių plačiau 

ninkų. Taip pat šventėje dalyvaus 
Sydnejaus sporto klubo "Kovas" 
pirmininkas D. Atkinson su žmona 
Marija, kuri taip pat yra valdybos 
narė. Gero vėjo visiems.

lio lietuvių sporto šventę Adelaidėje, 
kur ji, su kitais Lietuvio^; sportinin
kais, dalyvavo lauko teniso varžybose, 
o taip pat per sporto šventės 
atidarymo iškilmes, visų sportininkų 
vardu perskaitė šventės priesaiką. Be 
Adelaidės, Jūratė trumpai svečiavosi 
Melbourne bei Sydnejuje, kur susipa
žino su daugeliu savo bendraamžių 
lietuvių. Ji daugkartinė individualių ir 
dvejetų Lietuvos lauko teniso meis
trė.

Nuoširdžiai sveikinu Jųratę ir Joną 
sukūrusius taip gražią lietuvišką, 
sportinę šeimą. Daug laimės Jūsų 
bendrame gyvenime.

Antanas Laukaitis '

R ed akt ori au,
sužinoti apie Kybartų futbolą dabar
tiniu metu, o. gal atsiras ir mano * 
tėvelio, buvusio Kybartų futbolo 
komandos "Sveikata" treneriu, pažįs
tamų. Aš lauksiu jų laiško ir - 
stengsiuos atsakyti į visus dominan
čius klausimus.

Futbolo komandos "Sveikata" var
du, noriu pasveikinti tautiečius buvu- 
sius "Sveikatos’žaidėjus su komandos 
jubiliejumi ir palinkėti stiprios sveika- , 
tos ir laimės asmeniniame gyvenime.

Mano adresas: Rimas Kochanaus
kas, Alytus 234580, Naujoji gt. 94 - 
17, Lithuania.

Su pagarba
R. Kochanauskas
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MŪSŲ MIRUSIEJI
A. A. 

ANTANAS SKIPARIS 
1.10. 1927-7.8.1989

ALB ŠVIETIMO TARYBOS 
PRANEŠIMAS

Adelaidės lietuvius sukrėtė liūdna 
žinia, kad toli nuo Lietuvos ir 
Australijos, pakeliui namo po viešna
gės tėvynėje, Uzbekistane netikėtai 
mirė visiems gerai pažįstamas adelai- 
diškis Antanas Skiparis.

Antanas gimė'Žemaitijoje, Akme
nėje, girininko šeimoje. Mokėsi Viekš
nių gimnazijoje. Karo metu, 1944 
metais pasitraukė iš Lietuvos į 
Vokietiją. Gimnaziją baigė Wiesbade- 
ne.ir kurį laiką Darmstadte studijavo 
ekonomiką. 1949 metais emigravo į 
Australiją, kur, iki išėjimo pensijon, 
dirbo geležinkeliečiu.

Sukūrė Šeimą , ir mirdamas paliko 
žmoną, dvi dukras, sūnų ir dvi anūkes.

Nuo pačios Australijos lietuvių 
sportinės veiklos pradžios, Antanas 
buvo entuziastingas jos rėmėjas ir 
1964 metais aktyviai įsijungė į 
Adelaidės "Vyčio" klubo valdybą. 
Nuo to laiko, su mažomis pertrauko
mis, Antanas buvo nuolatinis "Vyčio" 
klubo vadovybės narys. Eilę metų jai 
pirmininkavo. Jis buvo III Pasaulio 
Lietuvių Sporto Žaidynių organizaci
nio komiteto narys ir daug pasidarba
vo jas rengiant bei pravedant. Penkis 
metus Antanas Skiparis buvo ALFAS 
valdybos narys ir mirė eidamas 
dabartinės valdybos sekretoriaus pa
reigas. Paskutiniuoju metu buvo

įsijungęs į Adelaidės chorą "Lituani- 
ca". Taip pat atidavė duoklę bendruo
menei būdamas Apylinkės valdybos 
nariu.

