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Pasaulio tautoms, valstybių vyriausybėms 

ir visiems geros valios žmonėms

LIETUVOS RE RSI T V A R K YMO SĄJŪDŽIO
SEI MO

1989 m. RUGPJŪČIO 23 d. PAREIŠKIMAS

1989
šiemet sukanka 50 metų, kai buvo pasirašyta TSRS - Vokietijos sutartys su 

slaptaisiais protokolais dėl įtakos sferų pasidalinimo Europoje, nulėmusios 
Antrojo pasaulinio karo pradžią. Nors daugelis šalių nepripažįsta Lietuvos ir 
kitų Baltijos valstybių okupacijos ir aneksijos, tačiau to sandėrio padariniai 
iki šiol nepanaikinti ir lemia Lietuvos bei kitų tautų gyvenimą. Tarybų 
Sąjungos įvykdytas Lietuvos ir kitų šalių užgrobimas karinės ir politinės 
prievartos būdu leido padaryti tokius jų valstybinio gyvenimo pakeitimus, 
kurie išbraukė Lietuvą, Tautų Sąjungos narę, iš pasaulio politinio žemėlapio, o 
tautą atvedė prie žūties ribos. Tačiau Lietuva niekad nesusitaikė su savo 
beteise padėtimi ir neatsisakė siekio atkurti nepriklausomą valstybę.

Gyvoji grandinė rugpjūčio 23 - čiąją Lietuvoje.

1989 m. rugpjūčio 23 d. ‘Vilniuje 
susirinkęs Lietuvos Persitvarkymo 
Sąjūdžio Seimas pareiškia:

1. TSRS ir Vokietijos slapti 1939 m. rugpjūčio 23 d., 1939 m. rugsėjo 28 d.
ir 1941 m. sausio 10 d. susitarimai ir juos liudijantys dokumentai tik
rai buvo. Tai patvirtina politinių įvykių raida bei istorinių šaltinių 
analizė.

2. 1940 m. birželio 14 d. TSRS vyriausybės ultimatumas Lietuvos 
Respublikos vyriausybei ir neriboto karinio kontingento įvedimas į 
Lietuvos Respubliką buvo agresijos aktas prieš suverenią valstybę, 
sudarė prielaidas pakeisti Lietuves yyJau>ybę> organizuoti rinkimus 
į vadinamąjį Lietuvos Liaudies Seimą, kuris politinio diktato ir te
roro sąlygomis priėmė deklaraciją dėl Lietuvos įjungimo į TSRS sudė
tį. 1940 m. rinkimai į tą Liaudies Seimą buvo neteisėti, o Seimo 
priimti nutarimai apie staiinistinės tarybų valdžios įvedimą Lietu
voje bei prašymas priimti į TSRS sudėtį - neturėjo ir neturi juri
dinės galios.

3. TSRS Liaudies deputatų suvažiavimo komisijos parengtas teisinis su
tarčių vertinimas tebėra nepaskelbtas, o apie politinį tik užsiminta, 
kaip apie ateities darbą. Nei TSRS, nei Vokietijos valstybės lig šiol 
nepasmerkė ir nesiėmė konkrečių veiksmų suokalbio ir agresijos padari
niams panaikinti. Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Seimas tikisi, kad 
laisvosios pasaulio tautos ir valstybės nesitaikys su nusikalstamomis 
TSRS - Vokietijos suokalbio pasekmėmis Lietuvos suverenitetui, o 
Lietuvos tautą kviečia vieningai talkiu būdu atkurti nepriklausomą

, demokratinę Lietuvos Respubliką, nepavaldžią TSRS administracinei 
sistemai ir jurisdikcijai. Lietuvos santykiai su TSR Sąjunga turi būti 
grindžiami 1920 m. liepos 12 dienos Taikos sutarties esminiais teiginiais.

4. Šiandieninis Lietuvos statusas pasaulio bendrijoje ir Tarybų Sąjungoje 
yra rimta tarptautinė problema. Artėja diena, kai TSRS vyriausybė 
turės pripažinti okupacinį Lietuvos statusą ir jo panaikinimo būti
nybę. Šiuo metu okupacinės armijos buvimas Lietuvoje apriboja žmonių 
galimybę laisvai apsispręsti, kokią socialinę ir politinę ateitį jie 
norės pasirinkti. Prieš tokį šios armijos buvimą jau pasisakė per 
1.400 000 Lietuvos žmonių savo parašais.

S. Šaltenis, G. Lukšas
VI Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio 
Seimo sesijos I posėdžio pirmininkai

JAV SENATORIAUS ŽODIS RYGA
Mieli Lietuvos žmonės,

Aš labai apgailestauju, kad negaliu 
būti su Jumis šioje dienoje, kai Jūs 
pažymite 50 - ąsias Molotovo - 
Ribbentropo pakto metines. Ameri
kiečiai visada palaikė draugystę su 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos tautomis. 
Susižavėję sekėme Jūsų pažangą ir 
pasiekimus nepriklausomybės metais 
ir buvome labai sukrėsti, kai ji buvo 
atimta.

Ir štai šiandien mes, amerikiečiai į 
Baltijos valstybes žiūrime su viltimi, 
pasigėrėjimu, ir vėl laukimu. Jūsų 
nuostabus siekimas atstatyti demo
kratiją, teisingumą ir savivaldą savo 

tėvynėje sužavėjo visą pasaulio žmo- 
niją. Taikingas, apgalvotas ir tikrai 
demokratiškas kelias, kuriuo Jūs 
einate, yra kelrodis visiems, kovojan
tiems už savo žmogiškas ir valstybines 
teises.

Per visus paskutiniuosius sunkius ir 
tragiškus penkiasdešimt metų, mums, 
amerikiečiams pasisekė užmegzti ar
timus ryšius su Lietuvos žmonėmis; 
dauguma Jūsų giminių ir draugų 
Jungtines Amerikos Valstijas pasirin
ko antraisiais namais. Amerikos 
lietuviai įnešė svarų indėlį į Jungtinių 
Amerikos Valstijų gerovę stropiai 
dirbdami ir išlaikydami savo kultūrą ir 

kalbą begyvendami Vakaruose.
Kartu su jais aš siūlau Jums, 

Lietuvos žmonėms, savo pagalbą 
drąsioje Jūsų kovoje už laisvę ir 
nepriklausomybę.

Aš padarysiu viską ką galiu, kad 
užtikrinčiau tvirtą Jungtinių Ameri
kos Valstijų poziciją sprendžiant 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos naciona
lines ir savarankiškumo teises.

Tesaugo Jus Dievas, Lietuva, Lat
vija, ir Estija.

Nuoširdžiai Jūsų
Donald W. Riegle

Jungtinių Valstijų senatorius
22.8.1989

Visų Pabaltijo respublikų sąjūdžių 
atstovai, po pasitarimų Rygoje, 
išleido bendrą pareiškimą, kuriame 
pasisako prieš S. Sąjungos komunistų 
partijos centro komiteto įspėjimą, esą 
sąjūdiečiai yra nuėję per toli. Pareiš
kime sakoma, kad "nėra buvę tokio 
nelemto ir pavojingo demokratijai 
dokumento nuo pat Stalino mirties ir 
Čekoslovakijos įvykių 1968 m." Taip 
pat sakoma, jog centro komiteto 
raštiško pareiškimo autoriai, kurie 
buvo politbiuro ir M. Gorbačiovo• 
aprobuoti, atrodo, kaip "jaunesnieji 
broliai" tų autorių, kurie pasirašė 
nacių - sovietų paktą 1939 m.
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ILIUZIJA IR TIKROVE
Rašo Dr. J. Kunca

Galbūt, išskyrus tik vieną kitą 
oportunistą, lietuvių tauta turi ben
drą idealą ir bendrą siekį: atgauti 
laisvę. Ta, visus apėmusi, išsilaisvini
mo dvasia nenuginčijama, ji pasireiš
kia per masinius visos tautos reikala
vimus ir protestus. Kada pradedamas 
svarstyti tinkamiausių kelių pasirin
kimas, kad būtų pasiektas mūsų visų 
bendras tikslas, be abejonės, atsiran
da nuomonių skirtumai. Kartais dau
gelis, apimti didžiulio entuziazmo, 
nukrypsta į iliuzijas, t. y. dalykus, 
kurių mes trokštame, bet kurie šiuo 
metu yra nepasiekiami.

Jeigu buvo tokių, kurie tikėjosi, kad 
laisvė gali būti pasiekta neperdaug 
sunkiai, kad Maskva tarytum ir 
nesiruošia pernelyg smarkiai priešintis 
įvykių eigai, tai po, prieš porą 
savaičių įvykusio, M. Gorbačiovo 
telefoninio pokalbio su A. Brazausku, 
kiekvienas galėjo įsitikinti, kad Mas
kva, kiek tik galės, Lietuvai atgauti 
nepriklausomybę neleis. Tai nėra 
naujiena. Tas, kas seka rusų politiką, 
tai jau seniai žinojo. Todėl, gal ir nėra 
reikalo perdaug nusiminti dėl tokio 
Maskvos "atvirumo". Nepriklausomy
bę mums teks išsikovoti. Todėl verta 
pagalvoti, kaip mes turime siekti šio 
tikslo, kad pasiekus jį kuo greičiau ir 
turint iš to kuo mažiau nuostolių.

Žinant, kad Rusija laisvės pati 
negrąžins, darosi aišku, jog Lietuva 
nepriklausoma gedės tapti tik sugriu
vus Sovietų Sąjungai. Atrodo, kad 
istorijos raida žada išspręsti šį 
klausimą mūsų naudai: rusų imperija 
jau pradeda irti. Lenkija jau prarasta. 
Vengrija sparčiai žygiuoja link kapi
talistinių demokratijų? Sovietinės 
Afrikos ir Centrinės Amerikos koloni
jos jau nurašytos.

Tačiau bene pati didžiausia komu
nistinės imperijos iširimo galimybė yra 
pačioje Sovietų Sąjungoje. Jos ekono
mija šlubuoja kaskart vis labiau.

Perestroika neturi pasisekimo galimy
bių ne tiek dėl nacionalinio judėjimo 
ar techninio atsilikimo, kiek dėl 
neturėjimo tinkamų žmonių jos įgy
vendinimui. Antra vertus, M. Gorba
čiovo siūlomos reformos yra paviršu
tiniškos ir jau vien dėl to negali duoti 
teigiamų rezultatų. Tačiau, jeigu 
įsivaizduosime, kad sovietų preziden
tas imtų ir paskelbtų komunistinės 
sistemos ir partijos panaikinimą, tokiu 
atveju Rusijos atstatymas vis tiek 
būtų daugiau negu problematiškas 
vien dėl tinkamo žmogiško elemento 
trūkumo. Be abejo, Rusija gal kada 
nors ir atsigautų, bet tas užtruktų 
gana ilgai. Masių kantrybė baigtųsi 
prieš pačių reformų įgyvendinimą.

