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Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos
PAREIŠKIMAS

Lietuvos Respublikos parlamentas. Vyriausybė Ir visuomenė pritaria SNO 
Saugumo tarybos nutarimui, kuriuo smerkiama š. m. rugpjūčio 2 d. Irako 
kariuomenės agresija prieš kaimyninę Kuveito valstybę.

Lietuvai, prieš pusę amžiaus galingesnio kaimyno klastingai okupuotai Ir 
aneksuotai, gerai pažjstami tvirtinimai, kad pati liaudis pageidavusi svetimos 
kariuomenės intervencijos.

Lietuva, atkurdama savo nepriklausomybę, protestuoja prieš Irako siekimą 
karo mašinos pagalba sukurti Kuveite sau palankią marionetinę vyriausybę. 
Mes tikime, kad ir pačios mažiausios pasaulio valstybės laisvės siekimas - 
šventa jos teisė, o karinė agresija turi būti pasmerkta kaip prieštaraujanti 
žmogiškumui ir valstybių tarpusavio sugyvenimo normoms.

B. KUZMICKAS
LIETUVOS RESPUBLIKOS'AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS 

PIRMININKO PAVADUOTOJAS
VILNIUS, 1990 m. rugpjūčio 7 d.

V. LANDSBERGIO VIZITAS DANIJOJE

Latvijos, Estijos ir Lietuvos Aukščiausiųjų Tarybų pirmininkai A. Gorbunov, 
A. Ruutel ir V. Landsbergis.
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Rugpjūčio 24 dieną dviejų dienų 
darbo vizitui Lietuvos Aukščiausio
sios Tarybos pirmininkas V. Lands
bergis atvyko i Daniją, pirmąją dieną 
jis turėjo progos susitikti ir kalbėtis su 
pagrindiniais Danijos vyriausybės ir 
parlamento atstovais. V. Landsbergis 
tarėsi su Danijos ministru pirmininku 
Paul Schluteriu, užsienio reikalų 
ministru Uve Jensenu ir trimis, iš 
keturių, Klauseno pavaduotojais. Ofi
cialioje programoje V. Landsbergis 
buvo vadinamas Lietuvos Aukščiau
siosios Tarybos pirmininku ir visur 
sutiktas su atitinkamu iškilmingumu. 
Profesorius V. Landsbergis atskrido į 
Kopenhagą iš Rygos, truputį po 
vidurdienio. Aerouoste ji pasitiko 
Danijos užsienio reikalų ministras bei 
protokolo viršininkas, kurie ji palydėjo 
i parlamento rūmus, kur jų jau laukė 
Danijos ministras pirmininkas p. 
Schluteris. Pasitarimas, kuriame vė
liau dalyvavo kiti Danijos vyriausybės 
atstovai, tęsėsi apie dvi su puse 
valandos. Pokalbiai buvo nuoširdūs ir 
draugiški. Užsienio reikalų ministras 
U. Jensenas pažymėjo, kad Danija 
pripažino Lietuvos nepriklausomybę 
1921 metais ir niekada šio pripažinimo 
neatšaukė. Danija ir dabar remia 
lietuvių tautos teisę atgauti savo 
nepriklausomybę.

šiame pokalbyje lr vėlesniame 
pasitarime su šalies parlamentarais. 
Danijos atstovai pažymėjo, kad jie 
remia Baltijos šalių reikalavimus, kad 
joms būtų leista dalyvauti Helsinkio 
grupės šalių pasitarimuose. Tačiau, 
pabaltiečių dalyvavimas (manomas tik 
tada, kai visi Helsinkio pasitarimų 
dalyviai tam vienbalsiai pritaria, šiuo 
metu tai nėra reali galimybė. Daug 
buvo kalbama apie informacijos biuro 
steigimą, prekybos ryšių plėtimą, 
ūkinį bendradarbiavimų, Lietuvos 
specialistų mokymą Danijoje ir galimą 
paramą Lietuvos ūkininkams. Danijos 

vyriausybės nuomone, toks pragma
tiškas ryšių tinklo plėtimas yra 
naudingiausias kelias šiuo metu į pilną 
Lietuvos nepriklausomybę.

Pasitarimų metu V. Landsbergis 
pažymėjo, kad Danijos vyriausybės 
pareiškimas dėl Kovo 11 - sios Akto 
buvo nedviprasmiškas. Jis išreiškė 
vilti, kad Lietuva sulauks daugiau 
politinės, diplomatinės ir ūkinės 
paramos. Danijos ministras pirminin
kas P. Schluteris (telkė susitarimo dėl 
prekybos bendradarbiavimo komisijų 
sudarymo projektą. Po pokalbio su 
ministru pirmininku, V. Landsbergis 
dalyvavo spaudos konferencijoje, ku
riai pirmininkavo Danijos parlamento 
prezidentas Klausenas. Konferencija 
vyko anglų kalba, joje dalyvavo 
korespondentai iš Amerikos. Anglijos. 
Vokietijos, Danijos, Švedijos ir kitų 
šalių.

Profesorius V. Landsbergis buvo 
prašomas aptarti politinę padėti 
Lietuvoje ir Tarybų Sąjungoje, ket
virtadienio Europos kelio manifesta
ciją Lietuvos - Lenkijos pasienyje. B. 
Jelcino vaidmenį Tarybų Sąjungoje ir 
kai kuriuos kitus klausimus. V. 
Landsbergis pažymėjo, kad Lietuvos 
veržimasis j nepriklausomybę buvo 
paskata tikrai reformai Tarybų Są
jungoje ir jos vadovų mąstyme. V. 
Landsbergis nurodė, kad Lietuva turi 
pilną teisę ( nepriklausomybę ir kurios 
atkūrimas nebūtų Maskvos dovana.

Spaudos konferencijai pasibaigus. 
V. Landsbergis susitiko su grupe 
įtakingiausių Danijos parlamentarų. 
Pasitarimas truko virš valandos. 
Parlamentarai taip pat teiravosi apie 
derybų su Tarybų Sąjunga eigą, 
Baltijos valstybių bendros rinkos 
steigimą. Lietuvos pastangas įvesti 
savo valiutą, jos nuostatą dėl nebran
duolinės zonos Šiaurės Europoje, 
Lietuvos etninių mažumų reikalus, 
galimas garantijas TSRS dėl ryšių su 

Kaliningrado sritimi palaikymo. Dani
jos parlamentarai pabrėžė savo tei
giamą nusistatymą dėl Lietuvos ne
priklausomybės ir pažymėjo, kad 
sudarytas specialus ūkio pagalbos 
fondas Čekijai, Vengrijai ir Baltijos 
respublikoms. Plačiau kalbėta apie 
Lietuvos įjungimo į Helsinkio procesą 
galimybes.

Tos pačios dienos vakare įvyko 
iškilminga vakarienė, kurioje dalyva
vo Danijos parlamento prezidentas ir 
3 iš 4 prezidento pavaduotojai, šavo 
kalboje parlamento prezidentas Klau
senas V. Landsbergį pavadino naujo 
Lietuvos kelio simboliu. Jo garbei 
Klausenas pakėlė tostą ir palinkėjo 
Lietuvai greitai atgauti pilną nepri
klausomybę. V. Landsbergis padėkojo 
Danijos vyriausybei už draugišką 
nuostatą Lietuvai ir jai teikiamą 
paramą.

V. LANDSBERGIO VIZITAS 
NORVEGIJOJE

Po dviejų dienų vizito Danijoje, 
Lietuvos parlamento pirmininkas prof. 
V. Landsbergis ir su juo keliaujantys 
Lietuvos atstovai nuvyko ( Norvegiją. 
Rugpjūčio 29 dieną Oslo mieste V. 
Landsbergis susitiko su Norvegijos 
ministru pirmininku. Susitikime buvo 
aptarti Lietuvos ir Norvegijos ben
dradarbiavimo klausimai bei tam tikrų 
įstaigų atidarymo galimybės vienoje 
ar kitoje šalyje, per kurias būtų 
galima pasikeisti informacija, už
megzti prekybos ryšius ir juos 
realizuoti. Taip pat buvo kalbėta apie 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos dalyvavi
mą tarptautinėse organizacijose, kaip 
pavyzdžiui, šiaurės Taryboje bei 
Skandinavijos - Baltijos rajono rengi
niuose, kaip kad numatomoje Baltijos 
jūros ekologinėje konferencijoje. 
Norvegijos ministras pirmininkas ma
no, kad suverenių Baltijos valstybių 
dalyvavimas šioje konf erencijoje būtų 
labai naudingas, (čia verta pažymėti, 
kad Švedijos vyriausybė taip pat 
pritaria Baltijos šalių dalyvavimui 
šioje konferencijoje, bet kaip bendros 

su Tarybų Sąjunga delegacijos daly
viams, o ne atskiromis delegacijomis). 

! Pokalbio metu taip pat buvo 
užsiminta ir apie galimybes Lietuvai 
pirkti Norvegijos naftą, bet konkre
čiau apie tai buvo tartasi su 
Norvegijos naftos eksploatavimo fir
momis. Paklaustas, ar jis patenkintas 
savo pasitarimais su Danijos ir 
Norvegijos vyriausybių atstovais, 
prof. V. Landsbergis atsakė, jog Jis 
jaučiąs, kad dabar buvo padėti tvirti 
pamatai tolimesniam Lietuvos ben
dradarbiavimui su šiais Skandinavijos 
kraštais. Paklaustas, kodėl iš Norve
gijos nevyksta i Švediją, atsakė, kad 
jis ten nebuvo kviestas ir, kad tai nėra 
susieta su jo nepasitenkinimu Švedijos 
politika Lietuvos atžvilgiu.

Antras V. Landsbergio vizito i 
Norvegiją tikslas buvo dalyvavimas 
Oslo mieste vykusioje tarptautinėje 
konferencijoje neapykantos problemų 
aptarimui pasaulyje. Pusė vienos 
konferencijos dienos buvo skirta Rytų 
Europai. To posėdžio tema: neapy
kantos ir socializmo atsikratymas - 
kaip susitvarkyti su etiniais ir 
tautiniais konfliktais. Tame posėdyje 
kalbėjusi Andriejaus Sacharovo našlė 
Elena Bonner, labai palankiai atsilie
pė į tarybinių respublikų nepriklauso
mybės deklaracijas, Lietuvą Ji vadino 
šių procesų pradininke ir kelrode.

Rugpjūčio 28 dieną Oslo konferen
cijos dalyviai pavadino trijų prezi
dentų diena. Tą dieną kalbėjo 
prezidentas F. Miteranas, prezidentas 
V. Havelas ir prezidentas V. Lands
bergis. F. Miterano kalba truko 
pusvalandi ir buvo skirta naujosios 
Europos vizijai. Prezidentas V. Have
las savo kalboje pasakė, kad tie 
žmonės, kurie nekenčia kitų žmonių, 
yra emociniai ribotos būtybės, socia
liniai iškrypėliai. Paskutinysis kalbėjo 
prezidentas V. Landsbergis, kuris 
buvo pristatytas kaip žmogus visiems 
davęs drąsos pamoką.-

Nukelta į 2 pusi.
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V. LANDSBERGIO VIZITAS 
NORVEGIJOJE

Atkelta iš 1 pusi.
Savo kalbos pradžioje V. Landsbergis trumpai 
papasakojo apie Lietuvos istoriją, jos politinę 
vienybę. Jis priekaištavo Vakarų demokratijoms, 
kurios, pasibaigus šaltajam karui, dabar užmerkė 
akis prieš mažesnes kovas šiuo metu vykstančias 
Rytų Europoje ir Tarybų Sąjungoje. V. Landsber
gis pabrėžė, kad kol kas žinoma tik nedidelė dalis 
nacių Vokietijos ir Tarybų Sąjungos nusikaltimų 
Lietuvoje. Jis papasakojo apie tai, kaip Tarybų 
Sąjunga stengėsi jdiegti neapykantą Lietuvos 
gyventojams. Tą neapykantą, esą, galima matyti ir 
šiandien. Jau dvejus metus Rusijoje skleidžiami 
gandai, kad lietuviai nekenčia rusų, tačiau, kai 
rusų turistai atvažiuoja i Lietuvą, jie nustemba 
tokio antagonizmo neradę. V. Landsbergis taip pat 
kalbėjo apie baimės vergiją, kuri tebeegzistuoja 
paskutinėje Eurazijos imperijoje.