Birželio mėnesį išvyko aplankyti 
tėviškę, kurios nebuvo matęs virš 
keturiasdešimt metų. Grįžtant atgal į 
Australiją, Antanas susirigo ir, lėktu
vui nusileidus Taškente, buvo nuvež
tas į ligoninę, kur po šešių valandų 
mirė.

Netekus savo kolegos, uolaus ben
dradarbio ir daugelio mūsų artimo 
bičiulio, Antano Skipario liūdi visa 
Australijos lietuvių sportininkų šei
ma, Adelaidės "Vyčio" sporto klubas 
ir ALFAS valdyba.

J. Jonavičius

-1. Gavome keletą laiškų iš anglų 
kalbos mokytojų Lietuvoje. Jų auklė
tiniai labai norėtų susirašinėti su 
gimnazistais Australijoje. Laiškus ga
lima rašyti ir anglų kalba.

a. R. Katinaitė, Utenos T. Tilvyčio 
vidurinė mokykla, 234910 Utena, 
Lietuvos TSR. USSR.

b. Algis Dičpetris, Linkuvos viduri
nė mokykla, 235236 Linkuva, Joniškė
lio g - vė 8 - 1, Lietuvos TSR. USSR. 
(A. Dičpetris yra taip pat gimnazijos 
direktorius. Parašykite nors vieną 
laišką jaunuoliui/ei Lietuvoje.)

2. Rekomenduojame pasiskaityti A. 
Garmutės, buv. Sibiro tremtinės 
dokumentinę apybraižą " Ąžuolų ran
dai". Kol kas dar negavome knygos 
Adelaidėje. Ištraukos jau buvo at
spausdintos "Tėviškės Žiburiuose" 
gegužės mėnesio numeriuose. Apy

braižos kalba aiški, sklandi ir jaudi
nanti:
"Mus veža i Sibyrių vagonai užkalti, 
Verkia maži vaikeliai, nuo tėvų 
atskirti..!"

(Dvylikių kaimo mažažemio valstie
čio dukros Katrytės graudi daina.)

Isolda I. Davis

Pereitame "Mūsų Pastogės" nume
ryje, "A LB Švietimo Tarybos Praneši
me" yra padaryta klaida. Turi būti: 
"3. JAV LB švietimo Taryba leidžia 
žiniaraštį "Mūsų vaikas". Žiniaraštis 
skiriamas mažamečių vaikų šeimoms. 
Kaina metams 4 amerikietiški dole
riai."

Už klaidą atsiprašome.
Redakcija

SYDNEJUJE

JUOZUI RETRONIUI
mirus, žmonai Jadvygai., E. ir J. Rudžiams ir jų šeimoms reiškiame 
gilią užuojautą.
. Vietoje gėlių ant velionio kapo, 20 dolerių auką skiriame "Mūsų 

Pastogei".
Marytė ir Vincas Kuliešiai 

Onutė ir Mikas Rudžiai

VI ETOJE

VI L KI NI E N EI 
pagerbti, "Mūsų Pastogei" aukoju 10 dolerių.

0. Barzdys

VIETOJE GELIU 
A. A.

ELENAI VILKINIENEI 
pagerbti, "Mūsų Pastogei" aukoju -5 dolerius.

M. Kuliešienė

** *
PADĖKA

Netikėtai ir staiga mirus mano brangiam vyrui kapitonui Juozui 
Jablonskiui, buvusiam Karo mokyklos lektoriui, dėkoju visiems, kurie 
dalyvavo laidotuvėse ir palydėjo velionį į amžino poilsio vietą. 
Ypatinga padėka Ramovėnams už garbės sargybą, už iškilmingą 
budėjimą prie karsto. Didelė padėka už gėles, o jų buvo tiek daug. 
Velionis gėles labai mylėjo. Būdamas labai švelnaus būdo, visada 
mylėjo kas gražu. Gyvendamas Canberroje suorganizavo chorą, kuris 
egzistavo dešimt metų.

Didžiausia padėka Vandai ir Jonui Zablockiams, kurie per tas 
sunkias valandas mane globojo ir daug padėjo.

