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VYKSTA IEŠKOTI LIUDININKŲ 
Į SOVIETŲ SĄJUNGĄ

Sydnejaus dienraščio "The Daily 
Telegraph" spalio 7 dienos laidoje 
pasirodė žinia, kad federalinės val
džios "Special Investigation Unit", 
nežiūrint aštrios gyventojų ir politi
nių partijų vadų opinijos prieš šią 
akciją, toliau tęsia savo veiklą.

Artimiausiu laiku iš Australijos į 
Sovietų Sąjungą žada vykti trys 
"Special Investigation Unit" tarnau
tojų grupės ir apklaus virš dviejų 
šimtų liudininkų. Ši grupė i Sovietų 
Sąjungą vežasi keturiasdešimt keturių 
tariamų karo nusikaltėlių pavardes ir 
jų bylas.

SIU lyderis Q.C. Bob Greenwood

VADOVŲ SUSITIKIMAS
Užsienio spaudos agentūros patei

kia papildomų informacijų apie M. 
Gorbačiovo susitikimą su dabartiniais 
Pabaltijo kraštų vadovais. Susitikimo 
metu M. Gorbačiovas savo pašneko- jev. Pokalbio metu, kaip pažymėjo 
vams pabrėžė tris esminius sovietų estų kompartijos lyderis Vaino Vaijas, 
kompartijos nustatytos politikos na- M. Gorbačiovas pabrėžęs, kad jis ir
cionaliniais klausimais reikalavimus: 
apsaugoti respublikų federacijos vie
nybę, federaciją paremiant naujais 
pagrindais ir užtikrinant į federaciją 
įeinančių respublikų suverenitetą. 
Antra, sovietų kompartija yra griež
tai priešinga partijos susiskaldymui, 
taigi, tuo pačiu ir atskirų respublikų 
kompartijų atsiskyrimui nuo Maskvos, 
kaip to siekia Pabaltijo kraštų 
kompartijos. Trečia, M. Gorbačiovas 
pabrėžė visų sovietinių piliečių 
politinę, kultūrinę, ekonominę ir 
socialinę lygybę, pažymėdamas, jog 
yra nepriimtini tų teisių pažeidimai. 
Saudos agentūros rašo, kad M. 
Gorbačiovas pritaręs pabaltiečių sie
kiams atkurti Pabaltijo kraštų ekono
minę autonomiją ir sudaryti pabaltie
čių "bendrąją rinką". Pabaltiečių 
komunistų vadovai, iš savo pusės, 
išreiškė pasipiktinimą dėl sovietų 
kompartijos centro komiteto pareiški
mo Pabaltijo kraštų klausimu, pažy 
mėdami, jog pareiškime iškeltos 
mintys ir panaudoti žodžiai yra 
nepriimtini. M. Gorbačiovas pripaži
nęs, kad centro komiteto pareiškimas 
buvo vienašališkas ir jame išreikštos 
mintys ginčytinos. M. Gorbačiovas 
pridūręs, kad pareiškimas lieka vien 
tik pareiškimu ir Pabaltijo kraštų 
kompartijos gali toliau žengti pradė
tuoju keliu. Spaudos agentūros atkrei
pia dėmesį, kad, nepaisant M. Gorba
čiovo įspėjimų dėl kompartijos susi
skaldymo pavojų, Lietuvos ir kitų 
Pabaltijo kraštų komunistų partijos 
yra pasiryžusios dar šiais metais 
apsvarstyti naujus statutus, pagal 
kuriuos jos pasiskelbtų nepriklauso
momis partijomis. Jei Lietuvos kom
partija nepasiryš atsipalaiduoti nuo 
Maskvos, pažymėjo vienas Persitvar
kymo Sąjūdžio atstovas Vilniuje, per 
vasario mėnesio rinkimus ji patirs 

teigia, kad tos trys grupės lankys 
vakarinę Sovietų Sąjungos dalį, tačiau 
pareikšti spaudai apie tos grupės 
veiklos detales atsisakė. Spėjama, jog 
Australijos ministras pirmininkas Bob 
Hawke, žaliųjų organizacijai pažadė
jus didelių nuolaidų, jo rinkiminė 
padėtis yra pagerėjus, todėl neboda
mas prarasti perdaug balsų, ministras 
pirmininkas neslepia, kad tariamų 
karo nusikaltėlių medžioklė tęsiama.

Reikia manyti, kad netolimoje 
ateityje patirsime,kiek sėkmingi bus 
Sovietų Sąjungoje sufabrikuotų liudi
ninkų parodymai.

visišką pralaimėjimą.
Vadovų susitikime taip pat dalyva

vo du sovietų kompartijos politinio 
biuro nariai - R azumovski ir Medved- 

sovietų kompartijos politinis biuras 
remia trijų Pabaltijo kraštų visišką 
ekonominę nepriklausomybę, tačiau 
reikalavo, kad jie atsiribotų nuo 
Pabaltijo liaudies frontų reikalavimų, 
kad būtų atkurta Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos nepriklausomybė. Pokalbyje 
buvo svarstomos didesnės autonomijos 
suteikimas Pabaltijo kraštams. M. 
Gorbačiovas sutikęs su mintimi, rašo 
spaudos agentūros, kad privalo būti 
praplėstos respublikų politinės teisės. 
Yra atėjęs laikas, pasakęs M. Gorba
čiovas, kad žmonės suprastų naują 
federacijos sąvokos prasmę. Estas V. 
Valjas pasakęs M. Gorbačiovui, kad 
trijų Pabaltijo kraštų ekonominė 
nepriklausomybė būtinai reiškia ir 
didesnę politinę autonomiją.

Spauda pakartoja ir Algirdo Bra
zausko pasisakymus, interviu metu 
duotus dienraščiui "Izvestijos". Ten 
jis, tarp kita ko, pareiškęs, kad, jei iš 
vienos pusės nėra klausimo apie ryšių 
su Maskva nutraukimą, tai iš kitos 
pusės negalima neatsižvelgti į šimtų 
tūkstančių žmonių Lietuvoje reiškia
mą troškimą išsikovoti didesnę auto
nomiją. Spaudos agentūros šia proga 
priminė, kad Algirdas Brazauskas 
neseniai amerikiečių dienraščiui 
"New York Times" duotame interviu 
pasakė, kad Lietuvos komunistų 
partija remia krašto laisvės ir 
nepriklausomybės siekius.

Užsienio spauda praneša, kad 
šiomis dienomis Panevėžyje posėdžia
vęs Estijos ir Latvijos Liaudies Frontų 
ir Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio 
atstovai, paragino savo kraštų vy
riausybes ir Aukščiausias Tarybas dar 
iki šių metų pabaigos paskelbti ir 
patvirtinti reikiamus potvarkius dėl 
Pabaltijo kraštų "Bendrosios rinkos"

V. Majoro "Palangos Juzė" kviečia į M. Valančiaus memorialinį muziejų 
Nasrėnuose.

sudarymo, kad ši "Bendroji rinka" 
galėtų pradėti veikti jau 1993 metais. 
Pabaltijo kraštų liaudies sąjūdžiai, 
kaip rašo užsienio spauda, ypatingu 
būdu paragino atatinkamas vyriausy

OKUPUOTOJE
Lietuvi ai

Per tris tūkstančius vaikinų iš 
Lietuvos buvo Afganistane. Jie išgy
veno akistatas su mirtimi, nors ėjo 
tenai iš valstybės, pasiskelbusios 
taikos visame pasaulyje garantu. 
Vasarą, per Lietuvos jaunuolių suva
žiavimą, delegatai vienbalsiai kreipėsi 
į vyriausybę, kad būtų išreikalautas 
žuvusiųjų Afganistane sąrašas, kurį

Vi etna mi eči ai

Vietnamo piliečiai Klaipėdos gat
vėse jau ne naujiena: jie mokosi, kelia 
kvalifikaciją Vakarų laivų remonto 
įmonėje bei "Baltijos” laivų statyklo
je. Vien pirmoje paminėtoje įmonėje 
šiandien yra 159 vietnamiečiai. Klai
pėdos laikraštyje rašoma ne apie tai, 
kaip mokosi laivų remonto Vietnamo 
respublikos piliečiai, o apie jų 
spekuliaciją. Kai kurie vietnamiečiai 
įsigudrino gauti fiktyvius pažymėji
mus, atleidžiančius nuo darbo, o patys 
prekiauja turguje. Drąsesni laisvai 
važinėja po Klaipėdos rajoną, nukan
ka į Kretingą, Palangą, Gargždus,

bes ir Aukščiausias Tarybas artimiau
siu laiku sudaryti sąlygas glaudesniam 
prekybiniam ir ekonominiam bendra
darbiavimui tarp trijų Pabaltijo kraš
tų.

LIETUVOJE
Af gani st. an e

atsisakė pateikti respublikos karinis 
komisariatas. Vėl - tyla. Tada 
Afganistano karo dalyvių sąjunga 
ėmėsi savo iniciatyvos. Ėmėsi neabe
jodami, jog šį sąrašą turi žinoti visi. 
Rugsėjo 22 dienos "Komjaunimo 
Tiesoje" pirmąkart paskelbtos 87 
Lietuvos jaunuolių, žuvusių Afganis
tane, pavardės.

K1 aipėdoje

Kauną, Vilnių, o poilsio dienomis 
skrenda į Rygą, Maskvą ir atgal. Visos 
šios kelionės vykdomos nelegaliai, nes 
pagal taisykles, norint išvykti į kitus 
miestus ir rajonus, reikia įforminti 
vizą. Vietnamo piliečiai siunčia siun
tinius namo. Juose - net aliuminio 
dubenys, virduliai, indai, kiti namų 
ūkio reikmenys, o mainais gauna 
siuntinius su prekėmis spekuliuoti 
mūsų turguje. Štai kokie prekybos 
mainai arba kontrabanda - vadinkite, 
kaip patinka. Tačiau didelių apriboji
mų siųsti prekes siuntiniuose jie, kaip 
užsienio piliečiai, neturi.
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ATLANTO ŽEMYNO PALIKUONYS
Senovės graikų filosofas, rašytojas 

Platonas savo dviejuose veikaluose 
aparašė katastrofą, sunaikinusią At
lanto žemyną. Senovės raštuose šis 
žemynas vadinamas Atlantida. Žmo
nės nepaliovė domėtis Atlantu. Sako
ma, kad apie Atlanto žemyną ir 
katastrofą visame pasaulyje yra 
parašyta 25,000 knygų ir šimtai 
straipsnių.

Šiais laikais, stipriai išsivysčiusios 
technologijos pagalba, yra ištirta: 
didžiulis Atlanto žemynas tikrai yra 
paskendęs Atlanto vandenyne. Pran 
cūzas prof. Paul Le Cour ištyrė jūros 
dugną ir nustatė, kad Atlanto 
žemynas buvo palei šiaurės ir pietų 
Amerikos žemynus vakaruose ir palei 
Europos ir Afrikos žemynus rytuose. 
Manoma, kad Atlanto žemynas susi
dėjo iš trijų didelių salų, septynių 
mažų bei daugelio mažyčių salelių. 
Atlanto salynui priklausiusios salos: 
Canarų ir Azorų pietuose bei Helgo
land šiaurėje liko nepaskendusios po 
katastrofos. Atlantu susidomėjusių 
mokslininkų nuomone, Atlantas buvo 
labai turtingas kraštas. Pietuose 
klimatas buvo švelnus ir javų derlių 
nuimdavo du kartus per * metus. 
Spėliojama, kad atlantiečių, gyvenu
sių Atlanto žemyne galėjo būti 64 
milijonai. Tačiau iš (vairių išlikusių 
archaiškų raštų ir užtinkamų archeo
loginių iškasenų yra aišku, kad didelės 
grupės atlantiečių prieš katastrofą 
buvo įsikūrusios įvairiose šiaurės 
Europos vietovėse, galbūt net Persijos 
lygumose, šiaurės Afrikoje ir abiejų 
Amerikų žemynuose, ypačiai pietų. 
Jie visur paskleidė savo kultūrą ir 
civilizaciją.

