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VENGRIJA
Po keturiasdešimties metų komu

nistinės santvarkos, Vengrija švęsda
ma 33 - jų metų nuo sukilimo prieš, 
1956 metais įvykusią, sovietų invaziją 
sukaktį, pasiskelbė nepriklausoma 
respublika. Tai pirmoji sovietinio 
bloko valstybė panaikinusi stalinistinę 
konstituciją.

"Mes žengiame į naujus istorinius 
metus", iš Vengrijos parlamento 
balkono pasakė, laikinai einąs valsty
bės prezidento pareigas, Matijas 
Šuros, kalbėdamas virš dešimties 
tūkstančių miniai. "Vengrijos respub
lika bus nepriklausoma, demokratiška, 
kurioje vertinama laisvė veikti bur
žuazinėms, demokratų ir socialisti
nėms partijoms"

1949 metais, įvedus stalinistinę 
konstituciją, Vengrija vadinosi Socia
listine Liaudies respublika, valdoma 
visagalės ir vienintelės komunistų 
partijos, paklusniai vykdančios Mas
kvos nurodymus.

Matijas Šuros į susirinkusią minią 
kalbėjo iš tos pačios vietos, kurioje 
1956 metais Vengrijos premjeras Imre 
Nagy kalbėjo į sukilėlius ir kurio 
vyriausybė buvo pašalinta, o pats 
Imre Nagy 1958 metais pakartas.

1956 metų sovietų invazija Vengri- 
jon šios valstybės istorijoje liko, kaip 
pats žiauriausias ir barbariškiausias 
nekaltų žmonių žudymas. Sovietų 
armija nužudė 25 tūkstančius nekaltų, 
beginklių sukilėlių, 150 tūkstančių 
buvo sužeista ir apie 200 tūkstančių 
vengrų įvairiausiais būdais apleido 
Vengriją. Daugelis iš jų rado prie
globstį ir Australijoje. Vienas iš

Lietuvos Pilietybės Įstatymas 
(Projektas)

Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos 
1989 m. rugsėjo 23 dienos nutarimu 
svarstyti visuomenei skelbiamas nau
jas Lietuvos pilietybės įstatymo 
projektas, kurį parengė šiam tikslui 
sudaryta komisija. Tobulinant anks
čiau skelbtą įstatymo projektą, buvo 
atsižvelgta į gyventojų, darbo kolek
tyvų, visuomeninių organizacijų pa
reikštas pastabas ir pasiūlymus.

Šis įstatymo projektas grindžiamas 
iš esmės nauja nuostata, pagal kurią 
Lietuvos piliečiais iš karto laikomi visi 
asmenys, šio įstatymo įsigaliojimo 
dieną nuolatinai gyvenantys Respub
likos teritorijoje ir turintys čia 
nuolatinę darbo vietą arba nuolatinį 
legalų pragyvenimo šaltinį. Dabarti
niams Lietuvos gyventojams nebus 
taikomi nei sėslumo cenzo, nei 
lietuvių kalbos mokėjimo, nei kiti 
reikalavimai. Juos numatoma taikyti 
tik tiems asmenims, kurie atvyks 
gyventi į Lietuvą po šio įstatymo 
įsigaliojimo. Tai visiškai atitinka 
tarptautinę teisę, taip pat įvairių 
pasaulio valstybių, tarp jų ir socialis
tinių, pilietybės suteikimo praktiką.

Kalnų Karabacho miestas Stepanakert. Miesto gyventojai nuo 3 valandos ryto.stovi eilėje prie duonos, nors parduotuvę 
atidarė tik po 5 valandų!

buvusių to meto sukilėlių Gyala Kiss 
pasakė: "Mes turime galutinai už
baigti įgyvendinti 1956 metų sukilimo 
siekius per rinkimus, kurie įvyks 1990 
metais, išrinkdami tinkamus atstovus į 
Vengrijos parlamentą. Mes tai prisie
kėme ir tepadeda mums Dievas".

Tokį nusistatymą pareiškė ir daugu
ma, Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos 
sesijoje kalbėjusių, deputatų.

Siekiant sudemokratinti įstatymo 
projektą, jis papildytas nuostata, 
pagal kurią visi gyventojai gali laisvai 
apsispręsti dėl Lietuvos pilietybės. 
Numatyta, kad asmenys, kurie per 
dvejus metus nuo įstatymo įsigaliojimo 
neįgis pilietybę patvirtinančių doku
mentų, bus laikomi nepriėmusiais 
Lietuvos pilietybės.

Reikšminga šio projekto naujovė 
yra ta, kad visi Respublikos gyvento
jai, kuriems sukako 16 metų amžiaus, 
nepriklausomai nuo jo tautybės, 
gimimo vietos ir kitų aplinkybių, turės 
duoti Ištikimybės Respublikai priesai
ką. Tik po to jiems bus įteikiamas 
Lietuvos piliečio pasas ar kitas jį 
atitinkantis dokumentas. Kartu būtina 
pabrėžti, kad kai kurie Lietuvos 
Aukščiausiosios Tarybos deputatai 
sesijoje pareiškė nuomonę, jog reikia 
atsisakyti Ištikimybės Respublikai 
priesaikos ar patobulinti jos tekstą.

Patikslintos taip pat ir Lietuvos 
pilietybės suteikimo sąlygos. Asme

nys, kurie atvyks gyventi į mūsų 
respubliką ateityje ir norės tapti 
Lietuvos piliečiais, be anksčiau numa
tytų reikalavimų, turės žinoti ir 
Konstitucijos pagrindus. Atsižvel
giant į gausius pasiūlymus, projekte 
numatyta, kad pilietybė nebus teikia
ma po įstatymo įsigaliojimo atvyku- 
siems, kurie padarė nusikaltimą žmo
niškumui ar genocidą, yra bausti 
laisvės atėmimo bausme už sunkų 
tyčinį nusikaltimą, taip pat chroniš
kiems alkoholikams ir narkomanams.

(statymo projekte yra ir kitų
svarbių pataisų bei papildymų, kuriais 
garantuojamos daugumos respublikos 
gyventojų, taip pat tautinių mažumų, 
kiekvieno žmogaus teisės bei intere
sai. Projektas ir toliau bus tobulina
mas, papildomas demokratinėmis, hu
maniškomis nuostatomis, atspindin-

I. BENDRIEJI
1 straipsnis — L

Lietuvos piliečiais yra:
1. asmenys, kurie buvo Lietuvos 

Respublikos piliečiais, jų vaikai ir 
vaikaičiai, taip pat kiti iki 1940 metų 
birželio 15 dienos buvusieji nuolatiniai 
dabartinės Lietuvos teritorijos gy
ventojai, jų vaikai ir vaikaičiai, nuolat 
gyvenantys Lietuvos teritorijoje;

2. asmenys, turintys nuolatinę 
gyvenamąją vietą Lietuvoje, jeigu jie 
yra patys gimę ar įrodę, kad bent 
vienas iš tėvų ar seneliai yra gimę

2 straipsnis 
patvirtinantys

Lietuvos pilietybę patvirtinantis 
dokumentas yra piliečio pasas ar jį 
atitinkantis dokumentas.

čiomis Lietuvoje gyvenančių žmonių 
valią bei siekius.

Kaip jau buvo minėta, Lietuvos 
Aukščiausiosios Tarybos sesijoje dėl 
pilietybės įstatymo projekto pareikšta 
įvairių, dažnai priešingų nuomonių. 
Štai buvo pažymėta, esą ir naujas 
projekto variantas yra nepriimtinas, 

' nes jame neatsižvelgta į tai, kad mūsų 
Respublika įeina į TSRS, taip pat 
nenumatyta dviguba pilietybė. Kiti 
deputatai siūlė papildyti įstatymo 
projektą nuostatomis, kurios tiksliau 
atribotų Lietuvos pilietybę nuo kitų 
valstybių pilietybės, leistų žmonėms 
apsispręsti. Buvo pareikšta nuomonių 
dėl sėslumo cenzo sumažinimo iki 
penkerių ar trejų metų, tautinių 
mažumų teisinės padėties, taip pat dėl 
kitų projekto teiginių.

N U O ST AT AI 
etuvos piliečiai
Lietuvos teritorijoje ir jeigu jie nėra 
kitos valstybės piliečiai;

3. kiti asmenys, kurie šio įstatymo 
įsigaliojimo dieną nuolat gyveno 
Respublikos teritorijoje ir turi čia 
savo nuolatinę darbo vietą arba 
nuolatinį legalų pragyvenimo šaltinį. 
Šie asmenys per dvejus metus nuo šio 
įstatymo įsigaliojimo laisvai apsi
sprendžia dėl pilietybės;

4. asmenys, įgiję Lietuvos pilietybę, 
pagal šį įstatymą.

Lietuvos pilietybę 
dokumentai

Lietuvos piliečio pasas ar jį 
atitinkantis dokumentas įteikiamas 
asmeniui, sulaukusiam 16 metų am- 

Nukelta į 2 pusi.
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Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdis 
Australijai paskyrė savo ryšininką, 
per kurį bus pasikeičiama pranešimais 
su Australijos Lietuvių Bendruomenės 
Krašto valdyba. Jau yra išdirbtos 
skubesnio susižinojimo priemonės, 
kuriomis bus gaunami Lietuvos Persi

PASIKEITIMAI LB SPAUDOS 
SĄJUNGOS VALDYBOJE

Šių metų bėgyje iš LB Spaudos 
Sąjungos valdybos, dėl kitų įsiparei
gojimų, pasitraukė du valdybos nariai: 
Kęstutis Protas ir inž. Alfonsas 
Adomėnas.

LB Spaudos Sąjungos valdyba jiems 
abiems reiškia nuoširdžią padėką už 
įdėtą darbą ir sąžiningą pareigų 
ėjimą.

Lietuvos Pilietybės Įstatymas 
(Projektas)

Atkelta iš 1 pusi.
žiaus ir davusiam Ištikimybės Res
publikai priesaiką.

Asmenys, kurie per dvejus metus 
nuo šio įstatymo įsigaliojimo neįgijo

3 straipsnis — Lietuvos piliečių 
teisinė padėtis

Lietuvos piliečiai turi visas sociali
nes - ekonomines, politines ir asmeni
nes teises bei laisves, kurias skelbia ir 
garantuoja Lietuvos Konstitucija ir 
įstatymai.

Teisę rinkti ir būti išrinktu įstaty
mų nustatyta tvarka į Respublikos 
Liaudies deputatų tarybas ir kitus 
renkamuosius valstybinius organus, 
paskirti į valstybinės valdžios ir

4 straipsnis — Lietuvos pilietybės 
išsaugojimas sudarant ir nutraukiant 

santuokų

Lietuvos piliečio ar pilietės santuo- pilietybės, taip pat tokios santuokos 
kos sudarymas su asmeniu, kuris yra nutraukimas nekeičia sutuoktinių pi- 
kitos valstybės pilietis arba asmuo be lietybės.

5 straipsnis — Lietuvos 
pilietybės išsaugojimas

Lietuvos pilietis, gyvenantis kitose 
valstybėse, savaime nepraranda Lie
tuvos pilietybės.

6 straipsnis — Lietuvos piliečio 
išdavimo neleistinumas

Lietuvos pilietis negali būti išduotas kitai valstybei.

7 straipsnis — Pilietybės 
suteikimas išimties tvarka

Asmeniui, kuris yra Lietuvos pilie
tis, paprastai nepripažįstamas pri
klausymas kitos valstybės pilietybei.

Išimties tvarka kitos valstybės

8 straipsnis — Užsienio valstybių 
piliečiai Ir asmenys 

be pilietybės

Užsienio valstybių piliečiais Lietu
voje pripažįstami asmenys, kurie turi 
bet kurios užsienio valstybės piliety
bę.

tvarkymo Sąjūdžio pranešimai ir 
pageidavimai. Tuo pačiu būdu ir 
Krašto valdyba perduos Lietuvos 
Persitvarkymo Sąjūdžiui savo veiklą 
liečiančius pranešimus.

