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LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKSCIAUSIOS 
TARYBOS PREZIDIUMO PAREIŠKIMAS

TSR Sąjungos vadovybė Informuoja 
apie tai, kad Lietuvos respublika 
neketina pasirašyti jokio pavidalo 
respublikų sąjungos sutarties. Atro
dytų, neverta varginti žmonių, didinti 
(tampos, kenkti ir savo, Ir Lietuvos 
ekonomikai, vengiant politinių dery
bų, Antrojo pasaulinio karo pasekmių 
likvidavimo ir Lietuvos nepriklauso
mybės pripažinimo. Deja, elgiamasi 
kitaip. TSR Sąjungos pareigūnai 
atsisako garantuoti savo sutarčių 
(vykdymą dėl išteklių lr prekių 
pardavimo Lietuvai jau nuo 1990 m. 
spalio mėnesio. Tęsiama bankų ir 
diplomatinė blokada, vakarinių Lietu
vos sienų uzurpaclja, ginkluotas 
kišimasis ( civilinius reikalus, terori
zuojami jaunuoliai, atsisakantys tar
nauti svetimoje kariuomenėje. Visaip 
stengiamasi destabilizuoti vidinę pa

K. PRUNSKIENE SUSITIKO 
SU M. GORBAČIOVU

Rugsėjo 24 dieną Lietuvos Respub
likos ministre pirmininkė K. Prunskie
nė Maskvoje susitiko su TSRS prezi
dentu M. Gorbačiovu. Susitikime taip 
pat dalyvavo ministrės pirmininkės 
pavaduotojas R. Ozolas ir Lietuvos 
Respublikos atstovas Maskvoje E. 
Bičkauskas bei keli M. Gorbačiovo 
patarėjai. Pokalbis su TSRS preziden
tu užtruko apie valandą. Po pasikal
bėjimo, grįžtant lėktuvu atgal ( 
Vilnių, K. Prunskienė, dalindamasl 
(spūdžiais, pasakė, kad šis susitikimas 
neteikia Jai daug vilčių ateičiai. M. 
Gorbačiovas pokalbio metu pasakęs, 
kad padėtis yra pasikeitusi. Jis 
griežtai pareikalavęs, kad Lietuva 
apsispręstų likti Tarybų Sąjungoje.

Susitikimo metu M. Gorbačiovas 
kalbėjęs su jam būdingu jumoru apie 
prezidentinės valdžios (galiojimus 
(kuriuos jis sekančią dieną gavo Iš 
TSRS Aukščiausiosios Tarybos) 
spręsti Lietuvos problemas. K. Pruns
kienė ( tai atsakiusi, kad ją tai labai 
nuliūdintų, kadangi ji visada tikėjosi, 
kad M. Gorbačiovas to Lietuvai 
niekada nepadarysiąs. Lietuvos vy
riausybės atstovai TSRS prezidentui 
akcentavo, kad Lietuvos klausimas ne 
sąjunginės sutarties reikalas, kad po 
Vokietijos susivienijimo ateina laikas 
spręsti Baltijos valstybių problemas.

K. Prunskienė, skrisdama atgal 1 
Vilnių, sakė, kad M. Gorbačiovas i tai 
atsakęs, jog Lietuva neturėtų per
daug tikėtis iš Vakarų vyriausybių, 
įskaitant ir Jungtines Amerikos Vals
tijas, nes jos suinteresuotos Tarybų 
Sąjungos stabilumu. TSRS prezidentas 
pokalbio metu akcentavęs, kad kitos 
respublikos Išreiškė norą pasirašyti 
sąjunginę sutarti. Jis sakęs, kad 
pasaulyje nėra suverenių valstybių, 
kad visiems reikės kartu spręsti 
ekonominius klausimus. Kazimiera 
Prunskienė ( tai atsakė, kad Lietuva 
neketina nutraukti ekonominių ryšių 
su Tarybų Sąjunga. Lietuva yra 
pasiruošusi pasirašyti atitinkamą 

dėt) ne tik Lietuvoje Ir ne vien 
Baltijos regione. TSR Sąjungos prezi
dentas 1990 m. balandžio 10 dieną 
Maskvoje komjaunimo suvažiavimo 
delegatams kalbėjo, jog neleistina 
kaitalioti sienų, nes tada "suslrems 
visos tautos ir nacijos". Konservaty
viosios TSRS jėgos kaip tik tą kursto, 
siųsdamos ( Lietuvą Tarybų Sąjungos 
komunistų partijos aukštus pareigū
nus, kad šie klaidintų pirmiausia 
kitataučius Lietuvos gyventojus. Tai 
ardomajal veiklai skiriama daug lėšų 
Ir propagandos priemonių, rengiama 
nauja agresija. Kviečiame pasaulio 
tautas ir demokratines valstybes 
nelikti pasyviomis didėjančio pavojaus 
Baltijos šalims akivaizdoje.

