
XL VI Metai Australian Lithuanian Weekly Registered by Australia Post publication NONBH 0698 Kaina - Price $1.22.8.1994 Nr. 33(2387)

(c -- ■
LIETUVfi - ŽINIOS IR KOMENTARAI

D
VALDŽIA

Liepos 21 - mąją Seimas pradėjo 
atostogas, kurias užbaigs rugsėjo 
15 d. Atostogauja, tiesa, ne taip 
ilgai, ir Prezidentas ir ministras 
pirmininkas. S. Stoma, „Lietuvos 
ryte“ vertindamas Seimo darbą, 
rašo: „Pakalbėkim apie priimtus 
įstatymus. Ar buvo bent vienas, 
kurį Prezidentui pasirašius, žmonės 
lengvai atsikvėptų ir pagalvotų: 
pagaliau nors šitoje srityje bus 
tvarka? Ne...“

I Liepos pradžioje atlikta gyventojų 
nuomonių apklausa. „Žinomesnių 
pareigūnų“ kategorijoje pirmieji 4 
pagal populiarumą rikiuojasi: E. 
Bičkauskas, A. Brazauskas, R. 
Ozolas ir V. Landsbergis. Rikiuotė 
tų, už kuriuos balsuotų į Seimą, 
šiuo metu prasideda V. Adamkum. 
Kadangi jis yra JAV gyvenantis 
lietuvis, tai jo kandidatūra yra 
tiktai teorinė irją atmetus vėl lieka 
tie patys keturi. K. Bobelis yra 17, 
o LDDP vadovai užima pasku
tiniąsias tris iš 22 vietų. Prezidento 
valdžią gerai įvertina 21,5%, o 
Seimo veiklą - 5,9% gyventojų. 
Teismų veiklą gerai įvertino 4,8%. 
Rinkimuose savo pusėje LDDP 
turėtų 18,1% rinkėjų, o opozicinės 
partijos, sudedant kartu, virš 50%.

Prezidentas A. Brazauskas savo 
patarėju ir atstovu Seime paskyrė 
Vladimirą Beriozovą. Nuo 1959 iki 
1967 metų V. Beriozovas dirbo 
komjaunimo ir administracinį 
darbą. Po to jo karjera yra gana 
įspūdinga (LKP CK - Lietuvos 
komunistų partijos centro komi
tetas): 1967 - 1984 m. LKP CK 
instruktorius, sektoriaus ■ vedėjas, 

‘ organizacinio partinio darbo sky
riaus vedėjo pirmasis pavaduotojas, 
partinės komisijos prie LKP CK 
pirmininkas, LKP CK organizacinio 
skyriaus darbo skyriaus vedėjas, 
1988m. išrinktas LKP CK antruoju 
sekretoriumi. LKP XX suvažiavime 
perrinktas pakartotinai savaran
kiškos LKP sekretoriumi.
Pastaruoju metu V. Beriozovas 

buvo LDDP pirmininko pava
duotojas. Pokalbyje su „Dienos“ 
korespondentu V. Beriozovas taip 
pasakė apie savo daugiametį 
bendradarbį ir pažįstamą Prezi
dentą A. Brazauską: „Jis labai geros 
sielos, pasiduoda kitų įtakai...“ 
Naujai Lietuvoje išleistoje knygoje 
„Sovietinė Lietuva ir jos veikėjai“ 

Klaiko politinių veikėjų 
os) V. Beriozovo biografijos 
es jis knygos autoriui 
i V. Tiniriiui pagrasino

dienraštį „Diena“ (buvusi 
) redaguoti perėmė R. 

Taraila, kuris, kartu su V. Tomkum 
ir p. Lingiene, nužudyto žurnalisto 
V. Lingio našle, yra dalinis „Res
publikos“ dienraščio savininkas.

REFERENDUMAS
Beskaitant šias eilutes iki refe

rendumo rugpjūčio 27 d. bus likę 
tik keletas dienų. „Lietuvos rytas“ 
savo vedamajame straipsnyje apie 
Seimo darbą rašo:

"Referendumo gal būtų visai ir 
nereikėję, jei laikas sugaištas 
svarstant partinių mokyklų di
plomų pripažinimo, Prezidento 
rezidencijos Žemutinėje pilyje 
[kūrimo, Moters dienos paskelbimo 
bei kitas panašias problemas, būtų 
paskirtas referendumui teikia
miems klausimams spręsti".

Liepos pradžioje apklausinėjant 
gyventojus būsimąjame referen
dume manė dalyvauti 31 procentas, 
nedalyvauti 41 procentas ir buvo 
„sunku pasisakyti“ 28 procentams 
apklaustųjų. Daugiau kaip 200000 
Lietuvos piliečių dar neturi paso ir 
todėl negali balsuoti referendume. 
Rašant šias eilutes dar nebuvo 
žinoma kokiu būdu galės balsuoti 
užsienyje gyvenantys Lietuvos 
Respublikos pasus turintys Lie
tuvos piliečiai.

KARIMS TRANZITAS
Nepriklausomybės partija (netu

rinti didelės reikšmės) išleido 
pareiškimą ragindami steigti 
Nepriklausomybės gynimo komi
tetus. Visa eilė specialistų yra 
susirūpinę dėl nelaimių pavojaus, 
kuris gręsia dėl blogo Lietuvos 
geležinkelių stovio. Įvykus avarijai 
ne tiktai nukentėtų žmonės ir 
gamta, bet „Lietuvą apkaltintų, kad 
neužtikrina saugaus pervežimo. 
Rusija turėtų pretekstą tokių 
krovinių saugumu rūpintis pati“, 
rašoma „Lietuvos aido“ redakcijos 
skiltyje . Rusijos karo lakūnai 
tranzito problemas sprendžia 
paprastai - nuo šių metų pradžios 
Rusijos karo lėktuvai Lietuvos oro 
erdvę pažeidėjau virš 80 kartų.

Nors Prezidentas A. Brazauskas 
užtikrino, kad visoms svetimoms 
šalims bus taikomos tokios pačios 
karinio tranzito per Lietuvą tai
syklės, Latvija dar nepareiškė noro 
tuo pasinaudoti. Lenkija taip pat 
nenumato tranzitu per Lietuvą 
gabenti savokariuomenęįLatviją...

EKONOMIKA
Metų viduryj e valdžios tarnautojų 

vidutinis mėnesio atlyginimas buvo 
291 litas, o privačių įmonių dar
buotojų 459 litai. Vidutinė pensija 
114 litų. Australijos doleris šiuo 
metu vertas beveik 3 litus.

Dainų šventėje šoka Melburno "Gintaro” merginos: iš kairės - 
Audra ^imkutė> Lina Didžytė, Vida Žiekaitė, Daniela Grince- 
vičiutė. Alg. Brazaičio nuotr.

Trylikos dalių virtuvės komplek
tas kainuoja 1 300 litų. Gariūnų 
turguje truputį pigiau negu par- 
duotuvėsejtostiumai su itališkomis 
etiketėmis parduodami po 230 Ėtų, 
odinės striukės iš Kinijos po 70 litų. 
Automobiliai parduodami už JAV 
dolerius, vidutinė kaina 2000 - 3 
500 už 10 - 12 metų senumo VW, 
Opel, Ford, Žiguli.

Net prabangiose parduotuvėse 
pasitaiko netikrų prekių. Moteris 
skundžiasi laikraštyje nusipirkusi 
už 109 litus basutes „Frančeska“, 
kurios nepataisomai suplyšo per 
tris dienas, nes buvo aiškiai pigiai 
privačiai pagamintos. „Užuot 
svarstęs medžioklės ar kokius kitus 
antraeilius įstatymus, Seimas 
privalo pagaliau priimti vartotojų 
teises ginantį įstatymą“, rašo 
teisėtai supykusi pirkėja, neat
gavusi savo pinigų iš parduotuvės.

Iš smulkių skelbimų matome, kad 
už 4,18 Lt. galima pirkti litrą 
„Brolio“ saulėgrąžų aliejaus, o 
dėvėti drabužiai iš Vakarų Vokie
tijos parduodami kilogramais po 5,5 
Lt.

Siame skyriuje verta paminėti 
vieną iš gabiausių naujosios Lie
tuvos ekonomistų - tai pirmasis 
LDDP valdžios ministras pirmi
ninkas B. Lubys. Šis veikėjas 
sugebėjo suprivatizuoti savo dukrai 
prieplauką Klaipėdoje, o Kaune 6 
butų namą. Sau B. Lubys su 
keliolika gamybos darbuotojų 
nusipirko Jonavos „Azotą“ už 30 
milijonų litų.

Šalia to, vieno straipsnio antraštė 
„Lietuvos ryte“ tiksliai susumuoja: 
„Lietuvą alina ir sausra, ir nesą
žiningi mokesčių mokėtojai su 
kontrabandininkais“.

JUOKAI PRO 
AŠARAS

Kazlų Rūdos centre esančios 
sovietų karių ir stribų kapinės yra 

gerai prižiūrimos. Jose taip pat stovi 
7 metrų sovietų kareivio su vėliava, 
žengiančio vaduoti, gelžbetoninė 
skulptūra. Nors buvo siūlyta šį 
paminklą nukelti ir patalpinti kartu 
su visais muziejiniais Stalinais, 
Leninaisirpan., miesto savivaldybė 
paskyrė 6000 litų jam restauruoti. 
Resovietizacija?

Alytaus miesto taryba patvirtino 
Alytaus blaivyklos nuostatus. 
Pasirodo, kad kai kurie girtuokliai 
yra privilegijuoti:

„Nuostatuose numatyta, kad tik 
išimties tvarka į neblaivių asmenų 
izoliavimo tarnybą bus pristatomi 
girti deputatai, teisėjai, proku
ratūros, krašto apsaugos, nacio
nalinio saugumo ir vidaus reikalų 
sistemos pareigūnai. Čia jie visi 
atsidurs tik tuo atveju, jei tarnybos 
darbuotojai negalės pristatyti jų į 
namus arba perduoti atitinkamoms 
žinybinėms tarnybom s“.

Reorganizuotos blaivyklos nuo
statai taip pat numato, kad pilietis 
gali paprašyti pažymos, kad naktis 
buvo praleista kaip tik ten. Tokia 
pažyma, anot vieno tarybos nario, 
pasitarnaus kaip neginčijamas 
pasiaiškinimas žmonai.

Didelėje reklamoje siūloma: 
SĖKMĖ, GEROVĖ, IMIDŽAS. Šias 
vertybes siūlo Visagine veikianti 
firma „Dizainas - Servisas“.

Gabrielius Žemkalnis 
1994.8.13 (Žinių šaltiniai: „Lietuvos 
rytas“,„Lietuvos aidas“, "Diena“,
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amžiaus NATO generalinis sekre
torius Manfred Woemer, buvęs karo 
lakūnu pokarinėje Vokietijoje bei 
Vokietijos gynybos ministras 1982 
-1988 metais. Žlugus sovietų blokui, 
jo dėka NATO buvo perorganizuota 
naujiems uždaviniams. Pastaruoju 
metu jis sunkiai pergyveno valsty
bių galvų neryžtingumą uždėjusį 
suvaržymus NATO ir neleidusi 
greitai ir veiksmingai sustabdyti 
pilietinį karą Bosnijoje.*

Prezidentas Bill Clinton Bosnijos 
serbams davė ultimatumą iki spalio 
mėn. pabaigos priimti Jungtinių 
Tautų taikos planą.

