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LIETUVOS DEPUTATAI 
PROTESTUOJA

Spalio mėnesio 2 dieną Sovietų 
Sąjungos Aukščiausios Tarybos sesijos 
metu Sovietų Sąjungos liaudies depu
tatas nuo Lietuvos respublikos profe
sorius Bronius Genzelis, M. Gorbačio
vui įteikė grupės Sovietų Sąjungos 
deputatų nuo Lietuvos respublikos Vilniaus Sąjūdžio

TSRS liaudies deputatų nuo Lietuvos 
PAREIŠKI MAS

1989 m. rugpjūčio 27 d. centrinėje 
sąjunginėje spaudoje, o taip pat 
beveik visuose šalies laikraščiuose 
paskelbtas TSKP C K Pareiškimas "Dėl 
padėties Tarybinio Pabaltijo respubli
kose", dėl kurio turinio, susiklosčiu
sios politinės padėties Pabaltyje 
interpretavimo, charakterio ir padė
ties pareiškimo tono, mes reiškiame 
kategorišką protestą.

K Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
tautų nacionalinė savimonė nėra 
reiškinys, atsiradęs staiga be pagrin
do. Ji buvo veiksnys, lėmęs politinį 
mūsų tautų gyvenimą ir carizmo 
metais sąlygojo trijų šalių valstybin*’' 
gurno susigrąžinimą arba sukūrimą 
1918 metais, valstybingumo, kurį 
tarybų Rusija besąlygiškai pripažino 
1920 metų vasario 2 dieną sutartimi 
su Estija, 1920 metų liepos 12 dieną - 
su Lietuva ir 1920 metų rugpjūčio 20 
dieną - su Latvija. Šiose sutartyse be 
kita ko pareiškiama, kad "Tarybų 
Rusija visiems laikams atsisako bet 
kokių pretenzijų" į šių trijų šalių 
teritorijas.

Mūsų tautų savimonė nesumažėjo, 
o tik įgavo kitas saviišraiškos formas 
vokiečių okupacijos, stalininio teroro 
bei vėlesniais etapais.

Tvirta valia gyventi nepriklauso
mai, be pašalinio diktato, ir toliau 
lieka šių dienų politinio proceso 
Pabaltyje esmė.

2. "Pareiškimas" nutyli, kad pilna
teisių Tautų Sąjungos narių Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos įsijungimas į TSRS 
sudėtį buvo neteisėtas aktas, pažei
džiantis ir tarptautines, ir tarpvalsty
bines sutartis. Mūšų šalys buvo 
okupuotos karine jėga. Okupacijos ir 
teroro sąlygomis buvo suorganizuoti 
neteisėti rinkimai ir priimti Seimo 
nutarimai, kurių juridinės galios 
nepripažino nė viena demokratinė 
pasaulio šalis.

3. "Pareiškimas" dezinformuoja 
visuomenės nuomonę Tarybų Sąjun
goje apie politinio proceso Pabaltijo 
šalyse charakterį ir formas, kalba apie 
"isteriją", prievartą, "lozungų pirši
mą", priešiškumą įsikūrusiems pas mus 
kitų tautų žmonėms. 1989 metų 
rugpjūčio 23 - sios dienos "Baltijos 
kelio" demonstracijoje gyvoje žmonių 
grandinėje nuo Vilniaus iki Talino 
stovėjo du milijonai žmonių, tarp 
kurių buvo rusai, baltarusiai, ukrai
niečiai, lenkai ir žydai. Visi jie buvo 
sutikti gėlėmis ir plojimais. Stambiau
sia demonstracija praėjo organizuo- 

pareiškimą, kurį pasirašė 40 deputat”, 
nuo Lietuvos respublikos. Šį pareiški
mą atsisakė pasirašyti Lietuvos ko
munistų partijos Vilniaus miesto 
pirmasis sekretorius Kęstutis Zalec- 
kas. Pareiškimo tekstą perdavė iš
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tai, be incidentų, parodė tvirtą mūsų 
gyventojų ryžtą.

4. "Pareiškime" esama tiesioginių 
grąsinimų Latvijai, Lietuvai ir Estijai. 
"Pabaltijo tautų likimui gręsia rimtas 
pavojus. Žmonės turi žinoti į kokią 
bedugnę juos stumia nacionalistų 
lyderiai. (...) Padariniai galėtų būti 
tautoms katastrofiški. Galėtų iškilti 
klausimas dėl paties gyvybingumo". 
Kreipdamiesi į Pabaltijo moteris, 
"Pareiškimo" autoriai užsimena netgi 
apie kažkokias "bėdas", kurios gali 
"ištikti" mūsų šalių vaikus.

Mes turime .teisę paklausti, ką turi 
galioje panašių pareiškimų autoriai? 
Naujos represijos? Tą mes jau 
patyrėme savo kailiu, kiekvienas 
šeštas pabaltijietis. Rezultatai žino
mi.

Lietuvos klausimą, kaip ir kitų 
dviejų Baltijos valstybių, būtina 
spręsti, su tuo visi sutinka. Mes 
siūlome jį išspręsti taikiu, parlamenti
niu keliu. Mes suprantame, kad ant 
kortos pastatytas Tarybų Sąjungos 
prestižas ir orumas, Pabaltijo klausi
mo išsprendimas demokratiniu keliu 
būtų pats didžiausias pokarinio meto 
TSRS indėlis į esminį tarptautinio 
klimato pagerinimą, ryžtingas posūkis 
į naują jo būtį.

Mes pažymime, kad pirmas žingsnis 
šia kryptimi jau daromas: dienotvar
kėje yra trijų mūsų respublikų 
ekonominis savarankiškumas. Tikimės, 
kad TSRS vyriausybė ir liaudies 
deputatai ryžtingai užkirs kelią cen
tro biurokratijos bandymams paraly- 
žuoti šį reikalą išlygų ir pusinių 
priemonių sistema.

Yra ir kitų požymių, bylojančių 
apie tai, jog Pabaltijo klausimo svarbą 
ir gilumą, jo tarptautinį charakterį 
pradeda suprasti ir Maskvoje, ir 
platieji TSRS gyventojų sluoksniai.

Mes, liaudies deputatai nuo Lietu
vos, palaikydami kasdieninį tvirtą ryšį 
su mūsų šalies gyventojais, turėdami 
galvoje, kad šiuo metu nėra kitų 
demokratiniu būdu išrinktų Lietuvos 
respublikos atstovų, pareiškiame:

I. "Pabaltijo mazgas" gali būti 
atmegztas tik tiesioginių derybų tarp 
suinteresuotų šalių keliu, lygybės, 
tarptautinių teisės normų laikymosi 
sąlygomis, atsisakant jėgos panaudo
jimo ar grąsinimo ją panaudoti.

II. Derybų objektu gali būti šalis 
dominantys klausimai: sutarčių es
mė, forma ir veikimo terminai,
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"Baltijos kelio" nuostabioji sujungtų rankų grandinė, pradėta Taline, baigėsi 
Vilniuje prie Gedimino pilies bokšto.

Tarybinių Ginkluotųjų pajėgų, dislo
kuotų mūsų žemėje, kiekis, kokybė, 
statusas, vieta, tokios dislokacijos 
trukmė, Baltijos uostų, o taip pat 
ryšių linijų naudojimo abipusės teisės 
ir privilegijos, prekybiniai, finansiniai, 
humanitariniai ir visi kiti aspektai.

III. Liaudies deputatai neįgalioti, o 
šiuo metu Lietuvoje nėra struktūrų, 
įgaliotų vesti derybas vienu svarbiau
siuoju klausimu: savarankiškumas, ar 
savarankiškumo atsisakymas.

Tai gali nuspręsti tik mūsų tauta 
tiesioginio referendumo keliu. Mes 
įsitikinę, kad ji balsuos už tikrai 
draugišką Tarybų Sąjungai variantą. 
Tai būtų teisinga ir gera visiems.

Mus sieja ne tik ekonomika ir i 
geografija - mus sieja bendras 
istorinis sielvartas ir bendras siekis 
padaryti pasaulį, o ypač Rytų Europą,' 
vieta, kur galima gyventi garbingai.

Siūlome šį pareiškimą paskelbti 
sąjunginėje spaudoje kaip pirmą 
žingsnį sprendžiant Pabaltijo proble
mas, siekiant sukurti palankų klimatą, 
atitinkantį viešumo klimatui TSR 
Sąjungoje, tokį reikalingą tikros 
demokratijos procesui.
TSRS liaudies deputatai: K. Antana
vičius, G. Baravykas, E. Bičkauskas, J.

Brėdikis, A. Buračas, A. čekuolis, V. 
Čepas, S. Geda, B. Genzelis, R. 
Gudaitis, A. Jocas, J. Juzeliūnas, G. 
Kakaras, G. Konopliovas, E. Klumbys,
S. Kudarauskas, J. Kupliauskienė, A. 
Lajus, V. Landsbergis, M. Laurinkus, 
V. Laurušas, J. Marcinkevičius, M. 
Martinaitis, N. Medvedevas, A. Mic
kis, O. Mitalienė, K. Motieka, J. 
Olekas, R. Ozolas, A. Smailys, M. 
Stakvilevičius, V. Statulevičius, Z. 
Šlyčytė, V. Tomkus, Z. Vaišvila, V. 
Velikonis, S. Kašauskas, K. Uoka, E. 
Vilkas, M. Visakevičius

VARŠUVA
e

Lenkijos vyriausybė iš Sovietų 
Sąjungos pareikalavo kompensacijos 
už virš milijono Lenkijos piliečių 
deportaciją į Sibirą ir Kazachstaną, 
antrojo pasaulinio karo metais.

L O N D O N AS

Anglijos krašto apsaugos ministeri
ja padarė pranešimą, kuriuo praneša
ma, kad Austrijos prezidentas Kurt 
Waldheim karo metu prie nužudymo 
šešių anglų karininkų prisidėjęs 
nebuvo.
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Primename, kad pagal ALB Krašto 
Tarybos nutarimą ir jau nusistovėjusią 
tvarką, iš užsienio kultūrinius, meni
nius vienetus ir solistus renginiams į 
Australiją kviečia tik Krašto valdyba.

Palengvėjus kelionėms iš Lietuvos,

AUSTRALIJOS LIETUVIAI
Australijos lietuvių bendruomenė 

nėra skaitlinga. Iš atvažiavusių 
10.000 lietuvių beliko vos 5000. Iš jų 
apie 1400 gyvena Melbourne, 1300 -- 
Sydnejuje, kiek mažiau Adelaidėje, o 
kiti išsiblaškę po mažesnius miestus ir 
vietoves. Naujos emigracijos iki šiol 
neturėta, o tikrai lietuviško jaunimo, 
įskaitant ir žylančius jaunuolius, kažin 
ar būtų pilna šimtinė.

Kadangi Australija randasi gana 
toii nuo tradicinio lietuvių centro 
Šiaurės Amerikoje, mažai apie jos 
veiklą randame išeivijos spaudoje. O 
vis tik atrodo, kad ta mažutė ir tyli 
bendruomenė atlieka gana svarbų 
darbą, kuris greičiausiai galėtų lenk
tyniauti su didžiosiomis mūsų ben
druomenėmis Amerikoje ir Kanadoje. 
Ne dėl noro lenktyniauti ar girtis, bet 
dėl mūsų pačių bendruomenės narių 
informacijos verta suglaustai pa
žvelgti ką mes darėme, ką darome ir 
ko esame pasiekę.

Jau prieš keletą metų Australijos 
parlamentas yra priėmęs rezoliuciją 
už pabaltiečių teisę į laisvę. Valdžia 
privalėjo ją panaudoti tarptautiniame 
forume, tačiau pasitenkino pasiųsda
ma į vieną Sovietų Sąjungos nesvarbią 
įstaigą, kur ji ir užsnūdo. Visgi ta 
rezoliucija buvo, kad ir kuklių, mūsų 
laimėjimų pradžia.