Todėl galima laukti, kad M. 
Gorbačiovo politinė žvaigždė neužil
go užges ir, kad tai įvyks nežiūrint 
patinka mums tai ar nepatinka. Mes 
negalim įvykių eigos pakeisti pačioje 
Rusijoje. Belieka tik tinkamai išnau
doti dabartinę progą kuo didesniam 
krašto ekonominiam ir dvasiniam 
atstatymui.

Kadangi sovietų parlamentas jau 
lyg ir yra suteikęs mūsų kraštui 
ekonominę autonomiją, mes turime 
įgyventinti kuo daugiau ir kuo 
greičiau, kiek tą leidžia dabartinės 
sąlygos ir tuo pačiu reikalauti savos 
valiutos bei sienų kontrolės, kad būtų 
galima sustabdyti atėjūnų antplūdį ir 
bet kokią spekuliaciją beverčiais 
rubliais.

Perėjimas iš socialistinės santvar
kos į kapitalistinę bus sunkus ir galės 
būti įgyvendintas tik palaipsniui. Tuo 
tarpu reikia pakelti valstybinių įmo
nių ir žemės ūkio gamybinį našumą, 
atidaryti duris užsienio turizmui, kuris 
be didesnių investacijų ir laiko 
praradimo taptų tvirtų pajamų šalti
niu. Tik reikia žymiai sumoderninti 
Vilniaus aerodromą, pastatyti keletą 
patogių viešbučių, surasti mandagių

Adelaidės demonstracijoje kalba liberalų partijos senatorius Hon. Julian 
Stefani MLC.

Nuotrauka V. Vosyliaus

svečių aptarnautojų, pašalinti įvažia
vimo biurokratiją.

Kuo daugiau padarysime dabar, tuo 
galėsime būti tikresni, kad Maskvoje 
pasikeitusi valdžia to iš mūsų negalės 
atimti. Planuoti ir įgyvendinti - toks 
turėtų būti dabarties šūkis. Laisvės 
rekalavimai yra labai naudingi. Jie 
išgarsina mūsų bylą visame pasaulyje. 
Tik čia turime parodyti savo politinį 
subrendimą ir šaltą protą, kad jokiu 
būdu neduoti okupantui progos išpro
vokuoti mus.

Jau laikas pradėti rūpintis gero 
Lietuvos vardo išlaikymu užsienyje. 
Iki šiol pasaulis žino apie lietuvius tik 
iš televizijos žinių, kaip apie drąsią, 
vieningą, drausmingą ir kultūringą 
tautą. Siųsti į užsienį tokius filmus, 
kaip "Riešutų duona", kur nerasite 
nei trupučio meno, kur užsienietis 
susidaro kreivą vaizdą, kad lietuviai 
yra psichopatai, pusiau laukiniai, kur 

bliaunama ir dar su nesuderintais 
balsais, - tai yra savo tautos teršimas 
ir dar neatleistinas. Jei dėl okupacijos 
mūsų krašte nėra tinkamų artistų 
filmo pastatymui, kodėl nepadaryti 
kultūrinį filmą su Vilniaus bažnyčiom, 
Trakų pilim, Nemuno pakrančių pilių 
griuvėsiais. Kuršių Neringa, gintaro 
apdirbimo įmonėmis ir muziejum, 
tautinių šokių grupe? Vietoje to, kad 
save teršti, geriau visai nesirodyti. 
Tai liečia ir kai kuriuos radijo 
valandėlių užsieniui pravedėjus. Ko
dėl neparinkti gražios muzikos ir 
dainų, vietoje to, kad perduoti 
nemaloniai skambančius aimanavimus, 
iš kurių, pasiklausę užsieniečiai, 
pasityčioja. Berods, medžiagos trans
liacijoms turima pakankamai.

Gyvenam lemiamą momentą. Ap
galvota veikla, ne sentimentai ir 
iliuzijos prives mus prie krašto laisvės 
atgavimo.

Kaip ir dera dabarties momentui, 
Tautos šventės minėjimas šiais metais, 
berods, bus buvęs iškilmingiausias 
Melbourno lietuvių bendruomenės 
Istorijoje.

Po iškilmingų pamaldų šv. Jono 
bažnyčioje, gražūs Lietuvių namai 
prisipildė susirinkusiais pietums ir 
minėjimo aktui, kurį atidarė Australi
jos Jaunimo sąjungos pirmininkas 
Petras Kružas. Sekė lietuviškos ir 
australų vėliavų pagerbimas ir kunigo 
dr. P. Dauknio invokacija.

Australijos Lietuvių Bendruomenės 
Melbourno Apylinkės pirmininkas dr. 
J. Kunca savo kalboje iškėlė lietuvių 
tautos kovą už nepriklausomybę, 
Maskvos grasinimus ir pagrįstą viltį, 
kad tą kovą mes laimėsim. Perdavė 
lietuvių tautos pagalbos šauksmą į 
Vakarų pasaulio šalis, pridurdamas, 
kad demokratinis pasaulis iki šiol 
ignoravo mūsų krašto priespaudą, bet 
jam laikas atsikratyti bailumu ir 
neatsakingumu. "Pabaltijo valstybės 
prarado virš milijono geriausių savo 
žmonių ir iškentėjo, 50 metų trukusią, 
priespaudą ne.vien dėl Ribbentropo - 
Molotovo pakto kaltės, bet ir dėl 
Vakarų sąjungininkų nepareikalavimo 
laiku iš Stalino, kad jis pasižadėtų po 
karo pasitraukti iš visų svetimų 
žemių, įskaitant Pabaltijį, už karinės 
ir ekonominės pagalbos teikimą ru
sams?

Pagrindinę kalbą pasakė garbės 
svečias australų liberalų partijos

Demonstracija Melbourno miesto aikštėje.

senatorius Jim Short, kuris neseniai 
lankė Sovietų Sąjungą ir okupuotą 
Lietuvą, kėlė Ignalinos atominės 
elektrinės klausimą Maskvoje, kalbė
josi su Sąjūdžio atstovais ir susitiko su 
vyriausia okupuotos Lietuvos valdžia 
nagrinėdamas dabartinę mūsų krašto 
padėtį. Savo kalboje gyrė lietuvių 
tautos patriotizmą ir vieningumą 
nelygioje kovoje. Baigdamas savo 
kalbą įteikė mūsų bendruomenei

TAUTOS ŠVENTĖ

Senatorius J. Short

dovaną gautą iš Lietuvos Olimpinio 
komiteto, kad melbourniškiai ją sau
gotų, kol Lietuva atgaus savo laisvę. 
Senatorius buvo palydėtas karštais 
plojimais ir minėjime dalyvavusių, 
apie 350 žmonių, atsistojimu.

Tenoras Vincas Danius palydėtas Z. 
Prašmutaitės padainavo dainą "Ten 
kur Nemunas banguoja" ir "Mano 
sieloj šiandien šventė". Tautinių 
šoklų grupė, vadovaujama D. Anta

naitienės, gražiai pašoko tris tautinius 
šokius. "Dainos" sambūris, diriguoja
mas D. Levickienės, padainavo "Graži 
mūsų žemė", o solistė B. Kymantienė 
su vyrų choru visus žavėjo daina "Tau 
mama". Daina "Šiaurės pašvaistė" 
skambėjo taip gražiai, kad sujaudino 
ne tik klausančius, bet ir pačią 
dirigentę. Jos atlikimas buvo nuosta
bus. Nesibaigiant plojimui, choras dar 
padainavo "Laisvės varpus".

Po Australijos Lietuvių Bendruo
menės Melbourno Apylinkės valdybos 
vicepirmininko K. Lyniko padėkos 
žodžio minėjimas buvo baigtas Aus
tralijos ir Lietuvos himnais. Melbour
niškiai ilgai nepamirš šio įspūdingo 
minėjimo.

B. N.
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DAINŲ
Jurgis Janušaitis
Maždaug kas penkeri metai JAV ir 

Kanados Lietuvių Bendruomenės ruo
šia didžiuosius kultūrinius renginius - 
Tautinių šokių ir Dainų šventes. Be 
abejo, didžiausią pasisekimą turi 
tautinių šokių šventės. Jose dalyvauja 
iš laisvojo pasaulio šalių lietuvių 
jaunimo tautinių šokių ansambliai, 
grupės. Ir suskrenda virš dviejų 
tūkstančių šokėjų.

Dainų šventės jau kitokio pobūdžio. 
JAV ir Kanadoje didesnėse, kartais ir 
mažesnėse lietuvių kolonijose dar 
kruta chorai: vieni prie parapijų, kiti 
atskirais ansambliais, ar mažesniais 
vienetais - oktetais, kvartetais. Bet, 
žinoma, jau nebesudaro tūkstančių 
choristų, nors paskutiniojoje Dainų 
šventėje, berods, dar dalyvavo keletas 
šimtų choristų.

Tad tęsiant nusistovėjusią tradiciją 
ir atėjus laikui, sparčiai pradėta 
ruoštis septintąja! Dainų šventei, kuri 
įvyks ateinančių metų liepos 1 d. 
Čikagoje. Tai maždaug sutapimas, nes 
liepos pradžioje Lietuvoje ruošiama 
Dainų ir šokių šventė, kurioje, be 
abejo, dalyvaus tūkstančiai choristų 
ir šokėjų. Toje šventėje ruošiasi 
dalyvauti keletas ansamblių ir tauti
nių šokių grupių iš Vakarų.

Suruošti Dainų šventes nėra len
gvas dalykas. Iškyla svarbios prob
lemos kaip repertuaro, lėšų, choristų 
apgyvendinimas, kelionių apmokėji
mas ir t. t. Taigi JAV ir Kanados 
Lietuvių bendruomenės turi daug 
rūpesčių: kad šventė pavyktų ir, kad 
ji paliktų istorijai gerą kultūrinį lobį.

Dainų šventei jau pradėta ruoštis. 
Šventės organizaciniam komitetui 
vadovauti pakviestas r Vaclovas 
Momkus. Šis vyras kantrus, žemaitis, 
bet nestokojantis ryžto ir sumanumo, 
o svarbiausia, takto ir tolerancijos. 
Jis yra Lietuvių operos ilgametis 
valdybos vicepirmininkas ir ant jo 
pečių Opera dažnai uždeda sunkią 
organizacinę naštą. Jis solistas, drau
ge su žmona Margarita dainuoja 
Operos chore, atlieka solo partijas ir 
vaidmenis, o lietuviškoje veikloje 
padeda savo gražiais balsais atlikti 
geras menines programas. Taigi Vac
lovas Momkus ir imasi sunkią Dainų 
šventės organizavimo naštą ir jau 
baigia sutelkti į savo komitetą pačius 
darbingiausius žmones.

Nijolė Pupienė Tautinių šokių vadovė

Labai svarbi komisija - sudaryti ir 
paruošti Dainų šventės repertuarą. 
Repertuaro komisijai vadovauti pa
kviesta energinga muzikė - dirigentė 
Dalia Viskontienė iš Toronto, Kana
da. 0 pačioje komisijoje dirba muzikai 
- aktyvių chorų dirigentai: Rita 
Kliorienė iš Clevelando, Jonas Govė- 
das iš Toronto, Faustas Stroiia, Kazys 
Skaisgirys, Loreta Venclauskienė, 
JAV LB Kultūros Tarybos pirmininkė 
Dalia Kučėnienė, Šventei ruošti

ŠVENTE

Vaclovas Momkus
Dainų šventės komiteto pirmininkas

komiteto pirmininkas Vaclovas Mom
kus ir tautinių šokių mokytoja Nijolė 
Pupienė.

