
XLI Metal Australian Lithuanian Weekly Registered by Australia Post publication NO NBH 0698 Kaina St n. 6. 1990 Nr.23 (2143)

GEDULO IR VILTIES
DIENOS

Vilniaus Arkikatedroje, įrengtoje 
Tremtinių koplyčioje, yra paminklinė 
lenta su užrašu:

"Mylimiems 117,300 Lietuvos ka
riams ir nekaltai užkankintiems, 
įnirusiems nuo šaldo ir bado, po 
mirties pažemintiems, žuvusiems už 
Dievą, Tėvynę ir savo tautos laisvę. 
151,500 įkalintiems, kentėjusiems ka
lėjimų požemiuose ir katorgoje, 
517,060 prievarta ištremtiems iš 
Tėvynės, iškentėjusiems priespaudą ir 
alkį, 320,000 prievarta pasitrauku
siems į tolimus kraštus ir dingusiems 
be žinios Lietuvos sūnums ir dukte
rims, amžinai dėkinga atgimstanti 
Lietuvos katalikiškoji visuomenė pa- 
švenda šią kankinių ir tremtinių 
koplyčią".

Tie skaidai rodo ne kokios didžios 
valstybės pažangą, bet mūsų mažos 
tautos aukas okupacinių režimų 
metais. Lietuva savo istorijoje patyrė 
daug klastos ir priespaudos iš paver
gėjų, bet visus juos savo žiaurumu 
pranoko Sovietų Sąjunga. Jos padary
tos žaizdos Lietuvai neužgis niekada, 
jų neužneš laiko dulkės. 1940 m. 
birželio 15 dieną Lietuvą okupavusi 
Sovietų Sąjunga užgniaužė jos nepri
klausomybę, bet okupantui nepavyko 
sunaikinti lietuvio vilties vėl ją 
atgauti. Birželio 15 - toji yra mūsų 
tautos Gedulo ir Vilties diena.

Lietuva, tas mažas, mums brangus 

Meniškas kryžius, išdrožtas iš rąsto, kurį išmetė j krantą Laptevų jūros 
bangos. Toliau matyti tremtinių kapinės ir naujas paminklas?

žemės plotelis grie gintarinių Baltijos 
krantų, pakėlė daug skriaudos, kančių 
ir pažeminimo. Sugrįžta mūsų brolių 
ir sesių prisiminimai apie vargingas 
keliones užkaltuose vagonuose į Sibiro 
ledynus. Sunkus darbas, šaltis ir badas 
daug jų suguldė amžino įšalo žemėje. 
Tik tvirtas tremtinių tikėjimas, tėvy
nės ilgesys ir viltis sugrįžti į gimtąją 
žemę, kai kam padėjo išsaugoti savo 
gyvybę. Tie, kurie atlaikė kančias ir 
pažeminimą, sugrįžo į atgimstančią 
Lietuvą. Grįžo ir kiti... Gedulo 
varpams skambant 1989 m. liepos 28 - 
tąją, skardiniuose karstuose iš igar- 
kos. Grįžo paskutiniam poilsiui į 
tėviškės kapines tautos kankinių 
palaikai. O kiek dar liko negrįžusių? 
Kiek dingo KGB rūsiuose nukankintų 
ir niekam nežinomų? Tegul jų 
atminimui birželio 15 - tąją, Baltijos 
bangų sukeltas vėjas pasuks degančių 
žvakučių liepsneles j Rytus, kur dar 
ilsisi okupanto nugalėti mūsų broliai ir 
sesės.

Mūsų viltis ir džiaugsmas - švintan
ti Lietuvos ateitis.

Nepriklausoma Lietuva, kad ir 
trukdoma, žengia į naują gyvenimą. 
Mes prisimindami savo pažadą, duotą 
traukiantis iš Lietuvos į Vakarus, visi 
vieningai remkime Nepriklausomos 
Lietuvos atstatymą.

ALB Krašto valdyba.

Australijos mlnisteris pirmininkas R.J.Z. Hawke savo rezidencijoje Kirribilli su 
Lietuvos Respublikos užsienio reikalų viceministru Valdemaru Katkum.
Birželio 1 d., penktadieni, Australi

jos ministras pirmininkas R.J.Z. 
Hawke priėmė lietuvių delegaciją 
privačioje audiencijoje Kirribilli Rū
muose. Delegacija, kuriai vadovavo 
Lietuvos respublikos užsienio reikalų 
viceministras Valdemaras Katkus, 
aptarė keletą Australijai ir Lietuvai 
rūpimų klausimų. Po audiencijos V. 
Katkus pareiškė:

- Mes esame dėkingi ministrui 
pirmininkui už jo palankų ir atvirą 
nuomonės pareiškimą Lietuvos klausi
mu. Labai malonu žinoti, kad jis pilnai 
remia Lietuvos teisę būti nepriklauso
ma.

Atsižvelgiant į kritišką situaciją, 
Ištikusią dėl Sovietų blokados, mes 
paprašėme humanitarinės pagalbos iš 
Australijos. Ministras pirmininkas pa
reiškė, kad apsvarstys šį prašymą, 
grįžęs į Canberrą.

Mes manome, kad išaiškinome 
Lietuvos laikyseną, išplaukiančią jš F. 
Miterrano ir H. Kohl pasiūlymų. 
Gavusi garantijas iš Vakarų Lietuva 
būtų pasiruošusi suspenduoti nepri
klausomybės paskelbimo pasėkmes Ir

PERSPEKTYVOS
Pasibaigus tris dienas užtrukusiam 

pasitarimui tarp G. Bush ir M. 
Gorbačiovo, pasaulio spaudoje anali
zuojami priimti nutarimai.

Dauguma pripažįsta, kad padėtis 
liko beveik nepasikeitusi.

Amerikos prezidento nuolaidos ne
paveikė M. Gorbačiovo dėl Rytų ir 
Vakarų Vokietijų susivienijimo ir 
priėmimo į NATO.

M. Gorbačiovas pareiškė, kad reikia 
prisiminti Vokietiją II Pasaulinio karo 
metu, kai dėl jos kaltės žuvo 27 
milijonai žmonių.

Pirmasis ir svarbiausias pasitarimo 
klausimas liko dar blogesnėje padėty
je, negu buvo prieš pasitarimą. 
Vakarų Vokietijoje lieka Amerikos, o 
Rytų Vokietijoje - Sovietų kariuome
nė ir tai gali tęstis daugelį metų.

G. Busho aptartos prekybos sutar

įžengti į pereinamąjį laikotarpį, 
vedantį į pilną nepriklausomybę, jeigu 
Sovietų Sąjunga atsirevanšuos:

- nuimdama blokadą,
- atidarydama Lietuvos vakarines 

sienas prekybai tarp Lietuvos ir 
Vakarų,

- pradėdama turiningas derybas 
kaip surasti priimtinus kompromisus ir 
nustatyti pereinamojo laikotarpio ilgį.

Vakarų garantijos yra būtinos 
užtikrinimui, kad pereinamasis laiko
tarpis tikrai darniai nuves į visišką 
nepriklausomybę. -

Susitikime dalyvavo dr. A. Kabaila. 
buvęs N.S.W. universiteto (Assoc.) 
profesorius ir žymus Australijos 
lietuvių bendruomenės narys. Lietu
vos vyriausybė nesenai paskyrė dr. A. 
Kabailą Lietuvos Respublikos atstovu 
Australijai.

Ministras pirmininkas atrodė svei
kas lr pasiruošęs grįžti į darbą pilnu 
tempu. Jis buvo, kaip paprastai, 
pastabus, energingas ir jautrus Lietu
vos vargams. "Mes džiaugiamės, 
matant jį pilnai pasveikusi", pareiškė 
A. Kabaila.

tys užkliuvo kongrese.
G. Bush pasitarimuose su M. 

Gorbačiovu savo pataikaujančiais pa
reiškimais nustebino visus lietuvius 
gyvenančius laisvajame pasaulyje ir 
Lietuvoje.

Dabar pamatėme ir įsitikinome, kad 
mūsų tikėjimas Amerikos galybe, 
laisvės siekimu kiekvienai tautai, 
pasišventimu išlaikyti talką Ir demo
kratiją pasaulyje, tikėjimas, kuris 
truko pusę šimtmečio, buvo beviltiš
kos iliuzijos.

Amerikos prezidentas, kaip užsek
tas robotas per visą pasitarimą 
kartojo tą pačią, jau šimtus kartų 
girdėtą frazę: "Aš tikiu, kad bus 
užmegztas dialogas tarp Sovietų ir 
laisvės siekiančios Lietuvos"

Kiek naudos atneš priimti nutari
mai parodys gyvenimas. V..A.
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MEDICININE PAGALBA LIETUVAI
Didžiausia katalikų šalpos organi

zacija Amerikoje, Catholic Relief 
Services, sutiko padėti Lietuvių 
Katalikų Religinei Šaipai (LKRŠ) 
parūpinti vaistų ir medicininių reik
menų Lietuvai.

Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa, 
atsiliepdama j Lietuvos Sveikatos 
Apsaugos Ministerijos ir Lietuvos 
Medikų Asociacijos prašymą padėti 
Lietuvai šiame kritiškame blokados 
etape, (steigė Medicininės Pagalbos 
Komitetą. Komitetas, kuriam vado
vauja Brookdale Hospital tyrimų 
skyriaus viršininkas ar. Jonas Gintau
tas, yra sudaręs "Gyvybės Lietuvai“ 
programą, kurios tikslas yra teikti ir 
Lietuvon pergabenti vaistus, medika
mentus ir kitus medicininius reikme
nis.

Katalikiškasis moterų sąjūdis CAR i - 
TAS, bendradarbiaujant ir pritariant 
Lietuvos Sveikatos Apsaugos ministe 
rijai. yra įgauojęs religinės šaipos 
"Gyvybė Lietuvai" komitetą pravesti 
vaistų labdaros akciją Amerikoje. 
Vaistai bus gabenami į Lietuvą 
CARITAS ir Lietuvos Sveikatos 
Apsaugos ministerijos, žinion.

Religinės Šaipos prašymu, Lietuvos 
Sveikatos Apsaugos ministerija parų 
pino septyniolikos puslapių sąrašą 
"reikalingiausių medikamentų". 
"Gyvybė Lietuvai" komitetas krei
piasi ( didžiausias Amerikos vaistų 
bendroves aukoti vaistus šiai labdaros

ALB KULTŪROS
Savojo laiko jutimas yra vienas 

didžiausių stimulų darbui. Kultūros 
Tarybos polėkiuose plaka gaivus 
gyvenimo teigimo pulsas, o to 
pasėkoje atsiranda daug žmogiškojo 
optimizmo, šviesių tėvynės meilės 
motyvų. Už santūrių, lakoniškų faktų 
slypi didelis ryžtas (gyvendinti svajo
nę - išleisti reprezentacinį leidinį apie 
Australijos lietuvių kultūrinį gyveni
mą 40 - ties metų laikotarpyje. Aiškus 
tikslo žinojimas ir jo siekimas padėjo 
atlikti leidinio paruošiamuosius darbus 
ir tikimasi j( išleisti per sekančius pora 
mėnesių.

Atėjome į šį kraštą, pažinome save 
ir kitus, ir norime pateisinti musų 
buvimą čia. Kreiptasi į visų didžiųjų, 
ir ne taip didelių Australijos lietuvių 
bendruomenių kultūros darbuotojus su 
prašymu aprašyti savo apylinkės 
kultūrinę veiklą, ir bendrai, 40 -ties 
metų laiko tarpo biografinius taškus, 
kur bus galima įsitikinti gyvenusių 
žmonių kultūriniu aktyvumu.