Dėkojam kunigui P. Martūzui už religines apeigas, už atlaikytas 
mišias. , . . - i?

Ačiū visiems dalyvavusiems laidotuvėse ir palydėjusiems velionį į 
paskutinę kelionę. ... ,

Žmona Birutė ir Gintaras

Sekmadienį, rugpjūčio 13 dieną, 
erdviuose D. ir V. Gulbinų namuose 
Sydnejuje buvo rodomi lietuviški 
filmai, kuriuos du jaunuoliai atvežė iš 
Kauno. Pagrindinis filmas "Karstų 
parvežimas iš Sibiro".

Kaip jau žinome, daug lietuvių buvo 
nekaltai išvežta į Sibirą. Ten kalėjo, 
dirbo, kentėjo. Daugelis nepajėgė 
nešti tos sunkios naštos ir mirė toli 
nuo namų.

Lietuvoje susidarė būrys žmonių, 
kurie atkakliai ieškojo galimybių, kaip 
pargabenti į Tėvynę Sibire mirusius 
lietuvius. Po ilgų pastangų, su M. 
Gorbačiovo sutikimu, buvo gautas 
leidimas atskraidinti 120 karstų iš 
Igarkos.

Liepos 28 dieną, 5 vai. po pietų į 
Kėdainių aerodromą susirinko virš 
200,000 žmonių minia, suvažiavusi iš 
visos Lietuvos pasitikti mirusiųjų, 
parvežtų iš Sibiro. Baltai apsirengu
sios ir pasipuošusios rūtų vainikėliais 
mergaitės, tautiniais rūbais apsiren
gusios moterys, gedulingais aprėdais 
kunigai, visi buvo susijaudinę, giedojo 
giesmes, kalbėjo maldas. Vyrai iš 
lėktuvo angos nešė karstą po karsto ir 
dėjo eilėmis. Skambant giesmėms ir 
raudoms, karstai buvo apdengti Tri
spalvėmis ir papuošti gėlių puokštė
mis. Protėvių žemė pasitiko savus. 
Pasitinkančiųjų rankose žydėjo leli
jos, jurginai,ramunės ir gvazdikai...

Tai nenusakomos reikšmės istorinis 
įvykis - nekaltų aukų, žuvusių Sibire 
grįžimas į Lietuvą.

Vakare karstai buvo nuvežti į 
Kauną. Apeigos pasikartojo Karo 
muziejaus sodelyje, prie Laisvės 
paminklo.

Šeštadienio rytą vyko laidotuvės 
Kauno kapinėse.

Jaunuoliai iš Lietuvos, atvežę šį 
filmą, taip pat atvežė ir gražių 
paveikslų, meno dirbinių: Lietuvos 
vaizdai, kaimas, Vilnius, Kaunas ir kt. 
Darbai yra parduodami, kad nors 
dalinai padengti kelionės išlaidas.

Norintieji įsigyti sau ar dovanoms, 
skambinkite telefonu 799 4989.

J.L.G.

Antanas Butvytis ir sydnejiškis Balys 
Barkus Krakių parke prie paminklo: 
"400 metų plmajai Krakių mokyklai 
įsteigtai M. Daukšos 1979 m." 
Paminklas iškalbas J. Meškuočio.

PAPI L D YMAS
"Mūsų Pastogės" 31 

aprašant Stasio Pačėsos gimimo su
kaktį, įsibrovė klaida. Stasys Pačėsa 
ne nuo 1984 m., bet nuo 1976 m. 
vasario 15 d., t. y. nuo Sydnejaus 
Dariaus ir Girėno šaulių kuopos 
įkūrimo dienos, ėjo kuopos pirmininko 
pareigas.

1982 m. Stasys Pačėsa įsteigė 
Australijos Žalgirio Šaulių Rinktinę

numeryje, ir vienai kadencijai buvo išrinktas
šaulių rinktinės vadu.

1984 m. Stasys Pačėsa grįžo į šaulių 
kuopą, kurioje dar ir dabar garbingai 
eina Sydnejaus Dariaus ir Girėno 
šaulių kuopos pirmininko pareigas.

