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LIETUVA SAVAITES ŽINIOSE
Dr. Algis Kabaila 

Lietuvos Respublikos Atstovas Australijoje
PRANCŪZŲ DIENRAŠTIS APIE 

LIETUVĄ
Prancūzų dienraštis "Quotldien de 

Paris'' rugsėjo 19 dienų išspausdino 
gan ilgą interviu su Lietuvos Aukš
čiausiosios Tarybos pirmininku prof. 
Vytautu Landsbergiu. I klausimų 
kokių tikslų siekia Maskva būsimose 
derybose su Vilnium ir kų naujo į jas 
(neša taip vadinamas B. Jelcino 
faktorius, Vytautas Landsbergis atsa
kė, kad Maskva stengiasi laikyti 
Lietuvų ir kitas Baltijos valstybes 
federacijoje pagal galimas įvairias 
formas. Respublikoms gali būti sutei
kiama daugiau laisvės, bet ne nepri
klausomybė. Maskva norėtų įteisinti 
1940 metais įvykdytų Baltijos valsty
bių aneksijų, tačiau tam ji neturi jokio 
teisinio pagrindo ir pripažinimo tarp
tautinėje bendruomenėje.

Vokietijos suvienijimų kai kas 
bando aiškinti, kaip galutinę Antrojo 
pasaulinio karo užbaigimo aktų. 
Tarybų Sųjunga tame žaidime akty
viai dalyvauja, vildamasi, kad pasaulis 
per tų laikų pamirš Baltijos valstybes, 
šiandien aišku, kad Maskva neketina 
rimtai derėtis, nes jau kalba tik apie 
konsultacijas. Neabejotina, kad laiki
nas M. Gorbačiovo ir B. Jelcino 
suartėjimas, turbūt remiasi jų ben
drais Interesais, bet Vytauto Lands
bergio nuomone, jis netvirtas ir 
nevisapus iškas.

į klausimų, kokioms nuolaidoms 
Lietuva pasirengusi ir kokios tų 
nuolaidų ribos, Vytautas Landsbergis 
atsakė sekančiai: "Riba yra mūsų 
valstybės nepriklausomybė. Kartų 
priėmę šį principų, mes pasirengę 
įvairiems kompromisams, pavyzdžiui, 
susitarimas dėl tarybinių karinių 
dalinių buvimo, Jų skaičiaus ir 
įkurdinimo Lietuvoje, taip pat abiems 
pusėms naudingų prekybos ir ekono
mikos sutarčių. Mes galime atsižvelgti 
į Tarybų Sųjungos interesus”.

į klausimų ar tarybinių karinių 
dalinių buvimas Lietuvoje suderina
mas su jos nepriklausomybe, Vytautas 
Landsbergis atsakė, Jog tai būtų 
galima palyginti su amerikiečių kari
mų dalinių laikymu Vakarų Vokieti
joje. Tie daliniai ten yra pagal abipusį 
šalių susitarimų ir negręsia suvereni
tetui tos valstybės, kurios teritorijoje 
jie yra laikomi. Betgi, lietuvių 
praeities patirtis duoda pagrindo 
būkštauti, kad svetimų dalinių buvi
mas gali būti panaudotas politiniam 
spaudimui, įbauginimui. Tačiau jei 
nepriklausoma valstybė leidžia kitai 
nepriklausomai valstybei kuriam lai
kui išdėstyti savo dalinius jos teritori
joje, tai nieko blogo. Su tuo mes 
galime sutikti, tiesa be entuziazmo.

Šiuo metu tarybiniai daliniai yra 
Lietuvoje be mūsų sutikimo. Jie 
apgyvendinami- ir išdėstomi be mūsų 
žinios. Jie gali daryti kų nori, pagal 
mums svetimos valstybės įsakymus. 
Kitaip tariant, jie elgiasi kaip 
okupacinė kariuomenė. Šis išsireiški

mas "okupacinė kariuomenė" apibūdi
na jų statusų ir elgsenų.

V. LANDSBERGIS KALBĖJO PER 
LAISVOS EUROPOS RADIJĄ
Tų pačių dienų, kai Prancūzijos 

dienraštis Išspausdino V. Landsbergio 
interviu, Lietuvos respublikos Aukš
čiausiosios Tarybos pirmininkas kal
bėjo per Laisvosios Europos radijų, 
atsakydamas į žurnalisto Kęstučio 
Girniaus klausimus.

K. Girnius klausė, ar Lietuva gavo 
šatailno ekoniminio persitvarkymo 
planų ir ar Lietuvos vyriausybė ketina 
duoti formalų atsakymų. V. Lands
bergis atsakė, kad planų yra gavę, bet 
"atrodo, kad esame su latviais ir 
estais sutarę, kad mes į Jokių sąjungų 
neketiname stoti. Jei tai tik apie 
ekonominę sąjungų, tai atsakymo 
nerašysiu!".

K. Girnius klausė, kas būtų Jei 
Tarybų Sąjunga, persitvarkiusi į 
federacijų, staiga pasidarytų pa
trauklesnė. GI Lietuva pradėtų per
gyventi didesnius sunkumus. Ar nekil
tų iš kai kurių visuomenės sluoksnių 
spaudimas, kad dėl tariamai tik 
simbolinės nepriklausomybės mes, 
Lietuvos gyventojai, labai smarkiai 
nukenčiam.

V. Landsbergis atsakė, kad taip, 
žinoma, galėtų būti. "To ir tikisi mūsų 
oponentai Kremliuje... Jie tikriausiai 
tikisi sukurti tokį spaudimų ne tiktai iš 
išorės, bet ir viduje. Apskritai yra 
nemažai padaryta prieš mūsų visuo
menę tokio kurstomojo darbo, prieši
nimo darbo... Ir tai daroma įvairiais 
pretekstais".

Tolimesnėje interviu dalyje V. 
Landsbergis papasakojo, kad negavo 
jokio atsakymo į pasiūlymų, kad 
Lietuvos ekspertai susitiktų su Tary
bų Sąjungos ekspertais ir pradėtų 
kartu dirbti: "į mano laišką, parašytų 
pereitų savaitę N. Ryžkovui, atsaky
mo dar nėra. Tame laiške aš siūliau 
susitikti ir pasikeisti nuomonėmis ir 
pažiūromis į mūsų pasiūlytą įžanginį 
derybų protokolą ir iš viso į derybų 
galimybes“.

K. Girnius: "Pastaruoju metu, Jūs 
nemažai keliavote po Europos šalis. 
Premjerė dabar buvo Čekoslovakijoje 
ir, regis, keliaus į Švediją. Ar visos 
šios kelionės Jūsų manymu sutvirtina 
Lietuvos padėtį, ar tai tik ilgainiui 
tampa geros valios tik simboliniai ir 
neaiškūs pareiškimai?"

V. Landsbergis pareiškė, kad tokie 
veiksmai Lietuvos padėtį stiprina 
politiškai, "nes tai yra oficialūs 
valdžios ir valstybės vyriausių parei
gūnų vizitai. Jiems organizuojami 
oficialūs priėmimai, kai kada pasira
šomi dokumentai, ar bent pasikeičia
ma dokumentų projektais, kurie gal 
bus pasirašyti ateityje. Mano kelionių 
metu, jie (tie dokumentai) liečia tam 
tikrų interesų atstovavimą bei atsto
vybes vienoje ar kitoje pusėje. 
Premjerės kelionėse, kaip pavyzdžiui

Buvęs JAV prezidentas Ronald Reagan griauna Berlyno sieną netoli 
Brandenburgo vartų.
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jus kelionėje į Čekoslovakiją, aptaria
ma užsienio prekyba tarp Lietuvos ir 
Čekoslovakijos. Tad tos kelionės ne 
tiktai stiprina politinę Lietuvos padė
tį, bet ir padeda užmegzti prekybinius 
ir kitokius tiesioginius santykius. 
Bendrai tarptautine opinija nujaučia, 
kad Lietuva bus ir toliau nepriklauso
ma ir, kad jau dabar laikas užmegzti 
tam tikrus ryšius, kurie bus labai 
naudingi abiems pusėms ir ves į pilnus 
diplomatinius santykius".

LATVIAI APIE BALTIJOS
VALSTYBIŲ PROBLEMAS

Žinių agentūra Reuter praneša, 
kad Latvijos užsienio reikalų minis
tras Janis Jurkanas kaltino Vakarus 
Baltijos kraštų likimo nepaisymu. "Jie 
tai daro bijodami įvaryti pleištą tarp 
didžiųjų galybių", sakė Latvijos 
užsienio reikalų ministras.

J. Jurkanas trijų dienų vizitu 
lankėsi Suomijoje. Jis pažymėjo, kad 
sumažėjo spaudimas M. Gorbačiovui 
dėl Baltijos kraštų klausimo išspren
dimo. Vakarai džiaugiasi M. Gorba
čiovo parama Kuveito krizei išspręsti, 
tad Baltijos kraštų klausimas politi
kams tapo labai nepatogiu reikalu. 
Reuterlo korespondentas Helsinkyje 
rašo, kad Latvijos užsienio reikalų 
ministro įsitikinimu Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos atkūrimo klausimai turėtų 
būti sprendžiami Paryžiuje vykstan
čioje Europos Saugumo ir Bendradar
biavimo konferencijoje, aukščiausiojo 
lygio pasitarime. "Bet mes nujaučia
me, kad tai turbūt neįvyks", sakė J. 
Jurkanas.

Spaudos konferencijoje Helsinkyje 
Latvijos užsienio reikalų ministras 
išreiškė nusivylimą derybomis su 
Rusijos Federacija. Nemažas viltis 
sukėlė rugpjūčio mėnesį parengta 
ekonomikos ir politinė sutartis. Bet 
buvo pasirašyta tik atskira sutarties 
dalis, ekonomikos klausimais. Pasak J. 
Jurkano. atrodo, kad Rusijos Federa
cijos Aukščiausiosios Tarybos plrml- 

nlnkas B. Jelcinas Baltijos respublikų 
klausimų laikė ir tebelaiko kaip tūzų 
savo kortose. Anksčiau jis labai 
gražiai pasisakė apie Baltijos valsty
bių nepriklausomybę, bet dabar iš jo 
apie tai Jau nebeglrdlme, ir pažymėjo, 
kad Latvijos ekonominė padėtis sun
kės. Gręsia pagrindinių maisto prekių 
stoka. Betgi Latvija nedalyvaus TSRS 
ūkio reformoje. Jos nedomina nei 
ekonomlko Šatailno, nei premjero N. 
Ryžkovo planas.

Latvijoje užsienio reikalų, minis
tras J. Jurkanas pasakė: "Nedalyvau
jame šių projektų svarstyme, nes tai 
spąstai Baltijos kraštams. Jei mes į 
juos įsijungsime, niekada nebegausime 
to, ko siekiame politiškai".

Reuterio korespondentas, baigda
mas savo pranešimų, paminėjo Lietu
vos Aukščiausiosios Tarybos pirminin
ko Vytauto Landsbergio interviu, 
duotų Paryžiaus dienraščiui.
A. SOLŽENICINAS APIE SENĄJĄ 

IR NAUJĄJĄ IMPERIJĄ
Iš Maskvos pranešama, kad Alek

sandras Solženicinas teigia, jog Rusi
ja, Ukraina ir Baltarusija turi sudaryti 
naujų Rusijos Sąjungą. Pagal A. 
Solženlclną, kitoms tarybų respubli
koms turi būti leista atsiskirti. Jo 
samprotavimus antrašte " Kaip atgai
vinti Rusiją", rugsėjo 19 dienų atskiru 
priedu paskelbė "Komsomolskaja 
pravda" ir " Literaturnaja gazeta".

A. Solženicinas straipsnyje rašo, kad 
naujoji Rusijos Sųjunga turėtų turėti 
prezidentų su plačiais įgaliojimais 
bent penkerių metų laikotarpiui. Jis 
siūlo atkurti kai kuriuos vietinius 
valdžios organus, veikusius carų 
laikais. Ilgainiui Jie galėtų tapti 
Rusijos parlamentu, susidedančiu iš 
dviejų rūmų. A. Solženicinas teigia, 
kad Tarybų Sųjunga turi būti išardyta, 
nes didžiosios imperijos palaikymas 
reiškia savo žmonių žudymų.