Pasibaigus neapykantos anatomijos konferenci
jai, V. Landsbergis ir kiti su juo atvykę Lietuvos 
parlamentarai dar porą dienų pasiliko Norvegijoje. 
Rugpjūčio 29 dieną V. Landsbergis tarėsi su 
parlamentinės šiaurės Tarybos generaliniu sekre 
toriumi, Prancūzijos vidaus reikalų ministru bei su 
eile Norvegijos parlamentarų. Su norvegais buvo 
tariamasi dėl pasikeitimo parlamento narių 
vizitais. Norvegijos parlamentarų grupė spalio 
mėnesi ruošiasi atvykti į Lietuvą. Lapkričio 
mėnesio viduryje šiaurės Taryba ruošia seminarą 
tema "Parlamento vaidmuo Europos regionuose", į 
kurį kviečiami ir Baltijos salių parlamentarai. 
Aiškėja, kad Skandinavijos ir Baltijos šalių 
bendradarbiavimo pagrinde bus tiesioginiai ryšiai 
ne tarp vyriausybių, o tarp šių šalių parlamentų.

Sekančią dieną V. Landsbergis tarėsi su norvegų 
pramonininkais. Po pasitarimų su Norvegijos 
naftos eksploatacijos firmomis, prof. V. Landsber
gis žurnalistams pasakė, kad Lietuvos Respublika 
ateinančią savaitę ketina tartis su Norvegija dėl 
naftos pardavimo Lietuvai. V. Landsbergis sakė, 
kad Lietuva nori būti nepriklausoma nuo tarybinės 
naftos ir pranešė, kad Maskva sutikusi Lietuvai 
naftą tiekti tik iki rugsėjo pabaigos. Rugsėjo 7 
dieną Lietuvos energetikos ministras Ašmuntas 
susitiks su Norvegijos naftos ministru Reitenu. 
Pastarasis sakęs, kad Norvegija parduosianti 
Lietuvai naftą, tačiau lik normalia rinkos kaina.

SUSITIKIMAS SU J. A. SAMARANCU
Rugpjūčio 30 dieną Lozanoje Baltijos respublikų 

Tautinių olimpinių komitetų delegacijos susitiko 
su Tarptautinio olimpinio komiteto prezidentu J. 
A. Samaranču.

šiame susitikime dalyvavo ir Sovietų Sąjungos 
olimpinio komiteto pirmininkas Smirnovas. Lietu
vos, Latvijos ir Estijos delegacijos Tarptautinio 
olimpinio komiteto prezidentui J. A. Samarančui 
Reikė oficialius prašymus Baltijos respublikų 
atstovus priimti į Tarptautini komitetą ir jų 
sportininkams leisti dalyvauti olimpiniuose žaidi

muose. Lietuvą šiame susitikime atstovavo 
Tautinio olimpinio komiteto prezidentas Artūras 
Poviliūnas ir Aukščiausiosios Tarybos pirmininko 
pavaduotojas Kazimieras Motieka. Jie J. A.
Samarančui pasiūlė sudaryti tarptautinę komisiją, 
kuriai būtų pavesta išspręsti Baltijos respublikų 
dalyvavimo Tarptautiniame olimpiniame judėjime 
klausimą. Tarptautinio olimpinio komiteto prezi
dentas su šiuo pasiūlymu sutiko ir pabaltiečių 
delegacijas informavo, kad šis pasiūlymas bus 
svarstomas sekančiame Tarptautinio olimpinio 
komieto posėdyje, kuris įvyks rugsėjo 13, 14, 15 
dienomis Japonijos sostinėje Tokijo. Dabartinė 
Tarptautinio olimpinio komiteto pozicija yra 
palanki Baltijos respublikų priėmimui į Tarptautinį 
olimpini judėjimą tik po to, kai jos susitars su 
Tarybų Sąjunga dėl nepriklausomybės.

MIRĖ BRONIUS KVIKLYS

Rugpjūčio 28 dieną Lietuvos literatūra neteko 
uolaus, pasišventusio darbininko. Sulaukęs 16 metų 
amžiaus, Čikagoje staiga mirė žurnalistas, 
rašytojas ir tautotyrininkas Bronius Kviklys. Jis 
paliko didžiulį kūrybinį palikimą, kuriuo ilgai 
maitinsis ir atgimusi Lietuva. Dirbdamas tik nuo 
tarnybos atliekamu laiku, velionis atliko tris 
didžiulius darbus, kurie liks aukso raidėmis 
pažymėti išeivijos ir visos Lietuvos istorijoje. Tai 
keturių didelės apimties tomų veikalas "Mūsų 
Lietuva", šešių taip pat didelės apimties knygų 
ciklas "Mūsų bažnyčios" ir velionio surinktas 
didžiulis lituanistikos archyvas, kuriame per 40 
metų jis surinko daugybę senų, retų knygų, 
periodikos komplektų ir atskirų spausdinių, ypač iš 
spaudos draudimo laikotarpio.

NORI APSIGYVENTI 
LIETUVOJE

Pagal Anglijos laikraščio "Sunday Times" 
reportažą iš Tarybų Sąjungos, Maskvoje tūkstan
čiai žmonių stovi eilėse prie užsienio valstybių 
pasiuntinybių, norėdami gauti vizas imigruoti į tas 
šalis, šiemet jau virš 200.00U tarybinių piliečių 
emigravo iš Sovietų Sąjungos. Tai daugiau, nei per 
visus praėjusius metus.

(domu tai, kad, Lietuvai pasiskelbus nepriklau
soma, smarkiai padidėjo tarybinių piliečių skai
čius, norinčių persikelti į Lietuvą. Lietuvos 
Respublikos atstovybėje Maskvoje Danguolė 
Balčiūnaitė tvarko mažą vizų skyrių, pasak jos, čia 
besikreipiantys žmonės jau laiko Lietuvą laisva ir 
nepriklausoma valstybe ir prašo leidimo joje 
apsigyventi. Daugeliui jų visiškai įkyrėjo gyveni
mas Sovietų Sąjungoje, jie nusivylė M. Gorbačiovo 
reformų eiga. Pastaraisiais metais gyvenimas dar 
pasunkėjo: trūksta maisto, cigarečių ir kitų 
būtiniausių prekių. Nors Lietuva ekonominės 
blokados metu smarkiai nukentėjo ir apie 50.000 
žmonių neteko darbo, norinčių į Lietuvą persikelti 
gyventi iš Sovietų Sąjungos skaičius auga. Jie 
įsitikinę, kad Lietuvoje galima laukti gilesnių 
reformų, Lietuva jiems simbolizuoja laisvę.

SUSIPAŽINKIME SU 
LIETUVOS PARLAMENTARAIS

Algirdas Saudargas
Užsienio reikalų ministras

Gimė 1948 m. Kaune. 1972 m. baigė Kauno 
medicinos institutą. Biofizikas. Dar studijuodamas 
dirbo Lietuvos Mokslų Akademijos Fizikos ir 
matematikos instituto laborantu. Vėliau - šio 
instituto jaunesniuoju moksliniu bendradarbiu. 
1977 - 1982 m. Žemės ūkio akademijos vyresnysis 
dėstytojas. Po to iki 1986 m. buvo Biologiškai 
aktyvių cheminių junginių mokslinio tyrimo 
instituto vyresnysis mokslinis bendradarbis. 1986 - 
1987 m. - Kauno medicinos instituto laboratorijos 
vyriausias inžinierius, o iki 1990 m. - šios 
laboratorijos vyresnysis mokslinis bendradarbis.

Lietuvos krikščionių demokratų partijos narys.

žmoniškumą, pakantumą ir aukštesnį pragyvenimo 
lygį. Lietuvos laikysena Maskvos blokados metu 
daug kam paliko gilų įspūdį ir norinčių emigruoti į 
Lietuvą skaičius smarkiai padidėjo. Vien per liepos 
mėnesį prašymus persikelti į Lietuvą padavė virš 
300 šeimų.

(Iš Laisvosios Europos radijo laidų surinko ir 
paruošė Jurgis Rūbas)

KETURI MILIJONAI PARAŠŲ LIETUVAI
S. m. rugpjūčio 25 d. įvykusioje 

"Juodojo kaspino" demonstracijoje 
prie sovietų konsulato Sydnejuje, 
Tradition, Family and Property (TFP) 
organizacijos atstovas pranešė, kad 
Lietuvos nepriklausomybės paramai, 
per 20 valstybių organizuotoje petici
joje buvo surinkta 4.038.781 parašas. 
Peticijos sumanymą iškėlė Brazilijos 

.TFP pirmininkas prof. Pilnio Correa de 
Oliveira, jam mielai pritarė kitų 
kraštų TFP skyriai. Nuo birželio 
mėnesio pradžios,, prašai buvo renka
mi visose valstybėse, kuriose yra TFP 
skyriai: Anglijoje, Argentinoje, Aus
tralijoje, Bolivijoje, Brazilijoje, Costa 
Rica. Čilėje, Ekvadore, Ispanijoje, 
JAV, Kanadoje, Kolumbijoje, Peru, 
Pietų Afrikoje, Portugalijoje, Prancū
zijoje, Urugvajuje, Venecueloje ir 
Vokietijoje. Per 7 savaites Australijo
je buvo surinkti 6.728 parašai.

XVI AUSTRALIJOS LIETUVIŲ DIENOS 
Šiais metais Melbourne

virš 4 milijonų parašų Lietuvai! 
Dar negirdėto dydžio peticija. Gui
neas rekordų knygoje yra atžymėta 
didžiausia peticija buvusi su 3.107.080 
prašų.

Dar prieš peticijos organizavimą, 
TFP direktorius Romoje Juan Miguel 
Montes Lietuvos Aukščiausiosios Ta
rybos pirmininkui V. Landsbergiui 
pasiuntė sveikinimą, užtikrindamas 
TFP organizacijos paramą.

TFP skyrius Australijoje leidžia 
gražų 8 puslapių leidinį "TFP 
Newsletter". Keturioliktame šio lei
dinio numeryje įdėtas Baltijos valsty
bių žemėlapis. Lietuvos herbas ir 14 
nuotraukų rodančių Sydnejuje, Can- 
berroje ir kitur parašų rinkimą 
peticijai. Tame laidinyje keturis su 
puse puslapių užima aprašymai apie 
Lietuvą.

TFP katalikiška, nepolitinė organi

zacija, kurios tikslas palaikyti doras | 
tradicijas, tvarkingų šeimos gyvenimą j 
ir kovoti prieš socialistinius - Komu- ■ 
nistinius prievartavimo principus.

Už peticijos organizavimą TFP * 
gavo daug padėkos laiškų. Lietuvos I 
Aukščiausiosios Tarybos pirmininko I 
vardu dėkojo užsienio reikalų minis- Į 
tras Algirdas Saudargas. |

Padėkos laiškus pasiuntė Australi- | 
jos Lietuvių Bendruomenės Krašto . 
valdybos pirmininkas Juozas Maksvy
tis. Sydnejaus Apylinkės vaidybos I 
pirmininkas Albinas Giniūnas ir kiti. ' 
Būtų girtina, kad ir daugiau padėkos I 
bei įvertinimo parodytume mūsų I 
siekius remiančiai organizacijai. Ad- | 
resas: TFP, GPŪ Box 3631, Sydney, | 
N.S.W. 2001.

SUGRĮŽO VYTIS
Lietuvos vidaus reikalų ministras 

M. Masiukonis pasirašė dokumentą 
įteisinantį Lietuvos Respublikos vals
tybinės atributikos ženklus ant. teisė
tvarkos darbuotojų uniformų.

Nuotraukoje matome milicijos vir
šilą Rimantą Rabačį su nauja unifor
ma. Pakeistos kepurių kokardos su 
Vyčiu, antsiuvai ir sagos.
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JURGIS KALAKAUSKAS - KALAKONIS „TĖVAS“
Kas šiandien dar atsimena "Mūsų 

pastogės” redaktorių Jurgį Kalakaus- 
ką - Kalakonį, tą aukšto ūgio, liekną, 
šateną, šviesių akių žmogų, apie kurį 
buvo sakoma, kad jis nemoka pykti? 
Toks jis ir buvo - ramus, draugiškas, 
Dievo apdovanotas reta natūralaus 
džentelmeniškumo ir kantrybės dova
na. Tikrai profesionalus, kūrybingas 
žurnalistas, veiklus lietuvis patriotas.