Pabaltijo klausimą viešai iškėlė hon. 
Neil Brown 79 - toje Pasaulio 
parlamentarų unijos konferencijoje 
1987 metais pašvęsdamas visą jo 
kalbai skirtą laiką pabaltiečių bylai ir 
pasaulinės sąžinės prabudimui.

1987 metų birželio 3 dieną pasiųs
tas prašymas popiežiui dėl reikalingu
mo kovojančiai už religiją Lietuvai 
paskirti savą kardinolą. Kiek tas 
prisidėjo prie paskyrimo, sunku spręs
ti, tačiau dabar turime savą kardinolą. 
O šiais metais jau prašyta Vatikano 
persvarstyti Vilniaus krašto prijungi
mą prie Lietuvos Katalikų Bažnyčios, 
- nedera, kad krašto sostinė priklau
sytų svetimo krašto bažnytinei pro
vincijai.

Šių metų rugpjūčio 29 dieną 
parlamentas vienbalsiai priėmė hon. 
Neil Brown pasiūlytą rezoliuciją 
atkreipiančią Maskvos dėmesį, kad 
Pabaltijo valstybėms būtų leidžiama 
laisvai spręsti savo ateitį. Berods, 
Australija buvo pirmoji Vakarų demo 
kratija, kurios parlamentas priėmė 
tokią rezoliuciją.

Šią Europos vasarą senatorius J. 
Short ir V. i'erton M.P. aplankė 
okupuotą Lietuvą ir išstudijavo da
bartinę jos padėtį. Abu grįžo nuste
binti lietuvių pasiryžimo atgauti 
laisvę ir jų svetingumu. Jie pasidarė 
dar artimesni mūsų draugai.

LAB buvo objektyviai įamžinta 
"The Enciclopedia of the Australian 
People", iki šiol informacijai apie 
lietuvių išeivius buvo vartojama 
"Mūsų Pastogė" Nr.42 1989.10.23 

per pažįstamus ir besilankančius 
tautiečius tėvynėje, siūlosi atvykti 
solistai ir įvairios meninės grupės. 
Pasiūlymų gauname tiek daug, kad 
juos visus sunku būtų sutalpinti 
metiniuose renginių kalendoriuose. 
Pagal išgales ir mums priimtiną laiką, 
su Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio 
pritarimu, bus kviečiami kai kurie 
menininkai iš Lietuvos ir jie bus 
matomi mūsų scenose.

Pavienių asmenų ar organizacijų 
kviestiems svečiams, ALB Krašto 
valdyba ir Apylinkių valdybos nėra 
įpareigotos jais rūpintis nei teikti 
paramą.

ALB KRAŠTO VALDYBA

klaidinanti knygelė. Enciklopedija ją 
pakeis ir tuo liks atitaisyta daroma 
klaida.

Bendruomenės pastangomis buvo 
įtikinta opozicijos partija (liberalai) 
pakeisti savo laikyseną karo nusikal
tėlių įstatymo klausime. Iš pradžių 
dėl informacijos stokos, už tokį 
įstatymą buvo pasisakę liberalai, 
vėliau pastatė griežtus reikalavimus jį 
pertaisyti ir, net ir po pakeitimų 
įvedimo, balsavo prieš jį. Kad ti
nę tobulas .šis įstatymas netinka pro
jektuotai raganų medžioklei. Dėl to 
iki šiol dar nebuvo patrauktas į teismą 
nei vienas "karo nusikaltėlis”, ir 
greičiausiai visas šis "teatras" baigsis 
pamoka jo iniciatoriams, kad pasta
rieji baigtų sirgti keršto ir intrigų 
liga.

Prašyta aukščiausiojo okupuotos 
Lietuvos pareigūno, kad būtų deda
mos pastangos dėl siuntinių siuntimo 
Lietuvos gyventojams palengvinimo, 
ypatingai nuo okupanto nukentėju- 
siems, ir, kad Dievo valiai nebūtų 
apleidžiami sugrįžusieji iš Sibiro. 
Gautas pozityvus atsakymas. Berods, 
kad persiuntimo reikalai jau iš tiesų 
pagerėjo. Tikėsimės, pagerės ir "sibi
riečių" padėtis, kiek tai leidžia 
dabartinės krašto sąlygos.

Nebuvo, pamiršta sustabdyti mus 
kompromituojančių filmų siuntimo į 
užsienį , atkreipiant dabartinės val
džios dėmesį į jų žalingumą mūsų 
tautai ir kraštui. Tai vienintelis būdas 
sustabdyti šią neigiamą propagandą. 
Mes negalime prašinėti viso pasaulio 
telezijos kanalų, kad vieną kartą 
nupirkę nerodytų tokių filmų.

Austraiiečiai buvo bene pirmieji, 
kurie ištiesė pagalbos ranką grįžu- 
siems iš Sibiro, o taip pat ir Tremtinių 
šalpos komitetui, Vilniaus universite
tui ir vienam muziejui. Vien iš 
Melboumo Apylinkės paramos išsiųsta 
už 5000 dolerių sumą.

Tai tik svarbesnieji Australijos 
lietuvių pasiekimai. O jų yra ir 
daugiau. Kai kurie asmeninio pobū- 
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džio, kiti, kaip "Baltic News" leidi
mas, yra grupių iniciatyvos, bet su 
visos bendruomenės pagalba.

Reikia tikėtis, kad ateityje ALB

Melboumo skudutininkai dr. Vinco Kudirkos minėjime Geelonge. Skudučiuoja 
Vincas Danius, grupės vadovas Aleksas Gabas, Petras Aras, Aleksas 
Brovedani, Danius Aras ir Petras Aras jaunesnysis.

Š APO K OS
" LIETUVOS ISTO RIJA"

Pranešama, jog Vilniaus knygynuo
se žmonės nepaliaujamai klausinėja, 
kada jie galės užsiprenumeruoti 
Šapokos "Lietuvos istoriją", kurios 
tiražas 325 tūkstančiai egzempliorių. 
Jau esą atspausdinta 50.000 egzemp
liorių. Iš gautos pirmosios tiražo 
dalies buvo aprūpinti mokytojai ir 
Lietuvos bibliotekos, dalis skirta

VI L JSTI UJE
Vilniuje atnaujintas dar vienas 

leidinys - Lietuvos muzikos draugijos 
dvisavaitinis leidinys "Muzikos Ba
rai" .

"Muzikos Barai" buvo pradėti leisti 
dar 1931 metais, tačiau, kaip ir 
daugelis kitų, pokario metais buvo 
uždrausti. Šių metų birželio mėnesį, 
po daugelio metų, "Muzikos Barų" 
leidimas vėl atnaujintas.

Šis leidinys atspindi muzikinio

K A U M E

Kauno 2 - je klinikinėje ligoninėje 
besigydantys tikintieji turi galimybę 
vienąkart per mėnesį išklausyti šv. 
Mišių. Jas tam tikslui pritaikytame 
kabinete laiko šv. Juozapo bažnyčios
vikaras Gintautas Jankauskas;.

Ė RETI N G OJE

Plačiai Lietuvoje žinomas liaudies 
meno meistras, velnių, raganų ir 
Užgavėnių kaukių drožėjas Anicetas 
Puškorius savo kūrybinio darbo kelią 
pradėjo dievdirbiu. Jo išdrožtas šven
tųjų statulėles dar ir dabar surasime 
ne vienoje Žemaitijos pakelėje. Kai 
Kretingos bažnyčios sakyklą papuošę 
medžio drožiniai, evangelistų skulp
tūrėlės buvo nedorų žmonių išplėštos, 
Anicetas Puškorius jas atkūrė.
Nuotraukoje - vienas paskutiniųjų jo 
didelių darbų - skulptūra "Vaidila", 
pastatyta prie Kretingos kultūros 

pajėgs dar daugiau prisidėti prie 
bendro mūsų tautos tikslo pasiekimo.

Dr. Jonas Kunca

Vilniaus ir Kauno prenumeratoriams 
ir užsienyje gyvenantiems lietuviams. 
Numatoma netrukus išleisti dar 
50.000 egzempliorių. "Komjaunimo 
Tiesa" rašo, jog Lietuvos kultūros 
fondo užsakymu, Janonio popieriaus 
fabrikas žada pagaminti ofsetinį 
popierių ir dar išleisti 50.000 egzemp
liorių.

gyvenimo naujienas Lietuvoje ir 
įdomus visiems, kas myli lietuvišką 
muziką bei dainą. Leidinyje spaus
dinamos naujų ar įdomesnių dainų 
gaidos.

Visi, kas domisi šiuo leidiniu, gali jį 
užsisakyti, leidinio redakcijos adre
sas: "Muzikos Barų" redakcija, 
232001 Vilnius, Gedimino pr. 32 - 2, 
Lithuania. Telefonai: (00 11 70122) 
622 180, (00 11 70122) 623 043.

U K ME R G ĖJĘ

Ukmergės rajono Užulėnio kaime, 
iškilmingai paminėtos 115 - tosios 
pirmojo Lietuvos prezidento Antano 
Smetonos gimimo metinės. Ta proga 
atidengtas paminklinis akmuo.

namų.
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VLADUI DUMČIUI 80 METŲ LAIŠKAS IŠ EUROPOS

Gerb., Redaktoriau

siunčiu Jums 1000 dolerių čekį. Jo 
istorija maždaug tokia:

Dar esant gyvam, šviesios atmin
ties, "Mūsų Pastogės" redaktoriui 
Vincui Kazokui, kartą bejuokaujant 
apie ilgo gyvenimo prasmę ir tikslą aš 
padariau apžadą: "Vinceli, jeigu aš 
ištversiu iki 75 metų, tai nupirksiu tau 
naują arklį, nes tavasis jau visai 
suseno ir pavirto į kuiną. Toks 
Kazokui jau netinka." Po to dar abudu 
gardžiai pasijuokėm.

Nuo ” Mūsų

Gerbiamas, VI. Dumčiau, 
sveikiname sulaukus garbingo jubi

liejaus, ir linkime Jums lietuviško 
ąžuolo stiprybės, šviesių ir laimingų 
gyvenimo dienų. Sveikatos ir džiaugs-

Lietuvos komunistų pasisakymai

kelio

Dienraščio "Christian Science Mo
nitor" redakcijos narys P. Quin -Judge 
rašo, jog Lietuvos komunistų partija 
buvo priversta pasirinkti mažesnę 
blogybę - partijos galios praradimą ar 
Maskvos pyktį. Šiuo metu, 'norint 
įsteigti nepriklausomą nuo Maskvos 
partiją, yra pavojinga priešintis sovie
tų partijos vadovybei.

