
rao i uai cuI wo Į UaiLll-

XLI Metal Australian Lithuanian Weekly Registered by Australia Post publication NO NBH 0698 Kaina gl 16. 8. 1990 Nr.32 (2152)

ŽINIOS IS LIETUVOS 
RESPUBLIKOS

Dr. Algis Kabaila 
Lietuvos Respublikos Atstovas' Australijoje

Šiame pranešime pateikiamos žinios 
gautos praėjusi penktadienį, rugpjūčio 
3 diena. Daugumų žinių Lietuvoje 
surinko žurnalistas Edvinas Butkus. 
Dėkojame jam ir Melburno radijo 
valandėlės ruošėjams lietuvių kalba, 
ypatingai Jurgiui R ubui ir Gabrieliui 
Žemkalniui už kruopštų ir nuoširdų 
darbų.

VISUOMENĖS APKLAUSINĖJIMO 
REZULTATAI

Lietuvos vyriausybė paprašė Vil
niaus universitetą pravesti gyventojų 
apklausinėjimą, kuris įvyko liepos 
mėnesio 11-19 dienomis. Apklausi
nėjimo duomenimis kovo 11 aktui 
pritaria devyni iš dešimties Lietuvos 
gyventojų. Apklaustųjų rusų ir lenkų 
pritaria pusė.

Jei dabar vyktų balsavimas, 80 
procentų gyventojų balsuotų už 
nepriklausomų Lietuvų. Jų tarpe 
trečdalis lenkų ir rusų taip pat 
balsuotų už nepriklausomą Lietuvą. 
Tad pakeitus klausimą iš esamos 
padėties įvertinimo - ar pritariate 
nepriklausomybės paskelbimo aktui - 
ir kokių padėtį norėtumėte matyti - 
už ką balsuotumėte - pasikeičia ir 
nepriklausomybės rėmimo stiprumas, 

•ypač Lietuvoje gyvenančių nelietuvių 
tarpe. Moratoriumo būtinybei pritaria 
80% gyventojų. Rezultatai rodo, kad 
blokada Lietuvos gyventojų nors ir 
nepalaužė, bet visgi sukėlė įtampos ir 
visai suprantamo susirūpinimo.

Vyriausybės darbą patenkinamai ar 
gerai įvertino 49%. Parlamento darbą 
patenkinamai ar gerai įvertino 59%. 
Daugumas gyventojų dabar laiko 
svarbiausiais valstybiniais reikalais 
paieškas realių kelių nepriklausomy
bei įtvirtinti ir įgyvendinti ekonominę 
reformų. Gyventojų nuomone, di
džiausioji politinio gyvenimo proble 
ma yra politinės kultūros trūkumas.

PAVOJAI JAUNUOLIAMS
Iškilo šaukimo į sovietų armiją 

grėsmė. Yra žinoma apie įsakymus iš 

Naujus Metus
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XVI LIETUVIŲ DIENŲ PRANEŠIMAS

Bendrai sutiksime
XV| - tusias Australijos Lietuvių Dienas Melburne baigsime Naujų Metų 

baliumi, kuris įvyks Melburno parodų pavilijone (Melbourne Show Grounds) 
netoli miesto centro. Susitarus su jaunimu ir sportininkais, turėsime tik vienų 
bendrų balių.

Patalpa erdvi, talpina iki 1500 svečių. Sėdėsime prie apvalių stalų, po 10 
žmonių - kviečiame jau dabar susidaryti grupes norinčių sėdėti kartu, 
šokiams gros geras profesionalų orkestras, gausime trijų patiekalų vakarienę. 
Gėrimus galima atsinešti patiems arba pirkti baliaus bare. Turime ir specialią 
patalpą mažų vaikų saugojimui.

Bilietų kainos šį kartų negalime pranešti, nes dar vedamos įvairios derybos, 
kad galėtume kainą palikti kiek galint žemesnę. Stalų užsakymų ir kitais 
Naujų Metų baliaus reikalais prašome kreiptis į K. Lyniką, 20 Botanic Dr., 
Doncaster, Vic. 3108, arba teletonu (03) 848 5863.

ALD Informacija

Maskvos, kad sudaromos specialios 
grupės jaunuoliams pasitraukusiems iš 
tarybinės armijos gaudyti. Akcija bus 
bandoma vykdyti rugpjūčio 4-5 
dienomis, t. y. tuo metu kai yra 
redaguojamos tik iš Lietuvos gautos 
šios žinios.

Dokumentuose iš Maskvos rašoma: 
"Pareigingi ir stropūs karininkai ir 
seržantai vyks į jaunuolių gyvenamas 
vietas tikslu juos pristatyti į tas vietas 
kariuomenėje iš kurių jie pasitraukė".

Lietuvoje tam skiriama daug dėme
sio ir rugpjūčio 2 dieną per Lietuvos 
televiziją šiuo klausimu kalbėjo Vy
tautas Landsbergis ir jo pavaduotojas 
Kazimieras Motieka, primygtinai 
stengdamiesi aiškinti Lietuvos žmo
nėms, kad tie karininkai yra svetimos 
valstybės atstovai ir jie remiasi tik 
svetimos valstybės įstatymais.

Vytautas Landsbergis taip pat 
pranešė, kad rugpjūčio 7 dieną, kai 
vyks neeilinė parlamento sesija, jo 
nebus, nes jis išvyksta pasitarimams su 
išeivijos atstovais.

LIETUVOS POLICIJOS 
AKADEMIJA

Šeši šimtai Lietuvos jaunuolių, 
norinčių tapti policininkais, laiko 
stojamuosius egzaminus į Lietuvos 
Policijos akademiją. Priimta bus 500. 
Daugiausiai norinčių yra lietuvių, 
tačiau yra ir rusų, lenkų bei 
baltarusų. Pagal laikinų Policijos 
akademijos statutą, kadetai turės 
mokytis penkis metus. Viskas bus 
dėstoma valstybine lietuvių kalba. 
Policijos akademiją ruošiasi įsteigti ir 
Estijos vyriausybė.

GYVENTOJŲ PASIKEITIMAS 
LIETUVOJE

Per pirmuosius šešis šių metų 
mėnesius iš Lietuvos išvyko apie 3000 
žmonių daugiau, negu atvyko. Pagal 
Lietuvos Respublikos Statistikos biu
ro duomenis, tai pirmas toks negaty
vus balansas nuo 1954 metų, kai 
Lietuvoje dar tebebuvo vykdomos

MUSŲ BENDRUOMENES ATEITIS - Sydnėjaus Lietuvių Savaitgalio 
mokyklos mokinių dalis vienos pertraukos metu. (Žr. str. psl. Nr.4).

masinės deportacijos, šiemet į Lietu
vą atvyko apsigyventi apie 2.500 
rusų. 1.500 lietuvių ir 400 baltarusių 
Išvyko daugiausiai rusai - j Rusijos 
Federaciją. Baltarusiją ir Ukrainą. Iš 
viso apie 7.400 žmonių.

PARLAMENTO SESIJOS 
PABAIGA

Pasibaigus Lietuvos Aukščiausio
sios Tarybos sesijai paskutinę liepos 
dieną, dirbus beveik iki vidurnakčio, 
nutarta vėl rinktis rugpjūčio 7 dieną. 
Pagrindinis šio nutarimo argumentas - 
pasirengimų būsimoms deryboms 
svarstymo būtinumas, o taip pat ir kiti 
klausimai. Kaip praneša Edvinas 
Butkus, šiuo metu ant Lietuvos 
užslinko jaunuolių grobimo į kariuo
menę grėsmė. Padėtis nėra labai 
stabili.

Ir štai-pačių paskutinę sesijos dienų 
dienraštis " Respublika", kurio kryptis 
pastaruoju metu darosi visai neaiški, 
paskelbė "Kreipimąsi į Lietuvos 
įmones". Jį pasirašė apie 20 meno, 
kultūros ir mokslo žmonių. Kitą dieną 
tai persispausdino "Tiesa” su redakci
jos prierašu, kad šį "kreipimąsi" yra 
pasirašę dar daugiau asmenų.

Kreipimosi esmėje kalbama apie 
tai, kaip veikia Aukščiausioji Taryba. 
Teigiama, kad nuo pat savo pradžios, 
Aukščiausioji Taryba, būdama įstaty 
mų leidžiamoji valdžia, palaipsniui 
plečia savo galią ir per daug apriboja 
vykdomojo organo Ministrų Tarybos 
veiklą.

"Kreipimasis" sako, kad neįverti
nama viešoji nuomonė: kad "atėjo 
metas rinkti atkuriamąjį seimą ir 
patikėti jam demokratiškosios Lietu
vos pamatus".

PASIRUOŠIMAI DERYBOMS
Lietuvos Respublikos Aukščiausio

sios Tarybos pirmininkas Vytautas 
Landsbergis kalbėjo bendrame Aukš
čiausiosios Tarybos prezidiumo nuola
tinių komisijų pirmininkų ir vyriausy
bės pasitarime. Jis sakė, kad paren
giamasis darbas, ruošiantis deryboms 
su Tarybų Sąjunga, vyksta nuosekliai.

Sudaromos ekspertų grupės, rengia
mas derybų protokolas.

"svarbiausias mūsų pasiruošimas 
deryboms, sakė V. Landsbergis, "tai 
yra pasiruošimas gyventi - gyventi 
tokiomis sąlygomis, kokios yra, ar dar 
gali būti". Vytauto Landsbergio 
nuomone, turime būti pasiruošę ir 
politinei žiemai, nes reikia manyti, 
kad derybų metu - ar dėl nepriimtinų 
sąlygų joms nutrūkus - bus bandoma 
Lietuvą silpninti ir iš išorės ir iš 
vidaus. Tai bus didelis moralinis ir 
dvasinis mūsų išbandymas.

Kaip bandymų iš vidaus pavyzdį 
Vytautas Landsbergis paminėjo mėgi
nimus supriešinti Lietuvos parlamentą 
su vyriausybe. O tai politiškai būtų 
žalinga Lietuvai. Vytautas Landsber
gis taip pat pastebėjo, kad pastaruoju 
metu ypatingai padažnėjo visokių 
gandų, apkalbų, neigiamo nusiteikimo 
parlamento priimtiems įstatymams, 
dažniausiai net gerai į juos neįsigili
nus. 'lokiu bandymu Aukščiausiosios 
Tarybos pirmininkas pavadino ir tą jau 
minėtą "kreipimąsi".

ATSAKAS į "KREIPIMĄSI"
Per Lietuvos televiziją kalbėjo 

Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas 
Vytautas Landsbergis. Apie tik pasi
baigusios Aukščiausiosios Tarybos 
sesijos atliktus ir neatliktus darbus, 
apie rengimąsi deryboms su Tarybų 
Sąjunga ir atkreipė dėmesį ir į tą 
"kreipimąsi". Jis pasakė, kad prie
kaištai Aukščiausiajai Tarybai yra 
vienpusiški, tekstas taip suredaguo
tas, kad apie tą "atkuriamąjį seimą" 
yra pasakyta taip, kad neaišku ar jau 
dabar norima tą seimą rinkti, ar kada 
nors ateityje. Jis pasisakė prieš to 
"kreipimosi" prasmę, sakydamas "... 
kad nebūtume stipresni savo politinėje 
kovoje, jei atrodytumėm nepatenkinti 
savo išrinkta valdžia. O juk vienas iš 
svarbiausių dalykų pasauliui tai. kad 
Lietuvoje įvyko tikri rinkimai, kad tie 
išrinkti žmonės turi tikrus įgaliojimus. 
Teisėta parlamentinė Lietuvos val
džia yra pripažįstama pasaulyje, nors

Nukelta į 2 nusl.
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Atkelta iš t naši.

o perkūniją dar girdėsime

kreipimąsi" buvo pasirašęs
Lietuvos užsienio reikalų

vyriausybė kontaktuojama nediplo 
matiniame lygyje".

Žurnalistas Edvinas Butkus sako: 
"Trenkė mums žaibas paskutinę liepos 
dieną, 
ilgai".