Kultūros taryba dėkoja visiems 
kultūrininkams, kurie neatidėliojant 
atsiliepė ir atsiuntė savo paruoštą 
medžiagą leidiniui. Pasigendame dar 
atsilikusių, neprisiuntusių pažadėtos 
faktines medžiagos leidiniui. Laukia
me iš Jūsų paskubintos siuntos.

Iš kai kurių dar negautos nuotrau
kos. Laukiame jų atsiunčiant. Atsiųs
kite bent po dvi nuotraukas iš Jūsų 
bendruomenes kultūrinės veiklos, da
rytas įvairiais laiko tarpais.

Kviečiami atsiliepti ir pavieniai 
kultūrininkai kurie, artimiausiu laiku, 
aprašytų kokį nors nuošalesni, įspū
dingai pravestą kultūrinį parengimą 
ar įvykį ir atsiųstų aprašymą.

Šis Kultūros Tarybos pasiryžimas 
išleisti tokį Australijos lietuvių kultū
rinės veiklos leidinį rodo, kad Krašto 
valdyba ir bendruomenių atstovai tam 
pilnai pritaria. Sunku perteikti įspūdį, 
kurį sukėlė akivaizdus giluminis noras, 
kad toks daugiareikšmis leidinys, su 
paaiškinimais anglų kalboje, taptų 
neeilinės svarbos uždaviniu.

Sakoma nėra nemielų rūpesčių. Su 
meile ir pasišventimu leidinio ruošėjos 
"Mūsų Pastogė" Nr. 23

akcijai. Turimomis žiniomis, šiuo metu 
Lietuvoje labiausiai trūksta insulino ir 
antibijotikų.

įvairios Amerikos profesines aso
ciacijos jau ateina į talką "Gyvybė 
Lietuvai" komitetui su patarimais ir 
konkrečia pagalba.

Dr. Gintauto pastangomis, Ameri
kos afganistaniečių grupė paaukojo 
"Gyvybė Lietuvai" virš 700 svarų 
įvairių vaistų ir reikmenų, kurie 
netrukus bus siunčiami i Lietuva. 
Vaistų transporto, sanaėliavimo ir 
dalinimo klausimais glaudžiai taria
masi su Lietuvos Sveikatos Apsaugos 
ministru Juozu Oleku ir CARITAS 
pirmininke Albina Pajarskaite.

Humanitarinė ir medicininė pagalba, 
jau sėkmingai yra pasiekusi Lietuvą ir 
iš- kitur - iš Austrijos ir Lenkijos. 
Lietuvių Informacijos Centro žinio
mis. Danijos Raudonojo Kryžiaus 
delegacija, kviečiant Lietuvos Rau
donajam Kryžiui, nuvyko į Lietuvą 
tirti gydymo sistemą ir medikamentų 
trūkumą. "Gyvybė Lietuvai" komite
tas tuo reikalu konsultuojasi su 
Danijos Raudonojo Kryžiaus "Disas
ter Relief" pirmininku Kopenhagoje.

Aukos “Gyvybė Lietuvai” akcijai 
priimamos šiuo adresu: Lithuanian 
Catholic Religious Aid-Life for 
Lithuania. 351 Highland BLV., Brook
lyn, New York 11207. Aukos nurašo
mos nuo taksų mokesčių.

VEIKLOS SRITYJE
darbo pradžią ir pabaigą pasiėmė 
Kultūros tarybos pirmininkė Dana 
Baltutienė. Ieškojimo kelyje ji - 
gyvenimo sėkmės modelis. Jau plačią 
ir gilią vagą ji įrėžė Australijos 
spalvingoje kultūrinėje veikloje. Jos 
nuolat raginami jai talkininkauja 
Kultūros tarybos nariai: Jadvyga 
Mulevičienė. Alisa Baltrukonienė, 
Andrius Vaitiekūnas ir Edvardas 
Šidlauskas.

Pirmininkė buvo pakviesta ir ruošėsi 
vykti į Kultūros kongresą Lietuvoje, 
gegužės mėnesio pabaigoje. Ten buvo 
susitarta užbaigti šito kultūrinio mūsų 
leidinio galutinį apipavidalinimo dar
bą, ir perduoti jį ten spausdinimui. 
Gaila, jai nepavyko nuvažiuoti į 
Lietuvą, dėl mums visiems gerai 
žinomų priežasčių, todėl leidinys bus 
išspausdintas artimoje ateityje, dar 
šiais metais Melbourne.

Jis bus gražiai apipavidalintas, 
knygos formato, apie 150 puslapių, 
iliustruotas nuotraukomis, gautomis iš 
(varių Australijos apylinkių, kultūri
nės veiklos aprašymais.

Lietuviai Australijoje, per istoriš
kai trumpą laikotarpį, sukūrė didelės 
materialuiės ir dvasinės kultūros 
potencialą. Juo svarbu naudotis taip, 
kad tai skatintų kiekvieno žmogaus 
tapsmą visiškai kultūringa linkme.

Toks istorinis mūsų buities "veiaro- 
džio" išleidimas, kuris kalbės musų 
kartos varau, parodys ateities Kar
toms mūsų įspaustas pėd as kultūrinėje 
veikloje.

Knygos išleidimas bus džiugi, lai
minga akimirka. Tačiau kartu iškyla ir 
didelės knygos išleidimo išlaidos, 
kurių bent dalį reikia sukaupti iš 
anksto. Ne mažą skaičių knygų teks 
išdalinti bibliotekoms, organizaci
joms. reprezentacijai. Numatyta kny
gos kaina 10 dolerių. Raginame ją 
užsisakyti jau dabar, iš anksto, sau ar 
dovanai pas Kultūros tarybos pirmi
ninkę Daną Baltutienę tek: 807-3545, 
arba pas sekretorę Alisą BaltruKo- 
nienę 5 Diamond Ave. Gien Waverlay, 
3150.- Laukiame Jūsų užsakymų.

Alisa Baltrukonienė
1990.6.11. pusi. 2

Lietuvos Respublikos parlamentarai priėmime pas N.S.W. valstijos opozicijos 
lyderį Bob Carr.

Iš kairės: Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro pavaduotojas V.
Katkus, Bob Carr ir Aukščiausios Tarybos deputatas S. Kašauskas.

Nuotrauka V. Šliterio

PANIKA SOVIETŲ SĄJUNGOJE
Nerimą Sovietų Sąjungoje atnešė 

prez. M. Gorbačiovo vyriausybės 
penkerių metų programa, ekonomi
nius reikalus susiesianti su gaminių 
paklausa laisvoje vartotojų rinkoje. 
Perėjimas iš centrinio planavimo bus 
atliktas palaipsniui. Programos tiks - 
ias - padidinti maisto ir kitų gaminių 
kainas, kad gamintojai galėtų Išsilai
kyti be valstybinės paramos, užtikri
nančios žemas kainas vartotojams. 
Reformos klausimu žadama pravesti 
laisvą gyventojų referendumą, kurio 
data tebėra nenustatyta, iš tikrųjų 
Sovietų Sąjunga šiuo metu neturi ir 
referendumų reikalus tvarkančio įs
tatymo. Premjeras N. Ryžkovas 
pranešė, kad pirmiausiai bus paliestos 
valdžios pašaipomis nenormaliai su
mažintos duonos bei kitų maisto 
gaminių kainos. Nuo š. m. liepos 1 d. 
duonos kaina bus padidinta dvigubai 
ar net trigubai, o nuo 1991 m. sausio 1 
d. palaipsniui bus atsisakyta ir kitų 
maisto gaminių kainų kontrolės. Jų 
kainas taip pat turės nustatyti pasiūla 
ir paklausa laisvoje rinkoje. Premjeras

Maskvai lojalios komunistų partijos 
Kauno skyrius pareikalavo, kad po 
skilimo butų pasidalinta partijos 
turtu. Nuotraukoje: patenkintas ka
reivis į sunkvežimį išneša Lenino 
biustą.

N. Ryžkovas pabrėžė, kad valstybės 
ižde nėra užsienio valiutos ar aukso 
grūdams pirkti užsienyje. Perėjimas į 
laisvos rinkos ekonomiją nebus leng
vas. nes reikės atitinkamai pertvarky
ti ir gyventojų uždarbį, įvesti 
draudas, pašalpą, pagalbos reikalin
giems asmenims.

PIRKĖJŲ PANIKA

Nors ekonominės reformos penke
rių metų programa tebėra nepatvir
tinta, referendumas tik planuojamas, 
panika pirkėjų eilėse sukėlė jau 
paskelbtas duonos bei kitų su ja 
susietų maisto gaminių pabrangimas. 
Krautuves Maskvoje ir kituose didž
iuosiuose miestuose užplūdo būsimo 
pabrangimo išgąsdinti pirkėjai. Ypač 
didelė panika kilo Maskvoje, kur 
šimtai tūkstančiai gyventojų nėra 
oficialiai užregistruoti ir kur į 
krautuves kasdien atvyksta taip pat 
tūkstančiai pirkėjų iš kitų vietovių. 
Keleriopai padidėjo panikos atnešta 
miltų, kruopų, makaronų, sviesto bei 
kitų maisto gaminių paklausa. Mask
vos vadovai krautuvėms įsakė maisto 
produktus parduoti tik šio miesto 
gyventojams. Prez. M. Gorbačiovas 
paniką bandė sustabdyti per televiziją 
tartu žodžiu.

LIETUVOJE
PANEVĖŽIO DRAMOS TEATRAS 

savo repertuarų papildė J. Tumo- 
Vaižganto "Nebylio" apysaka, insce
nizuota R. Samulevičiaus. Premjerinį 
spektaklį paruošė rež. A. Pociūnas, 
pasinaudodamas dali. V. Mazūro 
scenovaizdžiais ir kompozitoriaus V. 
Bartulio muzika. Pagrindinius vaidme
nis sukūrė aktoriai - V. Evslejevas, A. 
Preidytė, D. Melėnaitė, V. Bartusevi
čius, G. Karka.

Vilniečio tautodailininko STASIO 
BABIKO kalvystės darbų paroda buvo 
surengta Biržų pilyje. Lietuvos tauto
dailininkų sąjungos narys S. Babikas 
yra nukaldinęs apie 300 įvairių 
papuošalų pastatams ir už juos 
laimėjęs valstybinę Lietuvos premiją. 
Biržų pilies menėje po aukštais 
skliautais parodos lankytojai žavėjosi 
talentingo kalvio S. Babiko iškaltais 
kūriniais - saulutėmis, kryžiais, žva- 
kidėmis, šviestuvais, židinio komplek
tais. _

Šventas Antanas geriausias iš 
visų šventų. T. Antanas Sau- 
laitis S.J.
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—^Stfetini'ate esame mes gurą
Sftetatais baime U boti

^|MaSAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENEJE

TARYBA
Sudaroma Lietuvių išeivijos organizacijų pirmininkų arba jų įgaliotinių 

taryba išeivijos politinei veiklai derinti. Tarybą sudaro:
1 Pasaulio Lietuvių Bendruomenė (PLB)
2 Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas (VLIKas)
3 Amerikos Lietuvių Taryba (ALTas)
4 Jungtinių Amerikos Valstybių Lietuvių Bendruomenė (JAVLB)
5 Kanados Lietuvių bendruomenė (KLB)

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės ir Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto pirmininkai sudaro Tarybos prezidiumą. Taryba veikia balsų 
daugumos pagrindu, darant sprendimus. Taryba palaikys artimą ryši su 
Lietuvos atstovu V ašlngtone ir prie Šventojo Sosto, Stasiu Lozoraičiu Ir su juo 
artimai bendradarbiaus.