Rašau čia apie jį dėl to, kad spalio 
mėn. 8 diena yra jo aštuoniasdešimta
sis gimtadienis, pagalvokime kaip mes 
jį būtume pagerbę, jeigu šio savo 
gimtadienio jis būtų gyvas sulaukęs, ir 
pagarbiai jį paminėkime savo širdyse. 
Australijoje jis atidavė savo gyvenimo 
duoklę lietuvybei, savęs netaupyda
mas. J "Mūsų pastogės” redaktoriaus 
postą jis atėjo kurį laiką dirbęs 
Snieguotuose kalnuose prie užtvankų 
statybos ir užsikalęs šiek tiek pinigo. 
Taip jis sugrįžo prie tikrojo savo 
gyvenimo pašaukimo, kurį praktikavęs 
Lietuvoje didžiųjų dienraščių "Vaka
rai" ir "Lietuvos aidas" redakcijose, 
pats leidęs ir redagavęs savaitraštį 
"Suvalkietis", rašęs noveles, bendra
darbiavęs daugelyje ano meto Lietu
vos laikraščių.

“Mūsų pastogę” jis valdė tais 
sunkiais laikais, kada buvo pairusi jos 
ekonominė bazė. Negaudamas algos, 
ar gaudamas nepilną, jis pragyvenda
vo iš savo santaupų. Ne pinigai jam 
buvo svarbu, o lietuviško laikraščio 
išlaikymas. Taip elgiasi tik žmonės 
idealistai. Jis dalyvaudavo visur, kur 
tautiečiai ką nors ruošė: susirinki
muose, minėjimjuose, baliuose, kon
certuose, vaidinimuose, literatūros 
vakaruose. Tuos renginius aprašydavo 
laikraštyje jam būdingu lengvu, globo
jančiu, paskatinančiu stiliumi.

Jis buvo iniciatyvos pilnas ALB - 
nės narys, sugebąs išmintingai planuo
ti tautinės veiklos kryptį, žmonėse 
buvo labai populiarus, vis renkamas į 
Krašto valdybą. Mėgo žmones, o

JURGIO KALAKONIO STILIUMI
Ištraukos iš 1954 m. “Musų pasto

gės” Nr. 35 ■■ 36 įlipusio straipsnio 
"Praeitis ir dabartis”.

"Rugsėjo aštuntąją yra įprasta 
istorijos laikotarpį atsukti kelis šimt
mečius atgal ir prisiminti garbingą 
mūsų tautos ir valstybės praeitį. Ir 
šitai mes atliekame gana sąžiningai 
jau daugel metų.

Mes susirenkame j sales ir, tarsi 
ekskursantai kokie, smalsiai dairomės 
po kunigaikščių Lietuvą, klausyda
miesi kalbų apie kadaise mūsų 
protėvių valdytas žemes tarp Baltijos 
ir Juodųjų marių. Ir taip mes, sužinoję 
dar kartą, jog narsių lietuvių puikai 
mušė senovėje rusą, totorių, sutriuš
kino kryžeivio galybę ties Žalgiriu; 
dar paryškinus dabartinę okupaciją, 
Tėvynės kančią ir mūs, tremtinių 
nedalią - ramiai skirstomės namolio. 
Ir tai viskas? Taip, nes mes tariamės 
įsiurbę stiprybės iš praeities ir, 
svarbiausia, atlikę tautinę pareigą.

Vytauto Didžiojo Lietuva buvo 
didelė ir galinga - žinome iš istorijos, 
šitai galima prisiminti ir apie tai 
pakalbėti. Bet to dar maža.

Pradėję vynioti mūsų tautos istori
jos siūlą, matome, kad jis paženklintas 
pergalėmis ir krauju, - Lietuvos 
likimas buvo sprendžiamas kautynių 
laukuose, - tik kietose kovose buvo 
pasiekta garbės ir galybės.

Minime didžią mūsų valstybės 
praeiti - okupantui mūsų žemę 
trypiant. Mes sakome: "Iš praeities 
stiprybės semiamės, idant nepalūžtu
me tremties keliais bevaikščiodami, -

labiausiai savo plunksnos darbo ben
dražygius - literatus, žurnalistus. 
Noriai lankydavosi žurnalisto Povilo 
Sirgėdo įsteigtame Plunksnos klube, 
garsioje Hurstville pilaitėje, jo narių 
susirinkimuose ieškodamas ir dvasinės 
atgaivos, ir rinkdamasis žmones 
planuojamiems spaudos darbams.

Jurgis Kalakauskas - Kalakonis 
"Mūsų pastogę” redagavo nepilnus 
penkerius metus. Sunkiai susirgusį 
ilgesnį laiką pavadavo žurnalistas 
Julius Veteikis. J. Kalakonis mirė 1958 
m. liepos mėn. v d. - prieš 32 metus. 
Rookwood kapinyne jis guli vienas 
tarp svetimtaučių, tolokai nuo ben
drųjų lietuviškų kapinių. Išaugo 
naujos lietuvių kartos. Mažai kas jo 
kapo vietą žino. Ar nebūtų verta 
mums šiame jo 80 - tame gimtadienyje 
susitarus bendru būriu aplankyti jo 
kapą, prieš tai žinoma tą jo kapą 
aptvarkius ir paminklą atnaujinus?

XXX

< išliktume Lietuvai". Bet prisipažinki
me, - tautos šventėje pasisemtos 
stiprybės dažnai neištenkame nuo 
salės durų iki namų slenksčio.

Tautos šventės turėtų būti mūsų 
vieningumo, ryžto ir neatleidžiamos 
kovos dėl Tėvynės laisvės ir ateities 
viską nustelbiančios demonstracijos. 
Šių švenčių metu mes, kaip vienas 
žmogus, turėtume perkelti į savo 
širdis Tėvynės sopulį, patikrinti savo 
ir savo vaikų tautinę sąmonę.

Mano galva, tautos šventė turės 
prasmės tada, kai ji nesibaigs paskai
ta, daina, šokiu ar paekskursavimu po 
garbingą ir garsią praeitį, bet bus 
atžymėta konkrečiu įvykiu. Tokiu, 
kuris tremties gyvenime įsirėžtų giliu 
pjūviu ir būsimoms kartoms bylotų 
apie mūsų tautinį gyvybingumą ir 
svetimose šalyse begyvenant".

šie prieš 36 metus Jurgio Kalakaus- 
ko - Kalakonio parašyti žodžiai ir jais 
išreikštos mintys nepaseno. Teisinga 
buvo jo tuometinė vizija. Ji teisinga ir 
dabar. Tautinio gyvybingumo išlikimas 
Australijoje ir bendrai svetimose 
šalyse priklauso nuo to, ar išeivija 
sugebės nuo žodinių deklaracijų 
pereiti prie Lietuvai darbar reikalin
gų aukų ir realių darbų. Pasikeitusios 
sąlygos Tėvynėje - atlaisvėjimas, 
tautinė, ne komunistinė vyriausybė ir 
parlamentas, dvasinis tautos atgimi
mas - budina ir mus Lietuvos laisvės 
siekimo darbuose glaudžiau ir veiks
mingiau pasireikšti.

-Simla Simla-

Rugpjūčio 16 dieną Melbourne 
įvyko naujo australų filmo "Tėvas" 
premjera. Filmo tema ypač aktuali 
mums, lietuviams: vokietis imigrantas 
Australijoje, Melbourne apkaltintas 
karo nusikaltimu įvykdytu Lietuvoje 
prieš lietuvius. Filmo režisierius John 
Strong, filmo statymo metu kalbėda
mas apie tai, kodėl jis pasirinko šį 
scenarijų savo filmui, man pasakė, 
kad jis nenorėjo, kad tai būtų dar 
vienas "holocoust" filmas, nes karo 
nusikaltimai buvo įvykdyti ne vien 
tiktai prieš žydus, šiuo atveju 
nusikaltimas įvykdytas prieš lietuvius.

Filmo siužete Melbourne gyvenan
tis vyresnio amžiaus vokietis apkalti
namas Lietuvos kajmo gyventojų 
išžudymu. į Melbourną po daugelio 
metų jį atsekė, žudynėse likusi gyva, 
lietuvaitė, tada dar valkas, o dabar 
jau vidutinio amžiaus moteris. Ar ji 
gali iš tikrųjų jį atpažinti po šitiek 
metų? Ar tas eilininis, paprastas, visų 
mėgiamas pasenęs žmogus yra žmog
žudys? Jo dukters, gimusios Australi
joje, lojalumas savo tėvui, jų kasdie
ninio gyvenimo sudužimas, įtampa ir 
netikėtas išsisprendimas, yra šio filmo 
esmė.

Lietuvos kaimo gyventojų išžudy
mas šiame filme yra Pirčiupio, 
Ablingos ir kitų žudynių, kurios vyko

Anne (carol Drinkwater) ir Iya (Julia Blake) filme "Tėvas” 
Nuotrauka Bill Bachman

„MŪSŲ PASTOGES“ 
LOTERIJA

sava lietuviška spauda, palaikyda
ma ir žadindama tautinį sąmoningumą, 
informuodama ir jungdama plačiai 
pasklidusius tautiečius, atlieka svarbų 
darbą Australijos lietuvių gyvenime. 
Tačiau spaudos išlaikymas priklauso 
nuo visų lietuvių pastangų.

Australijos lietuvių bendruomenės 
laikraštis "Mūsų Pastogė" savo paja
mas gauna iš įvairių šaltinių. Vienu jų 
yra Lietuvių Bendruomenės Spaudos 
Sąjungos, "Mūsų Pastogės" leidėjo, 
vykdoma loterija.

šių metų loterija bus pravesta per 
Spaudos Sąjungos ruošiamą "Mūsų 
Pastogės" Spaudos popietę, kuri įvyks 
Sydnejuje, Lietuvių namuose, 1990 
metų spalio 28 dieną (sekmadienį). 
Rezultatai bus skelbiami "Mūsų 
Pastogėje" lapkričio 5 dieną. Pirmu 
loterijos prizu yra 600 dolerių vertės 
1 oz auksinė moneta.

Kreipiamės į visus Australijos 
lietuvius. "Mūsų Pastogės" skaityto

Lietuvoje vokiečių okupacijos metais, 
junginys. Filmo siužeto autoriai aus
tralai Tony Cavanaugh ir Graham 
Hartley lietuvaitei parinko nelietu
višką vardą, pavadindami Ją lya 
Zetnick (Ieva "The Ethnic"?). Filma
vimui įpusėjus, jau nebuvo galima 
vardą "sulietuvinti”. Teko pasiten
kinti nužudytiems jos broliui ir 
seseriai duodant Vytauto ir Alenos 
vardus. Muzikiniame filmo fone kom
pozitorius Peter Best panaudojo 
lietuvių liaudies dainos "Augau ant 
kalnelio" motyvus.

Virš 3 milijonus dolerių kainavusia
me filme pagrindinę vokiečio (tėvo) 
Joseph Mueller rolę vaidina tarptauti
nio garso aktorius Max von Sydow. Jo 
dukterį Anne vaidina anglų aktorė 
Carol Drinkwater, mums žinoma iš 
televizijos serijos "All Creatures 
Great and Small", o jos vyrą vaidina 
australas Steve Jacobs, žinomas iš 
filmų "Alice to Nowhere” ir "A Single 
Life", iya Zetnick vaidmenyje garsi 
australe aktorė Julia Blake ("Trawe- 
ling North", "My Brilliant Career" ir 
kiti filmai). Dvylikos metų amžiaus 
lyą vaidina australiukė Bianca Brain, 
savo pirmoje rolėje kalbėdama lietu
viškai.

G. Žemkalnis

jus ir Spaudos sąjungos narius, kad 
paremtumėte "Mūsų Pastogės" leidi
mą, platindami ir pirkdami loterijos 
bilietus.

Loterijos bilietų gavimui ir atsi
skaitymui prašome kreiptis adresu: 
LB Spaudos Sąjunga, P.O. Box 550, 
Bankstown, N.S.W. 2200.

Labai svarbu, kad pinigai ir 
parduotų bilietų šaknelės būtų grą
žinti Sąjungai ne vėliau, kaip iki spalio 
28 dienos, nes tik iki tada grąžintos 
šaknelės galės dalyvauti traukime.

