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ŽINIOS IS LIETUVOS 
RESPUBLIKOS PARLAMENTO

Dr. Algis Kabaila 
Lietuvos Respublikos Atstovas' Australijoje

Šiame pranešime patelkiamos žinios 
gautos liepos 20 dieną. Kitos žinios iš 
tarptautinių žinių agentūrų atitinka
mai atžymėtos.

PARLAMENTO PREZIDIUMO 
PAREIŠKIMAS

Ketvirtadieni, liepos 19 dieną 
Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos 
prezidiumas priėmė pareiškimą, ku
riame sakoma:

"Poryt (liepos 21 dieną) sukanka 50 
metų, kai Lietuvą, jos visuomenę ir 
tautą ištiko nelaimė ir išdavystė. 
Vadinamasis "Liaudies Seimas", su
kviestas okupavusios svetimos valsty
bės slaptųjų tarnybų teroro sąlygo
mis, vietinės komunistų partijos 
kvislingų apgautas, balsavo, neturė
damas tam rinkėjų įgaliojimo, už 
Lietuvos tariamai svar.orišką įstojimą 
i Tarybų Sąjungą. Tai nulėmė tolesnę 
Tarybų Sąjungos valdžios žinybų ir 
pareigūnų savivalę Lietuvos teritori
joje, su tragiškomis pasekmėmis 
žmonėms, gamtai, kultūrai. Liepos 21 
- oji lieka mūsų atmintyje tik 
skriaudos, nelaimės diena. Ji gali būti 
pažymima gedulo kaspinais. Virš 
Aukščiausiosios Tarybos rūmų ir 
Gedimino pilies bokšto vėliavos iki 
pusės nuleidžiamos".

LIETUVOS PILIEČIŲ 
KRAŠTO APSAUGOS TARNYBA

Lietuvos respublikos Aukščiausioji 
Taryba (parlamentas) šią savaitę 
priėmė laikiną Krašto Apsaugos 
Prievolės įstatymą. Lietuvos respubli
kos piliečiams jis numato privalomą, 
įvairios trukmės - nuo 6 iki 12 
mėnesių - tarnybą krašto apsaugos 
sistemoje, būtent valstybės sienų 
apsaugos daliniuose, vidaus daliniuo
se, sukarintose priešgaisrinės apsau
gos formuotėse, gelbėjimo tarnybų 
formuotėse ir panašiai. Asmenims, dėl 
moralinių įsitikinimų nenorintiems 
imti ginklo į rankas, įstatymas numato 
galimybę atlikti krašto apsaugos 
prievolę darbo būriuose. Tie, kurie 
atitarnavo tarybinėje kariuomenėje, 
nuo prievolės atleidžiami.

Prieš šį įstatymą balsavusieji depu
tatai kritikavo įstatymo privalomą 
pobūdį. Jie reikalavo, kad būtų 
svarstoma galimybė kurti samdomą 
Kariuomenę. Kita pusė parlamentarų 

.argumentavo, kad tokios išlaidos 
kariuomenės samdymui būtų neįma
nomos Lietuvos respublikai.

Manoma, kad kai bus prieita prie to, 
reikalingus ginklus įsigysime iš č eko- 
slovakijos arba iš Rusijos Federatyvi
nės respublikos. Vilniaus žiniomis, 
jokia reakcija iš Maskvos šiuo reikalu 
nėra žinoma. Tuo tarpu "The Sydney 
Morning Herald" liepos 20 dienos 

laidoje praneša, kad sovietų gynybos 
ministras Dimitri Jazov, savo laiške 
Lietuvos prezidentui Vytautui Lands
bergiui, įspėjo, kad respublikos truk
dymas šaukimui į kariuomenę, neiš
vengiamai turės negatyvią reikšmę 
Lietuvos ateičiai".

PASIRENGIMAI DERYBOMS 
SU RUSIJA

Ketvirtadienį, liepos 19 dieną 
Lietuvos Aukščiausioji Taryba svarstė 
pasirengimo deryboms su Rusijos 
Federacija, procesą. V. Landsbergis 
pareiškė, kad:

"Gali atsistikti taip, kad Rusijos 
Federacija bus daug realesnis, pasto
vesnis ir ilgalaikis derybų subjektas, 
negu Tarybų Sąjunga. V. Landsbergis 
ketvirtadienį pateikė parlamentui 
dokumentą pavadintą "Atstovų išva
dos dėl Rusijos Federacijos ir Lietu
vos R espublikos savitarpio santykių ir 
bendradarbiavimo sutarties sudarymo 
pradiniu principu".

. Tai yra protokolas ketinimo pasira
šyti pačią bendriausią sutartį dėl 
bendradarbiavimo principų, 6 po to 
dirbti toliau ir pasirašyti daugybę 
sutarčių įvairioje srityse. Anot V. 
Landsbergio, jau vien šių "Atstovų 
išvadų" užfiksavimas apsaugotų išei
ties poziciją derybose su Tarybų 
Sąjunga. V. Landsbergis taip pat 
pasakė, kad Tarybų Sąjunga iš esmės 
virsta centrine administracija tam 
tikrų įstaigų, paklusnių Maskvai. 
Tarybų Sąjunga, kaip valstybė, nebė
ra tos kategorijos, kaip kad buvo dar 
prieš porą metų.

Tas "Atstovų, išvadas" abiejų 
valstybių - Rusijos ir Lietuvos - 
atstovai turėtų pasirašyti artimiausiu 
laiku Vilniuje arba Maskvoje. Tuo 
siekiama įtikinti atskirų šalių pasi
rengimą nedelsiant pradėti derybas, 
be jokių išankstinių sąlygų. Bus 
sudaromos lygiateisės politinės, eko
nominės, finansų, kredito, mokslo, 
kultūros, ekologijos, gynybos, nusigin
klavimo interesų ir kitų sričių 
sutartys.

Patvirtinta Lietuvos parlamentinė - 
vyriausybinė komisija konsultacijoms 
su Rusijos Federacija. Komisijos 
pirmininku patvirtintas Aukščiausio
sios Tarybos pirmininko pavaduotojas 
Česlovas Stankevičius.

PASIRENGIMAI DERYBOMS 
SU TARYBŲ SĄJUNGA

Kitas pirmininko pavaduotojas Bro
nius Kuzmickas vadovauja politinio, 
teisinio ir diplomatinio pasirengimo 
deryboms su Tarybų Sąjunga komisi
jai. Pasigirsta balsų, klausiančių kodėl 
Lietuva vilkinanti derybas. Tie balsai 
daugiausiai iš mūsų priešų arba iš

LIETUVOS VASAROS IDILĖ (Raudavę ' Gąnyklftfe)

nelabai tuo reikalu suinteresuotų 
asmenų pusės. Visi šitokie kaltinimai 
yra kategoriškai atmetami. Deryboms 
ruošiamasi, bet nebūtinai visiems apie 
tai afišuotis - viešai skelbti. Vyksta 
normalus "giluminis" procesas.

šį sekmadienį (liepos 22 d.) Reuter 
žinių agentūra pranešė, kad tikimasi, 
jog derybos tarp Lietuvos ir sovietų 
vyriausybių prasidės pirmoje sekančio 
mėnesio pusėje. Lietuvos parlamento 
prezidento pavaduotojas Bronius Ku
zmickas. esą pareiškęs, kad derybų 
sąlygos buvo aptartos susitikime 
Maskvoje tarp sovietų prezidento 
Michailo Gorbačiovo ir Lietuvos 
ministrės pirmininkės Kazimieros 
Prunskienės, kartu su B. Kuzmicku.

PENKTASIS MEUO
Sekant Australijos lietuvių gyveni

mą galima įžiūrėti paralelinį bangavi
mą su įvykiais Lietuvoje. Kovo 11 - 
džiaugsmo ašaros, gėlės, svajonėms 
išsipildžius, nepaprastas dvasios paki
limas. Visos jūros bangos buvo tik iki 
kelių gilumo. Sekančios savaitės 
neužmirštamai fiksavo Lietuvą ir 
lietuvius pasaulio žodynuose ir, mums 
Australijoje svarbiausia, eilinio aus
tralo sąmonėje. Kalbant apie Lietuvą 
australų ar tarptautiniuose klubuose, 
organizacijose, jau nebereikia aiškinti 
kur ir kas yra toji Lietuva. Provincijos 
miestelyje valgyklos patarnautojas, 
išgirdęs svečius kalbant ne angliškai ir 
sužinojęs, kad jie lietuviai esą, 
išreiškia pasididžiavimą galįs susitikti 
su tos drąsios ir garbingos tautos 
žmonėmis.

Blokados laikotarpis, daugiau negu 
bet kuris kitas įvykis anksčiau, 
sujungė Australijos lietuvius į konkre
tų pasiryžimą padėti Lietuvai savo 
sugebėjimais, patyrimu ir piniginėmis 
aukomis, šios aukos pirmavo ne tik

B. Kuzmickas pareiškęs, kad abi 
pusės išreiškė pageidavimą pradėti 
derybas, nors Lietuvos pusė dar turi 
atlikti daug paruošiamojo darbo.

Kazimiera Prunskienė tai pačiai 
žinių agentūrai sakiusi, kad Nikolajus 
Ryžkovas, kuris numatytas derybų 
vadovu iš'sovietų pusės, pareiškė esąs 
pasiruošęs derybas pradėti "tuoj pat".

K. Prunskienė sakė, kad ji liepos 21 
dieną 20 minučių tarėsi su M. 
Gorbačiovu, po to, kai jis baigė ilgai 
trukusį posėdį su penkiolikos respubli
kų atstovais, šiame pasitarime jiedu 
aptarė, kaip pereiti į rinkos ekonomi
ką ir kaip sukurti naują sąjungos 
sutartį. Manoma, kad tokia sutartis

Nukelta į 2 pusi.

proporcingai, bet ir sumomis pasaulio 
lietuvių aukų rinkime. Pabrėžiu būtąjį 
laiką, kadangi tikiuosi, kad šiaurės 
Amerika mus jau pralenkė ir džiau
giuosi, jeigu taip yra, nes turime 
vadovautis principu: kuo Lietuvai 
paramos daugiau, tuo geriau. Iš tiesų 
aš čia perfrazavau skulptorių Pun- 
dzių, kuris dar vokiečių okupacijos 
metais sakydavo: "Kuo valdžiai 
blogiau, tuo mums geriau".

Džiaugsmas, blokadai pasibaigus, 
buvo temdomas nesuprasto morato
riumo šešėlio. Dabar matome iš 
Lietuvos spaudos, kad ne mums 
vieniems tas nesupratimas, neišaiški- 
nimas sukėlė liūdesį, abejones ir, 
kraštutiniais atvejais, netgi interpre
tacijas apie nepriklausomybės atsisa
kymą. Apmirėme lietuviškose radijo 
laidose, vėliau paskaitę ir bendruome
nės laikraštyje "Mūsų Pastogė" Lie
tuvos teisingumo ministro Prano Kūrio 
pasisakymą ką reiškia tasai morato-

Nukelta į 2 pusi.
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XVI LIETUVIŲ DIENŲ PRANEŠIMAS 

Atvyks Vyskupas Antanas Vaičius

Vienas iš žymiųjų šių metų Australijos Lietuvių Dienų svečių bus Jo 
Ekscelencija Telšių ordinaras vyskupas Antanas Vaičius. Tai pirmaisis 
atgimstančios tėvynės Lietuvos vyskupas aplankęs mus Australijoje.

Vyskupo kelionių maršrutas sudarytas per Algimantą Žilinską Concord 
kelionių biure, kuri jo Ekscelencija priėmė. Užsakytas Jugoslavijos oro linijų 
lėktuvas. Vyskupas Ant. Vaičius iš Maskvos gruodžio 10 dieną išskris į 
Belgradą ir gruodžio 12 dieną (trečiadieni), 7-35 vai. atskrenda ( Sydnėjų. 
Skrydžio Nr.580. Aeodrome vykskupą pasitiks Sydnėjaus lietuviai.