Repertuaro komisija turi parinkti 
dainas, suplanuoti ir pačią šventės 
meninę pusę bei jos eigą. Be abejo, 
komisija turi atsižvelgti ir į chorų 
pajėgumą ir parinkti pačias dainas.

Anksčiau Dainų šventėse būdavo 
vien chorų pasirodymai. Tačiau pas
kutiniojoje į šventės eigą buvo įvesti 
tautiniai šokiai, kas žymiai pagyvino 
ir praturtino pačią šveritęir~ji buvo 
gana įdomi. Ta linkme planuojama ir 
šioje Dainų šventėje įvesti tautinius 
šokius, kuriais rūpinasi kaip tik Nijolė 
Pupienė.

Dar viena naujovė bus šioje Dainų 
šventėje tai, kad joje pakviestas 
dalyvauti Vilniaus vyrų choras 
"Varpas". Ar kviesti svečius iš 
Lietuvos - buvo svarstoma jungtinia
me šventei ruošti Repertuaro komisi
jos posėdyje. Aptarus visas galimybes, 
buvo nutarta kviesti "Varpą" ir jis 
šventėje dalyvaus.

Be abejo, svečių iš tėvynės 
dalyvavimas šventėje sukels daug 
didesnį dėmesį ir pačioje visuomenėje, 
todėl komitetas mano, kad bus 
susilaukta daug daugiau žiūrovų ir iš 
jaunimo tarpo.

Atrodo, kad šventės programoje 
"Varpas" dainuos atskirai, o po 
šventės numatoma "Varpo" kelionė į 
didesnes lietuvių kolonijas, kur jie 
koncertuos.

Kaip rodo praktika, iš Lietuvos 
atvykstančius ansamblius ar meninin
kus vietos lietuviai nuoširdžiai globo
ja, juos remia, o jų koncertus labai 
gausiai lanko.

įdomu, ar Dainų šventės rengėjai 
neplanuoja pasikviesti ir Australijos 
lietuvių chorų dalyvauti šventėje? 
Juk Australijoje veikia keletas gerų 
chorų ir jų dainavimas šventėje būtų 
didelė atrakcija. Tautinių šokių 
ansambliai įveikia tolius ir sunkumus 
ir šventėse dalyvauja, reprezentuoda
mi australiečių lietuvių jaunimą. 0 
gal gi sugebėtų sudaryti jungtinį 
Australijos lietuvių chorą? 0 prie 
gerų norų gal atsirastų lėšų ir 
kelionei, ką australiečiai lietuviai yra 
ne kartą įrodę.

Taigi sekančiais metais Amerikoje 
bus bene pats didžiausias kultūrinis 
įvykis - Septintoji lietuvių dainų 
šventė.

RIMA KRISTENSEN
Viktorijos ir Evaldo Kristensen 

duktė Rima gimė, augo ir mokėsi 
Newcastlyje. Paaugusi Rima, kartu su 
savo tėveliais, aktyviai dalyvavo 
gimtojo miesto lietuvių bendruomenės 
gyvenime. Ji priklausė tautinių šokių 
grupei iki jos uždarymo.

Rima, Newcastlio universite studi
javo chemijos ir fizikos mokslus. 
Baigusi universitetą ji gavo Bachelor 
of science diplomą.

Po metų pertraukos, Rima įstojo į 
N.S.W. universitetą Sydnejuje, kur 
studijavo mažai ištirtą fizikos mokslo 
šaką - saulės energiją. Studijuodama 
Rima darė ekperimentus, žinomo 
saulės energijos tyrinėjimo specialisto 
profesoriaus Haneman priežiūroje. 
Pereitų metų pabaigoje, pasinaudo
dama darytų eksperimentų rezulta
tais, Rima apgynė disertaciją {gydama 
mokslinį daktaro laipsnį.

Dar tebestudijuodama, Rima parašė 
du straispnius apie saulės energijos 
aspektus, kurie buvo išspausdinti 
Belgijoje leidžiamame specialiame 
žurnale.

Šių metų viduryje Sydnejaus uni
versitete įvykusioje ceremonijoje Ri
mai Kristensen buvo įteiktas Ph.D. 
diplomas.

HOBARTE
Rugpjūčio 23 dieną paminėjome 

Ribbentropo - Molotovo pakto 50 
metų sukatį.

Žmonių susirinko nemažai. Salėje 
tuščių vietų nebuvo. Gal būtų 
susirinkę ir daugiau, bet tą vakarą 
lietus pylė, kaip iš kibiro ir kaip 
kuriuos, greičiausiai, tai atbaidė nuo 
kelionės į miesto centrą.
•’■'A. Kantvilas, kaip H ELLP atstovas, 
susirinkusius supažindino su su susi
rinkimo pirmininku profesorium M. 
Roe ir paskaitininku senatorium Brian 
Harradine. Keletu trumpų žodžių 
pirmininkas atidarė susirinkimą ir prie 
kalbėtojų staliuko pakvietė senatorių 
Brian Harradine.

Senatorius yra ypatingai iškalbus 
žmogus ir puikiai informuotas apie 
Pabaltijo valstybių padėtį - tiek 
prieškariniais laikais, tiek rusų oku
pacijos metus ir apie dabartinį 
išsilaisvinimo judėjimą. Labai vaizdžia 
kalba jis supažindino susirinkusius su 
Ribbentropo - Motolotovo pakto bei 
slaptų jo priedų turiniu ir to pasėkoje 
padarytais nuostoliais Pabaltijo tau
toms, pažymėdamas, kad Australijos 
gyventojų dauguma nepripažįsta to 
pakto, kaip juridiškai galiojančio ir, 
kad Australijos vyriausybė nepripa
žįsta Pabaltijo tautų įjungmo į 
Sovietų Sąjungą teisėtu. Taip pat 
paminėjo, kad kaip tik šią dieną, jo 
iniciatyva, į rusų ambasadą yra 
siunčiamas senatorių pasirašytas raš
tas, kuriame prašoma šio pakto 
panaikinimo.

Senatoriui baigus kalbėti, buvęs 
imigracijos ministras, valdant libera
lams, M. Hodgeman, priminė, kad 1975 
metais, tuometinė darbiečių valdžia

VILNIUS
Lietuvos kino filmų režisierius 

Arūnas Žebriūnas negavo leidimo 
statyti kino filmą pavadinimu "Marija, 
Marija", kuriame norėta pavaizduoti 
tremtinių golgotos keliones į įvairias 
sovietų mirties stovyklas. Atrodo, kad 
šį filmą Arūnas Žebriūnas susuko 
asmeniškomis pastangomis.

Lietuvos Aukščiausios Tarybos su
važiavimas, turėjęs įvykti rugsėjo 5 
dieną, nukeltas vėlesniam laikui.

Rima Kristensen

Rimai Kristensen linkime laimės ir 
sėkmės tolimesniame jos gyvenimo 
kelyje.

V.K.

GĖDINGAM
RIBENTROPO-MOLOTOVO „SANDĖRIUI ” . Z 
50 metu

1939
buvo pripažinusi Pabaltijo prijungimą 
prie Sovietų Sąjungos, kaip teisėtą, 
tačiau liberalų valdžia vėliau tokį 
pripažinimą atšaukė. Jis labai vaiz
džiai papasakojo apie tą ugningą 
susirinkimą, kuriuo buvo pradėtas 
pasipriešinimas tam pripažinimui. 
Vaizdžiai papasakojo apie to susirin
kimo pradžią: tamsią salę, apšviestą 
tik trijų žvakių liepsnelių, prie jų trys 
gabaliukai spygliuotos vielos, trys 
vėliavos ir trijų tautų himnai besiver 
žiantys iš daugelio krūtinių. Baigės M. 
Hodgeman paprašė, kad tie himnai 
būtų vėl sugiedoti. Jo prašymas buvo 
mielai išpildytas, nors jie šį kartą gal 
jau nebeskambėjo taip tvirtai ir 
stipriai, kaip tą naktį, prieš keturioli
ka metų.

Taip pat minėjime apsilankė ir 
keletą žodžių pasakė federalinis 
darbiečių parlamentaras Dunkin Kerr 
MLA.

Po* susirinkimo buvome pavaišinti 
kava.

S. Augustavičius

Sakoma, kad tai buvo padaryta todėl, 
kad yra reikalinga geriau pasiruošti 
pilietybės įstatymo priėmimui.

Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio 
agentūros direktorius, ekonomistas 
Alvydas Medalinskas Maskvoje buvo 
sužeistas eismo nelaimėje ir šiuo metu 
gydomas ligoninėje. A. Medalinskas į 
Maskvą buvo atvykęs vizos reikalais, 
kadangi ruošėsi vykti į Ameriką.
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LIUDAS DOVYDĖNAS

Neapykanta bolševizmui suteikė 
judėjimą ir kovingumą; neapykanta 
laiko šimtus milijonų žmonių nuolati
nėje baimėje ir nuolankume viskam, 
kas bolševikiška; neapykanta nustatė 
tėvus prieš vaikus, vaikus - prieš 
tėvus, sugriaudama esmingiausią vals
tybės punktą - mažutę valstybę - 
šeimą, tuo pačiu sugriaudama galimy
bes auklėti vaikus bolševikams nepa
lankioje dvasioje. Neapykanta užmer
kė akis, matant tūkstančius baisiausio 
smurto stovyklų, kalėjimus ir nesibai
giančius areštus, tardymus, kankini
mus; neapykanta padarė nesvyruojan
tį Azijos ir Rusijos barbarą, griaunant 
šimtmečiais kurtas kultūros, meno 
vertybes, žudant moteris, vaikus; 
galbūt neapykanta suteikė pasitenki
nimą ir atpildą 2000 metų pasaulyje 
besiblaškančiai, persekiojamai ir fa
natiškai ištroškusiai valdžios žydų 
tautai; neapykanta bolševizmui duoda 
moralinį pagrindą sugriauti pasaulį ir 
nusiaubti revoliucijos ugnimi ir krauju, 
vykdant bolševizmo utopiją.

Neapykanta - bolševizmo religija.
Prieš bolševikų okupaciją Lietuvoje 

daug girdėjom apie bolševikų terorą, 
ypač pirmomis revoliucijos dienomis, 
bet vėliau žinios retėjo. Mat pradžioje 
revoliucijos daug lietuvių gyveno 
Rusijos plotuose, bet vėliau vieni 
grįžo į Lietuvą, kiti nei žodžiu, nei 
mostu nebeatsišaukė.