Maždaug 2.000 metų prieš Kristų, 
dangaus kūnas nukrito į Atlanto 
žemyną toje vietoje, kuri buvo netoli 
sąsmaukos tarp šiaurės ir pietų 
Amerikų žemynų.

Austrų geologas Otto H. Much savo 
įdomiai parašytam veikale "Atlantis, 

die Welt vor der Sintflut" sukaupė 
astronominę datą iš išlikusių archaiš
kų dokumentų, randamų Azijoje, 
Indijoje ir pietų Amerikoje. Geologas 
Much teigia, kad katastrofa įvyko 
8496 m. prieš Kr., birželio 4 d., 8 vai. 
vakare.

Senovės amerikiečiai po dviejų 
metų nuo tos datos pradėjo skaičiuoti 
metus iš naujo. Padavimuose sakoma, 
kad po katastrofos prasidėjo trečias 
pasaulio istorijos tarpsnis. Taigi, 
Atlanto katastrofa įvyko priėš 4,000 
metų. Geologas Much sako, kad 
dangaus kūnas, nukritęs į Atlanto 
žemyną, maždaug, aštuonių kilometrų 
diametro, bet mūsų planetai smūgis 
buvo katastrofiškas. Dangaus kūnas, 
krisdamas išvystė nepaprastą greitį. 
Jo karštis siekė 20,000 laipsnių. Kai 
nukritęs ant žemės sprogo, tai 
gabalai, svertą po 500 milijonų tonų, 
iškilo į viršų ir vėl krito į žemę.

Geologo Much nuomone, smūgis 
mūsų planetai buvo toks baisus, tarsi 
15-ka tūkstančių hidrogeno bombų 
būtų sprogusios. Vandenyne kilo 
baisios audros ir bangos užliejo 
Atlanto kraštą. Žemės ašigaliai 
pakrypo taip, kad Sibiras prie šiaurės 
ašigalio priartėjo trim tūkstančiais 
kilometrų. Nuo 1901 metų Sibire 
randami mamutų griaučiai patvirtina, 
kad jie žuvo staiga. Jų burnose dar 
likusi žolė su gėlėmis. Tai reiškia, kad 
jų žuvimo metu Sibire buvo šiltas 
klimatas.

Po dangaus kūno nukritimo, visame 
pasaulyje buvo liūtys. Sibire lijo šešias 
dienas ir šešias naktis. Viskas 
paskendo purve, kuris šaltyje pavirto į 
ledą. Viską padengė sniegas.

Atlanto žemyno paskendimas buvo 
katastrofiškas gyventojams, gyvenu 
siems gretimuose žemynuose. Atsira
do badmetis. Tie atlantiečiai, kurie 
buvo įsikūrę Europos šiaurėje, suteikė 
daug genčių, maždaug 1160 m. pr. 
Kr., o gal net kiek anksčiau, pradėjo

Atlantiečių karių atvaizdai išraižyti Egipto Medinet H abu šventovės sienoje.
veržtis į pietus. Jie užėmė visą 
Graikiją, bet Atėnai ir Atiką atsigynė. 
Jie užėmė Kretos ir Kipro salas, 
įsitvirtino Mažojoje Azijoje ir puolė 
Egiptą iš jūros ir iš žemyno. 
Egiptiečiai juos atmušė.

Senovės graikų raštuose baltai 
buvo vadinami hyperborėjais - šiau
riečiais. Pasulinio masto istorikai savo 
veikaluose apie Atlantą baltus vadina 
"baltais kilmingaisiais atlantiečiais" 
(white lords of Atlantis).

Egipto faraonas Ramzis III savo 
raštininkams liepė užrašyti Atlanto 
žuvimą ir šiauriečių - atlantiečių 
veržimąsi į pietus, nes šiaurėje buvo 
badmetis. Užrašai yra išlikę išraižyti 
šventovės Medinet Habū sienose. 
Nurodoma, kad šiauriečiai veržėsi į 
pietus iš šiaurės kraštų, kurie randasi, 
pagal egiptiečių anuometinį matavi
mą, devintame puslankyje. Dabar mes 
žinom, kad tai reiškė žemyno 52 57. 
laipsnių zonoje. Patikrinus žemėlapy-’-, 
je matom, kad nurodytoje zonoje 
randama Lietuva, Latvija, pietų 
Švedija, Danija ir šiaurės Vokietija.

Šventovės Medinet Habū sienoje 
yra išrėžti du paveikslai, vaizduoją 

šiauriečius - atlantiečlus. Viename 
vyras ir moteris. Kitame du kariai su 
ginklais ir šalmais, kuriuos puošia 
sparnai, o gal ragai. Jų rankose 
apvalūs skydai. Mokslininkai sako, kad 
tokie patys šalmai ir skydai būvi rasti 
pietų Švedijoje ir šiaurės Vokietijoje. 
Egiptiečių įraše pažymėta, kad At
lanto krašte ant aukštos kalvos buvo 
jų religijos šventovė. Danas, pastorius 
Juergen Spantuh, tyrinėjęs jūros 
dugną Šiaurės jūroje, iš egiptiečių 
aprašymo atpažino kalvą, suirusius 
šventovės pastatus ir gerai išgrįstas 
gatves.

Šiek tiek anksčiau, prieš atlantie- 
čiams veržiantis į Egiptą, baltaodžiai, 
geltonplaukiai žmonės, vadinę save 
arijais, įsiveržė į šiaurės Indiją ir ten 
sukūrė aukštą kultūrą, paliko savo 
kalbą - sanskritą. > .

Istorinių faktų šviesoje mes, lietu
viai, sužinom .kaskart daugiau apie 

: savtk kilmę, t&opžčiųrir apie savo 
kalbą. Visa tai rodo, kad mūsų tauta ir 
mūsų kalba siekia ne kelis tūkstan
čius. bet dešimtis tūkstančių metų.

Agnė Lukšytė

Istorikas Rokas Tracevskis
PIRMIEJI ĮSPŪDŽIAI AUSTRALIJOJE

Prieš vykstant iš Vilniaus į Austra
liją, nemaloni staigmena buvo tai. kad 
už bilietus nuo Singapūro iki Sydne- 
jaus reikia mokėti jau doleriais. 
Atvykus, pirmiausiai nustebino šiltos 
dienos ir gerokai šaltesnės naktys. 
Didžiulį įspūdį paliko ir tai, kad, 
pasirodo, Australijoje, kaip ir Afrikoje 
yra sava safari, kur gali automobiliu 
važinėtis ir neišlipdamas stebėti 
liūtus, lokius ir tigrus. Visa kita jau 
tarytum teko ir Lietuvoje girdėti, bet 
atvykus pamatėme iš arti ir savomis 
akimis.

Australuose imponuoja jų linksmu
mas ir laisvumas. Gražu, kad net visai 
senutėlė italė laisvai gali nueiti baran 
ir išgerti vyno stiklą, kur nepiketuoja 
blaivybės draugijos nariai. Lietuvoje, 
tiesa, žmonės daug labiau "surūgę", 
bet gal bepigu šypsotis ir juoktis 
australams, gyvenantiems laisvėje.

Kultūros, humanitarinio išsilavini
mo požiūriu Australijoje, kaip grei
čiausiai ir daugelyje kitų demokrati
nių kraštų, man regis, reikalai daug 
prastesni. Atvykusiam iš Lietuvos, 
australai pasirodė nepaprastai inf an
tilūs. Atrodo, kad australai savo 
sąmonėje teturi tik keletą programų 
skirtų žaisti pokerio mašinomis ir. 
geriausiu atveju, pasidomėti ką Šiuo 
metu Amerikoje veikia Zsa Zsa. 
Televizijos žiūrovams perduodamos 
banalios komedijos, o jų metu dar ir 
ženklas, kad jau reikia juoktis... 
Kalbant per televiziją, kažkodėl 
tarytum būtina juokingai maivytis, kai 
"Mūsų Pastogė" Nr.41 1989.10.16 

tuo tarpu Lietuvoje nėra svarbu kaip 
tu kalbi, bet apie ką. Televizijos 
laidos gana provincialios, terodančios 
tik "savo kiemo" problemas.

Kultūros atžvilgiu Australijos lie
tuviai, mano nuomone, yra daug 
pranašesni už australus. Peršasi išva
da, jog taip yra todėl, kad jie atvykę iš 
senos kultūros krašto, turi didesnę ir 
gilesnę gyvenimo patirtį, nei austra
lai. Skirtingai nuo senųjų australų, 
lietuviai dvasiškai susiję su Europa, 
senąja pasaulio kultūra ir dvasia. Teko 
pabuvoti gražioje Tautos šventėje 
Sydnejaus lietuvių namuose. Jame 
sutikti lietuviai skleidė svetingą 
šilumą ir dėmesį. Lietuvių klubai tiek 
Sydnejuje, tiek Kanberoje modernūs ir 
kartu labai lietuviški.

Džiugu, kad Australijos lietuvių 
laikraščiai, iš Lietuvoje leidžiamos 
spaudos, persispausdina informaciją 
apie Baltijos tautų rezistenciją. 
Tačiau informacija toli gražu nėra 
pilna, nepakankamai akcentuojama 
tai, kad Baltijos valstybių tarptautinis 
statutas yra visiškai kitoks, nei kitų 
sovietinių respublikų. Malonu buvo 
patirti tai, kad apie Lietuvą yra 
girdėję ir jos kovai simpatizuoja ABC 
televizijos stoties, kurioje teko lanky 
tis, darbuotojai, banko tarnautojai ir 
net parduotuvėje sutikti ten dirbantys 
arabai. Tiesa, atvykėliai iš Samoa 
buvo įsitikinę, kad Lietuva yra... 
Anglijoje.

Lietuvoje, nepaisant azijatiškos 
priespaudos, intelektualinis gyveni- 

pusi. 2 ........ ——

Straipsnio autorius istorikas Kokas 
Tracevskis su motina, apsilankymo 
metu "Mūsų Pastogės" redakcijoje.
mas toii pažengė nuo stipriai progre
savusios, bet dar likusios valstietiška 
šalimi, prieškario Lietuvos. Bolševiki
nė priespauda daugelį žmonių tik 
užgrūdino, ir jie tapo pranašesniais 
už, šiltadaržio sąlygomis išaugusius, 
vakariečius savo gyvenimiška patirti
mi. Tik okupuotoje Lietuvoje subren
dę žmonės galėjo pakelti tautą į kovą 
prieš raudonąją negandą. Dėl gyveni
miškos patirties netapatumo yra ir 
tam tikrų reiškinių vertinimo skirtu
mų. Tuo pačiu norėčiau pasakyti, kad 
filmas "Riešutų duona" yra meninis 
filmas, savo stilistika susišaukiantis su 
Felinio kūryba, filmas pilnas saviiro- 
nijos ir liaudiško humoro, kurį suprasti 
negyvenusiam pokarinėje Lietuvoje 
gal ir sunku. O, beje, kultūriniu 
požiūriu ne visai raštingas Australijos 
žiūrovas, per TV šiaip jau maitinamas 
trečiarūšiu kino šlamštu. Filmas iš 
garsiojo serialo apie James Hondą man 
buvo įdomus tik tuo, kad viename iš jo 

serijų epizodinį vaidmenį vaidina BBC 
radijo rock laidų Sovietų Sąjungai 
vedėjas.