Iškilmingos pontifikalinės šv. Mišios įvyks III Advento sekmadienį (gruodžio 
16 dieną). St. Joachims lietuvių bažnyčioje. Vyskupas mišių metu, jei bus 
kandidatų, sutelks Sutvirtinimo Sakramentą. Galėtų aplankyti ir Canberros 
lietuvius.

i Melbourną iš Sydnėjaus vyskupas išskrenda gruodžio 21 dieną 
(penktadienį), 12 vai. vidudienyje. Skrydžio Nr. 461. Melbourne bus 1.15 vai. 
po pietų. Jį pasitiks vietos lietuviai.

Melbourne Jo Ekscelencija pasiliks per visas Australijos Lietuvių Dienas. 
Iškilmingos pamaldos vyks IV Advento sekmadienį šv. Jono bažnyčioje. 
Bendros Kūčios Lietuvių namuose. Iškilmingos pamaldos pirmą šv. Kalėdų 
dieną. Iškilmingos Australijos Lietuvių Dienų atidarymo koncelebracinės šv. 
Mišios su Jo Ekscelencija vyks gruodžio 26 dieną (trečiadienį), 2 vai. po pietų 
St. Patrick katedroje.

Jo Ekscelencija taip pat. dalyvaus ir LSS Australijos Rajono Skautų 
stovyklos atidaryme sausio 2 dieną. Po Australiją vyskupas skris Australian 
Airlines oro linijų lėktuvais.

Geelonge ALK Federacijos įgaliotinis Vladas Stuikevičius prašė, kad Jo 
Ekscelencija vyskupas Ant. Vaičius aplankytų ir Geelongo lietuvius. 
Vyskupas sutiko gruodžio 23 dieną atvykti į Geelongo lietuvių suruoštą 
aukštojo svečio priėmimą, kuris jvyks IV Advento sekmadienį, 5 vai vakare.

į Adelaidę vyskupas Ant. Vaičius iš Melbourno išskrenda sausio 3 dieną 
(ketvirtadienį). 10.10 vai. ryto. Skrydžio Nr.26. Adelaidėn svečias atvyks 
10.50 vai. Trijų Karalių šventėje sausio 6 dieną Jo Ekscelencija aukos 
iškilmingas šv. Mišias šv. Kazimiero lietuvių bažnyčioje.

Iš Adelaidės į Melbourną vyskupas Ant. Vaičius išskrenda sausio 9 dienų 
(trečiadienį). 10.50 vai. ryto. Skrydžio Nr.41. į Melbourną atskrenda 12.25 
vai. Čia, Melbourno aerodrome lietuviai atsisveikina su aukštuoju svečiu ir 
Jugoslavijos oro linijų lėktuvu, skrydžio Nr. 581, 3.30 vai. po pietų per 
Belgradą išskrenda į Maskvą, o iš ten grižta į tėvynę Lietuvą.

Mes nuoširdžiausiai dėkojame Vincui ir Eugenijai Stagiams, kurie yra Jo 
Ekscelencijos vyskupo Ant. Vaičiaus kelionės mecenatai.

Kun. dr. Pr. Dauknys
ALD Rengimo komiteto narys pamaldų reikalams
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*
Irakas grasinimais bando priversti 

Kuveitą ir Jungtinius Arabų Emlratus 
sumažinti naftos produkcijos gavybą, 
kad tokiu būdu rinkoje būtų galima 
pakelti naftos kainas. Be to, Irakas 
kaltina 'Kuveitą Irako teritorijoje 
gręžiant naftos šulinius. Kuveitas 
lygiai tuo pačiu kaltina Iraką.

»
Irano šalininkų fundamentalistų 

musulmonų organizacija Hezbollah 
Lebanone užėmė strategiškai svarbų 
Jarjouh kaimą, atimdama jį iš, Sirijos 
palaikomos, karinės organizacijos 
Amai. Tarp šių dviejų musulmonų 
grupių atsinaujino aršios kovos.

šiose kovose palestiniečiai ir net 
krikščionys libaniečiai, bijodami Hez
bollah fanatiškumo, palaiko Amai. 
Amai kaimą atsiėmė po minosvaidžių 
ir artilerijos kovos.

*
Paaukojusi savo ryšius su Taivanu, 

Saudi Arabija užmezgė diplomatinius 
santykius su komunistine Kinija.

*
Kirgizai ir uzbekai kaitina vieni 

kitus nežmoniškomis civilių gyventojų 
žudynėmis. Iki šiol nei vietinė policija, 
nei sovietų kariuomenė nepajėgė 
sustabdyti abipusio smurto veiksmų 
Kirgizijoje ir Uzbekistane.

♦
Užsienio spaudos žiniomis, liepos 21 

dieną sovietai atidarė Lazdijų perei
namąjį pasienio punktą tarp Lietuvos 
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ir Lenkijos, kuris buvo uždarytas nuo 
blokados pradžios balandžio mėnesį.

*
Naujoji Bulgarijos vyriausybė išėmė 

pirmojo bulgarų komunistų partijos 
lyderio George Dimitrov kūną iš jo 
garbei pastatyto mauzoliejaus ir 
sudegino krematoriume. G. Dimitro
vas mirė 1949 metais ir iki šiol buvo 
idealizuojamas panašiai, kaip Leninas 
Sovietų Sąjungoje.

*
Du sovietų kosmonautai erdvės 

stotyje "Mir” turi sunkumų taisant 
juos atskraidinusią raketą kelionei 
atgal i žemę. Šiaip taip sutvarkę 
apsauginę karščio apdangą. dabar jie 
nepajėgia uždaryti išorinių raketos 
durų.

*
Ispanija, be Sovietų Sąjungos, 

labiausiai ekonomiškai rėmusi Kubą, 
pastaruoju metu, įžeista iš Kubos 
sklindančios kritikos, sustabdė toli
mesnį pagalbos tiekimą.

Kai į ispanų ambasadą atbėgo 
keletas kubiečių ir pasiprašė politinio 
prieglobsčio, Kuba apkaltino Ispaniją 
naudojant atgyvenusią kolonijinę po
litiką.

*
Ukrainiečių istorikai aptiko įrody

mus. kad prieš 270 metų Ukrainos 
hetmonas patikėjo statinę aukso 
Anglijos Banko apsaugai. Dabar 
Ukrainos respublika pareiškė preten
zijas į šį auksą, o kartu ir į 
susidariusias palūkanas.

*
Pirmieji laisvi rinkimai Vokietijoje 

vyks gruodžio 2 dieną, o po to tuoj pat 
(vyks formalus abiejų Vokietijų 
susijungimas.

ŽINIOS IS LIETUVOS ...
Atkelta iš 1 pusi.

dalį valdžios pervestų iš centro į 
respublikas.

K. Prunskienė pasakė, kad ji 
įsakmiai paaiškino, kad Lietuva ne
galvoja pasirašyti jokios sutarties, 
kuri Lietuvos Respubliką padarytų 
Tarybų Sąjungos dalimi.

"Jie mus vis kviečia pasirašyti šią 
sutartį. Jie viliasi, kad mes pasirašysi
me, bet mes nuolat pabrėžiame savo 
nusistatymą. Mes jau apsprendėme ir 
nustatėme mūsų padėtį. Mes esame 
pasiruošę pasirašyti sutartį su Tarybų 
sąjunga, bet ne sutartį su Lietuva 
VIDUJE Tarybų Sąjungos", pasakė 
Kazimiera Prunskienė, kalbėdama 
telefonu iš Lietuvos atstovybės Mas
kvoje po pasitarimo Kremliuje. K. 
Prunskienė pareiškė, kad ji susidarė 
įspūdį, kad M. Gorbačiovas pasiruošė 
pradėti derybas tuoj pat - "rytoj". 
Lietuva dar turi sudaryti komisiją, 
"kurią mes, su parlamento pagalba, 
sukursime sekančią savaitę", pasakė 
K. Prunskienė.

BRAZAUSKO IŠVYKA 
į JAV

Praėjusį penktadienį, liepos 20 
dieną Lietuvos ministrės pirmininkės 
pavaduotojas Algirdas Brazauskas iš 
Maskvos išvyko į Jungtines Amerikos 
Valstijas. Jo kelionės tikslas - toliau 
plėtoti ekonominį, prekybos, mokslo ir

PENKTASIS MENUO
Atkelta iš 1 pusi.

riumas, o po tų ir Lietuvos Aukščiau
siosios Tarybos pareiškimą dėl derybų 
ir nutarimų dėl pasirengimo tarvals- 
tybinėms deryboms.

šiuo metu, antroje liepos mėnesio 
pusėje mums kartais lyg atrodo, kad 
Lietuvoje jau niekas nevyksta. Atsta
tomas buitinis gyvenimas, vėl yra 
karsto vandens, bus ir benzino. 
Ruošiamasi deryboms, minimas Žalgi
rio mūšis, nuimtas siaubūno Dzeržins
kio paminklas, sprendžiama ką daryti 
su Leninu Kaune. O iš tiesų vyksta 
nepaprastai daug, tik be aiškiai 
regimų sensacijų. Peršasi į šias eilutes 
Fausto Kiršūs pirmajame nepriklauso
mybės dešimtmetyje parašyti žodžiai:

Nubudo Lietuva, atsikvėpė kapynais 
Ir nepriklausoma su auksu ir mėšlynais 
Svajones nutrenkė, išėjo darbo dirbti.

Na, ir Australijos lietuvių gyvenimo 
reikalai neva tai sunormalėjo. Toliau 
renkame aukas Lietuvai, ruošiame 
kultūrinius "šiupinius”, pensininkai 
organizuoja ekskursijas, mūsų bankas 
"Talka" skelbia naujas indėlių sąskai
tas. Atrodo, banga atslūgo ir pradėjo 
įprastą gyvenimą. Taip ir turi būti, 
tiktai taip vadinamame "įprastame 
gyvenime" galime nesikarščiuodami 
planuoti ir kurti ateitį. Ir "eiti darbo 
dirbti".

Daug darbo Australijoje paskuti
niuoju metu dedame į pasiruošimą 
Australijos Lietuvių Dienoms ir 
sporto šventei. Ruošiasi mūsų chorai, 
tautinių šokių grupės, repetuoja 
teatrai.

Australijos Lietuvių Dienų atida
ryme, kultūrinėje popietėje, Dainų 
šventėje ir kituose renginiuose žada
me naujoves, netikėtumus. Garantuo
jame australišką svetingumą ir vasarą 
per Kalėdas. Australija turi būti visų 
išgalinčių lietuvių kelionės tikslu šių 
metų pabaigoje. 

techninį bendradarbiavimą su Ameri
kos bankais ir firmomis. Kartu su A. 
Brazausku vyksta ir Mokslų akademi
jos viceprezidentas Raimundas Ra
jeckas. Tai bus bene pirmoji A. 
Brazausko išvyka į šiaurės Ameriką. 
Klek yra žinoma, šioje kelionėje 
numatyta siekti susitikimo su oficia
liais Jungtinių Amerikos Valstijų 
valdžios atstovais.

Prieš išvykdamas iš Vilniaus, Algir
das Brazauskas pasakė, kad jį 
pakvietė Amerikos lietuvis, chemijos 
pramonės verslininkas Vytas Valat- 
kaltis (Vitas Vai). A. Brazauskas 
pažymėjo, jog. jo manymu, Šiaurės 
Amerikoje nėra rimto koordinacinio ir 
informacinio centro ekonominiams 
ryšiams su Lietuva plėtoti. Jo nuomo
ne, toks centras galėtų būti Čikagoje.

PADĖKA

Dėkoju Melbourno radijo valandėlės 
vedėjams, ypatingai Gabrieliui Žem
kalniui ir Jurgiui Kubui už jų 
kooperavimą. dalijantis infomacine 
medžiaga su "Mūsų Pastogės" skaity
tojais. Didžiausias Lietuvos priešų 
ginklas - dezinformacija, šmeižtas ir 
nesantaikos kėlimas. Geriausia prie
monė prieš dezinformaciją, tai galimai 
tikslesnė, neiškraipyta informacija. 
Tad, džiugu kai mus pasiekia objekty
vi lietuviška informacija.