Nujaučiant okupacijos artėjimą, 
ypač 1940 m. pradžioje, daugumas 
rūpinosi atspėti, kaip vyksta Sovietų 
Sąjungoje išgarsėjęs teroras. Vieni - 
mažuma - tvirtino bolševikus dar 
plačiau, rafinuočiau vykdant terorą, o 
dauguma guodėsi: negali būti! Juk 
visokį režimai progresuoja, jeigu 
pradžioje buvo tokia neapykanta 
buržuazijai, tai vėliau, savaime aišku, 
mažėjo, nes mažėjo liaudies priešai - 
buržuazija. Be to, mes - kraštas 
neturtingas, keletą turtingesnių turi
me, o dauguma - gryniausia darbo ir 
vargo klasė. Ko mes galim netekti?

Deja, pasirodė, kad ne turto 
netekimas sunkiausia nelaimė, o 
žmogaus savybių - aš, tėvynės, 
gimtojo vieškelio, dainos netekimas 
žudo žmogų baisiausia mirtimi.

Mes girdėjom apie Gruzijos tarybų 
respubliką, apie kabardinų autonomi
nę sritį, apie Gudijos respubliką. Be 
to, girdėjom, kad Sovietų Sąjunga 
Ženevoje, Londone, Maskvoje rūpina
si taika, gi užsienio reikalų liaudies 
komisaras Litvinovas gražiais žo 
džiais pasmerkė imperializmą, karus, 
siūlė santarvės, sutartis, nepuolimo 
paktus. O mus, lietuvius, vienus iš 
negausiųjų, niekad netroškusius sve
timo tuščio kevalo, kas gali labiau 
nudžiuginti kaip tiesa, teisė, taika. 
Mes turėjom dvidešimtmetį pergyve
nusią taikos sutartį su Sovietų 
Sąjunga ir nepuolimo susitarimą, 
dešimt puikių, gražių, gerų, kaimy
nišką sugyvenimą reiškiančių kalbų ir 
oficialių komunikatų.

Bet vieną dieną sutartys ir gražios

Užrašai
kalbos, patikinimai pasidarė nevertin
gi - netikri. į mūsų tėvynę reikia 
įvesti raudonosios armijos įgulas. 
Nieko tos armijos nedarys, ramiai 
gyvens, nesikiš į mūsų pirkią, gatvę, 
bliūdą. Su ašarom įsileidom įgulas, bet 
patikinimai apie įgulų taikingumą 
pasirodė netikri, nes visa žinantis 
vadas ir tėvas Stalinas ir jo draugas 
Molotovas sužinojo, jog lietuviai 
vilioja raudonarmiečius. Išvilioja iš 
aptvertų mūro sienomis kareivinių, 
nusiveda į pogrindžius ir ten kvočia, 
norėdami išgauti karines paslaptis. O 
vieną raudonarmietį įkišo net į 
kanalizacijos vamzdį, kur vargšas 
kareivis išbuvo net keturias dienas, ir 
tik nepalaužiamas raudonarmiečio 
narsumas išvedė iš vamzdžio, nes 
pareigingas karys pasiryžo apsakyti 
savo vadovybei lietuvių kėslus.

Visa Lietuva suprato, ką reiškia šie 
bukos fantazijos išmislai. Buvo dvigu
bas skausmas: praradom nepriklauso
mybės likutį, tikėjimą buvimu nors 
lašelio tiesos, kaimyniško sugyvenimo.

Užplūdus raudonajai armijai ir 
Maskvos agentams, mes dar guodė- 
mės; juk mes turim savitą kultūrą, 
būdą, dainas, darbą mylinčius netur
tingus žmones; galgi pavyks šiaip taip 
pergyventi laikinąją bolševikišką oku
paciją, nes didžiųjų sprendimų valan 
dos dar prieš akis. Mes taikingi, mes 
galim keistis daiktu ir mintim. Jeigu ką 
gero rasim tarybiniam gyvenime, 
kodėl gi nepasinaudoti. Juk ir Kinų sie
na sugriūva. Argi už laisvės, lygybės, 
socialinio teisingumo šūkių nieko 
nėra? O mūsų reikalavimai kuklūs; 
leiskit arti mūsų pievas, neužgesinkit 
mūsų židinių ir neužgniaužkit gimtojo 
žodžio. 0 tokiam pageidavimui duoda 
pagrindo ir sentencija: "Socialistinis 
turinys, tautinė forma". Nors iš 
pirmųjų dienų pajutom, kaip slysta 
žemė iš po kojų, bet mes buvom 
pasiryžę gyventi ir ant tirpstančio 
ledo.

Tikrai, mūsų gyventa ant tirpstan
čio ledo, ir greit tirpstančio, nes šildė 
Stalino saulė...

Greit mūsų dainos turėjo nutilti, 
nes rusiškos geresnės... 0 kultūra... 
Kokia kultūra? Yra tik viena kultūra - 

bolševikiška, Markso, Lenino, Stalino 
kultūra kurios pagrindus saugo ir kuria 
bolševikiška propaganda ir NKVD. 
Kokios dar kultūros jaunai tarybinei 
respublikai? Ar dar yra kokia nors 
Lietuvos istorija? Tai žmogaus išnau
dojimo ir plėšikavimo istorija. Kas 
kita rusų tautos istorija su Jonu 
Žiauriuoju, Aleksandru I, Kotryna II, 
Aleksandru Nevskiu, Suvorovu. Lie
tuvos kunigaikštis Vytautas - banditų 
vadas, o Rusijos Petras pirmasis - 
puikus valstybės vyras, reformatorius 
ir genialus karys.

Lietuvoje nieko gero nėra, kas būtų 
verta bolševikiško dėmesio, o Sovietų 
Sąjungoje, nuo A iki Z viskas 
naudinga, būtina ir svarbu. Nuo 
Dnieprostrojaus ligi nuogo kolchoz- 
ninko ir šimtų tūkstančių benamių 

vaikų "bezprizornikų" įskaitytinai, 
viską turim nukopijuoti. Bet viso ko 
pradžia ir pabaiga "Trumpas VKP(b) 
istorijos kursas" ir Stalino kalbos. To 
užtenka dvidešimtį metų bolševizmu 
gyvenusiam tarybiniam piliečiui, o ką 
bekalbėti apie naujos respublikos 
gyventoją.

Tai galėtų būti jumoras, jeigu 
nebūtų liūdna tikrovė.

Greit pasirodė, kad mūsų moksli
ninkai, visuomenės veikėjai, specialis
tai niekam tikę, nes nesimokę 
"politgramatos". Senas garbingas 
profesorius turi užleisti vietą žaliam 
komjaunuoliui, kuris nieko nežino, 
išskyrus Markso Kapitalą ir VKP(b) 
trumpą istorijos kursą. Kas, kad 
mūsiškis pilietis geras agronomas, 
daktaras, inžinierius, šaltkalvis, gais
rininkas, bet jeigu neskaito bolševi
kiškų raštų, nežino V KP(b) istorijos... 
Be to, kas kad jis šiandien lojalus, 
nesišiaušia prieš bolševikų terorą ir 
raudonosios armijos okupaciją; kas 
uštikrins, kad jis rytoj, poryt bus 
lojalus? Yra daug lietuvių, turtingų 
ir varguolių, kurie uoliai talkininkauja 
bolševikams, su viskuo sutinka, tyli ir 
klauso. Kodėl jie talkininkauja, tyli, 
klauso, tie, neseniai iš buržuazijos 

L. Dovydėnas prie savo namų Čikagoje.

jungo išsivadavę, piliečiai? Matyt, jų 
sąžinė nešvari, jie ką nors pikta 
galvoja. Žinoma, tokius reikėtų 
likviduoti, stovyklose uždarytus, bet 
gailestingas tėvas Stalinas jiems rado 
vietą Sibire, Kazachstane.

Ir taip išsisklaidė visokios iliuzijos 
apie "bolševizmo progresą", "sukul- 
tūrėjimą", "socialinį turinį, tautinę 

formą". Lietuva ir visos kitos okupuo
tos valstybės negalėjo likti salomis, 
kurios savo santvarka, geresniu gyve
nimu, savitesne kultūra išsiskirtų iš 
pasaulyje neregėtai suniokoto krašto 
- Sovietų Sąjungos.

Atvykę pareigonys, raudonarmie
čiai patylomis prisipažino, kad jiems 
melavusi tarybinė propoganda apie 
"buržuazinį pasaulį". Vienas karo 
inžinierius L. Panevėžyje prisipažino, 
kad Pabaltijo valstybėse sugedę 
raudonosios armijos dalys, nes gyveni
mas ir žmonės parodę, koks vargas, 
priespauda esanti Sovietų Sąjungoje, 
o ne "buržuazinėse valstybėse". Jis 
pats niekad nesvajojęs regėti valstie
čių, kurių kiekvienas turįs odinius 
batus arba pusbačius, ir beveik po du 
kostiumus: išeiginį ir darbinį.

Tarybinio rojaus kūrėjai greit 
sumetė, kad tai bloga propoganda, 
todėl ir mes greit supratome esą 
nusikaltę prieš bolševizmą, nes turė
jom pakankamai duonos, šiaip taip 
apsivilkę, t. y. geriau gyvenam už 
tarybinį gyventoją. To užteko, kad

mus pasiųstų į Sibirą ir Kazachstaną, 
tūkstančius uždarytų į kalėjimus, 
surengtų Telšių, Pravieniškių skerdy
nes.

Suprato, pagaliau, kad žmonių 
trėmimas iš krašto į kraštą yra viena 
iš šimto priemonių, norint žmogų 
apiplėšti, atskirti nuo žmogui bran
gaus gimtojo kampo, papročių, daik
tų, ir garsų; norint iš žmogaus 
padaryti su ta diena gyvenantį, 
klajojantį, nieko nebranginantį valka
tą, t. y., socialistinę natūrą - 
bolševiką.

Žmonių trėmimas - maišymas yra 
viena nuosekliai išgalvotų NKVD 
priemonių gaminimui bespalvių, be 
tautinių savybių žmonių, neturinčių 
giminių, artimų. Ilgiau gyvendamas 
vienoj vietoj, žmogus suartėja su 
aplinkiniais, susipažįsta, sužino, kuris 
koks žmogus, darosi socialus, vienin
gas. Tatai kliudo bolševizacijai, o 

ypač NKVD veiklai. Sumaišyti sluoks
niai ir tautos įtarinėja, nepasitiki, 
intriguoja, ir tatai labai palengvina 
NKVD darbą.

Blaškomas, išbarstęs šeimą, valka
taujantis žmogus pradeda visus įtari
nėti, niekina daiktą ir žmogų, įsitikina 
pasaulyje nieko švento, brangaus 
nesant. Ir toks žmogus žino, kad 
šitokiam gyvenimui sudaryti privalu 
atsisakyti sąžinės, tiesos, žmoniš
kumo. Juk visi enkavedistai, komunis
tai ir dalis valdininkų gerai gyvena, be 
skrupulų kitus ėsdami, nesiskaitydami 
su jokiomis priemonėmis. Ir žino 
žmogus, kad tik skundais, kitų 
įtarinėjimu galima atkreipti NKVD 
gerąją akį. Ir išduoda draugą, pažįsta
mą. Juo geriau jeigu tėvą, motiną, 
brolį, nes didžiam "socializmo reika
lui" nieks negali pasigailėti jokios 
aukos. Taip, iš lėto, bet tikrai iškilsi, 
jeigu tik mokėsi nutildyti sąžinę, 
mokėsi girti tarybinį gyvenimą, gar
binti vadą, gėrėtis partijos darbais ir, 
svarbiausia, išugdys! neapykantą liau
dies priešams ir jų sėbrams.