Nukelia j 2 pusi.
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LIETUVA SAVAITES ŽINIOSE
Atkelta iš 1 pusi.

SUSIPAŽINKIME SU 
LIETUVOS PARLAMENTARAIS

Pagal straipsnio autorių, septyniasdešimt Komu
nistinio valdymo metų sunaikino Rusijos sielų ir 
papročius. Dabar pavojinga, kad išsivadavimą iš 
komunistinio pavaldo nesutriuškintų senosios 
sistemos griūtis.

Norėtųsi pono Solženicino paklausti, ar never
tėtų pasiteirauti pas ukrainiečius ir baltarusius, ar 
pastarieji norėtų tokios naujos sąjungos. Regis, 
kad Jis siūlo senąją didžiąją imperiją pakeisti 
mažesne, žiną, Baltijos kraštams kiekvienas 
pasikeitimas, pripažįstantis šių kraštų teisę i 
nepriklausomybę, yra sveikintinas. Tad ir Solženi
cino panslavistinės idėjos nėra mums tiesiogiai 
kenksmingos.

IRAKO KARIAI BALTIJOS 
RESPUBLIKOSE

Tarybų Sąjungos gynybos ministras Jazovas 
sako, kad 77 irako kariai mokosi Baltijos 
respublikose ir, kad jie grįš namo lapkričio mėnesį, 
kai pasibaigs jų Kursai. Lietuvos laikraščiai rugsėjo 
15 dieną paskelbė Jazovo pasisakymą. Latvijos 
Aukščiausioji Taryba pareikalavo tuoj pat iš 
Latvijos teritorijos pašalinti visus Irako karius. 
Jazovas kol kas į šį reikalavimą neatsakė.

K. PRUNSKIENE ČEKOSLOVAKIJOJE 
Čekoslovakijos vyriausybės Kvietimu, Joje lan- 

Kėsi Lietuvos Respublikos ministrė pirmininkė 
Kazimiera Prunskienė. Vakar ji pareiškė, kad 
Lietuva neatsisakys kelio į nepriklausomybę, 
nepaisant visų tame kelyje pasitaikančių kliūčių. 
Pasak Čekoslovakijos radijo, K. Prunskienė tai 
pareiškė po susitikimo su čkoslovakijos parlamen
to pirmininku Aleksandru Dubčeku, Slovakijos 
sostinėje Bratislavoje.

Lietuvos ministrė pirmininkė taip pat susitiko su 
Slovakijos ministru pirmininku Mečiaru ir Slovaki
jos Nacionalinės Tarybos pirmininku Miklosta. 
Susitikime su pastaruoju, K. Prunskienė pareiškė, 
kad nepriklausomybės deklaracija dar nereiškia 
visiško jos įgyvendinimo ir, kad savo teises atgauti 
nėra lengva. Kelią į jas mes regime ir per derybas 
su Maskva.

Penktadienį Prahoje K. Prunskienė susitiko su 
Čekoslovakijos ministru pirmininku čalfa ir K. 
Prunskienė pasirašė memorandumų dėl pagrindinių 
ekonomikos ir prekybos santykių tarp Lietuvos ir 
Čekoslovakijos; ■ - - .

•„ŽALGIRIS“ NEVYKO I AFRIKĄ
Pietų Afrikos futbolo federacija pakvietė 

Lietuvos futbolo komandą ''Žalgiris'' atvykti į 
Pietų Afriką ir dalyvauti rungtynėse su vietinėmis 
komandomis. Tačiau, kaip pranešama iš Vilniaus. 
"Žalgiriui" šio kvietimo teko atsisakyti. Lalkyoa-

KAIP TOJ KRYLOVO PASAKĖČIOJ
"Lietuvos aido" korespondentas Valdas Sas

nauskas kalbėjosi su Marijampolės rajono žemdir
biais skirtingai galvojančiais apie agrarinę 
reforma. ■»

Juozas Bekampis, ūkininkas iš "Žemaitės" 
kolūkio.

- Dirbau " Žemaitės” kolūkyje brigadininku, bet 
darbas kolūkyje man ne prie širdies. Kaip padvelkė 
nauji vėjai, paėmiaus savo tėvo žemę - 44 . 
hektarus. Laimė, kad išliko tėviškės pastatai Ir 
nedidelis sodas, nes, kaip žmonės sako, prie kelmo 
lengviau ugnį sukurti. Jokios paskolos negavau ir 
nesiruošiu imti. Prasidėsi su banku, tai be 
marškinių liksi. Laikau šešias karves, pulką 
prieauglio, kiaulių, paukščių, keturis arklius, 
keturiasdešimt avilių bičių. Tai tik pradžia. Iš 
kolūkio nusipirkau traktorius T- 150 ir MTZ - au, 
nurašytų grūdų kombainą ir daug žemės ūkio 
inventoriaus. Turiu automašiną GAZ - 53 ir 
"Nivą". Esu penktoji karta savo tėvų žemėje.

Klausiate kaip jaučiuosi? Nepaprastai gerai. 
Kaip laisvas žmogus, savo žemės ir turto 
šeimininkas. Pasižiūrėkit į mano laukus, sodą, 
bityną, kur rasit gražiau? Dabar į kolūkį manęs nė 
su šautuvu nenuvarys.

Juozas Jakubėnas, "Šešupės" kolūkio pirminin
kas.

- Mūsų kolūkis priemiestinis, savo rezultatais 
gerai žinomas visoje Lietuvoje. Derlingumas apie 
50 centnerių iš hektaro, primelžiame po 5500 litrų 
pieno Iš karvės, 100 hektarų gaminame 2000 
centnerių pieno Ir 410 centnerių mėsos. Tai 
sakykit, ar greitai Individualus ūkininkas pajėgs 
savo ūkyje gaminti tiek žemės ūkio produktų?. 
"Mūsų Pastogė" Nr.39 1990.10.1. pusi. 2——— 

miesi Tarptautinės futbolo federacijos nuostato, 
kuris neleidžia dalyvauti sporto rungtynėse su 
Pietų Afrika, kol ten nebus pašalintas "aparteido" 
įstatymas,“Lietuvos užsienio reikalų ministerija ir 
Lietuvos tautinis olimpinis komitetas uždraudė 
Žalgiriui" vykti i Pietų Afriką.

PASAULIO SPAUDOS
ATSILIEPIMAI APIE LIETUVĄ

Pasaulio spauda tebėra susidomėjusi Persų 
įlankos krize ir artėjančiu Vakarų ir Rytų 
Vokietijų susivienijimu, bet nėra visai užmiršti ir 
Baltijos kraštai. Pavyzdžiui, nors šiuo metu 
vokiečiai labai užsiėmę savais reikalais, keletas 
laikraščių rado vietos ir trumpiems pranešimams 
apie Lietuvą. Bavarijoje leidžiamas dienraštis "Sud 
- Deutscher Zeitung" pažymi, kad nuo spalio 
pirmos Lietuva prie savo sienų įrengsianti 
svarankiškus muito kontrolės postus. Tai daroma 
Lietuvos rinkai ir jos gyventojų interesams 
apsaugoti. Ypatingai, kad tuo sumažinti prekių 
išvežimų, kurių didelis trūkumas ir pačioje 
Lietuvoje.

LIETUVOS VYRIAUSYBĖS 
DELEGACIJA MASKVOJE

Rugsėjo 20 dieną Lietuvos vyriausybės delega
cija susidedanti iš ministrės pirmininkės K. 
Prunskienės, jos pavaduotojo Romualdo Ozolo ir 
Lietuvos Respublikos atstovo Maskvoje Egidijaus 
Bičkausko, lankėsi Jungtinių Amerikos Valstijų 
ambasadoje Maskvoje. Nors, pasak Įtakingų 
amerikiečių žurnalistų, jungtinės Amerikos Vals
tijos dabar jau priartėjusios prie Lietuvos 
Respublikos nepriklausomybės pripažinimo, Ame
rikos ambasadorius pateikė kitokią Informaciją. 
Pasak jo, Lietuvos atstovai negalės dalyvauti 
Helsinkio II pasitarimuose Paryžiuje tol, kol nebus 
susitarimo su Maskva.

Po pasimatymo su Jungtinių Amerikos Valstijų 
ambasadoriumi. Lietuvos dekegacija kalbėjosi su 
dviem Tarybų Sąjungos prezidentinės tarybos 
nariais Jakovlevu ir 'Primakovu, šis pasitarimas 
užtruko virš keturių valandų, tačiau apie jo turinį 
žinių nėra.

Taip pat numatytas ministrės pirmininkės K. 
Prunskienės delegacijos pasimatymas su Tarybų 
Sąjungos prezidentu M. Gorbačiovu.

Kaip jau žinome, prezidento M. Gorbačiovo 
politinė padėtis palengvėjo, ryšium su jo sėkmingu 
bendradarbiavimu su amerikiečiais Irako krizės 
klausimu. *

Dėkoju J. Rubui, kuris maloniai pasidalina 
žiniomis.

Mūsų kolūkis turi 1290 hektarų ariamos žemės. Jo 
teritorijoje gyvena 1070 gyventojų. Iš jų 560 
kolūkiečių. 303 šeimos. Išdalinę po tris hektarus - 
per vieną dienų likviduotume kolūkį. O kur dėsime 
didžiules jo termas, dirbtuves, sandėlius? Pagalvo
kime!

Pranas Didvyžis, "Žalsvelės" akcinio kolūkio 
pensininkas.

- Matėte musų kolūkio didžiules fermas, 
dirbtuves, daugiabučius namus? Viskas statyta 
savo rankomis. Dirbu statybininku 33 metus. Dabar 
gaunu 132 rublių pensiją. Kolūkis moka priedą, 
susidaro 211 rublių, tiek pat gauna žmona. Laikau 
karvę, kiaulę. Gyvenam gerai.

Neimsiu tėvų žemės. Neturiu sveikatos ir noro. 
Kaip kurtis ant pliko lauko? Be to, kur garantijos, 
kad sukurti ūkiai išliks? Atsiras koks nors Jegoras 
Kuzmičius ir vėl varys žmones į kolchozus. O gal 
dar blogiau.

P. S. Kai pasiklausai kaimo žmonių kalbų, 
pagalvoji: saliamoniškų galvų reikės mūsų 
parlamentui, priimant žemės reformos įstatymų.
* Didelės žemės reformos Lietuvoje buvo 4 kartus: 
valakų (XVIa.j, skirstymo į vienkiemius (1922 - 
1939 m.), žemės perskirstymo 1940 metais Ir 
kolūkių kūrimas 1949 - 1951 m.

Dvi pirmosios - apgalvotos - pasisekė. Dvi kitos 
- staigios ir lipdytos ant neteisybės pamatų - 
atnešė daug bėdų.
* šiuo metu Lietuvoje yra apie 3200 ūkininkų, 
kuriems išdalinta daugiau, kaip 50 tūkstančių 
hektarų žemės. (Respublikoje turime 3,4 milijono 
hektarų žemės ūkio naudmenų. Ariamos žemės 2,3 
milijono hektarų).

Algis Dobrovolskas
Socialinio aprūpinimo ministras

Gimė 1951 m. Biržų rajone. 1974 m. baigė 
Vilniaus universitetą. Ekonomistas, ekonomikos 
mokslų kandidatas, docentas. 1974 -1976 m. dirbo 
Aukštojo Ir specialiojo mokslo ministerijos vyr. 
metodininku. 1976 - 1979 metais buvo Vilniaus 
universiteto aspirantas, 1979 - 1982 metais - 
Vilniaus unlveslteto aspirantas, vyr dėstytojas, 
1982 - 1989 metais - Mokslų Akademijos 
Ekonomikos Instituto sektoriaus vedėjas, skyriaus 
vedėjas. 1989 - 1990 metais dirbo LKP CK 
Ekonomijos Ir socialinių klausimų skyriaus vedėjo 
pavaduotoju.

LKP narys.

Juozas Almis Jūragis

BALANDŽIO SNIEGAS
Kartais noriu klausti: kur tos dienos bėga?
Kur tie metai eina, saulės vedami?
Jie sutirpsta greitai lyg balandžio sniegas, 
O širdis palieka skaudžiai nerami...

Tokios trumpos būna šventės vasarinės, 
ir linksmi žaidimai, džiugesys jaunų, 
Vestuvinės dainos, klegesys krikštynų,— 
Visa tai nutildo šalnos rudenų...