Lietuvos komunistai sako, kad 
vadovaujanti partijos rolė pražuvo, - 
Lietuva jau turi daugelio partijų 
sistemą. Tad natūralu, kad ir komu
nistų partija būtų savarankiška. 
Partijos narių tarpe vyrauja įsitikini
mas, kad respublika pastoviai artėja

Kito
"Mes gerai suprantame, jog mūsų 

akcija sudaro problemų Gorbačiovui 
ir jo grupei sunkiu metu, bet mums 
nėra kito kelio", pasakė žurnalistui J. 
Paleckis. Partijos narių apsisprendi
mui daug įtakos padarė kovo mėnesį 
pralaimėti rinkimai. Tada buvo išrink 
ti Sąjūdžio kandidatai. Partiečiai bijo,

Ko mj auni mo
Svarbus faktorius Lietuvoje yra tai, 

kad šią vasarą komjaunimo sąjunga 
paskelbė atsiskirianti nuo Sovietų 
Sąjungos komjaunimo sąjungos. Da
bartinis Lietuvos komjaunimo pirmasis 
sekretorius Alfonsas Macaitis sako, 
kad spaudimas iš Maskvos yra didelis. 
Jie nebegauna iš Maskvos finansinės 
paramos, bet ir jie nesiunčia daugiau į 
Maskvą savo narių mokesčio arba 
gauto pelno iš "Komjaunimo Tiesos", 
kas sudaro maždaug 1,5 milijono 
rublių. Jaunimui, kuris nori siekti 
aukštesnio mokslo, tai sudaro daug

, Aš spalio 22 dieną sulaukiau 80 
metų. Taigi, kai 80 metų žmogus 
sulauki, nedaug jau belieka auksinių 
saulėlydžių pasigrožėti. Vincelis iš
keliavo į amžinybę, bet mano apžadas 
dar gyvas. Todėl prašau tą 1000 
dolerių čekį sunaudoti "Mūsų Pasto
gės" remontui. Šia auka noriu pratęsti 
"Mūsų Pastogės" amžių, kad ji ilgiau 
gaivintų Australijos lietuviams pra
rastos tėvynės ilgesį.

"Mūsų Pastogę" redaguoji labai 
gerai. Bravo! Sėkmės!

VI. Dumčius

Pastogės"
mo Jums!
- Už Jūsų auką "Mūsų Pastogei" 

dėkojame A LB Spaudos Sąjungos ir 
redakcijos vardu.

prie visiškos nepriklausomybės. Prieš 
pusę metų tokie pareiškimai būtų 
buvę laikomi erezija, tačiau dabar net 
ir oficialūs partijos pareigūnai apie tai 
kalba, kaip apie vykstantį faktą.

"Aš asmeniškai galvoju, kad mūsų 
progresas į nepriklausomybę negali 
būti sulaikytas. Tai natūralus proce
sas”, sako Lietuvos komunistų parti
jos centro komiteto ideologijos sky
riaus viršininkas Justas Paleckis. "Tai 
gali būti užblokuota tik perversmu 
Maskvoje arba ypatingo karo stovio 
paskelbimu, arba pasauline katastro
fa, kaip pasaulinis karas".

nėra 
kad tas pats neįvyktų Lietuvos 
rinkimuose kitų metų pradžioje.

Pranešama, jog pirmasis partijos 
sekretorius A. Brazauskas susilaukia 
nuolatinio spaudimo iš politinio biuro 
komisijos pirmininko Vadimo Medved- 
jevo, kuris vadovauja politinio biuro 
ideologijos skyriui.
problemos

kliūčių. Kai buvo paskelbta, kad 
komjaunimo sąjunga daugiau nebepri
klauso Maskvai, buvo panaikinta ir 
rekomendacijų sistema. Kas palieka 
komjaunimą, nebeatžymima jo karto
tekoje. Alfonsas Macaitis pasakojo 
minėtam žurnalistui, jog jis mano, kad 
šiais metais iš komjaunimo organiza
cijos, kuri turi 420.000 narių, pasi
trauks maždaug pusė. Komjaunimo 
sąjungos vadovybė reikalauja, kad 
lietuviams jaunuoliams karinę tarnybą 
būtų leista atlikti Lietuvoje arba 
kitose Pabaltijo respublikose.

Nepriklausomos Lietuvos žurnalis
tų sąjunga skelbdavo konkursus spau 
dos šūkiams sukurti. Tuometinis 
teologijos studentas, dabartinis Lie
tuvos evangelikų - liuteronų vysku
pas Jonas Kalvanas laimėjo vieną iš 
tokių konkursų su šūkiu "Tik laukiniai 
laikraščių neskaito". Mes išeivijoje 
dar tebeturime visą eilę spaudos 
leidinių, o dabar, Lietuvoje šiek tiek 
atleidus spaudos draudimo varžtus, 
atsirado 150 leidinių, iš kurių apie 60 
eina periodiškai. Dėl to skundžiasi ir 
iš Maskvos atsiųstas cenzorius Solo- 
din. Taigi, vyskupo Kalvano šūkis, kad 
lietuviai ne laukiniai pasitvirtina 
dabar...

Gal pats įdomiausias projektas - 
šalia kompartijos ir valdžios laikraš
čių įsteigti Sąjūdžio dienraštį "Res
publika". Nuo rugsėjo 16 dienos šis 
leidinys jau pasirodo du kartus 
savaitėje, o nuo sekančių metų 
skelbiama, kad jis bus leidžiamas 300 
kartų metuose, t. y. beveik kasdien.

Pirmieji 6 "Respublikos” numeriai 
jau pasiekė mus. Taigi jau galima apie 
šį leidinį susidaryti šiokią tokią 
nuomonę, pareikšti pastabas.

"Respublika" yra panašaus dydžio, 
kaip visiems mums gerai pažįstam eis 
"Gimtasis Kraštas", tik spausdinamas 
ant daug prastesnio popieriaus. 
Spausdinamas kompartijos spaustuvė
je 100.000 egzempliorių tiražu. Teks
tai renkami kompiuterio pagalba, 
tačiau palyginus pirmąjį ir šeštąjį 
numerius, matosi, kad rinkėjai prade 
da vis geriau valdyti tą jiems 
neįprastą techniką. Didelė spraga 
jaučiasi laikraščio laužyme. Savo 
išvaizda nesiskiria nuo kokio nors 
moksleiviško leidinėlio, yra panašus į 
provincijoje laidžiamą "Tauragiečių 
Balsą". Laikraščio dizaineriui gal 
reikėtų pasiūlyti trumpą stažuotę į 
Niujorką pas Joną Valaitį, nes jo 
redaguojama ir leidžiama "Vienybė" 
buvo geriausiai laužomas lietuvių 
išeivių laikraštis.

Reikėtų stabtelėti ir prie laikraščio 
pavadinimo - "Respublika". Anksčiau 
šį žodį ir liaudis vartodavo stalinistai 
ir brežnevistai, kai kalbėdavo apie 
Lietuvą ir tautą. Keistai atrodo ir 
pavadinime stilizuota "E" raidė, kuri 
turėtų vaizduoti trispalvę. Akį gadina 
jos grynai balta spalva, taip pat ir 
Vytis juodame fone primena baltus 
griaučius mūsų tautos simbolio.

"Respubliką" redaguoja Vitas 
Tomkus, vienas populiariausių Lietu
vos žurnalistų. Redakcijoje, mūsų 
sąlygomis žiūrint, yra labai daug 
žmonių, kurių didelė dalis dėl 
geresnio atlyginimo perėjo ten dirbti 
iš "Komjaunimo Tiesos" radakcijos.

Pirmame "Respublikos" numeryje 
redakcija kreipiasi į skaitytojus, 
pažada, kad laikraštis bus švaresnis 
negu ligšiolinė spauda, yra skirtas 
visiems lietuviams, net ir išeivijos, 
nežiūrint jų ideologijos ir t. t. Tik 
keistokai skamba raginimas, kad mes 
visi turime telktis po vėliava, kad ir 
Respublikos nepriklausomybės. Pri
mena, bent man, buvę šūkiai, kad mes 
visi turime telktis po raudona žvaigž
de ar svastika...

Kažkas naujesnio Lietuvos spaudo
je yra tai, kad pirmame " Respublikos" 
puslapyje įvestas skyrelis "Vienu 
sakiniu". Ten pradedama oro progno
ze, turgaus kainomis, visokiomis 
žiniomis, kurias galėtume pavadinti 
antrašte "žmogus įkando šuniui" ir 
baigia, nežinia kodėl, užrašams palik
ta vieta.

Didžiausią laikraščio dalį užima 
Sąjūdžiui artimų žmonių nuomoniniai 

............... "Mūsų 

straipsniai, pokalbiai su draugais ir 
"priešais". Tai ta žurnalistinė me
džiaga, kuri Vakaruose leidžiamuose 
dienraščiuose užima vieną, kartais ir 
du puslapius. Ypač stebino Tomkaus į 
"Respubliką" grąžinta tema, jo asme
ninis kivirčas su Švenčionių. Jau 
nusibodus ši tema ir kituose Lietuvos 
laikraščiuose skaityti. Tikriausia ji 
baigsis, kai paaiškės ar Tomkus 
Klaipėdoje iš tikrųjų pavogė draugo 
batus!

Laikraštyje dar randame Gyčio 
Cekuolio trumpą apžvalgą perskaity
tą Vakaruose leidžiamuose laikraš
čiuose ir žurnaluose. Truputis sporto, 
televizijos programa, šiek tiek rekla
mos ir tai būtų viskas.

Ant Berlyno nelaisvės sienos prime
nama ir Lietuva.

"Respublikoje" trūksta pagrindinio 
elemento, kaip mes Vakaruose gyve
nantys suprantame dienraštį, tai 
informacijos kas vyksta šalyje, pasau
lyje, ekonomikoje, sporte, "pletkų" 
pasaulyje ir t. t. čia reikėtų jiems 
rimtai susiimti, nes nuo spalio 15 
dienos komunistinė "Tiesa” jau atsi
sako proletarų vienybės, o laikraštis 
pastebimai pagerėjo, ypač kas liečia 
informaciją.

"Respublika" kainuoja 15 kapeikų 
(juodoje rinkoje 1 rublis ir daugiau), 
užsienyje galima užsiprenumeruoti 
kitiems metams už 85 dolerius. 
Prenumeratos klausimais galima 
kreiptis į: Dapkutę, 7159 S. Wipple, 
Chicago Ill. 60629, USA.

Romas Šileris
Frankfurt, Vakarų Vokietija

RYTŲ BERLYNAS

Daugiau kaip 120 tūkstančių Rytų 
Vokietijos gyventojų demontravo rei
kalaudami reformų. Tai buvo pirmo
sios tokio mąsto demonstracijos po 35 
metų. Rytinės Vokietijos sričių 
komunistų partijos vadovai pradėjo 
reikšti nepasitenkinimą ir reikalauti, 
kad būtų pašalintas Rytų Vokietijos 
komunistų partijos lyderis ir premje
ras E. Honecker.

Demonstracijos Leipcige pirmą 
kartą buvo rodomos per televiziją. 
Vengdami susirėmimų su policija, 
demonstrantai užpildė net penkias 
bažnyčias. Vyskupas Johannes Kaupei 
kreipėsi į demonstrantus.prašydamas 
nedaryti išsišokimų ir demonstruoti 
tvarkingai, nepažeidžiant miesto 
tvarkos taisyklių.

Rytų Berlyno partijos lyderis G. 
Schabowski reikalavo, kad visi 21 
politinio biuro nariai kartu su E. 
Honecker būtų pašalinti ar pakeisti.
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LIUDAS DOVYDĖNAS

Nuoširdesni rusai, ypač kariuome
nės vadai, visaip stengėsi padėti 
"naujoms respublikoms” - Lietuvai, 
Estijai, Latvijai, kad jos nedarytų 
tarybų buvusių arba esamų klaidų. 
Rimti pareigūnai tikrino, kad Stalinas 
ir Politbiuras Pabaltijo kraštuose 
darysią naują socializmo bandymą, 
kažin ką tarp valstybinės ir privatinės 
nuosavybės. Pvz., namų savininkams 
paliko 225 kv. metrų namus, ūkinin
kams 30 ha. Bolševizmas esąs tiek 
sustiprėjęs ir visapusiškas, jog ekspe
rimentai, kad ir dideli, jam tik į naudą 
išeisią.