Australijos Lietuvių Bendruomenės 
Krašto valdyba yra atidariusi atskirą 
sąskaitą ir priima aukas Lietuvos 
Persitvarkymo Sąjūdžiui remti. Su
rinktos aukos bus perduotos per 
Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio nu
rodytus asmenis, greičiausiai Vaka
ruose įsigyjamais reikmenimis. Auko
tojai gali nurodyti savo pageidavimus, 
kurie bus perduoti Lietuvos Persitvar
kymo Sąjūdžiui.

Aukas siųsti per A LB Apylinkių 
valdybas arba Krašto valdybos iždi
ninko adersu: J. Zinkus, 84 Victor 
Ąve., Picnic Point, N.S.W. 2213.

ALB Krašto valdyba

Naujuoju LB Spaudos Sąjungos 
iždininku, vietoje Kęstučio Proto, 
kooptuotas dipl. ekonomistas Vytenis 
Šliogeris, inž. A. Adomėno vieton 
kooptuotas žurnalistas ir ilgametis 
"Mūsų Pastogės” sporto skyriaus 
redaktorius Antanas Laukaitis.

LB Spaudos Sąjungos valdyba 

pilietybę patvirtinančių dokumentų, 
laikomi nepriėmusiais Lietuvos pilie- 

valdymo organus, išrinkti Lietuvos 
teismų tesėjais ir liaudies tarėjais, 
taip pat teisę dalyvauti respubliki
niuose referendumuose turi tik Lietu
vos piliečiaL

Lietuvos pilietis turi laikytis Lietu
vos Konstitucijos ir įstatymų, privalo 
saugoti Lietuvos interesus, padėti 
stiprinti jos galią ir autoritetą, būti 
ištikimas savo Respublikai.

piliečiui Lietuvos Aukščiausiosios Ta
rybos Prezidiumas gali suteikti Lietu 
vos pilietybę.

Asmenys, kurie nėra Lietuvos 
piliečiai ir neturi įrodymų, kad jie yra 
kitos valstybės piliečiai, laikomi 
asmenimis be pilietybės.

9 straipsnis — Užsienio valstybių 
piliečių ir asmenų be pilietybės 

teisinė padėtis

Užsienio valstybių piliečiai ar 
asmenys be pilietybės Lietuvos teri
torijoje privalo gerbti Lietuvos Kon
stituciją ir įstatymus ir jų laikytis. 
Respublikos teritorijoje jiems taiko
mas užsieniečių teisinis režimas, 
jiems garantuojamos įstatymo nusta
tytos teisės ir laisvės, įskaitant teisę

KAIP IŠSIGELBĖJO SUOMIJA?
Suomija kartu su Pabaltijo valsty

bėmis ir rytine Lenkijos dalimi, pagal 
Ribbentropo - Molotovo paktą, buvo 
atiduota Stalinui. Tačiau po karo liko 
beveik laisva, kada Lietuva, Latvija ir 
Estija pateko rusų vergovėn. Verta 
išanalizuoti, kodėl Suomijai rusų 
okupacijos ir jos baisių padarinių 
pavyko išvengti. Ar tai įvyko dėl 
narsaus suomių pasipriešinimo, ar ir 
dėl kitų priežasčių?

Pirmiausiai apie pačią Suomiją. B 
užima 337.000 kvadratinių kilometrų. 
Tai gana didelė teritorija, prilygstanti 
penkioms Lietuvoms. Tačiau žemės 
ūkiui tinkamos žemės Suomija teturi 
vos 26.000 kvadratinių kilometrų, kai 
tuo tarpu Lietuva jos turi beveik 
dvigubai daugiau ir geresnės rūšies. 
Ko Suomija turi daug, tai miškų: virš 
60% viso ploto. Eglės ir beržai sudaro 
didžiąją miškų dalį. Nors tai yra 
minkšta mediena, tačiau labai tinka
ma popieriaus gamybai, statybai, 
įpokavimo dėžėms ir t. t. Gyventojų 
Suomijoje yra apie 5 milijonai.

Po slapto susitarimo pasirašyto su 
Hitlerio Vokietija, Maskva pradėjo 
ieškoti pretekstų Suomijos invazijai. 
Praėjus vos dviem dienom po Lietuvos 
užsienio reikalų ministro J. Urbšio 
iškvietimo į Maskvą, kur jam Stalinas 
su Molotovu parodė žemėlapį su 
pasidalinimo linija einančia per pietų 
Lietuvą ir pareikalavo sovietų karinių 
įgulų įsileidimo, Suomijos valdžia 
gavo panašų "pakvietimą". Iš suomių 
Maskva pareikalavo Karelijos sąs
maukos ir aplink ją esančios teritori
jos juostos atidavimo, o Banko 
pusiasalis turėjo būti išnuomotas rusų 
karo laivyno bazės įrengimui.

Suomijos valdžia atsiklausė vokie
čių ir anglų su prancūzais, ar jie 
padėtų jai gintis. Ir suomiams niekas 
neatėjo į talką. Vis dėlto parlamentas 
ir valdžia nutarė atmesti Maskvos 
reikalavimus ir gintis.

Suomiai skubiai sudarė visų partijų 
vyriausybę ir paskyrė kariuomenės 
vadu 72 metų maršalą Mannerheim, 
kuris vadovavo Suomijos išsilaivini- 
mo kovoje Pirmojo pasaulinio karo 
pabaigoje, po revoliucijos Rusijoje. 
Suomių - rusų siena buvo skubiai 
sutvirtinta. Lapkričio 30 dieną prasi
dėjo sovietinė invazija. Rusų nustebi
mui jų nuostoliai buvo katastrofiški 
Kol buvo sutrauktos didžiausios 
Rusijos karinės jėgos, frontas sustojo 
vietoje.

Pasaulis buvo pasipiktinęs. Net pats 
Hitleris pyko, kad rusai užpuolė 
Suomiją jam visai nepranešę, kada 
Vokietijai buvo reikalingas Suomijos 
nikelis ir mediena. Anglai- prancūzai 
per Norvegiją ir Švediją Suomijos 
pagalbai ruošėsi siųsti karinę ekspe
diciją. Išsigando Maskva, bet nema
žiau ir Hitleris, kadangi tokiu būdu 
būtų užkirstas kelias Švedijos gele
žies rūdai, be kurios jokiu būdu 
negalėjo apseiti vokiečių karo mašina.

Turėdami didžiausią tankų, lėktuvų 
ir karių persvarą, rusai pagaliau 
pradėjo pamažu judėti į priekį, bet 
bijodami anglų - prancūzų ekspedici
jos ir Berlyno nemalonės sutiko 

kreiptis į teismą ir kitus valstybinius 
organus dėl priklausančių teisių 
gynimo.

Užsienio valstybių piliečiai, esan
tys Lietuvos teritorijoje, turi teisę 
kreiptis dėl gynybos į savo šalies 
diplomatines ir konsulines atstovybes.

(Bus daugiau)

pasirašyti taikos sutartį su Helsinkiu 
1939 metų kovo mėnesio 12 dieną, 
gaudami tik minėtą Karelijos sąsmau
ką, dalį Suomijos pietryčių ir Banko 
pusiasalį.

Prasidėjus vokiečių - rusų karui, 
suomiai griebėsi atsiimti rusų pagrob
tas teritorijas. Vadovaujant pačiam 
maršalui Mannerheim, jau 1941 metais 
suomiai atgavo visas pagrobtas sritis. 
Suomija vokiečiams leido pereiti per 
jų teritoriją į sovietų pasienį, bet 
atsisakė pulti Leningradą ir geležin
kelį einantį iš Murmansko į Rusijos 
gįlumą.

Kai Vokietijai pradėjo nesisekti, 
Suomija antrą kartą su Maskva 
pasirašė taikos sutartį, pagal kurią 
Rusijai turėjo sumokėti 300.000.000 
dolerių, atiduoti dalį pietų Suomijos 
teritorijos, laikyti mažą kariuomenę, 
dar mažesnį karo lėktuvų skaičių (tik 
60), išduoti sovietų pabėgėlius, nu
teisti karo nusikaltėlius ir laikytis 
Maskvai draugiškos politikos.

Taigi Suomija išsigelbėjo narsiai 
laikydamasi iš pat pradžios. Vietoje 
to, kad siuntus kariuomenę į poligonus 
pratyboms, kaip kad buvo Lietuvoje, 
skubiam įsitvirtinimui ją sutraukė į 
pasienį. Anglų - prancūzų grasinimas 
siųsti ekspediciją suomių pagalbai, 
Maskvą privertė pasirašyti gana 
švelnią taikos sutartį tada, kai 
sovietai pradėjo pralaužti suomių 
fronto linijas.

Lietuva turėjo kitą galimybę nepa
tekti į rusų rankas. Berlynas buvo 
numatęs, kad lietuviai tikriausiai 
norės atsiimti sostinę Vilnių, kai 
Vokietija pute Lenkiją. Tuo būdu 
vokiečių puolimas būtų buvęs lyg dėl 
savų teritorijų atgavimo, kaip kad 
lietuvių. Todėl Ribbentropo - Molo
tovo slaptame priede, Berlynui pagei
daujant, Vilniaus kraštas buvo paskir
tas prie Lietuvos, o pati Lietuva prie 
Vokietijos interesų sferos. Atsiimda- 
ma Vilnių Lietuva nebūtų buvus 
perleista rusams pasirašant antrą 
rugsėjo 28 dienos susitarimą. Būtų 
likus, panašiai kaip Suomija, vokiečių 
pusėje, per vokiečių - rusų karą. Po jo 
būtų buvus užimta, kaip kad Lenkija, 
Čekoslovakija ir Vengrija, bet būtų 
likus satelitu, ne Sovietų Sąjungos 
dalimi.

Lengviau yra kritikuoti "post 
factum", bet, berods, yra padaryta 
istorinė klaida: neginti ir neatsiimti 
savo teritorijos.

Dr. Jonas Kunca
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O PTIMIZMAS
Dr. Jonas Kunca

"Mūsų Pastogės" 41 - me numeryje 
vienas iš skaitytojų labai pasipiktinęs 
pakėlė savo balsą prieš mano straips
nių, liečiančių Sovietų Sąjungą, 
perdėtą optimizmą. Sako tokie strai
psniai ne tik atima malonumą spėlioti 
ar numatyti ateitį, bet jais gali 
pradėti tikėti australų spaudos ne
skaitą mūsų išeiviai. Jis autoritetingai 
pabrėžia, kad rusų imperija negriūna, 
ji tik braška. Dar prideda apie 
Lietuvos mėsos ir sviesto pardavimą 
Vakarų Europai, apie kurį aš nesu 
užsiminęs nei tame, nei kituose 
straipsniuose.

Panašių kritikų netrūko ir netrūks
ta. Anksčiau, kai rašiau apie ateinan
čią Sovietų Sąjungos krizę, panašūs 
autoritetai vadino tai "netikro prana
šo" darbu. Dabar kiti skundžiasi, kad 
spauda tuoj pat nepaskelbia žinios 
apie šito krašto parlamento rezoliuci
ją vėl dėl kaltės tų, kurie tokį ar 
panašų lietuvių užstojimą yra išrūpi
nę, lyg to paskelbimo data, bet ne pati* 
rezoliucija mums būtų svarbi.