Priešingu atveju jis kreipsis į 
Jungtines Tautas leidimo Bosnijos 
vyriausybei įsigyti ginklų, ar, 
reikalui esant, leis JAV teikti 
Bosnijos musulmonams ginklus ir 
be Jungtinių Tautų pritarimo.*

Bosnijos vyriausybei pasisekė 
likviduoti vienintelę prieš ją 
kovojusią musulmonų sukilėlių 
grupę, vadovaujamą disidento 
Fikret Abdic. Vyriausybės karinės 
pajėgos po aršių kovų užėmė Abdic 
kontroliuotas Pecigard ir Bihac 
vietoves šiaurinėje Bosnijoje.

Ženevoje sėkmingai baigėsi JAV 
ir šiaurės Korėjos atstovų pasi
tarimai. Šiaurės Korėja sutiko 
pasiduoti tarptautinei atominės 
energijos kontrolei, už tai gaudama 
platesnius diplomatinius ir eko
nominius ryšius su JAV. Ji sutiko 
išmontuoti turimą senos konstruk
cijos branduolinį reaktorių .vietoj jo 
su Pietų Korėjos pagalba pasta
tydama modernišką.

JAV kongrese įstrigo svarbus

Lietuva: naujosios apskritys
Seime priimtas Lietuvos Respublikos 

teritorijos administracinių vienetų ir 
jų ribų įstatymas. Apskritis - aukštes
nysis administracinis, vienetas, kurio 
valdymą organizuoja Vyriausybė. Ap
skritį sudaro savivaldybės. Pirmajame 
Lietuvos administracinės terito

Vilniaus apskritis - Nemenčinės, Šalčininkų, Širvintų, Švenčionių, 
Trakų, Ukmergės, Vievio, Vilniaus savivaldybės;

Alytaus apskritis - Alytaus, Druskininkų, Lazdijų, Varėnos 
savivaldybės;

Kauno apskritis - Birštono, Jonavos, Kaišiadorių, Kauno, Kėdainių, 
Prienų, Raseinių, Vilkijos savivaldybės;

Klaipėdos apskritis - Gargždų, Klaipėdos, Kretingos, Neringos, Pa
langos, Skuodo, Šilutės savivaldybės;

Marijampolės apskritis - Kalvarijos, Marijampolės, Šakių, Vilkaviškio 
savivaldybės;
Panevėžio apskritis - Biržų, Kupiškio, Panevėžio, Pasvalio, Rokiškio 
savivaldybės;

Šiaulių apskritis - Akmenės, Joniškio, Kelmės, Kuršėnų, Pakruojo, 
Radviliškio, Šiaulių savivaldybės;

Tauragės apskritis - Jurbarko, Pagėgių, Šilalės, Tauragės 
savivaldybės;

Telšių apskritis - Mažeikių, Plungės, Telšių savivaldybės;
Utenos apskritis - Anykščių, Ignalinos, Molėtų, Utenos, Visagino, 

Zarasų savivaldybės.
("Atgimimas" 1994.07.27, Nr.30)

"Mūsų Pastogė" Nr.33 1994.8.22 psl.2

prezidento B. Clintono įstatymas 
kovai su nusikaltimais. Prieš jį 
nusistačius įtakinga Tautinė šaulių 
sąjunga nenori ginklų įsigijimo 
laisvės suvaržymų.

Apie 4000 Kambodijos karių su 
tankais ir artilerija apsupo komu
nistų sukilėlių kontroliuojamą sritį 
į pietus nuo Pnom Penh, kurioje 
laikomi iš traukinio pagrobti du 
europiečiai ir vienas australas. 
Kambodijos pareigūnai tikisi, kad 
apsupti sukilėliai bus sukalbamesni 
ir sutiks paleisti įkaitus.

*
Malaizijos vyriausybė paskelbusi 

nelegalia Al Arquam musulmonų 
sektą ir uždariusi sektos kon
troliuotas mokyklas, planuoja 
perauklėti šias mokyklas lankusius 
10 000 mokinių.

Bangladešo feministė rašytoja 
Taslima Nasrin, už Korano kritiką 
patraukta atsakomybėn ir vėliau 
paleista už užstatą iki bylos 
svarstymo, PEN klubo kvietimu 
atskrido į Švediją. Neatrodo, kad ji 
galvotų grįžti į Bangladešą, kadangi 
musulmonų ekstremistai jai jau 
paskelbė mirties nuosprendį.

*
Darbininkai .kasdami pamatus 

lokių užtvarai Maskvos zoologijos 
sode užtiko daug žmonių griaučių. 
Manoma, kad tai Stalino „valymų“ 
aukos, slapta užkastos prieš Antrąjį
pasaulinį karą.

*
Neseniai išrinktas Ukrainos 

prezidentas Leonidas Kučma pasi
rašė keletą dekretų, suteikiančių 
jam platesnes teises pravedant 
ekonomines reformas bei kontro
liuojant parlamento veiklą. Ka
dangi parlamentas buvo linkęs 
prezidento teises siaurinti, L. 
Kučma savo dekretus pasirašė 
palaukęs iki parlamentas pradėjo 
vasaros atostogas. Tiesa, jis pasį-
tarė su ministru pirmininku bei j nimas su tėvyne“ - paskelbė 
parlamento pirmininku. " Pasaulio žemaičių parodos pradžią.

Sveikinimo kalbą pasakė kultūros

rinės reformos etape steigiamos 56 
savivaldybės: 12 miestų ir 44 rajonų. 
Pirmasis administracinis teritorinis 
pertvarkymo etapas bus pradėtas 
įstatymui įsigaliojus ir truks kol bus 
išrinktos savivaldybių tarybos ir jos 
pradės dirbti.

PASAULIO ŽEMAIČIŲ DAILtS 
PARODOS ATIDARYMAS

j Liepos 16 -17 dienomis Plungėje 
Į ir Telšiuose įvyko II - sios Pasaulio 
| žemaičių dailės parodos atida- 
! rymas. (Pirmojiįvyko 1989 metais), 
i Šventė prasidėjo Plungės bažny- 
* čioje,kurbuvo aukojamosšv.Mišios 
| už mirusius žemaičių menininkus, 
i Mišias aukojęs kun. Petras Našlė- 
I nas savo pamoksle pabrėžė, kad 
i reikalinga skaičiuoti ne tik eko- 
| nomikos , bet ir dvasios procentus,
t svarbu menu kilti ir eiti priekin.

' Oginskio rūmai. Ant laiptų stovi Žemaitijos menininkai.
VI. Gaudiešiaus nuotr.

Kretingos) stulbinanti skulptūra 
,Adomas ir Ieva“ pasitiko lanky-

i Po mišių, pučiamųjų orkestrui 
Į vedant, iškilminga eisena pasuko

I" link Oginskių rūmų, kuriuose 
. įrengtas dailės muziejus. Oginskio 
| rūmai didingas neoklasicizmo 
! stiliaus architektūros paminklas, 
i Pastatyti jie 1879 metais, anais 
’ laikais rūmai garsėjo kaip muzikos 
| ir kultūros centras. Mykolas Kon- 
= stantinas Čiurlionis buvo vienas iš 
| šių rūmų globotinių. Pianinas, 
j kuriuo garsusis kompozitorius 
I skambindavo, neseniai surastas ir 
| grąžintas į šiuos rūmus.
? Oginskio polonezas - „Atsisveiki-

ministras Vytautas Balčiūnas. Savo 
kalboje ministras pabrėžė, jog tai 

yra dviguba šventė - oficiali 
Žemaičių dailės muziejaus ir 
Pasaulio žemaičių parodos atida
rymo diena. Rajono tarybos pirmi
ninkas Gintaras Morkis savo 
kalboje pažymėjo, kad su šios 
parodos atidarymu Plungė yra 
įrašoma į visų žemaičių dailės 
parodų metraštį.

Po rūmų pašventinimo Žemaičių 
dailės muziejaus direktorė Ada 
Bumblytė padėkojo visiems parodos 
ir rūmų restauravimo rėmėjams, 
jų tarpe Atviros Lietuvos kultūros 
fondui, Kultūros ministerijai, 
Plungės savivaldybei ir stambiems 
Plungės verslininkams.

Gausiame svečių, dalyvių (paro
doje dalyvavo virš 60 menininkų) ir 
plungiškių būryje dalyvavo Brazi
lijos lietuvių bendruomenės pir
mininkė Anavera Tatariūnienė ir 
keletas Australijos lietuvių. Pasta
rieji po Dainų šventės visą savaitę 
buvo globojami Plungės kultū
rininkų, kasdien vaišinami, vežio
jami po gražiausias ir garsiausias 
Žemaitijos vietas - Kryžių kalną, 

Palangą, Klaipėdą, Platelių ežero 
vasarvietes. Parodoje, kuri truks 
iki rugpjūčio 16 dienos, ekspono- 
juoma virš 120 menininkų darbų iš 
Australijos, Kanados, Vokietijos, 
Prancūzijos ir JAV. Kartu su jais ir 
žymieji žemaičiai dailininkai iš 
Lietuvos. Įsimintini A. Galdiko, A. i 
Gudaičio, T. Valio, T. Kulakausko, 
J. Bagdono, I. Budrio ir A. Dargio 
kūriniai. Antano Mončiaus (mirė 
1993 m. Paryžiuje, palaidotas prie 

tojus įžengiant į pirmąją salę. 
Skulptorių, grafikų, tapytojų, 
akvarelistų kūriniai užėmė net 8 
sales per du aukštus. Ypatingai, 
reikia pasakyti, darnus yra šios 
parodos darbų komponavimas. 
Puikiai paruoštas katalogas su 
kiekvieno menininko nuotrauka, 
biografija ir atstovaujančiu darbu.

Australijos lietuvių menininkai 
buvo labai reprezentuojami. At
siųsti ir atgabenti 23 paveikslai, 
kai kurie puikiuose, rėmuose-gyvų
ir mirusių, pradedančių ir seniai 
laurus skinančių, jų tarpe I. 
Kubbos, V. Rato, A. Vingio, R. ir V.
Kabailų, I. Jokubauskienės, F. 
Sadausko, L. Baltutytės ir D. 
Antanaitienės.

Dalia Antanaitienė dalyvavo 
parodos atidaryme Plungėje ir 
Telšiuose. Ji padėkojo visų Austra
lijos lietuvių menininkų vardu 
parodos rengėjams už pakvietimą 
dalyvauti šioje parodoje. Visi 
Australijos lietuvių menininkų 
darbai yra pačių menininkų ar jų 
palikuonių padovanoti šiam naujai 
įsikūrusiam muziejui. Tai ypatingai 
gražus iš jų pusės žestas.

Liepos 17 dieną Telšių parodų 
salėje įvyko taikomosios dailės 
parodos atidarymas. Joje buvo) 
eksponuojami žemaičių tekstili
ninkų, skulptorių, keramikų,, 
metalistų darbai. Paroda atžymėjo 
medalistų kūrybos dešimtmetį.

Pabrėžtina tai, kad ši antroji! 
paroda susijo su didžiuliais Ogins- - 
kio rūmų restauravimo darbais ir r 
gan sudėtingu meninių vadovą į 
persitvarkymu.

Atidarymas Plungėje buvo ypa- - 
tingai įspūdingas. Po atidarymo b 
vyko svečių vaišės su šokiais ir t 
žaidimais ir tęsėsi iki paryčių.