EUROPOS STUDIJŲ SAVAITE

(vyks Šveicarijoje rugpjūčio mėnesio pirmų savaitę. Tuo metu vyks ir Europos 
pirmininkų posėdžiai, kuriuose bus aptariama dabartinė Lietuvos padėtis bei 
akcija jai padėti.

ŽMOGAUS TEISIŲ KONFERENCIJA

Kopenhagoje, tai yra CSCE Konferencijų seriją Helsinkio Akto susitarimų 
peržiūrai, vyksta birželio 5-29 d.a..Kouenhagoje, Danijoje. Žinant dabartinę 
Lietuvos padėti, Sis įvykis įgauna ypatingos svaruos ir reikalauja didelio musų 
dėmesio ir pasiruošimo. Nors ji yra paKto signatarė ir aktyviai dalyvauja CSCE 
konferencijose, Sovietų Sąjunga laužo daugelį akto susitarimo pastraipų.

Jau surinkta virš 70 puslapių medžiagos, 20 jų iš Lietuvos. Bus prijungta 
išeivijos lietuvių ir nelietuvių parodymai apie vizų negavimą, kliudymus, apie 
neleidimą ir kliudymus norintiems dalyvauti konferencijose, kongresuose bei 
suvažiavimuose Lietuvoje ir t.t.

TALKOS KOMITETAS
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongreso ruošai įsteigtas Kongreso talKos 

komitetas, kuriam vadovauja Vytautas Kamantas (Sparta JAV). Komitete 
dalyvauja: H. Antanaitis (Australija), G. Kamantienė (Sparta, JA V), J. Lukas 
(Grand Rapids, JAV), A. Pobedinskas (Toronto, Kanada), kun. A. Saulaitis 
(Čikaga, JAV), P. Treška ir J. Treška, jn. (Grand Rapids, JAV).

Komiteto pirmasis pasitarimas, kartu su PLB, JAV ir Kanados LB 
valdybomis įvyko Dainavoje, balandžio 20 - 22 d.d. Parinktas Kongreso šūkis: 
"Mūsų vienybė, tautos stiprybė!” ir ženklas. Kongresas įvyks kalėdinių 
atostogų laikotarpiu 1991-92 metais. Pietų Amerikoje kongreso ruošai 
vadovauja Ariana R astauskaitė.

POLITINĖJE ARENOJE
Rinkimus į Lietuvos Aukščiausiąją Tarybą laimint Sąjūdžiui, politinėje 

arenoje iškils daug naujų vardų ir, be abejo, naujų talentų. Bet į tą pačią areną 
įžengia ir jau užgrūdintų asmenybių. Tiesa, šis grūdinimo laikas buvo trumpas, 
truko vos pusantrų metų. Tačiau karšta ir argumentais bei projektai 
pripildyta kova parodė kiek daug tautoje būta užslėptos energijos ir gabumų, 
kuriems pasirodyti reikėjo tik jautrių kontraversinių aplinkybių

Čia trumpai apibūdiname 20 ryškaus profilio veikėjų, kurių darbai bus 
pastebimi, tur būt, ir šiais metais. Žemiau minimi 20 asmenų yra pasisakę už 
nepriklausomybės siekį, nors jų siūlomi metodai tarpusavyje ir skiriasi. 
Akivaizdžiausias skirtumas yra tas, kad atsinaujinanti Lietuvos komunistų 
partija nepriklausomybės siekį traktuoja santūriau, gi Sąjūdis šį tikslą nori 
įgyvendinti kaip galima greičiau. Šiuos 20 veikėjų išvardiname alfabetine 
tvarka.

KAZIMIERAS ANTANAVIČIUS (g.1937). Sąjūdietis, atsikūrusios social
demokratų partijos pirmininkas. Ekonomikos profesorius.

VLADIMIRAS BERIOZOVAS (g.1927). LKP antrasis sekretorius. Baigė 
Vilniaus pedagoginį institutą.

EGIDIJUS BIČKAUSKAS (g.1955). Sąjūdietis, teisininkas.
ALGIRDAS BRAZAUSKAS (g.1932). LKP pirmasis sekretorius, inžinierius 

ekonomistas.
ANTANAS BURAČAS (g.1939). Sąjūdietis, ekonomikos profesorius 

Lietuvos Mokslų Akademijoje.
ALGIMANTAS ČEKUOLIS (g.1931). Sąjūdietis, "Gimtojo krašto" 

redaktorius, LKP centro komiteto biuro narys.
BRONIUS GENZELIS (g.1934). Sąjūdietis, LKP centro komiteto biuro 

narys. Filosofijos profesorius.
KĘSTUTIS GLAVECKAS (g.1949). LKP sekretorius. Ekonomikos 

profesorius.
ROMAS GUDAITIS (g.1941). Sąjūdietis, LKP centro komiteto biuro narys. 

Rašytojas.
EGIDIJUS KLUMBYS (g.1952). Sąjūdietis, atsikūrusios krikščionių 

demokratų partijos pirmininkas. Neurochlrurgas.
VYTAUTAS LANDSBERGIS (g.1932). Sąjūdžio Seimo Tarybos pirminin

kas. Muzikos profesorius.
MEČISLOVAS LAURINKUS, (g.1951). Sąjūdietis, stalinizmo aukų 

komisijos narys. Filosofas.
KAZIMIERAS MOTIEKA (g.1929). Sąjūdietis, teisininkas.

VINCAS 
JUSTAS 
PALECKIS 
(g.1942) 
LKP 
sekretorius. 
Anksčiau 
dirbo 
diplomatinėje 
tarnyboje 
ir 
kaip 
žurnalistas.

ROMUALDAS OZOLAS (g.1939). Sąjūdietis, "Atgimimo" vyriausias 
redaktorius. LKP centro komiteto biuro narys. Filosofas.

KAZIMIERA DANUTE PRUNSKIENE (g.1943). Sąjūdietė. Ministrų 
Tarybos pirmininKo pavaduotoja. LKP centro komiteto biuro narė. 
Ekonomikos profesorė.

KAZIMIERAS UOKA (g.1951). Sąjūdietis, neregistruotos Darbininkų 
sąjungos lyderis. Baigęs universitetą. Dirba buldozerininku.

ZIGMAS VAIŠVILA (g.1956). Sąjūdietis, gamtosaugos aktyvistas ir 
Žaliųjų lyderis. Fizikas.

EDUARDAS VILKAS (g.1935). Sąjūdietis, ekonomikos profesorius.
Taip pat reikia paminėti keletą sąjūdininkų, kurių veikla susijusi su savo 

rajonu. Tai Zita Sličytė ir Vytautas Čepas iš Klaipėdos, ir Mindaugas 
Stakvilevičius iš Šiaulių.

Politinis vaizdas nebūtų net apypilnis nepaminėjus svarbiausius Maskvai 
lojalius veikėjus. Tai Mykolas Burokevičius (lyderis), Vladislovas Švedas, 
Vytautas Kardamavičius, Juozas Kuolelis, Juozas Jermalavičius, Jonas 
Gureckas. Jų darbas neretai susijęs su " i~*!r-.tvos" vemia, kurios lyderis yra 
Valerijus Ivanovas ir Oktiab-'. uurdenka. v n

LIETUVOS RESPUBLIKOS PARLAMENTARŲ APSILANKYMAS

Dėkojame visiems prisidėjusiems 
priė Lietuvos Respublikos užsienio 
reikalų ministro pavaduotojo Valde
maro Katkaus ir Aukščiausios Tarybos 
deputato Stasio Kašausko apsilanky
mo

Šis apsilankymas buvo sėkmingas, 
nes susitikta su Australijos politiniais 
veikėjais ir tai padaryta pilnai.

Nors TASS agentūra pranešė, kad 
Lietuvos delegacija pas jokį ministrą 
nebus priimta, įvyko visiškai kitaip: 
susitikta ne tik su valstijų premjerais, 
bet ir su Australijos federalinės 
vyriausybės viršūnėmis. Susitikta su 
Australijos ministru pirmininku R. Bob 
Howke ir su užsienio reikalų ministro 
pareigas einančiu Neal Blewett

Senato prezidentas K. Sibraa įves
dino V. Katkų ir S. Kašauską į Senatą 
kaip garbės svečius ir tai atžymėta 
Senato dienyne - Hansard.

Po susitikimo su ministru pirmininku 
R. Hawke, buvo padarytas spaudai 
pareiškimas, kurį pateikė Lietuvos 
Respublikos atstovas Australijoje.

Padėka
Daug spontaniškos pagalbos susi

laukta tam. kad Lietuvos Respublikos 
užsienio reikalų ministro pavaduotojo 
V. Katkaus ir parlamentaro S. 
Kašausko apsilankymas būtų kuo 
naudingesnis.

Neminėsiu čia tų, kuriems jau kas 
nors dėkojo. Taip pat negaliu pavie
niai padėkoti ir tiems, kurie tyliai 
dirbo, bet apie kurių darbą dar 
negirdėjau. Visiems jiems - didelis 
lietviškas AČIŪ.

Ypatingai dėkoju Irenai Harris - 
Jarmalavičiūtei ir jos vyrui Ted 
Harris, kuris būdamas asmeninis 
ministro pirmininko R. Hawke draugas 
padarė protekciją, per kurią Lietuvos 
Respublikos užsienio reikalų ministro 
pavaduotojas V. Katkus ir Lietuvos

atstovas Australijoje A. Kabaila, 
kartu su V. Katkaus vertėju V. 
Šliteriu bei Ted Harris, turėjo' 
privačią audienciją su ministru pirmi
ninku R. Hawke
Tai ypatingos svarbos įvykis, nes Bob 
HawKe dar buvo namuose, po operaci
jos ir nieko nepriiminėjo. Didelė 
padėka priklauso Viktorui Šllteriui, 
kuris yra pažįstamas su 1. ir T. Harris.

Kadangi šis apsilankymas suardė 
apsilankymo Melbourne planus, ačiū 
Baliui Stankūnavičiui, kuris pasirūpino 
bilietų pakeitimu ir efektingai tvarkė 
kelionės reikalus. Jo kelionių biuro 
paslaugos buvo ypač naudingos.

Šioje padėkoje paminėjau tik tai, 
kas liečia vizitą pas ministrą pirmi
ninką. Aišku, kad esu dėkingas ir kitų 
parengimų rengėjams ir negaliu sumi
nėti visų tik dėl to, kad šią padėką 
norėčiau suspėti patalpinti į sekantį 
"Mūsų Pastogės" numerį.

A. Kabaila
Lietuvos Respublikos atstovas

Vaidotas Antanaitis
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Adolfas RAMANAUSKAS-VANAGAS
UrKa^bT^Z^tTjll

Jis buvo dar neseniai sugrįžęs iš 
Rudnios kaimo pamaistavęs. Su jais 
pasisveikinome ir žygiavome Kazi
mieraičio vadovietės link.

Kazimieraitis mane apibėrė tuojau 
pat įvairiausiais tarnybiniais klausi
mais. Jis tuoj pat pridūrė, kad. 
pailsėjus vadovietėje, visus klausimus 
nuodugniai apsvarstysime. Paprašė, 
kad aš jau dabar bent prabėgomis 
išvardinčiau klausimus, kuriuos aš 
norėjau išsiaiškinti. Pareiškė, kad iki 
mes pailsėsime, jis visa apgalvos ir tuo 
būdu posėdyje bus lengviau visa 
nuosekliai referuoti.

Turiu pažymėti, kad Kazimieraitis 
niekuomet nepraleisdavo nei minutės 
laiko veltui. Jis dirbdavo iki visiško 
protinio nuvargimo. Tik tada pailsė
davo tiek, kad atgautų jėgų tolimes
niam darbui. Miegodavo tik tiek, kiei 
būdavo būtina protinį darbų dirban
čiam asmeniui.