Tą 
buvęs 
ministras paskutinėje Lietuvos Res
publikos vyriausybėje prieš tarybinę 
okupaciją Juozas Urbšys. Betgi vėliau 
jis savo parašą atsiėmė. Rugpjūčio 2 
dieną jis kalbėjo per Lietuvos televi 
ziją ir visa Lietuva matė, kaip jis 
kalbėjo ir argumentavo, kodėl nu
sprendė atsiimti savo parašą. Jis sakė, 
kad kai jam buvo duotas to rašto 
projektas, jis buvo kitoks, negu 
galutinėje redakcijoje.

Per televiziją taip pat kalbėjo ir 
rašytojas Justinas Marcinkevičius, 
kuris pasakė, kad nors jo parašas buvo 
22 eilėje, bet laikraštyje atspausdino, 
kaip pirmąjį. Jis pareiškė pasitraukiąs 
iš bet kokios politinės veiklos, kad jis 
nepriklauso nei savarankiškai Lietu
vos komunistų partijai, nei Sąjūdžio 
Seimui.

Per televiziją taip pat kalbėjo ir 
svarankiškos Lietuvos komunistų par 
rijos sekretorius J. Paleckis, sakyda 
mas, kad reikia tokių žmonių, kurie 
pasirašė, nors paties J. Paleckio 
parašo ten nebuvo.

šis "kreipimasis", musų vilniečio 
korespondento nuomone, kenkiantis 
būsimoms Lietuvos deryboms su 
Sovietų Sąjunga ir yra akivaizdus 
bandymas skaidyti visuomenę. Tai 
komunistų stiliaus valdžios siekimas 
skaldymo keliu.

Žiūrint iš australuos:

Žiūrint iš Australijos, saugiai ir 
sočiai gyvenant, be blokadų ar 
gaudymo kariuomenėn grėsmės, leng
va nuklysti aklavietėn, svarstant 
(vykius Lietuvoje. Visgi verta pa
svarstyti šį "kreipimąsi", šiuos sensa
cingus ėjimus. Maža abejonių, kad jie 
Lietuvai ilgainiui bus nenaudingi.

Antra vertus, nėra Ko labai stebėtis 
Lietuvos parlamente organizuotos 

1

eilės parlamentarų. Keistokas jų įį 
noras šaukti "steigiamąjį seimą", nes įį

tai netiesioginis teigimas, kad dabar
tinė Aukščiausioji Taryba nėra pilna
vertė. Tokios prielaidos privestų prie 
dvejonių net ir dėl kovo 11 - tosios 
akto. Tai būtų neigimas svarbiausios 
lietuvių tautos aspiracijos - nepri
klausomybės.

Kad kartais pas mus Australijoje 
atsiranda asmenų, kurie daro tokias 
prielaidas, galima suprasti, kaip 
politinių pasekmių nesupratimą. Bet 
Lietuvos parlamentarai, pasirašę šį 
"kreipimąsi" netiesiogiai neigia savo 
pačių mandatą. Tuo tarpu visas 
pasaulis pripažįsta, kad Lietuvos 
parlamentas rinktas demokratiškai, 
Kad jis atstovauja tautos ir visų 
Lietuvos gyventojų valiai.

Suprantama, kad Lietuvoje neKan- 
traujama dėl derybų su Maskva, ypač 
po sunkios blokados, nuo kurios 
Lietuva sunkiai nukentėjo, nors blo
kada visgi Lietuvos nepalaužė. Bet 
derybos, tai savotiškas pokerio žaidi
mas. Esant galimybei svarbu tos 

galimybės nepraleisti. Bet dar svar
biau išlaukti sau palankaus laiko. Tai 
labai komplikuotas ir sunkus uždavi
nys. visgi iki šiol Lietuva ėjo savo 
nepriklausomybėn labai išmintingai, 
nuosaikiai ir be didelių klaidų. Tuo 
žavisi visas pasaulis.

4.8.1990
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Rugpjūčio 8 dieną telefonu gauta 
žinia iš Lietuvos apie tai, kad 
rugpjūčio 6 dieną Kauno Vienybės 
aikštėje nuimtas Lenino paminklas. 
Atrodo, kad tai pirmas toks įvykis 
Lietuvoje.

Nuimtas ir Keturių komunarų 
paminklas Vytauto prospekte.

—x—
§
§

TRUMPAI 
IS VISUR

Liberijos sostinėje Monrovijoje tarp 
vyriausybės kariuomenės ir dviejų 
skirtingų sukilėlių armijų vyksta 
gatvių kovos. Vienos iš sukilėlių 
frakcijos vadui įsakius areštuoti visus 
užsieniečius, JAV prezidentas George 
Bush įsakė karinio jūrų laivyno 
daliniams išsilaipinti Monrovijoje ir 
evakuoti Amerikos piliečius bei nuo 
užpuolimų ginti JAV ambasadą.

§

Armėnijoje apie 100 žmonių užpuo-- 
lė KGB būstinę Ararato mieste. 
Užpuolimo metu užmuštas aukštas 
saugumo valdininkas, pagrobti ginklai 
ir slapti dokumentai.

§
§
§

Papua Naujosios Gvinėjos užsienio 
reikalų ministras M. Somare pasirašė 
susitarimą su Bougainville sukilėlių 
delegacija. Tai pirmas žingsnis spren
džiant ginčą tarp vyriausybės ir 
separatistų.

Nutraukta Bougainville salos blo
kada. Derybos vyko neutralioje vieto
je Naujosios Zelandijos karo laive 
"Endeavour".

Ukrainos parlamentas priėmė nuta
rimą uždaryti černobilio atominę 
jėgainę ir kreiptis į Sovietų Sąjungą 
reikalaujant palaipsniui uždaryti kitas 
15 atominių jėgainių veikiančių 
Ukrainos teritorijoje.

iį Pakistano prezidentas staiga atlei- 
įį do ministrę pirmininkę Benazif Bhu- 
§ tto. apkaltinęs jos vyriausybę korup

cija ir nesugebėjimu palaikyti tvarką 
krašte. Laikina vyriausybės galva 
paskirtas opozicijos lyderis. Nauji 
rinkimai paskelbti spalio 24 dienai ir 
krašte (vestas ypatingas stovis.

Rugpjūčio 2 dieną didelės Irako 
karinės pajėgos užpuolė Kuveito 
emiratą ir po kautynių užėmė jį. 
Kautynių metu žuvo emiro brolis 
šeichas Fahd el - Sabah. Emiras spėjo 
pabėgti į Saudi Arabiją.

Irako karinės pajėgos koncentruo
jasi prie Saudi Arabijos pasienio ir 

bijoma, kad jos judės link jungtinių 
Arabų Emiratų.

užimtame Kuveite frakas pastatė 
marionetinę vyriausybę, kuri Vakarų 
šalims grąso pritaikysianti sankcijas 
Kuveite gyvenantiems užsieniečiams, 
jeigu Vakarai ginklu bandytų atstaty
ti Kuveito nepriklausomybę.

Persų (lankoje koncentruojasi JAV 
karo laivai.

Australija prisidėjo prie beveik visų 
didžiųjų pasaulio valstybių Irakui 
pareikštų protestų bei ekonominių 
sankcijų.

Po penkias dienas trukusių derybų, 
Trinidado Tobago sukilėliai besąly
giškai pasidavė vyriausybės pajėgoms 
ir paleido visus įkaitus, jų tarpe 
sumuštą ir du kartus peršautą 
valstybės prezidentą. Sukilimo metu 
žuvo apie 30 žmonių, išplėštos visos 
parduotuvės sostinės centre.

*
Rugpjūčio 1 dieną Estijos ministras 

pirmininkas Edgar Savisaar pasirašė 
susitarimą su Maskva, pagal kurį 
Estijos vidaus reikalų ministerija 
pereina Estijos respublikos kontrolė!!.

Ukrainos parlamentas priėmė rezo
liucijų. reikalaujančią, kad Sovietų 
Sąjungos krašto apsaugos ministerija 
iki spalio mėnesio 1 dienos atšauktų 
visus ukrainiečių kilmės karius iš 
Kirgizijos, Azerbaidžano, Armėnijos 
ir kitų etninių neramumų židinių.

Rugpjūčio 7 dieną staiga atsistaty
dino Viktorijos premjeras John Cain. 
Jis skundėsi savo darbiečių nelojalumu 
ir tarpusavio rietenomis.

Tą pačią dieną dėl sunkios ligos iš 
einamų pareigų pasitraukė populiarus 
ir mėgiamas N.S.W. valstijos guberna
torius admirolas David Martin.

Afrikos Tautinis kongresas pirmą 
kartą oficialiai pažadėjo nebevartoti 
smurto kovoje prieš apartheido politi
ką Pietų Afrikoje.

opozicijos nėra. Australijoje mes 
pripratę, kad opozicija įrodinėtų 
vyriausybės klaidingumą, gi valdžią 
turinčioji partija įrodinėtų vyriau
sybės privalumus. Vėl gi, kai partijos, 
kaip pavyzdžiui darbiečiai, yra pla
čios apimties ir susideda iš įvairių 
frakcijų, tarpt'rakciniai ginčai būna 
netgi aštresni negu nesutarimai tarp 
skirtingų partijų.

iš viso tas "kreipimasis" būtų 
menkavertis, jei nebūtų pasirašytas

"Mūsų Pastogėje" paskaitęs, kad 
Kardinolas Clancy visose Australijos 
bažnyčiose paskelbė maldos dieną už 
Lietuvą, paskambinau Gold Coast 
parapijos klebonui pasitikslinti.

Klebonas išaiškino, kad Kardinolas 
turi bažnytinę teisę paskelbti tokią 
maldos dieną tik N.S.W. parapijose. 
Norintieji, ir kitur gyvenantieji lietu
viai, šiuo reikalu turėtų rašyti 
prašymus savo Arkivyskupams.

V. Bakaitis

Musų Pastogė" Nr.32 1990.8.16. pusi. 21
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AUSTRALIJOS LIETUVIŲ FONDAS
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Pranešame, kad šių metų rugpjūčio 
mėnesio 26 dieną (sekmadienį), 2 vai. po 
pietų Melbourne Lietuvių namuose, 
Bendruomenės kambaryje įvyks Australi 
jos Lietuvių Fondo narių metinis 
susirinkimas. Susirinkimo darbotvarkėje:

1. Narių registracija.
2. Metinio susirinkimo atidarymas.
3. Mirusių narių pagerbimas.
4. Mandatų komisijos patvirtinimas.
5. 1989 metų susirinkimo protokolo skaitymas.
6. Pranešimai: pirmininko, iždininko, revizijos komisijos ir revizoriaus.
7. Diskusijos dėl padarytų pranešimų.
8. Apyskaitos tvirtinimas.
9. Valdybos rinkimai (renkami 3 nariai).

Ui. Revizoriaus ir revizijos komisijos patvirtinimas.
11. Klausimai ir sumanymai.
12. Metinio susirinkimo uždarymas.
Australijos Lietuvių fondo nariai, negalintys dalyvauti susirinkime, 

prašomi įgalioti kitą Fondo narį. Fondo narys turi teisę pasiūlyti kandidatą į 
valdybą. Siūlymo raštas sekretorių turi pasiekti iki rugpjūčio 15 dienos.

J. Meiliūnas 
Australijos Lietuvių Fondo 

sekretorius
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REPORTAŽAI IS AMERIKOS
Jurgis Janušaitiš ANTANAS GASIONAS

Ą VEIKIA LIETUVIAI 
AMERIKOJE VASARĄ?

Praūžė aktyvios kultūrinės, visuo
meninės, politinės veiklos sezonas - 
ruduo, žiema ir pavasaris. Stebint 
Amerikos lietuvių gyvenimą, plačią 
veiklą, susidarė įspūdis, kad lietuviš
koji išeivija įvairiose gyvenimo srityse 
dar vis rodo didelį gyvastingumą. Juda 
Lietuvių Bendruomenės žmonės, ap- 
imdaini plačią išeivijos veiklą, kaip 
lituanistinis švietimas, kultūrinis, vi
suomeninis ir politinis gyvenimas. 
Tokios plačios veiklos baruose, be 
abejonės, ant "liepto kartais sustinka 
du ožiukai". Kartais imama nebesu-

vykdomas ir dabar. Ačiū Dievui, 
naujuose tėvynei padėti projektuose 
susitelkia lietuviškasis jaunimas, iki 
viduriniosios kartos imtinai. Akade
mikai, išsimokslinę, tėvynės nepamir
šę. Gražu žiūrėti, kaip jie dirba 
įvairiuose informacijų centruose, pa
galbos Lietuvai fonduose, ruošiant 
demonstracijas, atakuodami valdžios 
žmones dėl Lietuvos labo.