Taip. Pabaltijo kraštuose buvo 
padarytas eksperimentas, bet toks, 
kokio galbūt ir Kremlius nepageidavo 
ir liko tik teorijomis, eksperimentais, 
o komunistų partija ir NKVD stūmė 
gyvenimą neišvengiamomis sąlygomis 
ir su nuosava logika, kaip stumia upės 
krantai vandeni

1941 m. balandžio mėn. pulk. Įeit. 
M. skaitė paskaitą Politinio švietimo 
namuose. Paskaita buvo gan idomi ir, 
svarbiausia, neperkimšta visokiomis 
statistikomis, apskaičiavimais ir di
džiųjų vadų sentencijomis, kurios 
buvo taip nusibodusios ir nuvalkiotos.

Lektorius buvo skelbiamas, kaip 
vienas įžymiausiųjų sovietų ekonomi
nio gyvenimo žinovų, be to, aukštas 
kariuomenės intendantūros viršinin
kas. Paskaitos klausė apie 80 -70 
asmenų, pakvietimais sukviestų. Po 
paskaitos, pagal protokolinėmis virtu
sias ceremonijas, buvo surengta 
vakarienė, kurioj dalyvavo apie 15 - 
17 asmenų.

Reta tarybinė išimtis - pulk. Įeit. M. 
negėrė jokių svaiginamų gėralų. 
Todėl jo vakarienės dalyviai išsilaikė 
net dirbtinėje rimtoje nuotaikoje. Net 
slegianti nuotaika pasidarė, kai pulk. 
Įeit. M. ėmė pasakoti apie artėjantį 
karą su vakarais. Vakarai - tai 
Vokietija.

- Turbūt netenka priminti, kad karo 
su Vokietija neišvengsim. Neišveng
sim pačio blogiausio atvejo: Vokietija 
atsisuko į mus, ne į Angliją. Kai kurių 
strategų, politikų apskaičiavimai, 
paremti teigimu: Vokietija pirmiau 
apsidirbs su Anglija - pasirodo 
mažiausiai patikimi.

Tai buvo malonūs apskaičiavimai, 
bet tikrovė byloja kitaip. Kokie mūsų 
puolimo šansai, jeigu Vokietija įsikib
tų į Angliją, daug galvoti netenka. 
Dabar gi skaitykimės su kieta tikrove. 
O blogiausia, kad mums tenka laukti 
labai ilgo karo su galinga Vokietijos 
karo mašina. Ko gero, gali tekti 
kariauti pusantrų arba net poros 
metų.

Daugumas klausytojų, ypač žemes
nieji pareigonys, net ir komunistai, 
giliau buvo įsitikinę dviem galimybėm: 
arba vokiečiai bolševikus sumuš per 
trejetą penketą mėnesių, arba per 
tiek pat laiko raudonoji armija užims 
Berlyną. Prieš pat vokiečių - bolševi
kų karą tolydžio ryškėjo ilgo karo 
teorija, kurios bolševikai sunkiai 
nuslepiamu būgštavimu net aptarti 
vengė.

Prieš pat karą - gal bendros 
nelaimės nuojautoje - padvelkė įtarti
nas aukštųjų vadų nuoširdumas, net 
malonus rūpestis dėl ateities paskiro 
žmogaus ir valstybių. Ne vienas 
Lietuvos komunistų partijos centro 
komiteto vadų, ypač lietuviai, tikrai 
nuoširdžiai grleoėsi pervertinti veik
ią, nagrinėti klaidas, žymėti ateities 
gaires. Atrodė, ir pulk. įeit. M. buvo 
paveiktas panašių nuotaikų, o gal, 
aplamai kalbant, buvo nuoširdi natūra.
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Niūrią, sunkią nuotaiką pakeitė 
bendros nelaimės nujautimo susirūpi
nimas, pasikalbėjimas išsiliejo abipu
sio susidomėjimo nuoširdumu.

- Silpniausia vieta mūsų kovose - 
tai maitinimas ir susisiekimas. Man, 
kaip intendantūros pelei, žinoma, rūpi 
duona, - truputį nusišypsojęs, kalbėjo 
pulk. Įeit. M. - Kolchozai dar 
nepateisino į juos sudėtų vilčių. 
Matot, pramonę lengviau sukurti, nes 
galime įsivežti mašinų iš svetur, be to, 
mašiną gedima tvarkyti griežta kont
role. Kitaip dedasi ūkyje. Ne paslap
tis, kad nubuožinimas ("raskulačiva- 
nija") daug gerų ūkininkų, kaip blogų 
bolševikų, išoperavo. Su likusiais ūkio 
kadrais ir kolchoziniais bandymais 
mums nepavyko pasiekti net pusės 
blogiausiu atveju lauktų rezultatų. 
Tenka atvirai prisipažinti: mes neį
vertinom ūkinės politikos painumo, o 
ekonomika mums teikia siurprizą po 
siurprizo.

- Prieisim prie duonos, svarbiausio 
daikto visose valstybėse ir pirkiose. 
Pirmaisiais bolševizmo metais žūt būt 
reikėjo gauti užsienio valiutos. Dum- 
pingo kainomis gabenome javus į 
užsienį, nors tie javai anaiptol 
nesudarė pertekliaus. Mes suveržė me 
diržus gal net standžiau, negu galima. 
Tai, žinoma, galėjo padaryti tik 
bolševikai, - pasididžiuodamas pabrė
žė pulk. Įeit. M. - Bet atėjo metas 
sudaryti atsargas būsimiems įvykiams, 
kurių mes negalėjom nei nematyti, nei 
išvengti. 1932-35 metais pradėjom 
statyti daug elevatorių, sandėlių. 
Kaip ir su visa vidine statyba, neturint 
pakankamai specialistų ir skubant, 
toji statyba pasidarė daugiau negu 
bloga. įvairiose srityse, nežiūrint 
klimato ir grūdų kokybės, buvo 
statomi standartiniai elevatoriai, san
dėliai.

- Rezultatai paaiškėjo dvigubu 
nenaudingumu: sugedo javai, ir tik 
dabar, kai pradėjome griežtai kontro
liuoti. visa tai paaiškėjo. Kai karas 
ant nosies, paaiškėjo, jog mes veik 
neturim atsargų. Tai sakau atvirai, 
draugai, jaunos respublikos veikėjai, 
nekartokit klaidų ir nesugriaukite 
ūkio, saugokit, kaip savo akį, maistą, 
javus, mėsą! štai keletas iliustracinių 
faktų, kurių mūsų respublikose net 
per daug. Aš pats buvau nuvykęs į 
Saratovo apylinkės kolchozą, kuris 
valdė 3.740 ha žemės ir buvo laikomas 
pavyzdiniu kolchozu. Jo ūkio ribose 
buvo sandėliai, kuriuose tilpo 105.000 
tonų javų, suvežamų iš aplinkinių 
kolchozų ir savchozų. Trejus metus iš 
eilės tas kolchozas laimėjo raudonąją 
vėliavą ir pats surinkdavo geriausią 
derlių. Taip tam kolchozui sekėsi net 
šešetą metų, kol paaiškėjo reikalas. 
Pasirodė, iš sandėlių buvo vagiami 
javai ir atiduodami kaip prievolė, nes 
kolchozas jokiu būdu neįstengė tęsėti 
jam numatytų normų. Be to, - o tuo ir 
teisinosi kolchozo vadovybė, kuri 
kartu prižiūrėjo ir javų sandėlius, - 
nevėdinamuose ir blogai pastatytuose 
sandėliuose ėmė pūti javai. Kadangi 
sandėlius statė Saratovo gorkomo 
(miesto vykdomojo komiteto) numa
tyti inžinieriai ir aukšti pareigūnai, 
sandėlių tvarkytojai nedrįso statytojų 
ne tik kritikuoti, bet ir pranešti apie 
grūdų gedimą. Gal ir šiandien būtų 
paslaptis, jei ne blogas 1937 metų 
derlius, kada kolchozų ir sovchozų 
suvežtos pyliavos nebeįstengė pa
dengti supuvusių javų.

- Galutiniai rezultatai buvo tokie: 
kolchozas, kuris prižiūrėjo sandėlius,
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Užrašai
per šešetą metų iš sandėlių savo ir 
kitų kolchozų naudai išvogė 4.000 t 
javų, kuriuos pilstydamas iš metų į 
metus laimėjo premijas. O kad 
nuslėptų savo vagystes, nepranešė 
apie javų gedimą; nepranešė, kaip ir 
tūkstančiai kitų sandėlių, kurie ret
karčiais sudarydavo patikrinimo ko
misijas nurašyti sugedimiems javams. 
Tie skandalingai blogai pastatyti 
sandėliai gelbėjo kolchozus ir vykdė 
baisias vagystes. Ne man spręsti, 
kodėl, bet faktas, kad daug kolchozų, 
sovchozų neištesėjo javų prievolių. 
Kadagį už tai griežtai baudžiama, tai 
sandėliai ir elevatoriai išdavinėjo 
fiktyvius prievolių atlikimo kvitus, 
žinoma, ne už gražias akis, bet 
paprasčiausiai - už kyšius. O blogi 
sandėliai ir elevatoriai padėjo jų 
vadovams ilgus metus varyti tą 
nusikalstamą darbą, gauti premijas, 
demoralizuoti kraštą.

Rusams okupavus Lietuvą, ūkininkams 
reikėjo atiduoti javų pyliavas.

- Po suomių - rusų karo mes 
susigriebėm tikrinti javų atsargas, ir 
išvados, draugai, daugiau negu liūd
nos. Kiek geresnė elevatorių ir 
sandėlių padėtis Tolimuose Rytuose ir 
Ukrainoj, o vidurinėje dalyje, kur dėl 
tirštumo gyventojų ir pačios atsargos 
žymiai mažesnės, supuvusių, suplėku
sių javų jau dabar nebegalima net 
gyvuliams panaudoti. Kerštingi kol- 
chozninkai kiekvieną rudenį lipo ant 
grūdų purvinais batais, nesant neštu
vų, transmisijų ir kitų techniškų 
būtinybių, o bloga ventiliacija, drėg
mė, keturkojės ir dvikojės žiurkės 

.naikino atsargas dieną ir naktį.
- Tolimųjų Rytų atsargomis, be to, 

kukliomis, negalėsim pasinaudoti, nes 
transportai bus perkrauti Uralo pra
monės ginklų amunicijos pergabeni
mu; lieka sudėti daug vilčių į Ukrainą. 
Ukrainoj įrengti patys moderniškiausi 
ir didžiausi sandėliai, o sausas klimatas 
ir lengvas javų sudorojimas patogus 
karo meto grūdų ūkiui. Pastūmėjimas 
sienų į vakarus, ypač Besarabijos ir 
Bukovinos atsiėmimas, yra viena 
daugybės priemonių Ukrainos saugu
mui. Gal ne atsitiktinai raudonosios 
armijos priešakyje atsistojo ukrainie
tis Timošenka. Bet kokia kaina, bet 
kokiomis priemonėmis turime išlaikyti 
tarybų aruodą ir pramonės deimantą - 
Ukrainą, su jos gausiais geležinkeliais 
ir ilgus mėnesius sausais, palyginti 
gerais keliais. Tai pirmoji komunistų - 
bolševikų sąlyga.

- Eisim prie tolimesnių nesklandu

mų, - atsipūtęs kalbėjo pulk. Įeit. M. - 
Kolchozų mechanizacija. Daug tei
giamybių teikia kolchozų traktoriai, 
kombainai: čia auga kadrai šoferių, 
tankistų, išmoksta žmogus apvaldyti 
mašiną, bet dar daugiau neigiamybių 
atsiras, ypač karo metu. Pirmiausia 
bus pašaukta į karą šimtai tūkstančiai 
traktoristų, šoferių, mechanikų. Kas 
juos ir kaip greit pavaduos? Mūsų 
traktoriai, motorai, kombainai dažnai 
su dideliais trūkumais, greit; genda, 
prie mašinų nepripratusių rankų 
valdomi. Bet, svarbiausia, karas 
neduos fabrikams pagaminti atsargi
nių dalių ir suvaržys degamosios 
medžiagos pareikalavimus. O gyvulių 
ūkis dar nepakels jam statomų karo 
reikalavimų, gi apie panaudojimą 
arklių motorų vietoje netenka net 
kalbėti. Gaunama nedžiuginani padė
tis: vyrams išėjus į frontą, sustos 
Mašinų traktorių stotys, sustos daug 
motorų, kurie sudaro kolchozų ir 
sovchozų pagrindą?