Ne tiek dėl neargumentuotos kriti
kos, kiek dėl temos svarbumo, verta 
sustoti prie to "pavojingo" optimizmo. 
Tiesa yra tai, kad tikėjimas, jog 
Sovietų Sąjunga iširs atsispindi mano 
straipsniuose jau gal per paskutinius 
dešimt metų ir, atrodo, kad paskutinio 
laiko įvykiai jį patvirtina. Minėtas 
kritikas klysta, kuomet sako, kad rusų 
imperija tik dreba. Maskva prarado 
Afrikos ir Centrinės Amerikos koloni
jas ir, galima sakyti, Lenkiją ir 
Vengriją, kur tankus siųsti jau per 
vėlu. Ar tai ne imperijos byrėjimas?! 
Rytų Vokietija maištauja ir reikalauja 
daugiau demokratijos. Ji neužilgo 
susijungs su Vakarų Vokietija, nežiū
rint ar tai patinka Vakarams ir 
Maskvai ar ne. Rytų Europos praradi
mas nėra braškėjimas, tai yra imperi
jos dalies praradimas. Autorius siūlo 
melstis, kad pasisektų M. Gorbačio
vui. Tokie pasisakymai nereikalingi 
komentarų. M. Gorbačiovo kritimo 
neieško nei šio straipsnio autorius, nei 

LIETUVIŲ SUSITIKIMAS
PERTHE

pabaltiečiai, nei Vakarai. Tik panašūs 
kritikai turėtų suprasti, kad sovietų 
prezidento ateitis nepriklauso nei nuo 
mūsų, nei nuo Vakarų norų, bet nuo 
savalaikio tinkamų reformų įvedimo, 
kurių tarpe turėtų būti ir Pabaltijo bei 
Ukrainos padėties išsprendimas. Lai
kas bėga, o apie reformas tik 
kalbama. Greitai pasibaigs sovietų 
žmonių kantrybė ir su ja galėtų, deja, 
pasibaigti ir M. Gorbačiovo galybė. 
Tai liūdnas faktas, ne kokia tuščia 
svajonė.

Klysta tas, kas mano, kad pere- 
stroiką gali išgelbėti Vakarai, kurie, 
tiesą pasakius, gelbėjo ir išgelbėjo 
rusų imperiją iki šiol ir kurie vengia 
kalbėti apie Pabaltijį, kad nepakenkus 
Maskvai ar jos neužrūstinti. Išgelbėti 
rusų imperiją - reikia tinkamų 
reformų ir tinkamų žmonių jų 
įgyvendinimui. Vakarų simpatijų ir 
maldų neužtenka.

Taigi optimizmas, kuris liečia 
Lietuvos laisvę, turi tvirtą pagrindą. 
Tuo labiau, kad imperijos atgyveno 
savo amžių ir rusiškoji yra dabartinio 
pasaulio aberacija. Kas dėl imperijų 
negalėjimo staiga sugriūti, reikia 
pažiūrėti į Britų imperiją: suskilo per 
porą metų!

Galų gale reikia pridurti, kad 
žurnalistai, ne vien kritikai, turi teisę 
turėti savo nuomonę ir ją išreikšti 
savo straipsniuose. Lietuviai išeiviai 
gal nėra tokie atsilikėliai, kokiais juos 
laiko minėtos kritikos autorius. Jie 
klausosi žinių ir skaito svetimą 
spaudą. Taigi gal jie neužsitarnautai 
laikomi tokiais naiviais. Gi kas 
kritikuoja, turėtų pagrįsti argumen
tais tokią kritiką. Tuščių frazių ir 
pykčio čia neužtenka.

Optimizmas, pagrįstas įvykių raida 
ir svarbesnių analitikų nuomonėmis, 
už minėtos kritikos autorių ne tik 
nekenkia Sąjūdžiui ir Lietuvos bylai, 
bet jis surištas su užsienio politikų 
verbavimu mūsų naudai, yra kaip tik 
prasmingas ir naudingas.

Šeštadienis ir sekmadienis prabėgo 
šiltoje ir draugiškoje atmosferoje. 
Buvo atnaujintos senos ir užmegztos 
naujos pažintys, tautiečiai Ir svečiai 
dalinosi įspūdžiais, prisiminimais.

Pirmadienį, spalio 16 dienos vakare 
Lietuvių namuose Isolda I. Poželaitė 
- Davis vėl skaitė paskaitą apie 
giminingas tautas ir geografiją.

Trečiadienio vakare, Lietuvių na
muose buvo skaitoma trečioji Isoldos 
I. Poželaitės - Davis paskaita apie 
istoriją ir kitomis temomis. Nors 
paskaitos buvo Ilgos, bet, reikia 
pasakyti, prelegentė joms buvo labai 

kruopščiai pasiruošusi. Visi klausę yra

Pasaulio įvykiai

Naujasis Rytų Vokietijos komunis
tų partijos lyderis Egon Krenz 
laikomas dar aršesniu komunistu už 
buvusį lyderį Erich Honecker.

Egon Krenz gimė 1937 metais, 
siuvėjo šeimoje. Būdamas 23 metų 
buvo pasiųstas į komunistų partinę 
mokyklą Maskvoje, kad pasiruoštų 
komunistų partijos veiklai. Iš Maskvos

Čekoslovakija

Čekoslovakijos komunistų partijos 
vadovybė pareiškė, kad Lenkijos ir 
Vengrijos įvykiai parodė, jog jie 
niekados negali dalintis valdžia su 
kitomis grupėmis. Čekoslovakijos ko
munistų partijos lyderis Miloš Jakes 
centro komiteto posėdyje pasakė, kad 

jai dėkingi ir taria nuoširdų ačiū už 
paskaitas.

Nors šis lietuvių suvažiavimas 
nebuvo politinis, bet draugiškas soli
darumo subuvimas. Lietuvių Dienų 
suvažiavimą organizavo: Birutė Ra- 
dzivanienė, Kristina Repševičiūtė, 
Dalia Francienė, Lina Kiškytė, Stefa 
Žilinskienė ir Vytas Radzivanas. Šį 
kartą Vakarų Australijos lietuvių 
jaunimas padarė labai didelę orga
nizacinę pažangą, sušaukdamas tau
tiečius iš visų Vakarų Australijos 
kampų ir kampelių, kurių pribuvo apie 
tris šimtus.

Balys Steckis

grįžo įgijęs politinių mokslų baigimo 
diplomą. 1970 metais paskirtas vado
vauti Rytų Vokietijos vaikų organi
zacijai. Ten tuoj pat įvedė programas 
prieš fašistinę veiklą. Jo šūkis buvo: 
"Juos reikia paveikti, kol jie dar 
jauni".

1983 metais Egon Krenz priimtas į 
Rytų Vokietijos politinį biurą, buvo 
tuoj pat pastebėtas ir numatytas, 
atėjus laikui, pakeisti senstantį E. 
Honecker. Egon Krenz taip pat nėra 
stiprios sveikatos, serga cukrine liga 
ir kasdien turi naudoti medikamentus. 
E. Krenz siekis - Rytų Vokietiją 
išlaikyti marksistine valstybe.

Naujam Rytų Vokietijos vadovui 
teko perimti valdžią ne itin geru laiku 
- šalyje vyksta demokratinių reformų 
reikalaujančios demonstracijos, kurios 
iškilo M. Gorbačiovo apsilankymo 
metu. Rytų Berlyne jau kuriasi 
nepriklausomos darbininkų unijos. 
Gyventojai reikalauja laisvo judėjimo 
krašte ir į užsienį.

Sunku šiuo metu būtų pasakyti, kaip 
ilgai Egon Krenz pajėgs valdyti Rytų 
Vokietiją savo, Maskvoje ištreniruotu . 
komunistinės doktrinos keliu, reikia 
tik tikėtis, kad tai netruks ilgai.

kaimyniniuose kraštuose buvo sužlug
dyta socialistinė sistema ir jokiu būdu 
negalima leisti, kad tai įvyktų 
Čekoslovakijoje. Jis apkaltino Lenkiją 
ir Vengriją demonstracijų, nukreiptų 
prieš teisėtą Čekoslovakijos vyriau
sybę, organizavimu.

BUL G A RIJA
Vakarų Australijos lietuvių suva

žiavimo dienos įvyko spalio 14 dieną 
Lietuvių namų salėje. Vytas Radzi
vanas lietuviška muzika pradėjo 
suvažiavimo šventę. Vėliau vyko 
suneštinė bendra vakarienė, šokiai.

Tą dieną į Lietuvių namus Perthe 
susirinko nemažas tautiečių būrys 
tiek vietinių jaunų ir senų, tiek 
svečių iš kitur. Salėn susirinko apie du 
šimtai žmonių, net ir vietos laisvos 
nebeliko. Pirmąjį vakarą visi susitiko, 
susipažino, draugiškus santykius at
naujino.

Sekančios dienos ryte visi susirinko 
St. Francis lietuvių parapijos bažny
čioje iškilmingoms pamaldoms. Pamal
das laikė kunigas P. Pitzen, palaimin
damas visus atvykusius į Perthą. Mišių 
metu šventas giesmes klarnetu pagro
jo mūsų žymaus tautiečio Juozo 
Krupavičiaus anūkė Roxsane Lambie, 
vargonais jai akompanavo Vytas 
Francas. Suvažiavimo proga, A. 
Stankevičienė labai gražiai gėlėmis 
išpuošė bažnyčią, tą dieną pilnutėlę 
tautiečiais ir svečiais.

Tuoj po pamaldų, visi susirinko į 
Lietuvių namus, kur jaunosios šeimi
ninkės laukė visų bendriems ir 
skaniems pietums. Po pietų, prie 
kavutės Birutė Radzivanienė pristatė 
visus suvažiavusius svečius. Šį kartą

Isolda I. Poželaitė - Davis.

Per Bulgarijos sostinę Sofiją pra
slinko naujas politinis vėjas. Pirmą 
kartą po 40 metų leista truputis 
veiklos opozicijai.

Pasinaudodami užsienio diplomatų 
protekcija, disidentai pravedė viešus 
susirinkimus, spaudos konferencijas ir 
padarė politinius pareiškimus.

Bulgarijos žalieji, vadinami Eco- 
glasnost, per devynias dienas sostinės

Po 16 metų trukusio komunistinio 
režimo, kuris visai nualino kraštą, 
maža Afrikos valstybė Beninas atsi
sakė socialistinės valdymo sistemos ir

buvo ir daug atvykusių, iš Lietuvos.
Vedėja kultūros ręikalams Stefa 

Žilinskienė pakvietė, specialiai šiai 
dienai skirtą, paskaitą paskaityti 
Isoldą I. Poželaitę - Davis iš 
Adelaidės. Prelegentė paskaitą skaitė 
lietuvių ir anglų kalbomis. Paskaitos 
tema - menininkai, skulptoriai ir 
kompozitoriai. Ji buvo palydėta įra
šais iš juostelių. Po trumpos pertraukos 
prelegentė rodė skaidres apie Vytau
to Šerelio kūrybą. Nors paskaita 
užtruko gana ilgai, tačiau buvo įdomi 
ir palydėta gausių plojimų.

BENĮ N AS

KI NU A

Šiaurinę Kiniją sukrėtė žemės namų. Drebėjimo metu žuvo apie 30 
drebėjimas sugriovęs maždaug 10.000 žmonių.

LIETU V OJE

Lietuvos komunistų partijos pirma
sis sekretorius Algirdas Brazauskas 
užsienio korespondentams pareiškė, 
kad Lietuvos komunistų partijos 
atsiskyrimas muo Maskvos yra vienin
telis kelias atstatyti silpnėjantį parti
jos prestižą. M. Gorbačiovas susiduria 
su dilema: jei leis partijai atsiskirti, 
tai praras Lietuvos teritorijos kontro-

i į "Mūsų 

centre surinko virš 5 tūkstančių 
parašų. Nepriklausomi žmogaus teisių 
gynimo aktyvistai sostinės parke 
surengė susirinkimą, kuriame dalyva
vo 160 žmonių. Pirmą kartą saugumo 
darbuotojai jų nevaikė, nors buvo 
apsupę ir stebėjo.