Šalia šio didelio judėjimo, vasarą 
pasukama ir į pramogas. Taigi Čikagos 
renginių kalendoriuje nuo liepos iki 
spalio pradžios sužymėjau tokius 
renginius: įvairios organizacijos, sam
būriai, salėse ar gamtoje, suruoš net

LI TEK ATURI NI O E* A EI KI M O

(Neskelbti eilėraščiai)

Toks geras, toks švelnus, o mano Viešpatie, 
Toks geras Tu.
Nakties didybėje didingai susimąstęs 
pakviesk mane kartu...

Man lūpose malda numiršta 
ir briliantais sužiba blakstienos. 
O, Viešpatie, kodėl tik ilgesį 
Diktuoja Tavo dienos?..

"Mūsų
Ruošia

Pastogės" bendradarbiui žurnalistui J. Janušaičiui atostogų nėra... 
reportažą "Mūsų Pastogei".

Einu, keliuos, puolu, kovoju 
ir trokštu aš šventos Aukos vardan 
- Girdžiu tik Tavo žodžių aidą 
"Akmuo nelies šioj žemėje akmens".

Vitražuos
Tai Tavo

žaidžia 
veidas,

saulės spindulėlis, 
Viešpatie, tai Tu.

Aš viena
Mes eisime ir būsime kartu.

težinau ir viena tekartoju:

sltarti, ypatingai dėl politinės veiklos. 
Eilinis žmogus savo aukomis kasdien 
remiąs lietuvišką veiklą, dažnai ima 
nerimauti dėl mūsų bendrinių veiks
nių ožiavimosi, nesutarimo dideliuose 
bendruose reikaluose tėvynės labui. 
Sako, kad steigiant pagalbos Lietuvai 
fondus, renkant aukas bandoma net 
lenktyniauti tarpusavyje. 0 kai eilinis 
žmogus žvelgia į įvykius tėvynėje, kai 
iš prisikeliančios laisvam gyvenimui 
tautos girdi pagalbos šauksmą, ima 
galvoti: "Ko gi mums čia, vyrai, 
trūksta? Garbės...? Pirmumo...?" At
rodo visi esame geros valios žmonės, 
atrodo kartais vieni į kitus kreipiamės 
broliais, o kai vyksta kova tėvynėje, 
mes imame savintis jų žygdarbius.

Negerai, negerai, mieli tėvynainiai. 
0 jūs mūsų vadovaujančios galvos 
suremkite broliškai pečius vienam 
tikslui - padėti Lietuvai dabar.

tad, sakau, kad lietuviškoji veikla 
dar labai gyva. Tik dabar, kai iš 
tėvynės mus pasiekia didelės meninės 
bangos, politiniai veikėjai smarkiai 
pučia mūsų link, nepasimeskime, o 
sutartinai planuokime ateities veiklą. 
Ji dar ilgai bus reikalinga mūsų 
tėvynei ir tėvynainiams mūsų visų 
gimtoje žemėje.

Po tokių apmąstymų, sparčiai 
žygiuoja ir gražioji vasara. Po 
aktyvios ir plačios veiklos, supranta
ma, reikia atsikvėpti, keletą savaičių 
praleisti nerūpestingai, paatostogau
ti, papramogauti.

Kas mėnesį dienraštis "Draugas" 
skelbia renginių Čikagoje kalendorių. 
0 panašių renginių, be abejonės, turi 
kiekvienas didesnis lietuvių telkinys. 
Kartą manau sau, pasižvalgysiu 
kokiomis nuotaikomis gyvena mūsų 
lietuvių sostinė Čikaga. Ką vasaros 
metu veikia veikėjai, organizacijos. 
Regis, kad organizacijų vadovai, 
valdybos ne atostogauja. Žiūrėk, tai 
koks planas, tai koks projektas

§ 
S 

keturiolika gegužinių. Per tą laiką i 
ivvke katnvinlika ' &imb> nnknilii

Ar leista man matyti saulės žaismą lapuose?
Ar leista palytėti mylimosios ranką?..
Jinai nudažė rudeniu lapus.
Jurginą augantį po kryžium -
Nuskynė ji.
Aš nematau auksinės saulės lapuose,
Nes jos ranka
šalta,
Bežadė
Mylinti ranka
Užspaudžia man akis.

įvyks keturiolika ' šaunių pokylių 
salėse, kuriuos taip pat ruošia 
organizacijos. Kitos organizacijos 
pasišovę sulėkti į savus suvažiavimus 
savo veiklos apsvarstymui, ateities 
planų nustatymui. Bus ir pora 
festivalių gatvėse. Suvažiavimų - 
septyni. Kadangi vasara tik baigsis, 
tai koncertų iki spalio mėnesio pagal 
dabartinius planus bus tik trys.

Iš tokios statistikos matosi, kad 
vasarą daugiau bus linkstama į 
pramogini gyvenimą. Gegužinės daž
niausiai vyksta gražioje gamtoje, čia 
nestokojama svečių, gero valgio, 
gėrimų ir geros nuotaikos. Gegužinė - 
pramoginė lietuvių gyvenimo dalis. Ji 
prasminga tuo, kad jos metu susibu
riamą laisvam pabendravimui, pasida
linimui mintimis, pokalbiams, lietuviš
kos veiklos įvertinimui, b taip pat ir 
jos planavimui ateičiai.

Pokyliai jau kitos nuotaikos rengi
niai. čia renkamasi puošniai pasidabi
nus, rengiamos geros meninės progra 
mos, ruošiama gera vakarienė. Visų 
tikslai kilnūs. Tai, dažniausiai, proga 
lėšų telkimui, iškilių asmenų pagerbi
mui, istorinių ar visuomenės veikėjų 
sukakčių paminėjimui. Žodžiu poky
liai graži tradicija, kilniems tikslams, 
gražiam pabendravimui labai reikalin
ga kultūrinio gyvenimo apraiška.

Koncertų sezonas daugiau praside
da vėlyvą rudenį ir tęsiasi žiemos 
mėnesiais. Atrodo, kad ateinantį 
sezoną mūsų scenose vyraus atlikėjai 
iš tėvynės. Jų nuostabiai apstu buvo ir 
praėjusį, taigi manome jog toji srovė 
tekės ir sekantį. Tik mūsų kultūrinin
kams vertėtų gerai pagalvoti, o kaip 
su vietinėmis meninėmis jėgomis? Ar 
ne laikas lietuvių telkiniuose suteikti 
progą pasirodyti tautinių šokių ir 
meno ansambliams, mūsų meninin
kams, jauniems talentams. Tai visos jų

Nukelta į 4 psl.

Kai krintantys lapai
Geltonam parko smėlyje paskęsta, 
Geltonas smėlis darosi surikus: 
Nuo 
Nuo 
Kad 
Kad
Alkanas gatvės šunytis 
Ramina šermenų rauda.

lapų širdgėlos, 
grasančio žinojimo, 
yra kapai, 
vėjas -

§
§
i
§

Kai paukščio klyksmas
Krūtinėn atneša mėlyną šaltį
Einu naktin.
Pažadinti užkeiktą varpą noriu -
Atspėti mįslę,
Surinkti gintarą,
Geltoną gintarą pabirusį Vandenės plaukuose
Ir sesę liūdinčią isgriautoj seklyčioje paguosti.
Einu ;naktin.
Nežinomo man paukščio klyksmas rodo kelią, 
ir uždaras duris.
į neviltį..<

Atleisk už mano nuodėmes man, Dieve, 
Atleisk kaip latrui Tu atleidai.
Aš nevertas sava malda Tave pagarbinti
Ir pažiūrėt į Tavo Dieviškąjį Veidą.

Atleisk Vienatini Sūnau didingo Tėvo.
Tu panorėk ir aš apleisiu savo kapą.
Lyg kūdikis Tavan šešėlin stosiu.
Lyg kūdikis pradėsiu naują maldos lapą.

Atleisk už mano nuodėmes man, Dieve,
Ir savo prakaltu nuplauk manos sielos žaizdas.
Numirk Tu už mane, kaip numirei už daugelį
Ir paaukok nors vieną žodį Darže Alyvų gimusios maldos.

Atleisk už mano nuodėmes man, Dieve, 
Atleisk - visiems juk Tu atleidai.
Atleisk, kad vilti vėl nešiočiau širdyje 
Regėti Tavo Dieviškąjį Veidą.
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SVARBIOS SUKAKTYS
J. Rūbas

Liepos menesio viduryje susitelke 
net Keturios Lietuvos istorijai svar
bios datos, kurias reikėtų bent 
trumpai prisiminti, šių metų liepos 
dvyliktą sukako septyniasdešimt metų 
nuo Lietuvos Rusijos taikos sutar
ties pasirašymo; liepos tryliktą suėjo 
.700 trisdešimt metą nuo Durbės 

mūšio tarp lietuvių ir kalavijuočių; 
liepos penkioliktoji buvo penki šimtai 
astuoniasdeslmtosios Žalgirio mūšio 
metinės; o liepos septynioliktų, pries 
penkiasdešimt septynis metus, Soldino 
miške nukritus "Lituanicai", nete
kome Atlantą nugalėjusių rntisų 
lakūnų Stepono Dariaus ir Stasio 
Girėno.

Vaizdas iš atkurtojo Vytauto Didžiojo paminklo atidengimo iškilmių Kaune.

LIETUVOS - KUSiJOS 
SUTARTIS 1920 METAI

Tūkstantis devyni šimtai dvide
šimtų metų liepos dvyliktoji, kai buvo 
pasirašyta taikos sutartis su Tarybų 
Rusija, po 191a metų vasario šešiolik 
tosios yra viena iš reikšmingiausių 
datų Lietuvos istorijoje. Lietuva tuo 
metu dar tebesigynė nuo įvairių 
įsiveržėlių, tik viena šalis. - Vokieti
ja, su rezervais pripažino ją kaip 
nepriklausomą valstybę, kraštas buvo 
karo nuniokotas, iždas beveik tuščias. 
Todėl Lietuvai ypatingai svarbus buvo 
Tarybinės Rusijos - Caro imperijos 
paveldėtojos - oficialus pripažinimas, 
kad Lietuva dabar yra atskira, 
suvereni valstybė su sostine Vilniumi 
ir. kad Tarybų Rusija visam laikui 
atsisako bet kokių pretenzijų į 
Lietuvos teritoriją ir suverenumą. 
Lietuvos vyriausybė taip pat išsižadė
jo 3 milijonų aukso rublių (15 milijonų 
litų) karo atlyginimo. Po šios sutarties 
pasirašymo greitai sekė ir kitų 
Europos šalių diplomatinis Lietuvos 
nepriklausomybės pripažinimas. Tai, 
kad ši sutartis po dvidešimt metų buvo 
Stalino sulaužyta, nepanaikina jos 
galios, nes ji niekuomet nebuvo 
atšaukta ar panaikinta, ir dabar, 
ruošiantis deryboms su Kremliumi dėl 
Lietuvos nepriklauromybės atstaty
mo, 1920 metų Lietuvos - Rusijos 
sutartis, tikriausiai, bus panaudota, 
kaip Lietuvos išeinamoji pozicija. 
Galime būti tikri, kad Lietuvos 
derybų delegacija neleis Kremliaus 
atstovams pamiršti šios sutarties 
egzistavimo. Juolab, kad ji buvo 
pasirašyta paties Tarybų Sąjungos 
įkūrėjo v. i. Lenino.