Be to, tenka pažymėti, kad Stasys 
Pačėsa, už nuopelnus Lietuvai ir 
Šaulių Sąjungai tremtyje, 1980 m. yra 
apdovanotas Šaulių Žvaigždės ordinu.

Redakcija

A. A.
JUOZUI T ALL AT— KELPŠ AI 

mirus, jo žmoną Palmą, sūnų su šeima nuoširdžiai užjaučiame.

Mikalina Radzevičienė, Natalija Celkienė 
Ona Karkauskienė, Albina Brunkienė

LIETUVIU LAIDOJIMO BIURAS

t Funerals of Distinction t
17 RAILWAY PDE., FAIRFIELD, N. S. W.
Tel. 274 5408. Veikia 24 valandas per parą.
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AukosMūsų Pastogei 
"MŪSŲ PASTOGEI” 

AUKOJO

M. ir V. Kuliešiai Qld. $ 10
O. ir M. Rudžiai Qld. $ 10
E. Zinkevičienė N.S.W. $ 120
V. Šutas N.S.W. $ 10

M. Krupa N.S.W. $ 5
O. Barzdys Qld. $ jo
M. Kuliešienė Qld. $ 5

NAUJI
M.P.” SKAITYTOJAI

Z. Bertram. N.S.W.
P. Zubrickas, N.S.W. 
St. Jasinskas, Vic.

TELEVIZIJOJE„ Mūsų Pastogė
Televizijos kanalo SBS, rugpjūčio 

20 dienos programoje Vox Populi 
Vladimir Lusič atkreipė dėmesį į 

pereito "Mūsų Pastogės" numerio 
vedamąjį. Jis pabrėžė vedamajame 
keltą mintį, kad kaip tik dabar yra 
tinkamas momentas Australijai ir 
kitoms valstybėms viešai paremti 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos pastangas 
tapti nepriklausomomis.

Vox Populi straipsnį pailiustravo 
vaizdais iš laisvės reikalaujančių 
demonstracijų Lietuvoje.

MELBOURNE
Solistė Virginija Bruožytė tolimes

nėms dainavimo studijoms išvyksta į 
Ameriką. Išleistuvių proga, visos 
"Svajonės" - Virginija Bruožytė, 
Birutė Šaulytė - Kymantienė ir Zita 
Prašmutaitė rugpjūčio 13 dieną giedo
jo per lietuviškas pamaldas " Kaip 
ilgesingai, parveski Viešpatie", "Avė 
Marija" ir "Panis Angelicus". Visi

likome sužavėti jų nepakartojamo 
grožio giedojimu.

Virginijai Bruožytei linkime gausios 
Dievo palaimos tolimesnėse dainavi
mo studijose.

Melbourne klubas lietuvių namuose 
baigia ruošti kambarį vaikams.

Planuojama įruošti kambarį, kuria
me vaikai turėtų kur susirinkti. 
Kviečiame narius paaukoti naudotus,, 
bet jau nebereikalingus baldus, kaip 
knygų lentyną, mažą staliuką, kėdes, 
užrakimaną spintą, rašymo lentą, 
kilimuką, televizorių. Be to, būtų 
labai gerai lietuviškos ar australų 
vaikiškos knygos, žaislai ("Puzzles", 
"Boardgames")^

Prašome kreiptis į Gediminą Statkų 
telefonu 857 8502.

SYDNEJUJE
Primename Sydnejaus Apylinkės 

lietuviams dar nesumokėjusiems Aus
tralijos lietuvio mokesčio už 1989 
metus, atlikti tai artimiausiu laiku. 
Mokestis, 5 doleriai metams, yra 
privalomas kiekvienam Australijos 
Lietuvių Bendruomenės nariui.

Mokestį renka Sydnejaus Apylinkės 
valdybos pirmininkas A. Giniūnas, 
iždininkas M. Zakaras ir Lietuvių 
klubo bibliotekos vedėjas Br. Stačio
ms. Paštu galima siųsti iždininkui: 18 
Lundv Avė., Kingsgrove 2208.