- Ir guls kolchozų, sovchozų žemės 
apdirbimas ant vaikų, senių, moterų 
pečių. Beveik kaip Jono Žiauriojo 
laikais: žemę dirbs boba ir kastuvas. 
Štai kodėl mums nepatogus ilgas 
karas. Žinoma, jeigu karas tęsis metus 
arba pora metų, - mes galbūt 
neįstengsime jo sutrumpinti - todėl 
jau šiandien turim pasirengti ilgam 
karui, jeigu numatom ilgą karą. 
Vyriausiojo štabo ir politbiuro kompe
tencija paruošti puolimo arba gynimo
si karo planą, bet mes, budį duonos 
aruodų sargyboje, metam ant vadovy
bės stalo tokius ar kitokius argumen
tus ir prašome pagal juos pasirengti.

- Dabar kyla klausimas: kaipgi 
visos tarybinės respublikos ir paskiras 
pilietis turi prisiderinti prie geleži
nių ir beveik nepakeičiamų sąlygų, 
kokios jo pareigos? Man regis, draugai 
jaunųjų respublikų piliečiai, kiek 
įmanoma išlaikykite tokias ūkio for
mas, kokios našios ir ypač patogios 
karo meto ūkiui. Kaip matau, pas jus 
daug yra arklių, labai mažai, palygin
ti, motorizacijos žemės ūkyje, todėl 
patartina nusistovėjusios tvarkos ne
ardyti. Arklys - ne motoras, fabrikatų 
nedaug reikalauja, todėl ir tenka 
atiduoti pirmenybę.

- Mes pasitikim mūsų nenugalima 
raudonąja armija, ji ne tik Ukrainą, 
bet ir Pabaltijo respublikas apsaugos 
nuo invazijos. Su šiomis sritimis mes 
galim nebijoti net poros, trejeto metų 
karo. Kartoju, jeigu mums tektų vesti 
karą be šitų kraštų, tai būtų sunku, 
bet be Ukrainos - neįmanoma. Galbūt 
aš neturiu teisės vadintis optimistu, 
bet kas jau gera, ką turime, tai jau 
gera ir yra; taigi, geriau pasirūpinkim 
tuo, ko mums trūksta, kas bloga, ir tai 
laiku, tatai bus geriau už visokį 
optimizmą.

- Dar kartą turiu pastebėti: 
maitinimasis mūsų pati jautrioj sritis.
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KELIONE l VAKARŲ PASAULĮ
Spalio 11 dieną suėjo keturiasde

šimt penkeri metai, kaip mes palikome 
tėvynę Lietuvą.

1944 metais spalio mėnesio dieno 
mis apleidome mūsų tėvynės Žemes ir 
pasklidome po platųjį pasaulį. Paliko
me Lietuvą ne savo noru, buvome 
priversti. Kai bolševikai antrą kartą 
veržėsi Lietuvon, visi, kurie tik 
galėjome, bėgome į Vakarus. Palikome 
namus, artimuosius, tėvynę ir pasirin
kome... nežinomą dalią, pusbadį 
gyvenimą geriau, kaip raudonojo 
"išlaisvintojo" nešamą "laisvę, lygy
bę, brolybę". Jau pirmosios rusų 
okupacijos metu visi buvo skaudžiai 
patyrę ką reiškia jų laisvė ir koks 
likimas laukia mūsų sesių ir brolių 
Lietuvoje.

Nors gyvenimas, paskutines karo 
konvulsijas išgyvenančioje Vokietijo
je, benamiams pabėgėliams buvo labai 
sunkus, tačiau, laikui bėgant, pamir
šome nuolatinį alkį, neįprastą darbą, 
sirenų kaukimą ir ištisas naktis 
praleistas priešlėktuvinėse slėptuvė
se. Pamiršome ir kaip laukėme karo 
pabaigos, nes turėjome viltį, kad 
sąjungininkai netrukus pagelbės, oku
pantai apleis Lietuvą ir mes vėl 
galėsime grįžti namo, gydyti 
padarytas žaizdas ir vėl 
gyvensime savojoje žemėje... 
nežinomi mums tada dar

Straipsnio autorius Balys Steckis

karo 
laisvi 
Deja, 
buvo

didžiųjų planai, jų slapti susitarimai.
Suvežti į DP stovyklas, gyvenome 

savo laikinąjį gyvenimą. Nei sėjome, 
nei pjovėme, tik srėbėm cibulinę 
sriubą iš U N Ros katilo. Dabar atrodo, 
kad tai būta tik sunkaus sapno, o tada 
buvo žiauri gyvenimo kasdienybė. 
Slinko pilkos dienos, kankino nežinia. 
Neaiškus likimas ne vieną išvedė iš 
pusiausvyros,-palaužė. Kai kas ėmė

net ir krislų ieškoti brolių akyse, 
skleidė nesantaiką. Visa tai buvo...

Tačiau, laikui bėgant, praėjo ir tos 
dienos. Prasidėjo emigracija. Pradžio
je tik viengungius, vėliau ir šeimas, 
laivas po laivo, ėmė gabenti į Angliją, 
Ameriką, Australiją, Braziliją, Kana
dą ir kitus laisvus kraštus.

Atvykę naujan kraštan ėmėme kurti 
naujus planus, ruoštis naujam gyveni
mui... gyvenimui iš naujo. Kai laivas 
ėmė tolti nuo nuteriotos Europos 
krantų, akys vis dar krypo ir krypo 
Baltijos link, sruvo ašaromis. Visų 
širdis lyg akmuo slėgė liūdesys. 
Daugelis jautė, jautė visa savo 
iškankinta širdimi, kad nebeišvys 
daugiau tėvynės, ten likusių artimųjų. 
Kiti, nors ir braukė ašaras, tačiau 
tebesinešiojo viltį, kad sugrįš, vis tiek 
sugrįš, dar sulauks laisvos Lietuvos,..

Naujame krašte bėgo dienos, mėne-
y

šiai, metai. Sumanumo, darbštumo § 
dėka, daugelis gražiai įsikūrė, atsisto - § 
jo ant stipresnio materialinio pagrin- | 
do. Pamažu užsimezgė ryšiai tarp 
svetur įsikūrusių, Sibire ar tėvynėje 
vargstančių. Ėmėme jau ir siuntinius 
siųsti. Mūsų sesės ir broliai siuntinių 
pagalba gydėsi nuo ligų, sočiau 
pavalgę, šilčiau apsirengę atsigavo 
dvasiškai, pasijuto atsparesni prieš 
okupantus. Atsirado plyšelių geleži
nėje uždangoje. Vieni kiti jau ir 
lankyti pradėjo artimuosius tėvynėje. 
Atsirado ir tokių, kurie savo kelionėse 
suklupo, pasidavė klastingų okupantų 
užmačioms. Gaila jų, suklydusių. 
Tačiau ryšiai vis plėtėsi, daugelį 
nenumaldomai vis traukė dar kartą 
pamatyti artimųjų veidus, gimtuosius 
laukus, prieš mirtį dar aplankyti 
išsiilgusias motinas ir tėvelius, seseris § 
ir brolius. Traukia gimtojo krašto 
laukai, žydinčios pievos, žaliuojantys 
miškai, kuriuose mūsų partizanai, 
mūsų broliai paguldė savo jaunas 
galvas didvyriškoje kovoje prieš 
okupantus ir mūsų brolius stribus... 
Norisi, oi kaip norisi pabėgioti mūsų 
vaikystės takeliais, pakvėpuoti tėvy
nės oru. Nors ne kartą pagalvoju, kad 
gal geriau palaikyti ryšius tik laiškais, 
nevažinėti be reikalo, gal geriau 
pasikvieskime savo gimines, siųskime 
siuntinius kas kiek tik gali. Tokiu būdu 
padėsime giminėms daug naudingiau. 
Taipogi šelpkime Lietuvos katalikų 
bažnyčią, kuri 
tėvynės laisvę.

Prisimindami 
daugelį metų 
žemę, prašykime Dievo palaimos 
mūsų atgimstančiai tautai ir visiems, 
kurie kovoja už visų pasaulio laisvę.

Balys Steckis

kovoja už tautos ir

tą dieną kaip prieš 
apleidome Lietuvos

-T———————' ’■> ~
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Sovietų parlamentas atmetė vy- 
| riausybės projektą, kad būtų uždraus- 
§ ti streikai iki 1991 metų pradžios. 
§ Streikai oficialiai legalizuoti. Už- 
§ drausti tik transporto, ryšių, energe

tikos, gynybos ir viešosios tvarkos 
apsaugos srityse. Taip pat uždrausti 
politiniai streikai - tai smūgis rusų 
ateiviams Pabaltijo kraštuose ir Mol
davijoje.

§

§
§

Sovietų kariniai daliniai Kalnų 
Karabacho srityje, dėl kurios tebe- 

§ vyksta ginčai tarp azerbaidžaniečių ir 
§ armėnų, turėjo keletą ginkluotų 
§ susidūrimų su besivaidijančiomis gru

pėmis. Yra sužeistų iš abiejų pusių, 
nukauti du civiliai piliečiai.I

Pietų Afrikos vyriausybė, išskyrus 
Nelson Manaela, iš kalėjimo paleido 
aštuonis svarbiausius politinius kali- 

§ nius. Paleistųjų kalinių tarpe yra 
§ buvęs Afrikos Tautinio kongreso 

generalinis sekretorius Valteris Sisu- 
iu. Manoma, kad šiuo žingsniu Pietų 
Afrikos vyriausybė bando palankiai 
nuteikei Britų Commonwealth viršū
nių konferenciją, susirinkusią posė
džiams Malazijoje. Matomai, tokiu 
žingsniu siekiama laimėti bent dalies 
ekonominių sankcijų atšaukimą.

§

§

§

§

f
Su modernišku naikintuvu MIG 23 iš

Sirijos į Izraelį pabėgo Sirijos karo 
§ lakūnas majoras ir tuoj pat pasiprašė 
$ politinio prieglobsčio.

§

§ 
§

Fidži valstybės mieste Lautoka 
vietiniai gyventojai padegė keturias 
indų šventoves, įvairių indų religijų 
maldos namus. Suimta aštuoniolika

DANUTĖ BRAZYTĖ BINDOKIENĖ

LIETUVIŲ 
PAPROČIAI
IR TRADICIJOS 
IŠEIVIJOJE 

lithlSnlS^ 
CUSTOMS AND 
TRADITIONS

Ši knyga buvo sumanyta, parašyta ir 
paruošta spausdinimui PLB valdybos, 
iš kurios pareigas mes neseniai 
perėmėme, ir dėl to tai valdybai 
priklauso mūsų pagarba ir padėka. 
Mes ypatingai esame dėkingi Danutei 
Brazytei Bindokienei, šios knygos 
kūrybingai autorei, ir mecenatei 
Birutei Jasaitienei, kurios nepavargs
tančių pastangų dėka knyga tapo 
spausdinta realybe.