Panašiomis temomis būtume gal 
kalbėjęsi iki pat vadovietės, bet pirm 
mūs ėję vyrai sustojo, nes suabejojo 
ėjimo kryptimi. Tada Kazimieraitis 
išsiėmė kompasų ir žemėlapį ir 
nustatė tikrų ėjimo kryptį. Jis pats 
toliau vadovavo ėjimui. Pradėjo jau ir 
temti.

Reikia dar pažymėti, kad Kazimie 
raitis nepaprastai gerai ir greit 
susiorientuodavo tokiuose plačiuose 
miškuose, kuriuose anksčiau niekuo
met nėra buvęs. Šilų miškuose tie 
keliukai tokie prasti ir visi panašūs 
vienas į kitų, kad aš dar ilgai ir vėliau 
pagal juos sunkiai orientuodavausi. 
Tuo tarpu Kazimieraitis net ir nakties 
metu niekuomet nepaklysdavo. Taip 
buvo ir dabar.

Paaiškėjo, kad Kazimieraitis savo 
vadovietę naują vietų perkėlė tik 
prieš kelias dienas. Dėl to vyrai dabar 
ir buvo gerai nejsidėmėję artimiausio 
kelio į jų.

Tik visiškai temstant pasiekėme 
pačią stovyklą.

KAZIMIERAIČIO VADOVIETEJE
Savo vadovietę Kazimieraitis buvo 

įsirengęs apie dviejų kilometrų atstu
me nuo Rudnios kaimo ir apie šimto 
metrų atstume nuo vienos žymesnės 
miško linijos, prie kurios priėjo sodinto 
jauno pušinėlio ruožas. Šiame dvigubo 
žmogaus ūgio pušinėlyje radosi pati 
vadovietė. Ją pamačiau tik priartėjęs 
prie jos per 10 - 15 metrų.

Stovyklos rajoną sudarė apie 75 
kvadratinių metrų pušinėlio plotas, 
kuriame radosi palapinė ir laužavietė. 
Kiekvienoje vietelėje jautėsi tvarkin
go šeimininko rankos darbas.

Prie laužavietės radome Sakalą, 
vieną iš pavyzdingiausių, narsiausių ir 
eikliausių šilų partizanų. Jis, Ėglis ir 
Žilvitis buvo Kazimieraičio mylėti- 
niais. Susėdome atsidusti. Kazimie
raitis savo vyrams paliepė kuo 
greičiau padaryti mums šį tą užkąsti.

Pati laužavietė buvo įrengta taip, 
kad nakties metu liepsna būtų 
matoma tik iš labai arti. Tam tikslui 
iškasta apskritimo pavidalo 0,5 m 
gilumo duobė. Smėlis buvo supiltas ant 
krantelių apie 25 cm atstumu nuo 
kraštų. Tuo būdu apie laužą ant 
krantelių buvo galima labai patogiai 
susėsti ir dar atsilošti nugara į supiltą 
smėlį, kurio paviršius buvo nuklotas 
samanomis. Samanos maskavo smėlį ir 
sulaikė jo nubyrėjimą.

Netrukus katilėlyje jau virė žirnių 
sriuba, o antrame - bulvės. Šnekučia
vomės ir nepajutome, kaip ir maistas 
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buvo gaminamas. Visi skaniai paval
gėme.

Reikia pasakyti, kad tuometinis 
Kazimieraičio įgulos maistas buvo 
silpnas. Pagrindiniu maistu buvo 
laikoma bulvių košė, kurią tik labai 
"skūpiai" paspirgindavo, o pačius 
spirgius inscenizuodavo įvairiausi 
grybai, kurių košėn dėdavo nesigailė
dami. Labiausiai koše buvo nepaten
kintas Jūrininkas, kuris visa širdimi 
ypač nepakentė taip gausiai košėje 
besimaišančių grybų.

Lašiniai ir duona buvo labai 
taupomi. Šiluose žmonės neturtingi ir 
praspirginimo kiekiu jiems niekuomet 
netenka pasididžiuoti. Duonos jie taip 
pat ne per daugiausia turi.

Duona stovykloje buvo branginama 
ir dėl to, kad jos daug ir dažnai iš 
kaimo negalima buvo parsinešti. 
Košės tekdavo visiems prisivalgyti iki 
soties bent tris kartus, o sriubos 
dažniausiai tik vieną kart per parą. 
Bulvės Šilų partizanų visuomet buvo 
ir yra laikomas pagrindiniu valgiu, 
kurių niekuomet nepristigdavo ir 
jomis galima greit ir pilnai iškimšti 
skilvį. Žinoma, nuo tokio maisto sotus 
neilgai jautiesi. Košė, kad ją lengviau 
būtų galima nuryti, paprastai buvo 
valgoma užsigeriant nesaldyta arbata 
- virintu vandeniu, kuriame būdavo 
beverdant įmetama atitinkamų žolių.

Prof. dr. Antanas Tamošaitis, 
nufotografuotas NKVD rūsy. Buvo 
areštuotas 1940 m. liepos 12 d., 
išvežtas į Kauno kalėjimą, kur tų 
metų pabaigoje buvo nukankintas.

Kazimieraičio paliepimu ne per 
toliausiai nuo vadovietės buvo įrengta 
atskira slėptuvėiė. Joje buvo laikoma 
štabo dokumentai, rašomoji mašinėlė, 
popieriaus atsargos ir panašiai. Prie 
palapinės buvo įrengta patogi vieta 
rašyti mašinėle. Čia buvo stačiai 
įsikasta į smėlį taip, kad patogiai 
sėdint būtų galima mašinėle rašyti, ją 
pasidėjus ant žemės.

Vanduo, naudojamas stovyklos gy
venimui, buvo atsinešamas iš už 
keleto šimtų metrų buvusio mažyčio 
šulinėiio, kuris kadais miško sodintojų 
buvo padarytas.

Gyvenimas tokioje smėlėto pušyno 
stovyklėlėje buvo tiesiog kurortiškas. 
Toks gyvenimas "Ukrainoje" jau 
senokai buvo tapęs nebeįmanomu dėl 
didžiulių priešų siautėjimų. Po vaka
rienės Kazimieraitis mums pasiūlė eiti 
pailsėti į palapinę. Tuo pasiūlymu 
mielai pasinaudojome.

Pati palapinė buvo paprasta. Ji 
atrodė kaip mažas stogelis, nukeltas 
ant žemės. Stoge iš šono buvo 
padarytos durytės tam, kad jas 
nakčiai ar lietui lyjant būtų galima

PARTIZANŲ 
GRETOSE

užstatyti. Viduje buvo minkštai prik
lota samanų. Gulantis pagalvėlių 
vietoje buvo pasitiesiami švarkai, o 
užsiklojama antklodėmis, kurių šilų 
žmonės buvo "prisidžiovinę" iš Drus
kininkų dar pirmomis karo dienomis. 
Žiburiu palapinėje buvo naudojama 
tepalo dėžutė su lajumi ar taukais ir 
mažyčiu knateliu. Tame palapinės 
kampe, kuriame miegodavo Kazimie
raitis, stovėjo radijo aparatas su visais 
priedais, lagaminas ir kitos smulkme
nos.

Dabar visi palapinėje jau nesutil- 
pome. Kai kurie vyrai miegojo prie 
laužo.

PASITARIMAI

Sukilome dar saulutei nepatekėjus. 
Susitvarkėme ir, kadangi lauke dar 
buvo vėsoka, posėdį pradėjome pala
pinėje. Posėdyje dalyvauti Kazimie
raitis pakvietė Daktarą kaip A. 
Apygardos štabo 1-jo skyriaus virši
ninką, Jūrininką kaip savo Adjutantą 
ir mane. Posėdžio darbų tvarka buvo 
nustatyta Kazimieraičio. Sekreto
riavo Daktaras. Svarbiausieji klausi
mai buvo du: pogrindžio egzistencija 
ir partizanų registracija. Pirmąjį 
punktą į posėdžio darbų tvarką 
Įtraukė Kazimieraitis, Daktarui pa
geidaujant. Apie tai sužinojau tik po 
posėdžio atidarymo. Šiuo klausimu 
referavo pats Kazimieraitis. Pirmiau
sia jis nupasakojo, kodėl šis klausimas 
šio posėdžio metu iškeliamas ir kokia 
jo kilmė.

Iš Kazimieraičio pasakojimo man 
paaiškėjo, kad Šiluose už Merkio upės 
ne visuomet jau buvo taip ramu. Po 
"amnestijos" paskelbimo rusų siautė
jimas sustiprėjo ir čia. Jis nebuvo toks, 
kaip pas mus, bet kaimuose rusų 
pakakdavo. Kaip tik tuo metu 
Kazimieraitis Daktarą su Jūrininku 
tarnybiniais reikalais pasiuntė į Ne
dzingę. Šie, kitų partizanų pakeliui 
palydėti, nuvyko nurodyton vieton, 
bet nesugrįžo tuo laiku, kuriuo jiems 
Kazimieraitis buvo nurodęs. Nedzin
gėje Daktaras su Jūrininku išbuvo virš 
dviejų savaičių, svečiuodamiesi pas 
anksčiau paminėtą vienos profesijos 
žmogų. Jūrininkas norėjo sugrįžti 
anksčiau, bet klausė vyresniojo nuro
dymų ir parvyko tik abu drauge.

Visa būtų baigęsi gerai, jei ne ta 
nelemtoji "amnestija". Druskininkų ir 
Marcinkonių bataliono vyrai per savo 
vadus kreipėsi į Kazimieraitį, klaus
dami, ar galima partizanams regis
truotis ir ką daryti su tais, kurie 
užsiregistruos. Reikėjo nedelsiant 
nuvykti tai pas vieno, tai kito dalinio 
partizanus asmeniškai su jais pasikal
bėti. Reikėjo išspausdinti atitinkamus 
atsišaukimus, bet nebuvo darbininkų. 
Kazimieraičiui vienam nebuvo įmano
ma visur laiku apkakti. Tuo metu pas jį 
tebuvo vienas pagalbininkas darbuo
tojas, kuris turėjo rūpintis kaime 
palikusia savo šeima ir ūkiu. Vienu 
metu buvo prieita net prie to, kad 
Kazimieraitis kurį laiką gyveno tie
siog kaime pas patikimus gyventojus. 
Tada jis tyčia neskuto barzdos ir 
dėvėjo suplyšusius drabužius. į tokį 
senį rusai nekreipė dėmesio.

Girinis anuomet neklydo man saky
damas, kad Šilų partizanams yra 
leista registruotis. Taip iš tikrųjų ir 
buvo. Kazimieraitis vienas išsprendė 
šį svarbų klausimą. Jis partizanams 
aiškino taip.