J VISI Į AUSTRALIJOS LIETUVIŲ 
DIENAS MELBURNE
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DURBĖS MŪŠIS
Pasistatęs tvirtas Klaipėdos ir 

Jurbarko pilis, 1259 metais Livonijos 
kalavijuočių ordinas naudojo jas kaip 
bazes kolonizuoti Mindaugo jam 
atiduotą Žemaitiją, žemaičiai nepri
pažino ordino valdžios ir vedė 
nuolatinį karą prieš vokiečius, staty
dami savo pilis, dažnai nusiaubdami 
ordino seniai valdomas žemes. 1260 
melų vasarą Livonijos ordino kariuo
menė, pasikvietusi į talką kryžiuočių 
iš Prūsijos, pradėjo didelį žygį į 
Žemaitiją, kurio tikslas buvo sugriauti 
Karšuvos pilį ir įsitvirtinti vakarų 
Žemaitijoje. Bet vietoj to, kad ginti 
Karšuvos pilį, žemaičių kariuomenė 

patraukė į šiaurę. į ordino valdomą 
Kuršą. Tai sužinoję, kalavijuočiai 
pakeitė savo planus ir nuskubėjo 
įkandin, ginti savo žemių. Liepos 
tryliktą dieną abi kariuomenės susidū
rė prie Durbės ežero, apie dvidešimt 
kilometrų į rytus nuo Liepojos, čia 
žemaičiai sutriuškino daug galingesnį 
priešą ir ilgam laikui sutrukdė 
vokiečių veržimąsi į Lietuvą. Mūšyje 
žuvo visa ordino vadovybė su Livoni
jos magistru ir Prūsijos maršalka, ir 
beveik visi ordino riteriai. Po mūšio 
tuoj sukilo ordino pavergtos gentys: 
kuršiai, latgaliai ir prūsai. Ypač 
išsiplėtė sukilimas Prūsijoje, kur buvo 
sunaikinta dauguma kryžiuočių pilių 
ir išžudytos jų įgulos, čia buvo proga 
visai išvaryti vokiečius iš baltų 
žemių. Tačiau baltų gentims trūko 
vienybės, o Lietuvos karalius Mindau
gas tuo metu buvo užsiėmęs rytinių 
Lietuvos žemių konsolidavimu. Bet. 
Durbės mūšis vis tiek bent dvidešim
čiai metų sustabdė vokiečių spaudimą 
ir padėjo sustiprėti Mindaugo sukurtai 
valstybei.

ŽALGiRiO MŪŠIS
Apie Žalgirio mūšį, įvykusį 141ū 

metais liepos 15 dieną, yra daug 
rašyta ir kalbėta, todėl nėra tikslo 
plačiai apie jį čia pasakoti. Lietuvių ir 
lenkų jungtinė kariuomenė, vadovau
jama pusbrolių Vytauto ir Jogailos, 
kryžiubčių žemėje, tarp Tannenbergo 
ir Griunvaldo, visiškai sutriuškino 
kryžiuočių, jų svečių ir samdinių 
kariuomenę. Pagal to laiko mastelį tai 
buvo didelis mūšis, kuriame dalyvavo 
bent trisdešimt tūkstančių karių. 
Nors ir šis laimėjimas nebuvo pilnai 
išnaudotas užimant kryžiuočių ordino 

sostinę Marienburgą, jis sudavė didelį 
smūgį ordinui, nuo kurio jau nebeatsi
gavo ir nustojo būti grėsme Lietuvai, 
šitas didysis mušis sustabdė germanų 
veržimąsi į rytus net penkiems 
Šimtams metų ir užtikrino lietuvių 
tautos išlikimą.

DARIAUS lit GIRĖNO 
ŽYGIS

Kapiiono Stepono Dariaus ir lakūno 
Stasio Girėno vairuojama "Lituanica" 
1933 metais liepos 15 dieną pakilo iš 
Niujorko aerodromo istoriniam skry
džiui į Lietuvą, perskridusi Atlanto 
vandenyną ir be nusileidimo nuskridusi 
apie 6 4uu kilometrų, naktį iš liepos 
šešioliktosios į septynioliktą "Litua
nica'' nukrito Delcigo miške, netoli 
Soldino miestelio Vokietijoje. Abu 
lakūnai žuvo, iki jų tikslo, Lietuvos 
laikinosios sostinės Kauno bebuvo 
likę tik 650 kilometrų. Nors Lietuvos 
vyriausybės sudaryta techninių eks
pertų komisija realiausia avarijos 
priežastimi nustatė nelygų motoro 
darbą, kuris vertė ieškoti vietos 
nusileisti ir pilotų nuovargį, viso 
pasaulio spaudoje prasidėjo intensyvi 
spekuliacija apie tikrąsias "Lituani- 
cos" avarijos priežastis. Tos spekulia
cijos atgarsiai tebeiškyla Lietuvos ir 
išeivijos spaudoje net iki šių dienų.

Heroiškas Dariaus ir Girėno žygis, 
nors jis ir baigėsi tragedija, išgarsino 
Lietuvos vardą visame pasaulyje, 
sustiprino lietuvių tautinę sąmonę ir 
paskatino Lietuvos jaunimą naujiems 
žygiams. Todėl mes Darių ir Girėną 
visuomet prisimename su pasidiziavi- 
mu ir padėka už jų kilnią auką 
Lietuvai.

SUKAKČIŲ PAMiNĖJiMAS
Visos šios sutartys buvo paminėtos 

Lietuvoje (Lenkijoje bei Latvijoje). 
Lietuvos - Rusijos taikos sutartis 
paminėta iškilmingu Lietuvos Aukš
čiausiosios Tarybos posėdžių, liepos 
dvyliktą dieną, kuriame dalyvavo 
beveik visi vyriausybės nariai ir visa 
eilė tarybų deputatų iš Rusijos 
Federacijos ir kitų Tarybų Sąjungos 
respublikų. Rusijos F ederacijos Aukš
čiausiosios Tarybos pirmininkas B. 
Jelcinas atsiuntė savo pavaduotoją ir 
asmeniškus sveikinimus Lietuvai, o 
taip pat pasiūlė abišales politinio, 
prekybinio ir kultūrinio bendradarbia
vimo sutartis tarp Lietuvos Respubli
kos ir Rusijos Federacijos, remiantis

SYDNEJAUS SAVAITGALIO MOKYKLA
Musų savaitgalio mokyklos esamo

mis sąlygomis daro ne tik gerą, bet ir 
labai gerą darbą, savaitgalio lietuvių 
mokyklos mūsų pačių jauniausiųjų 
kartą šiame krašte išlaiko lietuviais, 
moko lietuvių kalbos. Deja, savaitga
lio mokykla neretai esti "pamestinu
kų" vaidmenyje. Apie jas mažiau 
rašoma, skelbiama. Dar ne visada 
jaunieji tėvai reikiamai supranta šią 
didelę savaitgalio mokyklų reikšmę, 
jų reikalingumą, tai, kad jų pagalba 
mūsų mažieji išaugs susipratusiais 
lietuviais. Greičiausiai todėl, dažnai 
sakoma, kad mažylius atvežti mokyk
lon vis "pritrūksta laiko”.

Sydnėjaus savaitgalio mokykla, gy
vuojanti jau bene keturiasdešimt 
metų, anksčiau džiaugėsi keturiomis 
ar penkiomis dešimtimis ją lankančių 
vaikučių, šiandien ją lanko tik 
penkiolika mokinių.

Mokyklai nepaprastai pasišventu
siai vadovauja mokytoja Ona Maksvy 
tienė. Jai talkina Lilė Gaidžionienė, 
Nijolė Stašionienė, Darius Gečiauskas 
ir kt.Mokinių amžius savaitgalio mokyk
loje siekia nuo trijų iki keturiolikos 
metų. Mokoma lietuvių kalbos, dainų, 
tautinių šokių bei žaidimų, supažindi

šį straipsnį musų bendradarbis J. 
Kubas atsiuntė anksčiau, tačiau 
dėl per paskutines dvi savaites 
gautos korespondencijos gausumo, 
neturėta vietos jos spausdinimui. 
Straipsnis savo aktualumo nėra 
praradęs ir dabar, todėl siūlome 
skaitytojų dėmesiui, o autorių už 
vėlavimą atsiprašome.

Red.

savarankiškumo ir geros kaiminystės 
principais.

septynių šimtų trisdešimt metų 
Durbės mūšio sukaktis buvo paminėta 
Latvijoje, prie Durbės ežero. Ten 
liepos tryliktą dienų, į buvusio mūšio 
vietą, su tautinėmis vėliavomis susi
rinko būrys Žmonių iš Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos. Istorinėje vietoje 
buvo pastatytas palangiškio tautodai
lininko Alberto Žulkaus paminklinis 
ąžuolinis krikštas, o estų ir latvių 
liaudies meistrai šiai kovai pažymėti 
sukūrė stogastulpį ir akmeninį pa
minklų.

Žalgirio mūšio sukaktis buvo pami
nėta Lietuvoje ir Lenkijoje, kurios 
teritorijoje mūšio vieta dabar yra. 
Lietuvoje pagrindinis minėjimas įvyko 
Kaune, čia. Laisvės alėjoje atideng
tas neseniai atstatytas paminklas 
Vytautui Didziąjam, Žalgirio mūšio 
nugalėtojui. Pokario metu bolševikų 
nugriautas paminklas atstatytas vi
suomenės iniciatyva ir jos lėšomis, 
iškilmingas minėjimas prasidėjo Vy 
tauto Didžiojo bažnyčioje mišiomis už 
karvedį Vytautą ir mūšyje žuvusius 
lietuvių karius. Atidengtą paminklą 
pašventino Vytauto Didžiojo bažny
čios klebonas kunigas Ričardas Miku
tavičius. Minėjime kalbėjo ministrė 
pirmininkė K. Prunskienė ir kiti 
valdžios atstovai, iškilmėse dalyvavo 
taip.vadinamas "Vytautų pulkas" - 
maždaug 1 U00 Vytautų gimusių 1930 
metais.

Dariui ir Girėnui paminėti skirtas 
renginys šiais metais įvyko Lenkijoje, 
Soldino vietovėje. Lietuvos pasiunti
niai padėjo vainiką ir gėlių prie 
Atlanto nugalėtojams pastatyto pa
minklo Soldino miške. Vilniaus ir 
Kauno aviacijos klubų nariai netoli 
paminklo pastatė klėtelę, kurioje 
įkurtas memorialinis Stepono Dariaus 
ir Stasio Girėno muziejus.

nama su Lietuva. Reikia pripažinti, 
jog neretai mokyklon atėję mažieji 
net nežino ką reiškia žodis "Lietu
va"...

Mokyklai ir jos darbuotojams linki
me viso geriausio!.. Tikime, kad 
ateityje jos veikla vėl sužydės! g g

R EPO RTAŽ AI . . , 
Atkelta iš 3 psl.
viltys. Priešingai mūsų ansambliai gali 
susirgti nepageidaujama liga - abejin
gumu: "Tuomet nėra tikslo dirbti".

Suvažiavimus ruošia organizacijos. 
Studijų Dienos Dainavoje - Fronto 
Bičiulių tradicija. O jų dienos būna 
geros. Fronto Bičiuliai turi daug gerų 
ir energingų kultūrininkų, visuome- 
ninkų. profesionalų, kuriems rūpi taip 
pat ir politika. Jų ruošiamose dienose 
savo vietą atranda ir kultūrinio 
gyvenimo apraiškos. Santaros - švie
sos suvažiavimai labor Parmoję 
visada pasižymi minčių, svarstymų 
gilumu, nes ir jų gretose yra sumanių 
darbininkų. Tai maždaug taip atrodo 
lietuvių gyvenimas sostinėje Čikago
je. O po pramogų ir poilsio, vėl ateis 
nasaus darbo laikas.
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BLOKADOS Mill
Biosados laikotarpyje apie du 

mėnesius praleidęs Lietuvoje, Sydnė- 
jun neseniai grįžo prof. Vytautas 
Donieia, kuris maloniai sutiko savo 
įspūdžiais ir mintimis pasidalinti su 
"Musų Pastogės" skaitytojais.

'K

"M.P.": Lietuvoje buvote dabar ir 
lygiai pries metus. Yra akivaizdžių 
skirtumų?

V. Donieia: Galbūt reikšmingiau
sias įspūdis būtų tai, kad Lietuvoje 
dingo baimė. Dar pernai, sakysim po 
milijoninės Baltijos Kelio demonstra
cijos, Kremlius grasino, kad pabaltie- 
čiai rizikuoja savo "gyvastingumu". 
Lietuvoje tada dar gana dažnai buvo 
girdima mintis, jog vieną dieną 
Maskva visgi gali "paleisti tankus", ar 
kad gaii prasidėti naujų represijų 
banga, šiais metais tokių minčių
nebesigirdėjo, nes pačios sovietų 
sąjungos problemos bei vidinis irimas 
jau pasiekė tokį lygį, kad represijos 
mažai įtikėtinos - nebent įvykių 
stagnatorių perversmas, kurio gali
mybė visai nežymi. Dries keletą 
mėnesių Lietuvoje vykęs jėgos naudo
jimas (pav. parašiutininkų panaudoji
mas) buvo brutalus, tačiau turėjo tik 
lokalinius tikslus, kaip jaunuolių 
suėmimas, pastatų užėmimas. Aukš
čiausias "bausmės" laipsnis buvo 
ekonominė blokada.