Anksčiau jų nariai buvo areštuoja
mi, įkalinami, baudžiami namų areštu, 
tremiami ir šalinami iš darbo.

priėmė kapitalistinę Vakarų tvarką 
bei Vakarų šalių paramą, gelbėdama 
kraštą nuo skolų ir skurdo.

lę, ir tai bus tolygu Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbimui, arba 
M. Gorbačiovas gali jėga įtvirtinti 
tokią partiją, kuri bus paklusni 
Maskvai. Tačiau tokiu atveju kaina 
būtų labai didelė - M. Gorbačiovas 
šiame regione, o gal ir toliau, prarastų 
viską,ką iki šiol yra pasiekęs.
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LIUDAS DOVYDĖNAS Užrašai
Po valandėlės, išgėręs arbatos, kiek 

pasikeitusiu, tyliu balsu, prašneko:
- O dėl susisiekimo galima kalbėti 

daug ir - mažai. Mes paimsim vidurį. 
Mūsų plotuose negalima sutelkti visur 
bazių, reikalingų dabartiniams ka
rams, be to, tankiausią geležinkelių 
tinklą turime Ukrainoje ir apie 
Maskvą, žodžiu europinėje Rusijos 
dalyje. Ten, ypač Pavolgyje, turėjom 
sukoncentruoti mases išteklių. Jeigu 
priešo aviacija persvertų, mūsų 
susisiekimas karo metu gali labai 
sutrikti, nes nuo Maskvos ligi Kauno 
turim 900 kilometrų, o kur N ižai 
Novgorodas, Orenburgas, Taškentas, 
Vladivostokas. Archangelskas? Jeigu 
karas užsiręstų ir priešo jėgų persva
ra pareikalautų visų jėgų įtempimo, 
mūsų susisiekimas pirmiausia persi
temps. Tokiu atveju mūsų vadovybė 
seks Kutūzovo pėdomis: alsins priešą 
ir eis nuo bazės prie bazės, nelyginant 
pašto arklys.

- Bet tokia taktika mums skaudi 
dviem nesklandumais: užtęsimu karo 
ir netekimu vakarinių derlingųjų 
plotų. Jeigu mums tektų persikelti net 
per Dnieprą, mes netenkam derlingų 
plotų. 0 Maskva ne tik Rusijos širdis, 
bet ir socializmo uola, neatitinkanti 
Kutūzovo laikų Maskvos. Jeigu mūšiai 
priartėtų prie Maskvos, arba (kuo aš 
netikiu, kaip ir jūs) Maskvą užimtų 
priešas, mūsų susisiekimui, mūsų 
širdžiai tektų pakelti baisų smūgį. 
Taigi, jaunieji draugai, yra ir pasiliks 
geriausias būdas karui ir laimėjimui: 
neužleisti nė vienos žemės pėdos 
priešui! O kad mūsų kova būtų 
sėkmingesnė, nesigaminkime patys 
priešų, kol laukiamas viesulas nepraė
jo, nęąrdykimę pastatu pagrindų, 
pamato. Galbūt tuo kiek nutoisime 
nuo generalinės linijos, bet ar 
nelaimėsime daugiau iš nesuardyto 
seno, nei iš naujo, bet nesutvirtėjusio. 
Taip pat gal ir priešų skaičiaus 
nepadidinsim.

Deja, tai tik kuklus, ged ir toli 
pramatančio, bet vienišas ir "gene
ralinės linijos” nepalaimintas balsas 
tyruose. Lietuvoje, kaip ir visur, kur 
tik atėjo bolševikai su propoganda, 
NKVD, VKB(b) istorijos kad ir, 
trumpu kursu, atėjo ir "generalinė 
linija", kaip su vilku ateina ir dantys.

TARYBINE PIRTIS
Tarybinio sekimo istoriją tepavaiz- 

duos ir šie įvykiai.
1941 m. vasario mėn. iš Maskvos 

atvyko intruktorė L-va. Simpatinga, 
apsukri NKVD vyr. leitenanto žmona 
ėmėsi instruktuoti komjaunimą, ypač 
spaliukus (oktiabrist) ir pionierius.

Tuo metu buvau priešmokyklinių 
įstaigų ir vaikų darželių skyriaus 
viršininku. Vieną dieną išraudusi, kiek 
snieguota ūmai į kabinetą įgriūva 
instruktorė L-va. Greit užsirekomen
davusi, paprašė parodyti keletą vaikų 
darželių, vaikų namų. Parodžiau, 
supažindinau su keliomis vaikų darže
lio vedėjomis, kurias rekomendavau 
instruktorei kaip jos pageidaujamas 
padėjėjas - informatores.

Bet jau belankant darželius, intruk
torė L-va ėmė teirautis, kaip vaikų 
darželiuose, vaikų namuose suorgani
zuota "žinių ir informacijų tarnyba". 
Aš net nesuvokiau, kokia gali būti 
vaikų darželiuose, vaikų namuose, 
pionierių klubuose "žinių ir informa
cijų tarnyba".

Draugė instruktorė kiek nustebo, 
bet greit sulaikiusi žodį apgailestavo, 
kaip toli atsilikę atvaduoti iš kapita
listinio jungo jauni tarybiniai kraštai. 
Tokia svarbi ir taip Tarybų Sąjungoje 
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išaugusi "žinių ir informacijų tarny
ba" esanti visai apleista Lietuvoje.

Nesiteiravau daugiau apie tą "tar
nybą”, nes ir instruktorė L-va atrodė 
panaši į daugelį pareigūnių ir instruk
torių, atvykstančių iš Tarybų Sąjun
gos, pilnu pasididžiavimu Lenino - 
Stalino mokslu ir mėgstančių brošiūri- 
nes frazes.

Po poros dienų gavau pakvietimą 
atvykti į Lietuvos komjaunimo centrą. 
Atvykęs skirtu laiku, jau radau beveik 
visą komjaunimo vadovybę, centro 
komiteto švietimo skyriaus viršininką 
Z. ir keletą įžymesnių partijos ir 
švietimo vadovų. Iš švietimo skyriaus 
viršininko Z. elgsenos ir instruktorės 
L-vos šaltumo supratau, kad visa 
pirtis parengta man, daug kartų 
apkaltintam už "nepakankamą idėjinį 
rūpestingumą, auklėjant bolševizmo 
viltį - jaunimą", kaip kartą centro 
komiteto sekretorius M. viešam švie
timo vadovybės posėdyje pareiškė.

Instruktorė L-va atsistojo padaryti 
pranešimo apie "Didelius trūkumus 
vaikų auklėjime, ugdant socialistinį 
budrumą ir liaudies priešų sekimą".

Tremtinių virtuvė, du kibirai karšto vandens nustipusiems rąstų 
krovėjams ir ritintojams.

- Maskva man patikėjo sunkų, bet 
garbingą uždavinį: sutvarkyti žinių ir 
informacijų tarnybą Lietuvos TS 
Respublikoje, - kalbėjo instruktorė. - 
Aš atvykau - kaipgi neatvykti, nes čia 
trūksta parengtų kadrų. Ne tik kadrų, 
bet ir daugelyje atsakingų postų sėdi 
liaudies priešai. Taip, taip, draugai, 
baisūs liaudies priešai, - giedote 
giedojo lapės akių moteris, neprastai 
galvodama ir apie savo grožį. - Koks 
apleistas žinių tiekimas! įsivaizduo 
kit, kaip galima pakęsti tokią padėtį. 
Tokią padėtį! Dar tebėra dauguma 
darželių, vaikų namų auklėtojų 
neįtrauktų į žinių ir informacijų 
tarnybą, jos net nežino, kas yra toji 
"žinių ir informacijų tarnyba". Tai 
baisu! Jūs jau geriau žinot, bet, man 
rodos, daug kaltės tenka primesti ir 
viršininkui, kuris iki šiolei nesuspėjo 
sudaryti patikimų kadrų, nesugebėjo 
iš liaudies sluoksnių suieškoti tokių, 
kurie visa siela ir kūnu būtų atsidavę 
liaudies auklėjimo ir gerovės reika
lams. Aš jums, draugai, papasakosiu, 
kaip suorganizuota žinių ir informaci
jų tarnyba Sovietų Sąjungoje. Ji nėra 
dar visai tobula, bet jau gerai 
funkcionuoja, kai kur net pavyzdingai 
- Draugė instruktorė atsigėrė van
dens, visu delnu nušluostė lūputes ir 
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kalbėjo:
- Sakysim, Sovietų Sąjungoje yra 

jau per dvidešimtį su viršum metų 
paruošti kadrai, bet ten kokie 
rezultatai. Dėl pavyzdžio, štai, paim
kim tokį atsitikimą. Gudijoje dar 1939 
m. pavasari viena mokytoja rado 
mokyklos popiergalių dėžėje gražiai 
išmargintus kiaušinių lukštus. Kadan
gi tai buvo pavasarį, tuoj po Velykų, 
sumani mokytoja tuojau suprato, kad 
yra dar reakcioniška šeima, kuri 
Velykoms net margučius margina, t. 
y., laikosi religinių prietarų. Mokytoja 
stropiai ištardė savo mokyklos moki
nius ir, dviejų pionierių paliudijimu, 
tuos lukštus į mokyklą atsinešė Ivanas 
Anatolius Alaskinas, devynerių metų 
mokinys. Žinoma, kaip priimta ir turi 
būti, mokytoja apie tai pranešė kur 
reikia - NKVD atitinkamo skyriaus 
viršininkui. Žinoma, reakcionieriška 
šeima buvo išvežta į stovyklą. Bet ne 
tai svarbu, draugai; jus prašau 
atkreipti dėmesį į draugės mokytojos 
sumanumą ir jos rūpestingumą: kiek
vieną įtartiną įvykį ar žmogų tuojau 
ištirti ir nenuilstamai sekti. Ritas 

mokytojas ar auklėtojas būtų neat
kreipę dėmesį į kiaušinio lukštus, bet 
ji, draugė mokytoja, šiuo atveju davė 
pavyzdį, kaip privalu sekti kiekvieną 
smulkmeną.

- Antras atsitikimas buvo Kaukaze, 
Piatigorsko mieste. Vienam vaikų 
darželyje, žaidžiant žaidimą "Ką aš 
veikiu namuose", vienas vaikas, vardu 
Serioža, pasisakė, kad tėvas ir motina 
žiūri į paveiksliuką ir verkia. "Pasisle
pia nuo manęs, žiūri ir verkia”, 
pridūrė vaikas, šešiametis spaliukas. 
Mokytoja susidomėjo, koks tas pa
veiksliukas ir kodėl į jį žiūrėdami 
tėvai verkia. Ji pasikvietė į savo 
kambarį Seriožą ir apklausinė  jo. Maža 
to, ji paprašė slapta paimti tą 
paveiksliuką ir jai atnešti. Taip 
įprašytas ir. pamokytas Serioža trečią 
dieną atnešė ir tą paveikslą. Pasirodo, 
tai būta caro armijos karininko, 
bolševikų sušaudyto, atvaizdas. Tas 
karininkas buvo Seriožos motinos 
brolis, kurio gyvo Serioža nebuvo 
matęs, o tėvai, slėpdamiesi nuo 
organizacijai priklausančio sūnaus - 
spaliuko, puoselėjo savo jausmus caro 
armijos karininkui. Darželio vedėja 
atsiminė dar, kad užrašant į spaliukus 
Serioža prasitarė: "Kažin ką tėtis 
pasakys?" Tada mokytoja, žinoma,

užrašė Seriožą į spaliukus, nesusigrie
busi pasiteirauti, ką galėtų pasakyti 
Seriožos tėvas dėl užrašymo į 
spaliukus.