Siunčiame Jums knygeles po 5 
bilietus ir tikimės, kad Jūs juos 
išplatinsite. Jei reikės dar, praneškite, 
prisiusime daugiau.

Dėkojame visiems, kurie pernai ar 
anksčiau prisidėjo prie loterijos bilie
tų platinimo ir tikimės, kad ir šiais 
metais mums patalkininkausite, su
prasdami mūsų spaudos svarbą.

V. Patašius
LB Spaudos Sąjungos pirmininkas
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Plikuti n it pusimutymus
Birutė Pečiokaitė - Adomėnienė

- A 2-238!
Aukšta liesa kalinė sunkiai keliasi 

nuo gulto.
- Aš... - atsiliepia negarsus, duslokas 

baisas.
- l specskyrių! Pas viršininkų.

Specskyrių žino visas lageris, o 
Morta - juo labiau. Ir viršininkų 
pažįsta geriau už kitas, nes jau kuris 
laikas valo ir kūrena jo kabinetą. 
Tokia ji ir darbininkė - vos pasivelka. 
Jeigu pajėgtų - tai tiek ten ir darbo! 
Bet kai nepakeli daugiau kaip dviejų 
pagalių... Kai anglies kibirą sunešti 
tik per penketą kartų... O kuro reikia 
daug... Viršininkas reikalauja, kad 
būtų kaip pirtyje.

"Na. kočia jam dabar?.."
Perbėga mintimis - bene ką nors ne 

taip padariusi? Lyg ir ne - kaip 
visada, kaip kasdien. Ką darysi... 
Reikia eiti.

Dar ne žiema, bet šiaurys jau 
kandžiojasi. Kalinė apsivelka nydry- 
žusį vatinuką ir kėblina į administra
cijos pastatą, prie pat vartų. Pas 
viršininką patenkama iš zonos pusės, 
pro dureles prie pat "vachtos".

šitai A 2-238 dar tiktai dvidešimt 
ketveri - o kokia ji jau sena! Atrodo, 
lyg šešiasdešimt už pečių nešiotųsi, 
visos čia tokios senos...

Pabeldžia į duris.
- Da! - sukteli iš vidaus.
(eina ir sustoja prie durų. Kariškis 

su majoro antpečiais sėdi prie stalo.
- Prieik arčiau. A 2-238!
Jie niekada nepamirš priminti, kad 

tu tik skaičius, numeris!
Neryžtingai žengteli porų žingsnių 

ir iš padilbų žiūri į viršininką. Ant 
stalo - atversta byla.
- Pavardė?
Mergina įsitempia, suklūsta. Vadi

nasi, ne dėl darbo, čia kažkas kita. 
. - Linkaitė.

- Vardas?
-• Morta.
- Tėvo vardas?
- ’Vincas.
- Gimimo metai?
- 1927-ti.
- Kiek gavai?
- Dvidešimt penkerius lagerio... Ir 

penkerius tremties, be teisių...
- Dvidešimt penkerius griežto reži

mo. - patikslina. - ir penkerius 
tremties, be teisių. Straipsnis?
- 58-1A, 58-11, 58-10.
-Už ką?
- Mane nekaltai.
- Nemeluok! Aukščiausios bausmės 

nekaltai neskiria! O tau - buvo. Tiktai 
vėliau pakeitė dvidešimt penkeriais.
- Aš nekalta! - atkakliai kartoja.
- šnipė tu, štai kas! Be reikalo tave į 

lagerį. Sušaudyti reikėjo be pasigailė
jimo. Vis tiek nieko nesupratai, jokio 
dėkingumo, kad gyvą paliko.

Jis keliasi nuo stalo ir, eidamas prie 
durų, sako:
- Ruoškis! Su daiktais.

O už durų laukiančiam kareiviui:
- A 2-238 vesk į baraką. Paskui -su 

daiktais prie vartų!
Ji vos slenka priešais sargybinį...
Sekcijoje moterys sukrunta:

- Kur tu? Kur jie tave?
- Nežinau... Lyg jie pasako... ual į 

Naująją žemę...
Moterys žino. Kad pačias didžiau

sias "nusikaltėles" žada išvežti į 
negyvenamą salą pačioje šiaurėje. 
Tikrai mirčiai, kad greičiau atsikraty
tų...

Tiek ten ir tų daiktų...
Areštavo ne namuos, pakely. Kaip
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Mortą Linkaitę pažįstu nuo vaikys
tės. Mes drauge augome. Ją mylėjo 
Juozas Lukša ■■ Skirmantas (Dauman
tas)...

Buvo suimta, kaltinama net šnipi
nėjimu. Tardymo metu burną jai 
užkimšdavo kruvina trispalve. Sužalo
jo stuburą. Morta daug žinojo, bet 

'nieko neišdavė.
Ją nuteisė mirti. Vėliau bausmę 

pakeitė dvidešimt, penkeriais metais 
katorgos.

buvo apsirengusi, taip ir nutempė į 
Kauną. Nuo pat pradžių - jokio 
siuntinio, iš niekur. Mama ligonė... 
Brolis slapstosi... Dvi seserys kalėji
me...

Susigrūda viską į maišą, ir tą patį 
kažkas davė. Apsidairo ir sako likimo 
draugėms:
- Sudie visoms! Vargu ar pasimatysi

me... Sudie, draugužės!
Keista... Net ir prie lagerio prisirisi

- graudu palikti. Kitame vėl viskas iš 
naujo...

Sargybinis palydi iki "vachtos". 
Budintieji čiupinėja, grybšėioja, 
gniaužo, išauna basą... ū paskui 
perduoda kitiems šeimininkams, ir vėl 
atverčia bylą, ir vėl tie patys 
klausimai:
- Pavardė?
- V ardas?
- Tėvo vardas?........
Fizinis ir dvasinis šmonas - (krata) 

baigtas, šeimininkai pasirašo vergės 
peruavimo-priėmimo aktą, sargybiniai 
su šunimis nulydi ją iki netoliese 
stovinčio "voronoko", uždeda antran
kius, ir durys užsitrenkia.

išlaipina geležinkelio stotelėje.
- Greičiau! Greičiau! - ragina 

šunvedžiai.
Kalinė vos pavelka kojas, į vagoną 

ją beveik stumtia įstumia, įgrūda į 
narvą, nuima antrankius. Narvo šonai
- storos sijos, apkaustytos geležimi, 
priekis ir durys - geležiniai strypai. 
Duris užtrenkia ir užrakina didele 
spyna.

Morta narve viena, kaip brangaus 
žvėryno eksponatas. Greta irgi kali
niai, tik ten jų po keletą, o gal net ir 
po keliolika. Atrodo, yra ir moterų.

Narvo viduje tiktai plikas, niekuo 
nepridengtas, storų metalinių juostų 
gultas, daugiau nieko. Kojos virpa. 
Mergina susmunka ant geležų...

"Voronoke” Morta beveik nemąstė, 
kelio duobės iškratydavo vos prade
dančias kristalizuotis mintis. O dabar 
ji tokia pavargusi! Viešpatie, kad bent 
koks čiužinėlis!., šaltos ir kietos 
geležys...

Tiktai štai kas kvaršina galvą:
"Kodėl išvežė?"

'Kur veža?”
Pirmoji mintis buvo visai neprotin

ga: gal paleis? Visi kaliniai laukia 
stebuklo, tik viltis ir suteikia jėgų
gyventi. Net mirštantys kabinasi į šį 
trapų iliuzinį šiaudelį.

"Ne, nepaleis... Nes kam tada 
apsauga su šunimis, kam antrankiai, 
kam šis narvas?.. Nepaleis".

"Turbūt už katiną.."
Katinas - tai sieninis laikrodis 

viršininko kabinete. Laikrodis katino 
akimis, švyst svyruoklė į vienų šoną - 
į tą patį ir katino akys, švyst į kitą - ir 
katinas ten žvelgia. Tarsi seklys - 
nepasislėpsi. Iš pradžių lyg ir nieko, 
nekreipė dėmesio į jo akis, o paskui 
ėmė jų nekęsti, net bijoti.

Prieš trejetą dienų ji užsiropštė ant 
kėdės ir į tas bjaurias akis įgrūdo po 
pagalį. Katinas-laikrodis nurimo, ji 
galėjo ramiai dirbti. Baigusi ruošą, 
norėjo pagalius ištraukti, tačiau 
katinas nebepaleido - jie kažkur 
įstrigo. Taaa apėmė siaubas - 
laikrodis išduos ją! Kas dabar bus? Ji 
spoksojo į išdurtas katino akis, o 
baimė augo, temdė protą. Taip ją ir 
rado viršininkas - išsigandusių, ver
kiančią.
- Kodėl tu taip padarei, idiote?!

Viršininkas ne tiek pyko, kiek 
stebėjosi.
- Kad vis žiūri, žiūri... Nepaleidžia 

manęs...
Dabar ji kūkčiojo kaip mažas 

vaikas, ne tiek iš baimės, kiek dėl to, 
kad viršininkas nebarė, nebaudė, o 
tarsi stengėsi ją suprasti.

Kariškis pasilypėjo ant taburetės, 
ištraukė pagalius, laikrodis vėl ėmė 
tiksėti, o ji vis verkė, niekaip 
negalėdama nusiraminti, skaudinama 
atlaidumo. Jeigu baustų, grūstų į 
izoliatorių... tada ji turėtų teisę 
neapkęsti, šis jausmas suteiktų jai 
jėgų. O dabar - iš jos atėmė ginklą...

"Gal ir už katiną... taiko mane 
pavojinga... Arba priekvaiše..."

šitaip išsiaiškinusi ji pasideda 
maišelį po gaiva, susiriečia ant 
geležų, apsisiaučia milinės skvernais 
ir užsnūsta neramiu iškankinto žmo
gaus miegu.

"Jis priminė, kad buvau teista 
mirties bausme..." pagalvojo atsibu
dusi. Dabar ją apniko mintis, kad 
viršininko žodžiai grasino, leido 
suprasti, kas jos laukia.

"Matyt, pakeitė sprendimų... Veža 
pribaigti... Bet kam vežti'? Sušaudyti 
galima ir už lagerio tvoros... O gal 
žudo tik specialiose vietose?.."

šiaip ar taip - nieko gero ji iš šios 
kelionės nelaukia.

Koridorėlyje pro narvus vaikšto tai 
vienas, tai kitas sargybinis, o kartais 
net du. Būna, kad jie sustoja ties jos 
narvu, rodo į ją pirštais, įsistebeilija 
lyg į nematytą žvėrį, laido nešvankias 
replikas...

Atneša riekelę duonos ir balandos 
su dvokiančia žuvimi, išsiviepęg 
kareivis atsistojo tarpduryje ir žiopso 
į ją. ūmai su neapykanta sviedžia į jį 
indą su visa "sriuba", pridurdama 
lietuviškai:
- lįskit patys, rupūžės!
- £si, ėsi, kai išalksi! - išgirsta 

gimtąją kalbą...
Brolis lietuvis nueina ir ilgai stovi 

koridoriaus gale prie langelio. Tada 
Morta prisimena kitą dviejų lietuvių 
susitikimą. Prie lagerio vartų.

Jau kuris laikas jos dirba kelmyne - 
ruošia aikštelę statybai. Neišrautų 
kelmų daug, ilgai dar teks tampytis. 
Prie kiekvieno triūsia po keletą, šitas 
šiandien jau paskutinis. Gal kaip 
nors...

Visiškai nėra jėgų. Morta atkasinė - 
ja žemes nuo šaknų. Kastuvo jau 
nepakelia, kapsto žemes rankomis ir 

rieškučiomis pila ant duobės krašto. 
Pora kiek stipresnių, gaunančių 
siuntinius, kapsi kirviais kelmą laikan
čias šaknis, o kitos kuičiasi aplinkui, 
vos judėdamos.

Dieve kiek tų šaknų! Atrodo, jau 
visos nukapotos, į pajudini - vis dar 
kur nors laiko.

Visos... Dabar reikia nukrapštyti 
purvą, kad kelmas būtų šiek tiek 
lengvesnis. Zekės stuksena kirvapen- 
tėmis, gumulus iš šaknų tarpų krapšto 
pagalėliais, pirštais...

Lyg ir viskas... Dabar tik nuskliaus
ti vieną duobės kraštą, kad lengviau 
būtų išridenti...