Apie blokados pasekmes 
turime visokių pranešimų. Ar galima 
susidaryti bendrą vaizdą?

V. Donieia: Pagrindiniu blokados 
smūgiu Lietuvoje buvo netrukus 
pasireiškusi benzino ir dujų stoka. Kai 
Lietuvon atvykau gegužės mėnesio 
pabaigoje, privačių mašinų gatvėmis 
važinėjo tik viena kita. Nemažai butų 
ar namų beveik visai neturėjo karšto 
vandens, žmonėms tai buvo didelis 
asmeninis nepatogumas. Bet jau po 3 - 
4 savaičių mašinų judėjimas ryškiai 
didėjo. Lietuviai benziną atsigaben
davo iš Baltarusijos, Latvijos, net 
Ukrainos. Atrodo, kad retkarčiais 
benziną pardavinėjo ir kareiviai.

Blokados metu šitaip Lietuvoje būdavo laukiama atvežant laikraščių.
(Nuotraukos prof. V. Doriielos)

kadangi disciplinos stoka įsimetusi ir į 
armiją. Žinoma ir su tokiais priedais 
benzino pilnai neužteko nei priva
čioms automašinoms, nei valstybinio 
transporto tinklui. Bet, nors buvo 
keblumų, panikos ar beviltiškumo 
nebuvo. Tarp kitko, benzino buvo 
galima gauti iš spekuliantinių šaltinių 
už, sakysim, trigubą kainą.- Blokados 
metu buvo sustabdyta keliolika svar
bių fabrikų bei įmonių, o darbinin
kams duotos metinės ar šiaip apmoka
mos atostogos. Pradėjo trūkti popie
riaus, butelių, teko išduoti talonus

cukrui, kruopoms, degtinei ir kt. 
Tačiau nuo bedarbės, kurios visgi 
buvo bijota, stipriau nenukentėta. Gal 
ji būtų atsiradusi vėliau, bet vasaros 
metu ne vienas liko patenkintas 
netikėtomis atostogomis. Šešių mili
jonų rublių blokados fondas beveik 
nebuvo panaudotas. Tarp kitko, blo
kadai pasibaigus ir fabrikų aarbui dar 
nesunormaiėjus, įdomu buvo statisti
kos duomenyse skaityti, kad siūlomų 
darbo vietų skaičius buvo didesnis 
negu darbo ieškančių asmenų. Tai. 
daug sakanti žinia.

"M.P.":' Bet blokada turėjo įtakos 
sutikimui eventualiai paskelbti mora
toriumą?

V. Donieia: Taip. Dujų, žaliavų ir 
ypatingai benzino stoka apsunkino 
kasdieninę gyventojų buitį ir atsiliepė 
gamybiniam produktyvumui. Be to, 
buvo kitokių trukdymų (pvz. pagal
centro potvarkius, Baltarusijoje gele
žinkeliečiai stabdydavo Lietuvai skir
tus prekinius vagonus), o mes užsienio 
lietuviai patys patyrėme vizų draudi
mą. Vadinasi, blokadai tebesitęsiant, 
Lietuvos vyriausybė turėjo imtis 
kokių nors priemonių. Tai ekonominis 
aspektas. Kiti aspektai - politinis, 
būtent susidariusi politinė kaktomuša: 
Lietuva pasiskelbė nepriklausoma, bet 
Maskva ją tebelaiko sovietų Sąjungos 
dalimi. Netiesioginį spaudimą, kaip 
žinome, pasiūlymų keliu darė Pran
cūzija ir Vokietija. Moratoriumas 
buvo lietuvių nuolaida, siekiant pra
dėti derybas, o diplomatinių nuolaidų 
padarė ir Maskva. Tačiau tuoj pat 
būtina pastebėti, kad pagal lietuviš
kąją interpretaciją, moratoriumas 
nėra nepriklausomybės atstatymo at
šaukimas; jis tik derybų laikotarpiui 
Sustabdo iš nepriklausomybės atstaty
mo sekančius veiksmus. Taip pat 
reikia pabrėžti, kad daug lietuvių, gal 
net didesnė dalis į moratoriumo 
pasiūlymą žiūrėjo abejingai, su įtaru
mu. Su eventualiu moratoriumu buvo 
susitaikyta kaip su neišvengiama 
būtinybe, nors ir dabar atsiliepimų 
skalė dar tebėra plati. Manau, kad dėl 

moratoriumo dar gali užvirti ginčai, 
jei Lietuvos derybos su Maskva nebus 
vaisingos.

"M.P.": Kokia Lietuvos ir Maskvos 
derybų ateitis?

V. Donieia: Beveik tikras dalykas, 
kad derybos bus sunkios. Maskva 
turbūt, neskubės. Pasiūlymų formula11 
vimas turbūt bus paliktas Lietuvai, o 
Maskva su ja neretai nesutiks. Tai 
klasikinis vilkinimo metodas. Kremlius 
su Vakarų pagalba tikisi pagerinti 
sovietų Sąjungos padėtį, matant kaip 
vakarų Vokietija ir dalinai JAV nori 

išgelbėti Sovietų Sąjungą nuo artė
jančio ekonominio kracho, ar bent 
vaaovaujančioje vietoje išlaikyti patį 
M. Gorbačiovų. Lietuvai tai į nenau
dą, kadangi ekonominė Vakarų para
ma stiprina Maskvos ranką derybose 
su nedidele tauta. Tačiau iš kitos 
pusės, tam tikra prasme laikas visgi 
"dirba" Lietuvos ir bendrai Baltijos 
valstybių naudai. Jei Sovietų Sąjungos 
ekonominė padėtis gerėtų (kas tebėra 
abejotina), joje jau stiprėja politinė 
diferenciacija, kurioje vis daugiau 
jėgos įgyja demokratinės jėgos. Lietu
vai tai teikia papildomų vilčių.

"M.P.": Kokia visame tame B. 
Jelcino reikšmė?

V. Donieia: Tenka prisiminti, kad 
Baltijos klausimu B. Jelcinas nieko 
aiškaus nėra pasakęs. Iš vienos pusės, 
jo laikysena Lietuvos bei Baltijos 
valstybių atžvilgiu yra palankesnė nei 
M. Gorbačiovo. Suirutės atveju, B. 
Jelcinas, atrodo, greičiau "paleistų"

Dainų šventė. Vaizdas iš Žalgirio stadiono Vilniuje, kur vyko tautinių šokių 
programa.

Baltijos respubliKas, negu M. Gorba
čiovas. Bet kartu reikia suprasti, kad 
B. Jelcinas yra "populistas". Jis 
populiarus todėl, kad labiau atspindi 
rusų visuomenės norus. Tačiau platieji 
rusų visuomenės sluoksniai tebėra 
"didžiavalstybiniai", t. y. imperiniai. 
Būtų optimistiška B. Jelciną viena
reikšmiškai priskirti prie Baltijos šalių 
nepriklausomybės užtarėjų.

"M.P.": Jei Lietuvos nepriklauso
mybės klausimas praktiškąja prasme 
yra viltingas, bet debesuotas, kokia 
Lietuvos vidaus ateitis?

V. Donieia: Sakyčiau, kad reikia 
skirti bent du aspektus: politinę 
vidaus diferenciacija, ir ekonominio 
persitvarkymo problemą. Pradėsime 
nuo politinio aspekto Lietuvos viduje. 
Labai įdomu tai, kad keičiasi vidaus 
politikos konfliktų ašis. Prieš porą 
metų, prasidėjus atgimimui, pagrindi
nė įtampa buvo tarp tų Lietuvos 
gyventojų, kurie atsargiau ar radika
liau pradėjo reikalauti Lietuvos savi
stovumo. ir tų, kurie Lietuvą pajėgė 
matyti tik kaip Sovietų Sąjungos dalį. 
Pastarieji prieš du metus buvo gana 
stiprus, šiandien taip manančių skai
čius sumažėjęs; griežtai imant, tai 
Burokevičiaus Maskvai lojali kompar
tija su siek tiek pasekėjų. Jau net 
dauguma buvusių ar dabartinių par
tiečių sutinka, kad vienoks ar kitoks 
Lietuvos savistovumas yra ateities 
realybė, nes Sovietų Sąjungai turbūt 
bus neįmanoma sugrįžti į ankstesnį 
stalininį ar brežnevinį monolitinį 
stovį. Pagaliau, juk net A. Brazausko 
vadovaujama Lietuvos komunistų 
partija pasisako už Lietuvos nepri
klausomybę. Bet nors dabar "visi už 
Lietuvą", vis tiek iškyla nauja įtampa. 
Atsiranda konfliktų tarp, iš vienos 
pusės, idealistų reformatorių, kurie 
norėtų atsikratyti ne tik senosios 

struktūros, bet ir senųjų per partiją 
įsikūrusių funkcionierių, ir, iš kitos 
pusės, tų, kurie nori išsilaikyti 
"šiltose" vietose. Tokia įtampa būdin
ga bet kokiai valstybei ar visuomenei, 
kuri pergyvena stiprius pokyčius. Tai 
istorijoje nuolat besikartojąs faktas, 
todėl šitokią įtampą buvo galima 
numatyti ir Lietuvos atveju, išsilais
vinimo kovą pradeda idealistai, bet 
kovą laimint savo vietomis rūpinasi ir 
kasdienybės žmonės, ypač prisitaiką 
karjeristai.

"M.P.": u ekonominių problemų 
turbūt begalybė?

V. Donieia: Taip, ir čia mažiausiai 
du aspektai. Iš vienos pusės, gyvento
jų tarpe yra suirusi darbo moralė, - 
kai ilgus metus atlyginimas buvo gana 
mažas, darbininkas jautėsi apgaudinė
jamas ir savo ruožtu jis norėjo 
atsilyginti valstybei per neteisėtą 
pasisavinimą ir tinginiavimą, šitą 
psichologinę padėtį sustiprino dar 

"Musų Pastogė"

vienas buvusiai struktūrai būdingas 
elementas: kaip partija komandavo 
visus kitus, taip kiekvienas tarnauto
jas savo reikšmę norėjo primesti 
tiems, kurie nuo jo priklausė. Resto
rano padavėja nerūpestinga svečių 
atžvilgiu, parduotuvės tarnautoja ar 
stoties kasininkė skiria mažai dėmesio 
klijentams, ir 1.1, šitokioje struktūro
je "parūpintoją" reikia “gerbti" ir, 
dažniausiai, "tepti". O kai trūksta 
prekių bei. reikmenų, kyšiai tampa 
kasdieniniu dalyku. Lietuvoje šito dar 
pilna. Psichologinė transformacija iš 
sovietinės į vakarietišką visuomeninę 
elgseną bus labai sunki.

Ši transformacija susieta su priva
čios nuosavybės klausimu, kadangi 
patarnavimas pagerės atsiradus pri
vačioms parduotuvėms, biurams, įmo
nėms. Ir dabar Lietuvoje yra didelis 
skirtumas tarp pardavėjų elgesio 
turguje ir valstybinėje parduotuvėje 
ar įstaigoje. Bet privačios nuosavybės 
atkūrimas Lietuvoje bus surištas su 
gigantiškomis problemomis - tiek 
formuluojant nuosavybę įteisinančius 
įstatymus, tiek konkrečiai dalijant 
valstybinį turtą, ar tai būtų ūkiai, ar 
namai miestuose, ar akcijos fabrikų 
darbininkams. Nuosavybės išsiaiškini
mo problemos aštrios jau dabar: iš 
vienos pusės, netrūksta ginčų dėl to, 
kas kam priklauso, o iš kitos pusės - 
netrūksta ir pagrįstų skundų, kad tas 
ir tas, naudodamasis savo užimama 
vieta, neaiškiame laikotarpyje glem
žiasi valstybei priklausantį turtą. To 
pilna vietinė spauda.