V. Landsbergis 
Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios 

Tarybos pirmininkas

tarpvalstybinę sutarti su TSRS, o ne 
M. Gorbačiovo propaguojamą sąjungi
nę sutarti. Lietuvos atstovai šiame 
susitikime akcentavo, kad šiuo klausi
mu Lietuva yra tvirtai apsisprendusi - 
Jos vyriausybė nepasirašys sąjunginės 
sutarties. Paklausta Lietuvos kores
pondentų, ar buvo keliamas Lietuvos 
sienų klausimas, premjerė atsakė, kad 
buvo ir, kad, jos nuomone, jis gali 
aštriai iškilti derybų metu, jei derybų 
pradžioje mes nesugebėsime Ieškoti 
kompromisų. Pasak jos, M. Gorbačio
vas davė suprasti, kad Jeigu derybų 
pradžioje bus akcentuojama kokia 
nors konkreti pozicija dėl jos baigties, 
tai galėtų sužlugdyti pačias derybas.

Ministrės pirmininkės pavaduotojas 
Romualdas Ozolas, kalbėdamas kitą 
rytą telefonu su Laisvosios Europos 
radiju, taip pat panašiai apibūdino 
pirmadienio pokalbį su M. Gorbačiovu 
ir jo patarėjais. Pasak R. Ozolo, M. 
Gorbačiovas Jaučiasi tvirtesnis val
džioje, todėl užima griežtesnę pozici
ją Lietuvos atžvilgiu ir nėra linkęs 
daryti jokių koncesijų. Paklaustas ar 
buvo kalbama apie derybų pradžios 
protokolą, R. Ozolas atsakė, kad 
nebuvo, nes tai nebuvo šio susitikimo 
tikslas. Protokolo klausimas turėtų 
būti diskutuojamas, kai susitiks abi 
valstybinės derybų delegacijos.

Pirmadienio pasimatyme su M. 
Gorbačiovu buvo kalbama tik apie 
tokį delegacijų susitikimo galimumą. 
Buvo sutarta, kad toks susitikimas 
pirmajai nederybinei konsultacijai 
galės (vykti sekančios svaitės pra
džioje, spalio 2 dieną.

(Iš Laisvosios Europos radijo laidų 
surinko ir paruošė J. Rūbas)

PABALTIJO KLAUSIMAS 
JUNGTINĖSE TAUTOSE

Niujorke šiuo metu vyksta Jungti
nių Tautų organizacijos visumos 
susirinkimo 41 - oji sesija. Baltijos 
valstybėms ši sesija svarbi tuo, kad jos

Pirmieji atgimstančios Lietuvos ūkininkai važiuoja savo karieta iš Veiverių į 
„Mauručius Gedulo ir vilties dieną. -

metu pirmą kartą buvo iškeltas Ir 
Baltijos valstybių klausimas. Rugsėjo 
24 dieną, kalbėdamas bendruose 
debatuose, tai padarė mažiausios 
šiaurės Europos valstybės Islandijos 
užsienio reikalų ministras Johan 
Hanibalsson.

Savo kalboje J. Hanibalsson Išdėstė 
jo vyriausybės požiūri 1 dabartinę 
pasaulio politikos padėti ir Jungtinių 
Tautų organizacijos vaidmenį. Pra
džioje J. Hanibalsson pasveikino kitą 
mažą Europos valstybę Lichtenšteiną, 
tapusią nauja Jungtinių Tautų organi
zacijos nare. Jis pažymėjo nepapras
tus praėjusių metų (vykius, kurie 
pasaulio organizacijai kelia naujus 
uždavinius, bet ir telkia retą progą - 
(gyvendinti jos steigėjų svajones. 
Diktatūrų žlugimas Europoje sudaro 
sąlygas atkurti naują talkos ir 
pastovumo tvarką, pagristą tautų 
apsisprendimo teise.