22 liepos luau

Kasdieniniame gyvenime turime, 
mūsų nuomone, genialią mintį ir 
galbūt genialaus projekto užuomaz
gą. Planavome Melbourne statyti 
pagyvenusių lietuvių gyvenvietę, ku
rioje vyresnio amžiaus žmonės galėtų 
gyventi savo mažose vilose sujungtose 
i funkcionuojančią bendruomenę su 
nuolatine medicinine ir socialine 
priežiūra ir t. t. Deja, tuo rūpintis 
pradėjome per vėlai, turbūt negalvo
dami, kad visi pasenslme, o dabar tokį 
uždavinį įvykdyti Australijoje jau yra 
per brangu. Bet štai ėmėme kalbėti, 
kad tokius projektus dar būtų galima 
(gyvendinti Lietuvoje. Eksportuotume 
to norinčius vyresniuosius į Lietuvą - 
ir jiems būtų begalinis džiaugsmas, ir 
Lietuvai naujas konvertuojamos va
liutos šaltinis. O jeigu dar ir JAV bei 
Kanados vyresnieji pradėtų repatri
juoti, tai iš tiesų tatai būtų tikrai 
didelė ekonominė pagalba Lietuvai. 
Mes irgi galėtume su įsitikinimu 
kartoti Algimanto Baltakio eilėraščio 
paskutinę eilutę: "ir džiaugiuosi, 
numirt galėdamas prie tavo durų". O 
iš tiesų - Tavyje. Ir su nauda 
Lietuvai. Pagalvokite, Amerika ir 
Kanada - Retirement Villages Lietu
voje.

Gabrielius Žemkalnis

Be žodžių...
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DAINUOJA VILNIUS!
Jurgis Janušaitfš.

ALB KULTŪROS TARYBOS 
VEIKLA

DAINUOJA VISA LIETUVA-
Planuotoji Lietuvoje didingoji Dai

nų ir šokių šventė jau istorinė 
praeitis. Ji įvyko Vilniuje liepos 6-8 
dienomis.

Kai Lietuva kovo mėnesio 11 dieną 
paskelbė nepriklausomybės atstatymo 
aktą, netrukus Maskva atsikeršijo ir 
įvedė žiauriausią blokadą, norėdama 
Lietuvą priversti savo nepriklausomy
bės atsisakyti ir vėl paklusti Maskvos 
diktatui.

Sąryšyje su blokados įvedimu, buvo 
pradėta abejoti ar begalės įvykti' 
didžioji Tautos demonstracija - Dainų 
ir šokių šventė, kuriai ruošėsi 
Lietuvoje veikią saviveikliniai viene
tai - chorai, tautinių šokių ansamb
liai, muzikiniai vienetai.

Po ilgoko svarstymo pagaliau tartas 
drąsus parlamento ir vyriausybės 
žodis - šventė turi įvykti numatytu 
laiku. Kito pasirinkimo nėra.

jiš "Gimtojo krašto” 1

Ir štai atėjo lauktoji liepos 6 diena. 
Visais Lietuvos keliais, visokiausiomis 
priemonėmis į Vilnių plaukė šventės 
programos dalyviai - chorai, šokėjų 
ansambliai, muzikiniai vienetai, o 
drauge su jais ir minios žmonių.

Vilniaus radijo laidose užsieniui 
pranešama, kad šventėje dalyvauja iš 
viso per trisdešimt tūkstančių progra
mų atlikėjų, šventė tęsėsi tris dienas, 
šventę stebėjo šimtatūkstantinė žiū
rovų minia.

- Dainuoja visas Vilnius, dainuoja 
visa Lietuva - sako komentatoriai, ir 
tai tiesa. Pranešama, kad Vilniuje 
skamba dainos visur, senamiestyje, 
Gedimino kalno papėdėje, Katedros 
aikštėje, parkuose, kur tik susiburia 
dainos vienetai, kur grupuojasi au
kštaičiai, žemaičiai, suvalkiečiai, kur 
tik susiburia dainos mylėtojai. į chorų 
vedamas dainas jungiasi Vilniaus 
gyventojai gatvėse, parkuose, aikštė
se. į dainas jungiasi visi Lietuvos 
žmonės.

Koks gražus vaizdas, sako radijo 
komentatoriai. Moterys gražiausiais 
tautiniais drabužiais pasipuošusios, 
žygiuoja gražus jaunimas, traukia 
sutartines dzūkai, aukštaičiai žemai
čiai, suvalkiečiai. Dainuoja tikrai visa 
Lietuva.

šventei ilgai ruoštasi, intensyviai 
dirbo visi meno vienetai - chorai, 
šokių ansambliai, muzikantai ruošda
mi repertuarą. Netingėta, su meile 
lietuviškai dainai, su meile tėvynei 
Lietuvai jie dirbo, kad didžiojoje 
tautos demonstracijoje, pačioje šven
tėje parodyti, kad Lietuva, iškentusi 
sunkiausią vergiją, žudymus, trėmimus 
išliko gyva savoje žemėje, kurioje 
kelis dešimtmečius juos guodė, rami

no, drąsino lietuviškoji, patriotinė, 
partizaninė daina, gražus tautinis 
šokis.

Dainų ir šokių šventė baigėsi liepos 
8 dieną Vingio parke, kur nesuskai
toma žmonių minia klausėsi nuosta
biųjų mūsų tautos dainų.

Pasak komentatorių, Dainų šventės 
vyriausias dirigentas buvo vyriausias 
amžiumi kompozitorius Konradas Ka- 
veckas.

šios šventės repertuare, buvo 
derinamasi prie pirmosios Lietuvos 
dainų šventės, įvykusios 1924 metais 
Kaune. Buvo atliekamos senosios, 
mūsų vyresniosios kartos kompozito
rių Naujalio, Sasnausko, Tallat - 
Kelpšos ir kitų sukurtos ar oranžiruo- 
tos liaudies dainos.

Norėta sugrįžti į mūsų tautos 
praeitį į anų dienų tautos ryžtą ir tuo 
pačiu pagerbti mūsų tautos pirmūnus, 
pradėjusius šią gražią Dainų švenčių 
tradiciją.

Trečioji Dainų šventės diena pra
dėta Lietuvos himnu ir baigta giesme 
"Lietuva brangi". Uždaromąjį šventės 
žodį tarė Lietuvos Aukščiausiosios 
Tarybos pirmininkas prof. Vytautas 
Langsbergis. Jo žodis skambėjo ryžtu, 
meile savajai dainai ir tėvynei 
Lietuvai bei visiems šventės daly
viams. Jis trumpai priminė tautos 
goigotos kelią, ligą okupaciją, kurios 
kelyje tauta išliko gyva, ryžtinga, 
drąsi ir keliasi nepriklausomam gy
venimui. Ši šventė, esą, skiriasi nuo 
ankstyvesniųjų, ruoštų okupacijos 
metais, šiandien dainuojama be komu
nizmo, partijos ir diktatorių šlovini
mo. Dainuojam, darom, kas mums prie 
širdies, kas mums patinka ir niekas 
mums negali nieko padaryti, maždaug 
taip sakė prof. V. Landsbergis.

Jo kalbą minia pertraukė šūkiais ir 
audringais plojimais.

Taigi dainavo visa Lietuva, visas 
Vilnius, nes iš kiekvieno Lietuvos 
kampelio į šventę suskrido dainuojan
tys, grojantys ir šokantys meno 
ansambliai.

ši didingoji šventė paliudijo pasau
liui ir pavergėjui, kad tauta gyva, 
kultūringa, kad Lietuva verta laisvės 
ir nepriklausomybės.

Vergijos, priespaudos ir tremties 
metuose dainavo visi, dainavo širdyje, 
dainavo patriotines dainas slaptai Ir 
tai buvo visų viltis ir paguoda.

šventėje turėjo dalyvauti ir laisvojo 
pasaulio lietuvių vienetai, kaip Ha
miltono "Gyvatvaras", Čikagos an
samblis "Grandis" ir kiti, tačiau vizas 
tegavo Sagių vadovaujama "Grandi
nėlė" iš Clevelando, keletas šokėjų iš 
Australijos ir "Jotva" iš Suvalkų 
trikampio. Gaila, kad okupantas dar 
čia parodė savo dantis. Vilniaus

Atkelta iš ”M.P." Nr.29

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ 
KETURIASDEŠIMTIES METŲ 

KULTŪRINES VEIKLOS LEIDINYS

Australijos bendruomenė gali di
džiuotis 1961 ir 1983 metais išleistais 
"Metraščiais", kuriuose atspindi Aus
tralijos lietuvių plačiai išsišakojusi 
visuomeninė, kultūrinė veikla. Jie 
sunkūs ir nepatogūs vežant, kaip 
dovanu, bet labai vertingi rašytojams, 
tyrinėtojams. Kultūros taryba savo 
ruožtu niekada neplanavo išleisti 
trečiąjį metraštį, o tiktai kuklų, 
lengvutį ir parankų reprezentacinį 
leidinuką apie Australijos lietuvių 
kultūrinį gyvenimą.

Kultūros tarybos pirmininkė buvo 
net aptarusi tokio leidinio spausdini
mą Lietuvoje. Tačiau • aplinkybės 
pasikeitė. Nutarta leidinį atspausdinti 
Australijoje. Medžiaga padieniui augo 
ir augo, kaip ta pasakos pupa. Mat 
norėta apipavidalinti visas spragas, 
visą šią medžiagą. Leidinėlis, Krašto 
valdybos ir Australijos Lietuvių 
Fondo paramos dėka, greit išvys 
dienos šviesą. Jį dabar jau galite 
užsisakyti pas Kultūros tarybos narius 
Melbourne, Adelaidėje ir Sydnėjuje.

ŠIUPINYS MELBOURNO 
LIETUVIŲ NAMUOSE

Pasikvietėme Sydnėjaus garsiąją 
"Sutartinę", pasikvietėme ir kaimy- 

niškius dainorius iš Geelongo su nauja 
vadove, na ir keletą savo miesto 
meninių pajėgų. Sudarėme programą, 
kuri savo įvairumu ir meniniu lygiu 
turėtų būti visiems patraukli ir įdomi. 
Šį renginį ruošiame bendruomeninių

METINIS SUSIRINKIMAS 
O E E L O N G O

Liepos 15 dieną įvyko metinis 
Geelongo Apylinkės susirinkimas. Su
sirinkime dalyvavo 43 nariai. Kadangi 
šis susirinkimas sušauktas praėjus 
dviem metams nuo paskutiniojo, 
susirinko gana daug reikalų, kurie 
buvo būtini aptarti.

Po pirmininko, kasininko, revizijos 
komisijos gana ilgai trukusių ir 
išsamių pranešimų paaiškėjo, kad nors 
kolonija nėra didelė, bet gyva ir 
aktyvi. Gražiai išlaikomi vietos lietu
vių namai, dirbamas tautinis darbas, 
randamas ir vienas kitas doleris 
prisikeliančiai Lietuvai paremti (su
rinkta 6.030 dol.).

Susirinkimo metu išrinkta nauja 
Apylinkės valdyba. į ją įėjo ir surinko 
balsų sekančiai:

O. Schrederis - pirmininkas - 36;
V. Bindokas - vicepirmininkas - 39;
I. Volodkienė - sekretorė - 34;
A. Obeliūnas - iždininkas 31;
G. Pranauskienė-kultūros reika- 

lams-38:
F. Andriukonis-lietuvių namų ad

min.-38;
E. Schrederienė - " "

- 28;
L. Obeliūnienė-etniniams reika- 

radijas perdavė pokalbius su "Grandi
nėlės" vadovais su šokėjais, kurie visi 
šventę įvertino kaip nuostabiai gra
žią, iškilmingą. Svečiai džiaugėsi 
galėję savo kojomis paliesti tėvų 
gimtinės žemę. Tarpe daugybės cho
rų, sKambėjo ir graudi Sibiro tremtl- 

kultūros mainų ženkle. Pelnas padės 
padengti leidinio išlaidas.