Atpildo tikiesi, imdamas į širdį 
Liūdesį ir džiaugsmų, baimę ir vargus, 
Nes Dangus mus regi, mūsų raudų girdi, 
Jo siųsta ramybė kartais guodžia mus.-------

Būk, gražus pasauli, tyro džiaugsmo šventė. 
Žemė ims žydėti, Saulėn išvesta, 
Noriu aš pajusti, noriu išgyventi, 
Kaip širdis nušvinta, laimės paliesta.

Mano saulės šventė nepradėta baigės, 
Tamsios naktys staugia vėtra laukine.— 
Nusikalsiu šarvų kaip tylioji sraigė, 
Kad nuo laiko vėjų saugotų mane.

1972.7.5
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DIDĮJĮ tautos darbininką 
AMŽINYBĖN PALYDĖJUS

Jurgis Janušaitis

Skaudi žinia sukrėtė laisvojo pasau
lio lietuvius. Staiga ir netikėtai, 
širdies smūgio ištiktas, š. m. rugpjūčio 
mėnesio 28 dieną Čikagoje, JAV, mirė 
didysis tautos darbininkas-žurnalis- 
tas, kultūrininkas, visuomenininkas, 
daugelio knygų autorius, buvęs 
"Draugo" redaktorius, sKautų veikė
jas v. s. fil. a.a. Bronius Kviklys.

A.a. Bronius Kviklys gimė 1913 
metais lapkričio 10 dieną Zastrone. 
Daugailių valsčiuje Utenos apskri
tyje.

Baigė Utenos gimnaziją, ekonomi
nius mokslus Vytauto Didžiojo uni
versitete, Kaune, studijavo teisę 
Vilniaus universitete.

Bronius Kviklys nuo pat gimnazijos 
pirmųjų klasių, turėdamas didelius 
gabumus rašyti, pasuko žurnalisto 
keliu. Ir nuo to laiko visą gyvenimą 
rašė "Nepriklausomoje Lietuvoje". 
"Mūsų sporte", "Kūno kultūroje ir 
sveikatoje", "Talkoje", "Bendrame 
darbe", Skautų aide", Tautos kelyje", 
"Trimite", "Dvidešimtame amžiuje", 
"Lietuvos aide", "Jaunoje kartoje", 
"Šviesos keliuose1', "Policijoje", "Mi
licijoje", o okupacijos metais - 
pogrindžio spaudoje, išeivijoje - 
"Mintyje", "Žiburiuose","Mūsų kely
je", "Knygų lentynoje", "Dirvoje", 
"Drauge", "Darbininke", taip pat 
Australijos "Tėviškės Aiduose". Lie
tuvių enciklopedijoje pasirašydamas 
tikrąja pavarde ar įvairiais slapyvar
džiais.

O kiek į minėtus laikraščius prirašė 
brandžių, tautos rūpesčius keliančių, 
jaunimo problemas nagrinėjančių,"vi
suomeninės veiklos kelius ryškinančių 
straipsnių. Tai nuostabus įnašas į 
mūsų tėvynės, išeivijos šakotą veik
los, gyvenimą.

Nuo pat jaunystės pamilo skautlją ir 
jai pašventė daug gražių gyvenimo 
metų. įsteigė keletą korp. Vytis 
skyrių, skautų organizacijos narys, 
organizatorius ir vadovas. Ėjo draugi
ninko, tuntininko pareigas, LSS Gar
bės teismo narys, "Skautų vadovų" 
laikraščio redaktorius, policijos ka
lendoriaus redaktorius. LB steigėjas 
Ulertissene, Lietuvių Bibliografijos 
tarybos talkininkas, daug prisidėjęs 
prie Al. Ružančovo ruoštos lietuvių 
tremties metų bibliografijos.

Po sunkių darbų fabrike, pagaliau 
Bronius Kviklys dirba apie 12 metų 
dienraščio "Draugas" redakcijoje, 
redaktoriumi iš kur ir pasitraukė į 
poilsį...

Nuostabūs darbai žurnalistikoje. 
Tūkstančiai straipsnių, gerų, pras
mingų. "Drauge" dirbdamas rašė 
vedamuosius, kuriuose ypač taikliai

Momvs kvnciys

J. LIETUVOS
BAŽNYČIOS

VflkovHMo vyskupija

A. a. Bronius Kviklys

kėlė išeivijos gyvenimo sėkmes, ne
sėkmes, ydas, už ką šis taurusis 
tėvynės sūnus iš tokių gudelių, 
svllonių, save belaikančiais neklaidin
gais patriotais, velionį nepaprastai 
daug kartų įskaudino užgauliojimais, 
net prikerkdami beveik tėvynės išda
viko titulą. Ir vien tik už tai, kad jis 
rašė apie veiksnių kartais neprotingus 
ėjimus, kad jis matė tėvynėje negęs
tančią viltį prisikelti laisvam gyveni
mui ir ragino nenutolti, bet padėti, 
tėvynainiams savoje žemėje bekovo- 
jantiems. Jis buvo tvirtas principuose, 
savo pažiūrose, neatlaidus tėvynės 
priešams.

Bronių Kviklį pažinojo ne tik 
čikagiškiai, bet pažinojo jį visa 
išeivija ir pavergtoji mūsų tėvynė.

Jis išskirtino būdo žmogus. Nemė
gęs posėdžiautojų, "politikų" tuščių 
šnektų. Jis santūrus, bet visada gyvas 
pokalbininkas rūpimais tėvynės klau
simais, žvelgiant į lietuviškąją spaudą, 
kultūrą ar visuomeninę veiklą. Būdavo 
spaudos konferencijose daugiau tylin
tis, tik retkarčiais išeinantis su 
konkrečiais klausimais. Po konfe
rencijų skubėdavo į namus, sėsdavo 
prie rašomosios ir sekančią dieną 
"Drauge" jau būdavo jo staipsniai, 
samprotavimai.

Be eilės knygų, Bronius Kviklys 
pasistatė sau amžiną paminklą pa
ruošdamas ir išleisdamas nuostabiai 
vertingus leidinius - keturtomę "Mūsų 
Lietuva" ir "Lietuvos bažnyčios" 
šešis tomus. Eiliniam žmogui net 
nesuprantama, kiek čia reikėjo įdėti 
darbo, sveikatos, ryžto, išminties ir 
sugebėjimų sutelkiant tokią vertingą, 
istorinę medžiagą apie Lietuvos 
vietoves, apie Lietuvą, apie šimtus 
Lietuvos bažnyčių. Tokių veikalų 
nesugebėjome nei paruošti, nei išleisti 
nepriklausomoje Lietuvoje.

Tad nenuostabu, kad atgimstanti 
Lietuva nepriklausomam gyvenimui 
griebėsi nedelsiant perspausdinti ir 
išleisti šimtais tūkstančių tiražų 
didžiuosius a.a. Broniaus Kviklio 
veikalus.

O kas jam tame darbe padėjo? 
Buvo, žinoma, nemažas būrys talki
ninkų, sričių žinovų. Bet visą juodąjį 
darbą ir lėšų telkimu daugiausia 
rūpinosi pats autorius a.a. Bronius 
Kviklys.

Užsukime į velionio kuklų namelį, 
netoli Jaunimo centro, Čikagoje. 
Nustebsite. Jo šeimos namelis viena
aukštis, su įrengtu rūsiu. Tačiau jame 
nėra vietos šeimyniniams gyvenimo 
reikmenims. Visi kambariai, sakau visi 
be išimties. įskaitant dalinai ir virtuvę 
ir dideli rūsį paversta į milžinišką 
archyvą. Lentynos, lentynos, lentynos 
visur. Ir tai ne tuščios, bet prikrautos 
knygų, periodinių leidinių komplektų, 
ir įvairiausių kitų, mūsų tautos buitį 
ryškinančių eksponatų.
čia filatelijos rinkiniai, numizmati

kos klodai, įvairiausi mūsų nepriklau
somos Lietuvos organizacijų bei 
kariuomenės ženklai. Žymiųjų žmo
nių laiškai, atsiminimai. Ir taip nuo 
pat pirmosios Lietuviškos knygos iki 
paskutinio išeivijos leidinio. Iš savo 
archyvų tad jis ir paruošdavo ir 
eksponuodavo lietuvių kolonijose 
įvairiausias spaudos ir kitokias paro
das. Ne kartą teko aplankyti Bronių 
Kviklį jo archyviniuose labirintuose. 
Nuostabios atminties vyras. O kaip jis 
nuoširdžiai aptarė mūsų tautos buitį, 
rodydamas sukauptą medžiagą. O 
dabar galvoju, kas nutiks su tais 
nuostabios vertės archyvais? Ar 
šeima pajėgs juos įkurdinti ten, kur 
nenyktų vertybės? O gal priglaus 
atgimstanti tėvynė? Kurios labui 
velionis pašventė savo visą gyvenimą. 
O čia, gal susitarus su šeima, galėtų 
daug padėti gyvoji JAV. Lietuvių 
Bendruomenės krašto valdyba.

Tik trumpomis akimirkomis pasku
bėjome pro šio didžiojo tautos 
darbininko gyvenimą, čia galės pra
bilti mūsų istorikai, kai vertins tokius 
žmones, kurių darbai ir įnašas į tautos 
gyvenimą lieka nemarūs.

š. m. rugpjūčio mėnesio 31 dieną 

DR. KAZIO MARTINKAUS POMIRTINIS
STIPENDIJOS FONDAS

1984 m. sausio 13 dieną mirus biochemijos dr. Kaziui Martinkui, jo šviesaus 
atminimo įamžinimui 1985 metais buvo įsteigtas ir inkorporuotas kasmetinis 
stipendijų fondas.

Stipendijos fondo komisija, apsvarsčiusi gautus stipendijų prašymus, nutarė 
išgautų procentų skirti 1990 metų stipendiją: Kaune gimusiam dr. Česlovui 
Vaičiui, Rochester, N. Y. gilinančiam žinias neurochirurgijos srityje - 1000 
dolerių. Kristina Martinkutė

BALTŲ SIMPOZIUMAS
Spalio 7 dieną (sekamadienį), 2 vai. po pietų Lietuvių namuose Bankstowne, 

N.S.W. Jungtinis Baltų Komitetas ruošia Baltų simpoziumą. Simpoziumo metu 
bus svarstoma:

a) mūsų vaidmuo siekiant nepriklausomybės Baltų tautoms;
b) ko iš mūsų tikisi tautiečiai tėvynėje;
Kalbės visų trijų tautų atstovai neseniai grįžę iš Baltijos kraštų. Lietuvių 

vardu kalbės profesorius V. Doniela, latvių - Juris Liepins.
įėjimas veltui. Jungtinis Baltų komitetas kviečia visus tautiečius gausiai 

dalyvauti simpoziume.
A. Giniūnas

N.S.W. Jungtinio Baltų komiteto vardu

PASIKEITIMAI FONDO VALDYBOJE
Metiniame Australijos lietuvių fondo susirinkime buvo darinkti trys nauji 

valdybos nariai. Pareigomis šiuo metu valdyba pasiskirstė sekančiai:
Pirmininkas A. Šimkus, 
vicepirmininkė D. Baltutienė, 
sekretorius A. Staugaitis, 
iždininkas V. Ališauskas, 
turto valdytoja A. Butkutė.

Trys ilgamečiai darbuotojai Ričardas Bemetąs, Jonas Meiliūnas (jaunesn.) ir 
Martinas Didžys iš valdybos sudėties išėjo laikinam poilsiui. Australijos 
lietuvių fondo narių vardu, valdyba reiškia didelę padėką šiems nariams už 
įdėtą darbą Australijos lietuvių fondui ir Australijos lietuvių naudai, 
lietuvybės ir mūsų kultūros puoselėjime jaunimo tarpe.

Arūnas Staugaitis
Australijos lietuvių fondo sekretorius

vakare Petkaus laidojimo koplyčioje 
dideliais būriais Čikagos lietuviai 
paskutinį kartą tarė šiam brangiam 
tėvynės sūnui a. a. Broniui Kvikliui, 
sudie.

