
Post Dublication NO NBH 0698 Kaina - Price $ 1.00 9.10.1989 Nr.40 (2112)XL metai Australian Lithuanian Weekly Registered by Australia Post puDiica --------

MASKVA UŽ RESPUBLIKŲ Kita Baltijos respublikų 
situacija

FEDERACIJĄ
AP žinių agentūra praneša, kad 

komunistų partija pasiūlė perrašyti 
1922 metų susitarimą, pagal kurį buvo 
suformuota Sovietų Sąjunga. Tuo 
būdu visiškai pakeista valstybės 
struktūra.

Partijos vadai aiškina, kad penkioli
ka sovietų respublikų tada galėtų 
savo tautinius įstatymus pateikti 
Vyriausiam teismui, kaip rašoma 
komunistų partijos dienraštyje "Prav- 
doje".

Respublikų
Partijos centro komitetas tai svars

tys savo posėdžiuose dar šį mėnesį. 
Partija norėtų perorganizuoti sovietų 
struktūrą ir pakeisti 1922 metų 
susitarimus. Tuo būdu, penkiolikai 
Sovietų Sąjungos sudėtyje esančių 
respublikų, būtų duota daugiau teisių, 
bet jos vis tiek sudarys federaciją. 
Šiuo atveju, žmogaus teisių gynėjas 
akademikas Andriej Sacbarov pasiūlė 
laisvą suverenių valstybių konfedera
ciją, kai tuo pačiu metu Pabaltijo ir 
Gruzijos respublikų veikėjai kalba 
apie išstojimą iš Sovietų Sąjungos.

A. Juozaičio
"Jie jau bando parodyti pasauliui, 

jog mes Sovietų Sąjungoje dabar 
turime federaciją, kurios nori žmo
nės”, Reuterio žinių agentūros atsto
vui pasakojo Lietuvos Persitvarkymo 
Sąjūdžio narys Alvydas Juozaitis. 
"Bet tai nėra įmanoma, koi raudonoji 
armija okupuoja respubliką." Komu
nistų partija tebesako jog centrinė 
vyriausybė turi galią panaikinti ne- 
konstitucinius įstatymus, kuriuos pri-

Atrodo, kad tai daugiausiai yra 
taikoma Pabaltijo respublikoms, ku
rios savo konstitucijas papildė teise 
leidžiančia atmesti Maskvos įstaty
mus. Kremlius yra pareiškęs, kad 
tokie įstatymai yra priešingi Sovietų 
Sąjungos Konstitucijai. Tas projektas 
taip pat turi paragrafą, kuris draudžia 
"tautines ir šovinistines" organizaci
jas. Jis galėtų būti panaudotas prieš 
tautos sąjūdžius, kurie iš centrinės 
vyriausybės reikalauja nepriklauso
mybės.

konferencija
Latvijos Liaudies Fronto laikraščio 

redaktorius Aigar Irgens tuo klausimu 
pasakė: "Mes nenorime naujo susita
rimo. Mes norime pilnos nepriklauso
mybės".

Toliau ši žinių agentūra praneša, 
kad daugelis tautybių Sovietų Sąjun
goje jau turi suformavę grupes, kurios 
reikalauja teisių savo gimtąjai kalbai 
ir jau taip pat pradeda kalbėti apie 
atsiskyrimą nuo Sovietų Sąjungos. 
Gruzijoje veikia Tautinė nepriklauso
mybės partija, kuri viešai ir katego
riškai skelbia atsiskyrimo idėją.

ėmė respublikos. Partijos vadai mano, 
kad šiuos respublikų ginčus turi 
spręsti naujas Aukščiausiasis Teismas, 
sudarytas pereitais metais. Tokio 
pasiūlymo paskelbimas laikraštyje, jo 
dar nepriėmus, yra pirmas įvykis. Iki 
šiol partija nepranešdavo centro 
komiteto posėdžių darbotvarkės iš 
anksto. Bet šis pasiūlymas yra 
priimtas politiniame biure ir numato
mas svarstyti respublikose.

Šie posėdžiai turėjo vykti žymiai 
anksčiau, bet dėl tautinių neramumų 
buvo nukelti vėlesniam laikui. Taip 
pat pranešama, kad norima sudaryti 
vyriausybės vienetą, kuris kontroliuo
tų tautinius ryšius. Įdomu, kad, 
būdamas Suomijos sostinėje Helsinky
je, Sovietų Sąjungos gynybos minis
tras Dmitrij Jazov pasakė, kad 
Sovietų Sąjunga nedidins savo karinių 
pajėgų Baltijos respublikose, nežiū
rint to, kad ten vyksta streikai ir 
demonstracijos. "Baltijos respublikų 
situacija atitinka mūsų vidaus glas

kultūros

muitini ų

Ruoši ąmas

Lietuvos kultūros ministerijos ir 
Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Sei
mo Tarybos bendru nutarimu, š. m. 
gruodžio 15-16 dienomis Vilniuje 
ruošiamas Lietuvos kultūros kongre
sas.

K ei Ci ama

Lietuvos respublikinės muitinės 
viršininkas A. Cegelis spaudos atsto
vams pareiškė, kad nuo rugpjūčio 15 
dienos pagrindinai pakeistos muitinės 
taisyklės. Pradedama įgyvendinti nau
ja koncepcija - pasitikėjimas! Sienos 
perėjimo punktuose ir aerouostuose 
įdiegta "žaliojo" ir "raudonojo" 
koridorių sistema. Žmonės, neturintys 
daiktų, už kuriuos reikia mokėti muitą 

Religfljos filosofijos

Pirmoji religijos filosofijos studijų 
savaitė įvyks lapkričio mėnesį Lietu
voje. Numatytą programą lapkričio 11 
- 18 dienomis Marijampolėje, Vilniuje 
ir Kaune rengia Pasaulio lietuvių

nost ir perestroikos politikai, nors 
kaip jūs gerai suprantate, rezultatai 
ne visada ten yra pozityvūs". Taip 
kalbėjo generolas D. Jazov spaudos 
atstovams savo vizito Suomijoje metu.

"Glasnost ir perestroika yra ne 
kiekvienam skirta ir naujas įstatymas 
Estijoje yra žingsnis atgal," kalbėjo 
generolas D. Jazov, mintyse turėda
mas naująjį Estijos įstatymą, reika
laujantį bent dvejų metų išgyventų 
Estijoje, kad būtų galima balsuoti 
vietiniuose rinkimuose.

kongresas

Nustatyta, kad kongrese dalyvaus 
1000 delegatų su sprendžiamojo balso 
teise ir 3000 svečių. Laukiama daug 
žymių lietuvių kultūros veikėjų iš 
įvairių pasaulio šalių.

tvarka
ar užpildyti deklaraciją, eina pro 
"žaliąjį" koridorių. Muitinės darbuo
tojai jų netikrina. Lenkijos pasienyje, 
Lazdijuose bus tikrinama, bet rečiau.

Nuo šiol sovietų piliečiai galės įsi
vežti neribotą kiekį daiktų, įsigytų už 
legaliai gautą valiutą. Bet iš įmonių ir 
organizacijų, atsivežančių prekes iš 
užsienio, nuo rugsėjo 1 dienos muito 
mokestis bus imamas.

studijų savaitė

kultūros, mokslo ir švietimo centras 
kultūrinių ir mokslinių ryšių su 

užsienyje gyvenančiais lietusiais 
įstaiga prie atkurto Vytauto Didžiojo 
universiteto Kaune,
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Filosofija nepripažįsta žodžių infliacijos
Vytautas Donieia - lietuvis, Nju- 

kastiio (Newcastle) Australijoje uni
versiteto profesorius, dalyvavo Vy
tauto Didžiojo universiteto atkūrimo 
iškilmėse. Apsilankęs "Kauno Tiesos" 
redakcijoje, V. Doniela iškėlė (domių 
minčių .liečiančių filosofiją, jos Vietą 
Vytauto Didžiojo universitete,

- Kokią matote filosofijos vietą 
atkurtame Vytauto Didžiojo universi
tete?

- Pirmiausia norėčiau atsiriboti nuo
populiarios, dar ir lietuvių inteligen
tijos tarpe girdimos nuomonės, kad 
filosofija - daugmaž asmeninės pa
saulėjautos išraiška. Tai romantiška 
samprata, pagal kurią kiekvienas gali 
turėti savo filosofiją. Universitetinėje 
plotmėje filosofija yra "kieta" kritiš
ka disciplina, nukreipiama į pačius 
dalyko ar disciplinos pagrindus, šia 
prasme filosofija plinta, o kai kuriuose 
Vakarų universitetuose net įsigali 
kaip gamtos mokslų filosofija ir t. t. 
Tai ne kas kita kaip pagrindinių 
prielaidų perkratymas, kritiškas ver
tinimas, nes žinome, kaip greitai 
keičiasi žinios apie fizinį pasaulį ir 
apie žmogaus psichologinį funkciona
vimą. Filosofiją aš suprantu kaip 
faktinę analizę, o ne asmeninių 
jausmų išsiliejimą žodžiais. Svečiuo
jantis Lietuvoje, matyti buvo bent dvi 
infliacijos: nepadengtų pinigų pliti
mas ir tuščių žodžių nuolatinė 
gamyba. Atkurtasis Kauno universi
tetas turėtų vengti žodžių infliacijos, 
taip pat ir jausminės efuzijos (išsilie
jimo). Rimta faktinė filosofija atsisu
ka ir prieš tuščiažodžiavimą, ir prieš 
asmeninių emocijų pavertimą švento
mis. ■ ' '

- Kaip konkrečiai įsivaizduojate 
filosofijos dėstymą Kaune?

- Manyčiau, kad pradėti reikėtų be 
pretenzijų. Nereikėtų dubliuoti Vii- 

niaus universitete pradėtų filosofijos 
kaip specialybės studijų. Dar nėra nei 
pakankamai studentų, nei personalo. 
Vis vien Kaune filosofija turėtų 
sudaryti savitą ir įvairios struktūros 
skyrių.

- Tad kokia šio skyriaus struktūra?
- Pirmiausiai reikėtų atsižvelgti į 

studentų poreikius. Atrodo, jog Hu-
t manitarinio fakulteto studentų dalis 
'taps mokytojais, švietėjais, visuome
ninio gyvenimo veikėjais, o dalis 
lankys šį fakultetą dėl aukštesnio, bet 
vis dėlto bendro išsilavinimo. Tokiu 
atveju filosofija sudarytų tik dalį 
studentų studijų programos.

Filosofijos dėstymo struktūrą siūly
čiau tokią: ji susidėtų iš dviejų rūšių 
paskaitų ar seminarų ciklų, būtent 
privalomų ir pasirenkamų. Privaloma
me komponente būtų sekventiškai 
dėstoma filosofijos (tiksliau, filofofi- 
jos problemų) istorija. Pavyzdžiui, 
pirmaisiais metais pedagogiškai pata
riama pradėti nuo graikų, tarkim, nuo 
vadinamųjų sokratinių dialogų, kur 
akivaizdžiai m atom as filosofijos gimi
mas iš susimąstymo apie tokius 
kasdieninius dalykus kaip pažinimo, 
moralės, estetikos klausimai. Antrai
siais metais galima pereiti prie britų 
empirikų, galbūt dėl jų palyginti 
lengvo kalbinio stiliaus. Trečiaisiais 
metais ir vėliau sektų XVII amžiaus 
racionalistai Kantas, Hėgelis ir vienas 
kitas atrinktas svarbesnis modernusis. 
Ši privalomoji istoriškai orientuota 
sekvencija suteiktų neblogą filosofi
jos prasmės suvokimą. Bet lygiagre
čiai su privalomais ciklais būtų . 
pateikiami ir pasirenkamieji, kuriuos 
studentai rinktųsi paged savbintėre-' 
sus. Jų tarpe galima įžvelgti politinę 
ekonomiją (pavyzdžiui, politinės min
ties klasikus), principinę visuomeninių 
struktūrų analizę, kultūros filosofiją, 

etiką, estetiką, religijos filosofiją ir t. 
t. Žinoma, pasirenkamo ciklo pasiūla 
priklausys nuo dėstančiojo personalo.. 
interesų bei- 'kompetencijos. (čia - 
matau ir išeivijos profesūros įnašą). 
Privalomų ir pasirenkamų ciklų jung
tis neretai yra matoma kaip optimali. 
Ji tiktų ir Kaunui, nebeieškant jam - 
ar Lietuvai - savitų struktūrų.