"M.P.": Paminėjote laikraščius. Už
baigsiu klausimu: kas būdinga dabar
tinei Lietuvos spaudai?

V. Donieia: Blokados laikotarpiu, 
dėl popieriaus stokos sumažėjo lai
kraščių apimtis, o kai kuriais atvejais
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■SPORTAS
SPORTO NAUJIENOS

MELBURNIŠKIAI RAGAUJA ŠIUPINĮ

SVEČI Al IŠ AUSTR ALMOS
Nors daugumas norinčių šiais me

tais svečiuotis Lietuvoje įvažiavimo 
vizų negavo, tačiau, be trijų porų 
tautinių šokių šokėjų iš Adelaidės ir 
ilgamečio sporto darbuotojo P. Audri- 
jaičio. jvaziavimo ledus pralaužė ir 
sydnėjiškiai sporto veteranas S. Jiirai- 
tis, vandens sporto mėgėjas P. Dunda 
ir "Musų Pastogės" reaaktorius V. 
Augusi inavic'ius, kuris buvusiame 
sporto vadovų suvažiavime atstovavo 
ALFAS valdybų, kuriame, gaila, be 
Australijos, kitų kraštų atstovai vizų 
negavo.

Didelė Australijos lietuviu bičiulė 
"Sporto" skyriaus vedėja M. Marcin
kevičiūtė (kuri su "Sporto" vyr. 
redaktoriumi A. Krukausku neužilgo 
viešės Australijoje) kalbėjosi su visais 
trimis sydnėjiškiaįs ir pokalbiai su 
nuotraukomis buvo atspausdinti 
"Sporte". Buvo labai keista skaityti 
ALFAS atstovo "M.P.” redaktoriaus 
pasisakymus, kad: "Deja, musų sporto 
skyrelis nėra redakcijos švietalas. 
Galbūt todėl, kad mūsų sportinė 
veikla epizodinė. Klubai daugiau 
egzistuoja popieriuje..." Jeigu gerbia
mas ALFAS įgaliotinis tik tiek 
tegalėjo pasakyti apie sportinę Aus
tralijos lietuvių veikių, tuomet tiesiog 
gaila, kad toks įgaliotinis atstovavo 
Australijos lietuvius, išbaidęs visus 
sporto skyriaus bendradarbius iš šio 
skyriaus, buvęs "Kovo"* pirmininkas 
jau ZO metų atitrukęs ntiiį, dabartinės 
"Kovo" veiklos, ir gal tik popieriuje 
jis mato, kad ir Šiuo metu-'kovas" turi, 
virs 100 aktyviu sportininkų, sesias 
krepšinio ir dvi tinklinio Komandas, 
apie oO aktyviai žaidžiančių golfinin 
kų, jau neskaitant pavienių sųuašo, 
stalo teniso ir šachmatų žaidėjų. Aš 
patariu buvusiam pirmininkui, štai 
sekančios sporto šventės metu atvykti 
i sporto stadionus ir įsitikinti ar ta. 
musų sportinė veikla tikrai- tėra tik 
popieriuje. V. Augustinavtčius, kalbė
damas suvažiavime, kaip buvo rašyta 
"•Sporte", savo pasisakymu atstovų 
perdaug nenudžiugino. sakydamas, 
kad žmonės išsigandę blokados ir kol 
kas mąsto važiuoti ar ne...?! Ir vėl 
įgaliotinis, nieko nežinodamas, šovė 
pro šalį. Jau vien Sydnėjuje užsirašė 
virš 50 sporto dalyviu, neskaitant 
daugybės besiteiraujančiu apie šią 
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ir formatas Dienraščiai išeina dviejų 
lapų, rajoniniai kartais cik vieno lapo. 
Tai buvo lyg priverstinė reakcija 
nepaprastai padidėjusiam laikraščių 
skaičiui. Prieš du metus prasidėjus 
atgimimui, besiplečianti spaudos lais
vė padvigubino, gal net patrigubino 
laikraščių bei žurnalų sąrašą. Saudos 
reikšmė atgimimui buvo neišsakoma: 
per laisvą spaudą žmonės pamatė, 
kaip panašiai dauguma jautė ir 
galvojo. Užsienio lietuvio akin krenta 
dar vienas aspektas: skirtinga žurna
listinė savimonė. Vakaruose įprasta, 
kad bent dalis dienraščio būtų skirta 
faktams, t. y. kaip galima objektyves
niam įvykių aprašymui, iii Lietuvoje 
dabar įprasta, kad nemažą laikraščio 
dalį užpildo žurnalistiniai reportažai, 
kur vyrauja ne tiek taktų perdavimas, 
kiek kalbinio stiliaus įmantrumas bei 
emocinis spalvingumas. Tokiuose re-. 

kelionę, o taip pat svečių norinčių 
Lietuvon vykti drauge su sportinin
kais. -J okia padėtis yra tik Sydnėjuje, 
o kur gi dar kiti mūsų klubai? 
Nežinau, bet jeigu jau ir buvo toks 
noras mūsų sportininkus ir visą musų 
sportinę veiklų žeminti. tautiečiu 
akyse Lietuvoje, tai tą galėjo daryti 
kas norš, tik ne oficialus ALFAS 
įgaliotinis.

Daug gražesnėmis spalvomis apie 
mūsų sportinį gyvenimą papasakojo 
"Kovo" Garbės naryš ir sportininkas 
veteranas S. Jūraltis. Jis pasakojo apie 
gražų musųsportinį gyvenimą, kuria
me jaunystėje jis pats ir trys jo dukros 
aktyviai reiškėsi, su džiaugsmu sakė, 
kad "Kovas" j Lietuvą atves savo 
atskirų komandą, kad sportininkai jau 
dabar rengiasi, kelionei renkamos 
aukos ir žaidynėse Lietuvoje dalyvaus 
daug mūsų jaunimo. 0, kad mūsų 
sportinis gyvenimas nėra "tik popie
riuje" , Sis sporto veteranas išvardino 
ir visą eilę sporto šakų, kur lietuviai 
daugiausiai reiškiasi. Jis su džiaugsmu 
bei pasididžiavimu pasakojo apie 
mūsų Sporto šventes;'kurių paskuti
nioji šiais metais bus net keturiasde
šimta!

Sporto klubo "Kovas" jaunių krepši
nio komanda, pirmoje eilėje iškaitės: 
V. šliteris, M. Newman; antroje eilėje: 
komandos treneris P. Šumskas, A. 
Lašaitis, D. Biretas, G. Fraser ir E. 
Vlržintas. Trūksta J. Karpuškos.

portažuose patys takiai gauna vos ne 
20 - 30 % užimamos vietos, s kairy tojui 
tenka braidyti po žurnalisto jausminį 
išsiliejimų bei kalbinę akrobatiką ir 
ieškoti to. kas tiesioginiai sakoma 
apie patį įvykį, šia prasme, Lietuvos 
laikraščiai nėra vakarietiški, bet 
prilygsta lyg komentarų kompiliazui. 
Bet, kaip sakiau, spaudos reikšmė per 
paskutinius du atgimimo metus buvo 
milžiniška. Keikia tikėtis, kad ryšių 
augimas su likusiu pasauliu palengva 
padidins ir žurnalistinio darbo taktini 
turinį, Tarp kitko, reikia džiaugtis,(tad 
spaudos laisvė Lietuvoje teigiamai 
atsiliepė ir į išeivijos laikraščių 
kokybę ta prasme, kad informacija 
apie padėlį Lietuvoje - naudojantis 
Lietuvos laikraščiais ir radiju - tapo 
patikimesnė.

"M.P.": Ačiū už pokalbį.

Melbourno lietuviai liepos 22 dieną 
turėjo progos pasidžiaugti "šiupinio" 
fenomenu. Žinoma ne tuo lietuvišku 
kulinariniu patiekalu, o mišrių pasiro
dymų koncertu, šiupinį surengė ALB 
Kultūros taryba, vadovaujama Danu
tės Baltutienės, tikslu paremti Aus

"Sutartinės" dainininkės (iš kairės į deš.): apačioje - L. Gaidzionienė ir J. 
Burokienė; vidurinėje eilėje ■ i. Barilienė, N. Jurkšaitienė ir M. Karpavičienė; 
trečioje eilėje I. Dudaitienė, E. Siutz, M. Kavaliauskienė ir M. Goxiene. 
Trūksta G. Černiauskienės ir M. Reisgienės.

tralijos lietuvių keturiasdešimties 
metų kultūrinės veiklos leidinio leidi
mą. į gerai išreklamuotą renginį 
Lietuvių namuose "šiupinio ragauti" 
susirinko nemažas būrys tautiečių.

ŽĄLGIRIADA
Liepos keturioliktą Griunvalde, 

dabartinėje Lenkijos teritorijoje ypa
tingai iškilmingai paminėtas 58ū metų 
Žalgirio mūšio jubiliejus, ši reikšmin
ga sukaktis Lenkijoje buvo minima ir 
Lietuvos, Baltarusijos ir Rusijos 
atstovų, čia buvo laikomos iškilmin
gos pamaldos, specialiame minėjimą 
kalbas pasakė Lenkijos prezidentas 
gen. V. Jeruzelski ir Lietuvos prezi
dentas prof. V. Landsbergis. Abu 
prezidentai atidavė pagarbą buvu
siems karžygiams, kri tusiems pergalės 
mūšio lauke.

Tuo pačiu metu Vilniuje buvo 
švenčiama didžiausios Lietuvoje spot 
tinės organizacijos "Žalgirio", savo 
tarpe turinčios virs 100.000 narių, 
sporto šventė, pavadinta "žalgiria- 
da". Lietuvos "Žalgiris" į Griunvaldo 
Jubiliejines iškilmes pasiuntė kelis 
Šimtus savo atstovų sportininkų. Jų 
tikslas buvo į Lietuvą pargabenti, nuo 
Žalgirio mūšio lauke pastatyto pa
minklo - aukuro uždegtą. Amžinosios 
protėvių ugnies deglą ir šią ugnį 
uždegti Vilniuje vyksiančioje "Žalgi- 
riadoje". D'gnis "Žalgirio" sportinin
kų iki Lietuvos pasienio ties Lazdijais 
buvo lydima Lenkijos sportininkų ir 
liepos 15 dieną jau prasidėjo iškilmin
gu jos kelionė Lietuvoje. Ji, iš abiejų 
pusių lydint Lietuvos ir Lenkijos 
vėliavoms, per Lazdijų. Alytaus. 
Prienų, Trakų ir Vilniaus rajonus

Šachmatai
įSįjsYDNEJUJE [g

Pasibaigė Sydnėjaus miesto tarp- 
klubinėsšachmatų pirmenybės. Aukš
čiausioje klasėje lietuvių komanda 
liko priešpaskutinėje vietoje. Paskuti
nėje - Sydnėjaus universiteto šach
matininkai. Pirmoji vieta teko "Saint 

Programa įvairi, turtinga dainomis, 
muzika ir lietuvišku žodžiu, visiems 
sutelkė labai malonią žiemos popietę.

šiupinį su jumoru pristatė Kultūros 
tarybos darbuotoja Jadvyga Mulevi- 
čienė, o toliau programos pranešėjais 
buvo jaunimas - Loreta čižauskaitė -

Tigrini ir Andrius Vaitiekūnas. Tech
ninę popietės pagalbą teikė Robertas 
Baltutis ir Algis Karazija.

Nukelta į 7 psl.

pasiekė Vilnių. Ūgių nešė lengvatle- 
tai, orientacininkai, raiteliai, dvirati- 
lūnkai ir automobilistai. Ji keliavo 
automobiliais, karietomis, akademi
nėmis valtimis ir sportininku kojomis. 
Prie kiekvieno rajono sienos vyko 
iškilmingi ugnies perdavimai ir, nors 
oro sąlygos buvo ne kokios, tačiau 
visur susirinkdavo tūkstančiai žmo
nių. iš Jų džiaugsmingų veidų, kaip 
rašo ugnį lydėjęs "Sporto" laikraščio 
korespondentas A. Kazilionis, galėjai 
išskaityti tik vieną visiems taip 
brangų troškimą, kad pergalingoji 
Žalgirio mūšio ugnis šviestų Lietuvai, 
einant šiuo sudėtingu ir sunkiu keliu į 
nepriklausomybę ir laisvę.