Atsisveikino "Draugo" dienraščio 
vardu redaktorius Pranas Garšva, 
bibliotekos leidyklos, išleidusios 
Bioniaus Kviklio veikalus, vardu žodį 
tarė Petras Aleksa. Skautų akademi
kų ir visos skautijos vardu graudžiai 
atsisveikino su velioniu dirbęs istori
kas J. Dainauskas. Atsisveikinimas 
baigtas E. Korzono žodžiu. Kunigas 
Antanas Saulaitis S. -J. sukalbėjo 
specialias maldas, o psalmes paskaitė 
E. Kulikauskas.

Lietuvių Katalikų spaudos draugi
jos pirmininkui dr. Petrui Kisieliui 
vadovaujant, visi dalyviai sugiedojo 
Marija, Marija ir užbaigiant atsis
veikinimo apeigas sugiegota skautiška 
malda "Ateina naktis".

^Rugsėjo mėnesio 1 dieną Nekalto 
Prasidėjimo bažnyčioje, Brighton Par
ke. už velionio sielą šv. mišias aukojo 
kunigas A. Saulaitis, S. J. konceleb- 
ruojant dar šešiems kunigams. Karstą 
į amžiną poilsio vietą Lietuvių švento 
Kazimiero kapines, palydėjo skautų 
vadovai, visa šeima - žmona ir trys 
dukros, didelė minia Čikagos lietuvių.

Kapinėse nuaidi paskutinės kunigo 
A. Saulaičio laidojimo maldos, Marija, 
Marija, ir skautų malda "Ateina 
naktis" ir Lietuvos himnas. Karstą 
dengia Lietuvos trispalvė, už kurią, 
kaip Lietuvos laisvės simbolį, visą 
gyvenimą kovojo ir garbingasis velio
nis Bronius Kviklys. - ■ ;;;

Ir štai toli nuo tėvynės, po 
gyvenimo kovų, sėkmių ir nesėkmių 
didžiųjų darbų amžinam poilsiui 
svečių šalies žemėje-atgulė dar vienas 
lietuvių tautos darbų milžinas.

Tegul jam šviečia amžinoji šviesa 
viešpaties amžinuose namuose, o mes, 
likusieji, branginkime jo atminimą, 
nors maža dalimi vykdydami jo žemėje 
pradėtus ir dirbtus darbus.

"Mūsų Pastogė" Nr.39 1990.10.1. pušį. 3’
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VINCAS JOMANTAS
Skulptorius V. Jomantas gimė 1922 metais. Kaune. Lietuvos nepriklausomy

bės laikotarpio pradžioje pagarsėjusio taikomosios grafikos, litografijos ir 
spaudos meno specialisto dailininko Jomanto sūnus. Studijavo meno mokyklose 
Vilniuje ir Miunchene. Domėjosi tapyba ir grafika, bet vėliau pasirinko 
skulptūrą, šioje meno srityje Jomantas ryškiai ėmė reikštis atvykus j 
Australiją. Meno kritikai V. Jomantą laiko vienu iš stipriausių Australijos 
skulptorių. D alyvavo visoje eilėje parodų Viktorijos valstijos Meno galerijoje. 
1961 metais jo skulptūra reprezentavo Australiją Paryžiaus Rodeno 
muziejuje. Australų meno leidiniuose "Modern Painting and Sculpture", "The 
Arts in Australia" spausdintos V. Jomanto kurinių fotografijos.

V. Jomanto skulptūros darbų yra įsigijusi Viktorijos valstijos Meno galerija 
Melbourne ir privatus meno kolekcionieriai.

Vinco Jomanto retrospektyvine 
paroda įvykusi Melbourne apima Kone 
stambiausią Skulptoriaus kūrybine 
veikią emigracijoje. Praoeoant nuo 
pirmųjų penktojo aešimtmečio viaurio 
oanaomųjų moaernistinių užmojų iki 
šių metų pasKUtmiųjų aaroų. v. 
Jomantas paroooje eKsponuoja savo 
piatų meistriškumą iš įvairių medžia
gų.

Trumpai apibūdinti ištisą žmogaus 
Kūrybini gyvenimą Keliose skiltelėse, 
nėra šio straipsnio tiKsias. Kita 
vertus, nenorėčiau užgauti skulptorių 
praleisdamas vieną ar Kitą reiKsmūigą 
kūrybinį periodą, Kuris svarbus jo 
meniniam brandumui.

Iš šios parodos matosi, kad tasai 
brandumas tęsiasi oemaz keturis 
dešimtmečius, per dailei audringiau
sius pokario metus. Kas susipažino su 
V. Jomanto stiliumi, pastebi kelis 
tarpsnius. Nepaisant to, dažnokai 
atrtųįp. .kad ,.jisr, nuolat sugrįžta prie 
kūrybinių sprendimų, kurie jo kūrybą 
ženklina europietiškomis savybėmis.

Kas stebina retrospektyvoje, yra 
tai. kad galima palyginti jo figuraty- 
vinius darbus, Kurie, atskirai paėmus, 
atrouo nepilnaverčiai savo laikmečiui. 
Rodos, kad V. Jomantui nėra artima 
iipayba. kūno vaizdavimas, kas reika
lauja nihilistinio išsireiškimo, publikai 
atskleidžiant intymiausius žmogaus 
jausmus. Realistinėje srityje v. Jo- 
mantas jaučiasi lyg butų nepalankioje 
dirvoje. Gal todėl, kad atkakliau 
tobulina abstrakciją ir per loginį 
formos dėstymą savo vidinį pasaulį V. 
Jomantas laiko atokiau nuo žiūrovo, 
lik retkarčiais savo darbuose jis 
pavaizduoja stilizuotus paukščius ar
ba mitologines būtybes. Realizmą jis 
laiko žemesne kūrybos pakopa, labiau 
stengiasi skulptūras įprasminti tauto
sakos siužetais, darbais apie praeities 
"aukso amžiaus" didvyrius, pirmykš
čių genčių sakralinį gyvenimą. V. 
Jomantas užsiima gilia savistaba. Jo 
darbuose formos tarytum siekia at
naujinti archaišką praeitį. Kurioje 
žmonės dar nėra tokie nuodėmingi, jų 
sielos dar tebėra tyros. Skulptoriaus 
darbų veikėjai klajoja mitologinėje 
odėje. Juose vyrauja senųjų genčių 
bendrovės tvarka: žmonės ir gamta 
sutapatinami. Romantizuota epocha 
atstatoma naujais abstrakcionistiniais 
ir kubistiniais išradimais. V. Jomantui 
vienijant, egzotišką alegoriją su nuro
pos modernizmo tradicijomis, pavyKO 
sulaukti ankstyvo įvertinimo, kadangi 
Australijos penktojo ir sestojo de
šimtmečių žiūrovas dar nebuvo gerai 
susipažinęs su tokiu jiems unikaliu 
menu, skulptorius kartu su "centre 
five" grupe (daugelis jų buvo Europos 
kilmės oaiiininkai, mokslus baigę 
užsienyje) paruošė sau palankias 
darbo sąlygas, būdami šios šalies 
moderniosios skulptūros pradininkais.

V. Jomantas apsiribodamas Keliais 
pagrindiniais simboliais ir formos 
variantais stilistiškai maža tepakilęs, 
dažniausiai sugrįžta prie "paveldėtų" 
konstrukcijos planų. Jo žodžiais 
tariant, "mene daugiau atmetu, negu 
priimu", i ai pabrėžia Kruopštų jo 
"Mūsų Pastogė’ Nr.39 1990.ju.j. p 

ouaą. nuolat tobulinant esančius 
siluetus, iš kelių smulkaus dydžio 
eskizų galima spręsti apie kūrybinį 
dailininko vystymosi procesą. Kadangi 
skulptūros rormas smarkiai lemia 
grafika, dažnai traukia žiūrėti į jas 
nuo iš anKsto nustatytos pusės. ši 
ypatybė nors ir stiprina pirmąjį įspūdį 
apie kūrinį, tačiau jame pasitaiko ir 
menkesnės pusės, kurioms trūksta 
horizantaiios ai; vertikalios pusiau
svyros bei vikresnio judesio. Sienos 
reljefai, kaip vientisi nuo braižybos 
stalo atkelti darbai, su šiuo trukumu 
nesusiduria, netgi dar geriau atlieKa 
savo tikrą dviejų matavimų funkciją. 
Galimas dalykas, kad v'. Jomantas 
ištikimas archaiškų lietuviškų nuo 
žemės kylančių kryžių ir koplytėlių 
tradicijoms, Kiek konstrukcija, tiek ir 
forma, šie liaudies meno kuriniai 
daugiausiai žiūrimi iš vienos, dviejų ar 
keturių pusių, kas taip budinga 
mediniuose V. Jomanto darbuose, šių 
tradicijų laikomasi darbuose "Bea
con" (1985 m.), "Beacon Ii" (1989 
m.) ir "Beacon iii". Ypač dėmesį 
patraukia pirmoji šios serijos skulptū
ra. kurioje smailo sraigtėto žiburio 
virsime primena šiaurės Aukštaitijos 
malūnus. Jos žiburio spindulių nuolau
žos nudrėkstos, tarytum jau seniai 
nesisukančio malūno sparnai.

"Beacon ii", kaip ir "Beacon" yra 
medžio dirbiniai. Jame smailus pasi
kartojantys viršūnes kampai liepsnoja 
itin iškelto fakelo ugnimi. Kūrinys 
atitinka audringus laikmečio įvykius, 
lai artėjančių pasaulinių permainų 
pranašavimas. Kūrinio pavadinimas 
taip pat nusako meninę V. Jomanto 
nuotaiką. "Beacon" lietuviškai reiškia 
"švyturys", "žibintas": prie kranto 
esanti signalinė ugnis, kuri savo šviesa 
rodo laivams kelią jūroje. Jūra 
lietuviams jų tautosakoje ("Jūratė ir 
Kastytis" ir kt.j visada buvo svetima, 
švyturys čia vaizduojamas, kaip 
alegorinė rodyklė, kur žemė - žmonių 
namai, tėviškė. "Beacon 11" rodyklė, 
nušviečianti V. Jomanto kūrybinės 
odisėjos kelią, kuris plaukiojo tarp 
prieštaringų gyvenimo krantų: tarp 
ilgesio tėvynei ir noro būti pilnaverčiu 
naujosios šalies mene.

Ne kartą V. Jomantas yra naudojęs 
laivo metaforą. "Beacon III" burlai
vio formą jis kuria tarp dviejų polių. 
Kaip šiuolaikinio masto dailininkas, 
siekia visuomenę (tikinti naujomis 
meno išraiškomis. Tačiau jo ryšiai su 
praeitimi išlieka giliai pasąmonėje, 
lietuviškoje prigimtyje bei jos įtakoje. 
Jis jos ir nesistengia išvengti, bet iš jos 
tiesiog semiasi medžiagos savo kūry
bai. Laivas tartum stabilizacijos 
metafora, sauganti žmogų nuo sveti
mų vertybių bedugnės.

Skulptūrinė serija "Beacon" at
skleidžia intymiausias v. Jomanto 
mintis, Kurių emocinis turinys galbūt 
pralenkia ankstyvesniuosius panašios 
tematikos darbus. Tikiuosi, kad šio 
amžiaus aktualijomis jis tęs savo 
darbą skulptūroje tomis pačiomis 
įgimtomis nuojautomis besiremdamas, 
atsižvelgdamas kiek į ateitį, tiek ir į 
praeitį. f . s.
si. 4 ' " .... ....... . ..

PASIŽVALGYMAI
Neverta mazocnistiškai mėgautis 

tautos Kančiomis (Kad ir kieK jos butu 
tikros ir skaudžios). Mes linkę bet 
kokiomis aplinkybėmis teisinti save, 
vaidzduoti savo tautą kaip amžiną 
vargšę. Kurios vienintelė perspektyva 
- būti skriaudžiama piemenėle, tautų 
Pelene ar Sigute; o salia to melodra
matiško pesimizmo esama tendencijos 
laikyti tautą neklystančia šventąja 
Mergele ir Karaliene, savęs teisini
mas, puikavimasis savo skriaudomis, 
nenoras ir nemokėjimas pastebėti 
svetimų skriaudų ir savo suklydimų, 
dažniausiai tėra liūdna kompensacija 
už bailumo ir konformizmo laikotarpį.