- Jei Kaune filosofija nebus siūloma 
kaip specialybė, kaip ją jungti su 
kitomis disciplinomis?

- Paties studento reikalas, ką jis 
renkasi kaip’ pagrindinę discipliną; 
Prie jos jungiama kita ar kitos kaip 
šalutinės. Pavyzdžiui, archeologas 
savo specialybei skiria kelis: metus*: 
bet filosofijai. - tik : vieną . ar > dvejus. 
Žinoma, pasitaiko, kad po metų kitų 
šalutinė disciplina tampa pirmine, 
todėl negalima jau nuo pat pradžios 
studentą traktuoti kaip būsimą baltis

tą, ekonomistą ar net tiktai mokytoją. 
Kokią pagrindinę sritį jis pasirinktų ir 
vėliau keistų, kokion profesijon jis 
įsijungs baigęs - grynai jo paties 
reikalas. Kiek suprantu, tarybiniai, 
universitetai turi profesijų gamybos, 
planus ir atitinkamą kiekybinę kalku
liaciją. Jei taip, tai vakarietiško 
universiteto koncepcija yra iš esmės 
kitokia.

- Jūs turbūt sutiktumėt dėstyti 
Vytauto Didžiojo universitete?

- Be abejo, tai vienas mano 
troškimų. Universitete dirbęs beveik 
trisdešimt metų, neretai pagalvoda
vau, kad, deja, negaliu darbu tiesio-

Į giai prisidėti prie savo tautos kūrybi- 
I nės ir dvasinės veiklos.: Džiaugiuosi 

galėdamas įsijungti į atgimimą.
- Kaip žadėtumėte dalyvauti?
- Galiu siūlyti keletą ciklų. 

Pradžiai turbūt reiktų įžanginių. 
Vienas iš jų galėtų būti Vakarų 
politinės minties istorija. Tai klasikų 
pristatymas, kartu analizuojant jų 
stiprybes, silpnybes ir reikšmę mūsų 
epochos sudėtingumui suprasti. Kitą

. ciklą vadinu'mentalitetų teorija, joje 
ypatingas dėmėsys skiriamas egalita- 
rizmui ir autoritarizmui. Išeities 
taškas čia - dviejų psichologinių 
struktūrų analizė, nurodant, kaip jos 
dinamiškai pasireiškia visuomeninia
me elgesyje. Šitokia dinaminė analizė 
nušviečia, kaip susikuria, pavyzdžiui, 
demokratinės ir autoritarinės visuo
meninės politinės truktūros, religijų 

-įtipafcĄ^t etipėSK pedagoginės, esteti- 
' nėš teorijos. Toks ciklas būtų Lietu
voje reliatyviai naujas dalykas. 
ut,r>eKauno..'i;iesa"ilinki Jums, kaip ir 
visos lįetuvįų išeivijos inteligentijai, 
kuo aktyviau dalyvauti Vytauto 
Didžiojo universiteto veikloje ir 
visame tautos gyvenime.

TAUTOS ŠVENTĖ
BRISBANEJE

Rugsėjo 17 dieną gausiai susirinkę į 
lietuviškas pamaldas, kurias vis dar 
atlaiko kun. dr. P. Bačinskas, giedant 
chorui buvo atšvęsta Tautos šventės 
pirmoji dalis. Antroji dalis - iškilmin
gas minėjimas vyko gražiai papuoštoje 
lietuvių namų salėje.

Keliais žodžiais pasveikinusi susi
rinkusius tautiečius ir svečius iš 
Lietuvos, minėjimą pravedė R. Plat- 
kauskienė. į garbės prezidiumą buvo 
pakviesti kun. dr. P. Bačinskas, 
lietuvių kalbos mokytoja D. Sadaus
kaitė - Gaylard, J. Einikienė ir J. 
Andriulis. Savo paruoštoje paskaitoje 
M. Rudys iškėlė kai kurias negeroves, 
pasitaikančias mūsų bendruomenėje. 
Jis kvietė visus semtis stiprybės ne tik 
iš tolimos praeities didvyrių, bet ir iš 
mūsų tėvų, kurie įdiegė savo vaikų 
širdyse stiprią tėvynės meilę ir 
pagarbą lietuvių kalbai.

Apylinkės pirmininkas A. Milvydas, 
ką tik grįžęs iš Lietuvos, papasakojo 
savo įspūdžius patirtus tėvynėje.

GEELONGE
Per Tautos šventės minėjimą Gee

longe, kuris įvyko rugsėjo 17 dieną. 
Lietuvių Apylinkės valdyba sulaukė 
daug svečių. į Geelongą atvyko 
Melbourne choras "Sambūris" ir DLK 
"Vytenio" šaulių kuopa.

Iškilmingą šventę pradėjome pa
maldomis šv. Jono bažnyčioje. Skaiti
nius skaitė A. Obeliūnas ir C. 
"Mūsų Pastogė" Nr.40 1989.10.9

Viešnia iš Lietuvos Onutė Bagdonie
nė, iškalėjusi tremtyje Sibire 6 metus, 
iškentėjus! daug kančių kalėjimuose, 
pasidalino savo mintimis, skaitė trem
tinių sukurtas dainas.

Meninę dalį pravedė F. Luckienė, 
padeklamuodama eilėraštį "Tremtinių 
atminimui". Tautinių šokių grupė, 
paruošta K. Milvydienės pašoko "Len
ciūgėlį" ir "Žiogelius". Gerokai 
padidėjęs choras sudainavo "Tėvynė 
mano" ir "Baltijos vėjelis". Dr. K. 
Kazlauskas deklamavo Vyt. Mačernio 
"Septintoji vizija". Vėl tautinių šokių 
šokėjai užpildė sceną, sušokdami 
"Mikitą" ir "Mikitienę". Pabaigai 
choras padainavo "Dzūkų dainą" ir 
"Kalnai ten dainavo". Chorui vadova
vo J. Kiškūnas. Visi sugiedojome 
tautos Himną ir minėjimas buvo 
užbaigtas.

Vėliau sekė bendri pietūs, loterija, 
pasilinksminimas su svečiais iš Lietu
vos.

Brisbanietė

Vaicekauskienė, aukas atnešė F. ir M. 
Andriukoniai. Geelong o organizacijos 
ir šauliai dalyvavo su savo vėliavomis. 
Parapijos choras, diriguojant P. Morkū
nui, pagiedojo keletą giesmių, vargo
nais grojo Z. Prašmutaitė. Po pamaldų 
visi vykome į Lietuvių namus.

Minėjimą atidarė Apylinkės valdy
bos pirmininkas O. Schrederis trumpai
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papasakodamas apie šios dienos reikš
mę. Invokaciją skaitė kunigas J. 
Petrauskas. Inžinierius K. Lynikas iš 
Melbourne vietoje paskaitos įdomiai 
papasakojo apie savo įspūdžius Lietu
voje, apie mums visiems rūpimą 
dabartinę Lietuvos padėtį.

Šventės metu Inai Šimaitienei buvo 
įteiktas pažymėjimas už bendruome
ninį - organizacinį darbą.

Reikia pripažinti, kad bene di
džiausią vaidmenį Viktorijos valstijos 
lietuvių kultūriniame gyvenime atlie
ka Melbourno "Sambūrio" choras, 
kuris atliko keletą dainų, o taip pat su 
solistais B. Kymantiene ir J. R ubu, 
vadovaujant D. Levickienei. Reper
tuaras visiems labai patiko, ilgai 
netilo plojimai.

Kelionės į Geelongą organizato
rium buvo V. Ališauskas, kuris savo

PASAULIO
Staiga pasaulinė spauda "atrado" 

Pabaltijį ir paskutiniu laiku nemažai 
apie jį rašo. Žinoma, daugiausiai tam 
pasitarnavo gyvojo "Baltijos kelio" 
gyva grandinė. Tokios demonstracijos 
pasaulis nebuvo girdėjęs. Didžioji 
spauda pradėjo rimtai svarstyti Balti
jos valstybių klausimą.

Nuo kitų didžiųjų JAV laikraščių 
neatsiliko ir įtakingas žurnalas "US 
News & World Report". Jame rugsėjo 
11 dieną rašoma": "Estai, latviai ir 
lietuviai pradėjo naują pavojingą 
žaidimą, siekdami išsilaisvinti iš S. 
Sąjungos. Sujungtų dviejų milijonų 
rankų grandinėje buvo reiškiamas 

kalboje padėkojo Apylinkės valdybai 
už pakvietimą šventėn, šeimininkų 
darbštumą ir vaišingumą. Be to, 
pakvietė geelongiškius, esant tokiai 
galimybei, 1990 metais dalyvauti 
Melbourne ruošiamose Lietuvių Die
nose.

Artinantis minėjimo pabaigai vedė
jas kultūros reikalams M. Kymantas, 
Apylinkės valdybos vardu, visiems 
tarė padėkos žodį už apsilankymą, 
chorui, vadovui ir solistams už gražiai 
nuskambėjusias dainas. Padarė gyvą 
grandinę, kuri perkeltine prasme 
turėtų sujungti mus su Tėvyne nuo 
Talino - Rygos - Vilniaus, Melbourno 
- Geelongo ir tęstume ją toliau.

Taip mes tvirtai susikabinę ranko
mis, giedodami Lietuvos Himną užbai
gėme Tautos šventę Geelonge.

R. S.

SPAUDOJE
protestas prieš nacių - sovietų 
susitarimą, kurio pasekmėje laisvos 
Baltijos valstybės buvo Stalino pa
vergtos. Tokios vieningos ir gerai 
organizuotos akcijos išsigando Krem
liaus valdovai. Jie griežtai įspėjo 
pabaltiečius, kad jų kraštuose veikia 
destruktyvios jėgos, kurios Pabaltijį 
gali privesti prie bedugnės krašto. 
Pats M. Gorbačiovas įspėjęs sovietinės 
Lietuvos vadovą A. Brazauską neper
žengti ribų. Baltiečiai pabrėžia, kad 
jų įjungimas į S. Sąjungą buvo 
prievartos aktas. Jei jau sovietai 
pasmerkia Stalino - Hitlerio susitari
mą, tai logiškai turėtų atpalaiduoti 
Baltijos kraštus nuo S. Sąjungos.
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KAS YRA SU VAKARAIS?
Viso pasaulio spauda rašo apie 

pabaltiečių narsią kovą, televizija 
rodo mūsą žmonių demonstracijas, 
komentatoriai analizuoja Sovietų Są
jungos padėtį, o Vakarų politikai... 
tyli! Taip, tyli. Pigus mūsų raminimas, 
kad kai kurie iš demokratinių kraštų 
nepripažįsta Pabaltijo okupacijos, tė
ra tik išsisukinėjimas, tačiau jokiu 
būdu ne mūsų vertas įvertinimo 
užstojimas.

Ką iki šiol išsikovojo pabaltiečiai, 
visa tai iškovota tik savomis jėgomis. 
Sovietinis komunizmas ir imperializ
mas padėjo mums daugiau nei demo
kratinis pasaulis, ir taip yra bent jau 
iki šiol. Jeigu komunizmas nebūtų 
rusų ekonomijos privedęs iki suirutės, 
ir jeigu rusų pavergtų tautų naciona
linis judėjimas nebūtų rusų imperijos 
privedęs' prie revoliucinės prarajos, 
mes tebebūtume vis dar tebevargę 
visiškoje belaisvėje, neturėdami jokios 
progos išeiti į viešą kovą.