Kalbant apie išeivijos nuopelnus 
Lietuvai, reikia pasakyti, jie yra 
dideli. Mano nuomone, svarbiausias iš 
jų - tebesitęsianti laisvojo pasaulio 
valstybių nepripažinimo politika dėl 
;Baltijos šalių aneksijos. Didele išeivi
jos įtakos dalimi, Rusijos "caras” 
negali pasiųsti savo "kazokų" kastu
vėliais kapoti galvas Vilniaus Kated
ros aikštėje, kaip tai, abejingo 
pasaulio akivaizdoje, buvo padaryta 
Gruzijoje (o koks triukšmas būtų 
kilęs, jeigu taip būtų buvę padaryta... 
Pietų Afrikos Respublikoje!). Jeigu 
panašūs įvykiai pasikartotų Lietuvo
je, jie susilauktų stipresnės laisvojo 
pasaulio reakcijos, šiuo metu gal pati 
svarbiausia lietuvių išeivijos funkcija 
- garsinti Lietuvos bylą, kam neabe
jotinai pasitarnavo ir Australijos 
lietuvių demonstracijos Juodojo Kas
pino dieną. Teko su apgailestavimu 
pastebėti, kad Australijos lietuviai 
menkai žino Sąjūdžio spaudą, kaip 
"Atgimimas", "Kauno Aidas", "Ma
žoji Lietuva" ir kitą, kuri, be 
abejonės, yra daug solidesnė už čia 
taip populiarų "Gimtąjį Kraštą", 
kuris, tiesa, padarė didelę pažangą. 
Byrant geležinei uždangai, prievarta 
suskaldyta tauta Lietuvoje ir išeivijo
je vėl turi tapti viena ir nedaloma 
visuma mūšiuose prieš sovietų impe
rializmą ir kovoje už lietuvybę. 
Vardan tos Lietuvos vienybė težydi.
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ŠALPA TREMTINIAMS
Melbourne, Lietuvių Katalikų ir 

Socialinės Globos 'Moterų draugijų 
narės jau nuo Šių metų,pradžios ėmė 
rūpintis vargstančių Lietuvos tremti
nių šelpimu. Kai kurios moterys 
savomis lėšomis pasiuntė eilę siunti
nių ir pinigų perturistus, lankančius 
gimines Lietuvoje. . A LB Melbourne 
Apylinkės valdytos iniciatyva buvo 
sušauktas moterų posėdis ir iš abiejų 
organizacijų išrinktas atskiras komi
tetas Lietuvos treintiniams šelpti:

Emilija Šeikienė - pirmininkė, tel. 
277 1478,

Halina Statkuvienė - pirmininkė, 
tel. 819 1434,

Aldona Vyšniauskienė - sekreto
rė, tel. 467 4945,

Vera Morkūnienė - iždininkė, tel. 
523 5957,

Eugenija Mackevičienė - narė, tel. 
560 6187,

Meilutė Eimutienė - narė, tel. 807 
8223.

Prasivėrus geležinei uždangai, iš 
Lietuvos girdisi daug pagalbos šauks
mų. Ypač skaudu, kuomet iš Sibiro 
grįžę tremtiniai negali susirasti nei 
buto, nei darbo. Kai kurie yra 
priversti vėl grįžti į svetimuosius 
tolius, kur jie daugelį metų vergavo, 
bet kur jau susilipdė pastogę ir kur 
gali šiek tiek užsidirbti duonai 
kasdieninei. Tie, kurie nesurado 
tėvynėje jokių giminių, . bet ryžosi 
pasilikti bet kokiomis sąlygomis, 
dažnai vėl gyvena skurde, maitinda

Europos Lietuvių dienose Vakarų Vokietijoe susitikus. Iš kairės: 
Vasario 16 - sios gimnazijos direktorius A. Šmitas, PLB valdybos 
pirmininkas prof. V. Bieliauskas ir Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio 
pirmininkas prof. V. Landsbergis.

DEL VEJŲ IR ARTĖJANČIŲ
AUDRŲ

Bevartydamas Australijos lietuvių 
spaudos puslapius labai dažnai pama
tau dramatiškas antraštes. Tada 
prisiverčiu paskaityti kas ten toliau 
rašoma ir randu, kad Sovietų Sąjungo
je nebegerai: komunizmas merdi, 
partija braška, imperija skyla, likvi
duojasi ir neišvengiamai skirstosi į 
nepriklausomas valstybes. Mes lietu
viai, tremtiniai svetimuose kraštuose, 
turime džiūgaudami tik "tinkamai 
pasiruošti", ir viskas bus gerai. (Vis 
dar bandau įskaityti tarp eilučių ar 
rašinio pabaigoje rasti, ką iš tiesų mes 
turime daryti, kad "tinkamai pasiruo
šus").

Jei pasikeitimai, nauji vėjai Sovietų 
Sąjungoje nebūtų tokie dideli ir 
svarbūs visai Rytų Europai, o gal ir 
likusiam pasauliui,, tai galėčiau su 
šypsena ir be susierzinimo versti 
laikraščio puslapį, žiūrėdamas toliau 
af kas iš pažįstamų nenumirė, tačiau 
mintis, kad čia po tokia dramatiška 
antrašte buvo parašyta tiems, kurie 
tik savus laikraščius teskaito ir savais 
autoritetais remiasi, sukelia norą 

miesi likučiais. Per Apylinkės valdybą 
gavę sąrašą 90 - ties vargstančių 
tremtinių, Melbourno moterų organi
zacijos ir naujasis jų komitetas jau 
spėjo pasiųsti apie 38 siuntinius, 
maždaug 4000 dolerių vertės. Paskli
dus žinioms apie šį kilnų komiteto 
darbą, pradėjo rinktis talkininkai. 
Lietuvos Laisvės Lygos atstovai per 
N. Šalkūnienę paaukojo 400 dolerių. 
M. Prašmutienės svečiai, vietoje 
dovanų jos gimtadienio proga, soleni- 
zantės prašomi, suaukojo 250 dolerių 
komitetui Lietuvos tremtiniams šelp
ti. Moterys tikisi susilaukti ir daugiau 
aukų iš organizacijų bei iš dosnių 
asmenų iš visos Australijos. Aukas 
priima komiteto narės arba jas galima 
siųsti: Lietuvos Tremtiniams Šelpti 
komitetas, 44 Errol Street, North 
Melbourne, Vic. 3051.

Aukas taip pat galima siųsti ir 
"Talkos" sąskaiton, Lietuvos Tremti
niams šelpti komitetui tuo pačiu 
adresu. Komitetas taip pat priima 
rūbus bei maisto gaminius, tačiau 
tinka jie ar ne, reikia iš anksto 
susitarti su komiteto narėmis. Siunti
niai, pagalbos reikalingiems tremti
niams, bus siunčiami tiesiogiai. Visa 
kita parama bus teikiama per "Trem
tinio" klubą Kaune.

Linkime daug sėkmės šiai garbingai 
organizacijai!

Kęstutis Lynikas
ALB Melb. Apylinkės valdybos 

vicepirmininkas

maištauti ir nesutikti.
Visiems malonu pasvajoti, pasi

džiaugti tėvynainių laime. Nemažiau 
smagu susidaryti savo nuomonę ir 
draugų tarpe papolitikuoti. Tačiau, 
kai nuomonė jau sudaryta ir politinė 
linija jau nutiesta, prapuola sportiškas 
pasitenkinimas, besiginčijant su drau
gais, prapuola malonumas spėlioti ar 
pramatyti ateitį. Žalos gal ir nėra, kai 
ginčijamės draugų tarpe, tačiau kai 
kalbame tiems, kuriems savi laikraš
čiai yra beveik visa "evangelija", tai 
nepagrįstos svajonės, troškimai, pra
našystės ir maldos eina pro šalį, o ged 
ir žalingos.

Mums reikia žinoti kas dedasi 
Sovietų Sąjungoje, ypač Lietuvoje. 
Ką galvoja pasaulio vadai, politikai ir 
ateities "spėjėjai", todėl šalta ir 
nuosaiki, arčiausia teisybei infor
macija labai praverstų atspausdinta ir 
sava lietuviška kalba.

Atrodo, kad tikrai rusų imperija 
braška. Tačiau gal dar per anksti 
džiūgauti, jog ji jau tikrai griūva. 
Imperijos taip greitai nesubyra, ypa

tingai kai to "subyrėjimo" dar nenori 
Vakarų ekonominiai milžinai, ir 
priešingai, stengiasi šią katastrofą 
atitolinti.

Aš viliuosi, kad mūsų Atgimimo ir 
partijos vadeli turi galimybių visapu
siškai įvertinti politinę padėtį, rea
liai suderindami su savais troškimais ir 
siekiais, pasverti Vakarų valstybių 
pozicijas ir jų politinius siekius, 
nujausti geriausius kelius savo krašto 
gerovei siekti, o taip pat ir pramatyti 
geriausius sąjungininkus tokios nepri

TALENTŲ DOVANA TAUTOS 
ŠVENTEI

Adelaidės ateitininkai kasmet Tau
tos šventės išvakarėse suruošia jauni
mo talentų pasirodymą. Elena Var
nienė sutelkia Lietuvių mokyklos 
mokinius ir jaunimo organizacijų 
narius, darželio mažylius gan ilgai 
šventinei programai. Nors Sesė ir 
pasiskundžia, kad kas metai darosi vis 
sunkiau surasti noriai dalyvaujančius 
tokiuose renginiuose, visgi žiūrovai 
gauna daug malonumo stebėti mažųjų 
menininkų sielos pasaulį.

Iš tiesų, žiūrovai turėtų suprasti, 
kad dalį jauniesiems reiškiamo įverti
nimo, be abejonės, reikėtų skirti ir 
tėvams, kadangi jie taip pat rūpinasi 
savo vaikuose slypinčiu pradžiapatiš- 
kumu. Juk vaikams reikia nupirkti 
smuikus, gitaras, pianinus... juk reikia 
rasti ir vežti pas mokytojus... juk 
reikia šeimoje skirti laiko ir dėmesio 
vaiko talentų skatinimui ir pažangai. 
Vadinasi, šeima turi atsidėti ir 
aukštesniojo gyvenimo meno vertini
mui. Kai pasidžiaugiau ilga programa 
ir jos įvairumu, mano koncerto 
kaimynas liūdnai palingavo galva. Jis 
sakė, kad prieš trisdešimt metų 
jaunimo talentų pasirodymui reikėjo 
dviejų dienų: vienos - Tautos šventės 
išvakarėse, kitos - Tautos šventės 
minėjimo programoje.

Todėl pagrinde, tenka džiaugtis ir 
girtis pačiais jaunuoliais ir jaunučiais, 
kad patys džiaugiasi savo kūrybinėmis 
galiomis, jas tobulina ir nori su kitais 
pasidalinti. Ar žiūrovai supranta, kad 
apsilankydami tokiuose " Žėros vaka
ruose" jie tampa laiko staklėmis, 
padedančiomis austi tolimesnį lietu
viškos kultūros audeklą išeivijos 
likime...?

Todėl, žiūrėjome, mąstėme ir ploji
mais drąsinome mažuosius deklamato
rius - Viliją Sabeckytę, Andrių 
Verbylą, Laimą Kubiliūtę, Darių 
Kubilių ir Aldoną Pretty; šokėjas, 
deklamatores, pianistes - Audrą ir 
Liną Verbylaites; smuiku, pianinu ir 
deklamacija pasirodžiusį Ben, Co
lleen, Nelly ir Mark Leonavičių 
ansamblį, kuriame ypatingai pasiti
kintis, skambinant M. Clementi "So
natą", Op. 36, Nr.l ir Betchoveno 
"Dėl Elizos", buvo Mark. Žiūrovų jau 
seniai pamiltas Jonukas Aleksandras 
Pocius muzikoje jau pastebimai kopia į 
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klausomos valstybės su sostine Vil
niumi ir 1920 - jų metų sienomis. 
Todėl mintys, kad Lietuva prekiaus su 
Vakarų Europa, kur dunkso kalnai 
sūrio, riogso stirtos geltono sviesto ir 
visokiausios mėsos, kažkaip netelpa 
galvoje.

Realiai mastydamas, nenorėčiau 
džiaugtis mintimis, kad M. Gorbačio
vui nepasiseks. Gal būtų geriau, jeigu 
tie, kurių maldos eina aukštyn, 
prašytų pagalbos, kad jam pavyktų.

A. Kantvilas

Jonus. Puikiai valdydamas pianiną V. 
A. Mozarto "Sonatoje", o smuiką 
atliekant Haffnerio "Mozart Rondo", 
Jonukas tarsi šuoliais auga muzikoje! 
Beje, lietuvių bažnyčioje jis jau 
pradeda susipažinti ir su vargonais ir 
žada bent kartą mėnesyje ar kas antrą 
sekmadienį pavargonininkauti mišiose.