Retkarčiais pravartu pamąstyti 
apie gilesnę mūsų kultūrinės veiklos 
prasmę. Kokia nauda iš visų šių 
šiupinių, dainų švenčių, koncertų ir 
pan., jei jie nepasiekia tarptautinio 
lygio ir ne visada patenkina mūsų 
kultūrinius poreikius. Mano manymu, 
nauda neabejotina. Visi mūsų kultūri
niai susibūrimai pagrinde yra mūsų 
nenuilstamos pastangos lietuviškai 
sąmonei išlaikyti. Šiandieninė dosni 
mūsų bendruomenės parama Lietuvai 
jos atsikūrimo laikotarpyje yra išvada 
to ryžto. Taigi mūsų pastangos 
išlaikyti gyvą kalbą, kultūrą ir 
tradicijas per kultūrinius susibūrimus 
ir kultūrinę saviveiklą šiame krašte 
nebuvo veltui.

KULTŪROS DIENA ŠIŲ METŲ 
23 GRUODŽIO

Artėja Lietuvių Dienos. Jos įvyks 
Melbourne, šių metų 26 - 31 dienomis. 
Atvykite porą dienų anksčiau. Nenu
sivilsite. Australijos Lietuvių Dienų 
programoje vyks daug suvažiavimų, jų 
tarpe ir gruodžio 23 dieną (sekmadie
nį) vyks kultūros veikėjų suvažiavi
mas. Iš ryto vyks simpoziumas ir 
išsamios diskusijos svarbiems kultūri
niams reikalams aptarti. Po pietų 
planuojame staigmeną, kuri, tikiu, 
imponuos visiems, tai lietuviškas 
"Hypothetical" - įdomūs dalyviai, 
intriguojantys ir kontroversiški klau
simai ir, žinoma, atsakymai. Numaty
ta šį epizodą nufilmuoti "eksportui" į 
Lietuvą ir kitas bendruomenes. Tad iki 
pasimatymo Melbourne.

Dana Baltutienė
Kultūros tarybos pirmininkė

APYLI NKĖJE

lams-35;
C. Vaičiakauskienė - "

- 33.
Kandidatais liko S. Obeliūnienė - 9 

balsai ir E. Ratajczak - 10 balsų.
į kontrolės komisiją išrinkti sekan

tys asmenys: L.Bungarda - 34 balsai,
J. Gailius - 30, K. Starinskas - 39. 
Kandidatais liko V. Stuikevičius - 27 
balsai.

Kadangi metų pabaigoje Melbourne 
įvyks Krašto Tarybos suvažiavimas, 
ta pačia proga buvo išrinkti trys 
atstovai: J. Gailius, R. Skerienė ir M. 
Kymantas.

Klausimuose ir sumanymuose buvo 
iškeltas lietuvių namų nuomos pakėli
mo klausimas. Balsavimo keliu nu
spręsta nuomą pakelti. Taip pat 
nutarta Lietuvių namų įstatus pride
rinti prie ALB įstatų: valdybą rinkti 
ne iš devynių, bet iš penkių narių. 
Kelti ir kiti ne tiek esminiai klausimai.

Reikia pasidžiaugti, kad šis susirin
kimas praėjo gana darbingoje at
mosferoje. Susirinkimui pirmininkavo
K. Starinskas. Susirinkimas baigtas 
Tautos Himnu. Vėliau buvo vaiši
namasi kava.

B-V

nių choro daina, šventė - istorinė 
praeitis, įvykusi jau laisvoje Lietu
voje. Dainuokite taurūs Lietuvos 
Tėvynės sūnūs ir dukros, dainuokite ir 
guoskite kovojančią savają mylimą 
Lietuvą.
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VINCAS KAZOKAS - 
AMŽINŲJŲ GYVYBES ŽENKLŲ POETAS

Juozas Almis Jūragis

Kiekviena nauja lietuviška knyga 
papildo Australijos lietuvių kultūrinių 
darbų visumą. Knygos literatūrinė 
vertė apsprendžia to papildymo reiks 
mingumą. štai susilaukėme naujos 
knygos poeto, kurį visi pažinome, 
kuris ilgus metus gyveno mūsų tarpe ir 
kurio jau nebėra. Sutinkame šią knygą 
su dėmesiu ir su tam tikra melancholi
ja, tartum žodžius ataidinčius iš 
didžiojo Anapus.

"Ugnis ir žodis" poeto Vinco 
Kazoko pomirtinis eilėraščių rinkinys. 
Kažkaip sunku apsiprasti su tuo 
žodžiu "pomirtinis". Mirtis nenutrau
kia kūrybos rezultato meno veikalo 
gyvybės . Ji tik sustabdo kūrėjo darbą, 
šios knygos puslapiuose gyvena gyvos 
mintys, gyva dvasia, gyvybe alsuoją 
žodžiai... Bet knyga išleista tik dabar, 
po autoriaus mirties. Paskutinė. Kitą 
Vinco Kazoko žodžių ir eilėraščių 
daugiau nebebus... Per tarpininkų 
rankas poetas štai atiduoda tautos 
kultūriniam lobynui savo dvasios 
palikimą.

Vincas Kazokas neprirašė daug 
storų tomų. Tačiau ką parašė, parašė 
ne tik šiai dienai, bet ir būsimiems 
laikams. Jo poezijos visumą sudaro du 
eilėraščių rinkiniai, abu išleisti išeivi
joje, ir jaunystės metų eilėraščiai, 
išspausdinti nepriklausomosios Lietu 
vos jaunimo spaudoje, kol kas dar 
nesurinkti j vieną vietą.

Knygoje "Sapnų pėdomis" (1953 
m.) poetas kalbėjo jausmų kalba, 
prisiminimų ryškume dar neatitrūkęs 
nuo tėviškės vaizdų ir nuo kūdikystėj); 
patirtų nebepakarto jam ų pergyveni
mų. bet jau besiveržiantis j plačias 
pasaulio panoramas: "išėjome gyveni- 
man gyvenimo ieškot". ("Sapnų 
pėdomis" 58 psl.). Lyriškame jo posmų 
skambėjime jau buvo galima pajusti 
sielą kaitinančio nerimo kibirkštis ir 
dvasinio veržlumo pulsą, rodantį 
autentišką poeto talentą.

1961 metais, atiduodamas "Austrą 
' lijos lietuvių metraščiui" skirtą savo 
kūrybos pluoštą, Kazokas šiek tiek su 
patosu apie save rašė: "Gyvas žmogus 
yra nuolat kely ir niekad namie, l ik 
mirtis šitą tapsmą sustabdo ir sustin
gusį pasaulį atiduoda laiko teismui. Ir 
vienus jų laikas paverčia dulkėm, o 
kitus verčia saulėm spindėti. Aš pats 
nesu nei tobulas, nei miręs. Mano 
darbai dar nebaigti, mano kapas dar 
nesupiltas. Ir jeigu kalbėčiau apie 
save, aš bučiau panašus į tą. kuris dalį 
laiko visuma".

Jam gyventi buvo likę dar 23 metai. 
Kokios nuojautos vertė jį tada, taip 
atrodo ne vietoje, prasitarti apie savo 
nesupiltą kapą? Jis jau buvo pradėjęs 
pagrindinį savo gyvenimo darbą - 
"Mūsų Pastogės" redagavimą. Jam 
buvo atidavęs savo laiką, širdį ir 
protą, ir savo poeto talentą. Darbas 
laikraščiui išsemdavo kūrybinį dina
mizmą. To, ką išsakei vedamajame, 
niekada nebeįpinsi į eilėraščio posmą. 
Tačiau tikras poetas, net ir visuome - 
ninių darbų blaškomas ir trukdomas, 
negali nebūti poetu. Žibintas negali 
nešviesti. Paukštis negali nečiulbėti. 
Poetas negali nerašyti. Kūryba yra jo 
pašaukimas, jo žemiškojo buvimo 
prasmė, nenutildomas jo gyvenimo 
entuziazmas. Kūrybinė jėga yra kaip 
šaltinis. Nenugalima. Ir užslėgta ji vis 
tiek veržiasi ir veikia gyvenimą. 
Vincas Kazokas - redaktorius - liko 
ištikimas pačiam sau - poetui.

Dvasinės būtinybės kurti skatinamas, 
jis rašė eilėraščius, kai užaugintos 
mintys veržėsi būti išsakytomis. Taip 
kaupėsi eilėraščiai ir gimė naujos 
knygos planai. Tik gyvenimas užsi
sklendė per greit ir netikėai, ir liko 
nebaigtas paruošti poezijos tomelis, 
netikėtai virtęs paskutiniuoju poeto 
žodžiu pasauliui. Apie šitą, dabar 
išleistą Vinco Kazoko poezijos rinkinį 
čia ir kalbame.

"Ugnis ir žodis" apima poeziją, 
sukurtą maždaug per 30 metų. Laikas 
poetą brandino, iš lyriko jis tapo 
mąstytoju. "Kitoks dabar jau laikas ir 
mintys kitos" (78 psl.), sako jis 
viename eilėraštyje. Šios naujausios 
knygos herojus jau nusigręžęs nuo 
kasdienybėje kartais sušvintančių 
efemeriškų džiaugsmo ir laimės mo
mentų užrašinėjimo. Dabar jis atidžiai 
stebi pasaulį, susirūpinęs savo egzis
tencine padėtimi, jam kyla ir pasilieka 
neatsakyti klausimai " Iš kur ateini/ Ir 
į kur nueini?" (83 psl.). Jo protas 
švito, maitintas mokslo ir filosofų 
išminties duona. Jo dvasiai artimas 
buvo moderniųjų filosofų mokymas, 
kad pats žmogus yra laisvė, kad jis tik 
pats sau patikėtas ir tik pats sau 
atsakingas. Dėl to į pasaulio sąrangos 
mįsles poetas žiūrėjo egzistencializ
mo užburtu žvilgsniu. Ir taip V. 
Kazokui gyvenimas tapo poezija ir 
poezija gyvenimu, ir filosofavimas 
tapo poezija ir gyvenimas filosofavi
mu. Poezija ir filosofija - dvi žmogaus 
Kūrybingumo pagimdytos seserys. 
Žmonijos kultūros istorijoje jų keliai 
bėga arba greta, arba ir visai sutampa 
tada, kada atradę jiškas mąstymas 
įsipina į poetų vizijas, ir tada, kai 
filosofai apvalo kūrybingai nukaltą 
poezijos žodį.

Atsiskleidžiame knygą ir smalsumą 
pažadina pirmasis jos skyrius, pava
dintas "Laiškai į Anapus". Eilėraščiai 
įdomūs, netikėti. Forma be priekaištų. 
O mintys eina kaip juros bangos, 
atsidauždamos viena į kitą, bendrame 
sujudime viena kitą užliedamos, 
įsiskaitęs pradedi nujausti, kad hero 
jus rungiasi pats su savimi dėl 

asmeniškos savo laikysenos būties ar 
nebūties atžvilgiu, akistatoje su 
pasauliu ir su Aukščiausia Esybe, 
neapsispręsdamas, ar priekaištauti 
Dievui "Kur buvai gerasis Dieve" (21 
psl.), ar "pakartoti jaunystės trumpą, 
kūdikišką maldą" (20 psl.).

Susitinkame su labai intravertine 
poezija, poeto gal tik pačiam sau 
susimąstymo momente skirta. Jos 
žodžiai yra tarsi dviprasmiški ženklai 
ryšio tarp knygos herojaus ir Amžino
sios Būties.