Kad ir dažnai nutylime, tačiau 
dauguma mūsų gerai- žino? kad Rytų 
Europa ir Pabaltįjys pateko į Maskvos 
diktatūros rankas ne tiek dėl Ribben- 
tropo - Molotovo pakto, kiek dėl 
Ruzvelto (Roosevelt) ir Čerčilio 
(Churchil) vedamos politikos laike 
paskutiniojo pasaulinio karo. Abu 
minėtieji Vakarų vadai, nors ir 
perspėti jų pačių diplomatų, nesiėmė 
atsargumo priemonių, kad Europą 
apsaugojus nuo imperialistinių Stalino 
užmačių. Jau 1941 metais, vos tik 
prasidėjus vokiečių - rusų karui, 
Šiaurės Amerikos ambasadorius ištisas 
tris valandas kalbėjo su prezidentu 
Ruzveltu (Roosevelt), pranešdamas 
jam apie Rusiją ir jos vadą Staliną bei 
mėgindamas įtikinti prezidentą, kad iš 
Stalino būtina pareikalauti tvirtų 
garantijų dėl rusų kariuomenės ati
traukimo po karo iš visų ne sovietiškų 
žemių, kurios 1938 metais nepriklausė 
Sovietų Sąjungai. Ambasadorius Bu
llitt perspėjo, kad Stalinas tokį 
pažadą gali duoti tik tol, kol jam 
reikalinga Vakarų pagalba. Po karo 
tai daryti būsią per vėlu, ir Rusija, 
tokiu atveju, užvaldysianti didžiąją 
dalį, jei ne visą Europą. Ambasadorius 
Bullitt panašų perspėjimą perdavė 
raštiškai, specialiu memorandumu jau 
sekančiais 1942 metais. Tačiau viskas 
buvo veltui. Kyla klausimas, kodėl?

Ruzveltas su Čerčiliu aiškino esą 
bijoję, kad Stalinas tokiu atveju vėl 
galėtų sudaryti taiką su Hitleriu. 
Politinis naivumas - kol vokiečiams 
sekėsi, Hitleris jokiu būdu nebūtų 
daręs taikos su komunistine Rusija, o 
kuomet vokiečiams po Stalingrado 
kritimo pradėjo nebesisekti, - taikos 
nebūtų pasirašęs Stalinas. Tada jis jau 
tikėjo savo pergale, ji jau net buvo 
švenčiama rusų ambasadoje ir darė 
planus, kaip įveisti komunizmą... 
Pietų Amerikoje. Apie tai amerikie
čių milijonieriui Rokfelerių! (Rockfe- 
ier) pasakojo paties Gromyko žmona.

Kita priežastis - Ruzvelto įsitikini
mas, kad jis atvers Staliną į tikrąjį 
kelią, jeigu rusų diktatoriui duos viską 
ko tasai nori. Prezidentas Ruzveltas 
visiškai nepajėgė realiai įvertinti 
Stalino asmenybės ir rusiškojo im
perializmo.

Nežinia ar tą baisią klaidą padarė 
abu didieji Vakarų pasaulio vadai dėl 
savo politinio trumparegiškumo ar 
naivumo, tačiau lieka neginčijamas 
faktas, jog jų klaidų pasėkoje 
pabaltiečiai ir visa Rytų bei Vidurio 
Europa pateko į Maskvos rankas.

Dabartiniai Amerikos ir Anglijos 
vadai G. Bush ir M. Thatcher turėtų 
nepamiršti savų valstybių atsakomy
bės. Jiems derėtų daryti viską kas tik 
galima, kad kuo skubiau atitaisyti jų 
pirmtakų padarytas klaidas ir baisias 
jų pasekmes. Tylėti apie Pabaltijį, 
kuomet mūsų žmonės rizikuodami 
savo ir savų tautų egzistavimu, 
kovoja su imperialistine pasaulio 

galybe, jiems tikrai nedera.
Vašingtnas su Londoner jau surado 

pateisinimą jų nepateisinamam elge
siui, tvirtindami, kad jie negalį daryti 
nieko kas galėtų kenkti M. Gorbačio
vui. Priešingu atveju į jo vietą gali 
ateiti kitas, koks nors konservatorius, 
ir vėl prasidės teroras bei apsiginkla
vimas.

Tai, deja, tik pigus apsidraudėlišku- 
mas, kaip ir anais 1941 metais. M. 
Gorbačiovas vargu ar prarastų savo 
vietą, jeigu Vakarai tvirtai pareikštų 
savo nuomonę dėl Pabaltijo valstybių 
nepriklausomybės atstatymo būtinu
mo. Gal tas, atvirkščiai, tik padėtų 
rusų vadui. Toks Vakarų pasaulio 
spaudimas pateisintų palaipsnį nepri
klausomybės grąžinimą Lietuvai, Lat
vijai ir Estijai, pradedant tikra 
ekonomine autonomija. Pabaltiečiai, 
įvesdami skubias reformas ir pagerin
dami ekonominį respublikų stovį, būtų 
pavyzdžiu likusiai imperijos daliai, o 
pats M. Gorbačiovas laimėtų laiko. 
Dabar, nežiūrint Vakarų tylos dėl 
Pabaltijo laisvės, M. Gorbačiovas 
brenda į vis gilesnius sunkumus, 
kadangi jo perestroika niekur neduoda 
teigiamų rezultatų ir, be abejonės, 
neduos. Rusija tokiems dalykams 
neturi tinkamų žmonių. Išskyrus 
Pabaltijį. Galų gale, kai visiškai 
pasibaigs žmonių kantrybė, Kremliaus 
vadas vis tiek praras savo vietą. O ji 
jau baigiasi!

Komunizmas ir imperializmas yra 
rusų imperijos duobkasiai. M. Gorba
čiovas, kaip matosi iš jo melo apie 
savanorišką pabaltiečių įstojimą į 
Sovietų Sąjungą, negalvoja atsisakyti 
nuo imperializmo. Jis dažnai kartoja 
apie tai, kad tik komunistų partija turi 
valdyti kraštą. Taigi jis palaiko abi 
imperijos subyrėjimo priežastis ir tuo 
pačiu tarytum pretenduoja išgelbėti 
tą imperiją. Jo ateitis, jeigu savo 
vedamos politikos skubiai nepakeis, 
yra aiški...

Lietuvių išeivija privalėtų mėginti 
pravesti skubią Vakarų politikos 
pakeitimo akcįją. Turime kreiptis į 
demokratinių valstybių galvas, užsie
nio reikalų, ministrus, politikus ir

DĖL JAUNUOLIŲ KARINĖS 
TARNYBOS

Sovietų Sąjungos Aukščiausios Ta
rybos pirmininkui M. Gorbačiovui ir 
Latvijos, Estijos ir Lietuvos Aukš
čiausioms Taryboms.

Baltijos tarybos posėdyje, kuriame 
buvo atstovaujami Latvijos ir Estijos 
Liaudies frontai ir Lietuvos Persi
tvarkymo Sąjūdis, apsvarstyta vis 
aštrėjanti problema, susijusi su Pabal
tijo vaikinų karine tarnyba, dažnai 
atliekama toli nuo Tėvynės, svetimo
je, kartais priešiškoje aplinkoje. 
Nesibaigtą nužudymai ir savižudybės, 
pažeminimai ir suluošinimai, padažnė
jo dezertyravimo ir atsisakymo tar
nauti atvejų. Be kita ko, kai kurie 
atsisakantieji motyvuoja savo poel
gius moralinėmis - politinėmis ir 
teisinėmis kategorijomis. Deja, aukš
toji karinė vadovybė neigiamai žiūri į 
nacionalinių teritorinių junginių at
kūrimo, gyvavusių iki šeštojo dešimt
mečio, idėją, tuo demonstruodami, 
mažų mažiausiai, politinį neįžvalgu
mą. Priešingai, didesnis lankstumas 
Šuo reikalu pagerintų visuomenės ir

Teroro bangą Dzūkijon 1944 metų 
gruodžio 23 - 25 dienomis atnešė 
Lietuvon sugrįžusi sovietų raudonoji 
armija. Labiausiai nukentėjo Klepo
čių, Lizdų, Ryliškių, Druskininkų, 
Miežionių kaimų sodybos ir gyvento
jai Alytaus rajone. Dalį šios tragedijos 
duomenų atskleidė "Tiesos" kores
pondento Petro Naraškevičiaus ba
landžio 23 d. laidoje paskelbtas 
pasikalbėjimas su alytiškiais Vlade 
Prusevičiene ir Petru Jančiausku. Jie 
tada buvo tik vaikai, gyvenę Klepočių 
ir Lizdų kaimuose. Terorą pradėjo į 
kaimus įsiveržę raudonosios armijos 
kareiviai su ginkluotais civiliais. Jie 
siautėjo kaimų sodybose, degino 
pastatus, tardė ir šaudė gyventojus. 
V. Prusevičienė matė, kai jos tėvui 
Kaziui Muzikevlčiui raudonarmiečiai 
liepė eiti į degantį namą, bet jis 
pasipriešino ir buvo nušautas. į 
degančią klėtį jie gyvą įstūmė 
anksčiau atsivarytą kaimyną Roką 
Mikalonį. Jos brolį V. Muzikevičių 
rado nušautą miškelyje. Panašius 
vaizdus atskleidžia ir alytiškis P. 
Jančiauskas: "Visas Klepočių kaimas 
smilko. Prie kryžiaus, šalia sudegusios 
sodybos, kelio griovyje su skyle 
galvoje gulėjo Vaitiekaus Kasiulyno 
lavonas. Vėliau sužinojau visus kariš
kių nuveiktus darbus. Klepočių kaime 
buvo sudeginta 19 sodybų, Lizdų 
kaime - 7 sodybos, po 9 buvo 
sudeginta Ryliškių ir Druskininkų 
kaimuose, viena sodyba - Miežonių 
kaime. Mano žiniomis buvo nušautas 
21 Klepočių, Lizdų, Druskininkų ir 
Ryliškių kaimų vyras, o keturi iš jų 
buvo sudeginti kartu su pastatais. 
Prisimindamas baisų įvykį, šiandien 
nerandu atsakymo į ramybės neduo
dantį klausimą, kodėl taip žiauriai 
kariškiai ir ginkluoti jų talkininkai 
pasielgė su taikiais gyventojais, kai 
ginkluoto ar kitokio pasipriešinimo 
nebuvo.

Aukų atminimą įamžino šią vasarą 
kūrybinėje stovykloje susirinkę me

žurnalistus, nurodydami dabartinės 
politikos klaidingumą ir prašydami ją 
pakeisti.

Dr. Jonas Kunca

jaunimo požiūrį į karinę tarnybą. Kol 
kas šių metų rudeninis šaukimas, deja, 
gali sukelti Pabaltijyje moterų ir kitų 
visuomeninių organizacijų bei tiesiog 
motinų pasipriešinimo bangą, plintan
tį jaunuolių pilietinį nepaklusnumą. 
Problema iškiltų tarptautinės teisės 
aspektu, jau nekalbant apie nepagei
daujamą politinės situacijos paaštrėji
mą respublikose. Todėl kreipiamės į 
Sovietų Sąjungos politinę vyriausybę, 
į Sovietų Sąjungos, Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos Aukščiausias Tarybas, 
prašydami pripažinti būtinybę peržiū
rėti šiandieninės aukščiausios karinės 
vadovybės nuostatas.

Tegul Pabaltijo jaunuoliai, kurie 
pageidauja, tarnauja Pabaltyje.

Mūsų nuomone, šį principą tikslinga 
naudoti ir kituose regionuose.