Tiek partizanų vadai, tiek ir eiliniai 
kovotojai puikiai žino, dėl ko ir prieš 
ką kovoja. Prieš akis stovi ilga ir sunki 
laisvės kova. Ji pareikalaus dar daug 
aukų. Partizanų šeimų narius okupan
tas žiauriausiu būdu persekioja. Dabar 
jis pasiūlė išeiti iš miškų, užsiregis
truoti ir pažadėjo, kad jiems bus 
"dovanota", o jų šeimų nariai daugiau 
nepersekiojami. Visiems yra žinoma, 
kad okupantas yra klastingas ir jo 
pažadais niekuomet nebus galima 
tikėti. Propogandos sumetimu užsire
gistravusieji pradžioje yra paleidžia
mi, bet ateityje okupantas su jais 
susitvarkys. Kai kurie partizanų 
šeimos nariai taip pat mano, kad 
partizanai ilgainiui vis vien neištvers 
kovoje, nes priešas yra nepalyginamai 
stipresnis. Todėl geriau bevelyti ilgiau 
sėdėti kalėjime, negu anksčiau ar 
vėliau žūti kovoje. Lietuviai kaip ir 
suomiai raudonojo maro nenugalės, o 
amerikonai rusų yra mulkinami ir 
kariauti nesirengia. Kol jie praregės, 
rasa mums ir akis išės. Kazimieraitis 
vyrams kaip tik ir pabrėžė, kad mes 
fizine jėga negalim atlaikyti fronto, 
bet turime kovoti ir tegalime pasiti
kėti savo dvasinėmis jėgomis. Bus net 
geriau, kad tie, kurie jaučiasi neats
parūs dvasiniai, užsiregistruos, nes jie 
ateityje pogrindžiui būtų tik našta ir 
neišlaikys kovoje iki galo kaip 
garbingam kariui dera. Partizanu šiose 
nepaprastai sunkiose sąlygose gali 
būti tik tas, kuris yra pasiryžęs 
kovoti, neatsižvelgiant į tai, kiek ta 
laisvės kova gali tęstis, tikėti laimėji
mu ir nebijoti mirti, jeigu to 
pareikalaus kovos momentas. Menkos 
vertės bus tas partizanas, kuris 
partizanų gretose pasiliktų tik dėl to, 
kad kitaip jam pasielgti vadovybė 
neleistų. Jeigu partizanų vadovybė 
neleistų partizanams registruotis, 
tuomet tie asmenys, kurie šiuo metu 
pataria savo šeimos partizanams 
registruotis, jiems žuvus, kaltintų 
partizanų vadovybę, kad ji yra jų 
šeimos nelaimės priežastimi.

Kazimieraitis paaiškina liūdnas re
gistracijos perspektyvas, net dėl 
ankščiau išvardintų priežasčių parti
zanams registruotis nedraudžia. Da
bar kaip kas pasiklos, taip išmiegos.

Pats Kazimieraitis registruotis neis 
it tęs laisvės kovą su tais vyrais, kurie 
ir toliau pasiliks partizanų gretose.

Maždaug taip ir baigdavo šį 
klausimą partizanams.

Toliau Kazimieraitis aiškino, kad jis 
pagaliau sulaukė sugrįžtant Daktaro 
su Jūrininku. Daktaras Kazimieraičiui 
pareiškęs, kad jis, dar Nedzingėje 
būdamas, pradėjo labai jaudintis dėl 
partizanų registracijos. Jis pagaliau 
net suabejojo partizaninės kovos 
tęsimo reikalingumu. Jo manymu, 
reikia likviduotis pačiai partizanų 
vadovybei ir "neštis", kur kas išmano.

Kazimieraitis dabar ir pereiškė, kad 
kaip tik dėl šios priežasties jis 
posėdžio darbų tvarkos pirmuoju 
punktu ir iškėlė pogrindžio egzisten
cijos klausimą. Jis reikalauja, kad 
kiekvienas posėdyje dalyvaujantis 
pareigūnas aiškiai pasisakytų savo 
galutinę nuomonę taip, kad būtų po to 
galima padaryti vienokį ar kitokį 
sprendimą.

Tęsinys sekančiame numeryje
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V. LANSDBERGIS NOMINUOTAS 
NOBELIO PREMIJAI

Washingtonas.- JAV Senato Užsie
nio reikalų komiteto įstaiga, senato
riaus Jesse Helms iniciatyva, atsiuntė 
parašytą raštą Norvegijos Parlamento 
Nobelio Taikos komiteto pirmininkui 
Egil Aarvik. Štai to rašto santrauka.

Mes raginame Jus parinkti Lietuvos 
Respublikos prezidentą Vytautą 
Landsbergį 1991 metų Nobelio Taikos 
premijai. V. Landsbergis reprezen
tuoja visus Nobelio Taikos premijos 
idealus savo darbais taikai Europoje ir 
iš tikrųjų visame pasaulyje.

1990 m. vasario 24 d. prof. 
Vytautas Landsbergis buvo išrinktas į 
Lietuvos Parlamentą pirmuosiuose 
laisvuose demokratiškuose Tikimuose, 
kurie buvo atlikti Lietuvoje, kai 
Sovietų Sąjunga, neteisėtai užėmė 
suvereninės Lietuvos teritoriją 1940 
metais. Prof Lansbergis buvo išrinktas 
Lietuvos Parlamento prezidentu 1990 
m. kovo 11 d. Tą pačią dieną jis ir 
Lietuvos Respublikos Aukščiausioji 
taryba nubalsavo 124 balsais prieš 0 
už Lietuvos nepriklausomybės atsta
tymą, kurią Sovietų Sąjunga paneigė.

V. Landsbergis atstovauja Lietuvos 
žmonių sąžiningam komunistų prie
spaudos paneigimui, kuri jiems buvo 
prieš pusę šimtmečio jėga primesta. 
Kaip nepriklausomybės judėjimo Sąjū
džio steigėjas, ne komunistas, prez. V. 
Landsbergis ilgą laiką buvo Lietuvos 
žmonių aspiracijų įkūnijimas, kovo
jantis už individualią laisvę nuo 
užsienio dominacijos. Jis parodė savo 
didžiausią išmintį ir pragmatizmą 
vadovauti Lietuvos žmonių pastan
goms, užtikrinant taikingą Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymą Sovietų 
Sąjungos militarinės okupacijos aki
vaizdoje bei baūgfniiiitibsb'. '

Visos savo kovos metu V. Lands
bergis nuolatos pasisakė už dialogą 
vietoje jėgos panaudojimo Lietuvos 
santykiuose su Sovietų Sąjunga. Jis 
pakartotinai norėjo tartis su Sovietų 
Sąjunga visais klausimais, išskyrus 
neginčijamą Lietuvos žmonių teisę 
būti laisviems nuo užsienio domina
cijos, kaip tai Išreikšta nepriklauso

LIETUVOJE
Prof. dr. ROLANDAS PAVILIO

NIS, Vilniaus universiteto vicerekto- 
rius, kovo 28 d. pasirašė bendradar
biavimo sutarti su Paryžiaus universi
teto Rytų kalbų ir civilizacijos 
institutu. Sutarties pasirašymui vado
vavo Paryžiaus universiteto kanclerė 
Mishele Gendreau-Massaloux, visų jo 
skyrių rektorė. Prof. dr. R. Pavilionis 
prancūziškai tartame žodyje pabrėžė, 
kad šia sutartimi atkuriami pirmieji 
tiesioginiai ryšiai tarp Vilniaus ir- 
Paryžiaus universitetų po II Pasauli
nio karo. Dabar tas bendradarbiavi
mas nebus vykdomas per Maskvą. Jis 
taipgi priminė prieškarinius laikus, kai 
nepriklausoma Lietuva turėjo glau
džius ryšius su Prancūzija. Tada 

- Sako, kad greitai ir degtukų nebebus...

mybės atstatymo deklaracijoje.
Sovietų vyriausybė, atsakydama į 

prez. V. Landsbergio taikingą prašy
mą, įsakė savo tankams ir daliniams 
žygiuoti į Vilnių, kad įbaugintų 
žmones. Jauni vyrai, kurie atsisakė 
tarnauti okupanto kariuomenėje, buvo 
jėga pagrobti. Raudonoji armija 
užgrobė pastatus, kurie priklauso 
Lietuvos žmonėms, o kad užgniaužtų 
laisvą žodį, užėmė laikraščių įstaigas.

M. Gorbačiovas nevertina Lietuvos 
žmonių. 50 metų Lietuvos patrijotai 
rizikuoja savo gyvybėmis atstatyti 
Lietuvos nepriklausomybę. Tankai ir 
kareiviai jų gatvėse - ne naujiena 
Lietuvos žmonėms. Po II Pasaulinio 
karo tūkstančiai okupanto dalinių ir 
karinių įrengimų užteršė Lietuvos 
gamtą. Nežiūrint šios neteisėtos 
bauginimo akcijos, V. Landsbergis 
laikosi prieš jėgos ir smurto panaudo
jimų, kad tuo būdu pasipriešintų jiems. 
Jis ir toliau prašo M. Gorbačiovą tartis 
taikiu būdu. Kaip ir jo tautos žmonės 
V. Landsbergis yra ramus, apsiginkla
vęs tikėjimu Dievu ir pasitikįs laisve ir 
demokratija. Jo kelias - taikinga kova 
ir dvasinė rezistencija už savo krašto 
laisvę.

Prez. V. Landsbergis, kiti Lietuvos 
vadai, ir Lietuvos žmonės kasdien 
rizikuoja savo gyvybe už tuos 
principus, kuriais yra pagrįstas laisva
sis pasaulis. Jų kova yra ir mūsų kova. 
V. Landsbergis yra drąsos žmogus, 
švyturys Lietuvos žmonėms ir milijo
nui lietuvos amerikiečių Amerikoje ir 
kartu įkvėpėjas visiems žmonėms bet 
kur, kurie siekia laisvės savo kraštui.

Lietuvos žmonės ir prez. V. 
Landsbergis kovoja už tuos pačius 
principus, kuriais .Nobelio Taikos 
premija yra pagrįsta. Mes raginame 
Jus pripažinti Lietuvos žmonių pasi
ryžimą ir apsisprendimą, kai jie patys 
taikiai kovoja už komunizmo nusikra
tymą, parenkant prez. Vytautą 
Landsbergį 1991 metų N obelio Taikos 
premijai.

"Draugas"

plačiausiai Lietuvoje dėstoma užsie
nio kalba buvo prancūzų, o Prancūzija 
kartais turėdavo daugiau nei 300 
lietuvių studentų. Ryšius nutraukė 
Lietuvą okupavusi Sąvietų Sąjunga. 
Prof. dr. R. Pavilionis džiaugėsi, kad 
naujoji tiesioginio bendradarbiavimo 
sutartis tarp Vilniaus ir Paryžiaus 
universitetų sudarys sąlygas abiem 
pusėm keistis studentais ir profeso
riais. Paryžiaus universiteto Rytų 
kalbų ir civilizacijos institutan prieš 
penkiolika metų buvo įjungta ir 
lietuvių kalba, kuria dėstė dabar jau 
pensijon išėjęs dail. Žibuntas Mikšys. 
Jį pakeitė prancūzas prof. Chicouen ir 
lektore dirbanti Genovaitė Kačiuš- 
kienė.

TRUMPAI
1S VISUR

Vykstant pasitarimams Baltuosiuo
se Rūmuose tarp JAV prezidento G. 
Bush ir Sovietų Sąjungos prezidento 
M. Gorbačiovo, tūkstančiai žmonių 
dalyvavo demonstracijoje, reikalau
dami politinės ir religinės laisvės 
visoms tautoms, esančioms Sovietų 
Sąjungos sudėtyje.

Nuotraukoje matome Sovietų Są
jungos disidentą Mikhail Makarenko, 
nešantį plakatų, reikalaujantį Sovietų 
pasišalinimo iš Lietuvos.

Alfonsas Stabingis

SMOGIKAI
Lietuvą juosia blokados žiedas, 
Kremliaus carukai Lietuvą baudžia... 
Smogikų lazdos, tankai vis rieda, 
Ore lėktuvai virš miesto gaudžia...

Tankai vikšrais asfaltą ardo. 
Tankuos smogikai kruvinos šalies 
Jiems nieko nėr’ Lietuvoj švento. 
Nei laisvės siekio, žmonių vilties...

Nors žydi soduos vyšnios, slyvos 
Laukuos purienų pulkų pulkai, 
Smogikai siaučia po tėvynę, 
Ištroškę kraujo - pikti vilkai...

Batais mindo laukų purienas. 
Užgrobia miestuos spaudos namus, 
Lazdomis muša naktį, dieną 
Nekaltus brolius, seses, vaikus...