Programoje matėme bei girdėjome 
jau ir užaugusio jaunimo: Liną ir 
Loretą Jablonskytes, Andrių Dundą, 
Antaną Pocių (inž. sūnų), Liną Pocių 
(poetės sūnų), Birutę Stalbaitę, 
Sietyną Kubilių ir Anitą Patupienę 
(Baltutytę). Šie pradėjo ir "uždarė" 
programą Pr. Pusdešrio "Sunku gyven
ti jaunam ant svieto" ir "Mes ne 
žmonės". Pirmąjį vaidinimėlį režisavo 
Anita Patupienė, antrąjį - Elena 
Varnienė. Linas Pocius paskaitė 
"Čia Lietuva", pasaulėjautiška, isto
riškai suprantama Lietuvos dvasios ir 
gyvybės būtis, sava kūryba.

Adelaidėje jau susikūrė jaunimo 
teatras su vadove Anita Patupiene. 
Noriai sveikinu nuoširdžiai linkėdama 
dirbti "mažučiais pasirodymais", pa
našiais šio vakaro pasirodymams, kad 
neišblėstų įsikūrimo ugnelė. Jei tik 
įmanoma iš mūsų rašytojų sulaukti 
scenai tinkamų kūrinių, manyčiau, 
kad jų trumpumas ar progiškumas 
nėra jokia klūtis plėtoti teatriniams 
talentams ar režisūros gabumams. 
Anaiptol! Tas kaip tik palengvintų 
mokymąsi ir būtų tinkama pratyba, 
nes neliktų vietos abejonėms ir 
baimėms, kuomet teks imtis didesnio 
veikalo. Sakyčiau, talentų vakaras 
būtų labai tinkama proga jauniesiems 
aktoriams pasirodyti su pažanga. Kas 
žino, gal kada nors jaunieji teatralai 
"duos toną" ne tik talentų koncertuo 
se, bet ir įkvėps gyvybės visai 
Australijos lietuvių jaunimo veiklai.

Programos pranešėjomis buvo Da
nutė Baltutytė ir Lina Jablonskytė. 
Apšvietimu rūpinosi Paulius Rupins-: 
kas.

Po ateitinininkų sendraugių kuopos 
pirmininko Augustino - Kubiliaus - 
jaunųjų programos dalyvių Kubilių 
tėvo ir senelio padėkos žodžio 
sugiedojome Tautos Himną ir pasili
kome laukti sekančio talentų vakaro - 
koncerto. Juk laikas greitai bėga, 
tiesa?

Elena Bulienė
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LIUDAS DOVYDĖNAS Užrašai
Tuo metu buvo pats visokių 

nesusipratimų sezonas. Nuvertinus 
Lietuvos valiutą, negausūs būriai 
valdininkų ir kariškių užplūdo atsar
gomis dūstančias parduotuves. Ang
liškos medžiagos, pietų vaisiai, viso
kie gėrimai siūlėsi, kaip gerai įrengtoj 
propogandos vitrinoj. 0 sovietų 
moterys, vyrai nesnaudė.

Vilniuje kelios aukštų komandyrių 
žmonos atėjo į operą naktiniais 
baltiniais, o karininkai demonstravo 
negailestingai iškištus trikotinių bal
tinių rankogalius, kaulines apykakles, 
kurias patys iš ryto pasispiaudydami 
valė ir neatsidžiaugė jų grožiu ir 
patogumu.

Reta tarnaitė taip suklysdavo, kaip 
darė beveik visos karininkų ir 
valdininkų žmonos, kurios blogąją, 
žvilgančią šilko pusę siuvo į išorę, 
nesuprasdavo siuvėjų patarimo žvil
gančią, atseit, "gražiausią”, pusę 
slėpti.

Tokiomis dienomis ir Ksenija suklu
po. Besibaigiant pobūviui, Ksenija 
visai aptemo, o komisaras, p (įklausęs 
mane, ar tikrai tai esanti naktinė 
suknelė (ged jis nedrįso daikto 
pavadinti tikruoju vardu - marški
niais), ėmė plūsti pardavėją. Ak, tie 
išnaudotojai, buržujai, spekuliantai, 
įkišę naktinę suknelę! 0 ar tokios jis ir 
jo žmona ieškoję?!

Pasiteiravau, kurioj krautuvėj pir
ko. Abu apgailestavo nesusipratę 
užsirašyti vardo ir pavardės to 
sukčiaus, betgi jie, sovietų piliečiai, 
esą pripratę prie sąžiningesnio aptar
navimo. Ta krautuvė esanti netoli 
Žaliosios a p tiekos, keletas pardavėjų 
ir vedėjas, galbūt ne rusas ir ne 
lietuvis. Jis nedrįso pasakyti buvus 
žydą.

Po poros trejeto savaičių Kaune 
nugirdau šnekant, kaip nukentėjęs 
tūlas B. krautuvės vedėjas, neteisin
gai aptarnavęs komisarą ir jo žmoną. 
Tai buvo didelės manufaktūros krau
tuvės savininko sūnus, kuris buvo 
paskirtas vedėju tėvo krautuvėje. 
Sutikęs jį patį, pasiteiravau, kaipgi 
ten dėjosi su tuo neteisingu aptarna
vimu.

- Labai paprastai, bet ir nepapras
tai. Kai atėjo draugas komisaras su 
savo žmona, ant krautuvės stalo 
gulėjo kelios poros moteriškų naktinių 
marškinių. Draugė komisaro žmonelė, 
meili poniutė, paklausė, kiek kaštuo
janti tokia balinė suknekė. Kadangi 
mums buvo nepatogu pastebėti, kad 
tai naktiniai marškiniai, tai komisaro 
žmona labai linksmai sumokėjo 65 
rublius ir išėjo. Kad draugės iš Rusijos 
neatskiria suknelės nuo baltinių, tai 
mes žinojom, bet kad komisaras po 
keliolikos dienų ateitų su tokiu 
skandalu ir sakytų, kad mes jį ir jo 
žmoną apgavome, to mes nesitikę jom. 
Ir, dėl šventos ramybės aš apkaltinau 
vieną pardavėją, kaip suknelės vietoje 

Žuvusiojo Alfonso Kučinsko partizanų būrio skyrius.
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įbrukusią marškinius. Pardavėją, žino
ma, atleidom, dar pagraudinę, kad tai 
švelni bausmė; nors iš algos išlaikiau 
120 rublių. Mat draugas komisaras 
išsirinko suknelę už 185 rublius, tai 
skirtumą padengė kiemsargio duktė 
Julija, kuri baisiai raudojo dėl to 
nesusipratimo, netekdama mėnesio 
algos ir vietos.

Man pastebėjus, kad tai skaudi 
neteisybė, draugas krautuvės vedėjas 
tvirtai atsakė:

- Betgi išeitį turėjau surasti, o su 
komisaru pyktis... atleiskite, tai ne 
mums prabanga.

Fatalistas gal ir turėtų pagrindo 
pasakyti, kad skriauda ir ašaros 
suranda savo atpildą. Taigi paseksim 
tolimesnius Ksenijos ir vyro nuoty
kius.

Ta marškinių istorija dėjosi 1940 
metų spalio pabaigoje. 1941 metų, 
rodos, balandžio pradžioje sutikau 
Olgą, su būriu raudonarmiečių vaikų 
grįžtančią į darželį.

Pavedusi keletą vaikų savo padėjė
jos globai, ji paklausė, ar aš neskubąs, 
ji norinti papasakoti, kur esanti, kaip 
ji sakė, "maža bobytė, didelis geru
mas", draudė Ksenija.

Retkarčiais apsidairydama ir pasi
gardžiuodama, kad tik lauke galima 
dviem atvirai ir nuo širdies pasikalbė
ti, trapiai, nors stengdama slopinti 
balsą, Olga kalbėjo:

- Kvaišelė ta Ksenija, oi, kvaišelė! 
Kiek aš mokiau, kiek vyras tvarkė, bet 
juk toks jos būdas, nieko nepadarysi. 
Taigi ji buvo kilusi iš Gorkio, kaip 
seniau vadinta buvo Nižni Naugardo. 
Ji čia gyvendama prisipirko visokių 
drabužėlių ir sau ir sūnui. Na, ir gerai, 
kad prisipirko, čia mat yra, čia pigu... 
Ach, drauge rašytojau, aš jum kalbu 
kaip geriausiam broliui... Taigi, taigi, 
aš jums pasitikiu, jūs dar taip neseniai 
Tarybų Sąjungos piliečiai... Taigi, ji 
parvažiavo pas tėvus, ne atostogų, 
bet jos vyras gavo tokį slaptą, aš jau 
nežinau, darbą aerodrome, darbą prie 
aerodromo statybos, ji negalėjo prie jo 
gyventi. Jau gal taip reikėjo, kad ji iš 
gero gyvenimo įsigeidė į Gorkį.

Ten, žinoma, giminės, tėvai labai 
nustebo, kad ji, kaip draugo Krasnovi- 
čiaus žmona, labai jau išsipuošusi. 
Žinoma, ją pradėjo klausinėti, kaip 
ten žmonės, ar teisybė, kad ten 
žmonės badauja, vaikai basi žiemą 
eina mokyklon, darbininkai nuogi ir 
mušami lazdomis. Taip, matai rašyda
vo mūsų laikraščiai. Tai Ksenija, 
sakau, kvailutė, ji nemoka daryti ir 
sakyti, kaip moko politgramota, tai ji 
ir išsitarė: "Ten irgi žmonės gyvena, o 
turi kai ko net daugiau už mus". Maža 
to, drauge rašytojau, ji ėmė pasakoti, 
kad čia, pas jus, darbininkas už 
mėnesio algą gali nusipirkti trejus 
batus, o yra darbininkų, kurie net po 
du kostiumus turi: vieną išeiginį, kitą 
prie darbo. Matot, tai gal ir teisybė, 

bet Gorkyje tuo niekas neturi tikėti. 
Neturi tikėti, suprantate! Ar jūs 
neskubate? Na, tai gerai. Dunia, vesk 
vaikus per parką! - suriko padėjėjai, 
nes tuo metu pro vaikus praėjo du 
karininkai. Olga laikė savo pareiga 
pasirodyti, kad ji ne kokia dykinėjanti 
karininko žmona, bet vaikų darželio 
vedėja. O prie vaikų leidžiamos tik 
išrinktosios, tvirtos politprogramoje, 
"atsidavusios Lenino - Stalino reika
lui".

- Nesuprantu, kodėl neturi tikėti? - 
paklausiau.

- Kai jau taip išsikalbę jom, tai aš 
jums papasakosiu atsitikimą tam 
pačiam Gorkyje. Juk aš ir iš Gorkio, su 
Ksenija mes geros draugės. Bet jau 

pasakysiu, taip kalbėti, girdint kokiam 
politrukui ar enkavedistui, būtų 
kvailas neatsargumas. Taigi, Volga iš 
Kaspijos jūros atplaukė į Gorkį 

Prie Simno Kalniškės mūšyje žuvusių 44 Lietuvos partizanų palaikai 
perKeliami į Simno kapines.

jūrininkai, buvę Persijoje. Jie ėmė 
pasakoti, kad Persijoje gyveną žmonės 
net geriau, negu Sovietų Sąjungoje. 
Taip, kaip gyvena Sovietų Sąjungoje, 
joks buržuazinis kraštas negali gyven
ti, o jie, kvaišeliai, išsitarė, girdi, net 
geriau. Juos tuojau išsiuntė prie Obės 
upės dešimčiai metų stovyklom Su 
Ksenija tas pats, bet ji tik ketverius 
metus gavo, mat vis dėlto politinio 
komisaro žmona. Kai ji pradėjo jūsų 
kraštą girti, tuojau patys giminės 
turėjo pranešti į NKVD. Ją tuojau 
apkaltino "buržuazinio melo skleidi
mu" ir nuteisė į stovyklą. Na, nedaug, 
gal ir grįš.

- Ką vyras? - susirūpinęs paklau
siau.