Tęsinys sekančiame numeryje.
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DIDI
Aplankęs senąją Liubarto pilį Ukrai
nos mieste Lucke, nutariau pasidalinti 
mintimis apie šią gilią Lietuvos praeitį 
su Australijos lietuvių laikraščio 
"Mūsų Pastogė" skaitytojais.

A. Žukauskas, Lietuva, Kaunas

Graži tu, mano brangi tėvyne, 
šalis, kur miega kapuos didvyriai! 
Ne veltui bočiai tave taip gynė, 
Neveltui dainiai plačiai išgyrė!

Maironis

Luckas - vienas seniausių vakari
nės Ukrainos miestų. Pagal legendą, 
jau septintame amžiuje čia buvusi 
gyvenvietė. Rašytiniuose dokumen
tuose, kaip Luseckas, minimas 1085 
metais. XI - XIII amžiuje Lucke 
buvusi tuometinės Kijevo kunigaikš
tystės kunigaikščio Vladimiro medinė 
pilaitė. 1261 metais, užpuolus totorių 
chanui Burundai, medinė pilaitė buvo 
sunaikinta.

Nuo XIII amžiaus Luckas vaidino 
žymų vaidmenį, kaip Volynijos kuni
gaikštystės sostinė. Tame amžiuje, 
valdant Didžiajam kunigaikščiui Min
daugui, vėliau tapusiam Lietuvos 
karalium, buvo sudaryta Lietuvos ir 
Volynijos sąjunga. Ši sąjunga buvo 
barjeru kryžiuočių skverbimuisi į 
rytus, o totorių - į vakarus. XIV 
amžiuje, kuomet Volyniją valdyti 
nuėjo Lietuvos Didžiojo kunigaikščio 
Gedimino sūnus Liubartas, Lietuvos ir 
Volynijos draugystė dar labiau sustip
rėjo.

Liubarto pilies vakarinis bokštas prieš 
restauraciją.

Nuotrauka A. Žukausko

Šiuo metu Lucke yra viena iš 
geriausiai išsilaikiusių XIV a. Lietu
vos valdovų pilių. Ją, nuėjęs valdyti 
Volyniją, ant Stiro upės kranto 
pastatė kunigaikštis Liubartas. Tai 
vienas tolimiausių Lietuvos istorijos ir 
kultūros paminklų pietuose. Pagal to 
meto gynybos sąlygas, būta gana 
stiprios ir didingos pilies. Iki šių dienų 
luokiečiai šią pilį taip ir vadina - 
Liubarto pilis. Pilis pradėta statyti 
1337 metais ir baigta tik po keliolikos 
metų. Galutinai, Vytauto Didžiojo ir, 
neilgai ten gyvenusio kunigaikščio 
Švidrigailos, pilis baigta statyti ir 
sutvirtinta 1385 metais. Visa pilis 
pastatyta iš raudonų plytų. Iš vienos 
pusės pilį saugojo gamtinė kliūtis -
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Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino sūnaus Liubarto pilis Lucke. 
Nuotrauka

Stiro upė, iš kitų pusių, nuo sausumos, 
ją skyrė gilūs perkasai. Pilis turėjo 
keletą gynybinių bokštų, iš kurių iki 
šių dienų išliko tik trys, su aukštais 
remiančiais kontraforsais. Pagrindinis 
bokštas, esantis pietvakarių pusėje, 
yra net 27 metrų aukščio. Per jį veda 
įspūdingas įėjimas į pilies teritoriją. į 
bokšto viršų veda dveji sraigtiniai 
laiptai. Išlikusieji bokštai turi po 
keletą aukštų su gynybiniais įrengi
mais.

Amžiai prabėgo, perkasai užslinko. 
0 pilis ir šiandien savo didingumu 
stebina praeinančius žiūrovus. Gy
nybinių sienų ir bokštų masyvumo 
laikas nepajėgė sugriauti. Vietomis 
sienos turi dešimtį metrų aukščio. 
Viršų puošia dantyti bokšteliai.

- Pilies kieme, dar prieš jos pastaty
mą, buvo medinė bažnytėlė. Vykdant 
pilies statybą, Liubartas ją perstatė ir 
pagražino. Pilies viduje, prie pietinės 
sienos, buvo pastatyti puošnūs gotiki
nio stiliaus kunigaikščio rūmai. Jie 
buvo sujungti su pagrindiniu pilies 
sienos bokštu, nuo kurio, šiaurinės 
pilies sienos viršuje, ėjo puošnūs 
balkonai su įėjimais į mansardas. Pilies 
vidaus pasieniais buvo įrengti medi
niai kazematai.

1429 metais Lucko pilyje vyko 
Europos valdovų aukščiausio lygio 
suvažiavimas. Čia Vytautas Didysis 
priiminėjo Europos valdovus ir pasiun
tinius. Tame istoriniame suvažiavime 
dalyvavo: Vokietijos imperatorius 
Zigmantas, Lenkijos karalius Jogaila, 
Danijos bei Švedijos karalius Erikas, 
Čekijos karalius, Maskvos didysis 
kunigaikštis Vasilijus (Vytauto D. 
žentas). Tvėrės kunigaikštis Borisas, 
Riazanės kunigaikštis Olegas, Teuto
nų ordino magistrai Rusdorfas iš 
Prūsijos ir Zigfridas iš Livonijos, 
Mozovijos kunigaikščiai ir Krymo bei 
Užvolgio chanai, Bizantijos imperato
riaus Jono Paleologo (Vytauto D. 
anūkės Onos vyro) pasiuntiniai, iš 
Romos - popiežiaus pasiuntiniai, 
Maskvos metropolitas. Tuose pilies 
rūmuose buvo sprendžiami Europos 
valstybių klausimai, čia tuomet buvo 
nutarta ir Vytauto Didžiojo vainika
vimo karaliaus karūna klausimas, kam 
palankiai buvo pritaręs net ir Jogaila. 
Deja, tai sužlugdė Lenkijos ponija. 
Kaip mini istoriniai šaltiniai, Vytautas 
Didysis tada spindėjęs savo galybe, 
turtu ir prabanga. Ir kurgi nespindėti, 
jeigu valdė valstybę, kuri turėjo apie 
850.000 kvadratinių kilometrų terito
riją. O priskaitant ir gravitavusias į 
Lietuvą žemes, kaip Pskovą ir Krymo 
totorius, jos plotas siekė apie 
1.000.000 kvadratinių kilometrų. Da
bartinė Lietuvos teritorija - 65.000

§kvadratinių kilometrų. Spėjama, kad 
Lucko pilyje įvyko ir Vytauto 
Didžiojo dukters Sofijos sužieduotu- 
vės su Maskvos kunigaikščiu Vasili- § 
jum, vėliau tapusiu didžiuoju kuni- § 
gaikščiu. §

Pilies teritorijos šiaurinėje pusėje y

Patenkindama gruzinų reikalavi
mus, sovietų vyriausybė paskyrė 
naują karinį viršininką Transkaukazo 
karinei apygardai. Iki šiol šiai karinei 
apygardai vadovavo generolas pulki- 

buvo Luclčo vyškupijos rūmai? Pereta- f ninkas Igor Radionov’ Panaudojęs 
tyti XIX amžiuje ir išsilaikė iki šių § kariuomenę brutaliam (kastuvais ir 
dienų. 1781 metais Lucko miestą 
nusiaubė gaisras, kurio metu nukentė
jo ir pilis. Sunaikinti buvo kunigaikš
tiškieji rūmai bei pilies teritorijoje 
buvusi bažnyčia. Sudegusių rūmų 
vietoje, 1789 metais pastatytas vie
naaukštis pastatas, kuris vadintas § 
bajorų rūmais. Šis pastatas išsilaikė 
iki šių dienų. Statant jį, buvo 
nugriauta dalis pietinės pilies sienos.

Lucko pilis Sovietų Sąjungoje 
laikoma visasąjunginės reikšmės ar
chitektūriniu paminklu ir saugomas 
valstybės. Šiuo metu pilis globojama 
Ukrainos Kultūros ministerijos. Apsi
lankius pilyje, ji daro gerą įspūdį - 
paminklas prižiūrimas, užkonservuo
jamas ir dalinai restauruojamas. 
Centriniame pilies sienos bokšte 
įrengta muziejinė ekspozicija.

Luckas šiuo metu yra Volynijos 
srities centras. Po antrojo pasaulinio 
karo gražiai atsistatęs. Gatvės pla
čios, visur matosi ukrainietiška švara 
ir žmonių darbštumas, (rengti puikūs 
parkai ir skverai. O pilis ten vis dar 
mena didžią Lietuvos praeitį.
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Joniškio rajono Skaistgirio apylin- § 
kės Ramoškių kaime gyvevanti Bar- § 
bora Jasaitė atšventė 134 - ąsias 
metines. Sukaktuvininkė gimė 1855 § 
metų liepos 15 dieną dabartinio | 
Plungės rajono Stumbrės kaime. Ami- | Rygoje baigėsi trijų Pabaltijo 
lijos ir Juozapo Jasaičių šeimoje augo 4 valstybių sąjūdžių atstovų pasitari- 
šešios dukros ir šeši sūnūs. Barbora - (j 
viena iš dvynių. Jos sesuo dvynė mirė 
sulaukusi 103 metų. |
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TRUMPAI 
IŠ VISUR

Sąjungos komunistų partijos 
komitetu, Lietuvos lenkų 
mažuma bando pasinaudoti 
padėtimi. Viena Lietuvos

Rugsėjo 8 dienos žiniomis iš 
Maskvos, po Sąjūdžio susikirtimo su 
Sovietų 
centro 
tautinė 
įtempta 
sritis su 40 tūkstančių gyventojų, 
kurių dauguma lenkų kilmės, esą 
pasiskelbusi savo autonomiją.

Neoficialus sovietų opozicijos ly
deris Boris Jelcin lankosi Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse su paskaitų 
ciklu apie sovietų demokratijos ribas.

Maskvos atstovas Italijai N. Lunkov 
patvirtino, kad M. Gorbačiovas lap
kričio mėnesį padarys vizitą Vatika
nui. Be abejo, vizito metu iškils 
popiežiaus apsilankymo Lietuvoje bei 
Ukrainoje klausimas.

dujomis) demonstracijos išvaikymui, 
kuris balandžio mėnesį vyko Gruzijos 
sostinėje Tbilisi ir ko pasėkoje buvo 
užmušta 19 gruzinų.

Buvusiam Jungtinių Amerikos Vals
tybių prezidentui Ronald Reagan 
operacijos metu buvo pašalintas ant 
smegenų besirenkantis skystis. Prieš 

§ tris mėnesius, bejodinėdamas Meksi- 
§ koje R. Reagan nukrito nuo arklio ir 
§ smarkiai sutrenkė galvą.