Prie Vilniaus miesto ribos, ugnies 
deglą perėmė sostinės sportininkai ir 
atnešė ją į Vilniaus Arkikatedrą, kur 
prie Vytauto paveikslo, Lietuvos ir 
Lenkijos vėliavų, ji buvo pašventinta, 
iš čia ugnis atriesta į "Žalgirio" 
stadioną, kur vyko žalgiriados 
uždarymo iškilmės. į stadioną ugnį 
atnešė bėgikas 68 metų amžiaus 
sporto veteranas Vladas Levickas ir 
ją įteikė žymiesiems Lietuvos sporti
ninkams pasaulio ir olimpiadų rekor
dininkams Birutei kalėdienei, Linai 
Kaciusytei ir Romualdui Bitei. Jie su 
atneštąja Griunvaldo mūšio ugnimi 
uždegė "Žalgirio" stadiono aukurą. 
Pati Žalgiriada praėjo labai pakilioje 
nuotaikoje, sutraukusi dideli skaičių 
sportininkų iš visos Lietuvos.

A. Laukaitis

George" klubo komandai, kurioje 
žaidė Australijos didmeistris ian 
Rogers.

Žemesnėje klasėje dalyvavo 12 
komandų, lietuviai liko lentelės vidu
ryje. ypatingai gerai žaidė Jonas 
Jencius. Savo klasėje (1600 (vertini
mo) jis laimėjo daugiausiai partijų. 
Tai (vertindama, Šachmatų sąjunga 
įteikė J. Jenciui taurę su išgraviruotu 
jo vardu ir 50 dolerių čekį.

S. Rimkus
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MARIJOS IR TAUTOS ŠVENTEI 
BESIRUOŠIANT

0 Marija, išgirsk brolių maldą 
skausmingą, 

Paskubėki Ištiest maloningąją ranką, 
Juk mūsų žemę globojai tiek amžių 

audringų, 
Be Tavo vilties ir stiprybės mums jėgų 

neužtenka.

Beveik kiekviena Lietuvos bažny
čia - jos istorijos dalis, lietuviškas 
kūnas ir kraujas!

Tačiau viena iš garsiausių Lietuvos 
bažnyčių - koplyčių tai Šiluvos 
šventovė su stebuklingu Dievo Moti
nos paveiksiu, vainikuotu Komos šv. 
Petro Kapitulos vainiku 1786 metais ir 
Marijos apsireiškimo koplyčia, ypač 
visoje Europoje garsiais šilinių atlai
dais vykstančiais kasmet rugsėjo a 
15 dienomis.

Šv. Marijos apsireiškimas Šiluvoje 
1608 metais laikomas pirmuoju žinomu 
Europoje. Šiluvos pušyne ant akmens 
pasirodė verkianti Marija su kūdikiu 
ant rankų. Kai kalvinų pastorius 
Salamonas norėjo ši regėjimą paneigti, 
regėjimas pasikartojo jo akivaizdoje. 
Ir kai pastorius paklausė ko verkianti 
Marija, ji atsakė: "Kitados šioje 
vietoje buvo garbinamas mano myli
mas Sūnus, o dabar čia ariama ir 
sėjama". Tuo laiku Šiluva buvo 
kalvinistų rankose ir Žemaitijos 
Lietuvoje buvo belikę, kaip sako sena 
Šiluvinė giesmė, "vos septyni kuni
gai".

Bet su šiuo Marijos apsireiškimu 
prasidėjo tautinis ir religinis atgimi

mas. ši vieta tapo brangia religine ir 
tautine šventove. Tokia ji tebėra ir 
dabar, ypatingai, kai 1030 metais 
rugsėjo 8 - oji buvo paskelbta Tautos 
švente, kuri Marijos apsireiškimui 
tarsi suteikė ir tautinį pripažinimą. 
Tai buvo ir tos istorinės rugsėjo 8 
Marijos gimimo šventės pagerbimas, ir 
kurią dar prieš 500 melų Vytautas 
Didysis buvo paskyręs savo vainikavi
mui. l ai buvo nepaprastai prasmingas 
ir atmintinas žingsnis mūsų istorijoje, 
kuris labai atitiko mūsų tautos

NORI SUSIRASINETI
Septyniolikos metų moksleivė no

rėtų susirašinėti su panašaus amžiaus 
jaunuoliais:

Giedrė Šimkūnaitė
234640 Varėna, Vytau
to g. 42-45, Lietuva.

*
Devynių metų mokinė, renkanti 

pašto ženklus:
Rasa Adomaityte

234460 šakiai. Lygumų n, Lietuva.

Vyras norėtų susirašinėti su bet 
kokio amžiaus lietuviu:

Aurimas Šimas
235280 Biržai, Lieptų g. 4, Lietuva. 

religines bei tautines aspiracijas.
Garsioji šilinių šventė - rugsėjo 8 

labai greitai ir tvirtai prigijo mūsų 
tautoje, ypatingai Bažnyčioje ir liko 
viena iš svarbiųjų valstybinių ir 
religinių švenčių.

Nuostabu tai, kad okupantas ne 
kartą bandė išgriauti visa tai, kas 
priminė Lietuvos laisvę. Vasario 16 - 
oji dalinai, bent iš paviršiaus, buvo 
panaikinta tačiau Marijos ir Tautos 
šventė dar daugiau įgavo savo prasmę 
ir reikšmę. Nežiūrint visų okupanto 
pastangų ir kėslų net valstybiniu 
mastu, tos šventės užslopinti nepavy
ko!

Į Marijos Šiluvos šventę vis plaukė 
ir plaukė minios tikinčiųjų, plaukė pro 
milicijos užtvaras , pro sargais ir 
šnipais apstatytus kelius ir takelius. 
Kad ir varu varomi į milingus, 
sportinius renginius ar kitokius užsiė
mimus, kad tik sutrukdžius jų kelionę 
Šiluvon, jie vis tiek ėjo ir ėjo 
bažnyčion. Kunigai, kad ir trukdomi, 
vis tiek atvykdavo šiluvon. Kasmet 
Šiluvoje galingai plaukė maldos ir 
gietsiės, prislėgtųjų brolių ašaros 
riedėjo jų veidais. Suskambo ir naujos 
maldos Marijai posmai:

"Skaisti Šiluvos, o Marija, 
Globoki šalį mūsų tėvų. 
Atverki į laisvę mums kelią, 
išvesk iš vergijos namų!"

Ir ypatingai dabar, sulaužius pirmas 
vergijos užtvaras, ši šventė Tėvynėje 
bus dar iškilmingiau švenčiama. Tikiu, 
kad šiais metais ne tik tūkstančiai 
maldininkų plauks šion šventėn, bet ir 
mūsų kovotojai, Tautos ir Bažnyčios 
vadovai joje dalyvaus.

Nors tolimo krašto svetimose šven
tovėse, bet jau virs keturiasdešimties 
metų šventėme šią šventę, kaip 
įstengdami iškilmingiau, u šiais me
tais tebūnie kuo didesnio dvasinio 
pakilimo ir tautinės savigarbos. Visi, 
kurie dar įstengiame Dievo Motinos ir 
Tėvynės meilės vedami švęskim Mari
jos Ir Tautos šventę kuo gausesniu 
dalyvavimu bei iškilmingumu!

Kaip Baltijos tautų rankų pynė 
nustebino pasaulį, taip mūsų maldų 
pynė Marijos ir Tautos šventėje 
tenuskamba per visus pasaulio konti
nentus!

Kai Šiluvoj minių minios ir meldžias ir 
gieda 

Tai su jais ir mes tolių žemėj, o brangi 
Marija, 

Tegul jų siekimus Tavo negęstanti 
meilė palydi, 

Tepakyla ir tremtinių ilgesinga malda 
iš visų karaliją...

prelatas P. Butkus

IEŠKO
Lietuvoje gyvenantis sūnus ieško 

tėvo Prano Drunio. Drunls mokėjęs 
keletą svetimų kalbų, karui baigiantis 
pasitraukė iš Lietuvos.

ieškomas arba žinantieji apie jį 
prašomi pranešti: J. Zinkui, 84 Victor 
Ave., Picnic Point, N.S.W. 2213 arba 
telefonu (02) 774 2914.

+
Tautietė Elena Gajauskienė ieško 

savo brolio Petro Zaleckio, kuris jos 
manymu gyvena Australijoje. Žinan
čius prašome pranešti adresu: Elena 
Gajauskienė, Šiauliai, Architektų gt. 
42 - 10. Lietuva.

IVlKf.f: U t< NIŠKI AI

Atkelta iš 6 psl.

Iš Sydnėjaus atvykęs moterų liau
dies dainų ansamblis ".sutartinė" labai 
sužavėjo publiką. Spalvingai tautiniais 
drabužiais pasipuošusios devynios 
"Sutartinės" dainininkės švelniais, 
tyrais ir puikiai suderintais baisais per 
abi programos dalis padainavo net 
aštuoniolika dainų. Jų repertuaras 
įvairus savo turiniu, tarme, nuotaika. 
Visos dainos atliktos su dideliu 
įsijautimu, neprarandant liaudiško 
paprastumo ir klausytojams teikė retą 
malonumą. Laimingi Sydnėjaus lietu
viai turėdami lokį puikų liaudies 
dainų ansamblį.

Naujai įkurta. Gražinos Pranaus- 
klenės vadovaujama, Geelongo Dainos 
grupė gyvai ir išraiškingai atliko tris 
linksmas liaudies dainas. Daug juoko 
sukėlė išraiškinga vaidyba dainoje 
apie Joną ir molinį uzboną. Publika ir 
šį ansamblį sutiko labai šiltai. Gal tik 
galima būtų pastebėti, kad elegantiš
ka ir puošni vakarinė dainininkių 
apranga nelabai tiko prie liaudiško 
dainų pobūdžio. Tautiniai rūbai gal 
būtų tikę geriau. Gabioji grupės 
vadovė, neseniai atvykusi iš Lietuvos, 
vėliau solo padainavo Klaipėdos 
krašto lietuvių liaudies dainą "Vai 
linksmai plaukia".

Vietinės Melbourne meninės jėgos, 
kai kurios dar negirdėtos, neregėtos 
taip pat praturtino programą įvairiais 
pasirodymais. Jauna artistė Rasa 
Baltutytė gražia lietuvių kalba pa
deklamavo du viltingus eilėraščius: 
Andriaus Vištelio - Višteliūno "švie
są" ir S. Neries "Gyvenimo giesmę". 
Visiems žinomas solistas baritonas 
Jurgis Rūbas labai puikiai padainavo 
tris dainas: M. Petrausko "Žalioj 
lankoj", L. Povilaičio "Senbernio 
dainą" ir J. Gaižausko "Mieli bičiu
liai". J. Rubui akomapanavo Margare- 
ta Anučiauskienė, kuri vėliau dar 
paskambino Šuberto "Impromptu 
Nr.2". Jurgio Rūbo pasirinktos neper 
rimčiausio turinio dainos, bet atliktos 
rimtu sukauptu veidu ir atitinkamais 
žestais, klausytojams "palietė ne
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EAST - WEST CONSULTANTS
vienintelis " Vnešposyltorg" agentas Australi

joje.
Mes siūlome eilę patarnavimų, kurie gali 

padėti jūsų giminėms, gyvenantiems Rusijoje. 
Ukrainoje, Latvijoje, Lietuvoje, Estijoje ir 

kitose Sovietų sąjungos respublikose.
PATARNAVIMAI:

1. APMOKĖTŲ MUITŲ SIUNTINIAI. Mes 
esame vienintelė firma priimanti siuntinius su 
licenzija, už kuriuos muitas gali būti iš anksto

First Floor/Room 9 apmokėtas Australijoje.
2 Hindmarsh Square 2. VAISTAI gali būti siunčiami siuntiniuose 

Adelaide ScAustraha oOOO su licenzija. Turime leidžiamų siųsti vaistų 
Telephone (08) 232 1228 sąrašus.

3. MAISTO SIUNTINIAI. Giminėms galite 
siųsti maisto siuntinius. Jie iš anksto supokuoja- 
mi užsienyje ir jūsų giminėms gali būti 

pristatyti maždaug per tris savaites.
4. AUTO MASINOS. Priimame užsakymus sekančioms automaši

noms: "Lada", "Volga". "Moskvich", "Niva", o taip pat "Volvo" ir 
"Toyota".