- Na, žinoma, jis negali gadinti savo 
karjeros. Jis pats nusiuntė teismui 
pareiškimą, kad jo jauna žmona niekad 
neparodžiusi pakankamo politinio su
brendimo, todėl jis, kaip Sovietų 
Sąjungos pilietis ir komunistų partijos 
narys, prašo teismą įvertinti jo 
pareiškimą ir skirti atitinkamą baus
mę.

- Taigi, kaip tai baisu, tamsta! - 
sušukau!

O Olga, kaip dėstydama suklastoto 
zuikio kepimo būdą, apsidairydama 
kalbėjo:

- Ech, jūs ne sovietiniai, jūs ne 
mūsiški. Mes, sovietų bobos, žinom, 
kad joks vyras nepaaukos savo 
karjeros, globodamas ar gindamas 
savo žmoną. Taip ir žmonos daro. 
Bobų daug, o jam, politiniam komisa
rui, gyvenimas ir partija tik viena. 
Mums visai, drauge, nesvarbu, kokio
mis priemonėmis, kokiomis aukomis 
išsilaikom, svarbu, kad išsilaikom. 
Jeigu jos vyras būtų manęs ją gelbėti, 
vistiek jos nebūtų išgelbėjęs, bet pats 
būtų irgi žuvęs. Ar apsimoka? Gaila 
man Ksenijos, bet ji kvailutė buvo, 
gyventi nemokėjo. Ji su savo širdim, 
gerumu, grožiu, o gyvenimo tvarkos 
nesuprato, na - ir žuvo... Vaiką, 
žinoma, paėmė prieglaudon, bet, jeigu

ją seks, tokia bus ir vaiko dalia.
Toliau klausytis Olgos pasakojimo 

buvo sunku ir graudu. Gyvenimiška, 
jeigu vidutinio grožio, išauklėjimu 
neišsiskirianti Olga neįstengė paslėpti 
džiaugsmo liepsnelės, kad tokia meili 
gražuolė Ksenija suklupo, kuriai ji ne 
•visada pajėgė nuslėpti pavydo. Bet 
Olga ėmė didžiuotis savo sumanumu 
perprasti politinius bolševikų reikala
vimus, o tai aiškiai neįstengusi perimti 
puikuolė Ksenijos galvutė. Ak, ji, 
vyresnio leitenanto žmona, ne į savo 
reikalus rizikavusi kištis, patardama

Ksenijai pasimokyti laikytis arčiau 
"generalinės linijos", bet ji, ta 

šaunioji Ksenija, tik atsidusdavusi ir 
savo mielas akis aukštyn keldama 
tardavusi: "Argi nuo to bus leng
viau?!.."

Olga, kaip ir milijonai Rusijos 
gyventojų, bijančių būti žmoniškais, 
bijančių galvoti, spręsti, gal dėdama
si, o gal tokia iš tikrųjų būdama, 
laikėsi "generalinės linijos", laikėsi, 
kaip erkė karvės kūno, kaip dykumų 
augalas, bet kokia kaina, bet kokiu 
būdu. Reikia laikytis, nes tatai 
neprieštarauja primityviausios natū
ros gyvumui, kuris įgijo teisę vadintis 
vardu, pavarde ir turėti partijos 
bilietą.

Olga atsisveikindama pasigyrė, kad 
vakar pusiau dvyliktą ją pašaukė 
komitetan ir pranešė, jog ji jau priimta 
komunistų partijon.

BALSAS TYRUOSE
Tikras rusas mėgsta guostis, atverti 

širdį, su jam būdingu užsidegimu 
pasipasakoti. Kam teko suartėti, ypač 
su aukštesniais tarybiniais pareigū
nais, visuomenės veikėjais, dažnai 
nustebdavo, kai pro didžiausią slopi
nimą vis dėlto išsiversdavo atvirumas. 
Griežtą išimtį sudarė žydai, ypač 
partiečiai, kurių apgalvotas apsimeti
mas ir sugebėjimas išgauti kito mintis 
buvo nuostabus ir baisus. Tikri 
dangstymosi meisteriai! Gal toji 
meistrystė ir patikrino žydui šaukštą 
ir lazdą taip sumaniai panaudodamas 
savo tikslams.

Tęsinys sekančiame numeryje.
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Sibiro kankinys; Klaipėdos Marijos 
Taikos Karalienės bažnyčios klebonas 
kunigas Bronislovas Burneikis.

O KAD BŪTUME PASIPRIEŠINĘ
Tęsinys iš Nr.40 i • ’
Be to, nagrinėjant vienos ar kitos 

tautos pasipriešinimo agresijai prob
lemą, negalima ignoruoti nacijos 
prestižo, jos savimonės, orumo, pasi
tikėjimo savimi, visos nacijos ateities. 
Juk ir tautai, kaip ir atskiram žmogui, 
neapgalvotais iki galo veiksmais 
galima įvaryti nepilnavertiškumo 
kompleksą, ypač tada, kai sistemingai 
tramdoma jo iniciatyva, savigarba, 
laivės, gėrio, tiesos troškimas... Kaip 
gi čia neprisiminsi, kokį neigiamą 
poveikį čekų tautos charakterio 
tolesnei raidai padarė jos vyriausybės 
nusikalstamas neryžtingumas 1938 
metais, Hitlerio organizuotos invazi
jos metu, nors tada Čekoslovakija 
turėjo vieną iš geriausiai ginkluotų 
armijų pasaulyje.

Panagrinėjus problemą dėl nepri
klausomos Lietuvos galimybės pasi
priešinti raudonajai armijai, iškyla 
naujas klausimas - kas būtų atsitikę 
Lietuvai, jeigu tos pragaištingos 
sutarties tarp S. Sąjungos ir Vokieti
jos nebūtų buvę?

Dabar, atrodo, retai kam kyla 
abejonių, kad jeigu tos pragaištingos 
sutarties nebūtų buvę, mes šiandien 
turėtume nepriklausomą Lietuvą, ir 
tikriausiai klestinčią Lietuvą, kadangi 
niekas nebūtų sistemingai pratinęs jos 
gyventojų blogai dirbti. Juk apie jokią 
ano meto revoliucinę situaciją, kurios 
dar vis nepamiršta kai kurie mūsų 
trumparegiai istorikai, negali būti nė 
kalbos. Ir jau vien dėl to, kad negausi 
komunistų partija Lietuvoje beveik 
jokios įtakos krašto politiniam gyve
nimui negalėjo turėti. Nebent ja 
motinos gąsdindavo neklaužadas vai
kus: neik prie šulinio, bolševikas 
įtrauks. Beje, apie tuometinės Lietu
vos vyriausybės pažiūrą į komunistų 
partiją byloja ir tas faktas, kad 
"Izvestijų" laikraštis Respublikoje 
buvo platinamas nevaržomai. O turbūt 
svarbiausia, kad, nepaisant jau vyks
tančio karo, Lietuva ne tik nepatyrė 
rimtesnių ekonominių sukrėtimų, bet 
ir jos piniginis vienetas litas nepaliovė 
buvęs vienas pastoviausių pasaulyje.

Norint įtikinamiau ir objektyviai 
pasamprotauti, kas būtų atsitikę, jei 
Lietuva būtų buvusi iki šių dienų 
laisva ir nepriklausoma, pirmiausia 
tektų trumpai peržvelgti, ką mes iki 
šiol pasiekėme, ką šiandien turime. Į šį 
klausimą galima atsakyti labai trum
pai ir kategoriškai: šiandien mes 
pasiekėme ir turime pertvarką. O ką 
tai reiškia? Reiškia tai, jog, drauge su 
kitomis broliškomis respublikomis 
žengdami į komunizmą ir vydamiesi 
Ameriką, patekome į tokią aklavietę, 
kur toliau žengti ta pačia linkme jau 
nebeįmanoma. Ir iškilo dilema: arba 
pertvarka, arba bankrotas. Bakrotas 
ekonominis, politinis, kultūrinis, mo
ralinis, karinis...

Esant tokiai situacijai, esant objek
tyviai pertvarkos būtinybei visose 
visuomeninio gyvenimo srityse, keis
tai skamba nuolat pasigirstantis 
tvirtinimas, jog per visą tarybinio 
gyvenimo laikotarpį esame pasiekę 
žymių laimėjimų tiek ekonomikoje 
(ypač žemės ūkyje), tiek kultūroje, 
tiek švietime, tiek ir visur kitur.

O kas duoda pagrindą tokiam 
tvirtinimui? Su kuo mes lyginame savo 
socialistinius laimėjimus? Su "buržua
zinės" Lietuvos laimėjimais? Bet juk ji 
egzistavo kone prieš penkiasdešimt 
metų, ir mes nežinome, kokia ji būtų 
buvusi šiandien. Ekonomikos, kultū
ros, švietimo vystymosi dinamika? 
Pernelyg jau apgaulingas, fiktyvus 
reiškinys. Tai kur gi tas mūsų 
laimėjimų kriterijus? Gal tai išaugęs

I
§ 
§

TRUMPAI 
IS VISURbei pamokytas.

Dar keisčiau skamba kategoriškas $ 
tvirtinimas, jog "...tik visų S. Sąjungos § 
tautų sūnų pralietas kraujas už § 
Tarybų Lietuvos išvadavimą iš hitle- § 
rinės okupacijos sudarė sąlygas Lietu
vai - Tėvynei gyvuoti". (Atviras 
laiškas Lietuvos komunistų partijos 
centro komitetui", "Vakarinės Nau
jienos", 1989.VIII.10). Kaip ir kur 
gyvuoti? Nejaugi laiško autoriams, 
karo ir darbo veteranams, nežinoma, 
kokios buvo tada sudarytos "sąlygos 
Lietuvai - Tėvynei gyvuoti"? Sąlygos 
- atsidurti amžino įšalo žemėje? Štai § 
kur pasitvirtina garsus Cicerono 
posakis: "Historiam nescire hoc ėst 
semper puerum esse"!

Suprantama, jog sunku prisipažinti 
klydus tam, kuris išprievartautam 
socializmui paskyrė visą savo gyveni
mą ir iki šiol dar neatsikratė 
sociliuzijų, bet vieną kartą reikia 
išdrįsti pažvelgti tiesai į akis ir 
pasakyti sau ir kitiems: klysti 
žmogiška, bet klaidoje pasilikti vel
niška.

Taigi visų tų mūsų laimėjimų dėka 
ir dabar, praėjus kone keturiasdešimt 
penkeriems metams nuo pergalės prieš 
fašizmą, daugelis tarybinių piliečių 
dar gyvena žemiau skurdo ribos, visi 
valgome chemikalais užnuodytą 
maistą, geriame nitratų prisodrintą 
vandenį, kvėpuojame padidinto radio- § 
aktyvumo oru, nebegalime maudytis 
jūroje, upėse, ežeruose...

0 ką mes būtume šiandien turėję, 
jeigu mums būtų pavykę išsaugoti 
nepriklausomybę? Pirmiausia nebūtu
me praradę kone ketvirtadalio savo 
tautos, o visi tie, kurie būtų išlikę 
sveiki ir gyvi, būtų nepraradę 
sugebėjimo normaliai dirbti, mokytis, 
bendrauti... Bet svarbiausia: nebūtu
me patekę į aklavietę, iš kurios 
vienintelė išeitis - labai problematiš
ka pertvarka.

Jeigu artimesnėje ar tolimesnėje 
ateityje išmintingas metraštininkas 
rašys bešališką naujausių laikų mūsų 
tautos istoriją, tai jis turės neišven
giamai pripažinti, kad šis trumpas 
1918 - 1940 metų Lietuvos nepriklau
somybės periodas yra unikalus reiški
nys, ypatingas fenomenas ilgaamžėje § 
mūsų tautos praeityje. Ir ne tik todėl, 
kad iš nieko buvo sukurta laisvę 
apgynusi kariuomenė, patvari ekono
mika, tautinė mokykla, sava inteli
gentija, humanistinė kultūra, sudary
tos sąlygos visų tautų lygybei. 
Svarbiausia - buvo padėtas ilgalaikis 
pagrindas nacionalinei savimonei, ku- 
ri, išlaikiusi daugelį metų trukusį § 
terorą, rūsčiausius išbandymus ir § 
negandas, atėjus laikui, vėl atgimė § 
Sąjūdžio pažadintoje Nepriklausomy
bės idėjoje. Todėl mums, lietuviams, 
šiuo metu nėra garbingesnio tikslo, 
kaip negailėti pastangų, kad ši kilni 
idėja amžiams įsikūnytų Lietuvos 
sūnų ir dukrų visų jos piliečių 
darbuose ir siekiuose.