©arja BaltutieiĮė ė

J.
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TOKIA ŠVENTĖ ĮMANOMA
: TIK LIETUVOJE

Rita Baltušytė

Pasaulio lietuvių dainų šventė. Gėlės Australijos lietuvių dele-

Šventė labai įspūdinga, bet labai ir 
pavargome. Po kiekvieno koncerto 

, - vakaronė iki paryčių, taip jau 10 
L dienų. Nepaprastą įspūdį paliko 

Kauno Dainų slėnis, iš vis tai, kad 
esame beveik šventose vietose. Iš 
šokių šventės labai patiko vyrų 

' šokis su pagaliais, mums nema
tytas. Šiandien iš ryto (kalbėjomės 
liepos 10 d. R. O.) apžiūrėjome 
Vilnių iš Televizijos bokšto. Prieš 
važiuodamas čia, daug nesitikėjau, 
bet dabar - Vilniaus grožis, žaluma, 
Gedimino pilis ir kalnas - tiesiog 
sapnas. Brendon: Mane perspėjo, 
kad čia gyvenimo lygis žemesnis Pasaulio lietuvių dainų šventė. Gėlės Australijos lietuvių dele- 
negu Australijoje, bet niekad gacijos vadovei, Geelongo "Vilties" įkūrėjai ir dirigentei Gražinai 
nemaniau, kad taip blogai: daugu- ~ 
ma žmonių gyvena daugiabučiuose 
pastatuose. Bet nesitikėjau pama
tyti ir tokio grožio, kaip Kalnų 
parkas arba šita estrada Vingio 
parke. Taip puikiai viskas įrengta 
natūralioje aplinkoje, atrodo nepa
prastai. Aleksas: Iš viso čia viskas 
labai dideli: „Žalgirio“ stadionas, 
televizijos bokštas, Vingio estrada, 
medžiai. Tiesiog milžiniški. Ir 
masės dainininkų, šokėjų bei 
publikos, daugybė jaunų!

Birutė Prašmutaitė (Melburno 
„Dainos sambūrio“ dirigentė): Labai 
malonu drauge su visais dainuoti. 
Laukėme to momento. Truputį

■ būkštavome, svarstydami, kaip 
jausimės, bet pasijutome puikiai. 
Lietuva turi ateitį, žiūrėkite, kiek 
jaunimo dainuoja, kiek daug jo 
publikoje. Mes, žinoma, grįžę namo 
irgi rankų nenuleisime. Man kaip 
■dirigentei buvo ypač įdomu ir 
naudinga stebėti dirigentus. Daug

1 ko iš jų pasimokiau, galėsiu pati 
pritaikyti. Nors kiekvienas diri-

! guoja savaip, kai kurie visu kūnu, 
kai kurie santūriau, bet matyti, kad 
visi atsidavę dainai. Ir ne tik 
dirigentai: chorai traukė dainas 
beveik visu keliu nuo Katedros į

’ Vingį,netirįTaurokalnąkopdami. 
Ir gatvėse žmonės dainuoja, jau

’ nekalbant apie publiką programos 
metu ir po jos - namo traukia

’ dainuodami ir suaugę, ir seni, ir 
' vaikai. Darmalonu, kad sutinkame
■ žmonių, kuriuos retai matome, net 
1 iš Australijos, pavyzdžiui iš Pertho.

Zita Prašmutaitė (Melburno
1 "Dainos sambūrio” koncertmeiste- 
1 rė) Sunku žodžiais išreikšti džiau- 
•. gsmą, apėmusį šioje šventėje. Ypač
■ malonu sutikti pažįstamus iš viso

Pasaulio lietuvių dainų šventė 
praėjo (baigėsi liepos 10 d.), tačiau 
jos atgarsiai, nelyginant Vilniuje ir 
Kaune skambėjusių dainų aidas, 
dar ilgai neišnyks iš viso pasaulio 
lietuviškos spaudos puslapių. 
Šventės aprašymus „Mūsų Pasto
gėje“ jau skaitėte. O kaip pirmasis 
(bet reikia manyti, ne paskutinis) 
dainuojančių ir šokančių tautiečių 
susibūrimas atrodė, taip sakant, iš 
vidaus? Žodis patiems šventės 
dalyviams.

Kaja Starinskas (Geelongo „Vi
ltis“): Mane mieliausiai nuteikė 
žmonių šypsenos Vilniaus gatvėse, 
kaižygiavome nuo Katedros į Vingio 
parką. (Kają eisenoje mačiau 
nešantį „Vilties“ ženklą. R.O.) Ir 
visa šventė tokia didinga. Apėmė 
nepaprastas pasididžiavimo jaus
mas: štai čia mūsų tėvynė. Ypač 
pakilią nuotaiką išgyvenome Tra
kuose, kur mūsų - Australijos 
lietuvių - programa buvo itin šiltai 
sutikta. Mano sūnus buvo Lietuvoj e 
1991 metais, ir labai džiaugiuosi, 
kad jis vėl atvažiuos čia kitais 
metais į Pasaulio lietuvių sporto 
šventę.

Vincas Lazauskas (Melburno 
,Dainos sambūris“): Man 77 metai, 
esu vienintelis „Dainos sambūrio“, 
dainuojantis su šiuo vienetu be 
pertraukos nuo jo įsikūrimo, jau 45 
metus. Iš viso dainuoju jau 60 metų, 
pradėjau Marijampolėje. Šventė 
labai gera, tik galnereikėjo dėl dūdų 
orkestrų išvaryti tokios masės 
dainininkų iš estrados, (kalbėjomės 
su p. Lazausku prie Vingio estra-’ 
dos , kurioje tuo metu trenkė 
varinės dūdos. Pučiamųjų orkestrai 
į Dainų šventės programą įtraukti 
pirmą kartą. Dainininkai būriavosi 
aplink estradą, klausėsi,ilsėjosi. 
R.O.) Man atrodė gerai, kad dainos 
įvairios, negalima vien tik sunkių 
dainuoti, štai iš kaimų žmonės 
suvažiavo tik pačią Dainų dieną, 
vos spėjo parepetuoti.- O mums 
nereikėjo. Tiesa, programoje buvo 
dainų, kurių visai neruošėm, bet 
mes, vyresnieji, jas atsiminėm iš 
anksčiau...
Antanas Kramilius (Sydnejaus 

„Daina“): Su „Daina“ nesiskiriu nuo 
1959 - ųjų, tai irgi jau 45 metai.. 
(Lietuvoje p. Antanas nesiskyrė su 
videokamera, reikia manyti, Lietu
vių klube matysime jo su
talkininkais nufilmuotą
šventę kaip gyvą. R. O.) Gran- 

i diozinis renginys! Aš nemanau, 
kad dar kuri nors valstybė pajėgi 
arba suinteresuota tokią šventę 

wrganizuoti. Nemažesnė šventė bus 
ir mūsų kelionė po Lietuvą. Pats 
esu iš Lukšių miestelio nuo Šakių, 
tai dabar norime susipažinti su 
Aukštaitija, Suvalkiją jau mačiau. 

.Tiesa, turiu pasakyti, kad mus čia 
labai gerai prižiūri, patogiai 
apgyvendino, visus veža autobu
sais, šeria kaip paršus, o pjauti 
nežada.

r Aleksas Brovedani, Linas Kas- 
I pariūnas ir Brendon Soo (visi 
I Melburno „Gintaras“). Linas:

Pranauskienei, dirigavusiai jungtiniam išeivijos chorui Vilniu
je. ___________
pasaulio - iš Punsko, Argentinos, 
Brazilijos, Kanados, Amerikos...
Susipažinome beveik prieš 10 metų, 
kai ten gastroliavau su "Svajonė
mis".

Jadvyga Burokienė (Sydnėj aus 
"Daina"): Labai jaudinantys rengin
iai. Nesitikėjau tiek žmonių maty
ti. Atrodo, kad visa Lietuva su dai
na ir šokiu gyvena. Ypač įspūdingos 
eisenos per Vilnių ir Kauną.

Romas Kalėda („Sydnėjaus „Dai
na“): Aš tokių švenčių niekuomet 
nematęs. Lietuva jas gali parodyti 
geriau negu kitur pasaulyje. 
Renginiai puikiai organizuoti, 
niekas nesigrūdo, dideli žmonių 
srautai lengvai judėjo į estradą - iš 
estrados, į stadiono aikštę ir išjos. 
Netikėjau taip pat, kad Lietuva per 
dvejis metus taip pasikeis į gerąją 
pusę: krautuvėspilnos, švarios, mus 
maitina puikiai. Mūsų laikraš
čiuose skaitome, kad Lietuva 
„atbulai eina“ - to čia būdamas 
nematau.

Kęstutis Lynikas (Lietuvos Res
publikos garbės konsulas, Mel
burno „Dainos sambūris“): pernai, 
kaip Lietuvos valstybės konsul
tantas į Lietuvą važiavau 8 kartus, 
tad pasikeitimai manęs nestebina. 
Dėl Dainų šventės, tai gal atsiras, 
kas pasakys, kad ji per brangiai 
Lietuvai kainuoja, bet manau, jog 
nieko nedaryti būtų dar blogiau. 
Štai net ir Prezidentas pakvietė 
tautiečius iš užsienio atvažiuoti, 
jaustis kaip namie, pagyventi, 
padirbėti Lietuvoje. Anksčiau jis to* 
nesakė.

Vytautas Opulskis (ALB Krašto 
valdybos narys kultūros reikalams,

Viktoro Kapočiaus nuotrauka 
mūsų delegacijos vadovas, Adelaidės 
„Lituania“): Jeigu būčiau 20 metų 
jaunesnis, viskas dar labiau pa
tiktų. Labai didelis įspūdis - vien 
Vilniuje išėjus į gatvę. Randi 
žmonių šilumą. Ir tarpusavyje labai 
gerai susigyvenome, glaudžiau 
negu namie. Ar pasikeitė Lietuva, 
aš negaliu pasakyti, nes išvažiavau 
iš jos prieš 50 metų. Vilniaus, 
Kauno, Trakų buvau nė nematęs, 
tik Telšius. Dabar grįžtu į Lietuvą, 
kaip į vaikystėje skaitytą pasakų 
knygelę. Šventė daro labai stiprų 
poveikį, nes viskas natūraliose 
spalvose. O koncertai mūsų buvo 
tokie nuoširdūs iš abiejų pusių, kad 
atrodė, jog esam tarp savų. Nepa
prastai malonu buvo publikoje 
matyti tiek daug jaunimo.

Gražina Pranauskienė (Geelongo 
„Vilties“ steigėja ir dirigentė, 
Australijos lietuvių delegacijos 
vadovė): Visi mes ir choristai, ir 
šokėjai, ir dirigentai nepaprastai 
sujaudinti nuostabaus priėmimo 
Trakuose, Kaune, Vilniuje, kur 
koncertavome. Tarpusavyje suta
rėme puikiai, mums su p. Opulskiu 
labai gerai sekėsi „vadovauti“, aš 
gal turiu daugiau energijos, o jis - 
proto.