Tomas Venclova 
. ***

Kiekvienam iš mūsų, netgi tvirtai 
apsisprendusiems liberalams ir Kosmo
politams. Lietuva buvo ir tebėra 
pasaulio ašis. Tačiau pastaraisiais 
mėnesiais ji virto pasaulio ašimi ir 
kitiems. Niekada savo istorijoje Lie
tuva tiek daug nereiškė žmonijai, kaip 
šiandien. Žinoma, taip nebus per 
amžius. Bet Lietuvos jau niekada 
nebus galima ignoruoti ir nepastebėti. 
Prieš tai, kas vyksta Lietuvoje 
šiandien, nublanksta ne tik nepriklau
somybės paskelbimas 1918 metais, bet 
ir sukilimai prieš caro valdžią, ir 
Durbės, ir Žalgirio mūšiai. Lietuva 
virto vienu iš esminių laisvės simbolių 
visiems laikams. Ir tai neišbraukiama.

Tomas Venclova
***

vienas dalykas man panašus į didžią 
klastą. Tie, kurie tik prieš keletą 
mėnesių Kremliaus suvažiavimų rū
muose grūmojo mums, paskelbusiems 
nepriklausomybę, dabar veikiai vien
balsiai skelbia savo respublikų "suve
renitetą sudėtyje". Ar nėra patarta 
mūsų nepriklausomybę paskandinti 
sutartyse su tariamomis "suverenio
mis" respublikomis, kai tos sutartys 
dar nėra suverenios? Juk taip jau buvo 
po bolševikų revoliucijos, kai "išsiva
davusios" tautos per sutartis su 
Rusija, tik pakeitus buvusios imperijos 
pavadinimą, atsidūrė TSRS.

Marcelijus Martinaitis

M. Gorbačiovas gerai supranta, kad 
buvusios valstybės irimo jau nesulai
kys nei ideologija, nei krinkanti 
partija, nei policinis režimas, o tik 
rinka, kuri pareikalaus bendrų politi
nių išraišKų.

Be politinių saugiklių būtų pavojin

Lietuviškas skrandis ilgiausiai išsilaiko nenutautęs- Bernardas Brazdžionis
- Stabuklas I - pasakė iš Lietuvos atvykęs inžinierius Jurgis Gudėnas, duonos 

dar turime I

ga pasirašyti bet kokias sutartis, ypač 
kol musų ūkis orientuotas i Rytus. 
Tačiau gerai, kad šiomis savaitėmis 
derybų žaidimai jau prasideda, kad 
įveikta laukimo taktika, tikintis, jog 
imperija subyrės ir musų atstovai 
nuvažiuos padaryti tai, ko nedarė 
Algirdas - pasirašyti Kremliaus kapi
tuliacijos aktą. Būtų didinga, bet 
mažai tinkėtina.

Marcelijus Martinaitis
***

švaistome ubagiškus rublelius, vie
nus statinius griaudami, kitus planuo 
dami, trečius projektuodami, ketvir
tuosius neva restauruodami, nepagal
vodami. Kur varganam žmogui galvą 
pakišti, ligoje kur teks prisiglausti, vis 
išlenda mūsiškė ubagiška fanaberija. 
Gal tie rubleliai, žmonėse praminti 
"rubliašūdžiais", bus labai reikalingi 
užlopyti paveldėtas skurdo skyles. 
Mėnesio algos vidutiniam tarnautojui 
neužtenka pavalgyti ir batus nusipirk
ti.

Ignas Pikturna
***

Gal liaukimės, lietuviai, apvaginėti 
tautą ir valstybę, kuri dabar lyg ir 
sava, ir žmonės kaip žmonės, vieni 
tylomis, kiti riksmu pritaria Parla
mentui ir Vyriausybei. į valdžią atėjo 
jauni, užtat mėgaujasi gražbylyste. 
(Patys jauni buvome, daug ką ne taip 
padarėme, atsimenam). Liaudyje sa
koma, jog senas jautis vagos negadina, 
bet negiliai aria.

Paskui mūsiškių parlamentarų iš
verstą vagą, lyg paukščiai sliekų 
ieškodami, skuba kitų SSSR tautų 
atstovai mokytis, kuria savas valsty
bes, atstatinėja tautinę atributiką, 
rodos įstatymus mūsiškius nusikopi
juoja. Padėti reikia saviškei valdžiai 
ne katučių salvėmis ir ne spragilų 
tratėjimu.

Ignas Pikturna

Jau ir valstybės atstovai, dalyvau
jant Krašto gynybos departamento 
vadovams, ilgai mąstė, kaip užtikrinti 
piliečių socialinį ir fizinį saugumą. Juk 
sutemus į gatvę išeit pavojinga, 
baisiau nei karo metais. Norisi žinoti, 
kodėl nebėra elementarios tvarkos?

iganas Pikturna
***

šios mintys, kaip sudužto Lietuvos 
veidrodžio šuKės, surankiotos iš "G. 
k." 33. 34 ir 35 numerių.

-Simla Siniia-
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KAUNO VYRŲ CHORAS „PERKŪNAS
Jau trisdešimt penkerius 

metus skambiai dainuoja 
Kauno vyrų choras "Perkū
nas". šių metų gegužės 
mėnesio 26 dieną Kauno 
Filharmonijos salėje "Perkū
nas" atšventė 35 metų 
gyvavimo jubiliejų. Koncer
tas buvo dviejų dalių, pir
moje dalyje atlikta Cherubi
ni "Requiem" su simfoniniu 
orkestru. Kartu su roko 
muzikos grupe "Rondo" bu
vo atlikta daina "Trečias 
atsidusimas", pagal Justino 
Marcinkevičiaus eiles. Kito
je dalyje skambėjo liaudies 
dainos ir dainos patriotine 
tema.

Kauno vyrų cnoras "Per
kūnas" koncertavo Bulgari
joje. Čekoslovakijoje, Len
kijoje, Rumunijoje, Vengri
joje, Vokietijoje, Latvijoje, 
Estijoje bei daugelyje Lietu
vos miestų ir gyvenviečių. 
Gale šių metų choras ketina 
atvykti į Australiją, kur 
dalyvaus XVI - oje Austra
lijos Lietuvių Dienų šventė
je. Jau metai kaip choras 
repetuoja repertuarą skirtą 
Lietuvių Dienoms, jų daly
vavimas šioje šventėje pri
klausys tik nuo to, kaip 
seksis gauti kelionės bilie
tus.

"perkūno" chore dainuoja 
65 dalninkai: 33 tenorai ir
32 bosai. Jau ketvirtą sezoną chorui vadovauja Algirdas Viesulas. Australijon žada atvykti 45 dainininkai. Cnoros 
dalyvavimas Lietuvių Dienose nepaprastai praturtintų Dainų šventę, ypatingai vyrų prisidėjimas prie operos “Jūratė irt 
Kastytis" ištraukos atlikimo, kur pagrindinę dalį atlieka žvejų choras. „...

"Perkūno" chore dainuoja įvairių profesijų vyrai. Tai inžinieriai, moksliniai bendradarbiai, pedagogai ir kiti iš viso^ ia’ 
Kauno miesto. Jie du kartus savaitėje vakarais susirenka į repeticijas, tuo turiningai praleisdami savo laisvalaikį^ 

pabendraudami, čia išmoksta naujų dainų ir praturtina savo vidinį pasaulį. įį
Vienu iš reikšmingiausių įvykių choro "Perkūnas" veikloje buvo 1975 metų Dainų šventė Vilniuje, kurios mefuiį 

vykusiame chorų konkurse iškovotas geriausio vyrų choro vardas. §
Du dideliu nekantrumu lauksime Kauno vyrų choro "Perkūno" atvykstant į Australijos Lietuvių Dienas. §

Birutė Prašmutaitė §

Kauno vyrų choras verkimas prie Kauno Rotušės. Pirmoje eilėje, pirmas iš 
kairės choro vadovas Algirdas Viesulas.

I RU M PA 1
IŠ VISUR

s šautu Arabija. (žeista kaimyninių 
Jordanijos ir Jemeno vaistyoių paian- 

j.Kumo Irakui, nutarė iš krašto ištremti 
daugumą šių šalių diplomatinio Kor
puso darbuotojų. Tuo ji bando užbėgti 
už akių galimiems šnipinėjimo ir 
sabotažo veiksmų kurstymo pavojams.

Azijos šalių olimpinių žaidynių 
organizacinis komitetas nusprendė į 
Bendžingo olimpines žaidynes neįsi
leisti Irako sportininkų.

Olimpiadoje dalyvauja Kuveito eg- 
zilai sportininkai, kurie žaidynių 
pradžioje viešai pagerbė savo olimpi
nės organizacijos pirmininką, žuvusį 
Irakui okupuojant Kuveitą.

Federalinis Rusijos parlamentas 
154 balsais prieš 4 išreiškė nepasiti
kėjimą Sovietų Sąjungos ministrui 
pirmininkui Nikolajui Ryžkovui.

Sovietų Sąjungos Aukščiausioji Ta
ryba negalėjo apsispręsti tarp dviejų 
pasiūlytų ekonominių reformų planų 
ir atmetė abu. Prezidentui M. Gorba
čiovui pavesta per tris savaites 
sudaryti ir pateikti parlamentui kom
promisinį pianą.

Aukščiausioji Taryba taip pat 
suteikė M. Gorbačiovui ypatingas 
galias prižiūrėti Sovietų sąjungos 
ekonomiją, iš griežtos valstybinės 
kontrolės ją pervedant į laisvos rinkos' :e 
sistemą.

TAUTOS ŠVENTE ADELAIDĖJE
Rugsėjo aštuntoji, kaip tautinė 

šventė Adelaidėje švenčiama plačiai 
ir iškilmingai, šventės išvakarėse 
kasmetine tradicija Lietuvių katalikų 
centro salėje ruošiamas jaunimo 
koncertas. Koncertą organizuoja ir 
praveda Adelaidės ateitininkai. Rug
sėjo devintą dieną, dešimtą valandą 
prie Lietuvių namų buvo iškeltos 
vėliavos, o be ketvirčio vienuoliktą ir 
prie Lietuvių katalikų centro. Vie
nuoliktą valandą šv. Kazimiero baž
nyčioje prasidėjo iškilmingos mišios.

Po pamaldų Lietuvių namuose vyko 
iškilmingas minėjimas. įžanginį atida
rymo žodį Apylinkės valdybos vardu 
tarė Vytautas Patupas, papasakojęs 
apie šios šventės svarbą lietuvių 
tautai.

Pagrindinis kalbėtojas Viktoras 
Baltutis papasakojo savo įspūdžius iš 
kelionės į Lietuvą. Jis įtikinamai ir 
vaizdžiai supažindino su dabartinėmis 
gyvenimo sąlygomis Lietuvoje, kurio 
se šiuo metu yra atsidūrusi lietuvių 
tauta, šventinė proga neleido kalbė
jusiam plačiau įsigilinti į šiandieninį 
Lietuvos gyvenimą ir visus jo aspek
tus, perduoti juos visus klausytojams. 
Tačiau ir iš to ką girdėjome, buvo 
lengviau susidaryti dabartinės Lietu
vos, atkakliai kovojančios už savo 

'.į AUSTRALIJOS LIETUVIŲ DIENOS 
MELBOURNE 1990 AUSTRALIA

ateitį ir tautinį išlikimą, vaizdą.
Pirmoji minėjimo dalis užbaigta 

dviem tautiniais šokiais "Blezdinginis 
Jonkelis" ir "Aušrelė". kuriuos pašoko 
vyresniųjų šokėjų grupė.

Po pertraukos vėl buvo šokami 
tautiniai šokiai "Lenciūgėlis", "Line
lis". "Mikitienė" ir "Juodasis Jonke
lis". Visus suminėtus šokius pašoko 
vyresniųjų šokėjų grupė. Kelios 
šokėjų poros buvo pasipuošusios 
Vilniuje dovanotais tautiniais drabu
žiais, kurie gerokai skiriasi nuo mums 
įprastų, tradicinių tautinių drabužių. 
Ši naujovė atkreipė žiūrovų dėmesį ir 
susilaukė komentarų. Niekas nestovi 
vietoje. Tautoje pastoviai vyksta 
meteriallniai ir dvasiniai pokyčiai, tad 
ir naujoves paskirkime prie teigiamų 
reiškinių. Svarbiausia, kad mūsų 
jaunimas su begaliniu entuziazmu 
sukasi tautinių šokių sukūryje, teik
damas mums džiaugsmą ir pasigėrėji
mą, kad ryšys su tautos kamienu ne tik 
kad nenutraukiamas, bet vis stiprėja. 
Tautinius šokius paruošė grupės 
vadovai Bronius Sabeckis ir Vytautas 
straukas.