Jonas Mikelinskas

Virš tūkstančio Latvijos Liaudies 
Fronto delegatų, susirinkusių į savo 
antrąjį kongresą Rygoje, priėmė 

c nutarimą siekti pilnos nepriklausomy- 
| bės Latvijai. Lietuvos ir Estijos 

persitvarkymo sąjūdžiai jau anksčiau 
$ buvo priėmę tokius nutarimus.f *
§ Valdančiosios Vengrijos komunistų 
§ partijos kongresas nubalsavo uždaryti 
§ komunistų partiją ir vietoje jos 
| įsteigti socialistinę partiją, veikiančią 
£ vakarietiškais demokratiniais pagrin- 
? dais.

Kraštutinieji senojo režimo šalinin- 
įj kai į šią naująją partiją nusprendė 

neįsijungti. Jie bandys vėl atkurti 
§ komunistų partiją.

Per paskutinį mėnesį iš Rytų 
Vokietijos, per Čekoslovakiją ir 
Lenkiją, į vakarus išbėgus 45.000 
žmonių, Rytų Vokietija uždarė vals- 

; tybinę sieną su Čekoslovakija. Iki šiol 
Rytų Vokietijos piliečiams, vykstant į 
Čekoslovakiją, gauti vizas nebuvo 

§ reikalinga.

§

§ Rytų Vokietijai švenčiant savo 
gyvavimo 40 - mėtį, M. Gorbačiovas 

§ apsilankė rytų Berlyne. Šio vizito 
$ metu M. Gorbačiovo pastangos pada- 
? ryti įtakos E. Honecker, kad Rytų 

Vokietijoje būtų sušvelnintas reži- 
mas, apčiuopiamų rezultatų nedavė.

| Jo vizito metu įvykusios masinės 
§ demonstracijos, reikalaujančios refor- 
§ mų.visuose didžiuosiuose R. Vokieti- 
§ jos miestuose žiauriausiomis priemo- 
§ nės policijos buvo išvaikytos. Per dvi 
§ dienas suimta apie tūkstantis demons- 

travusių ir apie šimtas sužeista.

skaičius pramonės gigantų, kuriuose 
nesame šeimininkai ir kurie daugiau
siai buvo statomi kolonizacijos ir 
asimiliacijos tikslais? Blogėjanti ga
minių kokybė? Kiekvieną dieną vis 
didėjantis prekių deficitas? Baudžia
vinio ūkio pavyzdžiu sukolektyvintas 
žemės ūkis? Sumažėję dirbamos 
žemės plotai? Nitratų dėka padidėję 
derliai? O gal visuotinio privalomo 
vidurinio mokslo paženklinta mokykla, 
iš kurios į gyvenimą išeina dezorien
tuoti, be iniciatyvos, be vertybinės 
orientacijos jaunuoliai? Fasadinė kul
tūra? Alkoholio tvaikas? Literatūros 
ir meno kūriniai, kurių didelę dalį teks 
nurašyti dėl jų nutolimo nuo tiesos ir 
humanistinių idealų? Kaimo, buvusios 
dorovinio tautos atsparumo citadelės, 
moralinė degradacija? Tarybinės ar
mijos nepasotinami apetitai, kurie 
kelia siaubą šaukiamojo amžiaus 
jaunuoliui ir jo motinai? Ir 1.1, ir 1.1.

O miestai, miestai? - girdžiu 
oponento balsą. - Kaip išaugo mūsų 
miestai! Čia tai tiesa - miestai išaugo 
mūsų kaimo ir mūsų broliškų respubli
kų "nesavanaudiškos pagalbos" dėka. 
Bet taip pat tiesa, kad tuose 
miestuose žmonės laukia butų po 
penkiolika ir dvidešimt metų, nors 
nauji namai primena greitomis pasta
tytas kareivines. O duona? Sočiai 
prisivalgome jos! Betgi žmogus gyvas 
ne vien duona. O keliai? Kokie puikūs 
dabar keliai! Tačiau kodėl? Vien 
todėl, kad čia sutapo militaristiniai ir 
pacifistiniai interesai.

Taigi ar visi tie išgarsinti laimėjimai 
neprimena avantiūristo pakaruoklio, 
kuris pasiguodžia, kad virvė nebuvo 
labai tvirta ir neatliko iki galo savo 
pragaištingos paskirties, - pakaruoklis 
liko gyvas, nors ir gerokai sukrėstas

| Naujasis Ukrainos komunistų parti
in jos lyderis Vladimir Ivaško žada 

įgyvendinti plačias reformas ir koop- 
eruoti su ukrainiečių nacionaliniu 

§ judėjimu, kol pastarasis nesieks atsi- 
skyrimo nuo S. Sąjungos.

§ *
1989 metų Nobelio taikos premija 

paskirta tremtiniui, Tibeto religiniam 
lyderiui Dalai Lamai.

Iš Tibeto pasitraukęs prieš trisde
šimt metų, Dalai Lama nenustoja dėti 
visas pastangas, kad būtų atgauta 
Tibeto nepriklausomybė.

»
Popiežius Jonas Paulius II aplankė 

Pietų Korėjos ir Indonezijos katali
kus. Ypatingai kontroversinis popie
žiaus vizitas yra jo apsilankymas 
Indonezijos prisijungtame Rytų Ti- 
more. Vatikano pareiškimu, šis vizitas 
nereiškia, kad tuo de facto pripažįs
tama Indonezijos okupacija. Nors 
Indonezija yra musulmoniška valsty
bė, tačiau joje gyvena virš penkių 
milijonų katalikų.

t

§ 
§

§

§

§
§

§

C k » o a A Č

Spalio 3 dieną grupė jaunesnių 
karininkų Panamoje bandė nuversti' 
diktatorių generolą Manuel Noriega. 
Jie porai valandų į nelaisvę buvo 
paėmę patį M. Noriegą, tačiau 
nužudyti jo nesiryžo ir po poros 
valandų, apsupti gausesnių, M. Norie-

§ gai ištikimų kariuomenės dalinių, 
§ pasidavė.
§ JAV prezidentas G. Bush amerikie- 
$ čių daliniams Panamos kanalo zonoje 
? uždraudė ateiti sukilėliams į pagalbą, 

dėl ko Amerikoje susilaukė didelės 
< kritikos.$

, _______ _  | Paryžiuje mirė pasaulinio garso
Australfetis V. Budrikis giminaičiuw | televizijos ir filmų aktorė Bette 
tarpe prie Skuodo gel. stoties. Davis.
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NUOTRUPOS IS ’’KOVO” 
Šventes

LAIŠKAI REDAKTORIUI

Prieš keletą savaičių įvykusi Syd- 
nejaus "Kovo" sporto šventė, sutrau-
kusi apie 70 krepšininkų, pradedant 
šešiamečiu jaunučiu ir baigiant pen
kiasdešimtmečiu veteranu. Šventės 
įspūdžiai paskirų mišrių komandų 
žaidimas ir gausiai dalyvavusiems 
žiūrovams paliko tikrai gerą įspūdį, 
nes ši krepšininkų šventė sutraukė ir 
supažindino dabartinius ir buvusius 
"Kovo" žaidėjus. Jau dabar kalbama 
apie panašią šventę sekančiais metais, 
į kurią pakviesti ir patys pirmieji 
"Kovo" žaidėjai, atstovavę šį klubą 
tik jam įsisteigus.

Sydnejaus "Kovo" krepšininkai, iš kairės: I. Newman, P. Vaičiurgis, R. 
Andriejūnienė, M. Wallis, R. Obeliūnienė.

- AUKOS—
AUKOS TAUTOS FONDUI
Laidojant Oną Jonušienę iš Woolon- 

gongo. jos atminimui vietoje gėlių ant 
jos kapo, artimieji ir draugai aukojo 
Lietuvos laisvės reikalams: po 10 
dolerių - J. ir E. Černiauskai, A. ir S. 
Junušiai, J. Alkevičius, V. ir R. 
Mataičiai, V. Kondrackas, J. Venclo
vienė, K. Protas, A. Paplauskas, A. 
Mikutavičius, po 5 dolerius - B. 
Sidaras, J. Kedys, C. Juozaitis, A. 
Leveris, Mr. Drinkman, J. ir D. UU, H. 
ir I. Berber Lowe, 0. Grosienė, E. 
Belkienė, V. Račiūnas, J. ir S. 
Šatkauskai, Z. Storpirštis, 3 dolerius - 
J. Judickas.

Per ilgą metų eilę Jonušių šeima 
buvo pastovi Tautos Fondo rėmėja, 
tad ypatingas ačiū priklauso a.a. Onos 
Jonušienės draugams ir artimiesiems, 
kurie jos laidotuvių dieną (7.9.1989) 
prisiminė Lietuvos laisvės reikalus.

Tautos šventės proga, pagal nusi
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A. A.
STASEI JUREVIČIENEI

mirus, dukrai Janei, žentui Juozui ir anūkams su šeimomis reiškiame 
nuoširdžią užuojautą.

Onutė ir Aigis Kapočiai, 
Valė Stanevičienė

A. A.
STASEI JUREVIČIENEI

mirus, vietoje gėlių ant velionės kapo, "Mūsų Pastogei" aukojame 10 
dolerių.

A. ir S. Vinevičiai

Panašios šventės ir po jos įvykys- 
cantys įspūdingi pavasariniai baliai 
suartina visus Sydnejaus sportininkus. 
Jų ateitis žada būti dar gražesnė, - 
vis daugiau jaunų sportininkų įsijun
gia į sportuojančių koviečių eiies. 
Nors kelionė į Hobartą tolima ir iabai 
brangi, tačiau "Kovą" ten atstovaus 
net keturios komandos. 0 Melbourne 
žais ir patys mažieji. Jau dabar 
Sydnejuje plačiai kalbama apie kelio
nę į Lietuvą ir tikimasi, kad vien iš 
Sydnejaus į Lietuvą vyks geras 
pusšimtis, neskaitant svečių.

Veteranas

stovėjusią tvarką Sydnejaus ir apylin
kių tautiečiai aukojo Tautos Fondui: 
30 dolerių - prelatas P. Butkus MBE. 
po 20 dolerių - dr. B. Vingilis, 
Konstantinas Ankus. dr. V. Barkienė, 
Jonas Sakalauskas, P. ir J. Kušleikai, 
A. Jokantas, po 10 dolerių - A. 
Savickienė, A. Giniūnas, V. Petniū 
nienė, P. Armonas, V. ir P. Žitkauskai, 
M. Koliavienė, V. Rušienė, E. Dryža,
A. Lingė, P. Burokas, A. Cesnavičius,
B. P. A. Leveris. R. Zakarevičius, M. 
ir K. Eirošiai, 0. A. Leveris, J. ir M. 
Paltanavičiai, J. Vaičiurgienė, po 5 
dolerius - I. Jonaitis, J. Šuopys, N. 
Čelkienė, B. Ropienė, P. Donielienė, 
Pr. Antanaitis, J. ir J. Skuodai, M. J. 
Sirutis.

Tautos Fondo vardu nuoširdus ačiū 
už aukas, už kurias netolimoje 
ateityje padėkos pati Lietuva.

A. Kramilius
Tautos Fondo iždininkas

G er Ui ta m «as

R. t? d tik t ori <a\j.
Perskaičiusi "Mūsų Pastogės" 38 - 

to numerio skyrelį "Skaitytojai pasi
sako". labai nustebau.