Duodamas pirmenybę svarbioms 
pasaulėvokos temoms, poetas mažiau 
susirūpinęs savo asmeniniais, jausmi
niais išgyvenimais, nors knygoje ir 
gana šviesios nuotaikos eilėraščių 
Yra laimės pasitraukimo valandą 
sukurtų kraujuojančios širdies posmų, 
yra posmų, giliau pažvelgiančių į 
tautos likimą. Visur V. Kazokas yra 
originalus, naujas, drąsiai mąstantis ir 
nujaučiamai vienišas. Iš kasdienybės 
lygumų jis išsiveržia į dvasinėm ir 
kultūrinėm vertybėm - prasme ir 
grožiu turtingas aukštumas, kad ir jo 
paties kūryba priklausytų prie tautos 
turtų, niekada nepavirstančių dulkė 
mis. Tokie eilėraščiai kaip "Kontem
pliacija", "šaulys", "Draugystė", 

"Fuga" (36-39 psl.), "Mano tauta" 
(43 psl.), "Manoji žemė" (45 psl.), 
"Apie žodį ir dainą" (49 psl.), "Motina 
ir kūdikis" (58 psl.), "Atsisveikinant" 
(66 psl.) ir eilė kitų įeis į lietuvių 
poezijos aukso fondą ir visada žavės 
tuos, kurie poezija naudojasi kaip 
brangiu ir prakilniu dalyku.

V. Kazoko poezija savo esme 
paliudija egzistencinį žmogaus buvimą 
viename duotame istorinio laiko taške 

toje riboje dienų ir įvykių 
sankaupoje, kurioje telpa poetui 
gyventi skirtieji metai. Ji nesiveržia 

kam nors tarnauti ar būti įrankiu. Jos 
tikslas tik išsakyti pačią save, savo 
epochos dvasią, dramatinius poeto 
išgyvenimų ir mąstymo momentus, 
atkreipti dėmesį į jo pastangas 
praplėsti gimtosios kalbos žodžių 
prasmines galimybes.

Knygos "Ugnis ir žodis" centre 
stovi poeto susikaupimas prie temos - 
žmogus ir gyvenimas. Tas gyvenimas, 
kuris "kaip liepsna, puola amžiną 
naktį" (26 psl.). Žmogus ir gyvenimas 
- štai klausimai, į kuriuos atsakymus 
sakosi suradę teologai, o taip pat ir jų 
oponentai, kuriuos išaiškinti ir at
skleisti ryžtasi filosofai ir poetai. O 
tuo tarpu nepriklausomai nuo visų 
debatų, nekreipdamas dėmesio į tai. 
kas ką sako, savarankiškai veikia 
kūrybinis žmogaus vitališkumas ir 
stumia visą žmonijos pažangą pirmyn. 
Žmogaus minties paslaptingoji ugnis 
stipriai liepsnoja ir pro likimo jai 
statomas užtvaras. Šitą sugebėjimą 
išminčiai laiko užtenkamu pagrindu 
tikėti, kad kūrybingas žmogus pasida 
ro antilaikišku.

Maždaug šioje šviesoje žmogų mato 
ir V. Kazokas. Jo žmogus, kaip 
dvasinga būtis, stovi netoli dievišku
mo. Jo vizijos peržengia žemės laiko 
ribas, jo horizontai platesni už 
amžinybes.

"Žmogau, esi tu dievas, 
Mirtingas dievas ribota savo 

prigimtim, 

*
XVI AUSTRALIJOS 
LIETUVIŲ DIENOS 

Ar jau ruošiesi atvykti į ALD 
Melbourne gruodžio 26 - 31?

Bet amžinas dvasia, 
Galįs pratęsti savo būtį 
Darbais, kūryba, vizija toliau 
Už žemės, už visatos, 
Už laiko ir erdvės ribų, 
Už amžinybės". (25 psl.)

Čia kažkaip prisimename, kad 
panašus teigimas randamas ir kituose 
šaltiniuose, ir kaip tik tikybiniuose 
šaltiniuose: Pradžios knygoje (3:5), 
psalmėse (81:6) ir šv. Jono evangeli
joje (10:34). Nieko nepadarysi ir 
amžių pabaigoje mąstančių mintys 
grįš prie to, kas buvo pasakyta pačioje 
pradžioje. Išaukštindami žmogaus 
žmogiškumą, kūrėjai vis aiškiau at
randa jame įdiegtus dieviškumo prad
menis.

Šalia gyvenimo daugiaprasmių reiš
kinių V. Kazokui dažnai akiratyje 
iškyla ir mirties pavidalas. Apie mirtį 
jis kalba gal net dažniau, negu apie 
gyvenimą.
"Juk tik gyvenimas pagimdo mirtį

Ir be mirties nėra gyvenimo". (31 
psl.)

"Mirtis - gyvenimo pagrindas. Be 
mirties nežinočiau, kad gyvenu". (32 

psl.)

"Mirtis tik sėja vis naują gyvenimo 
sėją". (39 psl.)

V. Kazoko posmuose nėra beviltiš
kumo. nusiminimo ir liūdesio dėl 
mirties realumo. Jis kažkaip herojiškai 
supranta, kad didingoji gyvenimo 
paskirtis yra statyti laimę mirties 
šešėlio kaimynystėje.

"Nereikia ieškoti laimės, 
Reikia gyventi laime. 
Nes gyvenimas laimė 
ir laimė pats gyvenimas". (65 psl.)

Žmogaus stiprybė tuo ir reiškiasi, 
kad jis yra pajėgus nugalėti mirtį. "Ne 
mirtis yra tikroji nugalėtoja". (35 psl.)

"Gyvenimas ir laikas, broliai,
Tai nesibaigianti fuga, 
Kur nėra mirties, 
Tik amžinas prisikėlimas, 
Tik perėja iš senojo į naująjį pasaulį 
Vis amžinoj kaitoj 
Naujais žiedais, 
Nauja melodija..." (39 psl.)

Kaip gyvenimo šauklys, poetas 
atidžių ir pagarbiu žvilgsniu žvelgia į 
moterį - motiną. Ji yra jo filosofavimų 
apie gyvenimą tikrasis pagrindas. 
Giliai ir įdomiai jis išvysto motinos 
gimdytojos - gyvybės saugotojos temą 
ir atskleidžia psichologinius moters 
sielos virpėjimus.
"Aš Motina! Kūdiki, kūdiki! Ir man 

vaidenas, 
Lyg būčiau durys, lyg būčiau vartai, 
Stovį kažkur ant neužmatomos ribos. 
Per juos gyveniman ateina naujos 

kartos.
Kaip kaimenės avių, nežinomo 

piemens vis genamos. 
Vis genamos ir genamos j žemės 

žydinčias ganyklas 
Ir į šiurpias, beprasmiškas 

skerdyklas,...

Kūdiki! Aš esu motina! Esu didžioji 
krikštytoja,

(žiūr. 5 pusi.).
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la prasme, Jelcinas žmonėms tapo 
savotiška paguoda. Be jo žmonės gal 
butų išėję į gatves, sudeginę partijos 
būstinę, nulinčiavę vadus, dabargi jie 
atidavė savo rūpesčius B. Jelcinui ir 
pavedė jam išreikšti visų pagiežą 
esamai santvarkai.

Pirmieji jo veikios, kaip Aukščiau
siosios Tarybos nario, mėnesiai buvo 
gana blankūs. Jis buvo vienas iš 
žinomiausių internacionalinės grupės 
deputatų, kuri turėjo parengti ekono
minę ir politinę programą. Grupė 
nieko nepadarė. B. Jelcinas retai kada 
dalyvaudavo Aukščiausiosios Tarybos 
posėdžiuose, beveik visada pratylėda
vo. važinėjo j užsienį, o taip pat gana 
daug keliavo po pačią Sovietų 
Sąjungą. Dabar aišku, kad jau tada jo 
akys buvo nukreiptos tapti Rusijos 
Federacinės respublikos parlamento 
prezidentu. Jam patiko būti viršūnėse, 
tačiau jautė, kad iš prigimties jis yra 
vykdytojas, veikėjas, bet ne įstatymų 
kūrėjas ar leidėjas. Jis rinkosi naujus 
patarėjus ir, kai laikas atėjo, išstatė 
savo kandidatūrą. Iš tiesų jis pateikė 
savo programą daug reikšmingesnę, 
kaip to laukė žmonės. Pastebėdamas, 
kad pačios Rusijos konservatyvieji 
ima kalbėti apie suverenitetą, B. 
Jelcinas tas pačias mintis pakišo ir 
progresyviems reformistams, kol M. 
Gorbačiovas apie tai nė negalvojo. 
Kiekvienas reagavo, sujudo, kad 
respublika turtingiausia žemės tur 
tais, žmonėmis ir ištekliais buvo taip 
kritusi pragyvenimo lygyje.

VINCAS KAZOKAS...

Atkelta iš 4 pusi.

Kuri kiekvieną krikštija ne vandeniu
- savu krauju! 

Tada atėjęs paima tave nuo mano 
kelių 

Ir įsupa verpetuose gyvenimas rajus. 
Kiekvieną krikštiju priimdama, 
Prausiu kiekvieną savo ašarom 

išleisdama...
Aš - motina, aš slenkstis ant 

gyvenimo ribos..." (58 
psl.)

Motinos pasiruošusios dėl savo 
vaikų viską paaukoti, kaip eilėraštyje 
"Kareivių motinos pas generolą" (52 
psl.) - bet jų širdies skausmo drama 
yra paties gyvenimo užprogramuota ir 
neišvengiama, nes jau su pirmaisiais 
kūdikio žingsniais prasideda nebeat
šaukiamas vaiko atskilimas nuo moti
nos ir pradeda rodytis atšalimo 
ženklai (57 psl.).

V Kazoko pomirtinė eilėraščių 
knyga užsitarnauja mūsų dėmesio 
naujo priėjimo posmais apie gyvenimą 
ir apie mirtį, apie žmogų, stovintį tarp 
tradicinio tikėjimo ir humanistinių 
laisvės idėjų, apie motiną, žmonijos 
gyvybės versmę ir apie mūsų tautą, 
kurios likimas prilyginamas galingam 
upės tekėjimui. Knyga užbaigiama 
autoriaus prozos stiliuje pabrėžtu 
etiudu "Žodis ir knygos". Tikroji 
knygos leidėja ir sudarytoja poeto 
našlė dr. Genovaitė Kazokienė knygos 
gale prideda savo "Pagynos žodį" - 
trumpą esė apie poeto būdo ir jo 
poezijos savitumus, apie jo plačią 
kultūrinę veiklą ir apie knygos 
sudarymo eigą.

Knyga paruošta su didele meile 
poeto atminimui ir su derama pagarba 
jo kūrybai. Prabangią knygos išvaizdą 
sukūrė dailininkai - Leonas U rbonas ir

Sakydamas, kad Rusija yra ligonis, 
B. Jelcinas reikalavo ne vien tik 

''nepriklausomybės paskelbimo, bet ir 
atitinkamo įstatymo, kuriuo Rusijos 
įstatymai stovėtų aukščiau sovieti
nių. Savo programoje jis sutiko, kad 
tautinės mažumos turėtų daugiau 
teisių savo autonominių sričių kūri
mui. Jis sakė, kad turi būti pasirašyta 
nauja Sąjungos sutartis, aiškiai nusa
kanti centro ir respublikų santykius. 
Jis taip pat reikalavo žemės valdymo 
įstatymo, kuris suteiktų daugiau 
teisių ir valstiečiams. B. Jelcinas 
norėjo nutraukti atominius bandymus 
Rusijos teritorijoje, siūlė įstatymą, 
kuris kontroliuotų visus saugumo 
organus, vieno ministro atsakingo
parlamentui žinioje. K GB tokiu atveju 
negalėtų būti tik vienos politinės 
partijos tarnu. Jelcinas taip pat siūlė 
reformas ir armijoje, siūlydamas 
palaipsniui pereiti iki samdomos 
profesionalios kariuomenės, greta 
numatant tarnybą kariuomenėje vi
siems religiniams ar sąžinės disiden
tams. Jis siūlė pakeisti Rusijos 
respublikos konstituciją, kur prezi
dentui būtų nustatyta teisė formuoti 
vyriausybę. O tokio prezidento rinki
mai turėtų įvykti tuoj pat, laikę 
vienerių metų. Jis taip pat numatė 
ekonominių patarėjų tarybos sudary
mą, kuri paruoštų ekonomikos perėji
mo į rinkos sistemą projektą, siūlė 
sumažinti kapitalinius įdėjimus, vyk
dyti valstybinių butų išpardavimą, 
karinio biudžeto sumažinimą. Siūlė, 
kad būtų duota teisė privačių firmų

Adolfas Vaičaitis. Urbono iliustraci
jos asketiškai taupios, bet įspūdingos. 
Būtų galima jas net laikyti simboliš 
kais žmogaus žemiškojo buvimo ženk
lais. Kaip tie juodos spalvos susivin- 
giavimai lyriškais nušviesėjimais išsi
lieja į baltą lapo plotmę, taip ir 
žmogaus nemarioji dvasia, gyvenimo 
sunkumuose nuolat skaidrėdama, mir 
tyje išsilieja į šviesias amžinumo 
platumas. Apie Vaičaičio darbą gir 
dėjau nuomonę, kad jo apipavidalini
mas esąs reto poligrafinio išrankumo. 
Dideliam formatui surastas gero 
atspalvio popierius ir tinkamas šriftas. 
Iliustracijos ir tekstai puslapiuose 
išdėstyti taip įdomiai, kad atskiri 
puslapiai atrodo kaip savarankiški 
meno kūriniai.