Minėjimą baigė jungtinis choras 
"bituania", kaip visada, taip ir šį 
kartą gausiai užpildęs scenos erdvę. 
Padainuota liaudies daina "Paleisk,

A
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tėveli, lankon žirgelį", G. Gudauskie
nės daina "Vasara ir ruduo" ir Klovos 
"Tėvynė". Chorui dirigavo N. Masiu
lytė - Stapleton, akompanavo A. 
Laurinaitis. Per prabėgusius keturias
dešimt metų keitėsi chorų dirigentai, 
dėl amžiaus Anapilin iškeliavo ir dalis 
choro dainininkų, o choras vis 
tebesilaiko pilname savo pajėgume, 
susilaukdams naujų dainininkų ir 
naujų dirigentų. Visos choro atlieka
mos dainos buvo išklausytos giliame 
susikaupime Ir palydėtos gausiais, 
užtarnautais aplodismentais. Visos 
dainos šioje scenoje buvo dainuojamos 
pirmą kartą.

Pasibaigus programai, visi šventės 
dalyviai susirinko prie paminklo žuvu- 
siems uz Lietuvos laisvę, išsirikiavę 
ramovėnai, giedant Tautos Himną ir 
Maldą, nuleido vėliavas. Visi vėl 
grįžo į Lietuvių namus,, kur Apylinkės 
valdyba pavaišino kava ir pyragais.

Minėjimas buvo suorganizuotas ir 
pravestas labai rūpestingai. Tik, jeigu 
pereitais metais salė per šią šventę 
buvo pilnutėlė, tai šiais teatvyko apie 
trečdalis. Kuo tai paaiškinti? Gal jau 
pavargome, ar galvojame, kad savo 
tautines pareigas esame su kaupu 
atlikę ir užsitarnavę poilsio? Kažin?

Br. Straukas

Vyriausybei atmetus pasiūlymą pa
skelbti visuotinę amnestiją kaliniams 
pries susijungimą su Vakarų Vokieti-

, Rytų Vokietijoskalėjimuose^''™ 
prasidėjo aršios riaušės.

Jungtinės Amerikos Valstijos iš 
Vakarų Vokietijos išgabeno visus ten 
laikytus cheminius ginklus. Jungtinės 
Amerikos Valstijos Vokietijoje laikė 
395 tonas nuodingų dujų, kurios iš

§ Vakarų Vokietijos sunaikinimui bus 
§ nuvežtos į Johnston atolą Ramiajame 
§ vandenyne.

Lebanono prezidentas patvirtino 
naują valstybės konstituciją, kuri 
įgalina musulmonus ir krikščionis 
lygiai dalintis valdžia. Nuo 1934 metų 
veikusi ligšiolinė konstitucija buvo 
palankesnė krikščionims.

*
Lenkijos Seimas, su prezidento 

sutikimu, nutarė nutraukti komunisto 
prezidento V. Jaruzelskio šešių metų 
Kaaenclją ir pravesti salyje demokra
tiškus prezidentinius rinkimus šių 
metų gruodžio mėnesį.

Tačiau tas pats Seimas, pravedant 
naujus rinkimus, atsisakė sutrumpinti 
savo kadenciją. Didelę jo narių dalį 
dar sudaro komunistų partijos nariai, į 
Seimą suėję susitarimu, be rinkimų.

*
Indijos vyriausybei paskelbus pro

jektą rezervuoti pusę visų valdiškų 
darbų žemiausių kastų žmonėms, 
krašte prasidėjo neramumai ir pro
testai.

Projektui ypatingai priešinasi stu
dentai, kurių keletas protesto vardan 
netgi bandė susideginti. Jie baiminasi, 
kad baigę mokslus liks be darbo, šiuo 
metu žemiausių kastų atstovams 
rezervuojama 22 su puse procentų 
visų valdiškų darbų.

4"
JAV krašto apsaugos sekretorius 

Dick Cheney pareiškė,' kad Sovietų 
Sąjungos armija buvo ir tebelieka 
pavojinga Vakarų pasauliui.

— -''Musu Pastogė” Nr.39 1990.10.1. pusi. 5
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■SPORTAS
“KOVO“ SPORTO DIENA

Rugsėjo 22 dienų Bankstowno 
Krepšinio stadione vyko, jau virtusi 
tradicine. Syanejaus sporto klubo 
"Kovas" sporto diena. Kaip ir 
pereitais metais, trijose aikštėse 
matėsi daug koviečių krepšininkų ir 
tlnklininku žaidžiančių tarpusavio 
draugiškas rungtynes, žaidė prade
dant jauniausia ketverių metukų 
Biretaite ir baigant jau sniego spalvos 
plaukais pasidabinusiais mūsų vetera
nais ir iškiliaisiais krepšininkais D. 
Kraucevičlum, K. Erotu. Žaidynės be 
pertraukos vyko virš keturių valandų 
ir, reikia pripažinti, jos tikrai nebuvo 
nuobodžios. Tiek vyrų, tiek merginų, 
tiek mišrios komandos žaidė gerai. 
Nors pirmoji vyrų komanda žaidė be 
iškiliųjų "žvaigždžių" (kurgi tau tie 
didieji ponai krepšininkai, kuriuos tas 
pats " Kovas" išleido į didžiuosius, 
šiandien ras laiko ir atvyks padėti 
savo klubui. Jiems jis, atrodo, pasidarė 
per prastas). Tačiau yra gerų žaidėjų 
"Kove" ir be jų. Prieš kelias savaites 
iš Kanados visam laikui grįžo ne tik 
geras, bet ir rimtas krepšininkas 
Petras Kapočius, tuoj pat aktyviai 
Įsijungęs į "Kovo" veiklą. Su komanda 
Petras ruošiasi j Melbourną ir j 
Lietuvą. Neskaitant kitų koviečių, vis 
didesnę sportinę karjerą krepsinyje 
daro aukštasis, prieš trejetą metų su 
mama iš Lietuvos atvykęs, Modris 
.Žvirblis. Be "Kovo" jis žaidžia ir 
australų Bankstowno komandoje, ten 
taip pat darydamas didelę pažangą, 
sugavęs, paprašiau papasakoti savo 
Įspūdžius ir nuomonę apie mūsų ir 
australų krepšini:
Į, - Lietuvoje krepšin; žaidžiau mo
kykloje ir visą laisvą laiką su draugais 
kieme. Lietuvoje krepšininkai yra 
aukštesni ir žaidimo būdas skirtingas. 
Čia daugiau mėgėjiškas, ten daugiau 
profesionalus. Atvykus j Australiją, 
net negalvojau, kad Iš viso bus tiek 
daug lietuviško jaunimo, jau nekalbant 
apie lietuvišką sportą, krepšinį. Ta
čiau buvo labai malonu visa tai rasti ir 
sporto klubo pirmininko E. Lašaičio 
globojamas greit įsijungiau į lietuvių 
sportą. Sporto šventės, o ypatingai 
buvusioji pasaulinė padarė labai didelį 
įspūdį. Tik per jas, taip kaip per
šiandieninę "Kovo" šventę, susipažįs
tame su kitais Jaunimo atstovais, 
'tampame draugais ir tuo pačiu 
padedame mūsų atgimstančiai Lietu
vai. Labai norėčiau sekančiais metais 
vykti į IV pasaulio lietuvių sporto 
žaidynes Lietuvon, tačiau gali kilti 
sunkumai dėl mano mokslų, kadangi 
tuo laiku bus kaip tik pats mokslo 
metų vidurys.

Be šio, galima sakyti mūsų "austra
lo lietuvio" Modrio, šventėje aktyviai 
dalyvavo ir už atskiras krepšinio 
komandas žaidė dar du svečiai 
sportininkai iš Lietuvos. Abu vilnie
čiai. Slidininkas po žiemos šventės 
pasilikęs dar pasisvečiuoti p. Augūnas 
Ir R. Džiugelis. Užpuoliau savo 
klausimais aš ir juos.

- žiemos sportą pakeičiau į 
vasaros. - pradėjo P. Augūnas. - Puiku 
buvo dalyvauti jūsų žiemos sporto 
šventėje, o po to dar paslidinėti 
N.S.W. valstijos pusės kalnuose. Visur 
čia tikrai Išskirtinai puikios ir labai 
geros slidinėjimo sąlygos, kokių So
vietų Sąjungoje, kur man teko daug
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daug ko pamokyti jaunuosius kovie-

Koviečiai Sydnejaus Lietuvių namuose. Nuotraukoje sėdi iš kairės: S. 
Gustafson, D. Atkinson, M. Atkinson, stovi: P. Burokas, p. Šumskas, B. Migutė, 
P. Andriejūnas ir S. Karpuška.

kartų dalyvauti, nėra. Krepšinį žai
džiau savo pedagoginiame institute, 
buvo malonu vėl jį čia prisiminti, visa 
"Kovo" organizacija gera, sklandi. 
Malonu, kad po tiek daug metų jūs dar 
esate tokie stiprūs. Būkite ir toliau 
tokie.

K. Džiugelis, į savo dėdę nežiūrė
damas, "skundėsi", kad čia per keletą 
savaičių nemažiai svorio priaugo, 
krepšinio aikštelėje tai jam maža 
tepaueda. Nors vaikščiojimą jis pakei
tė j bėgiojimą, čia jo jau svoris 
nenulaikė ir už savo komandos 
sviedinį kovojo, kaip anais gerais 
besvoriais laikais...

- Lietuviai čia, - sakė Romas - 
labai draugiški ir paslaugūs, tik gal 
galėtų būti daugiau susivieniję. Lin
kiu. kad ateityje palaikytumėte tamp
resnius ryšius su Lietuva ir jos 
jaunimu, sportininkais. Jau trečioje 
kartoje jūs tebeturite tiek daug 
lietuviško jaunimo.

Sportinėse koviečių žaidynėse da
lyvavo virš 70 sportininkų, daugumoje 
jaunimo. Jeigu pereitais metais šven
tėje dalyvavo daugiau vyresni, tai
Šiais metais jaunimas juos nukonkura
vo, kas rodo, jog "Kovo" ateitis žada 
būti graži ir gyvybinga. Tik vėl 
didžiausias sios šventės "nusivylimas" 
- ir vėl mažokas publikos susidomėji
mas. Atrodo turime gerą gyvenimą - 
arkliukai, televizija... ir visiškas 
lietuviško jaunimo ignoravimas?! Kaip 
tas besiplečiantis vėžys, o gal jau ir 
AIDS, pagrobė mūsų lietuviškąją 
publiką. Dar būtų ne taip pikta, jeigu 
prie pastarųjų nebūtų prisijungę ir kai 
kurie "Kovo“ Garbės nariai, neseniai 
patys buvę aktyvūs sportininkai, 
valdybų nariai ir net... pirmininkai. 
Viena tegaliu pasakyti, gėda jiems 
turėtų būti prieš garbingą mūsų 
lietuvišką Sydnejaus “Kovą".

Mišrių krepšinio komandų nugalė
tojais tapo: M. Mikalauskas, K. 
Mikalauskaitė, T. Biretienė, L. Skir- 
kaitė ir A. Bieri. iki 12 metų 
komandiniai laimėtojai: V. Šliteris, J. 
Karpuška, V. Andriejūnas, J. Biretaitė 
ir M. Landrigen. Iki 8 metų laimėto
jais tapo G. Čerkesas, B. Andriejūnas, 
T. Andriejūnaitė, J. Biretaitė, R.

Dulinskaitė.
Be šių laimėtojų komandų krepši- 

nyje, po ilgesnės pertraukos aikštėje 
vėl pasirodė dvi koviečių tinklinio 
komandos, kur nugalėtojais tapo 
trenerio G. Saukos vadovaujama 
komanda. Malonu aikštėje vėl matyti 
buvusią iškiliąją "Kovo" ir Australijos 
lietuvių rinktinės žaidėją S. Dam
brauskaitę - Landrigen, kuri su vyru 
buvusiu tlnklininku dar ir dabar gali 

čius tlnklininkus. Ir vėl aiksėję 
pasirodė A. Zduoba, broliai Kapočlai, 
buvęs adelaidiškis p. Dunda, ryžtingo
sios sesutės Coxaites. Migutės, sve
čias iš Adelaidės A. Kubilius ir kiti. 
Teisėjauti taip pat dar nepamiršo 
buvęs vadovas ir tinklinio žvaigždė J. 
įteikus.