- Darželio suklėtoja liepė Seriožai, 
esant tėvui fabrike ir nematant 
motinai, grąžinti atvaizdą ten kur 
buvo. Be to, ji įprašė Seriožą sekti 
savo tėvus, ką jie šneka, ar pas juos 
neateina kokie kiti žmonės, kuriems 
tėvai rodo tą atvaizdą. Serioža sekė 
pora mėnesių, bet nieko nepastebėlo, 
kaip tik tai, kad motina ir tėvas 
slaptai gėrisi caro armijos karininko 
atvaizdu. Auklėtoja įsitikinus, jog 
nieko daugiau nebesužinos ir kad iš 
tokio tarybinio piliečio, kuris gėrisi 
reakcionierišku karininku, nieko gero 
nelauk, - pranešė į NKVD. Žinoma, 
po kiek laiko šeimą išgabeno prie 
kanalo kasimo - stovyklon, nes mes 
negalim toleruoti reakcionierių, kurie 
gyvena senų sugriautų laikų dvasia.

Kiek patylėjusi, išdidžiai išsitiesė 
instruktorė L-va, smerkiančiai pa
žvelgusi į klausytojus, pakėlė balsą:

- Man keista ir pikta, kad iki šiolei 
dar neįjungta į informacijų tarnybą 
tokie svarbūs postai, kaip vaikų 
darželiai, aikštelės, vaikų namai! Juk 
per vaikus geriausia sektLtėvus, be to, 
vaikus nuo pat kūdikystės privalu 
mokyti atsiduoti socialistinei tėvynei 
ir nesigailėti jos priešų. Štai, Lietuvo
je yra dauguma auklėtojų, vedėjų, 
patarnautojų, kurios nepriklauso ži
nių ir informacijos tarnybai; dar 
baisiau, yra vedėjų, auklėtojų, kurios 
bendradarbiavimą su NKVD laiko 
negarbingu reikalu! Ar girdit! Kada 
Tarybų Sąjungoje jokiam piliečiui 
neateina į. galvą mintis atsisakyti 
bendradarbiavimo su NKVD, jei tik 
pakviečia, tai Lietuvoj, jaunoje res
publikoje, kur liaudies priešų knibž
dėte knibžda, bendradarbiavimą su 
NKVD laiko pažeminančiu dalyku! 
Ne, taip negali būti, ir, svarbiausia, 
tuojau reikia imtis griežtų reformų! 
Tam aš čia ir sukviečiau jus, draugai.

Ilgai šnekėjo instruktorė, kaip 
kiekviena darželio, aikštelės, vaikų 
namų vedėja turi dirbti NKVD 
tarnyboje. Auklėtojos, kurios nepa
kankamai sumanios, gali būti laikinai 
pakenčiamos, bet sparčiau siekti to, 
kad visos auklėtojos rūpestingai ir su 
meile bendrautų su NKVD. To maža, 
sumaningesni, pastabesni vaikai 5-4 
metų jau turi būti mokomi stebėti 
draugus, tėvus artimuosius. Nuo 6 - 7 
metų jau privalu atrinkti gabesnius, 
kuriuos jau galima supažindinti su 
priešų sekimu, maskavimusi, budrumu. 
Nuo 12 - 13 metų jau gali būti aktyvūs 
NKVD bendradarbiai, ypač pabrė
žiant neapykantą bolševizmo prie
šams ir didįjį tikslą - pasaulinę 
revoliuciją, kuri kaip saulė turi vilioti 
lakią jaunuolio vaizduotę ir traukti, 
kaip aukščiausias idealas, kurio sie
kiant nereikia gailėtis nei savęs, nei 
tėvo, nei motinos.

Tęsinys sekančiame numeryje.
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Ar kada buvo kita tokia legenda, 
kuri būtų tiek kankinusi romantišką 
žmogaus vaizduotę. Kilnių ir kūrybin
gų žmonių žemė, kuri staiga nuskendo 
jūros dugnan, karštų ieškotojų būdavo 
surandama tai šen tai ten: kartais prie 
Ispanijos krantų, kartais Šiaurės 
jūroje arba dar toliau prie Pietų 
Amerikos žemyno, tai vėl prie 
Bahamos salų ar kitur. Patvariausia 
šios legendos versija greičiausiai kyla 
iš Graikų filosofo Platono raštų, kur ji 
kalba apie didžiulį kraštą kažkur už 
Herkuleso Vartų - šių dienų Gibral
taro, duodamas tam kraštui Atlantis 
vardą.

Visai neseniai perskaičiau ir "Mūsų 
Pastogėje" vieną tokį šios legendos 
variantą. Padrąsintas minties, kad 
"Mūsų Pastogės" skaitytojams reikia 
prasiblaivyti nuo politikos, pasenusių 
žinių ir nekrologų, drįstu ir aš 
pasiūlyti dar vieną šios legenos 
interpretaciją.

Atsitiko tai labai seniai, ramią 
vasaros dieną Egėjaus jūroje, šių 
dienų Kikladhes salyno pakraštyje. 
Žavinga santorinė sala, apie 70 mylių 
į šiaurę nuo Kretos, džiaugėsi vasaros 
saulės spinduliuose. įlankoje mirgulia
vo šimtai laivų, pakrantės terasose 
vynmedžių šakos linko nuo sirpstan
čių uogų, šiltuose baseinuose, kurių 
vanduo sruveno iš šventųjų šaltinių 
salos kalno, maudėsi tingūs žmonės ir 
iš kylančių garų ir rūko bandė atspėti 
ateitį.

Staiga kalnas salos viduryje dundė
damas baisiu trenksmu iškilo ir sprogo, 
į dangų išmesdamas ugnies liepsnas, 
skystą degančią lavą, akmenis ir 
uolas. Kada ugnies lietus aprimo, salos 
vidurys smego atgal į didžiulę duobę 
jūroje ir sala paskendo palikdama tik 
didesnius ar mažesnius žemės gabalus, 
kurie šiandien vadinami Santorini 
(Stronghyll) salomis. Ugnikalnio pele
nai padengė pasilikusius žemės gaba
lus ir paslėpė visas žymes, kad ten 
buvo kada gyventa žmonių. Sprogimas 
sunaikino žmones, jų namus, jų 
pasėlius ir sodus, o to sprogimo 
pasekmės supurtė istorijos kelią ir 
pakreipė jį kita kryptimi.

Archeologai jau nuo Seno manė, kad 
Vakarų civilizacija prasidėjo po visos 
eilės katastrofų, geologinių katakliz
mų pasikeitimų apie 15000 metų prieš 
mūsų krikščionišką erą. Kyla klausi
mas, ar Santorini ugnikalnio išsiverži
mas buvo kaip tik tuo laiku, ir ar buvo 
jis toks didelis, kad sunaikinęs vieną 
civilizaciją, pradėjo naują.

1956 metais graikų profesorius iš 
Atėnų seismologinio instituto Angelos 
Galanopoulos visai atsitiktinai Thera 
saloje atrado gyvenvietės žymes - 
tvirtos žemės gabalą, kuris nenusken
do po Santorini ugnikalnio išsiverži
mo. Kasinėdamas vulkaninių pelenų 
kasyklų urve, jis rado akmeninio namo 
ugnies nujuodintas liekanas. Namo 
viduje buvo išlikę du medžio nuodėgu
liai ir keletas vyro ir moters dantų. 
Mokslinis tų iškasenų tyrinėjimas 
parodė, kad žmonės mirė apie 14 - 15 
000 metų prieš Kristaus gimimą, o 
vulkaninių pelenų sluoksnis, kuris tas 
liekanas dengė, buvo 100 pėdų 
storumo, tad galima daryti prielaidą, 
jog ugnikalnio išsiveržimas, kuris 
paliko tiek pelenų, galėjo būti iš tiesų 
didžiausias istorijoje.

Kaip didelis buvo Santorini sprogi
mas? Mokslininkai lygina jį su Kraka- 
toa sprogimu 1883 metais netoli 
Sumatros salos (dabartinė Indonezi
ja). Vulkaninės kilmės salelė Kraka- 
toa plyšo savo gelmėje ir jos vidun 
pateko šaltas jūros vanduo, kuris 
maišėsi su karšta ugnikalnio lava,
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virsdamas garais. Susidarė baisus, 
neišlaikomas spaudimas, kuris nukėlė 
ugnikalnio viršų, tarytm kokio katilo 
dangtį. Ir metė degančių dulkių stulpą 
į 33 mylių aukštį, didžiausius akmenis 
išmesdamas dar aukščiau. Taip išmes
tos dulkės su žeme keletą mėnesių 
keliavo aplink pasaulį. Kai sprogimo 
jėga išsidūko, ugnikalnio paviršiaus 
pluta sukrito į 600 pėdų gilumo 
kraterį jūros gelmėse, padarydamas 
milžiniškas bangas, vilnijančias šimtus 
mylių. Sprogimo sukeltas vėjo gūsis 
sudrebino pastatus esančius už 480 
mylių, o garsas buvo girdėti už 3000 
mylių.

Geologai sako, jog Santorini sprogi
mas buvo visiškai toks pats, tik su 
tokiu skirtumu, kad buvo daugelį 
kartų stipresnis. Pagal profesorių 
Galanopoulos sprogimo energija galė
jo prilygti kelių šimtų hydrogeno 
bombų sprogimui įvykusiam vienu 
metu. Santorini ugnikalnio pelenai 
padengė išlikusias saleles ir jūros 
dugną 80 000 kvadratinių mylių plote. 
Kai ugnikalnis ištuštėjo nuo ištirpusios 
lavos ir pelenų, Iškilusi žemės pluta 
krito atgal į susidariusią 1200 pėdų 
gilumo tuštumą. Kone visas salos 
vidurys nuskendo. Į tą didžiulę 
vandenyno duobę vanduo krito ūžian
čiu, mylios gilumo verpetu. Kilo 
milžiniškos bangos vilnijančios baisiu 
greičiu. Šimto pėdų aukščio vandens 
siena trenkė į Kretos salą, daužė jos 
krantus, po keletos valandų užliejo 
Egipto deltą ir dar turėjo pakankamai 
jėgų paskandinti senovės Ugarit uostą 
Sirijoje, prie rytinio Viduržemio jūros 
kranto.

Tai tik fiziniai Santorini sprogimo 
apskaičiavimai. Istoriniai padariniai 
turėjo būti kur kas reikšmingesni. Iš 
tikrųjų tai reiškė Kretos (Minoan) ar 
Mikėnų civilizacijos žlugimą.

Anksčiau mokslininkai buvo linkę 
galvoti, kad Kretos civilizacija žuvo 
dėl invazijų Iš Šiaurės, tačiau šiandien 
beveik neabejojama, kad priežastis 
buvo Santorini sprogimas - lava, 
ugnis, uraganai ir didžiulės, viską 
užtvindančios ir griaunančios bangos. 
Ugnikalnio pelenai užvertė derlingus 
Kretos slėnius, sunaikino pasėlius ir 
sodus bei vynuogynus, sugriovė žemės 
ūkį dešimtmečiams. Archeologų kasi
nėjimai įrodė, kad 15 - tame 
šimtmetyje prieš Kristų Kretos civili
zacija pačioje viršūnėje ir žydėjime 
staiga prapuolė. Miestai buvo lyg 
kokios milžiniškos rankos vienu mostu 
nušluoti nuo žemės paviršiaus. Di
džiausi rūmai sugriauti, maldyklų 
akmenys išmėtyti, kaip degtukai. Ir 
tik nedideli žmonių būreliai, kurie 
buvo kalnuose toliau nuo kranto, 
išliko. Jie jau nebepasiliko ten iš naujo 
kurtis, bet bėgo tolyn į šiaurę, 
kraustėsi į Mikėnus ir Graikiją. 
Graikija, nors daužoma didelių bangų, 
nuo krintančių pelenų nukentėjo labai 
mažai, kadangi vėjas tuo metu pūtė į 
priešingą pusę.