Šiuo metu, kada Lietuva pergyvena 
tautinį, kultūrinį ir politinį atgimimą, 
visi lietuviai gyvenantys laisvajame 
pasaulyje yra labai susidomėję įvy
kiais tėvynėje. Jie nori tai pabrėžti 
savo tautinių papročių bei tradicijų 
sustiprinimu ir atnaujinimu. Tačiau ne 
tik laisvame pasaulyje, tačiau taip pat; 
ir atgimstančioje Lietuvoje reikia 
atgaivinti lietuviškus papročius, kurie 
per daugiau negu keturias okupacinės 
priespaudos dekadas buvo stumiami į

ATSIŲSTA PAMINĖTI
šalį, slopinami, užspaudžiami, drau
džiami arba net pakeičiami dirbtiniais 
"sovietų papročiais". Daugelis mūsų 
tautinių papročių ir tradicijų, kurios 
buvo išlaikytos išeivijoje dabar galės 
sau rasti kelią atgal į tėvynę.

Pasauliu Lietuvių Bendruomenės 
valdyba skatina visus šios knygos 
skaitytojus pasinaudoti ja savo lietu
viškos kilmės pabrėžimui bei stiprini
mui šeimose ir bendruomenėse.

Vytautas Bieliauskas, Ph. D.
PLB valdybos pirmininkas

Ši knyga yra skirta už tėvynės ribų 
išsisklaidžiusiai tautos daliai. Knygos 
puslapiuose surinktos mūsų tradicijos 
ir papročiai. Tai ilgo laiko būvyje 
išryškėjusi tautos Išmintis bei patirtis, 
perduodama iš kartos į kartą, tapusi 
pažinimo šaltiniu bei elgesio pagrindu.

Atvertus knygą, lyg atvėrus kraiti
nę skrynią, prasiskleidžia įamžinta 
mūsų tautos praeitis, tarytum šimt
mečių šimtmečiais ąžuolinėse staklė
se išausta žėrinti juosta. Tai lietuvių 
tautos pagrindai, kultūra ir gyvybė.

Knyga, skirta tautai, bręstančiai 
toli nuo gimtosios tėvų žemės, yra 
taip pat ir kraičio skrynia. Mielas 
skaitytojau, vartyk, skaityk ir įsidė
mėk tai, kas parašyta šios knygos 
puslapiuose. Krauk ir savąjį kraitį 
lietuvių tautinės kultūros skrynion.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
valdyba dėkoja knygos autorei Danu
tei Brazytei Bindokienei, kuri pa
kviesta pasiėmė šį sunkų darbą: nuo 
medžiagos surinkimo iki spaustuvės 
slenksčio.

Dėkojame Lietuvių Fondui, finan
siniai užtikrinusiam šios knygos išlei-

Popiežiaus Jono Pauliaus II vizito 
Rytų Timore metu, grupė Fretlin 
šalininkų viešai protestavo prieš 
indoneziečių okupaciją. Iškilmingų 
mišių pabaigoje Dali mieste, tarp jų ir 
valstybės saugumo bei policijos parei
gūnų įvyko susidūrimai.

Savo pamoksle popiežius šaukėsi 
§ žmogaus teisių ir taikos šiai katalikiš- 

PLB valdybos vicepirmininkė švietimo § kai buvusiai Portugalijos kolonijai.
ir tautinio auklėjimo reikalams § *

dimą. ?
Esame dėkingi kiekvienam lietuviui, < 

kuris paėmęs knygą, ras joje tai, ką | 
galės pritaikyti sau. Tai prisidės prie 
mūsų tautos išlikimo svetimuose 
kraštuose.

Birutė Jasaitienė

šios knygos kaina 12 amerikietiškų 
dolerių. Norint įsigyti šią knygą, 
čekius ar piniginius orderius rašyti: 
Lithuanian World Community Founda
tion, 1851 Skyview Drive, Sparta, MI 
49345.

§ Papua Naujoji Gvinėja bando su- 
§ tramdyti sukilėlius Bougainville salo- 
$je. Šioje saloje nuo šių metų pradžios 
s iš pasalų nužudyta apie 40 žmonių. 

> | įvykus paskutiniam nužudymui, naujai 
^paskirtas Bougainville karinis virši- 

Mūsiį kanklininkė Vatikane arkiv. Jurgio įninkąs tardymams suėmė arti šimto 
Matulaičio palaimintuoju, skelbimo proga ^įtariamų asmenų.

"Mūciį Pastogė" Nr.42 1989.10.23 pusi. 5

§ asmenų, įtariamų padegimais.
§ *
§

§

§ Spalio 13 dieną, juodąjį penktadie- 
§ nį, Niujorko biržos smukimas smarkiai 

paveikė viso pasaulio biržas. Nukrito 
| akcijų vertė, ir tai sukėlė ypač didelį 
$ baiminimąsi Australijoje.
§ *
¥ Pietų Korėja atnaujina savo bandy- 
? mus vėl įstoti į Jungtinių Tautų 
^Organizaciją. Sėkmingai pra,vestos 
* Seoulo olimpinės žaidynės pagerino P. 
| Korėjos galimybes vėl tapti Jungtinių 

Tautų Organizacijos nare.
§ Komunistinė Š. Korėja yra griežtai 
§ nusistačiusi prie tokį P. Korėjos 
§ žingsnį. Siekdama susijungti su Pietų 
§ Korėja pagal savo padiktuotas sąly
gas, ji jaučia, jog oficialus pietiečių 
? Jungtinių Tautų Organizacijos nario 

statusas jų ketinimus gerokai apsun- 
kintų. P. Korėja tvirtina, kad ji 

^neturėtų nieko prieš, kad ir šiaurinė 
pasektų jos pavyzdžiu, įsijungdama į 

^JungtiniųTautų Organizacijos nares.
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III Europos Krepšinio Pirmenybių ir 
Kauno halės 50 met 14 sukakties 

minėjimo šventė Kaune 
Dienoraščio užrašai

aušrokai (Mažeika, Petrauskas, Vi
sockis, Norkus ir aš) aplankome savo 
gimnaziją (dabar "Aušros" vidurinę 
mokyklą). Salė pilna mokinių ir 
mokytojų, kuriems papasakojame apie 
save ir atsakome j klausimus apie 
prieškarinę "Aušrą". Buvo įdomu 
pereiti koridoriais, kuriais vaikščiojo
me būdami vaikais ir jaunuoliais.

Po pietų vykstame į Kauno halę 
šventės uždarymui.

Prieš įeinant į halę, Ąžuolyne 

įdomu stebėti savo mintis reiškiančius 
Sąjūdžio žmones. Visų kalbos rodo, 
kad yra siekiama vieno tikslo - 
Lietuvos nepriklausomybės. Vakare 
Kauno muzikiniame teatre Lubinai ir 
mudu su žmona žiūrime operetę 
"Mano Puikioji Ledi”. Puikus pastaty
mas, dekoracijos ir kostiumai. Teatro 
vadovybė pagerbia mus pasodindama į 
centrinę, buvusią prezidento ložę.

Rugsėjo 22 dieną aplankome Aukš
tąją Panemunę ir Petrašiūnų kapines.

Po apdovanojimo medaliais "Už nuopelnus Lietuvos Sportui", išsirikiavę iš kairės: Eugenijus Nikolskis, Leonas Baltrūnas, Vytautas Norkus.
Pranas Mažeika, Leonas Petrauskas, Jurgis Jonavičius, Vytautas Grybauskas, Pranas Lubinas ir Algis Visockis. e. Katino nuotrauka j
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III Europos krepšinio pirmenybių ir 
Kauno sporto halės 50-ties metų 
sukakties šventė buvo pradėta gėlių 
padėjimu ir Tautos Himnu prie Laisvės 
paminklo Karo muziejuje rugsėjo 12 
dieną.

Šiose apeigose dalyvavo Lietuvos 
sporto komiteto kviestieji užsienio 
svečiai, Lietuvos krepšinio veteranai, 
Lietuvos sporto vadovybė ir būrys 
kauniečių. Užsienio svečių grupę 
sudarė - iš JA V: dr. Kostas Savickas, 
Pranas Lubinas su žmona, Pranas 
Mažeika su žmona, Vytautas Norkus, 
Vytautas Grybauskas su žmona ir 
Algis Visockis, iš Australijos: Leonas 
Baltrūnas. Leonas Petrauskas ir Jurgis 
Jonavičius su žmona.

Po gėlių padėjimo, Kauno sporto 
halėje įvyko šventės atidarymo iškil
mės. Lietuviškomis trispalvėmis ir 
tautiniais bei valstybiniais ženklais 
išpuošta salė buvo perpildyta iki 
paskutinės vietos.

Po gražių apeigų, kurias atliko 
tautinis ansamblis, į salę įžygiavo 
Estijos, Latvijos, Vengrijos, Vakarų 
Vokietijos (Hagen'o) ir Lietuvos 
komandos. Privačiuose pokalbiuose 
rengėjai apgailestavo, kad neatvyko 
visos 1939 metais dalyvavusios ša
lys.

į saię iškviečiami svečiai iš užsienio 
ir pagerbiami įteikiant jiems dovanas 
ir medalius. Seka eilė sveikinimų, 
griausmingai nuskamba visų giedamas 
Tautos Himnas.

Populiariausias svečias, aišku, buvo 
Pranas Lubinas, į kurį buvo nukreiptas 
visų dėmesys. Jis tą popietę salėje ant 
programų pasirašė mažiausiai tūks
tantį kartų, pirmenybę duodant vai
kams, kurie buvo jį apspitę, kaip 
Kalėdų senelį. Ir vėliau, vaikščiojant 
Kauno gatvėmis, prie jo buvo priėję 
šimtai žmonių, prašydami autografų.

Pirmosios krepšinio ryngtynės buvo, 
"Mūsų Pastogė" Nr.42 1989.10.23 

kaip ir 1939 metais, tarp Lietuvos ir 
Latvijos. Šį kartą Lietuva laimėjo jas 
daug lengviau - 125 : 112. Lietuvos 
rinktinėje žaidė A. Sabonis, V. 
Chomičius, S. Jovaiša, R. Kurtinaitis, 
Visockas, Krapikas, Bačianskas, 
Brazdauskis, Bubnys ir Karnišovas.

Keturias dienas trukusios varžybos 
vyko labai draugiškai, buvo žaidžiama 
be jokios įtampos.

Vakare, "Metropolio" restorane 
įvyko banketas, kuriame dalyvavo 
užsienio svečiai ir Lietuvos vyriausy
bės atstovai bei sporto vadovybės 
nariai.

Nuo rugsėjo 13-tos iki 30-tos 
dienos svečius prižiūrėjo Kauno 
sporto komitetas, kuriam vadovauja 
Pranas Majauskas. Jo paties ir jo štabo 
malonioje ir rūpestingoje globoje teko 
pamatyti didelę dalį Lietuvos, važinė
jant specialiais autobusais ir mašino
mis.

Rugsėjo 13 dienos išvykoje pamatė
me Kryžių kalną, visoje Lietuvoje 
savo restoranu pagarsėjusį Šeduvos 
malūną. Šilų gyvenvietę prie Panevė
žio, kur Lietuvos olimpinio komiteto 
Kauno skyrius pastatė puikų koplyt
stulpį, stalinistų nužudytų sportinin
kų atminimui, ir Šiaulius.

Rugsėjo 14 dieną Kauno rotušėje 
užsienio svečius priėmė Kauno miesto 
meras (taip Lietuvoje dabar vadinami 
miestų burmistrai), kuris įteikė sve
čiams gražias dovanas.

Rugsėjo 15 d. svečius į Vilnių 
pietums pakvietė Lietuvos vyriausy
bė. Pietuose dalyvavo ir Algirdas 
Brazauskas. Pietų metu jam ir kitiems 
vyriausybės nariams prisiminimui įtei
kiau III Pasaulio lietuvių sporto 
žaidynių medalius, o mano žmona 
prisegė po koalą. Buvo malonu arčiau 
pažinti vyrą, kurį, atrodo, gerbia ir 
kuriuo pasitiki visa Lietuva.