Galima pradėti. Dvi kiša po 
šaknimis baslius, pasveria kelmą, o 
kitos tempia už atsikišusių saknigalių, 
remia kastuvais. Stengiasi išlaikyti 
pasvirusį, kol kuolai bus pastumti 
toliau, šitaip, centimetras po centi
metro, išsekusių skruzdžių apgultas 
kelmas pamažu šliaužia aukštyn.

Iš paskutiniųjų įtempia išsekusius 
raumenis, nes paleisi - ir vėl riogla 
gulės duobės dugne, o tada - viskas iš 
naujo, šmėklos dvėsuoja, švokščia - 
jau kris, bet viršus čia pat. Dar, dar 
kartelį - ir štai jų kankintojas ant 
duobės krašto, atgal nenusmuks. 
Gaudydamos orą, drebančiomis kojo
mis kalinės slenka prie dar neiškęstų 
kelmų. Šūstelės.

Dar reikia šitą velnio naštą 
nuridenti kokį šimtą metrų į bendrą 
krūvą. Jos sunkiai keliasi, vėl tempia, 
čia paversdamos, čia pastumdamos, 
kliūdamos, klupdamos, pakeiksnoaa- 
mos, stablelėdamos atsikvėpti. Paga
liau...
- Gulėk čia dabar, gyvate! - Sako 

kažkurį.
Būna ir lageryje gerų dienų, tokių 

kaip šita: miške niekas nenumirė, 
visos įvykdė normą - gaus nesumažin
tą davinį, darbą baigė ne paskutinės, 
rikiuotis eis pamažu, neskubėdamos, 
nevirsdamos nuo kojų, šunvedžiai 
kitas ragina, o jas - jau po penkias, 
laukia komandos į namus. į namus? 
Lageris jau namai?...

- žingsnis į dešinę, žingsnis į kairę... 
Aišku? Seniai viskas aišku.

Duota komanda eiti. Žingsniai 
sunkūs, kojos vilkte velka. Leisgyvė 
kolona kėblina pirmyn. Stipresnės 
tempia nepaeinančias, nes kritusias 
kelyje nušaus kaip mėginusias pabėgti, 
sargybiniai ragina matais (keiksma
žodžiai), šunys gąsdina iltimis, bet nė 
vienai neįkanda. Gera diena.

Prie vartų suskaičiuoja, ar visos, 
pradeda šmoną. iš vieno iš antro 
kolonos šono kareivių rankos mikliai 
narso moterų drabužiuose, delnais 
perbraukinėja kūnus, tarsi būtų gali
ma ką nors draudžiamo parsinešti net 
iš kelmyno...

Štai jau ir Mortos eilė. Kas tai? 
Krėtėjas, jaunas kareivėlis, puola prie 
vienos zekės, apkabina ją ir šaukia:

- Mama! Mamyte!
Motina stovi kaip įbesta, tarsi 

nepažindama savo vaiko, pagaliau 
delnais apglėbia jo veidą ir tyliai 
šneka:
- Sūneli mano! Vargdienėli!

Kolona subyra, kalinės apsupa 
motiną ir sūnų, tarsi pridengdamos 
nuo ginkluotų sargybinių. Kareiviai 
keikiasi, bet nesiryžta ką nors daryti - 
situacija ne kasdieninė.

Pasigirsta karininko komanda.
- Išskirti juos! Pas viršininką!
Apsauga prasiveržia pro moterų 

apsuptį, puola prie nelaimingųjų, 
atplėšia motiną nuo sūnaus ir tempia 
juos abu į administracijos pastatą.

šmonas (spec, k.) - krata.
("Literatūra ir menas"!
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LAIŠKAI REDAKTORIUI
Gerbiamas Redaktoriau,

Jūsų redaguojamo laikraščio Nr. 33. 
laiškų skyriuje, K. Pauliukėnas džiau
giasi, kad trisdešimt pirmame nume
ryje panaudotas žodis "Gudija". Jis 
gudus žinąs, nes augęs vos kelių 
kilometrų atstume nuo jų. Deja, 
valstybės vardu "Gudija" niekada 
nebuvo ir nėra, istoriniai faktai rodo, 
kad šeši šimtai metų po Kristaus 
gimimo dabartinėje Ukrainos teritori
joje, įskaitant ir Baltarusiją, ruožais 
gyveno slavai ir baitai. Vedybomis jie 
maišėsi. Ukrainiečių istorikai aiškina, 
kad tarp slavų atsirado skirtumas 
tryliktame šimtmetyje, j maskviečių 
teritoriją įsiverždavo totoriai ir juos 
valdydavo, taigi maskviečiai pradėjo 
skirtis nuo ukrainiečių ir baltarusių 
kultūriniai, socialiniai ir politiniai. 
Astuonioliktame šimtmetyje tas skir
tumas labai ryškus. Baltarusiai arba 
bieiorusiai visiškai arti ukrainiečiams.

istoriniuose veikaluose baltarusiai 
pirmą Kartą paminėti 1658 metais 
rugsėjo 16 dieną, Hadiač sutartyje, 
pagal kurią į "Didžiosios Rasų 
Kunigaikštijos" federaciją ruošėsi 
susijungti Lenkija, Ukraina ir Lietuva.

Ukrainiečiai norėjo atgaivinti tuos 
laimingus laikus, kai juos valdė didieji 
Lietuvos kunigaikščiai keturioliktame 
- šešioliktame šimtmečiuose, iki 
Liublino unijos. Ukrainiečiai Hadiač 
sutartyje reikalauja, kad maskviečiai 

APMOKAMAS SKELBIMAS
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šimtmečio pabai- 
iapuose pradeda

grąžintų užkariautą Bielarusijos sritį. 
Tas rodo, kad baltarusių ir ukrainie
čių teritorija dar buvo vienalytė. 
Daugelį šimtmečių visi tos teritorijos 
gyventojai buvo vadinami rutėnais, o 
visa teritorija - Rutėnija.

Maskviečiai Hadiač sutartį "pas
veikino" užpuolimu ukrainiečių ir 
pergale. "Didžiosios Rasų Kunigaikš
tijos“ federacijos 
žlugo.

Tik devyniolikto 
goję istoriniuose 
pasirodyti vardas - Baltarusija arba 
Bielorusija. Dabartinių baltarusių 
teritorijoje daugelį šimtmečių gyveno 
gudai - baltų gentis. Ukrainietis 
istorikas Omeljan Pritsak teigia, kad 
kaimynai Ruteniją mėgo vadinti 
"Raitųjų gudų kraštu“, tuo pabrėž
dami gyventojų karingumą.

Ortodoksų religijos įtakoje į balta
rusių kalbą įsimaišė ukrainietiški 
žodžiai. Lietuviai kalbininkai ruošiasi 
jų kalbą tirti. Jie mano, kad į 
baltarusių kalbą įsimaišę slaviški 
žodžiai yra paveikti baltų kalbos 
žodžių.

Baltarusiai nepamiršo senojo vardo 
- "Rutėnai". Angliškai vadinasi 
'White Kuihenians“ tuo pabrėždami 
savo kilmę ir norą, kad nebūtų 
sumaišomi su jų nekenčiamais mas
kviečiais - rusais.

Išeivijos laikraščiuose mėgstama 

galjmybę klijentams, kuriems permokamos 
pašalpos, mums apie tai pranešti.
Jeigu pradinis prašymas pašalpa gauti buvo 
pamatuotas ir teisingas, normaliai bus 
pritaikoma Amnestija ir nebus reikalaujama 
sugrąžinti permokėjimus bei traukiama 
atsakomybėn.

Daugiau sužinoti apie Amnestiją skambinkite 
specialiomis telefono linijomis (anoniminiai ir 

konfidencialiai) šiais numeriais:

CITY: 008 060 123
COUNTRY & ACT: 008 112 468
MULTILINGUAL: 008 039 009

Baltarusiją vadinti Gudija, o gyvento
jus gudais. Tačiau Lietuvos laikraščiai 
juos vadina teisingai: baltarusiai. Gi 
jų respublika - Baltarusija.

Tie, kurie Baltarusiją vadina Gudija 
turėtų pagalvoti, kaip išversti žodį 
"Gudija" į anglų kalbą, kad būtų aišku 
apie kokią valstybę jie kalba.

Agnė Lukšytė 
Gerbiamas Redaktoriau,

Savo metu esu nemažai rašiusi apie 
Sydnejaus lietuvių Sodybą. Iš mūsų 
bendruomenės apie tai teko sulaukti 
daug palankių ir nelabai palankių 
atsiliepimų. Todėl nenuostabu, kad 
gavus Sodybos nuotrauką, neseniai 
publikuotą vietiniame laikraštyje, bu
vau maloniai nuteikta. Paaiškėjo, kad 
Sutherland savivaldybė, kurios apy
linkėje yra Sodyba, nusprendė pa
skelbti ją grožio vieta ir savivaldybė 
imasi rūpintis šios vietos išsaugojimu. 
Tuo lietuviai gali tiktai džiaugtis ir 
didžiuotis.

Būtina pastebėti, kad australų 
valdžia nuolat skelbia savo susirūpini
mą didėjančiu skaičiumi senesnio 
amžiaus gyventojų šioje šalyje. Orga
nizacijos pastoviai raginamos statyti 
senelių globos namus.

Sydnejaus LMSG Draugija įgyven
dinusi tokios Sodybos pastatymą, kelia 
norą įvertinti tai, džiaugtis bei remti 
Sodybos gyvenimą ir pastangas plės
tis. Tai tikrai lietuviškas kampelis 
sulaukusiems seno amžiaus, juo būtina 
rūpintis ir remti, o tai priklauso tikrūpintis ir remti, o tai priklauso 
nuo mūsų pačių.

Ona Baužienė B.E.M.

§ TRUMPAI
18 VISUR

Jungtinių Tautų generalinis sekre- 
įį torius J. Perez de Cuellar pripažino, 
jį kad jo bandymas taikingai išspręsti 
§ konfliktą su Iraku nepavyko. Jo 
§ pasitarimai Jordanijos sostinėje Ama- 
§ ne su Irako užsienio reikalų ministru 
§ Tariq Aziz rezultatų neatnešė.

■! Irako prezidentas S. Hussein sutiko 
J išleisti užsieniečius moteris ir vaikus, 
ę tačiau Vakarų šalių vyrai palikti 
įį įkaitais ir išvežiojami į krašto 
•į strateginės reikšmės vietas, kurioms 
iį gręsia amerikiečių bombardavimas. 
§ Visiems užsienio žurnalistams taip pat 
§ duotas nurodymas išvykti iš krašto.

S M. Gorbačiovas iš einamų pareigų 
| atleido ministro pirmininko pavaduo- 

to ją V. Nikitiną, tuo pačiu ėjusį ir 
įį valstybės tiekimo komisijos pirminin- 
įį ko pareigas. Jis apkaltintas dėl 
§ susidariusio cigarečių trūkumo šalyje, 
§ Kas iššaukė dideles protesto demon- 
§ stracijas Maskvoje ir Leningrade.

ą Reformų šalininkai Sovietų Sąjun- 
§ goję privertė komunistų partiją ofi- 

cialiai atsisakyti iki šiol veikusios 
) "nomenklatūros sistemos", t. y. už 
įį uždarų durų parenkant personalą 
jį visoms svarbioms pozicijoms valsty- 
§ bėję.
§ *

Rusijos Federacinės respublikos 
prezidentas Boris Jeicin pareikalavo, 
kad kaip reformų stabdis iš einamų 
pareigų būtų atleistas Sovietų Sąjun
gos ministras pirmininkas Nikolaj 
Ryžkov. M. Gorbačiovas viešame 
pareiškime, kuris buvo rodomas per 
Sovietų Sąjungos televiziją, pripaži-

§ no, kad bent pusmetį negalįs įvesti 
drastiškų reformų krašte, kadangi 
nepaprastai nusilpusi Sovietų Sąjun
gos ekonomija nepajėgtų jų atlaikyti 
ir visiškai subyrėtų.

f
§
§

Autonominė Totorių respublika, 
įeinanti į Rusijos Federacinės respub
likos sudėtį, pareikalavo lygaus statu
so su kitomis Sovietų Sąjungos 
respublikomis, iš pavadinimo išbrau
kiant žodį "Autonominė". Ši respubli- 

§ ka turi virš tris su puse milijonus 
§ gyventojų ir savą parlamentą.