5. BUTAI. Galite nupirkti savo giminėms vieno, dviejų, trijų ar 
keturių kambarių butą.

6. SANATORIJOS IR ATOSTOGOS UŽSIENYJE, turime platų 
sąrašą sanatorijų, kurortų ir atostogų užsienyje, kurias savo pinigais 
galite užsakyti giminėms.

Dėl platesnės informacijos prašome kreiptis į mus:
Sydnėjuje - New Era (02) 569 1833, L. Towsty (02) 638 5740, H. 

Stošlus (02) 773 4728.
Melbourne - Postup Shop (03) 375 1979, New Era(03) 3295 369 
Adelaidėje •• East-West (08) 232 1228;
Brisbanėje - 0. Bogomiakov (07) 391 4816.

R A O A U J a SI UPI N'į
' ■ ' . . ■ ■ ■ V

vieną juoko kaulelį" ir sukėlė karštus, 
plojimus. Porą įdomių ir labai juokingų 
ištraukų iš Puigio Andrlušio raštų 
paskaitė Vladas Bbsikis. Juose apra
šoma kelionė į Australiją ir daromos 
pastabos apie tuos kraštus į kuriuos 
lietuviai emigravo. Tai ir vėl sukėlė 
nemažai juoko ir priminė anuos senus 
laikus. O kai scenon išėjo E. 
Šidlauskas ir paskaitė savo kūrybos 
vaizdelius vaizduojančius "Megpai- 
čio" asmenybę ir pirmus įspūdžius 
emigravus į Australiją įsikūrimo 
metais, juokui nebuvo galo, šį E. 
Šidlausko kūrinį reikėtų atspausdinti, 
kad visi galėtų pasidžiaugti. I visai 
gilią praeitį klausytojus mintimis 
nukėlė Alisa Baltrukonienė padekla
mavusi istorinę legendą "Lizdeika". 
Sužinojome, kad ir kriviai kartais 
gyvenimo taisyklėms nusižengdavo. 
Nesena Australijos gyventoja Jadvyga 
Mulevičienė iškilmingai padeklamavo 
du pamokančius, charakterį ugdančius 
kūrinius: R. Kiplingo "Jei..." ir J. 
Macevičiaus "Būkim dideli". Nauja 
deklamatorė, nors čia jau seniai 
gyvenanti, V. Balnionlenė, vykusiai 
suvaidino didelę baimę ''pirmą kartą 
stovint prie mikrofono", o paskui' 
nepaprastai puikiai paskaitė A. Gus
taičio eilėraštį "pinigai”. Eilėraščio 
lema itin tiko Melbourne žmonėms, 
kurie šiomis dienomis tiek daug girdi 
apie pinigines problemas.

Kultūros tarybos pirmininkei D. 
Baltutienei padėkojus iš svetur atvy
kusioms meninėms grupėms ir visiems 
dalyviams už puikiai atliktą programą, 
scenoje stovi dainininkai užtraukė 

giesmę "Lietuva brangi”, kuriai 
pritarė visa salė. Skirstėmės į namus 
gražių įspūdžių kopini.

Ieva Arienė

Aukos
„Mūsų Pastogei“ aukojo

Pagerbdama
A.A.

A. GASIŪNĄ 
vietoje gėlių "Mūsų Pastogei" tautie
tė A. aukoja 50 dolerių.
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MŪSŲ PAGALBA LIETUVAI
LIETUVOS PAGALBAI AUKAS ATSIUNTĖ: 

ALB Berilio Apylinkės valdyba (J. uyzas)....7000
A d01erUi-

B rjįtflKyJĮ Nuoširdžiai dėkojama dosniems Pertho Apylinkės
7S < lietuviams, per trumpą laiką Lietuvos pagalbai
% J? sudėjusiems virš 16.000 dolerių.

ALB KraSto valdyba

MELBOURNE
Lietuvos Atstatymo Fondui Mel

bourne aukojo:
po 500 dolerių - Melbourne 

Lietuvių klubas, Melbourne teatras 
"Aušra":

150 dolerių B. ir J. Tamošiūnai 
(310);

60 dolerių - A.. Valkiehė (i 10);
po 20 dolerių - J. Sarafinas (220), 1.

U’Dwyer (110), A. Vyšniauskienė 
(110). P. Binkus (80). J. Bruožis (30);

10 dolerių - S. Aleksandravičius 
(50).

Nuoširdžiai dėkojame aukojusiems 
Lietuvai.

A. Ramoškienė
***

Melbourne Tremtinių šalpos komi 
terui aukojo:

100 dolerių Sydnėjaus Apylinkės 
valdyba;

aO dolerių - R. Rakūnienė (60);
10 dolerių - I. U’Dwyer.
Iš dviejų pietų ir dviejų loterijų 

suruoštų Melbourne Tremtinių šalpos 
komiteto gautas 709 dolerių pelnas.

Nuoširdžiai dėkojame visiems tau
tiečiams. kurie remia mus aukomis.

Informacija
SyDMEJUJE

DĖL KLUBU VADOVYBĖS

sydnėjaus Lietuvių klano valdyba 
primena ir ragina klubo narius, kad jau 
laikas surasti ir siūlyti žmones 
galinčius bei sutinkančius pasišvęsti 
sekančiais metais vadovauti miisų 
klubui, šis darbas labai svarbus, 
reikalaujantis septynių žmonių valdy
bos . atsakingos už klubo veiklą ir 
gerbūvį.

Neabejojame, kad Lietuvių namai 
atlieka svarbų vaidmenį mūsų ben
druomeniniame gyvenime, lietuviškos 
veiklos ugdyme bei jos ateities tęsime. 
Šiandien Sydnėjnje nerasime lietuviš
kos organizacijos, kuri nesinaudotų 
Lietuvių namais. Čia veikia šeštadie
nio mokykla, vyksta posėdžiai, kon
certai, vaidinimai, lietuviškos vestu 
vės. krikštynos ir 1.1. Esame tikri, kad 
lietuviškoji veikla be Lietuvių namų 
jokiu būdu negalėtų būti tokia aktyvi.

I'ad kviečiame klubo narius prisidė
ti prie šio svarbaus darbo, kad 
Lietuvių namai ir toliau tebegyvuotų.

Pasiūlymai i direktorius turi pasiek
ti vaidybą iki rugsėjo 9 dienos. F ormos 
gaunamos klubo rastinėje. Metinis 
klubo narių susirinkimas įvyks spalio 
men. 7 dieną.

Sydnėjaus Lietuvių klubo 
valdyba 

talkininkams prisidėjusiems prie musų 
ruošiamu pietų.

Taip pat dėkojame visiems loterijų 
'tanių aukotojams, kurie atsiliepė j 
musų prašymus: kun. V. Lenktaiciui, 
M Miliauskienei. J. Balčiūnui, M. 
Biretienei. P. Aukštikalniui. B. Kavot.

jūsų aukomis ir darbais mes 
parodėme tremtiniams, kad ir po 
daugelio metų nepamirsome jų, neli
kome abejingi jų kančioms už mūsų 
tėvyne Lietuvą.

Meibourno Tremtinių šaipos 
komitetas

SYDNEJUJE
Fondui "Pagalba Lietuvai" per 

sydnėjaus Apylinkės valdybą aukojo:
200 dolerių - Sydnėjaus Moterų 

Draugija;
15u dolerių - P. Donieliene;
oO dolerių - J. Karkauskas;
5 dolerius - N.N.
Nuoširdžiai dėkojame aukojusiems 

Lietuvai.
J. Mickienė

Sydnėjaus Apylinkės 
valdyba

PANTOMIMOS TEATRAS 
BANKSTOWNE ?

Rugpjūčio 19 d. (sekmadienį), 2.30 
vai. po pietų Sydnėjaus Apylinkės 

valdyba ruošia

POPIETĘ LIETUVAI.

Popietė vyks Lietuvių namuose. 
Programą atliks Kaukių ir pantomimos 
teatro aktoriai vyras ir žmona Liuda 
Apinytė ir Ron Popenhagen iš Los 
Angeles.

Pantomimos spektaklis pavadintas 
"Vieną kartą Lietuvoje". Jame vai
zduojamas lietuviško kaimo gyveni
mas.

Popietės pelnas skiriamas fondui 
"pagalba Lietuvai". Bilieto kaina - 8 
doleriai. Kviečiame visus dalyvauti 
šiame spektaklyje ir tuo pačiu paremti 
atgimstančią Lietuvą.

t
Sydnėjaus Apylinkės 

valdyba
»»»

ŽOLINIU PAMALDOS
Rugpjūčio 15 diena Marijos 

Dangun Ėmimo šventė - Žolinės 
privaloma visiems tikintiesiems. Lie
tuviškos pamaldos bus laikomos Lie
tuvių namuose Bankstowne 5 vai. po 
pietų.

Prel. P. B.
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SYDNĖJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

16 - 18 EAST TERRACE, BANKSTOWN. Tel. 708 1414

Klubas atidarytas
Pirmadieniais 5 v. v. - 10.30 v. v.
Antradieniais 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 nakties
Sekmadieniais 12 v. p. p. - 10.00 v.

KLUBO VALGYKLA VEIKIA 
Ketvirtadieniais, penktadieniais ir šeštadieniais 

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

SMORGASBOARD
TREČIADIENIAIS nuo 6 iki 8 vai. p. p. 
SESTADIENIAIS nuo 1 iki 3 vai. p. p.

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

Primename klubo nariams, kad jau laikas susimokėti 
NARIO MOKESTĮ

už ateinančius finansinius 1990 - 1991 metus.

Klubo valdyba kviečia siūlyti kandidatus į klubo valdybos 
direktorius. Siūlymų formos gaunamos klubo raštinėje.

ATVYKSTA LIETUVOS SLIDININ
KAI

uauta žinia.* kad į Australijos 
Lietuvių žiemos sporto šventę, įvyk
siančių rugpjūčio 25 dieną, Mt. Buller. 
Vic., atvyksta grupė Lietuvos slidi
ninkų. Sydnėjaus aerouoste jie nusi
leis rugpjūčio 20 d. (trečiadienį), apie 
11.30 vai. ryte.

Atvyksta: Vilmantas Gineitas. 
Vaclovas Romualdas Glazauskaš, 
Diana Jankutė, Regina Kareivaitė, 
Algimantas Juozas Kepezėnus, Aldo
na Kreivienė, Eglė Memkevičiūtė, 
Dailius Juozapas Mišeikis. Alvidas 
Raškauskas, Algimantas šalna, Ne

I
 Lietuvių Koop. Kredito. D-Ja

TALKA
Nuo 1990 m. liepos 1 dienos:

A. UŽ INDĖLIUS BUS MOKAMOS ŠIOS PALŪKANOS:
a. TERMINUOTOS sąskaitos:

12 mėnesių (terminas sueina birželio 30 d.) 15% ;
į 6 mėnesių 14% ;
j 3 mėnesių 13% ;
j Minimalus indėlio balansas ne mažiau 500 dolerių.
j Už Indėlius išimtus prieš terminą bus mokama pusė nurodytų procentų.
į b. EINAMOS sąskaitos: 9%.
| B. Už PASKOLAS BUS IMAMOS ŠIOS PALŪKANOS:
Į a. Su nekilnojamo turto užstatu: 16%:
Į b. Asmeninės paskolos su garantoriais: 19%.

Reikalui esant, aukščiau nurodytus procentus valdyba gali keisti.

Valdyba
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ringa šalnienė, Paulius Petras Vėbe
ris, Vida Venclenė, Alis Vydūnas ir 
Romualdas Žemaitis.

Norntiėji sužinoti daugiau, galite 
skambinti V. Binkiui telefonu 790 
8140.

***
Susitikimo su svečiais vakarienę 

ruošia sporto klubas "Kovas" rugpjū
čio 22 dieną, 6 vai. vakaro Lietuvių 
klube.

.Norintieji dalyvauti registruojasi 
klube pas klubo direktorius iki 
rugpjūčio 19 dienos.

Vakarienė, įskaitant vyną, - 10 
dolerių asmeniui.

Sporto klubas "Kovas"
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