DLK Vytenio Šaulių kuopos Mel
bourne leidžiamas biuletenis "Lietuva 
- Lietuviams” ėjo visą laiką, be jokios 
pertraukos! A. Stimburienė. būdama 
šaulė ir gyvendama Adelaidėje, klai
dina visą Australijos lietuvių ben
druomenę. žinia, taip pat, kad ji 
Adelaidėje leidžia biuletenio "dubli
katą", bet labai jau varganą ir 
neįdomų. Pasisavino ji pavadinimą nuo 
šių metų pradžios, o tikrasis Melbour
ne kaip ėjo taip ir eina nuo 1982 metų, 
redaguojamas vis to paties redakto
riaus, kuris biuletenį išugdė, ištobuli
no taip gerai, kad net A. Stimburienė 
susižavėjo ir pavadinimą pasisavino. 
Minėtame dublikate buvo sudaryta 
redakcinė kolegija, bet po pirmojo jo 
numerio išsilakstė į visas puses. Liko 
tik viena A. Stimburienė vyriausia 
redaktorė ir kuopos pirmininkė, o toje 
kuopoje jau plačiai žinoma - yra 
pusantro šaulio ir vienas samdytas. 
Tokia negausi kuopa teliko vis per tos 
pačios A. Stimburienės ne per 

švelniausią charakterį.
A. Stimburienė sielojasi dėl kažko 

kio tautiečio gerumo ir nuoširdumo į 
vargą patekusiems tautiečiams Lietu 
voje. Tai irgi toli nuo tiesos; Tam 
"geraširdžiui", žinia, rūpi ne tremti
niai, bet sava garbė ir medaliai, už 
kuriuos jis parduos ir sielą ir tautą 
negaišdamas.

Savo rašymais A. Stimburienė tik 
nesantaiką kelia,

Regina Daiinkevičienė

G erbi <a m as 
Redčiktori au,

"Mūsų Pastogės" NT.38 A. Stimbu
rienė. komentuodama Alter Ego 
straipsnį "Ar tai svarbu", visiškai 
nusikomentavo, kitaip sakant, "išėjo į 
lankas". Nejaugi "komentatorė" gy
vena Australijos dykumose, kaip 
atsiskyrėlė? O Tamstos vienintelė 
žinių agentūra yra tiktai "pantapiinis

AUKOS AUSTRALIJOS 
LIETUVIŲ FONDUI

Australijos Lietuvių Fondo vaidyba 
parėmė XVI - tas Australijos Lietu
vių Dienas 1000 dolerių ir Vakarų 
Australijos Lietuvių Dienas 500 
dolerių.

Per mūsų įgaliotinį Adelaidėje Augį 
Zamoiskį Tautos šventės proga gauta: 
po 20 dolerių - J. ir S. Bardauskai 
(110), D. ir K. Dundai (129) ir A. 
Zamoiskis (282), 15 dolerių - kunigas 
J. Petraitis M.I.C. (95), po 10 dolerių - 
S. Baltrūnas, M. Gavėnienė (80), L. 
Kazla (15), A. ir R. Kubiliai (122), J. 
Langevičius (72), S. ir P. Pusdešriai 
(130) ir A. Urnevičius (156), po 5 
dolerius - O. Bridžiuvienė (36), A. 
Jakutis (30), V. Janulis (27), B. 
Jurgelionis (120), P. Kuisys (10), P. 
Laucius (23), V. Morkys (26), V. 
Musteikis (12), L. Pimpė (17), V. ir J. 
Rupinskai (23), J. Stankevičius (47),

paštas"? Pagaliau, gal gerbiama A. 
Stimburienė tai rašo turėdama kokį 
nors visai, kitą'.tikslą? Ar tik šiaip sau, 
ne visiškai iš geros valios? Šio 
klausimo nesiimu išspręsti. Telieka tai 
maloniems "Mūsų Pastogės" skaityto
jams. l” ’ ' ;j7’

Teisinga informacija: DLK Vytenio 
šaulių kuopos (ne valdybos, kaip 
klaidingai inforinuoja A. Stimburienė) 
Melbourne leidžiamo biuletenio "Lie
tuva - Lietuviams" iš spaudos išėjo 34 
numeris, ne 35. Šis, atrodo, išeis, bet 
vėliau. Minėtoji A. Stimburienė 
rašo, kad Melbourne gyvena prityręs 
žurnalistas ir rašytojas, anksčiau 
minėtą biuletenį redagavo "tik iki 
praėjusių metų gruodžio mėn." Tai 
nėra tiesa. Jis jį redaguoja nuo 1983 
metų 4 - to numerio ir tai atlieka iki 
šiol. Neatrodo, kad jis (redaktorius) 
mėgintų iš savo einamų pareigų 
pasitraukti.

Gerbiamojo Alter Ego straipsnyje 
dėl atsiskaitomybės pateikti daviniai 
yra visiškai teisingi. Niekur nėra 
prasilenkta su tiesa.

Beje, nuo šių metų pradžios, sausio 
mėnesį pasirodė kažkoks plagiatas, 
viršelyje pasivadinęs DLK Vytenio 
Melbourne šaulių kuopos biuleteniu. Ir 
nežinomais sumetimais (gal balandžio 
1 - stos proga), rašoma, kad jis (tas 
plagiatas) yra leidžiamas "nuo 1982 
metų"?! ° '

Alter Ego, rašydamas aiškiai nuro
do, kad biuletenis "Lietuva - Lietu
viams" yra Melbourne šaulių kuopos 
leidinys, bet ne tas kitas "Pilypas iš 
kanapių", kuris neturi nieko bendro su 
šaulių kuopos leidžiamu biuleteniu!

Skaitau ir stebiuosi beskaitydamas 
"Mūsų Pastogės" 38 numeryje at
spausdintą žinutę skelbiančią, kad š. 
m. spalio mėnesio 8 dieną Mel'oourno 
DLK šaulių kuopos vaidyba šaukia 
uždarą eilinį susirinkimą.

Įdomu, kodėl uždarą? Net didieji 
melo ir slaptumo meistrai bolševikai 
dabar veda atvirumo politiką. Atviru
mo bijosi tik užkietėję staiinistai. Tai 
yra visai suprantama. Bet kodėl 
atvirumo bijosi DLK šaulių kuopos 
vaidyba, taip ir lieką neaišku.

V. Pleškūnas
A. Strimaitienė (20), V. ir T. 
Vasiliauskai (20), po 4 dolerius - I. P. 
Bakšys (28), J. Paškauskas (41).

Aukos vietoje gėlių pagerbiant
A. A. A. Skiparį: po 20 dolerių - J. K. 
Beinoravičius (160), J. Donela (230),
B. ir J. Jonavičiai (380), V. V. 
Skobeika, po 10 dolerių - B. Nemeika 
(16), M. Pareigis ir I. Taunys (413).

Vietoje gėlių A.A. K. Pocienei: 20 
dolerių - G. ir J. Vasiliauskai (139).

Vietoje gėlių pagerbiant A.A. R. 
Sidabrą: 20 dolerių - V. Baltutis 
(154), po 10 dolerių - V. Janulis (37), 
B. Nemeika (26), V. Patupas (25), S. ir 
V. Vasiliauskai (19), po 5 dolerius - I. 
P. Bakšys (33), O. Gudaitienė, A. 
Gudaitis, L. Kazla (20), 4 dolerius - 
V. Dumčius (130).

Vietoje gėlių A.A. Petrui Butkui 
Melbourne mirus: po 20 dolerių - J. 
Balčiūnas (1160), A. ir V. Baltruko- 
niai (205).

Savo vyro A. A. Igno Aleknos 
atminimui 50 dolerių - Ona Aleknienė 
Vic. (784).

Per mūsų įgaliotinį Sydnejuje B. 
Stašionį gauta: 100 dolerių - Donata 
Bajalienė (225) vyro A.A. Alfonso 
Bajalio mirties metinėse.

Vietoje gėlių pagerbiant A.A. E. 
Vilkienę ir A. A. Aleksandrą Šumską 
40 dolerių - V. ir J. Ramanauskai.

Visiems aukojusiems nuoširdus ačiū.
Vincas Ališauskas

AL Fondo iždininkas
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JUOZAS
1900. 9. 20

STASEI

Pagerbdamas

STASĘ JUREVIČIENĘ

Bronė Ropienė

Garbė per amžius tau didvyri. 
Krauju mūs laisvę atpirkai."

Tu užgesai kai laisvė švito, 
Laimėjai kovą, tik ne sau."

Vaiė Stanevičienė

KAPOČIUS
1989.10. 6

ST ASjEl JURE VI Č I E N EI 
mirus, jos dukrą Janę, žentą Juozą, anūkus ir artimuosius giliai 
užjaučia

E. B Ii okie nė, 
TtffcS'B. Vingiliai

Kai girioje nukerta didelį ąžuolą, 
toje vietoje palieka tuščia vieta. 
Palengvėle maži medžiai uždengia 
tuščią plotą. Tik retais atvejais - vėl 
užauga jaunas ir stiprus ąžuolas.

Juozas Kapočius buvo tas Panemu
nės ąžuolas, vėtytas karų ir svetimų
jų. Jis gerai suprato ką reiškia laisvė. 
Jis dėl jos kovojo. 1919 metais 
savanoriu įstoja Lietuvos kariuome
nėn. Tarnauja ,2 - jame pėstininkų 
pulke. Nuteriota ir karų apiplėšta 
Lietuva neturėjo nei tinkamo maisto, 
nei aprangos jauniesiems Lietuvos 
patriotams. Juozas nedidelio ūgio, bet 
stipraus sudėjimo, tvirtas kaip tas 
Panemunės ąžuolas kovoja prieš 
bermontininkus, lenkus ir kitus Lietu
vos priešus. 0 karams pasibaigus, kai 
Lietuvos artojėliai sugrįžo prie žagrės 
ir pradėjo kurti taip reikalingas 
žemiškas gėrybes, Juozas griebėsi 
mokslo. Dirba finansų ministerijoje ir 
kartu studijuoja ekonomiką. Lietuvos 
vyriausybė įvertina Juozo gabumus, 
energiją, jis skiriamas revizoriaus 
pareigoms. Negana to, Juozas imasi 
plunksnos, studijuoja žurnalistiką, 
rašo į lietuviškus laikraščius.

1941 metais laikinoji Lietuvos 
vyriausybė skiria - Juozą Kapočių 
vyriausiu Vilniaus apygardos revizo
rium.

Tačiau artėjant bolševikams, Juo
zas Kapočius pasitraukia į Vakarus. 
Pasitraukęs iš Lietuvos, Juozas nepa- 
simetė-. ■ Ji§" (Virtai tikėjo Lietuvos 
ateitim.

1948 metais su šeima emigruoja į 
Australiją, čia įsigyja virėjo, kepėjo 
specialybes. Čia ir prasideda mano 
pažintis su Juozu Kapočium. Abu 
įsidarbiname Bathursto stovykloje. 
Juozas tada kepė gardžius pyragai
čius, o aš grąžinau mūsų stovyklą. 
Greitai tapome gerais draugais - 
bendros idėjos, bendri siekiai. Lietu
vybė - aukščiau visko.

Aš visada stebėjausi Juozo charak
teriu. Jis niekada nebuvo nusiminęs, 
vis pilnas idėjų ir šypsenos. Atrodė, 
kad niekada nebuvo kančios pažinęs. 
Niekada nesiskųsdavo. Jis buvo gimęs 
optimistu. Dėl savo malonaus charak
terio, Juozas visada turėjo daug 
draugų.

Palikę Bathursto stovyklą, su Juozu 
vėl susitikome Sydnejuje. Juozas 
pirmutinis Lietuviškos bendruomenės 
organizatorius. Krašto valdybos narys 
net keliose kadencijose, didelis lietu
viškos spaudos rėmėjas, koresponden
tas. 1954 metais suorganizuoja grupę

draugų ir išleidžia "Mūsų Pastogės 
48 numerį.