Persikėlimo pasekmės išryškėjo tuoj

pat, kai apie 1400 - sius metus i 
prasidėjo rašytinė Graikų istorija,. X 
kalbanti apie Mikėnų civilizacijos | 
žydėjimą. Pabėgėliai iš Kretos grai- | 
kams atnešė savo alfabetą, meną, £ 
karo ginklus ir žaidimus, išmokė, kaip j 
apdirbti auksą, greičiausiai padėjo j 
pastatyti garsiuosius rūmus, šventyk- j 
las ir mauzoliejus, kurie liko Mikėnų | 
kultūros pasididžiavimu.

Nei žuvusi civilizacija, nei pati i 
katastrofa nebuvo užmirštos. įvykiai | 
įvairiose legendose gyveno šimtus | 
metų, įskaitant ir legendą apie • 
Atlantidą. Pagal graikų filosofą £ 
Platoną, Atėnų valstybininkas Solo- j 
nas, 590 metais prieš Kristų, besilan- j 
kydamas Egipte, sužinojęs iš kunigų, j 
kad labai seniai šiaurėje, Viduržemio J 
Jūroje buvusi valstybė ir gyvenusi i 
žmonių giminė labai kilni, labai ž 
garbinga ir labai garsi. Tačiau įvykęs I 
žemės drebėjimas, baisūs potvyniai ir | 
lietūs per vieną dieną visą valstybę - £ 
žemę ir žmonės, - nugrimzdo į jūrą ir £ 
pražuvo. Platonas šį atsitikimą užra- j 
šė, galvodamas, kad ši egiptiečių j 
minima Jūros karalystė turėjo būti j 
labai didelė - net iki 800.000 $ 
kvadratinių mylių didumo ir todėl J 
negalėjo būti niekur kitur, kaip tik už S 
Herkuleso Vartų (dabartinio Atlanto i 
vandenyno plotuose). Platonas užrašė, | 
kad tos valstybės žlugimas (vykęs £ 
9000 metų prieš Soloną. Iš čia £ 
atsirado legenda apie žemyną, aukš- £ 
tos kultūros valstybę kažkur Vakarų 
vandenyno platybėse, kuri žuvo.

Archeologai dabar, ypač Galano- $
poulos mano, kad Solonas paprasčiau
siai neteisingai perskaitė egiptiečių 
simbolį "100", kaip "1000", tuo būdu 
padaugindamas visus skaičius 10 
kartų. Pataisius šią vieno nulio klaidą, 
viskas pasidaro logiška: katastrofa 
įvyko 900 metų prieš Soloną, reiškia 
15 - tame šimtmetyje prieš Kristų, 
kada kaip tik įvyko Santorini sunaiki
nimas. Tada ir Atlantidos dydis tampa 
tik 80.000 kvadratinių mylių ir tokio 
dydžio valstybė puikiai išsitenka 
rytinėje Viduržemio jūros dalyje.

Mokslininkai ir istorikai vis dar 
tebeieško trūkstamų mįslės dalių ir 
grandžių, kad galutinai nustatytų, jog 
mūsų civilizacija gimė ugnikalnio 
liepsnose ir pelenuose Egėjaus jūroje 
vieną vasaros dieną prieš 3.400 metų. 
Žinoma tai sugriautų legendą apie 
lietuvių protėvius, atkeliavusius iš 
tolimos šiaurės iki Egipto krantų.

Aleksandras Kantvilas

E Kairiūkštytė. MOTERIS PAUKŠTE.
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TRUMPAI
IS VISUR

Vatikano užsienio reikalų ministras 
arkivyskupas Angelo Sodano Kremliu
je tarėsi su M. Gorbačiovu. Manoma, 
kad svarbiausias klausimas buvo 
Lebanono taikos derybos bei unitų 
legalizavimas Sovietų Sąjungoje.

*
Romoje popiežius konsekravo vys

kupą Gudijai. Minsko apaštališkuoju 
administratorium paskirtas Tadeuš 
Kondruslewicz. Gudija savo vyskupo 
neturėjo Jau virš 60 metų.

Pasaulio psichiatrų sąjunga sąlygi
nai vėl priėmė nariu Sovietų Sąjungą, 
po to kai šie pirmą kartą pripažino, 
kad psichiatrija buvo piknaudžiaujama 
sovietijoje ir davė pasižadėjimus, kad 
ateityje tai nebus daroma.

Malaizijoje susirinkę Britų Co
mmonwealth vyriausybių galvos nau
juoju Commonwealth generaliniu sek
retorium išrinko Ameka Anyouka.

Slaptuose balsavimuose, Australijos 
'siūlytas, Malcolm Fraser pralaimėjo 
mažu balsų skaičiumi.

*
Sovietų užsienio reikalų ministras 

E. Ševarnadzė oficialiai pareiškė, kad 
1979 metų sovietų kariuomenės 
įvedimas į Afganistaną buvo nusižen
gimas tarptautinei teisei. Kariuome
nės įvedimą įvykdęs L. Brežnevas su 
savo klika, tai padarė nepasitaręs su 
politiniu biuru.

Spalio 18 dieną apie penkiolika 
sekundžių trukęs žemės drebėjimas 
padarė nuostolio už kelis bilijonus 
dolerių San Francisko mieste ir jo 
apylinkėse, nors drebėjimo epicentras 
buvo apie 130 kilometrų į pietryčius 
nuo miesto.

Drebėjimo metu žuvo 220 žmonių, - 
daugiausiai prislėgti savo automobi
liuose, sugriuvus dviaukščiam tiltui, 
jungiančiam San Francisko ir Oak
land.

Po M. Gorbačiovo vizito ir masinių 
demonstracijų, Rytų Berlyne atsista
tydino Rytų Vokietijos komunistų 
partijos lyderis, konservatorius Erich 
Honecker. Kartu su E. Honecker iš 
savo postų pasitraukė ekonomijos 
reikalų šefas Gunter Mittag ir 
propagandos - Joachim Herrmann.

Naujuoju partijos lyderiu išrinktas 
taip pat konservatorius, tačiau žymiai 
jaunesnis (52 metų)1 Egon Krenz. 
Naujasis valstybės vadovas pažadėjo 
sumažinti suvaržymus išvykimams į 
užsienį. Masinės demonstracijos rei
kalaujančios demokratinių reformų 
Drezdene, Rytų Berlyne ir kitur ne 
tik kad nebuvo policijos išvaikytos, 
bet dar ir parodytos per Rytų 
Vokietijos televiziją.

*
Iš einamų pareigų pasitraukė, ar 

pašalintas, kietosios linijos šalininkas, 
"Pravdos" redaktorius Viktor Afa- 
nasjev. Jo vieton paskirtas reformų 
šalininkas, buvęs "Komunisto" redak
torius Ivan Frolov.

*
Kazachstane įvyko masinės de

monstracijos prieš atominių bombų 
bandymus.

Argentinai pripažinus, kad karo 
stovis baigtas, Didžioji Britanija ir 
Argentina užmezgė konsulatų lygio 
tarpusavio santykius. Neliečiant 
Falklandų salų priklausomumo klausi
mo, prieita prie eilės susitarimų 
ekonominėje srityje.

5



Pasaulio lietuvių žaidynės
Lietuvos valstybinio kūno kultūros 

ir sporto komiteto pirmininkas Zig
mantas Motiekaitis pažymėjo, kad 
Pasaulio lietuvių IV sporto žaidynių 
organizatoriams savo paramą pažadė
jo Respublikos vyriausybė. LKP cent
ro komiteto pirmasis sekretorius 
Algirdas Brazauskas, kiti Respublikos 
vadovai domisi, kaip joms rengiamasi. 
Artimiausiu metu bus sudarytas Žai
dynių organizacinis komitetas.

Lietuvos valstybinio sporto komite
to pirmininko pirmasis pavaduotojas, 
Tautinio olimpinio komiteto preziden
tas Artūras Poviliūnas informavo apie 
Olimpinio komiteto darbą, atliekamą 
drauge su Valstybiniu sporto komite
tu, "Tėviškės” draugija, "Žalgirio" 
sporto draugija ir kitomis sporto 
organizacijomis, rengiantis žaidy
nėms.

Pasitarimo dalyviai pritarė, kad 
Pasaulio lietuvių IV sporto žaidynės 
būtų surengtos 1991 metų liepos ar 
rugpjūčio mėnesį. Žaidynių atidary
mas - Kaune, uždarymas - Vilniuje, 
varžybos vyktų įvairiuose Lietuvos 
miestuose ir truktų apie 10 dienų.

Tariantis dėl žaidynių programos, 
pirmiausiai buvo sustota prie krepši
nio varžybų. Vytautas Grybauskas 
pasiūlė įtraukti į programą vyrų A ir B 
klasių (kitaip tariant pirmos ir antros 
sudėties), moterų, jaunių (vaikinų ir 
merginų iki 19 metų amžiaus imtinai) 
komandas. Šiam pasiūlymui pritarta. 
Taip pat buvo diskutuojama dėl 
krepšinio veteranų varžybų.

Amerikos lietuviai labai pageidau
ja, kad būtų surengtos ledo ritulio 
varžybos. Po lietuvių buriuotojų žygio 
per Atlanto vandenyną, pažymėjo 
Vytautas Grybauskas, Amerikos lie
tuviai labiau domisi buriavimu. Sutar
ta, kad buriavimo varžybas geriausia 
būtų surengti olimpinių klasių jachto
mis Kauno mariose arba Platelių 
ežere.

Australijos ir Amerikos sporto 
vadovai pritarė taip pat tinklinio, 
teniso, stalo teniso, plaukimo, lengvo
sios atletikos, biliardo, šachmatų, 
kulkinio šaudymo ir kai kurių kitų 
sporto šakų varžyboms. Jurgis Jonavi
čius pasakė, kad yra sportininkų, 
kurie norėtų dalyvauti kelių sporto 
šakų varžybose.

Jau dabar aišku, kad iš Australijos ir 
Amerikos nematysime aviacijos, dvi
račių, jojimo, rankinio mėgėjų, nes šių 
sporto šakų tų kraštų lietuviai 
nekultivuoja. Tarp Amerikos lietuvių 
pastaruoju metu išblėso potraukis ir 
beisbolui.

"Žalgirio" sporto draugijos pirmi
ninkas Vytas Nėnius pareiškė, kad 
daugelis šios draugijos kolektyvų 
pasiruošę užmegzti ryšius su išeivijos 
sporto klubais ir pasirūpinti svečiais 
per Pasaulio lietuvių sporto žaidynes.

Svečiai pageidavo sužinoti kuo 
greičiau tikslią žaidynių datą, kad 
galėtų laiku pasirūpinti bilietais į 
Lietuvą, susitvarkyti darbo ir mokslo 
reikalus. Be to, šių metų spalio 
pabaigoje įvyks Šiaurės Amerikos 
lietuvių fizinio auklėjimo sporto 
sąjungos suvažiavimas, o gruodžio 
mėnesi - Australijos lietuvių fizinio 
auklėjimo sąjungos suvažiavimas, per 
kuriuos bus konkrečiai tariamasi, 
kokių sporto šakų rinktinės vyks į 
"Mūsų Pastogė" Nr.43 1989.10.30

Kauno miesto Kūno kultūros ir sporto 
komiteto pirmininkas P. Majauskas.

Pasaulio lietuvių žaidynes Lietuvoje.
Susitarta, kad Pasaulio lietuvių IV 

sporto žaidynių organizatoriai visus 
Australijos ir Amerikos lietuvių 
sportininkų atvykimo į žaidynes
klausimus spręs tik su Australijos 
lietuvių fizinio auklėjimo bei Šiaurės 
Amerikos lietuvių fizinio auklėjimo ir 
sporto sąjungomis per jų paskirtus 
atstovus.