Knygą 1989 metais atspausdino ir 
platina londoniškis Nidos knygų 
klubas.

Apžvalgą noriu užbaigti 29 pusla
pyje išspausdintu eilėraščiu "Ant kapo 
žydi pienė"

"Ant kapo žydi pienė.
Ir laukia vėjo. Laukia vėjo... 
0 tu buvai juk vėjas, 
Gal vėtra, gal audra?
Dabar, kai jau tavęs nėra. 
Prisimenam...
Kitiems nešei palaimą 
Supūsdamas lapus, 
Kitus tu iš šaknų Išrovei 
Atverdamas kapus...

O pienė žydi, noksta, laukia vėjo, 
Neklausdama, kas buvo, kas praėjo...
Šiame eilėraštyje sukondensuoti 

visi svarbieji būties reiškiniai. Kapas - 
atsisveikinimo, pasitraukimo, nutoli
mo simbolis. Žiedas • pranašas naujos 
sėklos, naujo žydėjimo. Vinco Kazoko 
poezijos tikrasis gyvenimas dar tik 
prasideda.

ALB ŠVIETIMO TARYBOS 
PRANEŠIMA? Nr. 21

1. šių metų spalio mėn. (tiksli data bus paskelbta vėliau) įvyks Savaitgalio 
mokyklų ir Lituanistinių kursų mokinių rašinių konkursas. Mokiniai dalyvauja 
konkurse pagal amžiaus ir žinių kategorijas. Mokytojai ir tėveliai yra prašomi 
paraginti jaunimą dalyvauti konkurse.

2. Dėmesio, jaunime iki iki 30 metų amžiaus.
Primename, kad rašinių konkurso terminas pratęsiamas iki lapkričio mėn. 

30 dienos. Raginame jaunimą atsiųsti savo rašinius apie Sibiro tremtinius arba 
partizanų veiklą. Rašinius galima rašyti lietuvių ir anglų kalbomis. Smulkesnę 
Informaciją apie konkurso sąlygas mielai suteiks Marina Cox Sydnėjuje, 
Andrius Vaitiekūnas Melbourne, ALB Švietimo tarybos pirmininkė Isolda l. 
Davis, 16/365 Military Rd., Henley Beach, S.A. 5022, tel. (08) 3562 617.

3. Lietuvos pradžios ir vidurinėms mokykloms (gimnazijoms) reikia pagalbos. 
Mes visi galime padėti, būtent:

a) pasiųsti gerų žurnalų, pav. "National Geographic" ir kitų;
b) rasti angių kalbos mokytojams ir mokiniams korespondentų;
c) pasiųsti mokykloms anglų kalbos kursų, vadovėlių ir knygų;
d) pasiteirauti artimiausioje mokykloje ar ten negalima būtų gauti 

nemokamai dar geros mokslinės medžiagos, bet kuri jau nenaudojama. Ją 
persiųsti mokykloms Lietuvoje;

e) Lietuvos mokyklų adresų galite gauti pas ALB Švietimo tarybos 
pirmininkę.

Isolda I. Davis
ALB Švietimo tarybos pirmininkė

įkūrimui ir leisti joms naudotis pelnu, 
sumažinti pagalbą užsienio šalims, o 
taip pat ir visą eilę kitų reikšmingų 
ekonominių pasiūlymų.

Kurį laiką dar buvęs komunistų 
partijos nariu, B. Jelcinas, kaip 
žinome, besibaigiant paskutiniam ko
munistų partijos suvažiavimui, viešai 
pareiškė pasitraukiąs iš komunistų 
partijos, sakydamas, kad nuo šiol visa 
jo veikla skiriama Rusijos respublikai 
ir jos žmonėms. Atrodo, kad šį žingsnį 
jis žengė sąmoningai, įsitikinęs, kad 
komunizmas yra visiškame bankrote ir 
Rusijai juo reikia kuo skubiau nusikra
tyti, tuo patvirtindamas savo posūkį į 
naujos politikos vykdymą ir palikda

u nes v* txs

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ BENDRUOMENEJE
N A U J A V AL O Yli A 

BRISBANĖJE

Birželio 3 ir liepos 1 dieną papildomai 
įvykusiame ALB Brisbanės Apylinkės 
susirinkime išrinkta nauja Apylinkės" 
valdyba, kuri pareigomis pasisikirstė: 
sekančiai:

Anicetas Perminąs - pirmininkas:
Petras Zabukas - vicepirmininkas;
Vladas Musteikis - II- sis vicepirmi 

ninkas;
Mikas Rudys - sekretorius;
Balys Malinauskas - iždininkas;
Elena Klimienė - meno ir renginių 

vadovė:
Monika Stankūnaitė - meno vado

vės padėjėja;
Genė Žigytė Ralph - renginių 

vadovės padėjėja;
Revizijos komisijon įėjo Juozas 

Kiškūnas ir Robertas Pomeringas.
Garbės teismas: kun. dr. Petras 

Bačinska; .r Stasys Einikis.
M. Rudys

FESTI V ALI O
A T G A K SI AI

Liepos mėnesį įvykusiame meno ir 
rankdarbių festivalyje Sutherlande, 
kaip ir kiekvienais metais, taip ir šiais 
dalyvavo lietuvių Sodybos moterys su 
savo rankdarbiais.

Didžiausia dalis rankdarbių buvo 
sodybietės Monikos Kopcikienės. Di
delis jai ačiū.

Taip pat dėkojame už paaukotus 
rankdarbius N. Bauerienei ir M. 

mas M. Gorbačiovą vis dar tupinėti 
senosios santvarkos makalynėje.

Reikia manyti, kad sekančiais 
metais B. Jelcinas taps ne tik Rusijos 
respublikos Aukščiausiosios Tarybos 
pirmininku, bet ir teisėtu, Rusijos 
žmonių išrinktu, prezidentu. Iki to 
laiko, žinoma, daug vandens dar 
nutekės upėmis ir, greičiausiai, bus 
dar daug įvairių pasikeitimų. Mūsų 
tautos ir valstybės likimas kol kas 
neišvengiamai susijęs su dabartine 
Sovietų Sąjunga ir dar kurį laiką jai 
teks likti panašioje padėtyje, todėl gal 
ir vertėjo susipažinti su B. Jelcino 
asmeniu ir jo programa.

Aleksandras Kantvilas

Kutkaitienei. Ačiū V. Stanevičienei 
prisidėjusiai pinigine auka.

Sydnėjaus Lietuvių Moterų 
Draugijos valdyba

PADEKIME V. S. FIL. 
K. PALCIAUSKUI

Prieš kelias dienas gautas laiškas iš 
Amerikos, kuriame Australijos lietu
viai skautai prašomi paremti v.s.fil. K. 
Palčiausko gelbėjimo fondą. Jo apelia
cija į Aukštąjį emigracijos teismą, 
prašant nevykdyti trėmimo į Sovietų 
Sąjungą buvo atmesta. Pakeisti trėmi
mo vietą (vietoje Sovietų Sąjungos į 
Lietuvą) teismas nesutiko. Esą Lietu
va faktiškai neegzistuojanti. Naujam 
prašymui i aukštesnę instanciją duotas 
labai trumpas laikas. Advokatas tuoj 
pat pareikalavo sumokėti 20.000 
dolerių už K. Palčiausko atstovavimą 
naujoje teismo instancijoje.

Mūsų skautų pareiga - padėti K. 
Palčiauskui. Jam jau 84 metai am
žiaus, sunkus ligonis su įsisisenėjusia 
cukrine liga ir kitais negalavimais. K. 
Pačiausko žmona taip pat silpnos 
sveikatos, pusiau akla, o šiuo metu jai 
dar lūžusi ranka. Buvo mėginta 
prašyti, kad teismas atkreiptų dėmesį 
į sunkią ligonio būklę. Tačiau atsaky
mas buvo rūstus: Ilga nesustabdo 
trėmimo eigos.

Aukos renkamos Amerikoje. Aus
tralija prašoma prisidėti. Melburne 
aukas renka v.j.s. fil. V. Vaitkus, 
Sydnėjuje - v.s.fil. B." Barkus.

-B.B.-
Pastogė" Nr.30 1990.7.30 pusl.5
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J-J OLJ ISI AS Si'OR'rO TĖVO LAIŠKAS

Australijos lietuviai, ypatingai 
sportininkai, labai gerai žino garsųjį, 
Melbourne gyvenant.) veikėja, 1937 ir 
1939 metų Lietuvos krepšinio rinkti
nės - nugalėtojos - narj, Australijos 
sportinio gyvenimo pradininkų, taip 
vadinamų musų "sporto tėvą" - Leonų 
Baltrūnų. Kai daugelis, net ir amžiumi 
jaunesnių musų sportininkų ar dar 
buotojų Jau seniai pasitraukė nuo bet 
kokio lietuviško sportinio darbo ir 
moralinės bei materialinės paramos 
must) sportininkams, tai I,. Baltrūnas 
niekada to nepadarė ir yra pačiu 
gražiausiu pavyzdžiu visiems tiems, 
jau letargo miegu užmigusiems, musų 
veteranams. Visuomet šaunus, jauna 
tviškos nuotaikos jis gyvena džiaug
damasis visais mūsų sportiniais pasie 
kimaii ne tik čia, bet ir Lietuvoje, 
kurion jis buvo nuvykęs kaip Garbės 
svečias, švenčiant Kauno Halės (kur 
Lietuva antrąjį kartų laimėjo Europos 
krepšinio pirmenybes) penkiasdešim
ties metų jubiliejų. Jaudinasi Leonas 
Baltrūnas Ir dėl visų Lietuvos 
nelaimių, nesėkmių, o paskutiniuoju 
laiku ir dėl Australijos lietuvių 
sportinio užmigimo.

- Nenoriu kištis - sako Leonas, l 
musų Australijos lietuvių sportini 
judėjimų, bet pasiklausius kaip vyksta 
busimosios sporto šventės organizavi 
mas Melbourne, kyla kiek abejonių. 
■’Varpo” klubas labai nusilpęs ir neturi 
pakankamai žmonių tokios šventės 
organizavimui bei vadovavimui. 1 
buvusios valdybos rinkimus atvyko tik 
veteranai ir beveik nei vieno aktyvaus 
sportininko, todėl susirinkimų teko 
atidėti. Senoji valdyba su buvusiu 
sydnėjiškiu R. Mickum užsakė sales ir 
kitas patalpas ir yra pasiryžę organi 
zuoti šių sporto šventę. Bijau, kad 
nebūtų labai daug trūkumų, nes jau 
dabar l sporto šventes suvažiuoja 
žaidėjai, kurie visai nėra mūsų sporto 
klubų nariai ir, šventei pasibaigus, jie 
ir vėl dingsta iki sekančios šventės.