Juozas Kapočius, kol sveikata leido, 
visada buvo aktyvus veikėjas ramovė- 
nų ir savanorių - kūrėjų tarpe. Jis 
pirmutinis pajuto būtinybę turėti savą 
kampelį mūsų įnirusiems, buvo tasai 
pirmasis iniciatorius ir realizavęs 
lietuvių sekcijos idėją Rookwood 
kapinėse.

Juozas, tikrąja to žodžio prasme, 
buvo visuomeninis veikėjas. Tai jam 
teikė stiprybės, energijos. Jis entu
ziastingas šachmatininkas, vaidila 
teatre.

Net ir būdamas apleistas ir vienišas, 
nuo savojo pragyvenimo atlikusiais 
grašiais, vis neužmiršdavo paremti 
lietuvišką spaudą, Australijos Lietu
vių fondą bei kitas organizacijas.

Tai pavyzdys lietuvio, kuriuo mes' 
visi gyvieji turėtume sekti. Romėnai 
sakydavo: "Rede ųuodebis". Atiduok 
kas priklauso - Juozas tai pilnai 
atliko.

St. Joachims bažnyčioje kunigas P. 
Martūzas atlaikė šv. Mišias ir papasa
kojo apie velionio J. Kapočiaus duoklę 
savo Tautai ir Australijos lietuvių 
bendruomenei.

Prie kapo atsisveikinimo žodį tarė 
Sydnejaus Apylinkės pirmininkas A. 
Giniūnas, bendraminčių vardu - M. 
Gailiūnasir ramovėnų - Pr. Sakalaus
kas.

Gynei ir kovojai už kiekvieną mūsų 
žemės pėdą, bet, deja, tu negalėjai 
joje atgulti amžinam poilsiui. Tavo 
nueitas kelias ir atlikti darbai tebūna 
kelrodžiu ne tik būsimoms lietuvių 
kartoms Australijoje, bet ir visame 
pasaulyje.

M. G. ir V. A.

mirus, jo gimines Algį ir Onutę Kapočius ir visus artimuosius užjaučiu.

mirus, Algiui ir Onutei Kapočiams ir šeimai reiškiu nuoširdžią užuojautą.

mirus, jo. žmonai Marytei ir šeimai gilią užuojautą reiškia
S. Gint a lien ė, 

duktė Irena ir jos sūnus Mark Sweeney

Musų brangiam tėveliui

PADĖKA

ŠUMSK UI
mirus, nuoširdžią padėką reiškiame prelatui P. Butkui už laidotuvių 
apeigas bažnyčioje ir kapuose. Dėkojame kunigui Povilui Martūzui už 
lankymą ir rūpestį paskutiniuose jo gyvenimo metuose. Dėkojame 
ramovėnams už garbės sargybą prie kapo. Dėkojame, ramovėnų 
vardu, atsisveikinusiam Antanui Vinevičiui, Apylinkės valdybos vardu

Jūratei Reisgytei - Frazer ir mūsų bičiuliui Matui Gailiūnui. 
Nuoširdžiai dėkojame visiems už pareikštas užuojautas spaudoje, 
žodžiu, kortelėmis ir visiems užsakiusiems šv. Mišias.

Šumsku ir Šliogeriu šeimos.

B R U Z GI E NEI
staiga mirus, giliai užjaučiame klubo vedėją, jos sūnų Algį Brūzgą ir 
visus artimuosius.

Canberros Lietuvių - Australų klubo 
komitetas ir nariai

Nuoširdžiai dėkoju visiems už sunkioje valandoje pareikštas 
užuojautas. Taip pat esu dėkinga visiems, kas atvyko į mano vyro 
Jurgio KazėmėkaiČio laidotuves. Ačiū prelatui P. Butkui už atlaikytas 
gedulingas šv' Mišias?

Marijona Kazėmėkaitienė

mirus, nuoširdžiai užjaučiame jos dukrą Janę bei žentą Juozą Kaigovus 
ir jų šeimą. Jūsų skausmo valandose liūdime kartu su jumis.

Ona Meiiiūnienė
Leta ir Antanas Kramiiiai

vietoje gėlių ant kapo, "Mūsų Pastogei" aukoju 20 dolerių.
V. Jonušys

R E M K I M E
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ

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

AUSTRALIAN LITHUANIAN FUNDATION INC.
44 - 50 Errol Street, North Melbourne, Vic. 3051
Visą korespondenciją Ir aukas prašome siusti adresu:

P. O. Box 11, North Melbourne, Vic. 3051
Australijos Lietuvių Fondo Valdyba

KREDTOAD-JA "TALKA" veikia visų naudaiĮ
—' '.'.J' .'--.' -  .....i. r ■■■■ ,j;j  "Mūsų Pastogė” - *Nr.41* 1989.10.16 ■ pusl‘.r7,‘ ‘
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II n f o r
Aukos

Mūsų Pastogei
"MŪSŲ PASTOGEI” 

AUKOJO
A. Chelna Vic. $30
V. Jonušys N.S.W. $20
V. Šopys - Shopis N.S.W. $10
P. ir E. Mariukai S.A. S10
0. Palaitienė N.S.W. $5
N. Oertelienė Vic. $10
M. Zakaras N.S.W. S10

IPIEIRTIMIE
Metinis Lietuvių namų sąjungos 

susirinkimas šaukiamas š. m. lapkričio 
K__, 5 dieną. Po pamaldų Lietuvių namuo

se bendri pietūs, o po to - 
susirinkimas. Bus renkama nauja 
valdyba.

Visi tautiečiai kviečiami gausiai 
dalyvauti.

GIEIELONCIE
Spalio mėnesio 21 dieną (šeštadie

nį), 7 valandą vakare Geeiongo 
Lietuvių namuose šaukiamas metinis 
Lietuvių sąjungos klubo narių ir 
rėmėjų susirinkimas, kurio darbotvar
kė sekanti:

1. Susirinkimo atidarymas.
2. Prezidiumo kvietimas.
3. Mandatų komisijos rinkimai.
4. Pereitų metų visuotinio susirin

kimo protokolo skaitymas.
5. Pranešimai - pirmininko, kasiniu 

ko, revizijos komisijos.
6. Pranešimų aptarimas ir metinės 

apyskaitos tvirtinimas.
7. Naujos valdybos rinkimai (renka

ma iš penkių narių, įskaitant ir 
vicepirmininkę moterų reikalams, re
vizijos komisija renkama iš trijų

I narių).

m a c i J a
8. Klausimai ir sumanymai.
9. Susirinkimo uždarymas.
Atkreipiame visų dėmesį, kad 

nesusirinkus pilnam narių kvorumui, 
numatytas susirinkimas prasidės pa
skelbtu laiku ir bus laikomas teisėtu.

Po susirinkimo, nariams susimokėju
siems nario mokestį už 1989 metus, 
bus paruošta nemokama karšta vaka
rienė, svečiams ji kainuos tik po 4 
dolerius asmeniui. Gėrimais kiekvie
nas pasirūpins pagal savo skonį.

Kviečiame visus atvykti nurodytu 
laiku ir smagiai praleisti metinio 
susirinkimo vakarą.

• Geeiongo Lietuvių sąjungos klubo 
valdyba

SIDNĖJUJE
Spalio 22 dieną (sekmadienį), 2 

vai. po pietų "White House Gallery" 
patalpose, 6 Me Mullen St., Castle Hill 
įvyks Leekos Kraucevičiūtės - Gruz- 
deff

tapybos darbų 
paroaos atidarymas.

Paroda truks iki spalio 30 dienos. 
Kviečiame apsilankyti šioje parodoje.

Spalio 22 dieną (sekmadienį), 2.30 
vai. Lietuvių namuose Bankstowne 
ruošiama

pensininkią popietė
Popietėje visų laukia įdomi progra

ma, kava ir pyragaičiai. Įėjimas 3 
doleriai.

Sydnejaus pensininkų valdyba

Akademinio Skautų Sąjūdžio Syd
nejaus skyrius savo tradicinės metinės 
šventės proga, spalio mėn. 29 dieną 
(sekmadienį), 3 vai. po pietų Lietuvių 
namų mažojoje salėje rengia

SYDNEJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN. Tel. 7081414

:

:

SMORG ASBORD 
TREČIADIENIAIS nuo 6 iki 8 vai. p.p. 
ŠEŠTADIENIAIS nuo 1 iki 3 vai. p.p.

Sekmadieniais 12.30 v. p.p. - 10.00 v. v.

Klubo darbo valandos:
Pirmadieniais 5 v. v. - 10.30 v. v.
Antradieniais įdubas uždarytas
Trečiadieniais 5 v. v. - 10.30 v. v.
Ketvirtadieniais 5 v. v. - 11.00 v. v.
Penktadieniais 5 v. v. - 12.00 v. v.
Šeštadieniais 1 v. p.p. -Iv. nakties.

KLUBO VALGYKLA VEIKIA: 
Ketvirtadieniais, penktadieniais ir šeštadieniais 

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

Spalio 22 dieną (sekmadienį), 2.30 vai. po pietų Sydnejaus lietuvių 
pensininkų rengiama

METINĖ POPIETĖ
(domi programa, turtinga loterija ir kitos staigmenos.

VILNIUS * VILNIUS $ VILNIUS
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.

Loxuvras <S^'Thai

pašnekesių popietę, 

į kurią maloniai kviečia apsilankyti- 
visus tautiečius.

Programoje du neseniai Lietuvoje 
viešėję:
prof. Algis Kabaila: Lietuva Sąjūdžio 
ženkle,

Kristina Virgeningaitė: Pirmą kartą 
Lietuvoje.

Po pašnekesių kavutė.
A.S.S. Sydnejaus skyrius

Kiek teko sužinoti, Sydnejaus 
lietuvių moterų liaudies dainų mylė
tojų grupė "Sutartinė" spalio 21 dieną 
vyksta koncertams į sostinę Canberrą.

Pasirinktos dainos iš liaudies dainų 
lobyno, dainuojamos be akompani
mento, taip kaip lietuvės moterys 
dainavo gilioje senovėje.

Canberriškiams bus gera proga, o 
ypatingai jaunimui ir vyresniems 
pasiklausyti šios kilnios mūsų turtin
gojo liaudies meno apraiškos - dainų.

*

REIKALINGA
"Mūsų Pastogės" redakcijai, tekstų

spausdinimui reikalinga kompiuterio 
mašininkė - kas. Pageidautina geras 
lietuvių kalbos žinojimas.

Kreiptis raštu: P. O. Box 550, 
Bankstown 2200, arba telefonu 
7903233.

Redaktorius

Sporto klubo "Kovas" krepšininkas 
Audrius Lašaitis žaidžia ir lauko 
tenisą. Concord apylinkės turnyruose 
jau yra laimėjęs namažai taurių. Šiuo 
metu Audrius nekantriai laukia Aus
tralijos lietuvių sporto šventės, kurio
je žada dalyvauti ir tikisi laimėti 
turnyrą, jo amžiaus grupėje.

TRAVEL
CALL OUR OFFICE IN:
• MELBOURNE 311 LATROBE ST. TEL. (03) 6709454

92 CHAPEL ST. (WINDSOR) TEL. (03) 521 1414

• SYDNEY: 647 GEORGE ST TEL (02) 211 5655

• ADELAIDE: 18 WAYMOUTH ST. TEL. (08) 231 4882

• BRISBANE: 144 ADELAIDE ST. TEL. (07) 229 9716

KZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ2ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZSS

Melbourne sporto klubas „Varpas” kviečia visus apsilankyti į, 
sporto klubo rengiamą, metinį

BALIU
kuris įvyks spalio mėn. 21 dieną (šeštadienį), Melbourne Lietuvių 
namuose.

Baliaus pradžia 7.30 vai. vakaro. Bilietų kaina suaugusiems 25 
doleriai, studentams ir pensininkams 20 dolerių, į kurią įskaitoma ir 
gera vakarienė.

Baliaus metu gros "Latin Amerikan" muzika.
Stalus galima užsisakyti pas sporto klubo "Varpas" sekretorių 

Petrą Arą telefonu 850 7248, iždininką Carlo Brovedani telefonu 435 
1585 ir pirmininką telefonu 458 1840.

Laukiame visų atvykstant.
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