Batais mindo laisvės troškimą, 
O šaukia laisvę kad neša mums, 
Mušti, žudyti jie težino, 
Kad vergų pančiai uždėti bus...

Smogikų ordos Lietuvoj siaučia, 
Mindo mūs žemę, laisvės troškimą 
0 išdavikai dar pinkies audžia 
Gavę nuo priešo Judo skatiką.

Vergais žudikų mes nebūsim, 
Lietuva skelbia būti laisva!
Geriau nuo priešų laisvi žūsim, 
O ne vergovės sunki našta.

Lietuva, 1990. V.7

Tauragiškio tautodailininko AN
TANO KAZLAUSKO medžio skulp
tūra "Šventoji Marija" papuošė Kel
mės rajono Užvenčio kapines. Kita jo 
skulptūra puošia upės Jūros krantinę 
Tauragėje. A. Kazlauskas medžio 
drožyba susidomėjęs vaikystėje, savo 
namuose turi nemažai lietuvių tautos 
atgimimą simbolizuojančių drožinių.

"Mūsų

Birželio 2d. New Yorke mirė žymus 
britų aktorius Rex Harrison, sulaukęs 
82 metų amžiaus. Dar tris savaites 
prieš mirtį jis vaidino Somerset 
Maugham veikalo pastatyme Broad
way. Harrison ypač pagarsėjo vaidin
damas profesorių Higgins veikale "My 
Fair Lady", tiek scenoje, tiek filme.

*
Viršūnių konferencija tarp George 

Bush ir Michailo Gorbačiovo pasibaigė 
nesusitarus dėl Lietuvos ekonominės 
blokados nutraukimo bei dėl susijun
gusios Vokietijos teisės priklausyti 
NATO karinei sąjungai.

♦
M. Gorbačiovas Vašingtone išve

džiojo žurnalistams, kad Lietuva 
negali tikėtis tapti nepriklausoma 
anksčiau kaip už septynių ar devynių 
metų ir tai tik tada, jei dabar pat 
atšauktų nepriklausomybės aktą.

*
Penkis mėnesius besitęsiančios ko

vos Liberijoje eina prie galo, sukilė
liams artinantis prie Liberijos sostinės 
Monrovijos. Amerikiečių karo laivai 
pasiųsti į Liberiją eventualiai JAV
piliečių evakuacijai.

*
Moldavijos Tarybų respublikos par

lamentas besąlyginiai pripažino Lie
tuvos nepriklausomybės paskelbimą ir 
pareiškė Moldavijos norą užmegzti 
tiesioginius diplomatinius , ekonomi
nius. politinius ir kultūrinius ryšius su 
Lietuvos respublika. Moldavijos par 
lamentas 194 balsais už ir tik 29 prieš 
pasisakė už Kremliaus ekonominių 
sankcijų Lietuvai nutraukimą.

*
Prezidento Vytauto Landsbergio 

vizito Prahoje pasėkoje, Čekoslovaki
ja planuoja atsiųsti į Lietuvą neofi
cialias prekybos ir informacijos dele
gacijas. Kitas planas numato sudaryti 
bendrą ekspertų komisiją su įstaigo
mis Vilniuje ir Prahoje.

*
Birželio 1 d. žinia, prezidentas V. 

Landsbergis Maskvoje susitiko su 
naujai išrinktuoju Rusijos Federalinės 
respublikos prezidentu Boris Jelcinu, 
aptarti bendradarbiavimo bei preky
bos galimybes.

*
Gegužės 30 d. stiprus žemės 

drebėjimas Rumunijoje užmušė 8 
žmones, daug sužeistų. Pastatai 
virpėjo iki pat Baltijos jūros bei 
Maskvoje.

*
Kiniečiai visame pasaulyje demons

tracijomis paminėjo birzeiio> 4 d. 
Tiananmen aikštėje metines. Komu
nistinės Kinijos vyriausybė ėmėsi visų 
priemonių iš anksto nuslopinti bet 
kokius minėjimus Kinijos teritorijoje, 
tačiau Beidžingo universitete pora 
tūkstančių studentų suruošė triukš
mingą demonstraciją nakties metu. 
Kiniečių kareiviai, apsupę universi
tetą, sumušė keletą užsieniečių 
žurnalistų, bandžiusių įeiti į universi
teto patalpas.

Demonstracija pasikartojo sekančią 
naktį.

Australija veda derybas su Kambo- 
dija dėl pabėgėlių, kurie laivais 
atplaukia į Darwiną, norėdami pabėgti 
iš savo krašto. Kambodijos gyventojai 
moka iki 2 tūkstančių dolerių vienam 
asmeniui už vietą laive.

Kambodijos vyriausybė pažadėjo 
priimti iš Australijos sugrąžintus 
pabėgėlius ir netaikyti jiems represi
jų-
Pastogė" Nr. 23 1990.6.11. pusi. 5
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Šviesa ir tamsa
Jie atsėlina naKti, Kaip vagys ar 

plėšikai, Jie nieko taip pasaulyje 
nekenčia, kaip šviesos. Neteisybė, kad 
naktinę partiją sukiirė gureckai, 
kuoleliai, burokevičiai, jarmalavičiai 
ir kiti socialinio folkloro herojai. Net 
ir ne Stalinas, kuris produktyviausiai 
dirbo naktį (neretai girtas). Ši partija 
susibūrė XIX amžiaus sutemose ir visą 
laiką veikė pogrindžio katakombose 
kaip žiurkių ordos. Ji niekad nebuvo 
legalizuota, net ir jai smurtu užgrobus 
valdžią.

Ar žinodavome, ką jie nutardavo 
savo uždaruose partiniuose susirinki
muose? Kokius nusikaitimus žmonėms, 
tautoms, gamtai suplanuodavo savo 
biuro posėdžiuose, CK plenumuose? 
Jie niekada nepalieka pėdsakų - mes 
galime kada nors sužinoti klusnius 
parankinius, net ne tuos, kurie davė 
įsakymus vykdomajai valdžiai, teis
mams, budėjimams. Kaip Alma Atoje, 
Tbilisyje. Tiesa, II Sovietų Sąjungos 
deputatų suvažiavime buvo įvertinti 
Tbilisio įvykiai ir pasmerktas sovietų 
armijos karas su savo liaudimi. Bet po 
to buvo Baku skerdynės, o dabar - 
Vilnius. Generolai kiti, o braižas tas 
pats.

Veltui klausinėjame, kas įsakė 
desantininkams užpulti ligonines, an
trąkart nacionalizuoti Lietuvos užgy
ventą turtą, malūnsparniais gąsdinti 
moteris ir vaikus. Tai nebūtų galėjęs 
padaryti koks vietinis ar Maskvos 
kariškis. Ačiūdie, demokratinis cen
tralizmas dar veikia. Gal kada nors 
prikalsime prie gėdos stulpo dar vieną 
generolą, o tikrasis kaltininkas galbūt 
gaus Nobelio Taikos premiją. Už tai, 
kad savo šalies pertvarką ir viso 
pasaulio saugumą gina, kaip įprasta, 
tankais, kad Baltijos tautoms žada 
laimę, apsaugodamas jas nuo apsi
sprendimo teisės ir laisvės. Jeigu 
pasaulis nori būti apgautas, tai jis bus 
apgautas. Kaip Miunchene.

Bet mums jau gana. Mes jau kiti, ir 
nūnai patys negalime atsistebėti: ar 
gali būti, kad iigus dešimtmečius mes 
paklusome šitam Gureckui, šitam

PASAULIO LIETUVIŲ KATALIKŲ 
BENDRIJA UZ VEIKLĄ IR VIENYBĘ
Dabartinis Lietuvių tautos likimo, 

egzistencijos ir ateities momentas yra 
□e galo rimtas ir istorijoje, tur būt, 
nesikartojantis. Dabartiniai mūsų 
tautos įvykiai reikaiauja iš visų 
lietuvių besąlyginės vienybės, bendro 
darbo ir solidarumo. Veikia ir parama 
mūsų tėvynei yra būtina ir neatidėlio
tina. Jai reikalinga moralinė, visuo
meninė, politinė ir materialine para
ma. Pasaulio lietuvių katalikų bendri
ja kviečia visus lietuvius vieningai ir 
veikliai šiuo ypatingu mūsų tautai 
momentu būti veiksmingais ir solida
riais.

Sibire iškasa mirusių palaikus, kurie bus sugrąžinti į Lietuvą... po 48 metų 
"Mūsų Pastogė" Nr. 23 1990.6.11. pusi. c - ...............

Lietuvos Respublikos Sveikatos ap
saugos ministeris Juozas Olekas

Kuoleliui? Juk jie tokie patys, gal net 
"sudemokratėję", prisigaudę iš visų 
pašalių pažangesnių frazių. Tai tikra 
vergovės metafizika, kurios tris 
pagrindinius principus atskleidė dar 
Fiodoras Dostojevskis legendoje apie 
Didįjį inkvizitorių: stebuklas, paslap
tis ir autoritetas.

Šit kodėl, pasibaigus partiniams 
neteisėtiems antikonstituciniams ste
buklams ir išsisklaidžius cenzūros 
saugomoms "valstybinėms paslapti
ms", akimoju subliūško jų autoritetai. 
Susizgribę jie vėl norėtų mus sugrūsti 
į izoliacijos ir dezinformacijos maišą - 
išvarė užsienio korespondentus ir 
diplomatus, uždarė valstybinę sieną, 
dabar nusitaikė į Lietuvos spaudą. 
Kad, užsmaugę viešumą, žodžio 
laisvę, vėl pradėtų savo melo tamsoje 
bolševikinius stebuklus.

Jie bijosi šviesos. O šviesoje mes jų 
nebijome. Pasitinkame juos prie Spau
dos rūmų. Televizijos ir radijo 
komiteto su panieka ar net šypsena, 
daina, nors žinome, kad jie labai 
žiaurus ir pavojingi. Tai laisvės 
metafizika. Gal ir pamatuotai milži
niška vergų šalis perfrazavo žinomą 
posakį: šviesa ateina Iš Lietuvos.

Vidas Žibūda 
("Literatūra ir Menas")

Pasaulio lietuvių katalikų bendrija 
yra centrinių katalikų organizacijų, 
esančių įvairiuose pasaulio kraštuose, 
jungtis. Ji buvo įsteigta šv. Kazimiero 
jubiliejaus proga, susirinkusių į Romą 
įvairių kraštų lietuvių katalikų. Tai 
buvo įgyvendinimas minties, išreikštos 
antrojo Vatikano visuotinio bažnyčios 
susirinkimo, pasauliečiams aktyviau 
reikštis bažnyčios gyvenime. Šio 
organizacijos centro tiksiąs yra infor
muoti (vairių kraštų katalikų veiklą 
ir jai paoėti.

Lietuviškos problemos ir krikščio
niškos idėjos istorijos eigoje taip 

susipynė ir susiklostė, kad sudaro 
neišskiriamą kompleksą kaip džiaugs
muose ir laimėjimuose taip ir nesėK- 
mėse ir nusiminimuose.

Katalikų bažnyčia Lietuvoje daug 
prisidėjo kovoje už laisvę ir kultūrą. 
Lietuvių tauta, tapdama krikščioniš
ka. tapo ne tik barjeru, bet ir 
avangardu tarp Rytų ir Vakarų 
kultūrų: tarp anksčiau barbariškos ir 
vėliau nihilistinės, ir nar vėliau 
komunistinės ir Vakarų krikščioniškos 
kultūros. Ilgoje ir nelygioje kovoje 
lietuvių tauta neteko daug labai 
garbingų, kilnių ir išsimokslinusių 
savo tautos narių. Komunistinėje 
Rusijos okupacijoje eilė patrijotinių 

■lietuvių katalikų buvo brutaliai ir 
žiauriai nužudytų, kaip arkivyskupas 
Mečislovas Reinys, vyskupas Vincas 
Borisevičius ir kiti. Daug jų žuvo 
neaiškiomis aplinkybėmis kalėjimuose 
ir lageriuose, kaip prof. Pranas 
Dovydaitis, Ignas Skrupskeiis, Jonas 
Štaupas ir eilė kitų. Tūkstančiai žuvo 
ištrėmimuose.