Man asmeniškai įspūdingiausia 
Dainų diena Vilniuje. Jos metu 
dirigavau vieną dainą, kurią atliko 
jungtinis išeivijos choras. Tai labai 
didelė garbė! Besiruošdama dainų 
šventei daug kartų įsivaizdavau, 
kaip pakylu dirigentų tribūnos 
laipteliais, kaip užsimoju ir kaip 
suskamba Juliaus Gaidelio harmo
nizuota daina „Pasėjau dobilą“, o 
mane jos garsai tarytum pakylėja. 
Taip ir įvyko! Man tai buvo kaip 
atgimimas, sielų susijungimas. 
Buvo daug įdomių, nuoširdžių 
susitikimų, bet maloniausias - su 

■ dirigentu Tadu Šumsku. (Beje, jis 
dirigavo vyrų choro atliekamą 
„Arą“, kurio muziką parašė velionis 
prelatas Petras Butkus. R. O.) Prieš 
dešimt metų buvau profesoriaus T. 
Šumsko studentė Vilniaus konser
vatorijoje, o dabar jis man tvirta 
paspaudė ranką kaip lygus sulygia 
Juk abu mes - pirmosios Pasaulio 
lietuvių dainų šventės dirigentą 
Pasisėmiau naujų jėgų ir jau galiu 
galvoti apie pasirengimą Austra
lijos lietuvių dienoms. Susitik 
Adelaidėje! 

Adelaidės, Geelongo, Melburno ir Sydnejaus dainininkai ir šokėjai 
Dainų dieną Vingio parke. Šventė netrukus prasidės.

Vladimiro Gulevičiaus nuotr. "Mūsų Pastogė" Nr.33 1994.8.22
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VĖL GRĮŽTU Į LIETUVĄ
Gerb. Australijos lietuviai,
Ir vėl atėjo laikas grįžti į Lietuvą. 

Nors Australijoje buvau tik 5 
mėnesius, bet pasisekė įsidarbinti, 
užsidirbti lėšų kelionei į Lietuvą ir 
pragyvenimui joje. Adelaidėje 
dirbau Regency Park su suau
gusiais, kurie turi negalę.

Laisvalaikį praleidau rašydama 
įvairioms Australijos tarnyboms ir 
organizacijoms, prašydama prie
monių ir literatūros Lietuvai apie 
įvairias žmonių negales. Virš 200 
organizacijų susidomėjo Lietuva ir 
atsiuntė įvairias priemones, lanks
tinukus, vaizdajuostes, knygas ir 
t.t. Kadangi šios visos organizacijos 
yra išlaikomos žmonių aukomis, 
finansiniai mūsų paremti negali.

Susipažinau su australiete Kathy 
Sampson, kuri Adelaidėje dirba 
negalės srityje. Kathy susižavėjo 
Lietuva ir jos žmonių ištvermin
gumu. Vieną dieną ji man paskam
bino į darbą ir klausia, kaip ji 
galėtų padėti Lietuvai, kaip galėtų 
prisidėti prie pagalbos žmonėms su 
negale ir jų šeimoms? Aš papasa
kojau apie padėtį Lietuvoje, bet ji 
neišsigando ir pareiškė norą 
nuvykti į Lietuvą.

Kathy žada vykti į Lietuvą spalio 
mėn. ir pabūti ten 6 savaites. 
Lietuvoje ji žada įkurti žaislų 
biblioteką ir padėti dirbti Negalės 
informacij os ir konsultavimo biure. 
Pati ji yra patyrusi bibliotekininkė 
ir tokių įstaigų specialistė, dirbo

Informacija
PRANEŠIMNAS DĖL 

REFERENDUMO
Gautame fakse iš Lietuvos užsie

nio reikalų ministerijos pranešama:
„Informuojame, kad 1944 m. 

rugpjūčio 27 d. referendumas,- 
Vyriausiajai rinkimų komisijai 
pritarus, Lietuvos Respublikos 

DĖMESIO
Vykstantiems į šių metų Lietuvių Dienas 

Adelaidėje!
Sydnėjaus lietuvių choras "Daina" kelionei į Adelaidę yra 

užsakęs autobusą, kuris dar nėra užpildytas. Norintieji vykti su 
choristais į Lietuvių Dienas dėl smulkesnės informacijos prašo
mi skambinti V. Binkiui tel. 636 9785.

Choro ’Daina" valdyba

KALĖDINIAI SIUNTINIAI 
Į LIETUVĄ IŠ SYDNĖJAUS

Paskutinė humanitarinė siunta Lietuvą pasiekė be jokių sun
kumų ir pristatyta gavėjams.

Gavau nusiskundimų, kad .viena organizacija nenorėjo siuntos 
j priimti, kadangi jie jos iš nieko neprašė ir nelaukė.

Šiuo pranešu, kad Sydnėjaus apylinkės vardu vėl organizuoju 
i sekančią kalėdinę siuntą į Lietuvą tomis pačiomis sąlygomis, kaip 
. ir paskutinė siunta. Dėžės tų pačių išmierų. Svoris iki 30 kg.
i Užsakymus priimu iki rugsėjo 17 dienos. Suinteresuoti šia
I siunta prašomi nedelsiant skambinti Antanui Kramiliui tel. 727 

į 3131. Smulkesnę informaciją skelbsime sekančiame laikraščio 
|! numeryje.
j Antanas Kramilius
"Musų Pastogė" Nr.33 1994.8.22 psl.4 ________________ .

Spastic Centres of South Australia, 
Children's Services Office ir Inte
llectual Disability Services Council. 
Jos patirtis ir entuziazmas Lietuvai 
bus labai naudingi.

Per paskutinius 3 mėnesius Kathy 
yra surinkusi virš 600 kg. žaislų ir 
knygų Lietuvai. Šių žaislų ir knygų 
Lietuvoje beveik neįmanoma gauti, 
o jei ir yra, tai kainos daug 
brangesnės negu persiuntimas, 
todėl apsimoka siųsti šiuos su
aukotus daiktus iš tolimos Austra
lijos. Deja, iki šiol dar nepasisekė 
surinkti tiek lėšų, kad galėtume 
persiųsti visus dovanotus reikmenis 
ir literatūrą. Bet tikiuosi, kad 
dosnios Australijos lietuvių or
ganizacijos bei asmenys mums 
padės.

Labai dėkoju visiems Australijos 
lietuviams, kurie rėmė, remia ir 
rems mano darbą Lietuvoje. Be jūsų 
konkrečios pagalbos žmonės pa
liesti negalės neturėtų tų prie
monių, kuriomis jie naudodamiesi 
palengvina savo sunkią dalią. 
Ypatingai esu dėkinga mano 
tėveliams, be kurių pagalbos kažin 
ar būčiau įstengusi pragyventi 
Lietuvoje.

Jūs būsite mano mintyse ir 
širdyje.

Su pagarba 
Danutė Baltutytė

1994.8.8
P. S. Danutė Baltutytė išvyko į 

Lietuvą rugpjūčio mėn. 9 dieną.

diplomatinėse atstovybėse bus 
organizuoj amas tik tose valstybėse, 
kuriose atstovavimo funkcijas 
vykdo ambasados“.

LR garbės konsulo Sydnėjuje 
papildomu žodiniu paaiškinimu, 
kadangi Australijoje nėra amba
sados, balsavimo dėl referendumo 
nebus. „M.P.“ inf.

Padėka
Tarptautiniamme moterų dramaturgių konferencijoje, 

Adelaidėje, dalyvaujant su spektakliu "Nušalintos personos", 
iškilo nenumatytų administracinių nesklandumų. Atėjo mums 
į talką ir maloniai padėjo Lietuvių namų valdyba, Algis, Yvone 
ir Markas Leonavičiai, kun. Juozas Petraitis, Salomėja Vasi
liauskienė ir p. Kubiliai. Jiems reiškiame nuoširdžią padėką.

Ypatingai dėkojame Australijos lietuvių fondui už finansinę 
paramą, pristatant konferencijoje lietuvišką temą.

Pakeliui iš Adelaidės sustojome Sydnėjuje. Paprašyti teatro 
entuziastų, sutikome spektaklį "Nušalintos personos" parodyti 
lietuvių ir kitoms Sydnėjaus, Wollongongo bendruomenėms. 
Lietuvių klubas sutiko ir maloniai talkino pasiruošimo metu. 
Ačiū Lietuvių klubo valdybai.

Sydnėjuje buvo iškilęs ir studentų - aktorių apgyvendinimo 
klausimas. Be didelio prašymo šaunuoliai Rasa ir Joe Blan- 
sjaar, Dalia ir Alius Burneikiai, Gražina ir Les Hurba, Marga
rita Kavaliauskienė, Laima ir Vytenis Šliogeriai, dr. Nitą 
Wallis į savo šeimas mielai priėmė ir lepino jaunus ameri
kiečius. Už jaunuolių globą lietuviškas ačiū šeimininkams.

Padėkos žodžius norime šsakyti mieliems: Kęstui Ankui, 
Reniui Antanaičiui, Pranui Andriukaičiui, David Fraser, Elenai 
Jonaitienei, Onutei Kapočienei, Genei Kasperaitienei, dr. Ge
novaitei Kazokienei, Kęstui Protui, Anskiui ir Martinai Reis- 
giams, Broniui Žaliui ir kt., kad Sydnėjuje spektaklis praėjo su 
dideliu pasisekimu.

Kansas universiteto teatro vardu dar kartą nuoširdžiai 
dėkojame visiems už skirtą dėmesį mūsų spektakliui Austra
lijoje.

Liuda Apinytė - Popenhagen ir Ron Popenhagen,
Kansas, JAV, rugpjūtis, 1994

ATSIUSTA PAMINĖTI

$ „IEVA“, Nr.ll, 1993 m.
lapkritis/gruodis. redakcijos adr.: 
Laisvės pr. 60, Spaudos rūmai, 113 
kab., 2056 Vilnius. Faksas 427127. 
Leidėjai: Eva Tombakienė (taip pat 
ir vyriausioji redaktorė) ir Viktoras

Tombakas. Tai 64 puslapių, plius 
viršeliai, 60x90/8 formato labai 
žavus iliustruotas žurnalas, skirtas 
moterims. Žurnalas gal net geresnis 
nei Vakaruose leidžiami panašūs 
leidiniai. Turinyje: mados (iliu
struotos puikiomis spalvotomis per 
visą puslapį nuotraukomis), įvairūs

MOŠŲ MIRUSIEJI 
MIRĖ
A. t A.

JUOZAS kuSleika
Gauta žinia, kad rugpjūčio 15 d., 

sulaukęs 83 metų amžiaus (gim. 
1910.10.8), Sydnėjuje mirė 

interviu (vienas jų „Su grafika ant 
kūno“ su sydnėjiške madų dizainere 
Ramona Rataite), visa eilė straips
nių meno, šeimos ir meilės temomis, 
dominančiomis ne tik moteris... 
Skaitysite su įdomumu.

Kiek girdėjau, dar kelis šio 
puikaus žurnalo numerius turi 
Sydnėjaus lietuvių namų biblio
teka. Žurnalo kaina - 4 doleriai, 
plius persiuntimo išlaidos. Adresas 
laiškams: Sydnėjaus lietuvių 
biblioteka, 16 - 18 East Terrace, 
Bankstown, 2200 NSW.

„Ievos“ žurnalas leidžiamas taip 
pat ir ukrainiečių kalba.

N.B,
Šiuo metu Sydnėjaus lietuvių 

namų bibliotekoje jau yra gauna
mas ir š. m. I - sis "Ievos" žurnalo; 
numeris.

a „RESPUBLIKOSVARPAI“, 
1994 liepa, Nr. 2 (2), 4 psl. K. 
Petraitis. Leidėjas: Redakcija 
„Respublikos varpai“. Adr.: Pramo
nės pr. 3 - 62, Kaunas 3031.