Svarstant Lietuvos ir išeivijos 
tolesnio sportinio bendradarbiavimo 
reikalus, buvo akcentojamas išeivijos 
suinteresuotumas pirmiausia plėtoti 
jaunimo sporto kontaktus. Tie kon
taktai turi padėti lietuvybės išsaugo 
jimui ir stiprinimui.

Konkrečių pasiūlymų dėl jaunimo 
sporto ryšių pateikė "Gintaro" sporto 
draugijos pirmininkas Viktoras Stri- 
kaitis. . f

Jurgis Jonavičius pranešė, kad 
Adelaidės lietuvių muziejuje įamžina
mi Lietuvos sportininkų, iškovojusių 
medalius Olinpinėse žaidynėse, var
dai. Numatyta Australijoje atidaryti 
specialią sąskaitą, į kurią bus kaupia
mos lėšos, gautos organizuojant 
loterijas, įvairius renginius ir pan., 
skiriamos Lietuvos tautinio olimpinio 
komiteto veikim remti. Pirmieji 100 
dolerių jau įmokėti.
1990 metais Melbourne vyks 40 - ji 
jubiliejinė Australijos lietuvių sporto 
šventė. Jurgis Jonavičius Australijos 
lietuvių fizinio auklėjimo sąjungos 
vardu pakvietė į šią šventę Lietuvos 
sporto delegaciją. Kvietimas su dė
kingumu priimtas.

Taip pat pritarta Vytauto Grybaus-' 
ko pasiūlymui keistis Lietuvos ir 
Amerikos lietuvių sporto delegacijo
mis.

Drauge svečiai pažymėjo, kad 
Australijos ir Šiaurės Amerikos lietu
vių sporto organizacijos gauna dau
gybę pasiūlymų iš Lietuvos surengti 
įvairias atskirų sporto šakų, net 
tokių, kurio išeivijoje mažai arba iš 
viso nekultivuojamos, varžybas. Džiu
gina Lietuvos sporto federacijų noras 
bendradarbiauti su išeivija, tačiau kai 
kalbama apie atskiras sporto šakas, 
pastaroji ne visada turi tam sąlygas ir 
galimybes, todėl apgailestauja, jog 
dažnai negali teigiamai atsiliepti į 
pasiūlymus.

Iškelta idėja sukurti Pasaulio lietu
vių sporto organizacijų koordinacinį 
komitetą, kurį būtų galima išrinkti per 
kitą Lietuvos ir išeivijos sporto 
organizacijų vadovų susitikimą 1990 
metų liepos mėnesį Vilniuje.

Petras Statutą
Lietuvos valstybinio kūno 
kultūros ir sporto komiteto 

atstovas informacijai
pusi. 6
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LIETUVOS TAUTINIS OLIMPINIS KOMITETAS
Telefonai:

Prezidentas 63 36 22
Gen. sekretorius 66 01 47
iZdlnlnkas 63 76 43
Teleksas 2 61118 LSK

Šiuo raStu pažymime, kad Lietuvos Tautinio Olimpinio komiteto sprendimu 
Australijos lietuvių fizinio auklėjimo sąjungos pirmininkas Jurgis Jonavičius 
yra oficialus Lietuvos Tautinio Olimpinio komiteto įgaliotinis Australijoje.

Artūras Poviliūnas 
Lietuvos Tautinio Olimpinio 

komiteto prezidentas

Janis Grinbergas 
Lietuvos Tautinio Olimpinio 
komiteto gen. sekretorius

VISIEMS SBORTO KLUBAMS

Pranešame, kad dėl pilotų streiko, kuris neatrodo, kad gali baigtis iki 
Kalėdų, ir dėl ko neparduodami bilietai bei negarantuojamos vietos 
lėktuvuose, neparduodami papiginti grupinio keliavimo bilietai, ALFAS 
valdyba, pasitarusi su Sydnejaus, Melboumo, Geelongo, Adelaidės ir Pertho 
klubais, su giliu apgailestavimu atšaukia 39 - tąją Sporto šventę Hobarte.

Šių metų Sporto šventę rengti pasiūlė Adelaidės "Vyčio" klubas. ALFAS 
valdyba pasiūlymą priima ir praneša, kad 39 - toji Sporto šventė vyks 
Adelaidėje gruodžio 27 - 31 dienomis.

Smulkesnė informacija šventės reikalais klubams bus išsiuntinėta 
artimiausioje ateityje.

Jurgis Jonavičius 
ALFAS pirmininkas

ATVYKSTA L AT VI JOS K REPŠĮ NI N K AI
I AUSTRALIJĄ

SYDNEJUJE
Lapkričio 5 dieną (sekmadienį), 2.30 vai. po pietų 

RYGA - SYDNEY ALL STARS 
Alexandria Basketball stadium, 53 Maddox St., Alexandria.

»♦*
Lapkričio 7 dieną (ketvirtadienį), 7.30 vai. vakaro 

RYGA - SYDNEY BRUINS 
Bankstown Basketball stadium, Third Ave., Condell Park. 

*»*
Lapkričio 25 dieną (šeštadienį), 2.30 vai. po pietų 

AUSTRALIJOS LATVIŲ - LIETUVIŲ RINKTINĖ - RYGA 
Bankstown Basketball stadium, Third Ave., Condell Park.

CANBERROJE
Lapkričio 11 dieną (šeštadienį), 7.30 vai. vakaro, National Exsibltlon Centre 

(Showgrounds)
RYGA - CANBERRA "ALL STARS" 

įėjimas suaugusiems kainuoja 5 dolerius, vaikams - 2 dolerius.
Melboumo, Adelaidės ir Pertho žaidynių tvarkaraštis bus paskelbtas vėliau.

TOKIOS TOKELES

Sydnejaus lietuvių kunigas prelatas 
P. Butkus buvo sužeistas eismo 
nelaimėje. Šiuo metu prelatas P. 
Butkus, prižiūrimas tautiečių, sveiks
ta savo namuose.

Linkime prelatui kuo greičiau 
pasveikti ir vėl sugrįžti prie savo 
parapijiečių.

*«*
Sydnejaus moterų dainos mylėtojų 

grupė "Sutartinės", Canberros Apy
linkės kviečiamos, koncertavo Canbe
rros Lietuvių namuose. Koncertas 
praėjo sėkmingai ir juose apsilankė 
daug sostinė lietuvių, kuriems ne
svetima lietuviška daina.

***

Sydnejaus Lietuvių katalikų drau

gijos pirmininkui Antanui Vinevičiui 
sėkmingai padaryta sunki operacija. 
Šiuo metu A. Vlnevičiaus sveikata po 
truputį taisosi.

Antanui Vinevičiui linkime sustip
rėti ir greičiau sugrįžti prie savo 
asmeninių bei visuomeninių darbų.

SYDNEJUJE
KLUBO BIBLIOTEKOS 

BRAN EŠI TvIAS

Pranešame, kad Lietuvių bibliote
koje galite įsigyti Kalėdinių ir Naujų 
Metų sveikinimo atviručių.

Tradicinės atvirutės labai gražios, 
šešių rūšių, su įrašais gražiąja

lietuvių kalba.
Prašome paskubėti, nes turime 

ribotą skaičių.
Klubo biblioteka

Aukos
Vasario 16 - sios gimnazijai aukojo: 20 dolerių - A. Savickienė, 10 dolerių - 

V. Masiokas.
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Musų Mirusieji
ATSISVEIKINUS SU 

STASE JUREVIČIENE

LIETUVOS TREMTINIU § A LR O S

Spalio mėnesio 2 dieną, po sunkios 
ligos, šios žemės kelionę užbaigė A. A. 
Stasė Jurevičienė, sulaukusi 79 metų 
amžiaus.

Velionė kilusi iš Vievio ir ten 
sukūrusi šeimą, su savo vyru Bronium 
ir dukrele Jane, antrąjai bolševikinei 
okupacijai besiartinant, patraukė j 
vakarus.

Po įvairių nuotykių ir pavojų, 
pasibaigus karui, pagaliau laikinai 
įsikūrė Bavarijoje, Menimgeno pabė
gėlių stovykloje, iš kur 1949 metais 
emigravo į Australiją. Paskirti darbo 
sutarčiai Sudnejuje, čia ir pasiliko 
visam laikui įsikurdami ramiame 
Fairfield priemiestyje. Čia suaugo, 
baigė mokslą ir sukūrė šeimą dukra 
Janė ir velionė turėjo savo gyvenime 
džiaugsmo, matydama bręstančius, 
karjeras darančius ir šeimas karančius 
anūkus ir anūkę ir net sulaukdama 
proanūkių.

Stasė, būdama dainos mylėtoja, 
daug metų praleido " Dainos" chore ir 
jame dainavo, iki jos neperstipriausia 
sveikata leido.

Prie meilės dainai, reikia pridėti ir 
jos darbštumo ir gabių rankų darbe
lius, siuvinėjant ir puošiant chorisčių 
ir kitų tautinius apdarus ir kitus 
dalykus. Ne viena choristė ilgai 
prisimins darbščiąją Staselę, puošda
mas! tautiniu drabužiu.

1980 metais, jos vyrui Broniui 
staigiai mirus, likusi viena, iš savo 
namelių nesitraukė ir kol leido 
sveikata dar dainavo, siuvinėjo ir 
sukiojosi visur, kur tik lietuviškas 
gyvenimas virė.

Sydnejaus lietuviai šią darbščią, 
linksmą ir vaišingą asmenybę ilgai 
prisimins.

Paskutinės šešios savaitės jos gyve
nime buvo neapsakoma kančia. Ji buvo 
gydoma Fairfieldo ligoninėje. Nesant 
vilties išgyti, buvo patalpinta į Canley- 
Vale "Nursing Home", kur po dviejų 
savaičių - spalio 2 dieną su mumis 
atsiskyrė. Visą tą laiką, kiek sąlygos 
leido, ji buvo dukros Janės priežiūroje

AUKOS AUSTRALIJOS 
LIETUVIŲ FONDUI

1000 dolerių - Milda Vaškevičienė, 
500 dolerių - anoniminis (9510), 50 
dolerių - B. Viduolis (visi iš N.S.W.).

Per mūsų įgaliotinį Geelonge A.

iki paskutinės gyvenimo minutės.
Po gedulingų pamaldų, velionė buvo 

palaidota Rookwoodo lietuvių kapi
nėse. Visas laidojimo apeigas atliko 
kun. P. Martūzas, šv. Mišių metu 
Sydnejaus "Dainos" choras paskutinį 
kartą velionei atgiedojo skirtas gies
mes. Taip pat už giesmes tenka 
padėka A. Kramiiiui ir J. Gaižauskui. 
Kapinėse jautriu žodžiu atsisveikino 
"Dainos" choro pirmininkas P. Nagys.

Taip dar viena tauri lietuvė 
iškeliavo į Protėvių šalį, pas savo taip 
mylėtą vyrą Bronių.

Nuoširdi užuojauta dukrai Janei ir 
žentui Juozui - Kalgovams, anūkams 
Juozui ir Viktorui su šeimomis, anūkei 
Tinai su sūneliu ir velionės sesei 
Zofijai Lietuvoje.

Tebūnie Tau ramybė ir poilsis toje, 
mums mažai žinomoje šalyje.

AŠ.

Obeliūną gauta: A. A. Povilui Šimkui 
vietoje gėlių - 15 dolerių - Geelongo 
Apylinkės valdyba (355), po 10 
dolerių - O. Schrederis (194) ir B. 
Šimkienė.