Baltijos Tarybos vardu:
E. Savisaras Liaudies deputatas 
(Estija),
D. Ivans Liaudies deputatas (Latvija), 
V. Landsbergis Liaudies deputatas 
(Lietuva) • - - . ‘ > 

džio drožėjai ir kalviai, sukūrę trijų 
dalių paminklą, kurį sudaro lietuviš
kas kryžius ir du koplystulpiai. 
Paminklas buvo atidengtas ir pašven
tintas liepos 30 dieną. Kalbėjo 
Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Sei
mo Tarybos narys Vytautas Ledas, 
aktyviausias šios tragedijos tyrinėto
jas. Žodį tarė ir Lietuvos tautodaili
ninkų sąjungos Dzūkijos skyriaus 
pirmininkas G. Šuliauskas. Atsimini
mais dalinosi Ieva Karvauskienė ir jos 
sūnus Juozas. Tragedijos priežastys ir 
šiandien tebėra neišaiškintos. Žinoma 
tik, kad raudonarmiečius lydėję civi
liai turėjo kažkokius sąrašus, bet 
nebuvo aišku ko ieškoma: sovietinės 
kariuomenėn šaukiamų vyrų ar po- 
grindin įsijungusių partizanų? Alytiš
kio P. Jančiausko teigimu, tada iš 
minėtų kaimų į ginkluotą pogrindį 
išėjo tik keli vyrai. Jų skaičius gerokai 
padidėjo po sovietinio teroro atneštų 
įvykių. Nedaug žinių ir "Valstiečių 
Laikraščio" korespondentui Kęstučiui 
Greblikui pateikia pasikalbėjimas su 
tyrimams vadovaujančiu prokuroru 
Viktoru Zedeliu. Jis nusiskundžia, kad 
ribotomis jėgomis tenka tirti daug 
panašių stalinizmo nusikaltimų įvai
riose Lietuvos vietovėse. Tad iki šiol 
netoli tepažengta Dzūkijos kaimų 
deginimo byloje. Gautuose dokumen
tuose rašoma: "Vykdė kovines opera
cijas likviduojant ginkluotas gaujas." 
Esą netoli nuo Merkinės buvo nužudy
tos sovietinės armijos ryšininkės, 
apšaudytas kariuomenės dalinys. Pro
kuroras V. Zedelis nėra patenkintas 
tokiu atsakymu: "Vokiečiai už nužu
dytą kareivį sunaikindavo visą kaimą. 
Bet ar turėjo taip kerštingai elgtis 
tarybinė kariuomenė, vadinusi save 
išvaduotoja?" Lig šiol iš KGB ir 
karinių archyvų nėra gautas pilnas 
tos operacijos dalyvių sąrašas.
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LIUDAS DOVYDĖNAS

- Bet kaip su namais? - klausia 
buhalterio žmona, - čia netoli gyvena 
vyro pusbrolis.

- Tegu tarnaitė nubėga pranešti, 
tegu jis saugos, nes nenoriu, kad mane 
apvagintų. Enkavedistą už menkiau
sio nieko pasisavinimą baudžia mirti
mi, bet kas enkavedistui mirtis, jei jis 
- žmogus jau seniai miręs.

Motina žadina dukrą, nes jau 
pasirengta, dvi valandos praėjo. 
Praplėšus! akis mergaitė klausia:

- Mamule, kodėl tavo akys šlapios?
- Vaikeli... mažyte! - suklikusi 

motina krinta prie lovos.
Vyras puola prie žmonos, jis 

nesusigriebia kaip gelbėti apalpusią... 
Enkavedistas ramiu balsu moko:

- Ponas, draugas, imk šalto van
dens, smilkinius vilgyk, pasodink!

Tuo tarpu įeina vyresnysis leite
nantas, pamatęs apalpusią moterį, 
mosteli ranka ir sako: "Staryj nomer". 
ir išeina prie sunkvežimio, o enkave
distas, atsisukęs nuo vyresnio leite
nanto - viršininko, nusišluosto ašaras 
delnu ir vėl stovi prie lango ramus 
savo rūsčioje pareigoje.

Aprengia mergaitę atsikvėpusi mo
tina, išneša į sunkvežimį ant ryšulių. 
Ji verkia ir juokias, nes ir kelionė, ir 
verkianti motina, ir jos balto aksomi
nio šuniuko kyšo ausys iš ryšulio, ir 
enkavedisto durtuvas blizga.

Mačiau mergaitę prieš tai vakare, 
pro tvoros praskiepą ji man padavė dvi 
našlaites, rodydama į patvorio dilges:

- šito tai neimk, šitos labai piktos...

Kur yra šiandien ta skaisčių mėlynų 
akių mergaitė, kokią ji gyvenimo 
patirtį atsineš ir kas jai bus labai 
pikta?... Ar jai kas pasako: "Tegu 
pamiega". Ar ji girdi motinos balsą?... 
Gal ji miega, kaip ir mergaitė prie
Reino ar Hamburge, kurių amžinai 
užmigdė žmogaus mesta bomba, 
kurios jau nebeprikėlė motinos šauks
mas griuvėsiuose.

Ar ateis ta mergaitė prie gelsvo 
namelio Žaliakalnyje paklausti, už 
ką? Ar ateis mergaitė prie Reino 
užmigusi, mieloje kūdikystėje dar 
nežinojusi, ką smerkti, kam atleisti.

Ką galima pasiųsti šią klaikią 
valandą į stovyklas, į kalėjimus - 
ištremtiems?

Gal tik tikėjimą. Tvirtą tikėjimą, 
kad praeis šios sutemos, praeis širdį ir 
protą temdąs įtūžimas. O jūs, ištrem
tieji broliai, seserys, būkite tvirti 
savyje, nes negeidėm niekam pikto, 
nedarėm skriaudos. Mūsų pusėje 
teisybė, kuri tvirtesnė už programas ir 
plieną.

Girdėjau seno ruso, aukšto pareigo- 
nio, bet dar nežemo žmogaus, 
žodžius: "Ateis valanda, ir greit 
ateis, kai reikės gėdytis ir atsakyti už 
visus piktus enkavedistus. Ar pasitei
sins rusas, kad tai žydai, kad tai 
ukrainiečiai, gruzinai... Kaip pasitei- 
sins rusas, pasidavęs šiems piktiems 
darbams?"

Mes likom su viltimi ir tikėjimu. Kuo 
kitu pasiguosti, ko laukti, arba kas 
verta laukimo - sunku atsakyti. Bet 
pro griuvėsius, pro dūmus ir vaitojimus 
slenka ir viltis: ji pasieks stovyklas ir 
kampus, ir ji guodžia mus ir žmoniją 
visur, nors visur taip sunku būti 
žmogum.

Užrašai
KAIP NORS IŠSILAIKYTI

Vyresniojo leitenanto žmona Olga 
surengė arbatėlę. Žinoma, ne vaka
rienę, ne balių, nes šie terminai 
netinkami teisingam bolševikui, kuris 
vakarienes, balius niekina, kaip bur
žuazinio gyvenimo liekanas. Taip, ten, 
Maskvoje, Leningrade, aukšti parei- 
gonys gal ir rengia balius, bet ne 
leitenanto žmona, sutikdama politinio 
komisaro žmoną.

Olga buvo raudonarmiečių vaikų 
darželio auklėtoja, kaip politinio 
komisaro žmona, mažutė Ksenija, kuri 
labai norėjo gauti vietą lietuvių vaikų 
darželyje. Mane, kaip priešmokyklinio 
auklėjimo viršininką, galbūt ir pakvie
tė į arbatėlę, turint galvoje Ksenijos 
norą. Tai mano spėliojimas, bet turiu 
ir pagrindo, nes seniai žinomas rusų 
vaišingumas jau pateko į "buržuazinių 
pripratimų sąrašą", ir geras bolševi

Lietuva po raudonąja žvaigžde. Kun. P. Brazausko pešinys.

kas turi vengti nenaudingų pažinčių, 
atviresnio išsikalbėjimo, nes tai ir 
pasitaiko intymesniuose pobūviuose.

Olga turėjo erdvų, patogų butą, bet 
apstatytą, kaip ir visų keliaujančiu ir 
neturtingų žmonių. Nepaprastai di
delis salionas buvo paverstas valgo
muoju kambariu, kurio viduryje nusi
gandęs kėpsojo nepridengtas mažas 
keturkampis staliukas. Prie odinio, iš 
daktaro laukiamojo atgabento fotelio 
stovėjo dvi medinės kėdės, viena 
vieniša ir keturios geležinės iš 
avalynės krautuvės. Tomis keturiomis 
kėdėmis labai didžiavosi Olga ir jos 
vyras, rūstus griežtų bruožų brune
tas.

Politinį komisarą, jo žmoną Kseniją 
ir mane pasodino į tas geležines, 
pelenų spalvos audeklu apsiūtas 
kėdes. O pats šeimininkas, vyresniojo 
leitenanto kuklumo kupinas, uždėjo 
abi alkūnes ant kėdės kraštų ir net 
akis primerkęs pasisupo, tarsi kažin 
kam tardamas: Ujutno... Susirinkusieji
devyni asmens turėjome pritarti 
šeimininkui ir kėdžių patogumą girda
mi. Bet labiausiai džiaugėsi, krykšta
vo mažutė, kūdikio veido Ksenija. Jos 
apskritam baltam ir švelniam veide po 
ryškiais antakiais švytėjo nesulaikomo 
meilumo lakus žvilgsnis.

Jos tankios ir ryškios blakstienos 
šešėliu krito ant vaikiškų simpatišku
mu perpildytų skruostų. Jos metalinis 
švelnus balsas skambėjo prislopintu 
gaudesiu, kaip visų mielų žmonių, 
vengiančio ir garsu užkliudyti artimo 

A klausą. Tačiau ji per dažnai žvalgėsi 
i į vyrą, it klausdama: "Ar aš 

nepagadinsiu?” ir iš savo vyro meiliai 
laukė pritarimo arba sulaikymo.

0 vyras, gerai nuaugęs, petingas 
šatenas, bataliono politinis komisaras, 
turėjo kažin ką panašaus, bent iš akių, 
į savo mielą Kseniją. Atvira kakta ir 
geros akys liudijo apie to 25 - 27 metų 
vyro žmonišką prigimtį, bet jo plonų 
pirštų apvaldyti judesiai, dirbtinai 
čiaupiamos lūpos, labai apskaičiuoti 
žodžiai liudijo norą būti tvirtu ir 
rūsčiu. Atrodė, jis gėdijosi to savo 
prigimto nuoširdaus žvilgsnio, taip pat 
slopindamas ir žmonos spinduliuojan
čią simpatiją. Tarp vyro ir žmonos 
vyko lyg slaptas susitarimas: būti 
kažin kuo kitu, gal bolševikais, bet ne 
tokiais, kokius juos sukūrė jiems 
maloninga prigimtis.

Ksenijos kaštoniniai plaukai buvo 
surišti ryškiai raudonu kaspinu, prie 
ausies garbanų susisukusiu į didelę 
rožę. Tai buvo daugiau negu ryšku ir 
labai nesiderino prie švelnaus veido ir 

mažų, oranžinės spalvos lūpų. Iš jos 
akių į kiekvieną skubėjo klausimas: 
"Ar taip gerai?" Ir ji, rodos, kentė dėl 
to kaspino, bet vyras tik tuo kaspinu ir 
gėrėjosi, matyt, ilgu įtikinėjimu pri
vertęs žmoną pakelti tą neskoningą 
rėksmingumą.

Apgailestaujančiu susirūpinimu se
kiau tą tikrai nepaprastą, kupiną retos 
šilumos ir gausiai gamtos gėrybėmis 
apdovanotą moterį, jautria mažiau
siam netikslumui, sugebančią atspėti 
ir suprasti net už savo išsilavinimo ir 
gyvenimo patirties ribų. Tokios pri
gimtys skonį ir nuovoką turbūt jau 
vystykluose suranda.

Bet gyvenimas mėgsta išdaigas. Ta 
moteris, kuri kankinasi dėl per didelės 
raudonos rožės, sėdėjo už stalo traški 
ir kupina laimės šilkiniuose naktiniuo
se baltiniuose. Iš pradžių, pavakario 
sutemėlyje, nepastebėjau jos oranži
nės spalvos suknelės. Tik pasisveiki
nant ji pasirodė kiek per ilga, bet, 
užžibinus šviesą, krito į akis kiek per 
gausiai išsiuvinėta krūtinė ir...