Visa sportinė diena krepšinio sta
dione tikrai buvo labai sportiška, 
džiugi. Džiaugėsi ir jauni, ir seni, 
ypatingai, kaip prie didžiųjų durų 
skaniai kvepėjo dešros, svogūnai, 
paruošti koviečių "kepėjų" - paties 
"boso" E. Lašaičio ir p. Viržinto. E. 
Karpuška 'ir V. šliteris tvarkė, kad 
nepritrūktų ir tautinio australų gėri
mėlio.

Po visų sportinių varžybų užklupau 
ir vyriausius šios dienos sporto 
dalyvius K. Kraucevičių ir K. Protą. 
Matydamas, kad jie net neatrodė 
pavargę, paklausiau jų nuomonės apie 
šios dienos žaidynes.

- Viskas buvo labai gražu, tik trūko 
vyresniųjų, - pasakė D. Kraucevicius. 
- Seniau būdavo atvirkščiai: daug 
vyresniųjų ir mažai jaunių. Mano
manymu, sekančioje šventėje, be 
krepšinio ir tinklinio, turėtų ir kitų 
sporto sakų tos dienos sportinėse 
varžybose, vėliau bendras dovanų 
įteikimas ir balius.

- Džiaugiuosi, kad tiek daug 
jaunimo, - pareiškė K. Protas. - Net 
keturios jaunių komandos. Tai "Kovo" 
ateitis. Gaila, kad tiek daug vyresnių
jų jau visai "užmigo". Būtina ir juos 
prikelti. Klubas, kaip parodė šios

ĮSKILUS jaunuolis
Sporto klubo "Kovas" krepšininkas 

Viktoras šliteris dar tik 11 metų, bet 
jau yra ir geras futbolininkas, žaidžia 
Mount St. Bernard Pymble mokyklos 
futbolo komandoje centro puolėju. 
Savo amžiaus divizijoje ši komanda 
metų žiemos sezone laimėjo pirmąją 
vietą. Viktoras apgailestauja, kad 
"Kovas" neturi futbolo komandos, 
tačiau kantriai laukia sekančių metų 
kelionės Lietuvon, kur savo akimis 
pamatys lietuvių futbolo komandų 
žaidimą IV pasaulio lietuvių sporto 
šventėje. Lašiukas 

dienos šventė, dar tebėra gana 
veiklus.

O iškiliųjų sportininkių tėvas A. 
Migus pasakė, kad buvo nepaprastai 
smagu stebėti tas gražias jaunimo 
varžybas, tik pasigedo taip pat kurgi 
dingo tie visi "didieji" kalbėtojai, 
kurie kiekvienu momentu vis kritikuo
ja jaunimą, kad jo niekur nesimato. O 
kas gi tada buvo čia, šiandien, kur tiek 
daug gražaus jaunimo susirinko. Taip, 
jeigu jie patys niekur nesilanko, nieko 
gero musų jaunime nenori matyti, 
geriau jau nieko tuomet apie juos 
nekalbėtų.

Visą sportinę šventės dalį pravedė 
P. Andriejūnas, S. Gustafson, B. 
Migutė, p. Šumskas, padėjėjais čia ir 
Lietuvių namuose turėdami M. šepo- 
ką, P. Kapočių, N. Wallis, Ph. 
Gustafson ir daug kitų Jaunųjų 
sportininkų.

DOVANU (TEIKIMAS IR ŠOKIAI 
šventės pabaigtuvės ir dovanų 

įteikimas nugalėtojams vyko vakare 
Lietuvių namuose, kur salė N. Walls ir 
jos talkininkių buvo gražiai išpuošta, 
šokiai ir vakaro tema vadinosi "bush" 
(brūzgynų) šokiais, arba australų 
liaudies, kaimo šokiais. Muzika taip 
pat buvo speciali. Jaunimui, kurio tą 
vakarą susirinko daug, tas labai 
patiko, šokama nurodant žingsnius, 
judesius, muzika garsi, tranki, apsi
rengimas irgi specialus - tikri kaimo 
šokiai. Vyresniesiems, kad ir užsikim
šus ausis, vaizdas buvo gražus.

oficialiai dovanas įteikė barzdotas, 
tikrai panašus į “cowboy" sporto 
klubo valdybos vicepirmininkas P. 
Andriejūnas. Jam padėjo taip pat 
šimtaprocentinė "cowgirl" Snaigė 
Gustafson. Dovanas gavo visų ko
mandų nugalėtojai ir individualūs 
šventės dalyviai: geriausias tinklinin- 
kas iki 15 akmenų svorio (200 
kilogramų) - A. Zduoba, problemas 
sukeliantis žaidėjas - A. Dulinskas, 
įkyriausias tėvas - S. Karpuška, 
Amerikos krepšinio profesionalo La
rry Bird pakaitalas - A. Čerkesas ir 
moteris vadovė, kurios komanda per 
paskutinius dvejus metus nelaimėjo 
nei vienų rungtynių - S. Gustafson. 
Jai teks ieškoti kitų žaidėjų, kadangi 
buvusios sų ja daugiau nežais. 
Sportiškiausios krūtinės premiją gavo 
Lietuvos atstovas Paulius Augūnas, 
nugalėjęs koviečius P. Kapočių ir D. 
Staltį. M. Šepoką ir R. Jurkšaitį.

Vakaro metu nuotaika buvo ypatin
gai jaunatviška, linksma. Jau seniai 
neteko matyti tiek daug ir taip gražiai 
besilinksminančio jaunimo. Vakare 
buvo traukiama šios dienos loterija. 
Koviečiai čia vėl suruošė didelį
siurprizą. Vienas Iš loterijos prizų 
buvo... gyvas, gražus raudonas gaidys, 
kurį į savo naują namą pasiėmė L. ir J. 
Beik ai.

Ačiū koviečiams sportininkams už 
tokį gausų, gražų, jaunatvišką, spor
tišką, lietuvišką dalyvavimą šventėje, 
o sporto klubo valdybai už pulkų jos 
paruošimą.

Ant. Laukaitis

Viktoras Šliteris
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LIŪDNA SUKAKTIS VISŲ DALYKŲ ATNAUJINIMO LAIKAI
(ŠVENTO RAŠTO APMOKAMAS SKELBIMAS)

šiais metais rugsėjo mėnesio 29 
dieną sukanka trys metai, kaip mes 
netekome prelato Prano Vaserio. 
Netekus giminių, artimųjų, draugų, 
pažįstamų su dideliu liūdesiu juos 
prisimename ir gailimės Jų netekę. 0 
ką galime kalbėti, kai bendruomenė 
netenka asmens, kuris per daugeli 
metų su didžiuliu pasišventimu dirbo 
bažnyčiai, lietuvybei ir mums visiems. 
Toks buvo prelatas Pranas Melboumo 
spiritus movens.

Atvyko prelatas j Melbourną iš 
Vokietijos 1950 metų pradžioje, tuo 
metu kai lietuviškos bendruomenės 
dar tik kūrėsi Ir Arkivyskupo Mannix 
buvo paskirtas lietuvių katalikų 
Kapelionu. Čia ir prasidėjo neužbai
giami prelato planai, darbai Bažnyčiai 
ir lietuvių bendruomenei. Pradžia toli 
gražu nebuvo lengva, reikėjo (dėti 
daug darbo, daug kantrybės, takto bei 
sumanumo, kad bendruomenė išliktų 
vieninga. Jo Iniciatyva labai patogioje 
vietoje pavyko gauti ir naudotis šv. 
Jono bažnyčia East Melbourne, šia 
bažnyčia lietuviai ir šiandien tebesi
naudoja. Vėliau šv. Jono parapijos 
mokyklos patalpose, taip pat prelato 
Prano iniciatyva, buvo (steigta Sek
madienio mokykla, valkų darželis ir 
parapijos choras. Prelatas taip pat 
buvo vienu iš iniciatorių steigiant 
Australijos Lietuvių Katalikų Fede
raciją, tapo pirmuoju Jos valdybos 
pirmininku, o taip pat perkant 
Parapijos namus Kensingtone, kuriuo
se buvo (steigta "Tėviškės Aidų" 
spaustuvė, redakcija ir administracija. 
"Tėviškės Aldus" prelatas Pranas 
Vaseris redagavo net dešimt metų.

Prelatas Pranas kilimo žemaitis, 
buvo linksmo būdo, visiems prieina
mas, visų mėgiamas, kviečiams, ger
biamas, tolerantiškas lietuvybės, vie-

nyoės puoselėtojas, daugelio orga
nizacijų dvasios vadas, apdovanotas 
jų ordinais. Mėgo keliauti, žvejoti, 
gerai žaidė šachmatais ir ypatingai 
žavėjosi lietuviška daina, muzika, 
(vairiausiomis progomis parapijos na
muose skambėjo lietuviškos dainos, 
buvo saugomi ir puoselėjami lietuviški 
papročiai. Norėčiau pabrėžti, kad 
prelatas Pranas buvo stipri, svari 
asmenybė, su pasišventimu tesinti 
savo pašaukimą bažnyčiai, tikėjimui ir 
laukianti, kaip ir mes visi, Lietuvos 
nepriklausomybės atgavimo. Jei šian
dien jis butų mūsų tarpe, jau ne kartą 
būtų aplankęs Lietuvą...

Popiežius Jonas Paulius II apdova
nojo jį Garbės prelato titulu už jo 
nuopelnus katalikiškoje, lietuviškoje 
veikloje. Tai buvo didelė garbė ne tik 
jam pačiam, bet ir visai Melbourno 
bendruomenei. Kaip gaila, kad Vieš
pats pasišaukia pas save taip reikalin
gus, veiklius mūsų bendruomenės 
asmenis, kurių netekties spragos ir 
šiandien nėra užpildytos.

R. šemetas

"Todėl darykite atgailą ir grįžkites. 
kad jūsų nuodėmės būtų išdildytos, 
kad ateitų nuo Viešpaties veido 
atgaivinimo laikai ir. kad jis siųstų 
jums apskelbtąjį Jėzų Kristų. Dabar j( 
turi paimti dangus iki visų dalykų 
atnaujinimui, apie ką yra kalbėjęs 
Dievas nuo amžių savo šventųjų 
pranašų burna. Jau Mozė pasakė: 
Viešpats, jūsų Dievas, pažadins jums 
pranašą iš Jūsų brolių tarpo, kaip 
mane. Jo jūs turite klausyti visuose 
dalykuose, ką tik jis kalbės. Kuri gi 
siela neklausytų to pranašo, bus 
išdildyta iš tautos tarpo. Ir visi 
pranašai, kurie kalbėjo, nuo Samuėlio 
ir paskui, skelbė tas dienas. Jūs vaikai 
pranašų ir sandoros, kurią Dievas yra 
padaręs su mūsų tėvais, sakydamas 
Abraomui: Tavo ainijoje bus palai
mintos visos žemės giminės. Jums visų 
pirma Dievas pažadino savo Sūnų: jis 
siuntė j( jums laiminti, kad kiekvienas 
grjžtųsi nuo savo nedorumo".

Ap. Darbai 3:19-26.
šv. Petras, kalbėdamas apie tai, kas 

turi (vykti po Kristaus antrojo 
Myij tiesų literatūrą gausite veltui. Rašykite: P. Bašinskas, 363 Gregory Trc.
Spring Hill, Brisbane City, 4000. Qid.

A. t A Danutei Latham
mirus, Jos motinai Veronikai, sesutei Aldonai ir broliui Vytautui 
reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime.

Paulina Donielienė,
Danutė ir Jurgis Karpavičiai . t)l,. ...

Miela Veronika Petniūnlene,

A. t A Danutei Latham 
mirus, širdingą užuojautą Jums ir artimiesiems reiškia

M. Kemežlenė ir A. Brunklenė

apsilankymo, pranašavo, kad tuomet 
bus atsteigimo laikas. Nereiškia, kad 
tuomet turės būti sutvertas naujas 
rojus. Jėzus sako mums Luko 19:10; 
kad žmogaus Sūnus atėjo ieškoti ir 
išgelbėti tai, kas buvo pražuvęs, šito 
dieviškojo sumanymo (vykdymas ap
ima pirmą ir antrą Jėzaus atėjimą. 
Pirmajame savo atėjime Jis davė save 
kaipo atpirkimą arba atitinkamą 
kainą; nes tuo turėjo būti pašalinta 
mirties bausmė, kokia buvo uždėta ant 
žmonijos Edene. Antrą syki jis ateina 
suteikti žmogui gyvenimą, kuris buvo 
prarastas Adomo nusidėjimu.