Rugsėjo 16 dienos ryte penki 
pusi. 6 — 1 —  -į —, 

netoliese halės, šios šventės prisimini 
mui pasodinami ąžuoliukai. Po to 
halėje vyksta trumpos apeigos, seka 
gražus tautinių šokių šokėjų pasiro
dymas, įteikiamos dovanos šventės 
turnyro nugalėtojams ir šventė užda
roma Tautos Himnu.

Vakare vyksta puikus uždarymo 
pokylis "Neries" viešbutyje su puikia 
programa.

Rugsėjo 17 dienos ryte einame 
mišioms į Kauno Arkikatedrą. Po 
pietų vykstame į "Žalgirio" draugi
jos būstinę prie Kauno marių, kur 
mūsų laukia šiltas priėmimas. Apžiū
rime "Žalgirio" laimėtus trofėjus ir 
praleidžiame malonią popietę.

Rugsėjo 18 dienos ryte aplankome 
"Kauno Audinių" fabriką ir iš ten 
važiuojame tiesiai Palangon. Palango
je apsigyvename Lietuvos sporto 
komiteto teniso bazėje - gražiame 
viešbutyje su keletu teniso aikštelių. 
Mus gražiai priima bazės direktorius 
Vytautas Šakalys.

Rugsėjo devynioliktąją iš bazės 
važiuojame į Vidmantų valstybinį ūkį. 
Ir vėl puikus priėmimas, malonaus, 
vaišingo ūkio direktoriaus Viliaus 
Repšio globoje. Aplankome Vidmantų 
vidurinę mokyklą, kurios mokiniai 
aprūpinti kompiuteriais ir kitomis 
modemiškomis mokymosi priemonė
mis.

Rugsėjo dvidešimtąją išvažiuojame 
atgal į Kauną per Klaipėdą, Kuršių 
Neriją, Nidą .Juodkrantę. Nuvažiuoja
me iki Karaliaučiaus, o iš ten, per 
Tilžę, keliu palei Nemuną, grįžtame į 
Kauną. Šiandien nuvažiavome iš viso 
700 kilometrų.

Rugsėjo 21 diena. Po pietų Romo 
Kalantos brolis Antanas Kalanta 
pakviečia mane dalyvauti Sąjūdžio 
Kauno atstovų susirinkime, kuris vyko 
ryšium su artėjančia Aukščiausiosios 
Tarybos sesija. Buvo nepaprastai 

kuriose palaidota daug žymių žmonių.
Rugsėjo 23 dieną leidžiamės kelio

nėn į Suvalkiją. Važiuojame per 
šakius, Kudirkos Naumiestį, Kybar
tus, Virbalį, Alvitą, Vilkaviškį ir 
Marijampolę atgal į Kauną.

Rugsėjo 24 dieną praleidžiame 
Kėdainiuose.

Rugsėjo 25 - ąją vykstame į Vilnių, 
kur vyko Lietuvos, Šiaurės Amerikos 
ir Australijos lietuvių sporto vadovy
bių bendras posėdis. Posėdžio metu 
aptarta eilė įvairių reikalų, liečiančių 
tarpusavio bendradarbiavimą ateity
je, IV Pasaulio lietuvių sporto 
žaidynes ir Lietuvos sportininkų 
dalyvavimą 1990 metų Melbourno 
sporto šventėje.

Tuo baigėsi oficialioji mūsų viešna
gės Lietuvoje dalis.

Čia turiu pažymėti, kad spalio 
mėnesio 3 dienos privačiame susitiki
me Vilniuje, III Pasaulio lietuvių 
sporto žaidynių medalį įteikiau Lietu
vos Atgimimo Sąjūdžio pirmininkui 
profesoriui Vytautui Landsbergiui ir, 
ALFAS - gos vardu, palinkėjau toliau 
tvirtai žygiuoti Atgimimo keliu, 
kuriame mes jį remsime visomis mūsų 
išgalėmis.

Už nepaprastai gražų priėmimą ir 
dovanas esame labai dėkingi Lietuvos 
krepšinio federacijai, Lietuvos sporto 
komitetui, Lietuvos olimpiniam komi
tetui ir visiems mieliems tautiečiams, 
kurie mus globojo, vežiojo, prižiūrėjo 
ir vaišino. Ypatinga mūsų padėka 
priklauso Krepšinio federacijos pirmi
ninkui Henrikui Jackevičiui, Sporto 
komiteto pirmininkui Zigmui Motie- 
kaičiui, Lietuvos olimpinio komiteto 
prezidentui Artūrui Poviliūnui ir 
Kauno sporto komiteto pirmininkui 
Pranui Majauskui.

J. Jonavičius••••••••••••••e
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LAIŠKAI REDAKTORIUI
Gerb., Redaktoriau,

šiaip geelongiškių gyvenimas bėga 
kasdieninių rūpestėlių išvagota srove. 
0 visgi, negalima pasakyti, kad 
geeiongiškiai jau nieko neveikia ir čia 
toks giedras dangus. Taigi, - kaip 
danguje taip ir ant žemės - meldžia
mės maldoje. Nėra išimties ir Geelon- 
ge. Štai, jau kuris laikas serga ir su 
ligonine pasikeisdamas dienas pralei
džia Česlovas Volodka. Šlubuoja su 
sveikata ir Juozas Rapkauskas, Al
fonsas Baltrūnas, Bronė Jankuvienė ir 
kt. Laikas nuo laiko nepamiršta 
apsilankyti Geelonge ir mirties ange
las. štai spalio mėnesio 2 dienų, į 
Eastern kapines amžinam poilsiui 
buvo palydėtas, dar tik pačio gyveni
mo vidurvasario tesulaukęs, Gedimi

nas Povilas Šimkus, liūdesyje paliko 
senų motulę, brolius Algį ir Vincų, 
Lietuvoje sesutę, o taip pat daug 
artimųjų ir draugų.

Kaip jau yra žinoma, vykdomas 
vajus Lietuvoje atsikūrusiems skau
tams paremti. Nors aukojančių skai
čius jau retėja, bet vajus dar 
neuždaromas, vis tikimės susilaukti 
dar keleto kilniaširdžių aukotojų 
paramos mūsų sesėms ir broliams 
Lietuvoje. Tuo pačiu papildau aukoju
sių sųrašų paskutiniųjų įnašais: 50 
dolerių - Vincas Stagis iš Main Ridge, 
Vic., 25 dolerius - ALB Geelongo 
Apylinkės valdyba, 10 dolerių - 
Česlovas Volodka iš Vic. Ačiū jiems.

Alg. Karpavičius

kad mes seniai jau supratome, kad 
dviejų kelių nėra. Visų mūsų bendras 
tikslas, kaip tėvynėje, taip ir už jos 
ribų - turtinga, laisva, graži mūsų 
žemė, žemė aplaistyta mūsų prosene
lių, savanorių, partizanų krauju, 
šventa žemė. Ir visus juos jungė bedra 
tėvynės meilė, aukščiausia ir bran
giausia iš visų kitų. Nemunas patvin
tų nuo mūsų motinų ašarų, sudrebėtų 
piliakalniai ir pakelės kryžiai, maty
dami mūsų nesantaikas ir nesutari

mus. .. . .
Ar neatėjo laikas pagaliau pasimo

kyti mums iŠ praeities klaidų? 
Nedarykime gėdos ir mūsų broliams 
tėvynėje, dirbkime visi kartu, vienam 
ir bendram tikslui. Kuomet vėl 
giedosime mūsų himno žodžius - 
"vienybė težydi", - pagalvokime 
gerai, kiek kiekvienas iš mūsų 
prisidėjo prie tos vienybės - mūsų 
tautos idealo?

Matas Gailiūnas z
ai-....... iai-r-.-r—iū

KAUNE

n'-——ini ' in
Gerb., Redaktoriau,
Panevėžys, išstatytas prie Nevėžio 

upės, yra penktas didumu miestas 
Lietuvoje. Nepriklausomybės laikais 
buvo įsteigti svarbūs pramonės punk
tai: Lietūkis, Lietuvos Muilas, Mais
tas, Parama, alaus, mielių, alyvos ir 
linų fabrikai bei įvairios komercinės 
įstaigos ir kooperatyvai.

Panevėžyje buvo dvi lietuvių gim
nazijos: Valsybinė Berniukų ir’Vals
tybinė Mergaičių. Taip pat buvo 
mokytojų seminarija, muzikos, amatų 
ir pradinės mokyklos bei žydų ir lenkų 
gimnazijos.

Paskutinė Nepriklausomybės laikų 
abiturientų laida buvo 1939 metais. 
Mergaičių gimnazijoje tais metais 
buvo 48 aštuntokės. Jos mokėsi 
dviejose atskirose klasėse: A ir B, po 
24 kiekvienoje. Birželio mėn. visos 
išlaikė baigiamuosius egzaminus ir 
susitarė po 25 metų vėl susitikti.

Panevėžyje 1964 m. Mergaičių 
gimnazijoje susitiko virš 20 abiturien
čių iš 1939 m. laidos, keli mokytojai ir 
buvusi direktorė - istorikė Marija 
Giedraitienė. Šiemet, po 50 m., 
rugpjūčio 26 d. 12 vai. iš buvusių

abiturienčių į gimnazijų tesusirinko 
14. Kai kurie buvę mokytojai dar gyvi, 
bet nepajėgė atvykti. Iš buvusių 
abiturienčių 5 yra mirusios: 4 
Lietuvoje, o viena Australijoje. Ketu
rios gyvena Vakaruose, o viena 
dingusi nežinia kur.

Dauguma negalėjo dalyvauti dėl 
silpnos sveikatos. Jos susitikimo 
organizatorėms atsiuntė sveikinimus 
telegramomis. Taigi 14 - ka abitu - 
rienčių susiėjo į Mergaičių gimnazijų, 
aplankė klases ir pasėdėjo suoluose, 
kuriuose mokėsi ir po to restorane 
atšventė jaunystės prisiminimais at
žymėtų dienų.

Nors praūžė žiauri karo audra, 
tačiau likimas 1939 metų abiturien
tėms buvo palankus. Didesnė dalis iš 
visų 48 dar tebėra gyvos ir gyvena 
Vilniuje, Kaune, Panevėžyje, Vak. 
Vokietijoje, Kanadoje, Sydnejuje. " 

Prisimindama visas drauges, su 
didele nostalgija širdyje, sveikinu iš 
tolimosios Australijos linkėdama svei
katos, ilgo amžiaus ir daug malonių 
valandų.

Agnė Lukšytė

Lietuvos Aeroklubui sukako pen
kiasdešimt metų. Ta proga noriu 
papasakoti apie savo draugę Izabelę 
Plyčiūtę. Ji 1939 metais besimokyda
ma gimnazijoje Kaune, būdama šešio
likos metų, įstojo į Aeroklubą ir 
pradėjo mokytis skraidyti lėktuvu. 
Buvo jauniausia Lietuvos lakūnė. 
Labai gabi ir drąsi. Po trijų mokymosi 
skraidyti su instruktoriumi dienų 
pakilo padangėn savarankiškai. O po 
poros mėnesių pradėjo mokytis aukš
tojo pilotažo.

Apie Izabelę Plyčiūtę rašė "Lietu
vos žinios". Buvo įdėta ir jos 
nuotrauka. O ši nuotrauka dovanota 
man 1940 metų rugsėjo 7 dieną.

1941 metų birželio 14 dieną Izabelę 
Plyčiūtę su tėvais išvežė į Sibirą. 
Tolimesnis jos likimas nežinomas.