Kaip rašo savo laiške „Mūsų 
Pastogės“ redakcijai „Respublikos 
varpų“ redaktorius K. Petraitis, 
laikraštis esąs „savistovus respub
likoniškų pažiūrų spaudos organas, 
reiškiąs ne tik Lietuvos respub
likonų partijos pažiūras“. Prašo ir 
išeivijos lietuvius bendradarbiauti 
laikraštyje, komentuoti jo straips
nius. B.Ž.

a.a. Juozas Kušleika.
Laidotuvės įvyko rugpjūčio 19 

dieną Rookwoodo kapinėse. Gedu
lingas pamaldas atlaikė kun. P. 
Martūzas.

Liko budinčios dukra (Lietuvoje) 
ir žmona Petronėlė.

Ilsėkis ramybėje.
B.Ž.
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90 METŲ NUO LIETUVIŠKO
SIOS SPAUDOS ATGAVIMO

Elena Jonaitienė

(Tęsinys iš praeito numerio)
Nukentėjo tūkstančiai 

ūkininkų, moksleivių, vyrų, mote
rų ir net vaikų - piemenukų, įvairių 
visuomenės sluoksnių ir profesijų 
žmonių. Mušimai, bausmės daugelį 
padarė invalidais, daug žuvo 
kalėjimuose, ištrėmime.
Prof. Vaclovas Biržiška teigia: 

„Vien nukentėjusių pavardės rodo, 
kad kovą už lietuvišką žodį vedė... 
visa tauta, ypač liaudis, nes 
daugumas... buvo eiliniai valstie
čiai, o ne inteligentai... Čia turime 
išimtiną žmonijos istorijoje atvejį, 
kada mažai raštinga, visų panie
kinta tauta dėjo... aukas kovoje už 
teisę savo kalboje skaityti“.

0 Antanas Baranauskas žadėjo:

„Neįveiksi, sūnau šiaurės!
Mūsų širdys tvirtos: 
Senai buvo išmėgintos, 
Senai keptos, virtos“.

Kelią į Prūsus jau nuo seno buvo 
pramynę kontrabandininkai, kurie 
gabendavo iš Vokietijos įvairias 
prekes (arbatžoles, degtinę, paraką) 
ir gerai uždirbdavo. Už atlyginimą 
jie nešdavo ir knygas. Jų žiniomis 
ir patyrimu kaip pereiti sieną vėliau 
pasinaudojo ir tie, kurie ne dėl 
uždarbio pradėjo nešti knygas - 
idealistai knygnešiai.

Knygnešiai veikė organizuotai. 
Pirmąjį jų būrelį organizavo vysku
pas Valančius. Jo pavyzdžiu, 
knygnešių tinklas greitai plėtėsi ir 
apėmė visą Lietuvą.
Vienas iš žymiausių knygnešių 

organizatorių ir platintojų buvo 
Jurgis Bielinis, pavadintas „knyg
nešių karaliumi“ Jis per visą 
spaudos draudimo laikotarpį pats 
nešiojo knygas per sieną, pats jas ir 
platino po visą Lietuvą. J o gyvenimo 
istoriją galima skaityti kaip nuo
tykių romaną.
Štai ištraukėlė iš Domo Veličkos 

.Lietuvių literatūros“ II tomo, JAV: 
„Per sieną atneštas knygas jau ne 

1 nešte nešė, bet veždavo, arkliais. 
Kiekviena kelionė užtrukdavo po dvi 
ar daugiau savaičių ne dėl kelio 
tolumo, bet ir dėl galimų pavojų. 
Važiuojant su tokiu kroviniu, 
kiekvieną kartą reikėjo važiuoti vis 
kitais keliais, nes Bielinis visą laiką 
buuo žandarų gaudomas ir perse
kiojamas. Už jo galvą rusų valdžia 
buvo paskyrusi 500 rublių premiją. 
(...)
Kartą važiuodamas į Rygą kelyje 

staiga sutiko policijos viršininką. 
Nebegalėdamas pabėgti, į vieną 
ranką Bielinis pasiėmė revolverį, o 
i kitą pluoštą popierinių pinigų ir 
sušuko: „Pasirink!“ Policijos virši
ninkas, pasirinkęs pinigus, Bielinį 
.paleido. (...)

1902 m. žiemą Rinkūnų parapijoj 
Malijant knygas, policija suėmė 
Bielinį su arkliu ir vežimu. Pinigais 
išsipirkti jau nebegalėjo ir buvo 

įvaromas į Panevėžį. Pakeliui 
I apsistojus pas vieną ūkininką, 
Į Bielinis sugalvojo pabėgti. Kad

Žymiausias Lietuvos knyg
nešys Jurgis Bielinis.

niekas neįtartų, nusiavė batus ir 
pakabino nuošaliau neva juos 
džiovinti, o švarką numetė į kitą 
pusę ir atsigulė. Visiems sumigus, 
Bielinis patylom atsikėlė, išėjo iš 
trobos ir pasileido bėgti per laukus 
basas ir vienmarškinis. Kad nepa
liktų sniege pėdsakų, pribėgęs upelį 
šoko į vandenį ir apie tris kilometrus 
brido tuo upeliu, kol pasiekė 
pažįstamo ūkininko sodybą ir ten 
pasislėpė. Po to Bielinis ilgai sirgo, 
ir stipri jo sveikata sušlubavo“.

Laisvės ir gyvybės kaina knygne
šiai platino lietuvišką spausdintą 
žodį, o vaikus .skaityti tokia pat 
kaina mokė slaptųjų mokyklų 
„daraktoriai“.

Kai žmonės gindamiesi nuo 
surusinimo pradėjo vaikų neleisti į 
rusiškas mokyklas, kaimuose 
atsirado daug slaptų mokyklų. 
Beveik kiekvienas kaimas susiras
davo mokytoją, vadinamą darak
torium, ir įsteigdavo slaptą mo
kyklą. Atskirų patalpų tokia 
mokykla turėti negalėjo: naudojosi 
ūkininkų gyvenamomis trobomis. 
Vaikų susirinkdavo po keliolika ar 
net kelias dešimtis. Saugumo 
sumetimais mokyklos vieta buvo 
kaitaliojama, dažniausiai mokant 
po savaitę pas kiekvieno vaiko 
tėvus. Skaityti vaikai mokėsi iš 
elementoriųirmaldaknygių. Rašyti 
ne visi daraktoriai mokė, nes ir 
patys ne visi temokėjo, o skaičiuoti 
jaulabai retas temokė. Svarbiausiai 
buvo išmokyti vaikus paskaityti 
lietuvišką maldaknygę, laikraštį ir 
pasirašyti.

Dažnas kaimo daraktorius būda
vo ir draudžiamos spaudos platin
tojas. Į tą darbą įsitraukdavo ir 
vyresnieji mokiniai. Jie daraktoriui 
padėdavo platinti ir slapstyti 
knygas, laikraščius, po apylinkes 
išnešiodavo prieš rusus nukreip
tus atsišaukimus.

Laikui bėgant, kai didesnės 
žmonių masės išmoko rašto, vaikus 
skaityti žiemos vakarais mokė 
pačios motinos. Dažniausiai jos tai 
darė verpdamos, prie ratelio, ar 
ausdamos. Motinos mokykla rusų 
valdžios persekiojimams pasidarė 
visai neprieinama, nes tokios 
mokyklos jau veikė beveik kiek
vienoje šviesesnio lietuvio šeimoje.

Tuo tarpu valstiečių vaikai, 

pramokę rašto, mokslo siekė 
aukštesnėse mokyklose, kurios 
tebuvo tik lenkiškos. Rusų valdžia, 
norėdama lietuvius atitraukti nuo 
lenkų ir suartinti su rusais, kai 
kuriose gimnazijose įvedė ne
privalomas lietuvių kalbos pa
mokas, o Maskvos ir Petrapilio 
universitetuose įsteigė taip vadi
namas lietuviškas stipendijas. 
Tokią stipendiją gavęs lietuvis, 
mokslą baigęs, turėjo dirbti Rusi
joje. Šitokia politika rusai savo 
tikslų nepasiekė, bet lietuviams ji 
buvo labai naudinga.

Neprivalomos lietuvių kalbos 
pamokos ypač reikšmingos buvo 
Marijampolės gimnazijoje, kur jas 
dėstė klasikinių kalbų mokytojas 
Petras Kriaučiūnas ir poetas Petras 
Arminas. Čia jie ne tik kalbos 
dalykus dėstė, bet ir kalbėjo 
mokiniams apie lietuvių kultūrą, 
skelbė tautinio atgimimo idėją. 
Marijampolės gimnazija tapo 
tautinio judėjimo židiniu. Panašiai 
dėjosi ir Veiverių mokytojų semi
narijoje, kunigų seminarijose, ypač 
Seinų ir Varnių. Iš visur šalindamas 
lenkų kalbą, Muravjovas uždraudė 
ją naudoti seminarijose, lenkiškai 
dėstytus dalykus įsakydamas 
dėstyti rusiškai arba lietuviškai. 
Nuo to laiko Kauno seminarijos 
profesoriui Antanaui Baranauskui 
pavesta homiletiką dėstyti lie- 
tuviškai.Iš šios seminarijos išėjo 
didelis būrys lietuviškai susipra
tusių kunigų.

Pasinaudodamilietuviškomis sti
pendijomis, lietuvių valstiečių 
vaikai baigę gimnazijas aukštojo 
mokslo siekė Maskvos ir Petrapilio 
universitetuose, kur išaugo reikš
mingas lietuviškos studentijos 
judėjimas. O Varšuvos universi
tete, kur mokėsi Vincas Kudirka, 
tautiniam sąjūdžiui plėsti lietuviai 
studentai susibūrė į draugiją vardu 
„Lietuva“. Ši draugija išleido ir 
Kudirkos „Varpą“.

Naujam akademiniam lietuvių 
jaunimui nebuvo priimtinas nei 
senasis lenkiškas kelias, nei 
valdžios siūlomas rusiškasis. Jie 
ieškojo savito lietuviško kelio.

Prikelti visą tautą atgimimui 
būtinai reikėjo periodinės spaudos, 
o jos Didžiojoje Lietuvoje nebuvo 
iki 1883 metų. Mažojoje Lietuvoje 
ėjo keli lietuviški laikraščiai, bet jie 
buvo tik informaciniai, be jokios 
tautinės ideologijos. Didžiosios 
Lietuvos visuomenės reikalų jie 
negalėjo patenkinti. Turėjo atsirasti 
kiti laikraščiai. 1883 metais pa
sirodė dr. Jono Basanavičiaus 
redaguojama „Aušra“, 1886 metais 
- Martyno Jankaus leidžiamas 
„Garsas“ ir kun. Antano Vytarto 
redaguojama „šviesa“, o 1889 
metais - Vinco Kudirkos redaguo
jamas „Varpas“. Buvo ir daugiau to 
meto slaptų laikraščių, bet tautos 
atgimimui didžiausią įtaką padarė 
.Aušra“ ir „Varpas“. Kaip ir kitus 
draudžiamus leidinius, laikraščius 
per sieną nešė ir krašte platino 
knygnešiai. O aplink laikraščius 
būrėsi visa ano meto pažangioji 
lietuvių inteligentija, kuri pati 
grūdinosi ir ruošė tautą tolimesnei 
kovai ir galutiniam laimėjimui. 
Nepamirštami Vinco Kudirkos 
žodžiai išreiškia draudžiamosios
spaudos siekius: ■ __ "Mūsų Pastogė" Nr. 33 19948.22 psl.5

"Tai skambink, Varpe!
Tegul gaudims tavo

Išilgai, skersai einaper Lietuvą, 
Budink ir šauki graudžiu 

balsu savo
O tas šaukimas per niek 

tenežūva!
Kelkite! Kelkite! Kelkite!