Kaip aš negalėjau netikėti tuo, ką 
mačiau? Nuraudau turūt iki ausų. 
Ksenija trapiai pasakojo, kad vienai 
kapitono žmonai krautuvininkas pa
siūlęs pašėlusiai plačias japoniškomis 
gėlėmis išsiuvinėtas kelnes, ir, žino
ma, draugė kapitonienė labai įsižeidu

si.
"Ak, dieve baltasai!" Ji tai tarusi 

nusigando ir, pažvelgus į vyrą, 
pasiteisino: kaip, esą, sunku išsisau
goti buržuazinių posakių tarp tokių 
atsilikusių žmonių, kurie kiekvieną 
žodį palydi dievais ir šventaisiais.
Mudviejų akys susidūrė, ir ji, turbūt 

pastebėjusi mano nuraudimą, ūmai

pritildžiusi žodžius, klausiamai pasi
žiūrėjo ir atsargiai perbėgo akimis 
apie stalą susėdusius. Aš ėmiausi 
valgyti rainą torto gabalą, o Ksenija 
aptilusi, rūpestingumo kupinu žvilgs
niu sekiojo vyrą, Olgą, mane, tarsi 
klausdama: "Ar jūs negalėtumėt 
pasakyti?"

Po arbatėlės ant lango atsivėrė 
patefonas. Tai buvo Ksenijos nuosa
vybė, kuriuo ji didžiavosi, ir tik ji 
viena, metusi partnerį vidury kamba
rio, bėgdavo prisukti arba pakeisti 
plokštelę. Patefonas ir gitara - 

aukščiausi sovietinės gerovės rodik
liai, ir jeigu prie jų atsiranda virdulys 
arba primusas, tokiam turtuoliui yra 
du keliai: patekti į Maskvą, arba į 
stovyklą.

- Jūs, drauge, pasakykit, gal aš 
nemoku, kaip privalu jūsų krašto 
kompanijoje. Kai mes kėlėmės į 
Lietuvą iš Smolensko, mūsų divizijos 
politinis komisaras mus mokė, labai 
mokė, bet kito krašto papročių greit 
neišmoksi. Būkit geras, jūs man atvirai 
pasakykit... Gal mano apsirengimas 
netinka arbatėlei, gal aš prie stalo ir 
šiaip ir taip... Ach, jūs būkit atviras. - 
Bet tuo metu užspringo patefonas, ir 
ji nuriedėjo, gražia rankute pakėlusi 
naktinius marškinius.

Ir šiaip ir taip sukiojausi žodžiais, 
nes numanau, kokį skausmą galėjo 
sukelti tiesos atskleidimas.

- Betgi naktį trinti tokią suknelę, 
drauge!.. Ak, dar antros piatiletkos 
pradžioje mes miegodavom be marški
nių, juk mes turėjom taupyti... Ak, 
Dieve, neduok, koks keistas tų 
buržuazinių kraštų gyvenimas! Kai 
pas mus geras trečdalis neturi 
paprasčiausių baltinių, pas juos su 
tokiomis suknelėmis trinasi visą naktį, 
- mielu naivumu ir atvirai guodėsi 
mažutė Ksenija.

Ir šiandien nesuvokiu, kodėl man 
tada graudu pasidarė: ar kad trečdalis 
Rusijos neturi baltinių, ar kad Ksenija 
liūdi mūsų ponių nepraktiškimu.

Tęsinys sekančiame numeryje.
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O KAD BŪTUME PASIPRIEŠINĘ
Šįmet rugpjūčio mėnesio 23 dieną 

sukanka penkiasdešimt metų nuo 
TSRS ir Vokietijos nepuolimo sutar
ties pasirašymo Maskvoje. Pasirašė ją 
V. Molotovas ir J. fon Ribbentropas, 
bet jos pagrindiniai iniciatoriai buvo J. 
Stalinas ir A. Hitleris.

Turint galvoje, kad Stalinas niekad 
neatsižadėjo pasaulinės revoliucijos 
idėjos, yra pakankamai pagrindo 
manyti, jog panašios progos, atverian
čios perspektyvą šiai idėjai realizuoti, 
jis nekantriai laukė jau daugelį metų. 
Tai. patvirtina dar 1925 metais jo 
pasakyti žodžiai" "Mes stosime į karą, 
tačiau tai padarysime paskutiniai. Mes 
pulsime, viską padėsime ant svarstyk
lių lėkštės, kad kitų sukeltą karą 
nulemtume". Tai patvirtina ir 1939 
metų birželio mėn. diplomatinės 
pastangos suartėti su nacių Vokietijos 
vadovais. Pagaliau tai patvirtina ir 
toks kupinas entuziazmo bei pagarbos 
tostas, palydėjęs 1939 metų rugpjūčio 
23 dienos nepuolimo sutartį: "Aš 
žinau, kaip stipriai vokiečių tauta 
myli savo Fiurerį, ir todėl aš noriu 
išgerti į jo sveikatą". 0 atsiveikinda- 
mas Stalinas per Ribbentropą dar 
užtikrino Hitlerį, kad Tarybų Sąjunga 
niekados neišduos Savo partnerio.

Gal šių faktų akivaizoje dar ir 
negalima kategoriškai tvirtinti, kad 
dėl Antrojo pasaulinio karo pradžios 
stalininė Tarybų Sąjunga yra ne 
mažiau kalta negu fašistinė Vokietija, 
tačiau slapti protokolai, kurie lydėjo 
šią sutartį ir kuriais Europa buvo 
pasidalinama įtakos sferomis, nedvi
prasmiškai liudija, kad J. Stalinui kur 
kas daugiau rūpėjo išplėsti savo 
valdas, negu išsaugoti taiką ar net 
laimėti laiko pasiruošimui atremti 
galimą agresorių, kaip oficialiaibuvo 
ir yra skelbiama. Beje, tarybinės 
valdžios apetitų neslėpė ir V. 
Molotovas, kuris 1940 m. rugpjūčio 
pradžioje, darydamas pranešimą Au
kščiausiosios Tarybos septintojoje 

sesijoje, su pasididžiavimu pareiškė, 
kad S..Sąjunga, prijungus Pabaltijo 
respublikas, Besarabiją, Šiaurės Bu
koviną, Vakarų Ukrainą ir Vakarų 
Baltarusiją, padaugėjo 23 milijonais. 
Ypač jis pabrėžė, kad šalies sienos 
perkeltos prie Baltijos jūros, kur 
"atsiranda savi neužšąlantys uostai 
Baltijos jūroje, kurie mums taip 
reikalingi" ("Pravda", 1940m. rugpjū
čio 2 d.).

Suprantama, kad ne mažiau džiau
gėsi šios sutarties sudarymu ir Adolfas 
Hitleris, kuris, būdamas ištikimas A. 
fon Šlyfeno strateginiam planui - 
nekariauti dviem frontais Rytuose ir 
Vakaruose: pirma susidoroti su Pran
cūzija ir Anglija, o paskui nukreipti 
savo karinę galią prieš Rusiją, - 
pagaliau susilaukė realios galimybės 
sutriuškinti savo amžinus priešus 
"plutokratus" ir vėliau išplėsti savo 
nacijai gyvybinę erdvę iki pat Uralo 
kalnų.

Taigi, nors to meto S. Sąjunga ir 
nėra pagrindinė Antrojo pasaulinio 
karo kaltininkė, ji, deja, tuo karu ir 
pasaulio pasidalijimu buvo ne mažiau 
suinteresuota negu fašistinė Vokieti
ja. O kaipgi kitaip paaiškinsi jos 
pretenzijas į kitų valstybių, teritori
jas?

Nepuolimo pakto ir slaptų protoko
lų pirmąja auka tapo daugiatautė 
Lenkija, o netrukus eilė atėjo ir 
neutralioms, taikioms Pabatijo res
publikoms - Lietuvai, Latvijai ir 
Estijai.

Į Lietuvą raudonosios armijos 
daliniai suplūdo 1940 metų birželio 
mėnesio 15 dieną, ir netrukus jos

' ■ —— ■— "Mūsų Pastogė" Nr.40 1989.10.9 pusi. 5

teritorija be pasipriešinimo buvo 
okupuota.

Tokie yra faktai. Tokia šios 
pragaištingos sutarties ir jos slaptų 
protokolų paruošta situacija.

O ką mes, lietuviai, tikriau tariant, 
mūsų vyriausybė toje situacijoje 
turėjo daryti? Atsakymas toli gražu 
ne toks jau paprastas, kaip linkę 
manyti kai kurie mūsų istorikai. Dalis 
jų, jei ne dauguma, A. Smetonos 
vyriausybės politiką - nesipriešinti 
raudonąja! armijai - be didesnių 
išlygų pateisina. O iš tikrųjų ar 
galima ją pateisinti? Argi ji ir juo 
labiau kariuomenės vadai, tiek buvęs 
- gen. S. Raštikis, tiek tuometinis - 
gen. Vitkauskas, turėjo teisę nematy
ti, kas dedasi už jo vadovaujamos 
Respublikos sienos? Juk jų akivaiz

doje - beveik jų akivaizdoje - buvo 
žudomi, tremiami, badu marinami 
milijonai niekuo nekaltų žmonių. O 
buvę aukšti S. Sąjungos pareigūnai bei 
partiniai veikėjai ne tik nuteisiami 
mirti, bet prieš tai suluošinami, idant 
patys iš savęs viso pasaulio akyse 
pasityčiotų. Taigi ar ne tas pats laukė 
ir Lietuvos, jai tapus stalinizmo auka?

ir vis dėlto žmonės turi teisę 
pasakyti, ir ne vienas pasakys: yra 
pakankamai pagrindo tokiu aklumu 
apkaltinti ir daugelį demokratinių 
valstybių lyderių bei jų patarėjų, 
kurie Staliną laikė didžiu politiniu 
veikėju, liaudies, žmonijos labui 
padariusiu daugiau negu kas nors kitas 
pasaulyje. Bene pirmiausia tokiu 
fatališku aklumu reikėtų apkaltinti 
Frankliną Delaną Ruzveltą, kad jo 
akys skyrė ir smerkė tik rudą spalvą,o 
raudoną kėlė į padanges, kad net savo 
galybės apogėjuje jis nė piršto 
nepajudino besaikiam Stalino apetitui 
sutramdyti. Pagaliau tokiu aklumu 
reikėtų apkaltinti ir kone visą 
amerikiečių naciją, kad ji, nepaisyda
ma savo lyderio fizinio luošumo ir 
dvasinio aklumo, tris kartus iš eilės, 
kaip jokį kitą žmogų Jungtinių- 
Amerikos Valstijų istorijoje, išsirinko 
savo prezidentu.

Maža to - nenuplaunama tokio 
aklumo dėme liko paženklinti daugelis 
pažangiausių pasaulio protų. Juk tie 
protai, pretenduojantys į žmonijos 
sąžinę, - M. Gorkis, T. Dreizeris, E. 
Hemingvėjus, A. Sinkleris, E. Koldve- 
las, A. Barbiusas, L. Aragonas, R. 
Rolanas, A. Fransas, B. Raselas, B. 
šo, H. Velsas, H. Manas, L. Foicht- 
vangeris, A. Cveigas, K. S. Pičard, M. 
R. Anandas, M. A. Neksė ir kiti - ne 
tik sveikino Spalio revoliuciją, žavė
josi nauja humanizmo era, kūdikiškai 
naiviai suokė apie istorinę rusų 
demokratizmo misiją, be ir ne vienas 
jų šlovino J. Staliną. A, Cveigas 
tiesiog ekstazėje pareiškė: " "Aš 
niekados nė akimirką neabejojau, kad 
Tarybų Sąjunga yra geriausia laisvės 
ir demokratijos gynėja." Netgi toks 
talentingas ir daugeliu atvejų įžval
gus rašytojas, kaip R. Rolanas, kuris 

buvo aplankęs S. Sąjungą, 1935 metais 
liepos mėn. 30 dieną, rašydamas laišką 
M. Gorkiui, visus tuos žmones, kurie 
kritiškai kalba apie S. Sąjungos 
gyvenimą vadina kretinais, o savo 
laišką baigia šitaip: "įstabu priklau
syti, kaip Jūs, didžiąja! tautai, kuri 
žengia žmonijos priešaky. Aš laimin
gas, kad galėjau ją pamatyti ir su ja 
bendrauti. Ir aš jau neturiu noro 
pasakyti: Nunc dimittis. Niekados dar 
gyvenimas man nebuvo toks brangus.”