Armėnų tautinio Sąjūdžio dominuo
jamas Armėnijos parlamentas respub
likoje įvedė ypatingą stovį bei įsakė 
nusiginkluoti stipriai armėnų Tautinei 
Armijai, vienai iš armėnų ginkluotųjų 
pajėgų, kai jos nariai aršiai susikovė

( su Tautinio Sąjūdžio pajėgomis. Tau- 
įį tinės Armijos nariai nukovė vieną 
§ neginkluotą Armėnijos parlamento 
§ deputatą.

Armėnijos parlamentui pasidavė 
apie 250 Tautinės Armijos karių ir jos 
vadovybė. Tačiau didžiulė šios orga
nizacijos dalis tebesipriešina nusi
ginklavimui.

*
Papua Naujosios Gvinėjos ministras 

pirmininkas R. Namaliu iš ministrų 
kabineto nušalino žvejybos ministrą 
Allen Ebu. Ministras buvo pašalintas 
už savo pareiškimą, kad birželio 
mėnesį su Sovietų Sąjunga sudaryta 
žvejybos sutartis buvo padiktuota 
politinių išskaičiavimų ir valstybei 
neatnešė jokios ekonominės naudos.

Vali jos princui Karoliui vis negyja 
prieš porą mėnesių sulaužyta dešinė 
ranka ir dabar jai padaryta jau antra 
operacija.

Mūsų Pastogė" Nr.36 1990.9.10 pusi. 5
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^SPORTAS
LIETUVOS TAUTNIO OLIMPINIO KOMITEO 

ATSTOVO AUSTRALIJOJE KREIPIMASIS
Mieli tautiečiai.
šių metų rugsėjo mėnesį, Japonijoje 

įvyks Tarptautinio olimpinio komiteto 
suvažiavimas, kuriame bus nustatyta 
1996 metų Pasaulinės olimpiados 
vietovė. Kaip žinome, šios olimpiados 
rengėjais taip pat pretenduoja būti ir 
Melbournas.

Tikimasi, kad minimame suvažiavi
me, tarp kitų reikalų bus svarstomas 
ir Pabaltijo šalių sugrąžinimas į 
tarptautini; olimpinę seimą.

Lietuvos tautinio olimpinio komite
to prezidentas A. Poviliūnas rašo, kad 
naujai Išrinktas Sovietų Sąjungos 
olimpinio komiteto prezidentas V. 
Smirnovas yra palankus pabaltiečių 
sugrąžinimui į Tarptautinį olimpinį 
komitetą. Tad yra vilčių, kad jau 1992 
metų Barceionos olimpiadoje mūsų 
sportininkai atstovaus Lietuvą su 
lietuviška trispalve ir valstybine 
uniforma.
.Netenka aiškinti, kad tam reikalin

gos nemažos lėšos, kurios telkiamos 
ne tik Lietuvoje, bet ir išeivijos tarpe.

Lietuvos tautinio olimpnio komiteto 
direktorius Petras Statutą 63 - me 
"Sporto" laikraščio numeryje (2.6.- 
90), rašo: "Jaudina mus Lietuvos 
tautinio olimpinio komiteto finansinė 
padėtis. Gaila, kad likome beveik be 
sponsor!ų, o juk Lietuvos tautinis

KREPŠINIS
Kad nustačius bet kurios sporto 

šakos pajėgumo lygį, kiekviena tauta 
ir kiekviena valstybė deda pastangas 
išskirti pajėgiausius jos sportininkus Ir 
tinkamai juos paruošus, sudaro jiems 
galimybę išbandyti sportines jėgas su 
kitų kraštų bei valstybių pajėgiau
siais sportininkais.

lokiu budu prasidėjo tarptautinės, 
tarpvalstybinės Europos, Azijos ir 
kitų pasaulio regionų varžybos, šių 
visų varžybų kulminacinis pasiekimas 
-Olimpiados, kurios kas ketveri metai 
pravedamos įvairiose pasaulio vieto
vėse. Olimpiados yra beveik visų 
sporto šakų ir pasaulio tautų varžy
bos. Šalia to, taip pat kas ketveri 
metai, pravedamos atskirų sporto 
šakų pasaulio pirmenybės.

Prieš pasaulinį karą Lietuvos spor
tininkai dalyvaudavo tarptautinėse ir 
Europos sportinėse varžybose.

Daugeliui, tikriausiai, dar išliko 
atmintyje Lietuvos krepšininkų lai
mėjimai Europos krepšinio pirmeny
bėse. 1937 metais Rygoje ir 1939 
metais Kaune, kada pakartotinai 
Lietuvai buvo iškovota pirmoji vieta ir 
aukso medalis. Dėka šių dviejų 
didžiausių krepšinio laimėjimų, visoje 
Lietuvoje krepšinis tapo lyg ir tautine 
sporto šaka. Lietuvoje nebuvo miesto, 
valsčiaus ar kaimo kur apie krepšinį 
nebūtų kalbama ir juo domimasi.

Džiugu, kad ir dabartinėje Lietuvo
je krepšinio žaidimas vis dar tebėra 
populiariausias sportas, o mūsų krep
šininkai gerai ir plačiai žinomi bei 
gerbiami ne tik visoje Sovietų 
Sąjungoje, bet ir visame pasaulyje.

Mes, lietuviai galime didžiuotis, kad 
dabartinėje olimpinių čempionų Ko
mandoje buvo net keturi mūsų 
tautiečiai, apie kuriuos gražiai atsi
liepė viso pasaulio spauda.

Kuo toliau, tuo labiau populiarėja 
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olimpinis komitetas, tai vienas iš 
tautos atgimimo simbolių, taigi ir jos 
rūpestis. Nors ir esame vargšai, bet 
morališkai tvirti: Lietuvos tautininis 
olimpinis komitetas yra pirmoji Lietu
voje visuomeninė organizacija, kuri 
nutarė atsiriboti nuo Maskvos globos, 
tapti savarankiška... šiandien norisi 
padėkoti tiems tautos patriotams, 
kurie mus finansiškai remia".

Atsiliepiant į esamą padėtį, rugsėjo 
mėnesį Australijoje skelbiamas vajus 
Lietuvos tautinio olimpinio komiteto 
parėmimui.

Aš kreipiuosi į tautiečius, ypač 
sporto veteranus, buvusius Lietuvos 
Tautinės Olimpiados dalyvius, sporto 
mėgėjus bei rėmėjus, neatsisakyti 
paremti Lietuvos tautinį olimpinį 
komitetą, kad išvystume lietuvišką 
trispalvę plevėsuojant Pasaulinėse 
olimpiadose. Kiekvienas doleris padės 
Lietuvos tautiniam olimpiniam komi
tetui jo pastangose šį tikslą pasiekti.

Adelaidėje aukos bus renkamos 
rugsėjo 16 ir 30 dienomis, pietų metu 
Lietuvių namuose.

Kitų miestų aukotojai prašomi 
aukas siųsti: L.T.O.K., 27 Rickaby 
St., Croydon Park, 5008 S.A.

Su gilia pagarba
Jurgis Jonavičius

LTOK Atstovas Australijoje 

krepšinio žaidimas. Ir ne tik lietuvių 
tarpe. Jeigu 1949 metais, kai Mel
bourne pirmieji lietuviai sudarę savo 
krepšinio komandą lengvai nugalėda
vo australus, tai šiandien australai toli 
pralenkė mūsiškių sugebėjimus ir 
lietuvių krepšininkams šiandien sunku 
bepatekti į australų aukštosios klasės 
kategoriją. Taigi tenka žaisti žemes
niuose pogrupiuose.

Australų krepšinio rinktinė Olimpi
nėse žaidynėse pirmą kartą dalyvavo 
1956 metais, kur jiems teko pasiten
kinti 12 - tąja vieta. 1964 metais 
Tokijuje australai užėmė 9 vietą, 1970 
metais Jugoslavijoje - 12, 1972 metais 
Miunchene - 9 vietą, 1974 metais 
pasaulio pirmenybėse Puerto Riko 
australai vėl sugebėjo iškovoti tik 12 
vietą, 1976 metais Montrealio olim
piadoje jie buvo 8-t.i, 1978 metais 
Filipinuose jau - 7 vietoje, 1980 
metais per Maskvos olimpiadą - vėl 8- 
ti, 1982 metais pasaulio varžybose 
Kolumbijoje - 5- ti, 1984 metais Los 
Angeles - 7-ti, 1986 metais pasaulio 
pirmenybėse Ispanijoje - 13, o 1988 
metais Seoulo olimpiadoje australų 
krepšinio rinktinė iškovojo 4-t.ąją 
vietą.

šiuo metu australų krepšinio rinkti
nė dalyvauja pasaulio krepšinio pir
menybėse Argentinoje, kur savo 
pogrupyje susitiks su Kinijos, Italijos 
ir Brazilijos krepšinio komandomis. 
Malonu pabrėžti, kad šiandien viso 
pasaulio krepšinio mėgėjai pripažįsta, 
jog Australija pasiekė aukštą žaidimą 
lygį ir kai kurie šios komandos žaidėjai 
profesionalų krepšinio rinkoje verti 
milijonų dolerių sumos.

Drąsiai galime tvirtinti, kad prie 
australų krepšinio žaidimo lygio 
kėlimo nemažai prisidėjo ir lietuviai. 
Laike paskutiniųjų keturiasdešimties 
metų visa eilė lietuvių krepšininkų 

žaidė Australijos krepšinio rinktinėje 
ir net ją treniravo.

Artėjant 40 Australijos lietuvių 
sporto šventei, šiais metais įvyksian
čiai Melbourne, neabejoju, kad krepši
nis jose bus viena iš pagrindinių sporto 
šakų. Bus įdomu matyti mūsų sporti
ninkų sugebėjimus ir pažangą. Kiek

Lietuvos tautinio olimpinio komiteto prezidentas Arturas Poviliūnas, 
kardinolas Vincentas Sladkevičius ir žurnalo "Vytis" vyr. redaktorė Koma 
Griniūtė - Grinbergienė.

„VARPO'SUSIRINKIMAS
Melbourne sporto klubo "Varpo” 

metinis narių susirinkimas įvyko 
rugpjūčio 26 dieną Lietuvių namuose. 
Susirinkime dalyvavo apie dvidešimt 
žmonių. Klubo pirmininkas Rimas 
Mickus pranešė, kad jis gavo kelis 
atsiprašymus iš žmonių, kurie negalė
jo atvykti, bet pažadėjo savo pagalbą 
per artėjančią sporto šventę Melbour
ne.

Visi darbai sporto šventės paruoši 
mui jau pradėti. Nauja valdyba 
netrukus susisieks su visais sporto 
klubais, prašydami dalyvių sąrašų. 
Primename, kad melbourniškiai, kurie 
nori dalyvauti sporto šventėje, turi 
užpildyti registravimosi lapus. Juos 
galima gauti prie baro Lietuvių 
namuose.

Valdyboje sutiko pasilikti pirminin

METINE „KOVO“ ŠVENTE
Rugsėjo 22 dieną (šeštadienį) 9.30 

vai. ryto Bankstown krepšinio stadio
ne prasidės, jau virtusi tradicija. 
Sydnejaus sporto klubo "Kovas" 
sportinė diena. Dauguma dar prisime
na pernykščių "Kovo" dieną, kai 
stadionas buvo pilnutėlis įvairiausio 
amžiaus koviečių, senųjų veteranų, 
nesentai aktyvųjį sportą palikusių, 
darbartinių aktyviųjų vyrų ir moterų 
bei jaunių, o taip pat ir pačių 
mažiausių - "Kovo" ateities. Visi jie 
žaidė, prakaitavo, tėvai ir rėmėjai iš 
žiūrovų kėdžių nemažiau jaudinosi 
juos moraliai paremdami, šiais metais 
taip pat bus pravedamos įvairios 
žaidynės paskirų ir mišrių komandų, 
kur matysime dabartines ir buvusias 
"Kovo" žvaigždes.

Kviečiami visi " Kovo" nariai, 
rėmėjai ir sporto mėgėjai ar patys 
dalyvauti žaidynėse, ar pabūti sporti
ninkų rėmėjais. Tai diena, kai visi ir 
seni, ir jauni paskirs ją lietuviškam 
Sydnejaus sportui, nes koviečiai jau 
pradėjo ruoštis išvykai į Lietuvoje 
1990 metais būsimas pasaulio lietuvių 
žaidynes.