Sydnejaus Apylinkės valdyba

bl6-18 EAST TERRACE, B ANKSTO WN.

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

KLUBO NARIAMS PRIMENAME IR PRAŠOME
* Susimokėti NARIO MOKESTĮ už 1989/90 finansinius metus 

(Nario mokestis - 20 dolerių, nedirbantiems 18 - 25 metų 
amžiaus jaunuoliams - 5 doleriai.)

Siūlyti kandidatus į sekančią 
klubo valdybą

Klubo darbo valandos:

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

* Kandidatas siūlomas raštu, užpildant tam reikalui paruoštą 
pareiškimą (Nomination form), gaunamą klubo raštinėje. 
Užpildyti kandidatų siūlymo pareiškimai grąžinami klubo 
sekretoriui ir turi jį pasiekti ne vėliau 1989 m. rugpjūčio 27 
dienos.

Sydnejaus tautinių šokių grupė "Sūkurys" 
rugsėjo mėnesio 17-tą dieną ruošia tautinių šokių ir dainų

su nauju repertuaru, kuriame matysite naujus nematytus šokius ir 
girdėsite negirdėtas senovines dainas.

Tas pats koncertas spalio mėnesio 1 - mą dieną, sekmadienį, 2.30
vai. po pietų bus kartojamas Melbourne.

Tautos Šventės proga, rugsėjo bus išstatyti dviejų žinomų Lietuvos
mėnesio 9-10 dienomis Sydnejaus tapytojų Algirdo Gaižausko ir Stasio 
Lietuvių namuose įvyks tradicinė__ Stakausko darbai. Jų siužetuose?
meno paroda. Oficialus šios parodos daugumoje Lietuvos sodžiai, Baltijos
atidarymas įvyks sekmadienį 2 vai. po 
pietų. Norintieji, parodą galės apžiū
rėti jau šeštadienį po vidudienio.

Parodoje dalyvauja pajėgiausi Syd
nejaus lietuvių menininkai. Šalia jų

pajūrys, Vilniaus ir Kauno vaizdai. 
Paveikslai iš Lietuvos bus parduodami 
labai prieinamomis kainomis. Tikimės, 
kad paroda bus gausiai lankoma.

Rengėjai

1 Sydnejaus sporto klubas "Kovas"
kviečia visus į metinį klubo I

BALIU
1 kuris įvyks rugsėjo mėnesio 16 dieną, 7.30 vai. Lietuvių namuose. I 
j Baliaus programoje "Linksmieji broliai", turtinga loterija. Įėjimas 1 
| 15 dolerių, stalai užsakomi Lietuvių namuose pas D. Bieri.

EAST-WEST CONSULTANTS
Nuo liepos mėnesio 1 dienos mes priimame siuntinius giminėms ir

1 draugams gyvenantiems Sovietų Sąjungoje, pagal sytartį su
VNESHPOSYLTORG

Galite siųsti įvairias prekes, rūbus, avalynę, elektrinius reikmenis, 
maistą ir kt. Siuntiniai bus pasiųsti pagal tarptautinius ir Sovietų 
Sąjungoje galiojančius muito ir pašto nuostatus.

East - West konsultantai atlieka visus formalumus, įskaitant muito 
ir pasiuntimo mokesčius.

Visą reikiamą informaciją apie siuntinių pasiuntimą galite gauti pas 
j: žemiau išvardintus mūsų agentus:
; Adelaidėje - East - West Consultants 1st floor, 2 Hindmarsh
I Square, Adelaide, S. A. 5000. Tel. (08) 232 1228.

Sydnejuje - New - Era Bookshops, 425.Pitt St., Sydney, N. S. W.
2000. Tel. (o2) 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.
r H. Stošlus, 40 Monie Ave., East Hills, N. Š. W. 2213. Tel. (02) 7734 

728.
Newcastlyje - V. Gont 13 Northumberland St., Wickman, N. S. W.

I 2293. Tel. (049) 615 180.
1 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

I 1979. . ' ,
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