Kelkite!
Spaudos draudimo metu ir Ame

rikoje ėję lietuvių laikraščiai 
reikšmingai prisidėjo prie tėvynės 
išlaisvinimo kovos.

Prie spaudos atgavimo prisidėjo 
ir dvi plačiai pagarsėjusios bylos:

1900 m. inžinierius Antanas 
Macijauskas išspausdino Petra
pilyje Lietuvos - Latvijos žemėlapį 
lotyniškomis raidėmis. Tą žemėlapį 
Vilniuje rusų valdžia konfiskavo. 
Tada Macijauskas iškėlė civilinio 
ieškinio bylą, reikalaudamas 
nuostolių atlyginimo. Rusų Sena
tas, išnagrinėjęs bylą, pripažino, 
kad lotyniškas raides draudžiantys 
įstatymai neturi įstatymo galios. 
Žemėlapių konfiskavimas buvo 
pripažintas neteisėtu.

Antra pagarsėjusi byla iškilo dėl 
lietuviškų plakatų. 1900 metų 
liepos 23 dieną studentas Povilas 
Višinskis Joniškyje iškabino tris 
lotyniškomis raidėmis parašytus 
vakaro plakatus. Už tai Joniškio 
policija studentui P. Višinskiu! 
iškėlė bylą. Byla buvo taip vedama, 
kad ji nesibaigtų žemiausioje 
teismo instancijoje, o pasiektų 
Senatą. 1903 m. Rusų Senatas 
Višinskį išteisino, motyvuodamas 
tuo, kad kaltinamasis negali būti 
baudžiamas tokiu įstatymu, kokio 
iš viso nėra. .

Tų dviejų bylų laimėjimas sukėlė 
didelį lietuvių entuziazmą ir 
paveikė rusų valdžios nusistatymą 

" spaudos draudimo klausimu. Pra
ėjus metams nuo Višinskio bylos 
sprendimo, valdžia pagaliau kapi
tuliavo ir 1904 metais specialiu caro 
dekretu spaudos draudimas buvo 
panaikintas. Caras tai padarė ne 
dėl kokio geraširdiškumo ar lietuvių 
tautai reikštos simpatijos. Tai 
padaryti jį privertė jo valdinių 
įstikinimas, kad lietuvių atsparumą 
palaužti jau nebeįmanoma.

Žemaičių vyskupo Valančiaus dėl 
raidės ir dvasios pradėtoji kova, 
kurią paskui su prometėjišku 
pasiaukojimu vedė visa eilė naujai 
išaugusių šviesuolių, buvo laimėta.

Skaitant 40 - ties metų spaudos 
draudimo istoriją, ji regis savotiškai 
pažįstama, lyg būtų ne mokykloje 
girdėta ar knygoje skaityta, bet 
pačių išgyventa, dabartyje patirta. 
Man toji praeitame amžiuje pakelta 
priespauda primena sovietiškus 
metus. Muravjovo sukilimo malši
nimas primena partizanines kovas, 
žudymus, kankinimus, vežimus, 
lavonus miestų aikštėse ir kapus 
Sibiro taigoje. Panašus ir krašto 
užplūdimas rusais, žodžio ir minties 
žalojimas, pastangos Lietuvą 
paversti nebeatskiriama imperijos 
dalimi, nesvarbu ar ta imperija caro, 
ar komunistų. O tam tikslui 
pasirinktas būdas ir tada, ir dabar 
buvo tas pats - krašto surusinimas. 
Štai ką šių metų sausio 14 dieną 
„Lietuvos ryte“ rašo Vytautas 
Tininis: ,, , , . „Nukelta į 6 psl.
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ggSPORTAS
TRYS MĖNESIAI
Antanas Laukaitis LIETUVOJE
Net nepajutau, kaip ketvirtis 

metų taip greitai prabėgo Lietuvoje. 
Nežinau, gal jau aš visiškai suaugau 
su gyvenimu čia, prie visko pri
pratau, jog per tą visą laiką labai 
retai pagalvodavau, kad turiu ir 
kitus namus ten toli Australijoje,

lorinio ansamblio dainų. Buvo 
ĮSPŪDINGA JURBARKO aplankytos istorinės Veliuonos, 

Raudonės ir Panemunės pilys bei 
vietovės. Labai įdomus buvo prie 
Bišpilio piliakalnio pastatytas jur- 
barkiškio, dabar garsaus Ameriko
je kompozitoriaus, Dariaus Lapin
sko operos "Karalius Mindaugas" 
pastatymas - premjera. Jame vai-

ŠVENTĖ
(Tęsinys iš praeito numerio)

Viešint Lietuvoje sydnė- 
jiškė sporto veikėjaMarija Atkinson 
ir aš gavom oficialius ■ kvietimus 
dalyvauti šioje šventėje. Mūsų geras 
draugas V. Strikaitis,savo žmonos, 
Estijos ambasadorės Lietuvai, 
diplomatiniu automobiliu pristatė 
mus į Jurbarką, kur komiteto 
lėšomis gyvenome viešbutyje.

Visa trijų dienų šventės programa 
buvo labai plati ir gerai paruošta. 
Svečių ir dalyvių buvo iš Amerikos, 
Kanados, Australijos, Vokietijos ir 
nemažas skaičius buvusių jur
barkiečių iš kitų Lietuvos miestų. 
Įspūdingas buvo šventės 
atidarymas miesto kultūros 
namuose.

Gal tik sveikinimai ir kalbos bei 
linkėjimai buvo per ilgi, tačiau 
kiekvienas kalbėjęs jurbarkietis 
dalinosi savo prisiminimais, įspū
džiais. Pati programa buvo labai 
gera, ypatingai jaunų mergaičių ir 
berniukų pasirodymai buvo labai 
profesionalūs. Kitomis dienomis 
buvo galima apžiūrėti kraštietės Z. 
Bieliūnaitės - Sodeikienės darbų 
parodą, krašto muziejų, buvusią 
gimnaziją, kur mokiniai susitiko 
su savo mokytojais ir klausėsi folk-

90 METŲ NUO LIETUVIŠKOSIOS. . .
Atkelta iš 6 psl.

„Lietuva buvo rusinama per visą 
sovietinės okupacijos laikotarpį. 
Tačiau, skirtingai nuo carizmo 
metų, rusifikacija Lietuvoje pasi
reiškė daug rafinuotesnėmis for
momis. Nebuvo draudžiamos lie
tuviškos mokyklos, lietuvių kalbos 
rašmenys, knygos, spauda, leista 
visaip kontroliuojama tautinė 
kultūra. Lietuvių tautos rusinimas 
vyko Maskvai deklaruojant „prole
tarinį“ ir kitokį internacionalizmą, 
nuolat diegiant mintį, kad rusų 
tauta pažangiausia ir geriausia 
Sovietų Sąjungoje ir pasaulyje. 
Lietuvos rusifikacija buvo nevieša, 
planinga ir sisteminga. (...)

1961 m. SSKP priėmė utopinę 
komunistinės visuomenės sukūri
mo programą, numatančią tautų 
susiliejimą ir išnykimą. Todėl bet 
koks respublikų tautinis išskir
tinumas tapo nacionalizmo pasi
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kad ir ten yra man artimų žmonių, 
■ kad ten praleidaau pačią didžiausią 
savo gyvenimo dalį. Niekas turbūt 
iš žmogaus negali atimti jo gimtinės, 
joje praleistų, nors ir neilgų, 
jaunystės dienų. Tas neišdildomas 
ir niekada nepamirštamas pėdsa
kas pasilieka visam gyvenimui.

dino vietinės meno grupės žmonės, 
merginų ansamblis. Krašto apsau
gos Tauragės 3 dragūnų motori
zuoto pėstininkų pulko kariai vai
dino prūsus, kryžiuočius ir Lietu
vos karius. Visas pastatymas vyko 
lauke ir atrodė tikrai įspūdingai.

Sekmadienį svečiai susitiko su 
miesto ir rajono vadovybe, preky
bininkais. Vidurdienį pilnutėlėje 
žmonių Jurbarko bažnyčioje vyko 
pamaldos. Po to dainų estradoje 
įvyko Jurbarko liaudies teatro pa
statymas - J. Žemaitės pjesė "Trys 
mylimosios".

Labai įdomus buvo ir šventės 
uždarymas, vykęs žiobrinėje prie 
Nemuno. Pirmą kartą man teko 
matyti ir ragauti ant iešmo užmau
tus ir lauže keptus žiobrius, 
užgeriant juos alučiu. Pabaigtuvių 
dainos ir šokiai netilo iki aušros.

Po to pasukome atgal į Vilnių. 
Ypatingai esame dėkingi Profesinių 
sąjungų vadovei A. Jasaitienei ir 
visai Jurbarko vadovybei už tokią 
puikią priežiūrą. A. Laukaitis

reiškimu. Lietuvoje imta persekioti 
Kraštotyros draugija, sugriežtinta 
Glavlito veikla, smerkiamas senųjų 
pilių atstatymas ir kt. Tačiau 
svarbiausias dėmesys buvo nu
kreiptas į jaunąją kartą“.

Toliau V. Tininis iškelia ano meto 
dabar prieinamais tapusius slaptus 
dokumentus su nutarimais dėl rusų 
kalbos stiprinimo ir plėtimo Lie
tuvos mokyklose, įstaigose, vaikų 
darželiuose ir lopšeliuose.

Kad tie nutarimai nespėjo būti 
įgyvendinti, nulėmė išorinės sąly
gos, bet taip pat ir lietuvių tautos 
per šimtmečius nepalaužtas atspa
rumas ir atkaklumas. Kaip pra
eitame amžiuje, taip ir šiandien 
turime teisę kartoti poeto aušri
ninko žodžius“

„Lietuviai eame mes gimę, 
Lietuviai norime ir būt!
Tą garbę gavome užgimę, 
Jai ir neturim leist pražūt!“

Melburno jaunimo ansamblis "Gintaras" šokių dienos metu.
Alg. Brazaičio nuotr.'.

Labai dažnai ir daug kas manęs 
klausia, o kaip man patinka 
dabartinis gyvenimas, ar per tuos 
metus, nuo to laiko kai buvau pernai 
Lietuvoje daug kas pasikeitė. Turiu 
pasakyti, kad per tuos metus 
pasikeitimų įvyko tikrai nemažai. 