Libijos lyderis pulkininkas Gaddafi, 
kalbėdamas neutraliojo bloko konfe
rencijoje Belgrade, pasiūlė naują 
būdą, kuriuo būtų galima išspręsti 
Palestinos klausimą: žydams reikia 
surasti naują tėvynę arba Elzase - 
Lotaringijoje, arba Aliaskoje, arba ... 
trijose Pabaltijo valstybėse.

Netoli nuo Danijos į jūrą nukritus 
dvimotoriui keleiviniam lėktuvui, žu
vo visi 55 juo skridę norvegai. Ryšium 
su šiuo įvykiu, Norvegijoje paskelbtas 
gedulas ir sustabdyta priešrinkiminė 

§ kampanija.

Baltijos jūroje, į pietus nuo Gotlan
do salos, sovietų traleriui susidūrus su 
suomių tanklaiviu, nuskendo 14 sovie
tų jūreivių. Išgelbėti pasisekė tik 
vieną jūreivį.

Senųjų pažiūrų Ukrainos komunis
tų partijos lyderis Vladimiras Ščer- 
bicky neatlaikė reformų šalininkų 
spaudimo ir pagaliau davė leidimą, 
Pabaltijo valstybių pavyzdžiu, Ukrai- 
nos Liaudies Persitvarkymo Sąjūdžio

§ įsteigimui.
§ Steigiamąjame Sąjūdžio susirinkime 
§ dalyvavo vyskupas Pavlo Vasilik, 
§ trylika metų išsėdėjęs kalėjimuose už 
§ pastangas atgaivinti Unitų katalikų 
$ bažnyčią. Dalis Sąjūdžio narių pasira- 
| šė kreipimąsi į M. Gorbačiovą, prašant 
? iš einamų pareigų pašalinti V. 
į Sčerbicky bei Ukrainos parlamento 
| pirmininką Valentiną Ševčenko.

Rygoje baigėsi trijų Pabaltijo 

mai. Nutarta politiniuose klausimuose 
laikytis vieningos linijos.
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lSPORTAS
SU ANTANU ATSISVEIKINUS

Gražią, saulėtą rugsėjo 2 dieną Adelaidės lietuviai gausiai susirinko 
j šv. Kazimiero koplyčią amžinybėn palydėti Antaną Skipari.

Kaip jau buvo rašyta, Antanas, aplankąs tėvynę po 45 atsiskyrimo 
metų, grįžtant Australijon, staiga mirė tolimame Taškente. Iki šiol 
nėra žinoma jo mirties priežastis. Šeima patyrė begales vargo ir 
rūpesčių kol pargabeno jo pelenus Australijon.

Antaną adelaidiškiai prisimena kaip energingą, darbštų žmogų, 
daug pasidarbavusį lietuvių bendruomenei. Ypatingai daug dirbo su 
sportuojančiu jaunimu.

Pamaldas už velionį atlaikė Adelaidės lietuvių parapijos klebonas J. 
Petraitis. Sporto klubas "Vytis", pagerbdamas Antaną, laidotuvių 
pamaldų metu su savo vėliava stovėjo garbės sargyboje šalia urnos su 
velionio pelenais.

Atsisveikinant su velioniu žodį tarė ALFAS vaidybos pirmininkas J. 
Jonavičius, sporto klubo "Vytis" pirmininkas R. Pocius, Adelaidės 
Apylinkės vardu V. Patupas ir Pensininkų klubo vardu M. Pareigis. 
Mišių skaitymus atliko L. Pocius.

Amžinam poilsiui Antaną Skiparį palydėjome į Gentiniai kapines. Po 
liturginių apeigų, pagerbdami velionį, atsisveikinome sugiedodami 
Tautos Himną.

"Sporto klubas "Vytis" laidotuvių dalyvius pakvietė šermenims į 
Lietuvių namus. Čia dar kartą visi prisiminėme velionį. Vietoje gėlių 
dalyviai sporto klubui "Vytis" paaukojo 178 dolerius ir Australijos 
Lietuvių Fondui 110 dolerių.

B. N. \

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ

FONDA S
METINIS SUSIRINKIMAS

Australijos Lietuvių Fondo 12 - 
asis metinis susirinkimas įvyko rug
pjūčio mėnesio 27 dieną Melbourne 
Lietuvių namų bendruomenės kamba
ryje. Dalyvavo 42 nariai iš Viktorijos 
valstijos. Balsavimui gauta 15 įgalioji
mų.

Po mirusiųjų pagerbimo minutės 
tyla, pirmininkas Ričardas Šemetas 
tęsė dienotvarkės eigą. Savo praneši
me pirmininkas konstatavo malonų 
faktą, kad Fondui aukojamos sumos 
auga, kadangi Fondas yra įgavęs 
visuotiną bendruomenės narių pasiti
kėjimą. Aukojančių tarpe yra nuolati
nių Fondo rėmėjų. Įskaitant 10 
organizacijų, šiuo metu Fonde yra 260 
narių. Tenka apgailestauti, kad Fonde 
labai mažai narių iš jaunimo ir 
vidutinio amžiaus žmonių.

Per praėjusios veiklos metus Fondas 
rėmė Krašto valdybą ir Apylinkių 
valdybas, tokias bendruomenines or
ganizacijas, kaip tautinių šokių gru
pes, chorus, sportininkus, skautus. 
Lietuviškųjų Studijų būrelį Hobarte ir 
visus studentus, kurie vyksta studi
joms į Vasario 16 - sios gimnaziją.

Pereitų metų bėgyje ALF, per 
Krašto valdybą, buvo mecenatu dviem 
litratūrinėms premijoms po 1000 
dolerių - I—ji premija jaunimui iki 35 
metų ir kita - neriboto amžiaus 
autoriams. Gautas pranešimas iš 
Literatūrinės premijos komisijos pir
mininkės E. Jonaitienės, kad vertinimo 
komisija vienbalsiai nusprendė premi
jos šiais metais niekam neskirti, 
kadangi du neriboto amžiaus autorių 
kūriniai nesiekė reikiamo meninio 
lygio, jaunimo kategorijoje nesulaukta 
nei vieno kūrinio. Komisija iškėlė 
pasiūlymą Fondui, pagalvoti apie 
pomirtinės premijos įteikimą Pulgiui 
Andriušiui, kaip rašytojui padariusiam 
didžiulį įnašą į lietuvių literatūrą.

Pirmininkas painformavo narius, kad 
šiuo metu vyksta susirašinėjimas tarp 
Australijos Lietuvių Fondo ir advoka
tų firmos "Hicks and Oakley" dėl 
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Australijos Lietuvių Fondo valdybos 
pirmininkas Ričardas Šemetas.

aukojančių Fondui atleidimo nuo 
pajamų (tax) mokesčio.

Australijos Lietuvių Fondas yra 
sutikęs būti mecenatu spausdinant 
Australijos lietuvių rašytojų antolo
giją. Šiam reikalui paskirta 8000 
dolerių suma nėra galutinė. Šią 
antologiją numatyta išleisti Lietuvoje 
per Lietuvos Kultūros Fondą. Reda
gavimo darbą atlieka A. Zubras, A. 
Karazijienė (vyr. red.) ir I. Arienė. 
Būti tarpininke tarp redakcinės komi
sijos ir fondų sutiko D. M. Baltutienė.

Ateityje Australijos Lietuvių Fon
das numato padidinti stipendijas 
mokiniams vykstantiems į Vasario 16 
- sios gimnaziją bei paskirti vienkar
tinę kompensaciją savaitgalio mokyk
lų mokytojams, kurie daugelį metų 
dirba be jokio atlyginimo.

Baigdamas savo pranešimą, pirmi
ninkas dėkojo valdybos nariams, 
ypatingai fondo sekretoriui J. Meiliū
nui (jaunesn.) ir iždininkui V. Ališaus
kui įdėjusiems daug kruopštaus darbo 
vedant fondo knygas ir Andriui 
Kasperiūnui, kuris 8 metus pareigingai 
išdirbęs Australijos Lietuvių Fonde, iš 
pareigų pasitraukė.

Pirmininkas, taip pat išreiškė šiltą 
pusi. 6 —— 

padėką A. K rauso vardo Šaltinių 
bibliotekos vedėjui J. Mikštui ir 
administratoriui F. Sodaičiui, kurie 
uoliai ir ištvermingai atlieka gan 
sunkias pareigas. Pirmininkas paminė
jo, kad Australijos Lietuvių Fondo 
globojama biblioteka įsigijo naują 
kopijavimo mašiną, kuri kainavo 2.100 
dolerių. Pusę išlaidų padengė Austra
lijos Lietuvių Fondas.

Iždininkas V. Ališauskas padarė 
išsamų finansinį pranešimą, pateikda
mas pilną pajamų ir išlaidų ataskaitą. 
Šiais finansiniais metais buvo gauta 
9.008 dolerių aukų, iš kurių maždaug 
pusė gauta iš vieno asmens iš N.S.W.. 
Atminimo įnašai siekė 26.400, iš kurių 
20.000 dolerių paaukota K. Butkaus 
(N.S.W.) žmonos atminimui. Gautas 
26.000 dolerių palikimas iš V. 
Grigonio (Vic.). Australijos Lietuvių 
Fondo aktyvas šiuo metu siekia 
369075 dolerių.

1988 - 1989 metų bėgyje Australi
jos Lietuvių Fondas stambesnėmis 
sumomis parėmė sekančias organiza
cijas: Krašto valdybą ir Apylinkių 
valdybas - 6500 dolerių, Lietuviškųjų 
Studijų Sambūrį Tasmanijos universi
tete - 1650 dolerių, chorus - 6000 
dolerių, skautus - 1000 dolerių, 
sportininkus - 2000 dolerių, Melbour
ne kanklių ansamblį - 2000 dolerių, 
Šaulių organizaciją - 700 dolerių, 
lietuvišką spaudą - 1500 dolerių. 
Knygų leidimui (dr. Statkevičiaus ir 
'Ex - Libris”) - 2000 dolerių, 
tautinių šokių grupėms - 2500 
dolerių. Jaunimui vykstančiam studi
juoti į Vasario 16 - sios gimnaziją 
skirta 7000 dolerių. Taip pat 3000 
dolerių paskirta Lietuvių chorinės 
muzikos konkursui. Iždininkas užbaigė 
išsamų savo pranešimą apgailestau
damas, kad organizacijos, kurias 
fondas remia jau daugelį metų, 
neranda jokio reikalo patiems įstoti 
fondo nariais, nežiūrint to, kad 
organizacijų vienkartinis įstojimo 
mokestis yra tik 100 dolerių. Asme
nys, kurie fondui yra paaukoję bent 25 
dolerius gali tapti nariais užpildant 
įstojimo pareiškimą.

Revizijos komisijos pranešimas pa
tvirtino fondo balanso rezultatus, su 
kuriais Australijos Lietuvių Fondo 
nariai buvo supažindinti raštu.