Argi sunku buvo tokiuose smilkalų 
dūmuose neapsvaigti ir neapakti? Ir 
blaiviau galvojantiems žmonėms? O 
ką jau kalbėti apie tuos, kuriems 
Rytai visados buvo arčiau širdies negu 
Vakarai? Taigi ir Antanas Smetona, 
Nepriklausomos Lietuvos Prezidentas, 
nesugebėjęs savo vyriausybės įtikinti 
pasipriešinimo stalinizmui būtinimu, 
tapo ne tik savo paties silpnumo, bet 
ir kone visuotinio trumparegiškumo 
auka.

Tačiau po pasaulį jau seniai 
cirkuliuoja išmintingi žodžiai: "Kas 
negina laisvės, tas nevertas jos". Va 
juos, tuos žodžius, ne tik girdėjo, bet 
ir giliai suvokė suomiai, tų pačių 
metų gale pakilę į šventą kovą už 
savo laisvę ir nepriklausomybę. Užtat 
jiems vėliau nereikėjo apgailestauti ir 
teisintis: "O kad būtume žinoję!...-, O 
kad būtume patikėję!..., O kad būtume 
pasipriešinę!..."

Gal ir suomiai dar toli gražu ne 
viską apie savo didįjį kaimyną ir 
"tautų mokytoją" žinojo, - juk ir juos 
klaidino pasaulinio ir respublikinio 
meisto intelektualai liberalai, - tačiau 
jų elgesį pirmiausiai nulėmė ne baimė 
ar iliuzija, o meilė laisvei. Žinoma, už 
tą meilę laisvei jie paaukojo apie 
penkiasdešimt tūkstančių jaunų gy
vybių, bet išsikovojo teisę drąsiai 
žvelgti į akis savo ainiams ir visam 
pasauliui.

O kiek mes, lietuviai, paaukojom už 
savo vadų neryžtingumą? Tikriausiai 
dešimt kartų daugiau. Išvada: likimas 
tik drąsiųjų ir ryžtingųjų pusėje. Ir 
esti dienų, kai būtina pasipriešinti 
pačiam likimui.

Todėl šiandien mes, užuot smerkę 
ar teisinę Antaną Smetoną ir jo 
vyriausybę arba dikskutavę, teisingai 
ar neteisingai jie pasielgė įsakę 
nesipriešinti raudonąja! armijai, gali
me padaryti tik vieną jau nekeliančią 
abejonių išvadą: jeigu lietuviai ketu
riasdešimtųjų birželio 15 dieną būtų 
vieningai stoję ginti savo valstybės 
sienų, tada nebūtų Dekanozovas 
turėjęs progos iš mūsų pasityčioti su 
savo liepos 14 - 15 dienų rinkimais ir 
įstojimo į TSRS sudėtį tragikomedija, 
o pasaulis tą lemtingą 1940 - tųjų 
birželį būtų sužinojęs apie mūsų meilę 
laisvei daug daugiau, negu jis sužinojo 
pokario metais, kai Lietuva jau buvo 
už geležinės uždangos, apie tragišką 
lietuvių tautos rezistenciją.

("Literatūra ir Menas")
Tęsinys sekančiame numeryje.
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Rugsėjo 28 dieną, sulaukęs 72 metų 
amžiaus, po sunkios ligos Havajuose 
mirė buvęs Filipinų prezidentą^ 
Ferdinand Marcos.

Filipinų prezidentė Corazon Aqui
no atsisako duoti sutikimą, kad F. 
Marcos palaikai būtų palaidoti Filipi
nuose. Tačiau dėl buvusio prezidento 
mirties, ji šalyje paskelbė valstybinį 
gedulą.

Jungtinių Amerikos Valstijų teisin
gumo ministerija nusprendė pratęsti 
bylą prieš F. Marcos našlę Imeldą bei 
Saudi Arabijos milijonierių Adan 
Kashoggi dėl Filipinų valstybės iždo 
apvogimo. *

Religinis anglikonų bažnyčios lyde
ris, Canterbury arkivyskupas dr. 
Robert Runcie, Romoje aplankė po
piežių Joną Paulių II. Susitikimo metu 
buvo apsikeista dovanomis. Savo 
kontraversinėje kalboje dr. R. Runcie 
kreipėsi į viso pasaulio krikščionis, 
kviesdamas juos vienytis bei pripažin
ti Romos popiežių dvasiniu vadovu.

*
Iš S. Sąjungos politinio biuro 

pašalintas Ukrainos komunistų parti
jos centro komiteto pirmasis sekreto
rius Vladimir Ščerbicki, o taip pat 
atleistas ir iš savo posto Ukrainoje, 
kuriame išbuvo net septyniolika metų.

Konservatorių V. Ščerbickį pakeitė 
persitvarkymo šalininkas Vladimir 
Ivaško. į Kijevą atvyko M. Gorbačio
vas, kuris asmeniškai prižiūrėjo šių 
pareigų perdavimą.

*
Rugsėjo 29 dieną Lietuvos parla

mentas priėmė nutarimą, kuriuo bus 
kreipiamasi į Maskvą, kad Lietuvos 
jaunimui būtų leidžiama karinę prie
volę atlikti Lietuvoje. Užsienio spau
dos žiniomis, šį nutarimą iššaukė 
tautiniai sentimentai bei žinios, kad 
pabaltiečiai sovietų kariuomenėje 
dažnai kankinami ir persekiojami.

*
Lietuvos parlamentas atidėjo disku

sijas dėl pilietybės įstatymo, kuris 
apribotų atėjūnų balsavimo teises. 
Priimtas rinkiminis įstatymas, leidžiąs 
visiems gyventojams balsuoti vieti
niuose rinkimuose.

»
Gudijoje plečiasi protestai dėl 

perdaug lėto Černobylio katastrofos 
pasekmių likvidavimo tempo. Rugsėjo 
pabaigoje Minsko gatvėse demonstra
vo apie 9000 žmonių.

Netoli Los Angeles amerikiečių 
policija rado sandėlį, kuriame buvo 
slepiami sunkvežimiai su 20 tonų 
kokaino,įvežto iš Kolumbijos. Konfis
kuotų narkotikų vertė siekia 2 
bilijonus amerikietiškų dolerių.

»
Po tris mėnesius trukusių tyrimų, 

Graikijos parlamentas nutarė pa
traukti atsakomybėn buvusį Graikijos 
ministrą pirmininką Andreas Papan
dreou, kuris kaltinamas kyšių ėmimu.

*
Po įvykusių tarptautinių pasitari

mų, Rytų Vokietija sutiko, kad 
Vakarų Vokietijos ambasadose Pra
hoje ir Varšuvoje susitelkusiems 
pabėgėliams iš Rytų Vokietijos būtų 
leista laisvai išvažiuoti į Vakarų 
Vokietiją. Rytinė Vokietija sakosi tai 
daranti humanitariniais sumetimais, 
bėgliai esą valstybės išdavikai.

Pirmąjam traukiniui su bėgliais 
važiuojant iš Prahos į Vakarų 
Vokietiją per Rytų Vokietijos terito
riją, į traukinį sulipo dar apie pusantro 
tūkstančio bėglių.
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Tėvynė sulaukė savo 
krepšinio ąžuolų

Kaunas labai nuoširdžiai sutiko į 
Tėvynę atvykusius Lietuvos krepšinio 
ąžuolus, 1937 ir 1939 metais laimėju
sius Europos krepšinio čempionų 
titulą, pasaulyje išgarsinusius mūsų 
nedideli kraštą.

Vakar t miesto Kūno kultūros ir 
sporto komitetą susirinko daug gar
bingų svečių. Daugelio jų galvas 
puošia sidabro gijos, veide įsirėžusi ne 
viena raukšlelė, bet visi jaunatviškai 
pasitempę, tiesūs.

Lietuvos krepšinio ąžuolai, kurių tarpe ir Australijos lietuviai miesto Kūno 
kultūros ir sporto komitete: pirmas iš kairės L. Baltrūnas, penktas - J. 
Jonavičius, šeštas - L. Petrauskas ir devintas K. Bagdonavičius.

Atvyko 1937 ir 1939 metų žemyno 
čempionai Leonas Baltrūnas, Eugeni
jus Nikolskis, Leonas Petrauskas, 
Lietuvos krepšinio tėvas, Respublikos 
rinktinės treneris daktaras Konstan
tinas Savickas, 1939 metų Europos 
čempionas Vytautas Norkus, buvęs 
"Grandies" sporto klubo žaidėjas 
Kostas Bagdonavičius, Lietuvos radijo 
sporto komentatorius Algirdas Visoc
kas (jis transliavo 1939 metais iš 
sporto halės radijo reportažus), įžy
mūs JAV ir Australijos lietuvių sporto 
sąjungų vadovai Jurgis Jonavičius ir 
Vytautas Grybauskas.

šeimininkų "komandai” atstovavo 
miesto Kūno kultūros ir sporto 
komiteto pirmininkas Pranas Majaus
kas, pavaduotojas Antanas Jakubaus
kas, docentai triskart Europos čem
pionai Stepas Butautas ir Justinas 
Lagunavičius, dukart S. Sąjungos 
čempionas Vincas Sercevičius, sporto

LAIŠKAS IŠ KAUNO
Šiandien, rugsėjo.12 (vyko šventės 

atidarymas. Po pietų, Karo muziejaus 
sodelyje, prie laisvės paminklo buvo 
sudėtos gėlių puokštės ir sugiedotas 
tautos Himnas. Šioje ceremonijoje 
dalyvavo nemažas skaičius šventės 
dalyvių.

Iš čia nuvykome i Kauno sporto 
salę, kuri buvo sausakimšai pilna 
žiūrovų (virš 5000). Įvyko labai 
įspūdingos šventės atidarymo cere
monijos, kurių smulkiai aprašyti 
neįmanoma. Dalyvavo didelis būrys 
"Mūsų Pastogė" Nr.40 1989.10.9 

meistrė S. Sąjungos jaunimo rinktinės 
narė Dalia Bezubova, buvęs Lietuvos 
kūno kultūros instituto žaidimų ka
tedros vedėjas Vladas Kišonas, tris
kart S. Sąjungos lengvosios atletikos 
čempionas Algimantas Baltušnikas.

Užsimezgė nuoširdus pokalbis apie 
olimpinę dvasią, humanizmą, apie 
kūno ir dvasios harmoniją. Visų 
nuomonė sutapo - šias idėjas būtina 
skiepyti nuo mažų dienų. Dabar, 
atgimstant tautai, tai ypatingai svar

bu.
- Mes pradėjome nuo nieko, bet 

nemažai padarėme, nes labai mylėjo
me savo Tėvynę, žinojome, jog to 
reikia tautai ir jos žmonėms, - pasakė 
L. Baltrūnas.

Po to svečiai apsilankė Lietuvos 
Kūno kultūros institute.

Šiandien jie susipažins su miestu, 
padės gėlių prie Laisvės paminklo.

19 vai. Sporto halėje - iškilmingos 
tarptautinio vyrų krepšinio turnyro 
1939 metų Europos vyrų krepšinio 
čempionato ir Sporto halės 50 - 
mečiui paminėti atidarymas. Pirmosios 
turnyro rungtynės: Latvija:Lietuva.