Atrodo, kad Jūsų "Kovas” vieninte
lis lietuvių sporto klubas Australijoje, 
kuris pakankamai veiklus ir gražiai 
gyvuoja. Tuo tarpu kiti mūsų sporto

"KOVAS” GAVO KOVA-.-

Kovas tai lietuviškas paukštis, 
kurio vardu pasivadino Sydnėjaus 
lietuviai sportininkai. Buvęs klubo 
pirmininkas Don Atkinson lankėsi 
Lietuvoje ir gavo atvirutę iš "Sporto" 
laikraščio korespondentės Marytės
"Mūsų Pastogė" Nr.30 1990.7.30 pusl.6 

klubai savo veikloje užmigę. Reikėtų 
kaip nors surasti būdus, kad atgaivinti 
lietuviškų sportinę moralę. 1 šį darbų 
turėtų įsitraukti visi ir, ypatingai 
veteranai bei buvę klubų žaidėjai ir 
nariai, turėtų jausti moralinę pareigų 
saviesiems klubams, kurie anksčiau 
jiems yra daug davę ir turėtų 
nedelsdami prisidėti gelbstint savų 
klubų atgaivinimų, tuo labiau, kai 
prieš akis istorinė sekančių metų 
sporto šventė I.ietuvoje. Mes turime 
parodyti, kad Australijos lietuviai 
sportininkai dar gyvi.

Pažvelgus j mūsų jaunimo sųjungos 
veiklų, darosi gaila, kad jie nė kiek 
neprisiderina prie sportinės idėjos 
kėlimo, bet pradėjo labai giliai 
skverbtis i tautinę politikų ir organi
zuoti visokiausias pramogas savo 
malonumui. Ar nevertėtų kreiptis i 
juos su pasiūlymu, kad jie ) savo 
ideologijos siekius įjungtų ir sportinę 
veiklų. Būdami jaunesniosios kartos 
lietuviais, jie turėtų suprasti, kad ir 
jiems turi rūpėti bendras lietuvio 
jaunuolio auklėjimas, kur sportas ir 
fizinis auklėjimas turi užimti gana 
svarbių vietų.

Įdomu stebėti ir visus pasikeitimus 
bei nuomonių skirtumus Lietuvoje. 
Neabejotina, jog buvo svarbu keisti 
visų sportinę struktūrų, kuri reiškėsi 
kaip šimtaprocentinė sovietinio gyve
nimo kopija ir sportas buvo pajungtas 
politinei propagandai. Visa dabar 
turės būti supaprastinta, kadangi 
naujoji Lietuvos vyriausybė tikrai 
neturės tiek lėšų. Visur vyksta dideli 
ir maži pasikeitimai ir mums tenka tik 
laukti kaip visa tai susitvarkys.

Aš pats jaučiuosi gana gerai ir, nors 
skaitau, kad lietuviškam sportui esu 
nemažai padaręs, tačiau vis dar 
atsiranda tautiečių, kurie sako, kad 
turėčiau dar daugiau pasišvęsti ir 
padirbėti su mūsų sporto klubu. Kaip 
matai, pasišventimui galo nėra. Kas 
dirba, tam ir krauna, kai kiti tuo 
tarpu, nors ir sugeba tų pati padaryti, 
neranda reikalo tam pasišvęsti.

Tad sėkmės ir iki pasimatymo 
Melbourne. Ant. Laukaitis

Marcinkevičiūtės, kurioje vaizduoja
mas kovas. Šio paukščio piešini padarė 
dailininkė Leeka Kraucevičiūtė - 
Gruzdeff ir nuo šiol jis puoš sporto 
kambarį Sydnėjaus Lietuvių namuose.

Lašiukas

"5, 1UI
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A iAi \ LIETUVOS TAUTINIS OLIMPINIS 

g KOMITETAS atstovas Australijoje

Lietuvos tautinis olimpinis komitetas praneša, kad IV Pasaulio lietuvių 
sporto žaidynių proga, jie rengia leidinį, kuriame bus išspausdinti Lietuvos 
valstybės ir musų tautos vadovų sveikinimai, žaidynių programa, praėjusių 
žaidynių aprašymai ir kita žaidynes liečianti medžiaga.

LTO komitetas kviečia Australijos lietuviškas firmas (dėti Į leidinį savo 
reklamas ir būtų dėkingi, jei už dedamas reklamas tos firmos finansiniai 
paremtų LTO komitetų.

Reklamų jie laukia š. m. liepos - rugpjūčio mėnesių bėgyje. Leidinys bus 
platinamas Lietuvoje ir tautiečių tarpe užsienyje, (teikiamas žaidynių 
dalyviams ir svečiams.

Norintieji savo reklamas turėti minėtame leidinyje, prašomi prisiųsti jas 
artimiausiu laiku LTO komiteto atstovui Australijoje šiuo adresu: LTOK, 27 
Rickaby St., Croydon Park, S.A. 5008.

J. Jonavičius
LTO komieto atstovas Australijoje

SRORTAS GEELOIMGE

Geelongo lietuvių sporto klubo 
"Vytis" bowling vakaras (vyko liepos 
7 dienų. Jau aštunti metai tok) vakarų 
ruosia Geeelongo sporto klubas "Vy
tis". Varžybose dalyvavo 34 jauniai 
iki 14 metų amžiaus ir 36 tarp 14 ir 80 
metų amžiaus. Pačius jauniausius 
varžybose uoliai prižiūrėjo ir mokė 
Kęstas Obeliūnas su žmona Lily.

Varžyboms pasibaigus, visi susirin
ko l Lietuvių namus, valdybos narių 
G. Valaitienės, 1. Volodkienės ir E. 
Ratajczak paruoštai vakarienei. Pra

dedamas vakaro programų, vaidybos 
pirmininkas S. Šutas pasveikino susi
rinkusius ir padėkojo visiems prisldė 
juslėms prie šio vakaro sėkmės. 
Ypatinga padėka teko sporto vadovui 
K. Obeliūnui ir jo dukrai Evette, 
treniruojantiems krepšinio komandų. 
Geelonge šiuo metu yra trys jaunių ir 
po vienų moterų ir vyrų krepšinio 
komandos. Padėkojo kasininkui L. 
Bungardai už loterijos pravedimų, o 
taip pat ir Jo talkininkams L. Koszeta, 
A. Freemantle. J. Manikauskui, valdy 
bos nariams ir visiems loterijos 
dalyviams, kurių buvo visas šimtas.

Vakaro metu įteiktos dovanos 
nugalėtojams nuo pačių mažiausių: 
dešimtmečių mergaičių grupėje jau

SRORTį MĖS
* Pereitų savaitę Seatlo mieste 
Amerikoje prasidėjo "Geros valios" 
sportinės žaidynės, kuriose norėjo 
dalyvauti ir Lietuvos sportininkai, 
atstovaudami jau ne Sovietų Sųjungų. 
Rengėjai ir Maskva buvo pasiūlę 
lietuviams sportininkams dalyvauti su 
Lietuvos trispalve ir užrašu "Lietuva" 
ant uniformų, bet sovietų rinktinių 
sudėtyje. Toki pasiūlymų Lietuvos 
Tautinis olimpinis komitetas atmetė Ir 
sportininkai bei vadovai parodė pa
sauliui savo tautini charakteri ir drąsų' 
bei pasiryžimą atstovauti tik savųjų 
Nepriklausomą Lietuvą.

* Amerikoje gyvenantis lietuvis 
studentas Tomas Paukštys universite
tų varžybose ir vėliau lengvosios 
atletikos varžybose Floridoje nusvie
dė ietį 83 metrus ir 30 centimetrų, kas 
Seoulo olimpiadoje jam būtų atnešę 
sidabro medalj.

* Tarptautinio olimpinio komiteto 
prezidentas Ch. Samaranch atšventė 
du svarbius savo gyvenimo jubiliejus, - 
savo darbo Tarp, tautinio olimpinio 
komiteto prezidentu dešimtmeti ir 
savo amžiaus septyniasdešimtmeti. 
Korespondentų, be kitų klausimų, jis 
buvo paklaustas apie jo vadovaujamo 
komiteto požiūri i Baltijos respublikų 
savarankiškumo siekius ir Jų norų 

antrus metus nugalėtoja tapo Alita 
Obellūnaitė, o berniukų - Shaun 
Koch. Mergaičių jaunesnių kaip 14 
metų nugalėtoja tapo Leeanne Sch
midt, berniukų - Lukas Liebich.

Moterų tarpe Lorraine Watch 
prisiminimo skydas teko J. Koch, vyrų 
tarpe - Alekso Bratanavičiaus prisi
minimo pereinamąjį trofėjų laimėjo 
Brian Freemantle.

Pensininkų grupėje, kaip ir pernai, 
pasigedome moterų. Kviečiame jas 
sekančiais metais Jokiu budu nepasi
duoti vyrams. Vyrų pensininkų tarpe 
laimėtoju tapo net ketvirtus metus 
paeiliui Geelongo Apylinkės valdybos 
pirmininkas O. Schrederis.

Laimingi loterijos bilietai teko - 50 
dolerių J. Gailiui, 100 dolerių Janai 
Brown ir 200 doleriai A. Renkauskui.

Baigiant, pirmininkas Stasys Šutas 
dar kartą padėkojo visiems dalyvavu
siems už apsilankymą ir Apylinkės 
vaidybai už klubui paaukotus tris 
naujus krepšinio kamuolius už 250 
dolerių.

Apylinkės pirmininkas 0. Schrede 
ris pasveikino klubo valdybą už gerai 
suruoštą vakarą ir visiems palinkėjo 
po metų vėl susitikti tokiame pačiame 
vakare. Its-

IM A U Jį ENGS
dalyvauti olimpinėse žaidynėse. Pre
zidentas atsakė, kad tai yra politinė 
problema ir jai reikalingi politiniai 
sprendimai. Jis pats ir komitetas 
nesiskubina ir negali aplenkti politinių 
sprendimų.

KREPŠINIS
Liepos 20 dienų Condeli parko 

stadione ivyko "Kovo" berniukų 
jaunių krepšinio susitikimas su " D LS 
takers". Šias rungtynes laimėjo ”DLS 
Lakers" rezultatu 43:26. "Kovo" 
komandai susitikime taškus laimėjo 
Edis Viržintas - 20, Mikas Newman - 
11, Andrius Lašaitis - 8. Gintaras 
Fraser ir Danius Biretas po 2. Justinas 
Karpuška buvo susižeidęs koją ir 
varžybose nedalyvavo. Komandos 
treneris - Petras Šumskas.

Ant. Laukaitis

LJ A '1’1 KS L. J IMI MAS
28-me "Mūsų Pastogės" numeryje 

atspausdintame straipsnyje "Kovie- 
čiai dirba", rašant apie žmones 
aukojusius sporto klubo "Kovas" 
ruošiamai loterijai buvo praleista 
keramikės Jolantos Janavičienės pa
vardė.

Dėl padarytos klaidos apgailestau
jame ir J. Janavičienę labai atsiprašo
me. Redakcija
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MŪSŲ MIRUSIEJI
Padėka

Š. m. birželio 28 dieną, ištikta širdies smūgio, mirė mano mylima 
žmona ir vaikų motina

A. t A. Agota Ankienė
palikusi vyrą, dukrą Justiną, sūnų Kęstuti, jų šeimas, penkis anūkus ir 
tris proanūkius. Liepos 3 dieną Agota Ankienė palaidota Rookwood 
kapinėse, gražiame kalnelyje, eukaliptų pavėsyje.

Mums, likusiems giliame skausme nuoširdžias užuojautas ir 
suraminimo žodžius pareiškė giminės iš Lietuvos, Amerikos, draugai ir 
pažįstami.

Visiems Jums esame nepaprastai dėkingi. Dėkojame St. Joachims 
bažnyčios klebonui prelatui J. Meaney už atlaikytas gedulingas 
pamaldas, pamokslą ir mirusios palydėjimą į kapines, dėkojame už 
maldas prie kapo duobės, o taip pat už pareikštą užuojautą. Dėkojame 
visiems dalyvavusiems šv. Mišiose ir palydėjusiems į kapines, 
vargonais grojusiam Justinui Ankui ir solo giedojusiam A. Kramiliui.