Z. Vasiliauskaitė - Naujokienė 
Kaunas

□i --iac. —ja

ŠACHMATAI

ŠACHMATŲ
TURNYRAS
LIETUVOS ŠACHMATŲ 

FEDERACIJA

Vilnius, Box 1204, Robertas Sutkus. 
Telefonas n. - (00 11 70122) 412 320.
Informaciją Kaune teikia: Gintautas 

Bukauskas tel. n. - (00 11 70127) 207 
309.

imi-.--------im

Gerb., Redaktoriau,
"Vienybė težydi", tai mūsų tautos 

himno žodžiai, kuriuos mes gana 
dažnai kartojame. O aš vis galvoju, 
kaip toli mes nuo to mūsų tautos 
idealo? Ar negana, kad mūsų priešai 
mus naikino ir naikina visokiausiomis 
priemonėmis, ir kaip spaudžia širdį 
prisiminus, kai brolis brolio neapken
čia ar net dar ir trukdo jo siekiams. 
Vincas Kudirka gerai suprato vieny
bės prasmę ir žodžius apie jų įrašė į 
mūsų himnų.

Gyvenimo momentas ir mūsų broliai 
tėvynėje gal norėtų visai ko kito. 
Karo metais teko susitikti su prancū
zų belaisviais. Jie man tada sakydavo: 
"Pirmoje vietoje mes esame prancū- 
.zai, nesvarbu kokių pažiūrų, kas 
bebūtų, pirmiausiai esame prancū
zai". Klausiausi ir džiaugiaus jų 
tautine vienybe.

Partijos ir mums šiuo metu neturėtų 
egzistuoti. Glauskimės visi prie Lie
tuvos atgimimo, sąjūdžio. Supraskim ir 
pergyvenkim tuos mūsų tautos jaus
mus, tą begalinį laisvės troškimą. 
Mūsų trispalvė jau plevėsuoja Gedi
mino kalne ir ne vien dėl to, kad ją 
vėjas blaškytų, bet kad ji glaustų visos 
Lietuvos vaikus. Turime būti toleran
tiški vieni kitiems, giliau supraskime 
vieni kitus, - visi mes tos pačios

žemės vaikai. Galų, gale atleiskime 
vieni kitiems. Neklysta tik tas, kuris 
nieko nedaro. Krikščionių religija mus 
irgi to paties moko. 0 juk galybė - 
vienybėje!

Ar neturėtų kartais mums būti 
gėda, kad mes, būdami sotūs ir laisvi, 
negalime susitarti tarpusavyje. Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės Seimas 
jau seniai siūlė VLIKui tartis ir dirbti 
vieną darbą. . Deja, ne kartų mūsų 
viltys nueina niekais, kai VLIKas 
neva sudarytas iš 13 ar daugiau 
partijų, pasišovęs "vaduoti" Lietuvą 
vienas ir atkurti ją demokratiniais 
pagrindais. Reikia stebėtis, kad orga
nizacija paremta grynai totalitariniais 
principais propaguoja demokratiją.

įvairiomis progomis, kaip šermenų, 
tautinių švenčių ar kitų metu 
renkamos aukos lietuviškoms organi
zacijoms. Viskas tvarkoje, tik gaila, 
kad renkama vienai organizacijai, t. y. 
dažniausiai Tautos Fondui. O apie tą 
Tautos Fondą mes, publika mažai ką 
težinome. Atsiranda tautiečių, kurie 
nori aukoti kitam reikalui, kaip 
Australijos Lietuvių Fondui, Vasario 
16 - sios gimnazijai ir panašiai. 
Rinkėjas dažniausiai atsisako priimti 
auką, kartais ir gražių epitetų 
nepagaili aukotojui.

Mieli broliai ir seserys, aš manau,

LIETUVIŲ JAUNIMO BENDRIJA 
"LITUANICA” 

rengia
PASAULIO LIETUVIŲ 

ŠACHMATU TURNYRĄ 
"LITUANICA" 
susirašinėjant.

Pradžia 1990 m. birželio 14 d.
Turnyras skiriamas tremtinių, mi

rusių toli nuo Tėvynės, atminčiai. 
Tejungia jis viso pasaulio lietuvių 
kilmės šachmatininkus su Lietuva. 
Turnyro devizas: "LIETUVIŲ TAU
TA YRA VIENA IR NEDALOMA"

Laukiame laiškų. Nurodykite, ko
kios kvalifikacijos turnyre norėtumė
te dalyvauti. Varžovus iš Lietuvos 
parinksime panašaus pajėgumo.

Mūsų adresas: Lithuania, 232001

SYDNEJUJE
Sydnejaus lietuvių šachmatų klubo 

šių metų viešame šacmatų turnyre 
dalyvauja keturiasdešimt vienas žai
dėjas, jų tarpe keturi lietuviai.

Pirmojo žaidimo rato lietuvių 
dalyvių rezultatai: V. Patašius - 1, dr. 
I. Venclovas - 1/2, J. Jencius - 0 ir R. 
Kuras - 0.

Turnyrą praveda šachmatų klubo 
sekretorius St. Rimkus.

Turnyro pabaigtuvės, dovanų įteiki
mas ir žaibo turnyras įvyks gruodžio 
mėn. 7 d., ketvirtadienį, 7 vai. vakaro.

GEDIMINĄ E>OV"ILĄ ŠI TVIK U

mirties angelui į amžinojo poilsio buveinę pašaukus, jo motiną, sesę 
židinietę Bronę Šimkienę, jos šeimą, gimines ir artimuosius didžiojo 
skausmo valandoje nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi

L.S.S. Geelongo Lietuvių Skautų Židinys

LIETUVIU LAIDOJIMO BIURAS

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

KREDĮTQAD-JA TALKA* veikia visų naudai
Mūsų Pastogė" Nr.42 1989.10.23 pusi. 7
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Metinis Lietuvių namų sąjungos 
susirinkimas šaukiamas š. m. lapkričio 
5 dieną. Po pamaldų Lietuvių namuo
se bendri pietūs, o po to - 
susirinkimas. Bus renkama nauja 
valdyba.

Visi tautiečiai kviečiami gausiai 
dalyvauti.

SyDNEJUJE
Pamaldos už visus mirusius lietuvius 

parapijoje ir tėvynėje, o taip pat ir 
visame pasaulyje - spalio 29 dieną 
(sekmadienį). Sydnejuje St. Joaciiims 
bažnyčioje, Lidcombe, 11.30 vai.

Pamaldose giedos "Dainos" choras. 
Gausiai priimkime šv. Komuniją auko
dami už mirusius.

Atlaidai - ypač aukojant už vieną 
mirusį, išpildžius atlaidams pelnyti 
sąlygas: šį sekmadienį per vėlines ar 
ateinantį sekmadienį - lapkričio 5 
dieną.
L ankyki me kapi ries

Akademinio Sydnejaus Skautų 
Sąjūdžio Skyrius savo tradicinės 
metinės šventės proga, šių metų 
spalio mėnesio 29 dieną (sekmadienį), 
3 valandą po pietų. Lietuvių namų 
mažojoje salėje rengia 
pašnekesių popietę, 

į kurią maloniai kviečia apsilankyti 
visus tautiečius.

Programoje su neseniai Lietuvoje 
viešėję: prof. Algis Kabaila - Lietuva 
Sąjūdžio ženkle, fil. Kristina 
Virgeningaitė - Pirmą kartą 
Lietuvoje.

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

KLUBO NARIAMS
Kalėdų eglutė Sydnejaus lietuvių 

klubo narių vaikams (iki 12 metų 
amžiaus) įvyks š. m. gruodžio 17 d.

Tėvai prašomi savo vaikus regis
truoti klubo raštinėje iki lapkričio 19 
dienos.

Klubo valdyba

Spalio 29 dieną, tuoj po gedulingų 
pamaldų, Lietuvių kapinėse Rook
wood - apeigos ir maldos aplankant 
visus mirusius - visus palaidotus šiose 
kapinėse, o mintyse ir visur kitur 
mirusius. Papuoškime gėlėmis, uždeki
me tradicinę žvakę.

Visi Šventieji
Lapkričio 1 dieną (trečiadienį) - 

Visų Šventųjų šventė - privaloma. 
Bus ir lietuviškos pamaldos Lietuvių 
namuose Bankstown, viršutinėje salėje 
5,30 vai. vakare (prieš vakarienę). 
Kviečiami tautiečiai ir iš tolimesnių 
apylinkių.

Lapkričio 2 dieną - Vėlinės - 
kunigai aukoja po 3 - jas šv. Mišias už 
mirusius. Melskitės sau artimiausioje 
bažnyčioje.

VILNIUS * VILNIUS į VILNIUS ”1
Mes galime pigiausiomis kainomis parūpinti kelionės bilietus į Vilnių i 

ir visus miestus Lietuvoje, Sovietų Sąjungoje ir Lenkijoje. i
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.

^.QAAfXOS ^ Thai Ag— B

Šeimos sekmadienis

Lapkričio mėnesio 5 dieną (sekma
dienį), 12 valandą Sydnejaus Lietuvių 
Moterų Socialinės Globos draugija 
Sodyboje ruošia metinę iešminę.

Aukos
BALTIC NEWS

Pagerbdami A. A. kūrėją - savanorį 
Juozą Kapočių aukojo: 50 dolerių - 
A. ir 0. Kapočiai, po 25 dolerius - S. 
Zablockienė, Jūratė Frazer vietoje 
gėlių, po 10 dolerių - S. Bellas, N. 
čelkienė, J. Kardelis, H. Rauličkienė.

Visiems aukojusiems nuoširdus ačiū.
A. Giniūnas

"Baltic News" atstovas N.S.W.

KLUBO VALGYKLA VEIKIA: 
Ketvirtadieniais, penktadieniais ir šeštadieniais 

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

Nuo spalio mėnesio 22 dienos "White House Gallary" patalpose, 6 Mc Mullen 
St., Castle Hill demonstruojama Leekos Kraucevičiūtės - Gruzdeff

L. Kraucevičiūtė - Gruzdeff. "Muzikantai".

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.

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

RUOŠKITE ŠEIMYNINIUS PARENGIMUS LIETUVIU NAMUOSE. 
PAREMSITE LIETUVIU KLUBĄ IR SUTAUPYSITE SAU DAUG 
DARBO BEI RŪPESČIU. KAINOS VISIEMS PRIEINAMOS. 
TEIRAUKITĖS KLUBO RAŠTINĖJE.

■tapybos darbų paroda.

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

©MA
TRAVEL

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

92 CHAPEL ST. (WINDSOR) TEL (03) 5211414

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

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

• BRISBANE 144 ADELAIDE ST. TEL. (07) 2299716

Baltic Symposium 
25 - 26 November, 1989 

Sydney University
Australijos Baltų Taryba ruošia dviejų dienų simpoziumą, kuriame bus 

nagrinėjama Lietuvos, Latvijos ir Estijos dabartinė padėtis ir ateities 
perspektyvos.

Simpoziumas vyks š. m. lapkričio 25 - 26 dienomis, Sydney Universitete, 
Merewether Lecture Hall, City Rd.

Prelegentų tarpe - Lietuvos, Latvijos ir Estijos persitvarkymo sąjūdžių 
vadovaujantys asmenys bei australų akademikai.

Asmenys, norintys dalyvauti simpoziume, turi užsiregistruoti iki š. m. 
lapkričio 13 dienos.

Dalyvavimo mokestis 70 dolerių, pensininkams ir studentams - 50 dolerių.
Už šį mokestį dalyviai gaus paskaitų santraukas, lengvus pietus bei 

užkandžius ryte ir po pietų.
Dėl informacijos galima kreiptis į:

Mr Kastytis StaŠionis 34 Austin Boulevarde Panania, NSW 2213
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