I Kauną vakar po pietų atskrido ir 
legenda tapęs vidurio puolėjas Pranas 
Lubinas su žmona.

("Kauno Tiesa")

Edmundo Katino nuotrauka 

tautinių šokių šokėjų, buvo pakviesti į 
aikštę III Europos krepšinio pirmeny
bių Lietuvos rinktinės dalyviai - P. 
Lubinas, L. Baltrūnas, P. Mažeika, V. 
Norkus, L. Petrauskas, E. Nikolskis. 
Beto dar dr. K. Savickas, 1939 m. 
Lietuvos radijo komentatorius A. 
Visockis, ŠALFAS vice - pirmininkas 
V. Grybauskas ir ALFAS pirmininkas 
J. Jonavičius.

Po sveikinimo kalbų išsirikiavu
siems buvo įteiktos dovanos, medaliai, 
medalijonai ir tautinės juostos.

pusi. 6

Po to įvyko pirmosios krepšinio 
rungtynės tarp Lietuvos ir Latvijos 
rfcktinių, taip kaip 1939 metis. Už 
Lietuvos rinktinę žaidė A. Sabonis, V. 
Chomičius, R. Kurtinaitis, S. Jovaiša, 
A. Visockas ir dar trys žaidėjai žaidę 
už Lietuvos jaunių rinktinę Adelaidė
je - E. Bubnys, Karnišovas, o trečio 
neatsimenu. Lietuva laimėjo 125 - 
112.

Vakar Kauno "Metropolio" resto

LIETUVOS SAVIGYNOS IMTYNIŲ 
FEDERACIJA

MIELI AUSTRALIJOS LIETUVIAI!

Savarankiška Lietuvos savigynos imtynių federacija norėtų užmegzti 
sportinius ryšius su tautiečiais, besidominčiais imtynių sportu: savigynos 
(SAMBO), klasikinėmis (greco - roman), laisvosiomis (fre - style), dziudo, 
karatė, kendo, aikido, taekvondo, ušu, sumo, konfu ir kt. imtynėmis.

Federacijos tikslas - suburti visus pasaulio lietuvius - imtynių sporto 
gerbėjus, entuziastus, veteranus, sportininkus ir organizatorius.

Prezidentas P. Eigminas

Mūsų adresas: Lithuania, 232734 Vilnius, Universiteto 3. Tel. 613164.

1989 METŲ 
VIEŠAS TURNYRAS

Sydnejaus lietuvių šachmatų klubas metinį viešą šachmatų turnyrą pradeda 
spalio 12 dieną (ketvirtadienį), ? valandą vakare, Lietuvių namuose 
Bankstowne.

Turnyras truks aštuonias savaites. Turnyro mokestis 30 dolerių. Sydnejaus 
lietuvių šachmatų klubo sekretoriaus S. Rimkaus telefonas - 609 6105.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••a

ŠACHMATAI

GEELONGE
Metinis Geelongo lietuvių sporto 

klubo "Vytis" visuotinis suirinkimas 
įvyko rugpjūčio mėnesio 13 dieną 
Geelongo Lietuvių namuose.

Susirinkime dalyvavo 16 narių bei
rėmėjų. Susirinkimui pirmininkavo 
Geelongo Apylinkės pirmininkas 0. 
Schrederis ir sekretoriavo Irta Volod- 
kienė.

į naują Geelongo lietuvių sporto 
klubo "Vytis" valdybą išrinkti ir 
pareigomis pasiskirstė sekančiai: Sta
sys Šutas - pirmininkas, Genė 
Valaitienė - vicepirmininkė, Kaja 
Starinskas - sekretorius, Liudas

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••<
KAUNE 

„ŽALGIRIS“- GETEBORGO IFK 2:0
Antrasis rugsėjo trečiadienis - 

tradicinė pirmoji diena Europos klubi
nių futbolo komandų turnyruose. 
UEFA taurės varžybos rengiamos nuo 
1958 - ųjų metų, tad šiemet jos 
vyksta jau 32-ą kartą. Ir antri metai 
iš eilės Vilnius rugsėjo pradžioje 
džiaugiasi futbolo švente - tai mūsų 
žalgiriečiai mėgina jėgas masiškiau

Pr. Lubinas stebi kaip žmona prisega ŠALFAS žymenį A. Brazauskui

rane įvyko puikus banketas, kuriame 
dalyvavo Lietuvos vyriausybės ir 
sporto vadovai ir užsienio svečiai.

Visi užsienio svečiai labai gražiai 
priimti, mus vežioja po Lietuvą, kur 
tik norime. Rytoj Vilniuje žiūrėsime 
futbolo turnyro rungtynes tarp Vil
niaus "Žalgirio" ir švedų komandų.

Su geriausiais linkėjimais iš Lietu
vos!

J. Jonavičius

Bungarda - kasininkas, Petras Obeliū
nas - sporto vadovės,'Edita Ratąjczak 
- renginių vadovė ir Irta Volodkienė - 
korespondentė.

Visus raštus prašome siųsti klubo 
sekretoriui: 35 Sharp St.“, Newtown, 
Vic. 3220.

Susirinkimas baigtas visiems sugie- 
dant Tautos Himną.

Po to sekė vaišės kava ir užkan
džiais, kurių metu buvo aptarta 
daugiau klubo reikalų, negu per 
klausimus ir sumanymus.

k.s.

siose žemyno futbolininkų varžybose.
Pirmasis šio turnyro susitikimas 

įvyko tarp Vilniaus "Žalgirio" ir 
Švedijos Geteborgo futbolininkų. Tą 
kartą geriau sekėsi šeimininkams - 
Vilniaus "Žalgiris" nugalėjo Švedijos 
futbolininkus rezultatu 2:0, įvarčius 
įmušė Robertas Fridrikas.
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ALB ŠVIETIMO TARYBOS 
PRANEŠIMAS

1. ALB Švietimo Tarybai malonu yra pranešti, kad Australijos Lietuvių 
Fondas, įvertindamas mokytojų darbą, kurie be atlyginimo dirba 
savaitgalinėse lietuvių mokyklose ar kursuose, nutarė juos dosniai paremti 
3000 dolerių suma. Tokių mokyklų turime Sydnejuje, Melbourne ir Adelaidėje. 

Šių institucijų vadovybė savo nuožiūra paskirstys gautą pinigų sumą. ALB 
švietimo Tarybai telieka maloni pareiga apie tai informuoti mūsų 
bendruomenę ir padėkoti Australijos Lietuvių Fondui už dosnią paramą.

2. Ieškome mecenatų, kurie paskirtų premiją 1990 m. įvyksiančiam 
konkursui apie Sibiro tremtinius, partizanus ir 1.1. Susitarus su žiuri komisija, 
kurioje maloniai sutiko dalyvauti Jaunesnioji karta, paskelbsime temą - temas, 
konkurso sąlygas ir terminą. Premijos bus įteiktos 1990 birželio mėnesį, 
išvežtųjų minėjimuose. Pirmoji 100 dolerių premija jau yra paaukota. 
Laukiame mecenatų antrai ir trečiai premijoms. (Dvi vertingos knygos).

3. Šių metų spalfo mėnesio 14 -15dienomis Perthe įvyks "Lietuvių Diena". 
Veiklieji komiteto nariai Birutė Radzivanienė, Kristina Repsevičius, Lina 
Davis, Chris Norvilas ir ponia Francienė kviečia visus Vakarų Australijos 
lietuvius ir svečius atvykti į šį renginį. Jie rašo:

"... Per eilę metų esame nustoję ryšių vieni su kitais. Todėl yra rengiamas 
vienkartinis, smagus susibūrimas. Turėsime progą atnaujinti pažintis, 
prisiminti senus laikus, susipažinti su naujais draugais, pasidžiaugti lietuviška 
aplinka... Atsineškite savo senų nuotraukų albumus... Per ilgai nesame suėję 
pasišokti polkutę, padainuoti, pasilinksminti ir patirti kas mus jungia..."

Smulkesnes informacijas galima gauti pas komiteto narius ir telefonu 458 
4326. ~

4. Gavome naujas knygas apie Sibiro tremtinius: "Amžino įšalo žemėje"
"Vyturio" leidyklos leidinys ir Intos tremtinių poezijos rinkinį "Benamiai". Šį 
rinkinį spaudai parengė Leonas Gudaitis, spausdino M. Šumausko spaustuvė, 
232600 Vilnius, Strazdelio T? ‘ ! i!

5. Adelaidę pasiekė "Kultūros almanachas jaunuomenei - Proskyna". 
Straipsniai brandūs, moksliški. Jie tinka ne tiek išeivijos jaunimui, kiek 
vyresniems. Almanacho kaina 1,50 rublio. Išleido "Vyturio" leidykla, 232600 
Vilnius, Algirdo 31.

6. Įdomių lipinukų ir ženkliukų gamina importo - eksporto ir prekybos 
bendrovė "Lietuvos suvenyras", 232004 Vilnius, Vytauto 48/1. Lipinukai 
tinka mokiniams ir suaugusiems.

Isolda I. Davis

neišpaskytas gilumas, būtume niekaip 
neišsigelbėję. Tokia šios nuotraukos 
istorija.

LAIŠKAI REDAKTORIUI

Pačiame nuotraukos priekyje septy
niolikmetė laiško autorė.

Su įdomumu skaitėme Jūsų laikraštį 
"Mūsų Pastogė", tik gaila, kad nėra 
galimybės užsiprenumeruoti sekan
tiems metams. Tačiau tikimės, kad 
nepriklausomoje Lietuvoje, kada tu
rėsime savo valiutą, tokia galimybė 
bus.

Nuoširdūs linkėjimai iš Lietuvos 
visiems ten gyvenantiems lietuviams.

Su gilia pagarba Zigmą Krašauskienė

P.S. Dėl mūsų laikraščio "Dobilas" 
redakcijos klaidos mano vardas buvo 
išspausdintas Marija, o aš esu Zigmą.

ŽUVUSIEMS 
PARTIZANAMS
Ten kur naujas kryžius stovi, 
Ko tu gegute kukuoji.
Vai motule ko vaitoji, 
Kam tu vargelius skaičiuoji.

Stovi beržas nusiminęs, 
Žaliom šakom apkabinęs y 
Kapą smėliu nubarstytą 
Ir lelijom apsodytą.

Keli žodžiai parašyta, 
Viskas aiškiai paskyta - 
Ilsis tas, kuris kentėjo, 
Tėvynę karštai mylėjo.

Jis išeidamas kalbėjo, 
Kaip jo motina liūdėjo. 
Cit, neverk motule miela, 
Nepaliksiu tavęs vienos.

Kaip tamsa bučiuos žemelę, 
Merksis vakarai sutemę, 
Aš apleisiu tankmę juodą - 
Rasiu pas tave paguodą.

O jei žūsiu, tai neverki, 
Geriau tyliai pasimelsk!.
Už sūnelį savo mielą, 
Kurs po žemele jau miega.

Bet tikiuosi, kad sugrįšiu, 
Laisvę tėviškei parnešiu. 
Džiaugsis laisve visų širdys, 
Krauju nieks jau mūs negirdys.

Kur tie žodžiai jo kalbėti, 
Jau po žemele padėti.
Nematys jis laisvės ryto, 
Per anksti kovoje krito.

Zigmą Krašauskienė 
1946 m. Sibiras.

HOBARTE
'Tautos šventės minėjimo metu 

Bendruomenės veiklai aukojo: po 10 
dolerių - H. Juodvalkis, J. Pinčius, P. 
Šiaučiūnas ir S. Augustavičius, po 5 
dolerius - A. Kantvilas, D. Gašlūnas, 
G. Kazokienė, E. Paškevičienė, M. 
Kaltinis, K. Mikelaitienė, K. Domkie- 
nė, R. Tarvydas, 2 dolerius - M. 
Kožikas.