„KOVO“ BALIUS
Sportinės " Kovo" šventės pabaig

tuvės vyks lietuvių namuose. Tai bus 
metinis sporto klubo "Kovas" balius. 
Kaip ir visuomet, koviečiai savo 
svečių neapvils. Linksma, smagu, 

žinome, visos šventės krepšinio ir 
tinklinio varžybos vyks Albert parko 
krepšinio stadione. Apsilankykime ir 
(rodykime mūsų Australijos lietuviams 
krepšininkams, kad mes mėgstame 
krepšinį ir visokeriopai remiame 
savuosius krepšininkus Australijoje.

Leonas Baltrūnas

ku Rimas Mickus (tel. 458 1840 namų, 
612 4232 darbo), Iždininku Carlo 
Brovedani (tel.435 1585), sporto 
reikalų vedėju Dovidas Sadauskas 
(tel. 557 5161). Naujos valdybos narės 
- vicepirmininkė Judita Dagienė (tel. 
366 2903) ir sekretorė Elytė Vyš
niauskaitė - Stephens (tel. 470 4208). 
Visą korespondenciją prašome siųsti 
sekretorei: 23 Bartlett St... W. 
Preston. Vic. 3072.

Susirinkimo dalyviai labai domėjosi 
žiniomis apie i V Pasaulio lietuvių 
sporto žaidynes Lietuvoje. Pirminin
kas pranešė gautas žinias ir ragino, 
kad besidomintys sportininkai kuo 
skubiau užsiregistruotų šiai šventei.

Po visų diskusijų, susirinkimas 
uždarytas. Po to vyko vaišės kava ir 
lengvais užkandžiais.

E.S.

jaunatviška nuotaika, sportiniai drau
gų susitikimai ir gražūs prisiminimai, 
šventės laimėtojams dovanų įteikimas 
ir t. t., ir t. t.

Tą vakarą kviečiami visi atvykti į 
Lietuvių namus Bankstowne ir kartu 
su mūsų sportiniu jaunimu smagiai 
praleisti vakara. Tad laukiame visų.

IŠVYKOS LOTERIJA
Didžioji Sydnejaus sporto klubo 

"Kovas" išvykos į Lietuvą loterija jau 
prasidėjo. Bilietus platina sportininkai 
ir jų rėmėjai, šioje loterijoje bus 
galima laimėti dailininkų Evos Ku- 
bbos, Leono Urbono. Likos Kraucevi
čiūtės - Gruzdėti’, Jono Abromo 
(jaunesniojo), Jolantos Janavičienės 
darbus ir sportininkų rėmėjų Mykolo 
Zakaro, Vikroro šliterio, Anatolijaus 
Kasio, Stasio Juraičio ir Vytauto 
Stasiūnaičio dovanas. Tai bus viena iš 
geriausių iki šiol buvusių loterijų. 
Loterija bus traukiama per "Kovo" 
sportininkų pagerbimo lešmlnę, jiems 
sugrįžus iš jubiliejinės sporto šventės

Mieli sportininkų bičiuliai ir rėmė
jai, savo auka ir pirkdami kuo daugiau 
loterijos bilietų, jus paremsite jaunus 
Sydnejaus " Kovo" sportininkus būsi
moje išvykoje į Pasaulio lietuvių 
sporto žaidynes Lietuvoje, kur jie 
reprezentuos ne tik savo klubą, bet ir 
visą lietuviškąją bendruomenę. Nuo
širdus sportiškas’ ačiū visiems.

Ant. Laukaitis
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M. KYMANTUI 70 METŲ
Rugpjūčio 26 dieną i gražiai 

išpuoštą Geelongo lietuvių bendruo
menės namų salę susirinko choristų 
grupė, Apylinkės valdyba, moterų 
draugijos narės, draugai ir bičiuliai, 
kad pasveikintų Mečių Kymantą 
garbingo 70 - tojo gimtadienio proga. 
Pavasarinių gėlių žiedai ir paties 
jubiliato padarytos nuostabiai gražios 
žvakidės dar labiau puošė vaišių 
stalus. Nuotaika iš .tiesų buvo 
šventiška, ir svarbiausia, žiūrint į 
jubiliatą, niekaip negalėjai pagalvoti, 
kad jis jau sulaukė tokio brandaus 
amžiaus. Tikriausiai, žmonės savo 
gyvenimą paskyrę muzikai, dainai, 
visada išlieka jauni savo siela ir išore.

Regina Skerienė labai (domiai ir 
išsamiai papasakojo apie M. Kymanto 
gyvenimą, jo veiklą Geelongo ben
druomenėje. Jos pasakojimą paįvairino 
paties M. Kymanto sukurtos dainos, 
kurias atliko dainos mėgėjų grupė, 
vadovaujama Gražinos Pranauskienės. 
Sveikinimo žodžius pasakė mūsų 
Apylinkės valdybos pirmininkas 0. 
Schrederis, Katalikų federacijos įga

liotinis J. Stuikevičius. Moterų drau
gijos vardu - C. Vaicekauskienė. Visi 
svečiai skambiai ir iškilmingai jubilia
tui sudainavo "ilgiausių metų...!"

Taip pat buvo pasveikinti ir V. 
Andriukonis su A. Obeliūnu, paskuti
nėmis dienomis atšventęsavas gimimo 
dienas.

Vėliau visi susėdo prie vaišių stalo 
ir po pirmojo tosto jubiliatas padėkojo 
svečiams, o taip pat paskaitė savo 
sukurtas jumoristines miniatiūras apie 
kiekvieną dainininką, apie naujai 
išrinktą Apylinkės valdybą... Nuo gero 
ir šmaikštaus jumoro visiems buvo 
daug smagaus juoko.

Vakaras prabėgo labai linksmai ir 
nuotaikingai. Visi dainavome, šokome, 
žaidėme žaidimus, kurių išmokė 
energingoji ir visada linksma Gražina 
Pranauskienė. Ilgai netilo dainos, 
juokas, muzika...

Ir dar. Kadangi M. Kymantas nuo 
dovanų atsisakė, ta proga, visi 
dalyvavusieji suaukojo 400 dolerių 
fondui "Pagalba Lietuvai".

Geelongo Apylinkės valdyba

ALB ŠVIETIMO TARYBOS PRANEŠIMAS
ALB švietimo taryba gavo laišką iš Lietuvos kultūros ir švietimo ministro 

Dariaus Kuolio, kuriuo jis kreipiasi į Australijos lietuvių bendruomenę. 
Laiške, atspausdintame žemiau, pastebėkime kelis itin svarbius punktus, 
būtent:

a) pagalbos tautinei mokyklai prašymą;
b) vadovėlių ir knygų persiuntimą Lietuvon (adresas nurodytas);
c) Lietuvių namų • vidurinės mokyklos skirtos išeivių vaikams įkūrimą 

Vilniuje.
Padėti Lietuvai atsikurti per savo tautinę mokyklą yra, manyčiau, "conditio 

sine qua non" - be tautiniais idealais persiėmusios jaunosios kartos, 
nesukursime ir Lietuvos "valstybingumo įtvirtinimo", kaip rašo ministras. 
Vadovėlių, žurnalų (juose apstu šnekamosios kalbos pavyzdžių) siuntos yra 
būtinos. Juk mokinių vadovėliai yra versti iš rusų kalbos ir dar su mums 
nepriimtina propaganda. O išeivių vaikams skirtos vidurinės mokyklos 
įsteigimas Vilniuje atveria dar vieną galimybę, kur galima mokytis lietuvių 
kalbos, l okiu būdu susidaro lyg ir kelios pakopos lietuvių kalbos įsisavinimui:

a) savaitgalinėse lietuvių mokyklose ir kursuose Sydnejuje, Melbourne ir 
Adelaidėje;

b) Vasario 16 - tos gimnazijoje Vokietijoje;
c) Lietuvių namuose Vilniuje.
Studentams, kaip ir anksčiau, visada atviros durys į Lituanistikos katedrą 

Illinois universitete Čikagoje. Be to, veikia ir lietuvių kalbos ir kultūros 
vasariniai kursai prie Vilniaus universiteto. 0 studentus su tinkamomis 
kvalifikacijomis priimtų, be abejo, ir Vilniaus bei Vytauto Didžiojo 
universitetai Lietuvoje. Susidomėjusius prašome rašyti žemiau išvardintais 
adresais: Prof. Bronius Vaškelis, 2745 W. 94t.h Street, Ebergreen Park, ill. 
60642, USA, tei. 312 423 4743; Lietuvos kultūros ir švietimo ministras D. 
Kuolys, Vilnius 232691, švietimo gt. 2/7. Lietuva.

įsolda i. Poželaitė - Davis
ALB švietimo tarybos pirmininkė

LIETUVOS KULTŪROS IR ŠVIETIMO 
MINISTRO LAIŠKAS AUSTRALIJOS LIETUVIAMS

Gerbiamoji...
Širdingai ačiū už didį rūpestį Lietuvos mokykla, už moralinę paramą. Labai 

dėkui už Jūsų tarpininkavimą tarp Lietuvos ir Australijos žemių švietimo 
ministrų. Būtų puiku, jei užsimegztų tiesioginiai ryšiai tarp Lietuvos ir 
Australijos mokyklų, mokytojų ir mokinių.

Nuoširdžiai džiaugsimės sulaukę pagalbos varganam mūsų švietimui iš 
Australijos "Lietuvai remti fondų". Esame šiems fondams parašę prašymus, 
tik ligi šiolei delsė me juos išsiųsti. Mat užtruko ministerijos sąskaitos 
atidarymas užsienio banke. Tik neseniai pavyko susitarti, kad rugsėjo 
pradžioje mums tokią sąskaitą atvers Dresdene Marina Baublienė. Taigi 
tuomet, kad ir kiek uždelsti, mūsų kreipimaisi į lietuvių bendruomenių fondus 
bus gerokai konkretesni. Bet labai svarbus būtų ir Jūsų, Lietuvos švietimo 
būklę mačiusios, nuolatinis aiškinimas užjūrio lietuviams, kad Lietuvos ateitis, 
mūsų valstybingumo įtvirtinimas tarp Europos tautų, tiesiogiai priklauso nuo 
skubios šiandieninės pagalbos tautinei mokyklai, nuo jaunosios kartos, 
modernios lietuviškos visuomenės ugdymo, šitokį supratimą mes stengiamės 
skleisti Lietuvoje, džiaugtumėmės, jei jis pasiektų ir kuo didesnę dalį išeivijos.

Jei viskas gerai klosis, šių metų spalio 1 dieną Vilniuje turėtų pradėti darbą 
Lietuvių namai - išeivių vaikams skirta vidurinė mokykla. Jon dėstyti 
konkurso tvarka stengiamės surinkti geriausius mokytojus: norinčių 
netrūksta.

Labai ačiū už Lietuvai surinktus vadovėlius. Juos gabenti būtų geriausiai 
per Vokietiją. Nemokamai pervežti knygas Lietuvos mokyklai sutiko Marinos 
Baublienės vadovaujama firma " Vilbara". Tad vadovėlius prašytume siųsti į 
Vokietiją šiuo adresu: Tan Spedition, Stuttgardt, Bad Cannstadt, 
Lagerplatzstrasse 17 - 25, Bara GunbHzVilbara, West Germany, nurodant, 
kad knygos skirtos Lietuvos kultūros ir švietimo ministerijai (232691 Vilnius, 
Švietimo gt. 2/7).

Su didžiu dėkingumu ir nuoširdžiais linkėjimais Darius Kuolys

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame Tautos Fondo vadovybei ir Tautos Fondo Australijos 

skyriui už 2000 dolerių paramą Lietuvos parlamentarų kelionės išlaidoms.
ALB Krašto valdyba

MŪSŲ PAGALBA LIETUVAI
Fondui "Pagalba Lietuvai" aukas 

atsiuntė:
3135 dolerius - kunigo Bačinsko 

Lietuvių kultūrinė draugija Brisbanė- 
je (pirm. K. Bagdonas);

po 1000 dolerių - kunigo Bačinsko 
Lietuvių kultūrinė draugija, Brisbanės 
Lietuvių namų komitetas;

500 dolerių - Onutė ir Mikas 
Rudžiai;

150 dolerių - kun. dr. P. Bačinskas;
100 dolerių - V. Šatkauskas;
po 50 dolerių - K. E. Guiga, V. ir M. 