Šiame sąryšyje J. Hanibalsson iškėlė 
ir Baltijos valstybių klausimą. Jis 
sakė: "Kai kuriasi nauja Europos 
tvarka, neužmerkime akių prieš tuos 
pokario laikų likučius, kurie atkakliai 
priešinasi pokyčio jėgoms. Baltijos 
respublikų situacija yra toks pavyz
dys. Baltijos valstybės buvo nepri
klausomos, pripažįstamos tokiomis 
visos tarptautinės bendrijos, tai 
faktas, kurio negali pakeisti karinė 
okupacija ir aneksija. Ilgainiui negali 
būti jokio šios problemos sprendimo be 
visiško Baltijos respublikų nepriklau
somybės teisės pripažinimo. Reikia 
sveikinti, kad dabar tarp Baltijos 
respublikų Ir Sovietų Sąjungos bei Ją 
sudarančių respublikų vadovybių už
simezgė dialogas, kuris žadina vilti, 
kad bus surastas kelias tvarkingai 
sugrįžti ( prieškarinę padėti. Tuo 
tarpu Islandija, kaip ir kiti šiaurės 
kraštai, linki, kad įvairiuose lygiuose 

plėstus! bendradarbiavimas su Balti
jos respublikomis. Be to, Islandija 
sveikintų piinateisišką Baltijos res
publikų dalyvavimą Europos saugumo 
ir bendradarbiavimo pasitarime”.

Rugsėjo 25 dieną Baltijos kraštų 
nepriklausomybės klausimu Jungtinių 
Tautų organizacijos visuotiniame su
sirinkime kalbėjo ir Danijos užsienio 
reikalų ministras Uffe Jensen. Jis 
sakė, kad Danija remia Baltijos 
respublikų pastangas duoti realų 
turini jų formaliai paskelbtai nepri
klausomybei. Jis pažymėjo, kad Danija 
pripažino Estiją, Latviją ir Lietuvą 
esant suvereniomis valstybėmis 1921 
metais ir niekada nesutiko su Jų 
inkorporavimu l Tarybų Sąjungą 1940 
metais. U. Jensen sakė, jog Danija 
supranta, kad sunkias problemas 
reikės išspręsti derybomis su Tarybų 
Sąjunga ir paragino Jas vesti lanksčiai 
bei geravališkai.

šie Islandijos ir Danijos pasisaky
mai Baltijos respublikų nepriklauso
mybės klausimu nepraėjo nepastebėti, 
štai kaip Juos komentuoja Lietuvos 
pasiuntinys Vašingtone ir prie šven
tojo Sosto Stasys Lozoraitis. Cituoju 
Jo pareiškimą Laisvosios Europos 
radtlul.

"šiomis dienomis Niujorke yra 
susirinkę diplomatiniai atstovai iš 
bevelk visų pasaulio šalių. Atvyksta ir 
trijų Baltijos valstybių užsienio 
reikalų ministrai, kurių tikslas yra 
aplankyti Europos šalių delegacijas ir 
paprašyti, kad Lietuvai, Latvijai ir 
Estijai būtų sutelktos stebėtojų teisės 
Jungtinėse Tautose, o taip pat ir 
vadinamajame Helsinkio procese. 
Helsinkio procesas yra 35 valstybių, 
pasirašiusių Helsinkio konferencijos 
baigiamąjį aktą, nuolatinė veikla.

Nukelta į 2 pusi.
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PABALTIJO KLAUSIMAS 
JUNGTINĖSE TAUTOSE

Atkelta iš 1 pusi.

kurio svarbiausiuoju tikslu yra politinis Europos 
pertvarkymas, štai kodėl mums yra svarbu toje 
valstybių grupėje turėti bent stebėtojų teises". 
"Šitokiu būdu bent netiesioginiai mums būtų 
(manoma dalyvauti Europos kontinento reorgani
zavime, pasakyti žodį vienokiu ar kitokiu klausimu. 
Pilnų nario teisų mes negalime gauti, nes tam 
priešinasi Tarybų Sąjunga. Tiesa, net ir stebėtojų 
teisių Baltijos valstybėms suteikimui priešinasi 
Sovietų Sąjunga, tačiau, manoma, kad šiuo atveju 
sovietams bus sunkiau pateisinti savo neigiamą 
nusistatymą".