Bet lietuvių tauta yra gyva ir ji nori 
tapti laisva ir nepriklausoma. O kad ji 
yra išlikusi gyva ir nori būti 
nepriklausoma yra didelis katalikų 
bažnyčios nuopelnas.

Popiežius Jonas Paulius II, Velykų 
sekmadienį, kalbėdamas šv. Petro 
aikštėje susirinkusiųjų miniai, pasa-

NAUJA
POETO K. TRIMAKO KŪRYBA

Šiemet buvo išleistas beveik 300 
puslapių Kęstučio Trimako religinės 
poezijos rinkinys pavadinimu ” ieškan
čiojo Pėdsakai". Autorius laisvomis 
eilėmis perduoda Jėzaus gyvenimą.

Pasaulinėj literatūroj yra pavyz
džių, kai visiems žinomą atsitikimą 
arba kokio nors rašytojo temą kūrėjas 
perteikia savaip perleisdamas per 
savo kūrybinę prizmę. Literatūroj 
visada ieškoma originalumo. Jeigu 
tema iš anksto žinoma, tai literatas 
ieško originalumo perkūrimo procese.

Perskaičius kokį nors poetinį veika
lą tenką pasistatyti daug klausimų. 
Pirmiausia, iš poezijos laukiama spon
taniško jausmo ir originalaus perdavi
mo. Metaforos, palyginimai, įvaizdžiai 
bei visokios kitokios poetinės priemo
nės yra labai svarbios norint, kad eilės 
išliktų.

Kęstučio Trimako poetinis veikalas 
yra ypatingai originalus įvairiais 
atvejais, ne vien dėl to. kad iki šiol 
niekas nebandė pavaizduoti Jėzaus 
gyvenimo eilėmis. Pirmą kartą šį 
veikalą perskaičius bandai suvokti ką 
davė sielai ir protui. Kęstučio 
Trimako " Naujasis Testamentas" pra
byla naujai: lengvu stilium, gausiom 
poetinėm priemonėm, ryškiais įvaiz
džiais ir filosofinėm mintim, kurios 
išreikštos ne sausos didaktikos žo
džiais. bet į skaitytojo mintis įsilieja 
subtiliai jautriai.

Jeigu eilių kūrėjas išleidžia veikalą, 
kuriame neužtiksi nė vienos metafo
ros, tai tokios eilės stokoja poetinio 
svorio. Kęstučio Trimako eilės rodo, 
kad jis nepasikliovė vien kūrybine 
ugnimi, bet labai daug dirbo, kad jo 
poezija įgytų išliekančią vertę. Dau
gelį posmų puošia prasmingos metafo
ros. Pavyzdžiui eilėraštis "Draugai", 
157 puslapyje. Jame Jėzus savo 
apaštalus vadina draugais ir prašo, 
kad jo Tėvas pašventintų juos 
amžinąja Tiesa. Ne ta Tiesa, kurios jie 
ieško, bet ta Tiesa, kuri jų (Jo 
draugų) ieškojo. Arba eilėraštis 
"Vynmedis". 213-216 puslapyje, ku
riame poetas Jėzų sulygina su 
vynmedžiu, žaliuojančiu ir nešančiu 
sodrias vynuogių kekes. Tame eilė
raštyje metafora pinasi su alegorija ir 

kė: "Šiandien Lietuva atsirado Euro
pos ir pasaulio interesų centre". Jis 
tai pat prašė melstis, kad įvyktų 
"garbingas dialogas teisingam ir 
taikingam sprendimui" Lietuvos klau
simuose. Kardinolas Vincentas Slad
kevičius trumpai ir konkrečiai yra 
pasakęs: "Katalikų bažnyčia visados 
buvo už nepriklausomybę, tokia ji 
tebėra ir dabar”.

Toliau Lietuvos kardinolas ir vys
kupai sako: "Anot Kristaus žodžių, 
padėję ranką ant arklio nesidairykime 
atgal, nebesvyruoklme, nepradėkim 
kaitinti vieni kitų. Mūsų laisvės 
ginklas tebus mūsų kultūra, savigarba, 
mūsų blaivumas ir dora, mokslo ir 
darbo laimėjimai. Mūsų ginklas tebus 

. kiekvieno Lietuvos mylėtojo pagarba 
kiekvienam kitam Lietuvos mylėtojui. 
Visus mieluosius katalikus ir kitus 
krikščionis, visus Dievą tikinčius 
tėvynainius kviečiame širdimi vienytis 
už mūsų ištvermę, už šviesią tėvynės 
ateitį laisvoje, taikingoje Europos ir 
pasaulio tautų šeimoje".

Pasaulio lietuvių katalikų bendrijos 
vaidyba kviečia visus pasaulio lietu
vius būti veikiiais ir vieningais šiuo 
reišmingu lietuvių tautai laikotarpiu, 
atitinkamomis savo pastangomis

D r. Juozas Meškauskas 
Pasaulio Lietuvių katalikų vardu.

KNYGA
tuo poezijos mylėtojui suteikia esteti
nį pasigėrėjimą. Kęstutis Trimakas 
savo veikalo grynai religine - evange
linę tema tvirtai įžengė į lietuvių 
literatūrą, kaip vienas iš pirmaujančių 
poetų. Savo kūrybine galia ir įdėtomis 
pastangomis jis poezijos mylėtoją 
pakelia aukštai virš kasdienybės, 
rodydamas jam spindinčius įvaizdžius. 
Jo poetinė dikcija, dėka žodžiais 
turiningos ir lanksčios lietuvių kalbos 
bei sugebėjimo gerai apipavidalinti 
mintį, yra pasigėrėtina. įvaizdžiai 
originalūs. Keli sakiniai iš šio eilių 
rinkinio kalba patys už save: "Alyvom 
alsavo šilta naktis"; "Šia naktį vidaus 
ramybę buvo pavogęs atsiskyrimo 
sielvartas, beatsėlinanti kančia..."; 
"... lyja kraujo lašais, kurie nuplauna 
purvą Amžinai Giedrai".

Ši trumpa recenzija veikalo "ieš
kančiojo Pėdsakai" yra noras tautie
čius supažindinti su reikšmingomis 
eilėmis, praturtinančiomis lietuvių 
literatūrą.

Eilių rinkinio "Ieškančiojo Pėdsa
kai" Amerikoje buvo atspausdinta 
3000 egzempliorių. Lietuvoje šis 
veikalas turės didelį pasisekimą, nes 
žmonės yra pasiilgę religijos, sielą 
pakeliančios auštyn nuo kasdienybės.

Agnė Lukšytė

KULTŪRINĖJE VEIKLOJE

EUGENIJAUS KRIAUČEL1ŪNO 
tūkstančio dolerių 1989 m. jaunimo 
premiją laimėjo Argentinos lietuvaitė 
Ariana Rastauskaitė. Premiją už 
lietuvišką veiklą jai paskyrė vertinto
jų komisija, kurią sudarė: kun. 
Antanas Saulaitis, SJ, Pasaulio lietu
vių sąjungos pirmininkas Alvydas 
Sapys, JAV jaunimo sąjungos pirmi- • 
ninkas Darius Sužiedėlis, šeimos 
atstovės Irena Kriaučeliūnienė ir 
Vida Jonušienė. Premijos laureatė, 
gyvenanti sostinėje Buenos Aires, yra 
Argentinos lietuvių jaunimo sąjungos 
pirmininkė, Argentinos lietuvių orga
nizacijų ir spaudos tarybos narė. A. 
Rastauskaitė taipgi yra išrinkta 1991 
m. pabaigoje įvyksiančio VII - jo 
pasaulinio jaunimo kongreso koordi
natore.
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PAGERBTA BENDRUOMENES DARBUOTOJA
Gyvename jaunystės garbinimo am

žiuje. Ne daug kas IS mūsų norime 
pripažinti slenkančių metų skaičių, 
tačiau kiekvienas gyvenimo laikotar
pis atneša džiugių ir malonių prisimi
nimų. Gegužės 20 Filomena Lucklenė 
atšventė savo 70 metų jubiliejų. 
Puikiai išpuošti lietuvių namai sukvie
tė virš 60 svečių. Filomena sulaukė 
daugybės sveikinimų ir dovanų iš savo 
vaikų, anūkų, gerų draugų. Prie 
vaišių stalo sveteliai linksminosi iki 
vėlyvos nakties.

F. Luckienė Brisbanės lietuvių 
bendruomenėje nepamainoma moteris. 
Kur bepažvelgtum visur jos įdėta daug 
darbo ir širdies į lietuvių bendruome- 
nės.gyvenimą. Nuo jaunystės dainuoja 
chore. Daugelį metų atlieka įvairias 
pareigas valdybose, ji ir sumani 
lietuvių namų šeimininkė. Savo vai
šingumu garsėja net Lietuvoje. Atvy
kę svečiai ar giminės visada atranda 
šiltą kampeli Filomenos ir Juozo

Birželio 4 dieną Sydnejuje mirė 
STEFANIJA DAUGINIENE. Palaido
ta 7 dieną Rookwood lietuvių kapinė
se.

Telefonu gautas pranešimas iš 
Melbourno. Staiga mirė

JUOZAS KV1ETELAIT1S

Lucku namuose.
Nuoširdžiai linkime Filomenai ilgai 

gyventi, dainuoti ir ilgai nepasitraukti 
iš lietuviškos veiklos.

Brisbanletė

AUKOS
LIETUVOS ATSTATYMO FONDUI

S 1400 Petraitis P. V.
S 500 Bičiule - Victoria. Jezuit Latvian ordinas, Čeina Apolonija.
$ 200 Petrauskai A. A.
$ 140 Juškevičiai Juozas. Elena.
S 110 Sidabrą Vincas

$ 100
Tamašauskas Valerijonas, Damper Anelė Dagias, Kemežienė Marta, 
Jasiulaitis Juozas.
S 70 Ramanauskas Stasys.
S 60 Seženis Edvardas.

$ 50
Vaičaitytė Aurelija, Kristens Angelė Aivars, Harvie Anie, Vasarienė 
Katarina, Ausco Burnic Pluming.
$ 5 Arai J. P.

Melbourno Apylinkės valdyba gavo aukų iš Wodongo su šiuo sąrašu:
$ 100

Leitonas Bronius, Urbonavičius R., Kuljurgis A., Vildovas D. M.
$ 50 Bartašlenė Johana
S 20 Mikėnas W.
$ 10 Čižauskaitė Loreta.
S 5 Lazdlnis Stasys

Melbourne gauta Lietuvos Atstatymo Fondui $ 50,000
Ausų rinkėja A. Kamoškiene

LIETUVAI

MUSŲ MIRUSIEJI
Birželio 5 dieną Adelaidėje mirė 

ELENA BORJERIENE

Sulaukusi virš šimto metų Pietų 
Afrikoje mirė
MORTA SAPARAITE-STEPONIENĖ 
kuri iki mirties skaitydavo "Mūsų 
Pastogę", gaudama ją iš savo giminai
čių. gyvenančių Sydnejuje.

A. t A. Elenai Borjerienei
mirus, nuoširdžiai užjaučiame jos gyvenimo draugą - vyrą Borisą.

Valentina ir Balys Barkai 
ir šeima

A. t A. JURGIUI VASILIAUSKUI
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame žmonai Genovaitei, sūnui 
Alfredui, anūkams ir artimiesiems.