Kuliešiai, V. Lorencas;
po 20 dolerių - K. Bagdonas, A.

Kudzius, B. Malinauskas, R. Pomenn- 
gas, A. Radavičius, Gene Ralph;

po 10 dolerių - S. Einikis, V. 
Kalėdinskas, S, Katinas, J. Kiškunas, 
A. ir K. Milvydai, A. Perminąs, E. 
Sagatys, A. Urbutis;

po 5 dolerius - M. Butkus, R. ir M. 
Drinkmanai, J, Fedar, L. Kolominskas, 
D.G. Lutton, P. Zabukas, B. žygis.

Nuoširdžiai dėkojame kunigo Ba
činsko Lietuvių kultūrinei draugijai, 
jos pirmininkui K. Bagdonui ir 
Brisbanės lietuviams savo aukomis 
parėmuslems atsistatančią Lietuvą. 
Australijos Lietuvių Bendruomenės.

Krašto valdyba

8 IŠKVIECIANT JŪSŲ GIMINES
IS LIETUVOS

Mes specializuojamės apmokant lėktuvų keliones 
MASKVA - AUSTRALIJA - MASKVA, 

SINGAPŪRAS - AUSTRALIJA - SINGAPŪRAS 
Galime taip pat padėti jums sudarant dokumentus.

Nuo spalio 31 d. Singapūro oro linijos skrenda į Rytų Berlyną.

KELIAUJANT Į LIETUVĄ
* Biudžetinės lėktuvų kelionės kainos - Aerofloto kainosSUMAŽINTOS

S
Skambinkite dėl detalių.

* Patarnaujame sudaranr dokumentus lankytojų ir turistų vizų 
gavimui.
* užsakome viešbučius, keliones (turus).
16 Rūpinamės kelionės apdraudimu.
* Rūpinamės kelionų pertraukimo variantais.

Taip tvarkome keliones lėktuvu apie pasaulį, JAV. Kanadą ir Kt.
Dėl visų kelionės reikalų kreipkitės į

&
48 The Boule varde, Strathfield 2135.
Tel. 7453333 Lie. Nr, 2TA 000 888 

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

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

Kalbame ir rusiškai. 
Lie. Nr. 2TA000888

S

Mielam broliui, skautui vyčiui

A. t A. Raimondui Antanui Kapočiui
staiga apleidus šį pasaulį, jo broliui s.v. Česlovui Kapočiui, giminėms ir 
artimiesiems nuoširdžią užuojautą reiškia ir drauge liūdi

Sk. Vyčių Geležinio 
"Aušros" tunto

Vilko būrelio vyčiai ir 
sesės ir broliai

A. t A. Henrikui Virgeningui
mirus, jo žmoną Aleksandrą Ir dukrą Kristiną skausmo valandoje 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

Angelė ir Stasys Montvidai

A. f A. Henrikui Virgeningui 
apleidus šios žemės klonius, giliai užjaučiu jo žmoną Aleksandrą ir 
dukrą Kristiną.

Elena Laurinaitienė

A. t A. Henrikui Virgeningui
mirus, jo žmonai Aleksandrai ir dukrai Kristinai reiškiame giliausią 
užuojautą ir kartu liūdime.

Birutė, Linda ir Ignas Bieliūnai

' "Mūsų Pastogė" Nr.36 1990.9.10 pusi, 7
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Informacija
PERTHE

Pasaulio Laisvės Lyga kartu su 
Pavergtų Tautų Taryba rugpjūčio 23 
dienų suruošė demonstracijų motocik
lais, Hitlerio - Stalino pakto paminė
jimui.

(vairių pavergtų tautų nariai 11.30 
vai. prieš pietus rinkosi Kings parko 
mašinų stovėjimo aikštelėje. Ten 
Petras Čekanauskas demonstracijos 
dalyviams išdalino plakatus, vėliavė
les ir juodus kaspinus, paaiškino 
renginio eigų.

Miesto centre renginio dalyviai 
kelis kartus apvažiavo centrini kvar
talų.

Pereitais metais tuo pačiu laiku 
televizijos, radijo ir spaudos atstovai 
labai domėjosi Lietuva ir kitomis 
Baltijos valstybėmis, taigi ir Pertho 
demonstracija motociklais susilaukė 
atgarsio, šiais metais visas dėmesys 
nukreiptas link (vykių Arabų pusiasa
lyje. tad mūsų demonstracijai dėmesio 
neliko.

Lietuvių Dienų metu Melbourne 
vyks Krašto Tarybos atstovų suvažia
vimas. Norintieji vykti i Lietuvių 
Dienas ir pageidaujantys atstovauti 
Pertho lietuvių bendruomene, prašomi 
pranešti Apylinkės valdybai, kur bus 
išduodami įgaliojimai.

Metinis Lietuvių namų sąjungos 
narių susirinkimas saukiamas spalio 
mėn. 14 d. (sekmadienį). Jei pavyks 
rasti šeimininkes, bus suruošti ir 
bendri pietūs. Tuoj po pamaldų. 
Lietuvių namuose butų bendri pietūs, 
o po jų - susirinkimas. Pranešimai ir 
diskusijos.

Nuo šių metų liepos 1 dienos 
renkamas Lietuvių namų nario mo
kestis už 1990 - 1991 metus. Mokestį 
renka iždininkas J. čyžas.

Nors dar daug Pertho lietuvių nėra 
aukoję fondui "Pagalba Lietuvai", 
tačiau Krašto valdybos žinion jau 
pasiųsta 16.000 dolerių, kuri pinigus 
panaudos pagal Lietuvos vyriausybės 
nurodymus. Perthe banko sąskaita 
tebėra neuždaryta, kas nori dar gali 
aukoti. Lietuvai pagalba reikalinga 
visą laiką. Aukas priima J. Čyžas.

GEELONGE
Tautos šventės minėjimas Geelonge 

įvyks rugsėjo mėnesio 16 dieną 
tsekmadienį). Pamaldos bus laikomos 
sv. Jono bažnyčioje, 9.3o vai. ryte. šv. 
Mišias atnašaus kunigas dr. p. Dauk
nys. Organizacijos dalyvauja unifor
mose. su vėliavomis. Atvyks ir 
Melbourne DlK Vytenio saulių kuo
pa.

po pamaldų visi vyksime į lietuvių 
namus, kur bus oticialus minėjimas. 
Paskaitą skaitys viešnia iš Melbourne 
A. Karazijienė. Meninę dalį atliks 
Geelongo Apylinkės dainininkų grupė, 
vadovaujama Gražinos Pranauskienės.

Po minėjimo bus bendri pietūs, 
paruosti Bendruomenės moterų drau
gijos.

Maloniai kviečiame visus Geelongo 
ir Apylinkės lietuvius dalyvauti šiame 
minėjime.

Geelongo Apylinkės 
valdyba

HOBARTE
Apydrūtes valoyoos ruošiamas Tau

tos šventės minėjimas Hobarte įvyks 
rugsėjo 29 dieną, šeštadienį, v vai. 
vak.

Minėjimui pasibaigus, visi dalyviai 
dus pavaisuiti kava ir pyragaičiais.

Kviečiame visus dalyvauti minė
jime. . B. ir H. šikšnių namuose.

nobarto Apylinkės vaidyba

MELBOURNE
Pranešame LKV Sąjungos "Ramo

vė". Melbourne skyriaus nariams, kad 
šių metų rugsėjo mėn. 30 d. 
sekmadienį 2 vai. po pietų. Lietuvių 
namų Bendruomenės salėje, Saukia
mas metinis narių susirinkimas.

Darbotvarkėje:
1. susirinkimo atidarymas. 2. Mirusių 
narių pagerbimas. 3. Susirinkimo 
preznidimo rinkimai. 4. Mandatų 
komisijos rinkimai. 5. Praeito susirin
kimo protokolo skaitymas. 6. Valdy
bos pranešimai: ajpirmininko, b) 
iždininko. c| revizijos komisijos, i. 
Diskusijos dėl pranešimų ir jų 
tvirtinimas, a. Naujos skyriaus valdy
bos ir revizijos komisijos rinkimai. 9. 
Einamieji reikalai. 10. susirinkimo 
uždarymas.

Narių dalyvavimas būtinas. Skelbtų 
laiku nesusirinkus reikiamam narių 
skaičiui, po pusės valandos šaukiamas 
antras susirinkimas, kurio nutarimai 
bus laikomi teisėtais, nežiūrint daly
vaujančių narių skaičiaus.

LKV Sąjungos "Ramovė" skyriaus 
valdyba

AUKOS
Fondui "Pagalba Lietuvai" per 

Sydnejaus Apylinkės valdybą aukojo: 
po 200 dolerių •• č. Juozaitis. J. 

Alkevtcius, S. Abromavičius:
100.dolerių - p. Čepulis;
20 dolerių - S. Sauseris.
Sydnejuje mirus a.a. Henrikui 

Virgeningut, užjauclant jo žmoną 
Aleksandrą ir dukrą Kristiną, vietoje 
gėlių tondui "Pagalba Lietuvai" 
aukojo:

50 dolerių - i. ir E. Jonaičiai;
2b dolerius - i. ir A. Milašai;
po 20 dolerių - D. Bogušienė ir 

Julija, A. ir P. Griniai, D. ir J. 
Staugirdai, E. Stasys, E. ir J. 
Vėteiklai, R. ir A. Špokai. B. ir H. 
Wunderlich. L. Plikys, S. ir D. 
Storuliai. S. ir B. Jarembauskai. P. ir J. 
Pullinen, A. ir V. Skeiviai. E. ir P. 
Nagiai; „

15 dolerių - B. ir i. Bieliūnai;
po 10 dolerių - E. Badauskienė, J. 

Gervinąs, P. Daukienė, C. Brolienė, R. 
Gervinąs. Viso aukojo 400 dolerių.

Nuoširdžiai dėkojame visiems au
kojusiems Lietuvai.

J. Mickienė
sydnejaus Apylinkės valdyba
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SYDNEJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

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

Pirmadieniais 
Antradieniais 
Trečiadieniais 
Ketvirtadieniais 
Penktadieniais 
Šeštadieniais 
Sekmadieniais

Klubas atidarytas
5

klubas
5
5
4

11
12

v. ryto
v. p. p.

- 10.30 v. v. 
uždarytas

- 10.30
- 11.00
- 12.00
- 1.00
- 10.00

nakties

KLUBO VALGYKLA VEIKIA 
Ketvirtadieniais, penktadieniais ir šeštadieniais 

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

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

Sydnejaus 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 MOKESTI 

už ateinančius finansinius 1990 - 1991 metus.

Metinis narių susirinkimas 7. 10.1990

I 
I 
I
I 
I 
I

I 
I 
I
I

1 
I 
I 
I
I 
I 
I

I

I

I
I
I
I

"Mūsų Pastogės" 34 numeryje išspausdintame straipsnelyje "Dovana iš 
Marijos rankų" nepažymėta, kad Lietuvon nuvežti vaistai buvo ne tik 
Adelaidės, bet ir Melbourne, per dr. J. Kuncą, lietuvių dovana.

EAST WEST CONSULTANTS

n
$

First Floor/Room 9 
2 Hindmarsh Square 

Adelaide ScAustralia 5000

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. APMOKĖTU MUITU SIUNTINIAI. Mes 

esame vienintelė firma priimanti siuntinius su 
licenzija, už kuriuos muitas gali būti iš anksto 
apmokėtas Australijoje.

2. VAISTAI gali būti siunčiami siuntiniuose 
su licenzija. Turime leidžiamų siųsti vaistų

Telephone <081 232 1223 sąraSus

3. MAISTO SIUNTINIAI. Giminėms galite 
siųsti maisto siuntinius. Jie iš anas t o supakuojami užsienyje ir jūsų 
giminėms gali būti pristatyti maždaug per tris savaites.

4. AUTO MAŠINOS. 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:
Sydnejuje - New-Era (02) 5691833 L. Towsty (02) 638 5740

H. Storius (02)773 4728
Melbourne - . Postup Shop (03) 375 1979
Adelaidėje - East-West (08) 2321228
Brisbanėje - O. Bogomiakov (07) 3914816.

New Era (03) 329 5369
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