JTik negalėčiau pasakyti, kad jie 
būtų pasikeitę į gerąją pusę. 
Parduotuvės tikrai jau labai 
papilnėjo įvairiausiomis prekėmis, 
atsidarė bent keliolika visai naujų 
ir didelių, veikiančių ištisą parą 
parduotuvių. Tačiau prekių kainos 
jose labai didelės ir nemanau, jog 
labai daug kam tos prekės priei
namos. Jeigu Australijoje mes 
turime specialias įstaigas ir teis
mus, kurie visą laiką seka kainų 
pasikeitimus, pragyvenimo lygį, 
pagal tai nustato darbininkų 
atlyginimų pakėlimus, pensijų 
padidinimą, pagrindinį atlyginimą, 
kainos visada yra reguliuoj amos su 
atlyginimais, tai to jokiu būdu nėra 
Lietuvoje. Ir atlyginimai, ir pensijos 
niekaip neatitinka kainų, tiesiog 
nesuprantama, kaip žmonės, gau
dami tokias mažas algas arba 
pensijas, gali išgyventi ir pra
simaitinti. Pilnai suprantu, jog 
valstybės iždas pustuštis ir bent 
jau šiuo metu Lietuvoje negalima 
pragyvenimo lygį lyginti su kitų 
kraštų žmonių finansine būtimi. 
Tačiau užsienyje gyvenančiam 
tautiečiui neįmanoma suprasti ir 
pateisinti tiek daug daromų ir tokių 
baisių klaidų, kokios dabar daromos 
Lietuvoje. Nors mūsų patarimai 
nėra mėgiami, jais beveik niekada 
nėra naudojamasi, tačiau reikia ir 
visomis progomis būtina pabrėžti 
tas daromas klaidas. O jų tikrai 
labai daug. Ne tik mes, bet ir 
vietiniai žmonės niekaip negali 
suprasti Lietuvos teismų ir teisėjų 
darbo. Paleidžiami didžiausius 
nusikaltimus padarę nusikaltėliai, 
mafijozai ir žmogžudžiai arba 
blogiausiu atveju jiems skiriamos 
labai mažos bausmės ir po to jie vėl 
netrunka atsidurti laisvėje ir vėl 
toliau atlieka .savo nusikaltėlišką 
darbą. Man teko labai nuoširdžiai 
pasikalbėti su aukštu policijos 
valdininku ir jis su apmaudu 
pasakė, kad jo policininkai, gau
dami tik po 200 - 300 litų per mėnesį, 
dar gauna didelius kyšius, kas 
visiems ir taip yra aišku, tuos 
nusikaltėlius lengvai paleidžia ir 
sunkų policijos darbą paverčia 
niekais. O ką gi reikia daryti? Aš

.—......................................... , i i i .— 

manau, kad ne tik valdžia, Seimas, 
bet ir paprasti žmonės labai gerai 
žino, jog reikia kietos ir sunkios 
rankos, daug didesnių bausmių, net 
ir mirties, už tuos žiaurius žmog
žudysčių nusikaltimus. Kas iš to, 
kad Prezidento seife, kaip jis pats 
vieną kartą yra pasakęs, yra visų, 
mafijozų ir didžiųjų nusikaltėlių 
pavardės, bet jos ten sau ramiai 
ilsisi ir labai mažai arba visai nieko 
nėra daroma. Parodykit, p. Prezi
dente, savo kietą sportišką ranką 
tiems visiems nusikaltėliams ir Jūs 
busite dabar ir ateityje vienas iš 
daugiausiai gerbiamų Lietuvos 
žmonių. Kalbant apie teisėjus, 
negaliu suprasti tik vieno, argi jų 
sąžinė jau visai atbuko, argi jie 
visai negalvoja apie tuos žmones, 
kurių artimieji buvo taip žiauriai 
nukankinti, nužudyti. Argi jie 
nepagalvoja apie tas jaunas mer
ginas ir jų motinas, kurių dukros 
taip žiauriai išžaginamos ir net 
užmušamos. Ir taip dažnai už tuos; 
nešvarius grašius jų žudikai ir' 
žagintojai paleidžiami, kad jie ir 
vėl savo nusikaltimus toliau darytų.

Kauno mafijozų vado "Daktari- ■ 
ūko" Henytės namas - pilis. . 
Aukštos sienos elektrifikuotos, t 
specialus privatus privažiavi- t 
mo kelias. Visuose bokštuose 
įrengtos šaudymo angos. Pilaitė 
saugoma kiaurą parą.

(Bus daugiau)
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KULTŪRINĖSE PfiRfiŠTĖSE
Žurnalistas J. P. Kedys yra parašęs lietuvių tautos 53 metų 

kančios istoriją - 'Terorizuojama ir naikinama Lietuva 1938 ■ 
1991". Knyga spausdinama "Ryto" spaustuvėje Klaipėdoje. Jos 
pristatymas numatytas rugsėjo mėnesio pradžioje.
Knyga 500 psl. Joje aprašyti girdėti ir mažiau žinomi, o daug 

kam ir visai nežinomi įvykiai, juos pristatant grynai iš lietuvių 
tautos interesų pusės.
Spausdiname vieną iš šios knygos ištraukų. Red.

PAVERGTOS TAUTOS STALINĄ PRAKEIKĖ - 
VAKARŲ VADAI JĮ GARBINO

Galima būtų daleisti, kad Vakarų 
politikai su Sovietų Sąjunga 
bendravo, turėdami tikslą vesti 
karą prieš nacinę Vokietiją. Tačiau 
jie užsitraukė didžiausią žmonijos 
pasmerkimą, išeidami asmeniškai 
garbinti Staliną, kuris nusėjo 
Sovietų Sąjungą koncentracijos 
stovyklom ir buvo Antrojo pasau
linio karo pradininkas, nes jis 
privedė Sovietų Sąjungą ir 1 nacinę 
Vokietiją prie Ribbentropo - Mo
lotovo pakto. (Žiūrėk skyrių Ri
bbentropo - Molotovo paktas), šio 
pakto pasėkoje kilo Antrasis 
pasaulinis karas, pareikalavęs apie 
30 milijonų žmonių aukų. Žemiau 
seka Stalino garbinimo pavyzdžiai.

Stalinas bučiuoja Anglijos karaliaus Jurgio VI padovanotą 
kardą Teherano konferencijos metu, 1943 m. Šalia jo Moloto
vas. ____ __________
JAV karinis atstovas gen. J. R. 

Deane Maskvos konferencijoje 
30.10.1943 pareiškė: dauguma 
amerikonų sutiko Staliną pirmą 
kartą. Jis palyginti gerai visus 
nuteikė. Gal todėl, kad jis pritarė 
amerikonų nuomonei, kuri skyrėsi 
nuo britų. Neatsižvelgiant į tai, 
■reikia pripažinti jo, kaip žmogaus, 
asmeninę stiprybę. Stalinas smulk
menų meistras... Jis turi nepap
rastą žinojimą tokių reikalų, kaip 
ginklų charakterizavimas, lėktuvų 
dalių ir sovietinių metodų net 
mažiausiose taktikose...
JAV valstybės sekretorius Cordel 

Hulas (Hull) toje pačioje konfe
rencijoje taip kalbėjo: „Kai aš šią 
konferenciją pradėjau dauguma 
žmonių galvojo, kad nieko iš jos 
neišeis, nes Rusija yra nusistačius 
iž izoliaciją. Dabar, kai mes 
pasikeitėme savo nuomonėmis ir 
•same labai nudžiuginti, radę, kad 
svietų valdžios vyrai yra daug 
■augiau pasirodę, jog izoliacionizmas 
yra blogas dalykas. Dabar gimė ben- 
Iradarbiavimo dvasia... Stalinas 
yra pažymėtinas asmuo, rodantis 
į karto nepaprastą galimybę 
.•grendimuose ir praktiškų proble-

mų supratimą. Jis yra vienas iš 
vadų, kuris kartu su Rooseveltu ir 
Curčiliu turi atsakomybę, kurią joks 
kitas vyras negali turėti laike 
sekančių 500 metų... Aš nežinau 
dviejų tautų su mažesniu interesų 
prieštaravimu, su didesniu bendrų 
interesų turėjimu, kaip JAV ir 
Rusija“, (suprask Sovietų Sąjunga 
J.P.K.) Tai žodžiai antro JAV 
politiko po prezidento, kuris nustato 
ir vykdo valstybės užsienio politiką.

W. Curčilis 23.3.1938 pasikvietė 
Sovietų Sąjungos ambasadorių 
Anglijoje Ivan Maiskį pusryčiams 
ir taip pradėjo pašnekesį: „Aš 
kovojau visa savo jėga prieš 
komunizmą. Aš svarsčiau, kad 

komunizmas su savo diktatūrine 
pasaulio revoliucija yra didžiausias 
pavojus Britų imperijai“. Dabar jis 
tęsia toliau - komunizmas negrąso 
imperijai. Priešingai, šiuo metu 
didžiausias grąsinimas Britų 
imperijai yra nacizmas Berlyne, 
viešpatauti pasauliui... Stipri 
Rusija (suprask Sovietų Sąjunga 
J.P.K.) yra visiškai reikalinga... Aš 
nekenčiu Trockio... aš laikau jį 
pavojingu genijumi prieš Rusiją. 
Aš iš viso esu už Stalino politiką. 
Jis kuria galingą Rusiją ir tai yra 
ko mums reikia ir daugiau nieko...

Pasikalbėjimo metu I. Maiskis 
paaiškino kai kuriuos Stalino 
griežtumus, paminėtus Curčilio. 
Savo keliu Curčilis padėkojo 
Maiskiui už jo nuraminimą. Toliau 
Curčilis iškėlė reikalą, kad Rusija 
padarytų vieną pareiškimą apie 
Čekoslovakijos rėmimą, jeigu ją 
pultų Vokietija. Maiskis pareiškė, 
kad Sovietų Sąjunga gerbs savo 
įsipareigojimus. Čia pat Curčilis 
įsiterpė: „Aš pastebėjau, kad 
Stalinas yra tvirtas ir patikimas 
draugas (felow). Jis laiko savo žodį“.

Teherano konferencijos metu, su 
tikslu apsisaugoti nuo karų Euro

poje, Stalinas pasiūlė sušaudyti 50 
000 vokiečių karininkų. Curčilis 
pasakė, kad nepasitaręs su savo 
vyriausybe negali šiam pasiūlymui 
pritarti. Rosseveltas padarė kom
promisinį pasiūlymą - „sušaudyti 
49 000“ (smulkmenas žiūrėk 
Teherano konferencijos skyriuje).

Anglijos ambasadorius Sovietų 
Sąjungoje Sir Clark - Kerr, karo 
metu išbuvęs Maskvoje, išvykstant 
laikraštininkų buvo užklaustas, kas 
daugiausiai  j am patiko Rusijoje. Jis 
nedvejodamas atsakė - Stalinas.

STALINAS „PAVYZDINGAS 
ŠEIMOS TĖVAS“

Vakarų spauda dažnai dėjo „dėdės 
Juozo“ (Uncle Joe) paveikslus su 
vaikais, vaizduojančiusjį, kaip gerą 
šeimos tėvą. Stalinas praleido 
trejetą žmonų, iš kurių antrosios, 
Nadieždos Alilujevos, mirtį 1932

’’Sugrįžki, jaunyste!, 
tolimosios Australijos

Kas iš mūsų nėra dainavęs arba 

bent girdėjęs populiariosios „Su
grįžki, jaunyste!“ Bet vargu ar kas 
pasakys žinąs jos žodžių autorių. O 
tai - Pranas Pusdešris, kurio 
poezijos knygą „Eukalipto pavėsyje“ 
neseniai išspausdino Kauno „Spin
dulys“. Kaip rašo „Biografijos 
trupinėliuose“ šios knygos leidėja 
P. Pusdešrio žmona Saulutė, P. 
Pusdešris, sūduvis - zanavykas, 
gimė 1917 metais Valakbūdžio 
parapijoje, Sintautų valsčiuje. 
Mokėsi Šakiuose, „Žiburio“ gimna
zijoje ir Jurbarke. 1938 - 1940 
metais jis Vilkaviškio kunigų 
seminarijos auklėtinis. Atgavus 
Vilnių, Pedagogikos institute ir 
Konservatorijoje studijavo daina
vimą, paskui vėl grįžo į seminariją. 
Studijuodamas ir vėliau rašė 
eilėraščius. Jo „Sugrįžki, jaunyste!“ 
pagal vokiško valso melodiją kaip 
tik parašyta 1940 metais semi
narijoje. 1944 metais P. Pusdešris 
su tėvais pasitraukė į Vokietiją, 
bandė tęsti studijas seminarijoje, 
tačiau jos nebaigė. 1949 metais jis 
jau Australijoje. Dalyvavo visuo
meninėje veikloje, bendradarbiavo 
lietuvių spaudoje, redagavo jos 
leidinius. Didžiausi P. Pusdešrio 
literatūriniai kūriniai yra tri- 
veiksmės dramos „šviesa nuo 
kalno“ (1977), „Ne žemės horizon
tai“ (1983) ir „Vardan Dievo“ (1987). 
Dramas suvaidino Adelaidės lietu
vių teatras „Vaidila“, paskutiniąją 
- Sydnėjaus „Atžala“. Eilėraščius 
spausdino įvairiuose žurnaluose, 
laikraščiuose bei poezijos anto
logijose: „Terra Australis“, „Tretieji 
vainikai“ ir „Po Pietų kryžiumi“.