Jei mes galėsime (sivalzduotimūsų 
pirmutinių gimdytojų tobulumą ir 
laimę pirma, negu jie prasižengė prieš 
dieviškąjį (statymą, tai mes nors iš 
dalies galėsime suprasti, kokios per
mainos turės (vykti pasaulyje tada, kai 
Kristus atsteigs žuvus) rojų su visais 
jo palaiminimais. Edeno Sodas buvo 
tik pavyzdys to, kokia bus visa žemė 
tada, kai Dievo atstatymo programa 
bus pabaigta.
(Tęsinys sekančiame numeryje)

DVIDEŠIMTIES METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS

A. T A.

V ra šalis. Kur upės teka 
Linksmi tarp girių ūžiančių 
šalis ta LIETUVA vadinas. 
Bet aš neilgai ten buvau...

(Pr. Vaičaitis)

Prieš dvidešimt metų Amžinybėn 
iškeliavo mylimas musų Vyras ir 
Tėvelis. Mes Jo niekad nepamiršime - 
Jis gyvena mūsų mintyse ir širdyse.

Žmona Lilė, dukterys Laima, Oalia ir 
sūnus Algis.

A. t A. Jonui Miliai
mirus, jo žmoną Mariją, dukrą Virginiją ir sūnų Joną su šeima 
nuoširdžiai užjaučiame.

Zinkų šeima

A. t A. Jonui Miliai
apleidus šios žemės vargo klonius, mano gili užuojauta jo liūdinčiai 
žmonai Marijai, dukrai Virginijai, sūnui dr. Jonui, jo šeimai.

Elena Laurinaitienė

Vladas Radzevičius

REMKIME

Mielam vyrui ir šeimos tėvui

A. t A. Jonui Miliai
( amžinybę pašauktam iškeliavus, jo žmoną v.s.fil. Mariją, dukrą 
Virginiją su sūnum, dr. Joną ir Jo šeimą nuoširdžiai užjaučia ir drauge 
liūdi

Akademinio Skautų Sąjūdžio
Sydnejaus Skyriaus nariai ir narės

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ.

FONDĄ
nes )o tikslas yra: Skatinti, remti ir puoselėti lietuvių tautinę kultūrą, 
mokslą, švietimą, meną ir kitas lietuvių kultūrines apraiškas 
AUSTRALIJOJE
Fondą stiprinsime ir j| ugdysime, jei įvairiomis progomis jam aukosime, 
stosime jo nariais ir nepamiršime jo surašydami testamentus. Tes
tamentuose reikia (rašyti tiksliai angliškąjį Fondo pavadinimą ir adresą: 

AUSTRALIAN LITHUANIAN FUNDATION INC

44 - 50 Errol Street, North Melbourne, Via 3051
Visą korespondenciją ir aukas prašome siusti adresu:

P. O. Box 11, North Melbourne, Vic. 3051

Australijos Lietuvių Fondo Valdyba

A. t A. Jonui Miliai
mirus, jo žmoną židinietę v.s.fil. Mariją ir šeimą gilaus skausmo ir 
liūdesio valandose broliškai užjaučia

Sydnejaus Skautų Židinys

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

t Funerals of Distinction f
17 RAILWAY PDE„ FAIRFIELD, N, S. W. 
Tel. 724 5408. Veikia 24 valandas per parą.
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Aukos
„Mūsų Pastogei“ aukojo
J. AstrausKas W.A $20
J, Sniras Vic. $10
K. Šaulys S.A $30
K. C. Bagdonas QLD $ 5
I. Budrys Vic. $ 1
A. Šurna Vic. $ 5
F. Panks NSW $ 5
V. Stagis Vic. $95
S. Zablockienė W.A $15
J. Alkevičius NSW $20
L. šilas NSW $ 5
O. M. Aleknienė Vic. $2
F. Adamonis S.A. $5
M. Didžys Vic. $10
J. Fedar Qld. $5
Dr. Mary E.. Miller Vic. $5
B. Leitonas Vic. $15
A. Penkaitienė Ųld. $15
A. Radavičius Qld. $15
A. Andruška A.C.T. $5
J. Skimbarauskas Vic. $15
V. Kuliešius Ųld. $5
J. Barkienė Vic. $5
V. čižauskas Vic. $5
A. Vilkens N.Z. $10

SYDNEJUJE

PERTHE
Metinis narių susirinkimas šaukia

mas spalio mėn. 14 d. (sekmadienį). 
Jei pavyks rasti šeimininkes, bus 
suruošti ir bendri pietūs. Tuoj po 
pamaldų, Lietuviu namuose būtų 
bendri pietūs, o po jų - susirinkimas. 
Pranešimai ir diskusijos.
... Nuo šių. metų liepos 1 dienos 
renkamas Lietuviu namų nario mo
kestis už 1990 - 1991 metus. Mokestį 
renka iždininkas J. čyžas.

GEELONGE
Pranešama, kad spalio mėn. 20 

dieną (šeštadienį), 5 vai. vakare 
Geelongo Lietuvių namuose Saukia
mas metinis Lietuvių sąjungos klubo 
narių ir rėmėjų susirinkimas sekančia 
darbotvarke:
-.^1. Susirinkimo atidarymas; 2. Prezi
diumo kvietimas; 3. Mandatų komisi
jos rinkimai; 4. Praeitų metų visuoti
nio susirinkimo protokolo skaitymas; 
5. Pirmininko, kasininko ir revizijos 
komisijos pranešimai; 6. Pranešimų 
aptarimas ir metinės apyskaitos 
tvirtinimas; 7. Naujos valdybos rinki
mai (renkama iš penkių narių, 
įskaitant ir vicepirmininkę moterų 
reikalams. Revizijos komisija renkama 
iš trijų narių.); 8. Klausimai ir 
sumanymai; 9. Susirinkimo uždarymas.

Atkreipiame visų dėmesį, kad 
nesusirinkus narių kvorumui, numaty
tas susirinkimas prasidės paskelbtu 
laiku ir bus laikomas teisėtu.

po susirinkimo ruošiama bendra 
karšta vakarienė, nariams sumokėju
siems nario mokestį už 1990 metus - 
nemokamai, o svečiams tik po 4 
dolerius už vieną asmenį. Gėrimais 
kiekvienas apsirūpina pagal savo 
skonį. Kviečiame visus atvykti nuro
dytu laiku, iki malonaus pasimatymo 
susirinkime.

Geelongo Lietuvių sąjungos 
klubo valdyba

Spalio 14 dieną (sekmadienį), 1.30 
vai. po pietų, Lietuvių namuose 
Bankstowne šaukiamas ALB Sydne- 
jaus Apylinkės visuotinis metinis 
susirinkimas. Numatytu laiku nesusi
rinkus kvorumui, už pusės valandos 
šaukiamas kitas susirinkimas, kuris 
bus teisėtas, nežiūrint susirinkusių 
skaičiaus.

SUSIRINKIMO PROGRAMOJE
1. susirinkimo atidarymas. 2. Man

datų komisijos tvirtinimas. 3. prezi
diumo rinkimas. 4. Praeito susirinkimo 
protokolo skaitymas. 5. Ataskaitiniai 
pranešimai: a) pirmininko, b) iždinin
ko, c) kontrolės komisijos. 6. ALB 
Tarybos atstovų rinkimai. 7. Diskusi
jos dėl pranešimų ir apyskaitų 
tvirtinimai. M. Organizacijų ir draugi
jų veiklos pranešimai. 9. Einamieji 
reikalai. 10. Susirinkimo uždarymas.

Visi tautiečiai prašomi susirinkime 
dalyvauti ir atlikti savo garbės 
pareigas.

ALB Sydnejaus Apylinkės 
valdyba.

MUSŲ PASTOGES 
POPIETE

Spalio mėnesio 28 dieną sydnejiškiai 
turės vieną iš rečiausių progų kartu 
su rengėjais dalyvauti kultūrinėje 
popietėje. "Mūsų pastogės” leidėjai ir 
bendradarbiai ruošia lengvas ir nuo
taikingas diskusijas apie laikraštį, jo 
turinį ir bendrą toną. Taip pat bus 
aptariami ir šių dienų laikraščiai 
leidžiami Lietuvoje.

Popietėje dalyvaus populiarus Syd
nejaus moterų ansamblis. Tą pačią 
dieną vyks ir "Mūsų Pastogės" 
loterija.

Kviečiame visus pasiruošti ir at
vykti popietėn su geros nuotaikos 
nuomonių pareiškimais bei pasiūly
mais "Mūsų Pastogės" vadovams ir 
bendradarbiams. Paskirkime šią po
pietę lietuviškai spaudai ir dainai.

Popietė įvyks spalio 28 dieną 
(sekmadienį), 2.30 vai. Lietuvių 
namuose Bankstowne. Iki pasimatymo 
"Mūsų Pastogės" popietėje.

V. Š.

PRANEŠIMAS
Dėl įvyKusios Klaidos išsiuntimo 

metu, pasiųstieji balsavimo lapeliai 
Sydnejaus Lietuvių klubo direktorių 
rinkimams negalioja. Nariams bus 
pasiųsti nauji balsavimo lapeliai, 
kuriuos reikia grąžinti ne vėliau kaip 
iki š. m. spalio mėn. 28 dienos.

Lietuvių klubo metinis narių susi
rinkimas, kaip buvo skelbta, įvyks 
spalio mėn. 7 dieną, 3 vai. po pietų 
Lietuvių klube.

MELBOURNE
Lietuvių Draugijos narių metinis 

susirinkimas įvyks spalio 7 dieną, 
sekmadienį, 2 vai. 30 min., Lietuvių 
namuose.

Telefonu pranešė Dana Levickienė
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SYDNEJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

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

Klubas atidarytas
Pirmadieniais
Antradieniais
Trečiadieniais
Ketvirtadieniais
Penktadieniais
Šeštadieniais
Sekmadieniais

5 v. v. - 10.30 v. v.
klubas uždarytas

5 v. v. - 10.30 v. v.
5
4

11
■ 12

v. v. - 11.00 v. v.
v. v. - 12.00 v. v.
v. ryto - 1.00 nakties
v. p. p. - 10.00 v.

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 MOKESTĮ

už ateinančius finansinius 1990 - 1991 metus.
Metinis narių susirinkimas

SPALIO MEN. 7 DIENĄ SEKMADIENI, 3 VAL. P. P.
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GALIMA APSIDRAUSTI
Atvykstant giminėms per.Maskvą iš Lietuvos, Latvijos, Estijos bei 

kitų respublikų, ligos atveju jų kelionės metu, dabar galima 
> apsidrausti

ISKVIECIANT JŪSŲ GIMINES
IS LIETUVOS

Mes specializuojamės apmokant lėktuvų keliones 
MASKVA - AUSTRALIJA - MASKVA, .

SINGAPŪRAS - AUSTRALIJA - SINGAPŪRAS.
t Galime taip pat padėti jums sudarant dokumentus.
i Nuo spalio 31 d. Singapūro oro linijos skrenda į Rytų Berlyną.

KELIAUJANT Į LIETUVĄ
* Biudžetinės lėktuvų kelionės kainos - Aerofloto kainos

SUMAŽINTOS
Skambinkite dėl detalių.

* Patarnaujame sudarant dokumentus lankytojų ir turistų vizų
I gavimui.

* Užsakome viešbučius, keliones (turus).
* Rūpinamės kelionės apdraudimu.
* Rūpinamės kelionų pertraukimo variantais.

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

&ATEWaYTMPEL
_____  48 The Bt> ule varde, Strathfield 2133.

Tel. 7453333 Lie. Nr. 2TA 000 888
v W) Fax Nr’ (02) 7453237-

Darbo dienos: nuo pirmadienio iki penktadienio 
8-45 vai- ’■y10 5-15 va^ vakar°-

Telefonu atsakome 24 valandas per parą. 
Kalbame ir rusiškai.
Lie. Nr. 2TA000888
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