Krašto valdybai persiųsta 58,20 
dolerių, Hobarto Apylinkės valdybai - 
38,80 dolerių.

Gerb., Redaktoriau,
Perskaičiau "Mūsų Pastogės" Nr, 37 

dr. J. K uncos nuomonę ir patarimą dėl 
rodomų lietuviškų filmų užsienyje, 
šiuo atveju - "Riešutų duona". Noriu 
pasidalinti ir savo nuomone.

Kadangi, lietuviški filmai rodomi 
tiktai per SBS televizijos kanalą, 
todėl lietuviai turėtų susisiekti su 
atatinkamais asmenimis ten ir, prieš 
skelbiant, kad bus rodomas lietuviškas 
filmas, jį pamatyti ir nuspręsti to 
filmo įtaką į australų visuomenę.

Esu įsitikinusi, kad lietuviai ne tik 
kaito iš gėdos tą vakarą, bet, progai 
pasitaikius, būtų net primušę už tą 
filmą atsakingą asmenį.

N. Kantvilienė

Gerb., Redaktoriau,
mane labai sujaudino Jūsų laiškas - 

lietuviškas laiškas iš tolimos Australi
jos. Džiugu, kad nepamirštate Tėvy
nės ir tautiečių. Nuoširdus ačiū Jums 
už tai.

Ačiū, kad suradote vietos savo

laikraštyje "Mūsų Pastogė" Nr.24 
mano dainoms surinktoms Sibire, ir 
mano nuotraukai.

Mes labai džiaugiamės pertvarka 
Lietuvoje, Sąjūdžiu. Tai mūsų atgims
tančios Lietuvos šviesuoliai, kurie 
pradėjo nelengvą kelią į laisvę. Dar 
labai daug sunkumų laukia tame 
kelyje, bet tikime, kad pavyks juos 
visus nugalėti ir atgauti nepriklauso
mybę. Keliasi mūsų tauta. Tik gaila, 
kad dar daug yra žmonių kitaip 
mąstančių.

Įdedu Jums jaunystės nuotrauką iš 
Sibiro, čia mes buvome nelaimingi ir 
kartu laimingi. Trumpai papasakosiu 
kodėl? Nelaimingi, nes ištremti iš 
Tėvynės, toli nuo namų. O laimingi 
todėl, kad likome gyvi. Buvo 1952 
metų pavasaris. Jenisiejaus upe jau 
plaukė ledai. Ant vieno upėje sunešto 
ledų kalno, apie 40 metrų nuo kranto, 
sugalvojome nusifotografuoti. Tuo 
metu viskas buvo ramu. Bet, vos tik 
sulipome į krantą, atplaukė didžiulės 
lytys ir sugriovė tą visą ledų kalną. 
Toje vietoje liko vien vanduo. O ten

Netikėtai ir staiga mirus mano mylimam vyrui

A. A.
JUOZUI PETRONIUI

didžiausią padėką reiškiu mano mielai Petronėlei Stankūnienei, kuri, 
per tas skaudžiausias mano gyvenimo valandas, mane globojo ir daug 
padėjo ruošdama laidotuvių pusryčius. Didelę padėką reiškiu visiems 
apsilankiusiems į koplyčią rožinio maldai, ypatingai Marytei ir Vincui 
Kuliešiams, kurie pristatė giesmę "Lietuva brangi". Ačiū visiems 
paiydėjusiems velionį į amžino poilsio vietą ir už kapinėse gražiai 
sugiedotą atsisveikinimo giesmę, vadovaujant Petronėlei Stankūnie
nei. Taip pat didelis ačiū už gėles, šv. Mišias ir kitas aukas bei 
užuojautas.

Žmona Jadvyga ir duktė Vida su. šeima

- A' "!"‘^Sigef6iaamF?r '

A. A.
STASĘ JUREVIČIENĘ,

vietoje gėlių ant velionės kapo, "Mūsų Pastogei" aukoju 50 dolerių.

Bronė Ropienė

A. A.
STASEI JUREVIČIENEI

mirus, Jos dukrą Janiną, žentą Juozą, anūkus Juozą, Viktorą ir Kristiną 
ir visus artimuosius užjaučiame ir kartu liūdime.

B. Ropienė, K. Ridikienė ir A. Pauliukonienė

Mielam draugui ir senam bičiuliui, dailininkui

VLADUI MEŠKĖNUI

ir jo šeimai, mirus jo motinai, nuoširdžią užuojautą reiškia ir davsinio 
tvirtumo linki

Genovaitė Kazokienė ir vaikai.

A. A.
JUOZO PETRONIO

atminimui, "Mūsų Pastogei" aukoju 60 dolerių.

Žmona Jadvyga Petronienė

LIETUVIU LAIDOJIMO BIURAS

t Funerals of Distinction t
17 RAILWAY PDE., FAIRFIELD, N. S. W. 
Tel.724 5408. Veikia 24 valandas per parą.

kredįtoAd-ja "TALKA'veikia visų naudai... mUwe
..... a 11 1

——"Mūsų Pastogė" Nr.40 1989.10.9 pusi. 7
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IlnformaciJa
AUKOS

MOŠŲ PASTOGEI
"MOŠŲ PASTOGEI” 

AUKOJO

S. Zablockienė 
B. Kaveil 
S. Didžiulis 
J. Alkevičius 
J. Jankienė

W.A.
Vic.
Qld.
N.S.W.
Tasm.

$50
$20
$5
$20
$5

PERTHE
Metinis Lietuvių namų sąjungos 

susirinkimas Saukiamas š. m. lapkričio 
5 dienų. Po pamaldų Lietuvių namuo
se bendri pietūs, o po to - 
susirinkimas. Bus renkama nauja 
valdyba.

Visi tautiečiai kviečiami gausiai 
dalyvauti.

*
Sąjungos valdyba nuoširdžiai dėkoja 

visiems aukojusiems Lietuvių na
mams: Apylinkės valdybai - už 100 
dolerių auką, M. Burneikienei - už 10 
dolerių auką (a.a. Izabelės Kazlaus
kienės prisiminimui).

Didelis ačiū V. Stirbinskiui ir jo 
talkininkams V. Šumskui ir K. 
Buzermanui už žolės pjovimą per visus 
metus Lietuvių namų sklype. V. 
Stirbinskis naudojo nuosavą mašiną 
žolei pjauti ir savo lėšomis pirko 
mašinai degalus.

*
Nario mokestį už 1989/90 metus 

neraginami jau sumokėjo 26 nariai. 
Nario mokestį (5 dolerius) renka 
Sąjungos iždininkas J. Čyžas.

*
Šių metų spalio mėnesio 14 - 15 

dienomis Perthe ruošiama Lietuvių 
Diena.

Lietuvių Dienoje dalyvauti kvie
čiame visus Vakarų Australijoje 
gyvenančius lietuvius ir svečius iš 
kitų valstijų.

Lietuvių Dienos metu atnaujinsime 
senas pažintis ir maloniai pabendrau
sime. Rengėjai

SYDNEJUJE
Spalio 22 dieną (sekmadienį), 2.30 

vai. Lietuvių namuose Bankstowne 
ruošiama

pensininkų popietė
Popietėje visų laukia įdomi progra

ma, kava ir pyragaičiai. įėjimas 3 
doleriai.

Sydnejaus pensininkų valdyba

GEELONGE
Tautos šventės minėjimo metu 

Geelongo Lietuvių namų remontui 
aukojo: po 100 dolerių - V. Leitonas, 
sporto klubas "Vytis", S., T. ir E. 
Šutai, po 50 dolerių - V. Aukštiejus,; 
A. Beniulis, M. Gružauskienė, A. 
Jakubauskas (vyresnysis), Geelongo 
Lietuvių Sąjunga, 30 dolerių -i 
Vytenio Geležinio Vilko kuopa, po 25 
dolerius - R. Skerienė, St. Žukas 
(vyresnysis), po 20 dolerių - M. ir F. 
Andriukoniai, L. Bungarda, 0. Darg- 
vainytė, E. Milkeraitienė, E. ir S. 
Lipčiai, J. Rapkauskas, A. Savickas, 
"Šatrijos Tuntas", K. Starinskas, E. ir 

V. Stuikevičiai, P. Vaičekauskas, G. ir 
S. Valaičiai, č. Volodka, M. Žiogienė, 
14 dolerių - P. Pareckas, po 10 dolerių 
- V. Ališauskas, V. ir M. Bindokai, E. 
Dainutienė, M. Davalga, B. Jankienė, 
A. Jakubauskas (jaunesnysis), S. ir S. 
Karpalavičiai, Juoz. Kvietelaitis, M. 
Kymantas, J. Manikauskas, J. ir P. 
Matulevičiai, A. ir S. Obeliūnai, J. 
Palavikienė, E. Šeikienė, J. Vingrienė, 
A. Volkienė, L. Volodka, J. Zonius, po 
8 dolerius - V. Čerakavičius, J. 
Venckus, po 5 - D. Baltutienė, A. 
Jančiauskienė, A. Kisielienė, J. Mede
lis, M. Sodaitienė, A. Žvirblis, 4 
dolerius - I. Norvidienė.

50 dolerių auką Lietuvai aukojo Oi 
ir A. Gvildžiai.

Nuoširdus ačiū visiems aukotojams 
ir rinkėjui.

Aukos Geelongo Apylinkės lietuvių 
namams, Lietuvai, rinkti nebaigtos, 
laukiame aukotojų.

Geelongo Apylinkės valdyba

Klubo
Pirmadieniais
Antradieniais
Trečiadieniais

SYDNEJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN. Tel. 7081414 H

SMORGASBORD 
TREČIADIENIAIS nuo 6 iki 8 vai. p.p. 
ŠEŠTADIENIAIS nuo 1 iki 3 vai, p.p._____________ :

darbo valandos:

5 v. v. - 10.30 v. v.
Įdubas uždarytas

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. - iv. nakties. 
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.

■ ; :: 
RUOŠKITE ŠEIMYNINIUS PARENGIMUS LIETUVIŲ NAMUOSE. 
PAREMSITE LIETUVIŲ KLUBĄ IR SUTAUPYSITE SAU DAUG 
DARBO BEI RŪPESČIŲ. KAINOS VISIEMS PRIEINAMOS. 
TEIRAUKITĖS KLUBO RAŠTINĖJE.

MELBOURNE
Melbourno Socialinės Globos Moterų Draugijos valdyba pranešiu kad šių 

metų spalio mėnesio 15 dieną (sekmadienis), 2.30 vai. po pietų Lietuvių namų 
moterų seklyčioje rengiama

P OPIETĖ
Leonas Baltrūnas praves pašnekesį ir praktiškai parodys atsipalaidavimo 

bei fizinio atsigaivinimo pratimus. Taip pat tikimės išgirsti naujienų iš 
Lietuvos, kur mūsų sporto veteranas neseniai viešėjo.

Pabaigoje bus vaišės kava ir pyragais.
Kviečiame visas draugijos nares, rėmėjas ir prijaučiančias apsilankyti ir 

įdomiai praleisti sekmadienio popietę.
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Mes galime pigiausiomis kainomis parūpinti kelionės bilietus į Vilnių 
ir visus miestus Lietuvoje, Sovietų Sąjungoje ir Lenkijoje.

Pilnas aptarnavimas kelionių bilietais, ekskursijomis, iškvietimais 
ir vizomis.

Sovietų Sąjunga ten ir atgal nuo $1599.
Patarnaujame siunčiant siuntinius į Lietuvą, Sovietų Sąjungą 

ir Lenkiją.
Kainoraštis pagal pareikalavimą.

Mūsų įstaigos Adelaidėje, Melbourne, Sydnejuje ir Brisbanėje.

MELBOURNE, 311 LATROBE ST. TEL. 670 9454 
SYDNEY 647GEORGE ST. TEL. 211 6855 
ADELAIDE, 18 WAYMOUTH ST. TEL. 231 4882 
BRISBANE 144 ADELAIDE STREET, TEL. 2299716
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