Šaltinių bibliotekos vedėjas J. 
Mikštas paminėjo, kad šią biblioteką 
lanko 150 atsitiktinių ir 50 nuolatinių 
skaitytojų. Ypatingai skaitytojus pri
traukia didelis periodikos pasirinki
mas. Spaudos prenumeratas apmoka 
Australijos Lietuvių Fondas ir "Tal
ka". Mainų keliu biblioteka gauna 
daug svarbių leidinių iš Vilniaus 
universiteto bibliotekos. Antano 
Krausos vardo Šaltinių bibliotekoje 
yra 3400 atskirų pavadinimų. J. 
Mikštas išreiškė pasitenkinimą tuo, 
kad F. Sodaitis vis daugiau prisideda 
prie bibliotekos tvarkymo.

GEELONGE
ATIDARYMO ŽODIS

Mieli, geelongiškiai, gerbiami svečiai.
Jausdami savo tautines prievoles, 

lyg apžadus šventus, susibūrėme čia, 
savoje šventovėje - Lietuvių namuo
se, kad prisiminti vieną, iš nykios 
praeities į šviesenę ateitį, tautos 
žadintoją, savos žemės ainį dr. Vincą 
Kudirką. Jo žadinimo laikotarpiu, 
Nemuno šalies vaikams gyvenimas 
buvo aptemdytas niūrios nakties. O, 
tačiau, meilės savo žemei šauksmas, 
savos žemės sultys ir tamsioje 
klaikumoje daigino tautos žadintojus - 
Joną Basanavičių, Vincą Kudirką, 
Maironį, Antaną Smetoną ir kitus, o 
taip pat savojo žodžio skleidėjus - 
knygnešius, kurie savo šalies želmens 
grūdą sėjo karšta širdimi, kruvinai

Nauja Australijos Lietuvių Fondo 
valdybos narė D. Baltutienė.

Australijos Lietuvių Fondo valdyba 
suradusi tik vieną kandidatą į dvi 
vakansines vietas, persitvarkė sekan
čiai: D. Baltutienė užėmė vieną 
vakansinę vietą, o V. Ališauskas 
sutiko pasilikti sekantiems metams. 
Sekančių metų valdybą sudaro: R. 
Šemetas, J. Meiliūnas (jaunesn.), V. 
Ališauskas, M. Didžys ir D. Baltutie
nė. Revizijos komisijon perrinkti A. 
Ramanauskas, J. Balčiūnas ir A. 
Obeliūnas.

Klausimuose ir sumanymuose A. 
Zubras apibrėžė antologinio leidinio 
šiuometinę padėtį - medžiagą veik 
paruoštą. Lietuvos Kultūros Fondas 
sutiko atspausdinti 20.000 kopijų. 
Gautos pajamos parems Lietuvos 
kultūrinę veiklą - tai mūsų įnašas 
atgimstančiai tautai. Šiuo metu A. 
Karazijienė veda pasitarimus su LKF. 
R. Šemetas, atsakydamas į P. Baltučio 
klausimą dėl popieriaus parūpinimno, 
pareiškė, kad šį reikalą tvarko B. 
Baltutienė. D. Baltutienė paminėjo, 
kad yra gavusi kvotas iš Suomijos 
popieriaus firmos, 1 tona ofsetinio 
popieriaus kainuoja apie 1000 dolerių. 
Sekė diskusijos dėl šio leidinio kainos. f 
R. Šemetas atsiklausė narių, kaip 
elgtis fondui, jeigu išlaidos viršytų 
nutatytą 8000 dolerių sumą. Dauguma 
pritarė šiam leidiniui ir nurodė, kad 
dėl išlaidų valdyba turi elgtis savo 
nuožiūra. Buvo iškeltas klausimas ar 
Australijos Lietuvių Fondas gali 
paremti mokslines - kultūrines orga
nizacijas Lietuvoje. Fondas neturi 
teisės suteikti tiesioginę paramą, 
tačiau gali remti grupes, kurios dirba 
Lietuvos labui - tokia nuomonė 
vyravo susirinkusių narių tarpe. Ne 
vienas pasisakė dėl pomirtinės premi
jos skyrimo Pulgiui Andriušiui. Daugu
ma kalbėjo prieš E. Jonaitienės rašte 
paminėtą pasiūlymą Australijos Lie
tuvių Fondui. Siūlyta pagerbti Pulgį 
Andriušį atitinkama proga, bet ne 
premijos būdu. Susirinkimas praėjo 
labai darbingoje ir draugiškoje nuo
taikoje. Iš narių pasisakymų ir 
plojimų buvo jaučiamas pilnas pritari
mas fondo siekiams ir veiklai.

D. M. Baltutienė

prakaituotu veidu, bet visų pirmiau
siai artimo meile, nuoširdžia vienybe, 
gilia išmintimi. Jų tyriausios mintys, 
jų lūkesčiai - tėvynės meilė nemari. 
Jų didžiausias troškimas, kad taptų 
laisvas lietuvis ir tik protėvių kalba 
giedotų giesmes Dievui ir savojo 
krašto sprogstančių medžių šilojams.

Deja, taip šie, taip ir daugelis kitų 
Nemuno šalies vaikų - knygnešių, 
savanorių, partizanų, tremtinių nesu
laukė kylančios saulės žaros, nors ją 
taip mylėjo ir laukė. Susikaupkime ir 
nulenkime jiems galvas, nes jie 
sielojosi ir dirbo, kad lietuvio vardas ir 
jo garbė amžiais liktų, kaip kristalas 
skaidri.

A. Karpavičius
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Musų Mirusieji
A. A.
O N AI 

J O N UŠI E N EI - RI MK E VI C I UT EI

Šių metų rugsėjo 1 dieną, sulaukus 
75 metų amžiaus, iš gyvųjų tarpo 
pasitraukė Ona Jonušienė.

Ona gimė pirmojo pasaulinio karo 
audroje, 1914 metais Liudvinave, 
ūkininko šeimoje. Būdama dar visai 
jauna paliko našlaite, motina mirė 
anksti. Tėvas po vokiečių belaisvės, 
namo grižo iškankintas, palaužta 
sveikata ir taip pat netrukus mirė. 
Likusi našlaite, Ona augo prie 
pamotės, kuri, laimei, buvo nepapras
tai gera moteris. Tesulaukusi vos 
devyniolikos metų Onutė ištekėjo už 
Valentino Jonušo. Kuri laiką gyveno 
Klaipėdoje, vėliau Kėdainiuose. Čia 
gimė dukra Irena ir sūnus Algirdas. 
Antrasis pasaulinis karas Jonušų 
šeimą užklupo vaikams tebesant dar 
visai mažiems. Daug vargo teko 
Onutei Jonušienei besaugapt vaikus 
nuo artėjančio fronto. Teko palikti 
tėvynę su numylėtu Nemunu ir 
ošiančia Baltija.

Iš Vokietijos Blombergo D P stovyk
los, 1948 metais atvyko į Australiją. 
Pradžioje apsigyveno Batlow, kur 
Valentinas atliko privalomo darbo 
sutartį prie miško kirtimo darbų.

Privalomo darbo sutarčiai pasibai
gus, Jonušai vėl pasitraukė link jūros 
ir apsigyveno Wollongonge. Čia Onutė 
ir pragyveno visus likusius savo 
gyvenimo metus. Buvo aktyvi apylin
kės narė, darbšti ir pareiginga savo 
šeimai, savo tautai. Visų buvo 
mylima. Draugų turėjo visoje Austra
lijoje. Onutė su savo šeima lankėsi

ėt—... - ....... - 'ir
A. A.

ONAI JONUŠIENEI 
mirus, nuoširdžiai užjaučiame jos vyrą Valentiną, sūnų Algį ir dukrą 
Ireną su šeimomis. Su Jumis mes kartu liūdime.

Stefa Gintalienė 
Irena ir sūnus Mark Sweeney

Tremties bendrakeleivei

ONAI JONUŠIENEI

mirus, jos vyrą Valentiną, dukrą Ireną, sūnų Algį su šeimomis giliai 
užjaučiu.

Vietoje gėlių, jos atminimui "Mūsų Pastogei" 20 dolerių aukoju.

Ona Grosienė

A. A.
ONUTEI JONUŠIENEI

mirus, vyrui Valentinui, sūnui Algiui ir dukrai Irenai reiškiame 
nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime.

Onutė ir Algis Kapočiai, 
Valė Stanevičienė

PADĖKA
Netikėtai ir staiga mirus mano mylimam vyrui

A. A.
JUOZUI TALLAT — KELERAI,

dėkoju prelatui P. Butkui už atlaikytas laidotuvių apeigas ir šv. Mišias. 
Didelė mano padėka priklauso visiems tiems, kurie prisidėjo gėlėmis, 
užuojautos atvirutėmis, laiškais, piniginėmis aukomis ir gyvu žodžiu. 
Didžiausią padėką reiškiu mano draugėms, kurios per tas sunkias 
valandas mane globojo. Ačiū St. Pačėsai tarus atsisveikinimo žodį. Ir 
visiems, palydė juslėms velionį į amžino poilsio vietą, visiems, šermenų 
metu susėdus už stalų, velionio draugui J. Gaižauskui padainavus 
mylimą Maironio giesmę "Kaip skausmas tau širdį, kaip replėmis 
suspaus".

Žmona Paima ir sūnus Romas su šeima

visuose minėjimuose ar kitose tauti
nėse šventėse. Taip pat neretai ją 
galima buvo matyti ir Sydnejaus 
Lietuvių namuose.

Gedulingas pamaldas atlaikė prela
tas P. Butkus Lidcombe St. Joachims 
bažnyčioje. Palaidota Onutė Jonušie
nė Rookwood kapinių lietuvių sekci
joje. Atsisveikinimo žodį prie kapo 
tarė Wollongongo Apylinkės pirminin
kas M. Galiūnas, o draugų vardu, A. 
Paulauskas ir J. Kedys. Laidotuvėse 
dalyvavo daug žmonių.

Velionė su šiuo pasauliu atsiskyrė 
iškankinta sunkios ligos, palikusi vyrą 
Valentiną, dukrą Ireną, sūnų Algirdą, 
daug anūkų ir proanūkų. Visiems 
Jiems reiškiame gilią užuojautą šioje 
liūdnoje valandoje.

Dalyvavusieji laidotuvėse buvo pa
kviesti šermenims į Sydnejaus Lietu
vių namus. M r

NEWCASTLE
DISKUSIJŲ

Daugeliui klubo narių išvykus 
pakeliauti po Europos kraštus, New
castle diskusijų klubo veikloje buvo 
padaryta kelių mėnesių pertrauka. 
Laimingieji keliautojai: Anja ir Vac
lovas Liūgai, Colettte ir Stasys Žukai, 
Vanda ir Juozas Česnaičiai.

Paskutinis susirinkimas, prieš išsi— 
skirstant, įvyko gegužės mėnesio 28 
dieną pas Juozą ir Vandą Česnaičius. 
Paskaitą, tema "Perestroika ir istori
nės perspektyvos", skaitė Viktorija 
Kristensen.