Andruškai - Canberra

NORI SUSIRASINĖTI
Dvidešimt trijų metų vaikų darže

lio auklėtoja, baigusi pedagoginę 
muzikos mokyklą:

Aušra Grauskaitė, 233009 
Kaunas, TSRS 50-čio pr. 
39-91, Lietuva.

„KOVAS“
Širdingai dėkojame Syunejaus lietu

vių klubo vaidybai už leidimą veltui 
pasinaudoti klubo patalpomis, prave
dant turgų.

Dėkojame jaunimui ir sportininkams 
už taikuiinkavimą, sportininkų tėvams 
už dovanas. Dėkojame O. ir S. 
Abromavičiams kurie, neturėdami 
sportuojančio jaunimo, prisidėjo do
vanomis. Dėkojame aukojusiems Ke
lionei j Lietvą:
S 40 broliams Medeliams
$ 30 R. ir V. Leveriams
S 20 T. Dambrauskienė, A. Mauragis,

Pedagogė - našlė, sūnūs Žydrūnas 
16 metų, Andrius 11 metų:

Vida Burbienė, Klaipėda 
235822, I. Simonaitytės 
11-27, Lietuva.

DĖKOJA
St. Montvidas, J. Ozarskis.
$ 10 A. Brunkienė. S. Savickienė.

Dėkojame visiems, dalyvavusiems 
turguje, pirkusiems loterijos bilietus ir 
turgaus produktus.

Dėkojame Sydnejaus australų krep
šinio klubui "Kings", padovanojusiems 
kamuolį su parašais, per klubo žaidėją 
Audrių Svaldenį. Kamuolį laimėjo D. 
Šliterytė.

Dar kartą nuoširdus AC 10 visiems 
prisidėjusiems prie malonios popietės 
pravedimo

S.L.S.K." Kovas' vaidyba

per Sydnejaus Apylinkės valdybą aukojo fondui "Pagalba Lietuvai"

$ 500 E. Laurinaitienė, A. Savickienė ir vaikai, A. J. Ladygai.
$ 300 A. ir M. Relsgiai
$ 200 H. ir A. Virgeningas, M. Migevičienė, V. ir J. Česnavičiai.
$ 100 J. J. Maksvytis. B. Viduolis, G. Dryža.

$ 50
Stasys Blum, S. ir D. Storuliai, J. Oseckas, H. Raulickas. dr. K. Gumeniukienė. 
$ 30 Pr. Jakštas
$ 20 J. ir M. Paltanavičiai. J. Bimba. Jan Knopek (lenkas)
S 10 S. Motiejūnas.

Nuoširdžiai dėkojame visiems aukojusiems Liatuvai.
Sydnejaus Apylinkės valdyba 

Rinkėja Jadvyga Mickienė

R E M K I m”e”
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ FONDĄ

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

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

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

PATIKSLINIMAS
"Mūsų Pastogėje" Nr.20, 21.5.1990 

metų, G. Žemkalnio straipsnyje 
"Sudie, Emilija", tarp kitko rašoma, 
kad Emilija Šeikiene "...atgaivino ir 
perkėlė į Melbourną, prieš tai eilę 
metų sėkmingai veikusią Adelaidėje, 
Vilniaus Universiteto mokslinės bib
liotekos bičiulių draugiją".

Visuomenės, ir ypatingai mūsų 
rėmėjų Australijoje ir Adelaidėje 
informacijai. noriu patikslinti: 
V.U.M.B. bičiulių draugija Adelaidėje 
niekad nebuvo perkelta į Melbourną, 
ir tebeveikia, kaip ir anksčiau, tik su 
padidėjusiu narių skaičiumi. Nuo 
įsisteiglmo iki dabar (1975 - 1989 
imtinai) Adelaidė yra persiuntusi per 
Muncheną Vilniaus Universiteto mo
kslinei bibliotekai apytikriai 
$9000,00. Be to, V.U.M.B. rėmėjai - 
nariai, J. Riauba ir M. Janus patys 
betarpiai jau yra išsiuntė į Lietuvą

virš 2000 knygų. Dirbama ir toliau, su 
dar daugiau entuziazmo.

V. Vitkūnienė, 
VUMB rėmėjų būrelio Adelaidėje 

pirmininkė

Lietuviu Koop. Kredito. D-ja

TALKA 
vis dar moka 

16% 
už terminuotus indėlius ir 9% 

už einamąsias sąskaitas.
Nuo liepos mėn. 1 d., numatoma 
Įvesti 12-kos, 9-lų, 64ų, Ir 3-Jųmėn. 

terminus. Tokiu būdu Jūs uždirbsite 
aukštus % Ir galėsite savo pinigus 

Išimti kada Jums Jų reikės. ■

Talkos jstaigos veikia Lietuvių namuose: 
Adelaide, Melbourne, Sydney

LIETUVIU LAIDOJIMO BIURAS

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

= "Mūsų Pastogė" Nr. 23 1990.6.11. pusi. 7
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Informacija

$ 15,-
$ 30-
$ 10.-

Aukos
„Mūsų Pastogei“ aukojo

A. Andruška ACT
V. Stagis Vic.
A. A. Vitkūnas S. A.

UOB4RTE
išvežimų minėjimas Hobarte.

Birželio 15 dienų (penktadieni), 
7.30 vai. vakare Ekumeninės pamaldos 
St. Joseph bažnyčioje, Macquarie ir 
Harrington gatvių kampe.

Hobarto Apylinkės valdyba

PERTHE
Pabaltiečių komiteto valdyba ruo

šia’išvežtųjų j Sibirą minėjimą. 
Minėjimas įvyks birželio mėnesio 17 
dieną, 3 valandą po pietų latvių salėje 
Belmonte. »

Komiteto valdyba kviečia visus 
lietuvius gausiai dalyvauti šiame 
minėjime.

MELBOURNE
Pranešame, kad aukas fondui "Pa

galba Lietuvai” galima įteikti per 
Melbourne Apylinkės valdybos iždi-

Iki šiol suaukota virš 45.000 dolerių 
ir su Lietuvos valdžia tariamasi dėl 
tinkamiausio šių pinigų panaudojimo.

Melbourne Apylinkės 
valdyba

SyDNEJUJE
Skaudžius birželio įvykius paminėti, 

N.S.W. Jungtinis Baltų komitetas 
ruošia:

Birželio 14 dieną (ketvirtadienį), 
deportacijų aukoms atminti, Sydney 
Square, prie miesto Rotušės vigiliją - 
budėjimą. Budėjimo pradžia 5 Valandą 
vakaro. Budėjimas tęsis iki 8 valandos 
vakaro.

Birželio 17 dieną (sekmadienį), 2 
valandą Latvių namuose, 32 Parnell 
St., Strathfield įvyks tremtinių minė
jimas - koncertas.

Paskaitą skaitys mūsų draugas ir 
kovotojas už Baltijos kraštų laisvę 
senatorius liberalas James Short.

Koncerto metu pasirodys lietuvių, 
latvių ir estų meninės jėgos. Lietuvius 
atstovaus choras "Daina” (dirigentai 
Birutė Aleknaitė ir Justinas Ankus,

ninkę A. Ramoškienę sekmadieniais,

akomapnuos Bronius Kiveris).
Jungtinis Baltų komitetas kviečia 

visus tautiečius gausiai dalyvauti 
budėjime ir minėjime.

. A. Giniūnas
N.S.W. Jungtinio Baltų komieto vardu
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SYDNEJAUS LIETUVIŲ
NAMUOSE

16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN. Tel, 7081414

S MO R G AS B O R D 
TREČIADIENIAIS nuo 6 Ud 8 vai. p.p. 
ŠEŠTADIENIAIS nuo 1 IM 3 vai. P-P-

Klubas atidarytas
Pirmadieniais 5 v. v. - 10.30 v. v.
Antradienlab klubas uždarytas
Trečiadieniais 5 v. v. - 10.30 v. v.
Ketvirtadieniais 5 v. v. - 11.00 v. v.
Penktadieniais 4 v; v. . - 12.00 v. v.
Šeštadieniais 11 v.ryto - 1.00 v.nakties
Sekmadieniais 12 v.p.p. - 10 v.v.

KLUBO VALGYKLA VEIKIA: 
Ketvirtadieniais, penktadieniais ir šeštadieniais 

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

Primename klubo nariams, kad jau laikas susimokėti 
NARIO MOKESTI

už ateinančius finansinius 1990 - 1991 metus.

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

Lietuvių namuose nuo 1 iki 2.30 
valandos arba pasiųsti paštu Melbour
ne Apylinkės valdybai: P.O. Box 128, 
North Melbourne, Vic. 3051 arba bet 
kuriam ANZ banko skyriui, auką 
užrašant į Lithuanian Relief Fund, 
sąskaitos Nr. 013-165:295461719.

ir
Pavergtų Tautų savaite n.S.W. bus 

atžymėta pamaldomis, kurios įvyks St. 
Andrews anglikonų katedroje liepos 
mėnesio 15 dieną. Pamaldose jau 
antrą kartą giedoti sutiko choras

"Daina", vadovaujamas Jaunų diri
gentų Birutės Aleknaitės ir Justino 
Aukaus. Lietuviai kviečiami dalyvauti 
su tautiniais drabužiais.

A. Kramilius

LB atstovas N.S.W. Pavergtų 
Tautų komitete

Prašom nepamiršti užsimokėti
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prenumeratą

□

Sydnejaus ir piačiųjų apylinkių tautiečiai maloniai kviečiami 
birželio 24 a., sekmadienį, 2 vai. po pietų į lietuvių klubą Bankstowne. 
į ruošiamą

KONCERTĄ
LIETUVAI

Koncerto programą išpildys žy
miausios Sydnejaus meninės pajėgos: 
dainos ir tautinių šokių vienetai, bei 
lietuviškojo žodžio menininkai.

VISOS PAJAMOS SKIRIAMOS
ATSIKURIANČIAI LIETUVAI!

įėjimas $ 10,- Ateikite ir pasikvieskite šeimą ir savo bičiulius - 
Lietuva laukia Jūsų paramos!

KONCERTO RENGIMO KOMITETAS

Socialinės Globos Moterų Draugija maloniai kviečia visus iš arti ir 
toli atsilankyti į ruošiamą tradicinį

JONINIŲ VAKARĄ
kuris įvyks birželio 23 dieną Melbourne Lietuvių namuose, 50 Errol 
str. N. Melbourne. Pradžia 7 vai. vakaro. įėjimas 12 dol. asmeniui. 
Visas pelnas skiriamas

LIETUVOS ATSTATYMO FONDUI.
Numatyta įdomi programa, skani vakarienė ir puiki muzika. Stalus 

prašome iš anksto užsikakyli pas V. Morkūnienę tek 523-5957.
Socialinės Globos Moterų Draugija

Išsikvieskite savo gimines ir draugus į 
AUSTRALIJĄ.

Mes jums paruošime dokumentus ir parūpinsime kelionės bilietus. 
MASKVA - AUSTRALIJA - MASKVA. 

SINGAPŪRAS - AUSTRALIJA - SINGAPŪRAS. 
Mes parūpiname keliones visur.

48 The Boulevarde, Strathfield 2135. 
Tel. 7453333 Lie. Nr. 2TA 000 888 

Fax Nr. (02) 7453237.
Darbo dienos: nuo pirmadienio iki penkatadienio 

8.45 vai. ryto iki 5.15 vai. vakaro.
Telefonu atsakome 24 valandas per parą. 

Kalbame ir rusiškai. 
Lie. Nr. 2TA000888
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