A. A. Alfonsui Volkovickui vietoje 
gėlių: 15 dolerių - Geelongo Apylin
kės valdyba (370), po 20 dolerių - A. 
ir S. Obeliūnai (845), P. ir V. 
Čerakavičiai (148) ir V. ir G. 
Ališauksai(790), po 10 dolerių - F. ir 
M. Andrikoniai (72), S. ir R. 
Rindzevičial, R. Saldukienė (20) ir J. 
Vingrienė (430).

Sveikiname naują mūsų Fondo 
tūkstantininkę Mildą Vaškevičienę, 
ačiū visiems už aukas.

Vincas Ališauskas
AL Fondo iždininkas

K O MI TE T AS
Australijos Lietuvos Tremtinių Šal

pos komitetas dėkoja Lietuvos Lais
vės Lygos Tautinei tarybai išeivijoje 
(Australijos skyrius) už pirmąsias 
aukas. Taip pat dėkojame Melbourne 
pensininkų klubui ir pavieniams asme
nims suteikusiems paramą mūsų 
buvusiems kaliniams, tremtiniams ir jų 
šeimoms

Lietuvos tremtiniams aukojo:
400 dolerių - Lietuvos Laisvės 

Lygos Tautinė Taryba išeivijoje 
(Australijos skyrius).

250 dolerių - M. Prašmutlenės 
gimtadienio proga, suaukota: po 50 
dolerių - M. Prašmutienė, Z. Prašmu- 
taitė, J. Kašauskienė ir dvi viešnios iš 
Lietuvos, V. ir M. Žiogai, po 20 
dolerių - S. ir P. Šiuškai, A. Stakaitis 
(Adelaidė), 10 dolerių - B. ir G. 
Kymantai.

75,70 dolerių - Melbourne Pensi
ninkų klubas.

Po 50 dolerių - J. Balčiūnas, P. 
Dranginis, V. Miliauskas, S. Pankevi- 
členė.

Po 30 dolerių - E. Dainutienė, V. 
Stagys, Alg. Žilinskas.

Po 20 dolerių - G. Baltutytė, P. 
Bimba, S. Gaidelis, S. Meiliūnienė, J. 
O’Dwyer, S. P. Otterli, M. Prašmutie
nė, J. Simutienė, H. Statkuvienė, A. 
Vyšniauskienė.

Po 10 dolerių - A. ir V. Balnioniai, 
0. P. Binkus, M. Birietienė, J. 
Erminienė, Z. Jokūbaitis (vyresnysis), 
R. Jurevičius, V. Lazauskas, K. J. 
Lynikas, A. Muceniekas, S. Mucenie- 
kienė, V. Petruševičius, Z. Pranckū- 
nienė, A. Ročius, A. Ročius, F. 
Ročius, V. Ročius, J. ir V. Rekešiai, 
T. Seliokienė, S. Savickienė, J. 
Stankevičius, E. Šidlauskas, A. Tama
šauskas, V. Vaitkus, Ellen Varnas, J. 
Zaikauskas.

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiam Onutei ir Algiui Kapočiams ir 
artimiesiems.

Stasė ir Jonas Valčiai

A. A.
JANINAI BRUZGIENEI

staiga mirus, ramovėną Algį Brūzgą ir artimuosius nuoširdžiai 
užjaučiame.

Canberros ramovėnai

ė

STASEI JUREVIČIENEI
po ilgos ir sunkios ligos, apleidus 
šią vargo žemę, jos vienintelei dukrai 
Janei ir žentui Juozui - KALGOVAMS, 
anūkams: Juozui, Viktorui, ir anūkei 
Kristinai, su šeimomis, velionės sesutei 
Zofijai (Lietuvoje), bei kitiems arti
miesiems, reiškiame gilią užuojautą 
ir patys kartu liūdime, netekę artimos 
asmenybės, mūsų jaunesnių dienų bendra
keleivės nuo pat Vievio, visais tremties 
kelio vingiais iki Australijos.

MELBO U R NE
7 dolerius - K. Vaseris.
Po 5 dolerius - F. Adamavičius, V. 

Balsys, P. Baltus, P. Baltutis, D. 
Baltutienė, Dana Baltutienė, J. Bruo- 
žis, J. Dagys, D. Jokubaitienė, J. 
B...(pavardė neįskaitoma), J. (pavar
dė neįskaitoma), E. Matulionis, S. 
Margan - Marganavičius, P. V., V. 
Simankevičius, S. Šiuškus, B. Tamo
šiūnienė, J. Venckus, A. Volkienė.

2 dolerius - K. Garliauskas.
1 dolerį - Ramanauskas.
Australijos Lietuvos Tremtinių Šai

pos komitetas tikisi, kad ir kitos 
organizacijos bei pavieniai asmenys 
parems vargstančius tautos kovotojus 
ir jų šeimas.

Australijos Lietuvos Tremtinių šal
pos komitetas išsiuntė 38 maisto 
produktų siuntinius. Turime 90 - ties 
asmenų sąrašą, kuriems ypatingai 
reikalinga pagalba.

Su viltimi tikime, kad Australijos 
Lietuvos Tremtinių Šalpos komitetas 
savo užsibrėžtą tikslą įgyvendins su 
Jūsų visų pagalba.

ALTŠ komitetas

IEŠKO
Ieško pusbrolio Stučio Juozo gimu

sio Lietuvoje, Vilkaviškio apskrityje, 
Vaidotų kaime, gyvena Australijoje.

Rašyti Akvalinai Kaminskaitei - 
Čiurlionienei, Kaunas, Partizanų gt. 
230 - 15b, Lithuania.

V
Su Australijos lietuviais nori 

susirašinėti liaudies menininkė, 
pensininkė, našlė, mėgstanti keliauti 
Jadvyga Šemetienė. Rašyti: Kaunas 
233000, Donelaičios gt.. 26 - 
Lithuania.

Pagerbdami
A. A.

STASĘ JUREVIČIENĘ, 
vietoje gėlių 10 dolerių aukojame "Mūsų Pastogei".

A. ir J. Šereliai

Telydi Tave Anapus ramybė ir amžinas
Džiaugsmas. A. ir J. Šereliai

KREDIT^D-JA "TALKA"veikia visų naudai...
—- ........ ........ ... ... . ..... ..----------"Mūsų Pastogė" Nr.43 1989.10.30 pusi. 7
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II n L o r
Aukos

Mūsų Pastogei
"MŪSŲ PASTOGEI" 

AUKOJO
B. Steckis W.A. $15
Zita Katsaros Vic. $5
J. Petraitis Vic. $10
R. A. ir L. Daukai A.C.T. $20
V. Vaitiekūnienė Vic. $5
J. Gudelienė S.A. $5
A. Meliauskas W.A. $5
A. Kairaitis Vic. $10
A. Dilba Tasm. $5
A. Kasiulaitis N.S.W. $15
Jonas Karia Vic. $100
(testamentinis palikimas)

IPIEIRTIHIE
Metinis Lietuvių namų sąjungos 

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

Visi tautiečiai kviečiami gausiai 
dalyvauti.

Pertho Ramovės valdyba praneša, 
kad lapkričio mėnesio 26 dieną 
(sekmadieni), skyriaus valdyba ruoSia 
Lietuvos Kariuomenės atkūrimo 71 - 
ųjų metinių minėjimą, kuris prasidės 
10.45 vai. iškilmingomis pamaldomis 
St. Francis lietuvių parapijos bažny
čioje.

Po to bus bendri pietūs, meninė 
programa ir loterija. Paskaitą skaitys 
Balys Steckis.

Ramovėnų skyriaus valdyba kviečia 
visus Pertho Apylinkės lietuvius ir 
svečius apsilankyti pamaldose ir 
minėjime.

Ramovės skyriaus 
valdyba

GEELCNGIE
Kariuomenės šventės minėjimą 

Geelonge, Geelong o Apylinkės sutiki
mu, lapkričio 19 dieną (sekmadienį) 
ruošia Geležinio Vilko ir DLK 
Melbourno šauliai.

Šventė prasidės 9.30 vai. iškilmin
gomis pamaldomis šv. Jono bažnyčio
je, kurias atnašaus kunigas J. Petraus
kas.

Melbourno LKV ramovėnai ir DLK 
Vytenio šaulių kuopa, o taip pat ir 
kitos organizacijos dalyvaus su savo 
vėliavomis. Po pamaldų visi vyksime į 
Geelongo Lietuvių namus (128 Douro 
St., North Geelong) kur vyks oficialus 
minėjimas.

Paskaitą šiame minėjime skaitys 
šaulė Alisa Baltrukonienė. Minėjime 
bus naujas dalykas, - paskaitos metu 
matysime skaidres iš Nepriklausomy
bės laikų.

Meninę minėjimo dalį atliks Gee
longo Apylinkės dainininkų grupė, 
eilėraščius skaityk šaulys P. Bartaška. 
Pietus paruoš Geelongo Moterų drau
gija.

m a c i j a
Maloniai kviečiame Geelongo ir 

apylinkių lietuvius gausiai dalyvauti 
šiame minėjime.

Pastaba: minėjimo metu bus renka
mos aukos lietuviams grįžtantiems iš 
Sibiro ir esantiems sunkioje padėtyje. 
Tad iš anksto pasiruoškime visi kiek 
galime prisidėti aukomis. Surinkti 
pinigai bus siunčiami Tremtinių klu
bui, kuris yra Sąjūdžio skyrius, 
besirūpinantis tremtinių grąžinimu iš 
Sibiro į Lietuvą ir jų šelpimu.

DLK Vytenio šaulių kuopos 
valdyba

MELBOURNE
Melbourno Lietuvių draugijos meti

nis susirinkimas įvyks lapkričio mėn. 5 
dieną, 2.30 vai. Lietuvių namuose. 
Susirinkimo darbotvarkėje:

1. Pereito metinio susirinkimo 
protokolo skaitymas.

2. Valdybos pranešimai.
3. Revizijos pranešimas.
4. Rinkimai.
5. Klausimai ir sumanymai.
Šiais metais bus renkami du 

valdybos nariai. įgaliojimo anketos 
gaunamos pas valdybos narius ir turi 
būti užregistruotos prieš susirinkimą.

Lietuvių draugijos 
valdyba

SIDNĖJUJE
Lapkričio 3 dieną (penktadienį), 8 

vai. vakaro per radijo stotį 2MBS - 
FM, 102,5 megaherc, bus transliuoja
ma lietuviška programa anglų kalba.

Radijo klausytojai prašomi telefonu 
439 4777 paskambinti ir pranešti savo 
atsiliepimus bei įvertinimus apie šią 
radijo laidą.

Sydnejaus Moterų Socialinės Glo
bos draugija Sodyboje ruošia savo 
metinę

IEŠMINĘ.
lešminė įvyks lapkričio mėnesio 5 

dieną (sekmadienį), 12 valandą.
Visus mielus tautiečius kviečiame 

apsilankyti į Lietuvių Sodybą Engadi- 
nėje, praleisti popietę gražioje Sody
bos aplinkoje, pasivaišinti skaniais 
Moterų draugijos ruošiamais lietuviš
kais patiekalais ir pasigėrėti įdomia 
programa.

Taip pat iešminės metu bus laimės 
šulinys, kuriame galėsite išbandyti 
savo laimę.

Laukiame visų.
SLMSG draugijos valdyba

Meškučiai, vaikai, tėvai ir seneliai, 
visi renkasi miške lapkričio 12 dieną 
(sekmadienį), 1 valandą po pietų 
Flinders Slopes, Henry Lanson Drive, 
Lansdowne.

Žaidimai vaikams, pietūs, gamta.
Sydnejaus savaitgalio mokykla 

kviečia visus.
Informaciją galite gauti skambin

dami Jūratei Reisgytei telefonu 872 
1860.

Tėvų komitetas

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

VILNIUS * VILNIUS $ VILNIŲ™
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.
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