* Tūkstančio egzempliorių tiražu 
Lietuvoje „Žurnalistikos“ leidykla 
išleido 287 puslapių Prano Palu
kaičio paruoštą bibliografinį leidinį 
„Lietuvių periodika Vakarų Euro
poje 1944 -1952“. Veikalas biblio- 
grafiškai fiksuoja pradinį lietuvių 

m. supo neaiškios aplinkybės. 
(Toliau seka Vakarų propaguota 
Stalino nuotrauka, kurioje jis 
glamonėja Svetlaną).

Stalinas su savo mėgiama dukte
rim Svetlana. Ši nuotrauka puošė 
daugelį pasaulio spaudos pus
lapių, vaizduojant „dėdę Juozą“, 
kaip gerą šeimos tėvą.

Svetlana Stalinaitė 1967 metais 
per Indiją pabėgo iš Sovietų 
Sąjungos į Angliją, tuo sukeldama 
pasaulinę staigmeną. Tenji tuokėsi 
ir skyrėsi, tapo Svetlana Peters, 
susilaukė dukters, išsiskyrė su 
amerikonu, vėliau grįžo į Sovietų 
Sąjungą, išvyko jau antrą kartą iš 
Sovietų Sąjungos, ir, rašant šias 
eilutes, Svetlana Peters gyvena 
Londone, Anglijoje. Kaip nega
luojanti psichiškai ji patalpinta į 
atitinkamą prieglaudą.

J. P. Kedys

iš

Poeto kūryba persmelkta patrio
tinio jausmo, dramatiškos nostal
gijos, jam nesvetimas ir humoras. 
Nemažai jos religinėmis temomis. 
Popiežius Jonas Paulius II 1990 m. 
jį apdovanojo ordinu „Pro Ecclesia 
et Pontifice“.

„Eukalipto pavėsyje“ P. Pusdešrio 
pomirtinė knyga (mirė 1991m.kovo 
9 d.), kurioje išspausdinti 1960 - 
1988 metų eilėraščiai ir drama 
„Vardan Dievo“. Sujaudintas Lietu
voje prasiveržusio Atgimimo, 1988 
spalio 22 dienos data pažymėtame 
eilėraštyje P. Pusdešris rašė: 
„Atkelkite laisvės vartus. Pabėgė
liai ištrauks savo valčių inkarus ir 
iš tolimųjų pasviečių sugrįš“. 
Pranas Pusdešris į Lietuvą sugrįžo 
savo kūryba.

Belieka pridurti, kad knygą 
puošia dailininko Romo Oranto 
iliustracijos, apdovanotos Tarptau- 
tinės knygos meno trienalėje 
Vilniuje 1994m.

Kazys Juozėnas 
(Iš „Gimtojo krašto“ Nr.30)

egzodo periodikos tarpsnį, jos 
kūrimąsi ir raidą nuo 1944 iki 1952 
metų įvairiose Europos šalyse, 
daugiausiai Vakarų Vokietijoje, o 
taip pat Austrijoje, Belgijoje, 
Norvegijoje, Italijoje, Didžiojoje 
Britanijoje, Prancūzijoje ir kt. Viso 
suregistruota beveik 450 leidinių 
nuo solidžių žurnalų iki rotoprintu 
spausdintų ir daugintų vietinių 
laikraštėlių, biuletenių, jumoro 
leidinių. („Tiesa“, 1994.4.14)

"Mūsų Pastogė" Nr.33 1994.8.22 psl.7
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Informacija

Pranešimas žiemos sporto 
mėgėjams - slidininkams

Canberros lietuvių sporto klubo 
„Vilkas“ valdyba praneša, kad 
žiemos sporto šventė yra atšaukta. 
Priežastis - nesusidarė minimalus 
skaičius 20 slidininkų. Iš kitų klubų 
tik 5 slidininkai pareiškė norą 
dalyvauti. Gaila, kad ir šiam 
gražiam sportui prarandame en
tuziazmą. Canberros „Vilko“ j auniai 
slidininkai tikėjosi ne tik savo, bet 
ir senjorų klasėje pasiekti lai
mėjimų. Neris Muragis tik 13 metų, 
bet jaunių grupėje (iki 14 metų) 
šiais metais Thredbo Cup slalomo 
varžybose laimėjo 3 vietą. Taip pat 
Blue Mountain Cup varžybose iki 
14 metų didžiajame slalome laimėjo 
pirmąją vietą, o slalome antrąją. 
Australijos pirmenybėse, kurios 
įvyks rugsėjo mėnesį, Neris iš
rinktas atstovauti NSW. Šarūnas 
Šilinis 1993 ir 1994 metais ACT ir 
South NSW mokyklų žiemos sporto 
pirmenybėse iki 18 metų klasėje 
laimėjo pirmąsias vietas, įveikęs 
distancijas greičiausiu laiku.

Keikia tikėti, kad vieną dieną šie 
jaunuoliai atstovaus Lietuvą žie
mos olimpiadoje, nes ir dabar jų 
šalmų spalvos - trispalvė.

L. Budzinauskas

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

Rugpjūčio 27 d., 6 vai. vakare Melburno lietuvių na
muose sporto klubas "Varpas" ruošia

METINĘ VAKARONĘ.
Bus skani, karšta vakarienė - kugelis, lietiniai blynai arba ! 

koldūnai. Taip pat vyks turtinga loterija.
Kviečiame visus gausiai dalyvauti.

Vakaronės pelnas bus paskirtas sportininkų kelionei į 
Lietuvą, 1995 metų Pasaulio lietuvių sporto šventę, 

paremti.
Bilietus galima užsisakyti pas Rimą Mickų tel. 458

1840, Juditą Dagienę tel. 366 2903 arba Angelę Chris
tens tel. 497 3518.

Bilietų kaina - 10 dolerių asmeniui, 5 doleriai vaikams ’ 
jaunesniems 13 metų, arba 35 doleriai - šeimai.

MLK "Varpas" j 
valdyba

KVIEČIAME VISUS Į TfiLKfį
Šių metų tradicine virtusios "Mūsų Pastogės" loterijos 

bilietai jau paruošti ir netrukus bus išsiuntinėti visiems 
laikraščio prenumeratoriams.

Bilietų pirkėjai turės progos išmėginti savo laimę ir 
svarbiausiai, parems Bendruomenės laikraštį, kuriam fi
nansinė parama yra labai reikalinga.

Kviečiame visus gautus bilietus platinti savo bičiulių 
tarpe, pirkti juos sau ar savo šeimos nariams ir, ilgai 
nedelsiant tačiau ne vėliau rugsėjo 19 dienos, užpildytas 
bilietų šakneles kartu su pinigais mums grąžinti.

Visi kaip vienas junkimės į talkų paremdami mūsų visų 
labui laikraščio leidėjų dedamas pastangas.

Lietuvių bendruomenės spaudos sųjunga

PRANEŠIMAS
Pranešame, kad ALB Sydnėjaus 

apylinkės metinis susirinkimas 
įvyks rugsėjo 11 d., 2 vai. Lietuvių 
klube.

Šiame susirinkime bus renkami 
Sydnėj aus apylinkės atstovai į ALB 
Krašto Tarybą. Taip pat bus 
išklausyti bei priimti nutarimai 
fondo „Pagalba Lietuvai“ reikalais.

Kviečiame visus Sydnėjaus apy
linkėje gyvenančius tautiečius 
gausiai dalyvauti susirinkime ir 
aptarti svarbius bendruomenės 
reikalus. ALB Sydnėjaus 

apylinkės valdyba.

IEŠKO
Emilija Zupkutė - Sakalauskienė 

ieško Elenos Simanavičiūtės, 
gyvenančios ar gyvenusios Wollon- 
gonge (Vokietijoje ji gyveno anglų 
zonoje, Woltendingeno DP stovyk
loje). Atsiliepti: E. Sakalauskienė, 
'9457' Tiller Drive, Ellicot City, 
MD 21042,; USA.

Prašome nepamirši! 
užsimokėti

JĮIūsų Pastogės46 
prenumeratą.

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

16 - 18 EAST TERRACE, BANKSTOWN. tel 708 1414
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Prašome klubo narius, dar nesumokėjusius šių metų nario mokesčio 
($20), tai atlikti artimiausiu laiku.

(ĮSIDĖMĖTINOS DATOS LIETUVIŲ KLUBE)

Rugįjjūėio 20 - 21 čL d. kultūrinis savaitgalis - Mugė

Spalio 1 d. Klubo njetipis balius 
Ketvirtadieniais klube vyksta biliardo varžybos.

Pradžia 7.30 popiet. Besidomintys kviečiami dalyvauti

KLUBO VALGYKLA VEIKLA

Ketvirtadieniais, penktadieniais ir šeštadieniais 
nuo 6 iki 9 vai. popiet 

Sekmadieniais nuo 1 iki 8 vai. popiet

VIDEO IŠ LIETUVOS
Kviečiame Jus iš Sydnėjaus 

lietuvių klubo bibliotekos pasi
skolinti videofilmą „Lietuva: trage- 
dija ir viltis“. Du jauni žmonės

DOMESIO! PASKAITA APIE LIETUVĄ
Š. m. rugpjūčio 28 d., sekmadienį, 

2 vai. po pietų Lietuvių namuose 
Tėvynės sąjungos Sydnėjaus sky
rius ruošia viešą pokalbį apie 
Lietuvos padėtį.

Pranešimus darys dr. Danius 
Kairaitis ir dr. Ramutis Zaka
revičius.

Ilgokai buvoję Lietuvoje, kaip 
universitetų dėstytojai Vilniuje ir 

NUMATYTOS SIUNTINIŲ IŠSIUNTIMO DATOS

1994 M.
1) Rugsėjo 3, 28) Spalio 22, 3) Gruodžio 3.

SIUNTINIAI f LIETUVĄ 
išsiunčiami kas 6 savaitės

ŽEMIAUSIOS KAINOS
AUKŠČIAUSIAS PATARNAVIMO STANDARTAS 
Dėl smulkesnės informacijos kreiptis į Kristiną 
Artimiausios siuntos 1994 m. rugsėjo 3 d.

if »■5 j KO U P O L 
Mlingayen Ave. ‘ cthbridge Park 
tel. (02) 835 1170: ()-S -(>0 ’

01010, AGENTAI:
ADELAIDE (08) 212 2499, BRISBANE (07) 287 4339, CANBERRA (06) 297 2506, MELBOURNE (03) 363 

8346, NEWCASTLE (049) 517 437.
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