Konstantinas, Justina ir Kęstutis
Ankai

Pereitą savaitę Sydnėjuje mirė šie 
mūsų tautiečiai:

A. A.
Vaclovas Cilvinas, 

sulaukęs 69 metų amžiaus, gyvenęs 
Sydnėjaus priemiestyje Cabramma- 
ttoje. Mirė liepos 19 dieną po sunkios 
vėžio ligos. Palaidotas liepos 23 dienų 
Sydnėjaus Rookwood kapinių lietuvių 
sekcijoje. Laidojimo apeigas atliko 
kunigas P. Martūzas.

Liepos 20 dieną Auburn priemiesčio 
ligoninėje, staiga ištiktas širdies 
priepuolio mirė tautietis

A. A.
VINCAS MASIOKAS,

sulaukęs 67 metų amžiaus. Palaidotas 
liepos 25 dieną Pine Grove kapinėse. 
Laidojimo apeigas atliko kunigas P. 
Martūzas.

Mirties angelui į amžinybę pašaukus

A. f A. Vaclovą Cilviną
jo žmoną Zitą, brolį Antaną ir artimuosius užjaučia ir kartu liūdi

Andriukaičių šeima

A. f A. Agotai Ankienei
mirus, vyrą Kostą, sūnų Kęstutį, dukrą Justiną su šeimomis ir visus 
artimuosius liūdesio valandoje nuoširdžiai užjaučiu ir kartu liūdžiu.

Ona Baužienė, BEM

A. t A. Vaclovui Cilvinui
mirus, jo žmonai Zitai reiškiame giliausią užuojautą ir kartu liūdime.

Valerija ir Pranas Žitkauskai

A. f A. Alisai Jurienei
iškeliavus į amžino poilsio šalį, seseris Ireną, Nijolę, sūnų Algį ir jų 
šeimas nuoširdžiai užjaučia

Elena Laurinaitienė
fUfcBtfŽpU1'-i <-• - «-• 'l. . -j. t - ■ -

_ A. t A. Vaclovui Cilvinui
mirus, jo žmoną Zitutę ir visus artimuosius nuoširdžiai užjaučiame 
šiose skausmo dienose ir kartu liūdime.

Grybų šeima

Nuoširdžiam bičiuliui ir tautiečiui

A. f A. Jonui Macijauskui
į amžiną tėvynę iškeliavus, gimines Kanadoje,, JAV ir Lietuvoje 
užjaučia

Br. Dambrauskas su šeima

Mūsų brangiam draugui _

A. t A. Vaclovui Cilvinui
mirus, jo žmonai Zitai kenčiančiai skaudų netekimą - kartu Budėdami 
jaučiame gilią užuojautą.

Dana Jancy,
Angelė ir Stasys Montvidai

Nuoširdžiam bičiuliui

A. f A. Kazimierui Eirošiui
mirus, jo žmoną June ir vaikus Povilą, Edvardą ir Janę širdingai 
užjaučia ir drauge liūdi

Bronius Dambrauskas su šeima

A. f A. Vaclovui Cilvinui
mirus, jo mylimą žmoną Zitą, jos brolius Antaną ir Gintautą su 
Šeimomis ir visus artimuosius skausme užjaučiame ir kartu liūdime!

Vincė ir Pranas Antanaičiai

A. t A. Povilui Kanui
mirus, jo žmoną Eleną, seseris Onuę, Valeriją ir brolį Leonardą su 
šeimomis nuoširdžiai užjaučiame ir drauge liūdime.

Jadvyga ir Vaclovas Rekežiai

Skaudžiai žiniai, pranešančiai, kad mirė ilgametis bičiulis

A. f A. Vaclovas Cilvinas
mus pasiekus, jo žmonai Zitai, broliui Antanui ir jų šeimoms 
nuoširdžiausią užuojautą reiškia ir drauge liūdi

Ona ir Algis Kapočiai
ir Stasys Jankauskas

‘/-t L . <

A. t A. Vaclovui Cilvinui
mirus, žmoną Zitą liūdesio valandoje nuoširdžiai užjaučiu.

Sofija šaparienė

Sydnėjaus Lietuvių klubo nariui, ilgamečiui klubo talkininkui.

A. t A. Vaclovui Cilvinui
mirus, jo žmonai Zitai, giminėms ir artimiesiems nuoširdžią užuojautą 
reiškia

Sydnėjaus Lietuvių klubo
valdyba

į'-Mūsų Pastogė" Nr.30 1990.7.30 pusl.7
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MUSŲ PAGALBA LIETUVAI
CANBERROJE

Nepriklausomos Lietuvos Fondui 
Canberroje aukojo:

1000 dolerių - B. Žilinskienė;
po 100 dolerių - K. Biveinienė, St. 

Ratas;
60 dolerių S. ir B. Šumilai;
po 50 dolerių - M. Martišienė, dr. G.

Danta;
po 20 dolerių - G. Schick, G. 

Kaminskas;
10 dolerių - E. Penikis.
Nuoširdžiai dėkojame aukojusiems.

Fondo komitetas

SYDNEJUJE
Fondui "Pagalba Lietuvai" per 

Sydnėjaus Apylinkės valdybą aukojo:
120 dolerių - L. Pukys;
po 100 dolerių - St. Radzevičius, 

Vyt. ir Romas Leveriai;
po 50 dolerių - V. Stanevičienė, T. 

Skrinskienė. A. Brunkienė;
20 dolerių - J. Baškys;
10 dolerių J. Kušleika.

Vietoje gėlių, a.a. Valdovą Čilviną 
pagerbiant aukojo:

po 40 dolerių - R. ir J. Gervinai, M. 
Statkienė;

po 20 dolerių O. Kapočienė, 1. 
Daniškevičienė, M. ir A. Reisgiai, B. ir 
A. Sidaravičiai, D.. A. ir S. Montvidai.

MELBOURNE
Melbourne įvykusiame Zitos Pra- 

šmutaitės gimtadienio pobūvyje liepos 
7 dieną, vietoje dovanų Lietuvos 
Atstatymo fondui aukojo:

40 dolerių - L. ir 0 Prašmutai;
30 dolerių - Birutė Prašmutaitė;
po 25 dolerius - A. ir F. Sadauskai.

M. Prašmutienė;
po 20 dolerių - B. ir G. Kymantai. 

P. ir S. Šiuškai, Andrius Vaitiekūnas,
N. N.

***
Lietuvos Atstatymo fondui per 

Melboumo Apylinkės valdybą aukojo:
1200 dolerių - Melbourno Sociali

nės Globos Moterų draugija;
700 dolerių - N. Oertel-Gru- 

zewski-Cėsnaitė;
250 dolerių - J. Kraulaidys;
200 dolerių L. ir V. Lipkevičiai;
130 dolerių - V. Savickas;
120 dolerių ■■ Pošiūnas;
po 100 dolerių - dr. A. R. Juška, M.‘ 

ir B. Juškai, O. Skirkienė, A. 
Šlapinskas, O. Aleknienė, S. ir T. 
Kesminai, A. Baltutis (JAV);

po 70 dolerių - G. Baltutytė, A. 
Rahdon;

50 dolerių - R. Ramanauskienė;
15 dolerių - Arai (vyresn.).
Dėkojame visiems aukojusiems Lie

tuvai.
A. Ramoškienė

r 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 i i i

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ
NAMUOSE |

16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN. Tel, 7081414 |

SMO RG AS BO RD 
TREČIADIENIAIS nuo fl Dd 8 vai. p.p.

Klubas atidarytas |
PimwUeniato 5 v. v. - 10.30 v. v.
AntradWnlais Hoban uždarytas
Trečiadieniais 5 v. v. - 10.30 v. v. |
Ketvirtadieniais S 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.
Klubo valdyba kviečia siūlyti kandidatus į klubo valdybos 

direktorius. Siūlymų formos gaunamos klubo raštinėje.

Sydnėjaus lietuvių Savaitgalio mokykla veikia šeštadieniais nuo 11.30 |
vai. ryto iki 1.30 vai. po pietų viršutinėje klubo salėje.

Nuoširdžiai dėkojame visiems au
kojusiems Lietuvai.

J. Mickienė
Sydnėjaus Apylinkės valdyba

***
PATIKSLINIMAS

Pereitame "Mūsų Pastogės" nu
meryje. aukų per Sydnėjaus Apylinkės 
valdybą "Pagalba Lietuvai" sąraše 
neteisingai užrašyta R. Augustavičie ■ 
nes pavardė. Turi būti - Rūta 
Augustinavičienė.

Dėl klaidos labai atsiprašome.
Redakcija

ADELAIDĖJE
Lietuvos Tautiniam olimpiniam ko

mitetui Adelaidėje aukojo:
dolerių - E. ir S. Dainiai: 
dolerių - V. Ratkevičius, 
gilia padėka

• J. Jonavičius
komiteto atstovas Australijoje

10 dolerių - V. Čerakavičius (188) 
Vic.

50
10
Su

LTO

AUKOS AUSTRALIJOS
LIETUVIŲ FONDUI

Australijos Lietuvių Fondui aukojo: 
po 100 dolerių - P. ir J. Pullinen 

(140) N.S.W., A. Baltutis (115) JAV;

Per musų įgaliotinį Canberroje J. 
Kovalskį gauta:

po 20 dolerių V. Genys (40). S. 
Kairys (120);

po 10 dolerių B. Gražienė (15), R. 
Gilmore. K. Makūnas (87), Vilkaitis;

po 5 dolerius - B. Minius (10), F. 
Katkauskas (20), L. Budzinauskas 
(55). P. Gružauskas (60). V. Keraitis 
(232), Švedas (20), B. Sumila (17), J. 
Vitartas (40), R. Šilinis (42), R. 
Katkauskas. T. Žilinskas (130), J. 
Žentelis (39), S. Ratas (38), P. ir S.

Darius, viena pavardė neįskaitoma.
Nuoširdžiai dėkojame už aukas.

Vincas Ališauskas 
AL Fondo iždininkas

WEST

Stošlus

i

'i 
i 
I 
S 
S 
'i

I s
Priimame įvairius prekių siun- I 

tinius ir vaistų sąrašus į Lietuvą. I 
Dėl informacijos galite kreiptis: H. | 
Stošius, 40 Monie Avenue, East | 
Hills, 2213, tel. 7734 728. |

Valdyba

Lietuvių Koop. Kredito. D-Ja 

TALKA
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NAUJIENA! * NAUJIENAI
Nuo liepos iki gruodžio mėnesio pradedami

TIESIOGINIAI SKRYDŽIAI AEROFLOTU
Už bilietus savo draugams ar giminėms mokėsite tik 42% 

nuo pilnos kainos -
MASKVA SYDNĖJUS - MASKVA.
Taip pat naujos kainos skrendant - 

SYDNĖJUS - MASKVA - EUROPA - SYDNĖJUS.
Skambinkite dėl išsamesnės informacijos!

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

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

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

Kalbame ir rusiškai. 
Lie. Nr. 2TA000888

Nuo 1990 m. liepos 1 dienos:
A. UŽ INDĖLIUS BUS MOKAMOS ŠIOS PALŪKANOS:

a. TERMINUOTOS sąskaitos:
12 mėnesių (terminas sueina birželio 30 d.) 15% ;

6 mėnesių 14% ;
3 mėnesių 13% ;

Minimalus indėlio balansas ne mažiau 500 dolerių.
Už indėlius išimtus prieš terminą bus mokama pusė nurodytų procentų.

b. EINAMOS sąskaitos: 9%.
B. UŽ PASKOLAS BUS IMAMOS ŠIOS PALŪKANOS:

a. Su nekilnojamo turto užstatu: 16%;
b. Asmeninės paskolos su garantoriais: 19%.
Reikalui esant, aukščiau nurodytus procentus valdyba gali keisti.

Mūsų
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