Paskaita supažindino susirinkusius 
su, istoriniais faktais pagrįstais, 
argumentais, kurie turėjo tikslą įro
dyti jog išgarsintoji M. Gorbačiovo 
perestroika nėra nei naujas nei 
unikalus reiškinys Sovietų Sąjungos 
gyvenime. Staigūs posūkiai vidaus ir 
užsienio politikoje Sovietų Sąjungos 
vadų buvo dažnai naudota priemonė 
(Leninopatarimu "pėdų mėtymas") ir 
ekonominio gyvenimo pertvarkymai, 
t. y. perestroikos, buvo vykdomi kelis 
kartus. Priežastys buvo kartu ekono
minės ir politinės, skyrėsi tik pavadi
nimai, forma ir apimtis.

Pirmoji radikali perestroika - 1921 
metais Lenino įvestas NEPas (Naujas 
Ekonominis Planas) buvo suplanuotas 
privačios nuosavybės principu, kad 
atgaivinti suniokotą ekonomiją (kraš
te siautė badas ir suirutė) ir įsigyti 
gyventojų palankumą komunistų par
tijos vadovybei. Amerika palankiai 
interpretavo NEPą, kaip posūkį atgal į 
kapitalizmą.

Stalino sėkmingai pravesti krašto 
industrializacijos ir žemės ūkio kolek
tyvizacijos planai neabejotinai buvo 
didžiausio masto perestroikos Sovietų 
Sąjungos istorijoje. "Rusijos eksperi
mento" sužavėti Vakarai Stalinui 
suteikė "Didžiojo inžinieriaus" vardą. 
(Kai kurias reformas įvykdė ir 
Chruščiovas).

Visų, Sovietų Sąjungoje vykusių, 
reformų tikslas buvo ne gyventojų 
gerbūvis, bet siekimas į partijos 
kontrolę suimti ne tik politinį, bet ir 
ekonominį šalies gyvenimą. Todėl

KLUBE

reformos niekada nelietė komunistų 
partijos struktūros nei autoriteto. 
Nepalietė jos nei M. Gorbačiovo 
perestroika (politinis biuras tebėra 
aukščiausioji valdančioji instancija ir 
autoritetas), nežiūrint "glasnost” ir 
naujojo parlamento. Reikia pripažinti, 
kad "glasnost” yra drąsus ir rizikingas 
politinis manevras, bet riziką jau 
atsvėrė juo įgyta Vakarų gera valia 
ir, su laiku, konkreti pagalba Sovietų 
Sąjungos ekonominėms reformoms.

Bet, paskaitos autorės nuomone, 
istoriniai faktai ir skaudžios praeities 
pamokos santykiuose su Sovietų 
Sąjunga neteikia pasitikėjimo jos 
dabartine politine metamorfoze. So
vietų vadai ne kartą padėjo į šalį 
ideologinius įsitikinimus, jeigu aplin
kybės to reikalavo. Lenino NEPas 
buvo, jo žodžiais tariant, "vienas 
žingsnis atgal, kad būtų galima žengti 
du į priekį". Stalino klastingi ėjimai 
karo metu, Chruščiovo "taikaus eg
zistavimo" pažadai (ir Kubos krizė), 
Andropovo "taikos ofenzyva" ir pan. 
- visa tai buvo aplinkybių diktuojami 
politiniai posūkiai, "pėdų mėtymas". 
Nekelia didelio pasitikėjimo nei da
bartinio vado M. Gorbačiovo vedama 
užsienio politika. Kaip galima sude
rinti skambią M. Gorbačiovo retoriką 
apie demokratiją, nusiginklavimą ir 
amžiną taiką su jo nuolatinėmis 
pastangomis suardyti Amerikos ir 
Vakarų Europos vienybę, visais įma
nomais būdais didinti Sovietų Sąjun
gos įtaką visuose žemės rutulio 
kontinentuose, apginkluojant Vakarų 
šalių priešus?

Tačiau dar sunkiau yra suprasti M. 
Gorbačiovo užsispyrimą išlaikyti "eg
zistuojančias, nepakeičiamas realybes 
(jo žodžiai) Rytų Europoje: Berlyno 
sieną, Pabaltijo kraštų neteisėtą 
okupaciją ir Sovietų Sąjungos karinius 
dalinius satelitų kraštuose. Todėl 
abejonės lieka, nežiūrint Vakarų 
įsitikinimo, kad Sovietų Sąjungos ir 
laisvųjų Vakarų santykiuose prasidė
jo nauja era. v> Kristensen

Diskusijų klubo korespondentė
Mūsų -Pastogė-"- Nr.37 1989:9.18 puri? 4*
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LATROBE VALEY
Latrobe Valey ir Sale seniūnijose 

gyvenantiems lietuviams pranešu, kad 
šių metų Tautos Šventės minėjimas 
įvyks rugsėjo 24 dieną (sekmadienį), 
12 valandą.

Tautos šventei skirtos pamaldos 
vyks Šabrinskų sodyboje. Po pamaldų 
- minėjimas.

V. Koženiauskienė
Latrobe Valey seniūnė

SYDNEJUJE

MŪSŲ PASTOGĖS 
LOTERIJA

Australijos lietuvių bendruomenės 
laikraštis "Mūsų Pastogė" lanko 
Australijos lietuvius jau 40 metų, ne 
tik informuodamas apie dienos įvy
kius, bet ir padėdamas išlaikyti 
lietuvišką dvasią bei gyvą ryšį tarp 
plačiai išsisklaidžiusių bendruomenės 
narių.

Lietuviškos spaudos išlaikymas pri
klauso nuo mūsų visų pastangų. 
"Mūsų Pastogės" leidėjų rengiama 
loterija yra svarbus pajamų šaltinis 
laikraščio išlaikymui.

Šių metų loterijos pirmuoju prizu 
yra vienos uncijos aukso lydinys, 99% 
grynumo. Antarasis prizas: 10 uncijų 
sidabro, trečiasis prizas: lietuviškas 
išdirbinys.

Loterijos traukimas įvyks rugsėjo 
24 d. (sekamdienį), Sydnejuje, Lietu
vių namuose, Bankstown. Rezultatai 
bus skelbiami rugsėjo 30 dienos 
"Sydney Morning Herald" laidoje.

Mes kreipiamės į visus Australijos 
lietuvius, "Mūsų Pastogės" skaityto
jus ir Spaudos Sąjungos narius, kad 
paremtumėte "Mūsų Pastogės" leidi
mą platindami ir pirkdami loterijos 
bilietus.

Loterijos bilietų gavimui ir atsi
skaitymui prašome kreiptis adresu: 
LB Spaudos Sąjunga, P.O. Box 550, 
Bankstown, N.S.W.2200.

Svarbu, kad pinigai ir parduotų 
bilietų šaknelės būtų grąžinti iki 
rugsėjo 23 d., kadangi tik tada 
grąžintos šaknelės galės dalyvauti 
traukime.

Siunčiame Jums knygeles po 5 
bilietus ir tikimės, kad Jūs juos 
išplatinsite. Jei truks, praneškite, 
prisiusime daugiau.

Vytautas Patašius
LB Spaudos Sąjungos pirmininkas

Lapkričio 30 dieną iš Lietuvos į 
Sydnejų atvyksta folklorinis ansamb
lis, kuris gruodžio 1 ir 2 dienomis duos 
viešus koncertus Riverside teatro 
patalpose, Parramattoje.

Hobarto lietuvių sporto klubo "Perkūnas" valdyba ruošia

I EŠMI NĘ VE G AS

lešminė rengiama EZ Risdon golfo klube (prie cinko fabriko), rugsėjo 
mėnesio 23 dieną (šešetadienį), 7 vai. vakare.

Bilieto kaina 10 dolerių. Pelnas skiriamas sporto šventės rengimui.
Dėl papildomos informacijos ir bilietų užsakymo skambinkite Mindaugui 

Kožikui telefonu 725 076.
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NEWCASTLE
THE BURNS - KALDY galerijoje, 

10 Wood St., Newcastle (prie muziejaus) - vyks

tapybos darbų

Galerija atidaryta nuo penktadienio iki sekmadienio (imtinai), nuo 
11 valandos ryto iki 5 valandos po pietų. Veikia kavinė. 

Paroda truks tris savaites.

SYDNEJAUS LIETUVIŲ
NAMUOSE

16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN. Tel. 7081414

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

5 v. v.
5 v. v.
5 v. v.
1 v. p.p

darbo valandos:

5 v. v. - 10.30 v. v.
klubas uždarytas

- 10.30 v. v.
- 11.00 v. v.
- 12.00 v. v.
- 1 v. nakties.

**
**

**Klubo

Pirmadieniais
Antradieniais
Trečiadieniais
Ketvirtadieniais
Penktadieniais
Šeštadieniais
Sekmadieniais 12.30 v. p.p. - 10.00 v. v.

KLUBO VALGYKLA VEIKIA: 
Ketvirtadieniais, penktadieniais ir šeštadieniais 

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

METINIS NARIU SUSIRINKIMAS 
įvyks sekmadienį, rugsėjo 24 dieną, 3 vaL po pietų.

BRISBAAEJE
* Tautinių šokių grupė pakviesta dalyvauti "Waranos" festivalyje. Ir šiais 
metais, rugsėjo mėn. 11-15 dienomis, esame paprašyti paruošti lietuvišką 
parodėlę miesto salėje.
* Spalio mėn. sukanka 40 m. nuo Brisbanės lietuvių bendruomenės įsikūrimo. Ši 
sukaktis bus paminėta spalio 15 d. Ruošiama įdomi paroda ir kiti renginiai.
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EAST-WEST CONSULTANTS
Pranešame mūsų klijentams, kad nuo rugpjūčio mėnesio 1 dienos 

mes priimame siuntinius giminėms ir draugams gyvenantiems 
Lietuvoje papigintu muito mokesčiu.

Nuo liepos pirmos dienos sumažintas siuntinių muito apmokėjimas. 
Yra leidžiama muito mokestį apmokėti ir Australijoje, kuris pigesnis, 
kaip Sovietų Sąjungoje.
\ Jau yra leista siųsti drabužius, avalynę, medžiagas, tualetinius 

reikmenis, elektrinius, radijo ir elektroninius aparatus, muzikos 
instrumentus, magnetofonus, televizijos aparatus, video filmavimo 
aparatus, žaislus, religinių apeigų reikmenis, bibliją, kavą, arbatą, 
prieskonius bei kitus maisto produktus ir kt. Siuntiniai bus pasiųsti 
pagal tarptautinius ir Sovietų Sąjungoje galiojančius muito ir pašto 
nuostatus. Pašto, muito ir pasiuntimo mokesčiai gali būti apmokėti 
Australijoje nieko neprimokant gavėjui. East - West konsultantai 
atlieka visus formalumus, įskaitant muito ir pasiuntimo mokesčius.

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

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

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

Lidia Towsty Ermington, N. S. W. Tel. (02) 638 5740. Darbo 
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.

Reikalaukite leidžiamų siųsti prekių sąrašų pas aukščiau 
išvardintus agentus.
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