"Europos valstybės yra nusistačiusios vis labiau 
stiprinti Helsinkio procesą ir pasinaudoti jo rėmais 
Europos problemoms spręsti. Mes, lietuviai galime 
pasidžiaugti, kad Vakarų Europos valstybių tarpe 
mūsų krašto nepriklausomybė yra gerai suprasta, 
remiama Ir vis daugiau pripažįstama. Pripažinimas 
yra faktinis, tačiau jo reikšmė didelė ir veda prie 
pilno tarptautinio pripažinimo. Kas Vakaruose 
atidžiau seka politinius (vykius, tas lengvai 
pamato, jog Lietuvos nepriklausomybė nuolat juda 
tarptautinio pripažinimo linkme ir, kad š( procesą 
galima sustabdyti tiktai jėga - tai yra, nauja 
agresija prieš Lietuvą.

Islandijos užsienio reikalų ministro kalboje, 
pasakytoje Jungtinių Tautų visumos susirinkime 
buvo labai gerai ir tiksliai išreikšta nuomonė, kad 
Baltijos valstybės turi teisę būti nepriklausomos ir, 
kad yra atėjęs laikas jas tokiomis pripažinti. Tiktai 
tada jos galėtų pradėti vystytis Ir stiprėti, 
gyvendamos talkoje su visais kaimynais. Mažoji 
Islandija yra pavyzdys visiems kitiems, ir manau, 
kad šiuo pavyzdžiu seks ne viena didesnė ir 
galingesnė valstybė".

"Nėra abejonės, kad Kuveito užgrobimas yra 
kiek pristabdęs mūsų krašto reikalų palankų 
vystymąsi. Tačiau, reakcija Kuveito okupacijai 
sutvirtina mūsų teisę - būtent, kad agresija ir 
agresorius turi būti sustabdyti, kad tarptautinė 
tautų šeima turi reaguoti i jėgos panaudojimą ir 
agresijos pasekmės turi būti pašalintos, štai kodėl 
mes tvirtiname, kad Antro pasaulinio karo 
pasekmės bus galutinai pašalintos tik tada, kada 
Baltijos valstybės atgaus savo pilną nepriklauso
mybę. Tuo pradedama įsitikinti visų šalių 
sostinėse", taip savo komentarų baigė Stasys 
Lozoraitis.

Lietuvos pasiuntinys Vašingtone ir prie šventojo 
Sosto Stasys Lozoraitis (kairėje) priėmė A LB 
Krašto valdybos vicepirmininką Kastyti Stašlon( su 
žmona, kuris perdavė Australijos lietuvių ir Krašto 
valdybos sveikinimus ir linkėjimus.

NAUJAS SĄJŪDŽIO SEIMO 
TARYBOS PIRMININKAS
Neseniai buvo išrinktas naujas Sąjūdžio Seimo 

Tarybos pirmininkas.
Naujas Sąjūdžio Seimo Tarybos pirmininkas 

kultūros istorikas Juozas Tumelis mažai žinomas 
plačioje visuomenėje. Tačiau retas dabarties 
veikėjas, per pastaruosius metus iškilęs ( 
vadovaujančius postus, turi tokią nedviprasmiškų 
praeiti, tokį aiškų Įsipareigojimą Lietuvos nepri
klausomybei ir tiesos sakymui, yra tiek turėjęs 
"Mūsų. Pastogė". . Nr.40 1990.10,8. pusi. 2=== 

nemalonumų dėl nesitaikstymo su praeities 
represijų sistema.

Kai kiti darė karjeras, naudojosi nemažomis 
tarybinės santvarkos privilegijomis, Juozui Tume
liu! šis kelias buvo uždarytas. Gimęs 1938 metais 
Marijampolėje, Juozas Tumelis (stojo į Vilniaus 
universitetą ir nuo pirmųjų dienų pateko ( 
ideologijos cerberio nemalonę, buvo laikomas 
kitaminčiu, ramybės drumstėju. 1959 metais buvo 
pašalintas iš Vilniaus universiteto dėi almanacho 
leidimo ir ryšium su Lietuvių kalbos Ir literatūtos 
katedros valymu. Nors kai kurie kiti toje pačioje 
byloje įsivėlę studentai, kaip pavyzdžiui Tomas 
Venclova, po metų galėjo grįžti į universitetą, 
Juozui Tumeliui tokios galimybės nebuvo. Prorek
torius Bronius Sudavičius netgi buvo pasakęs, kad 
tik per jo lavoną Tumelis grįš į universitetą. Vis 
dėlto ilgainiui Tumeliui buvo leista grižti ir 
universitetą baigė 1972 metais.

Savotiškas J. Tumelio persekiojimas tęsėsi. Tais 
pačiais metais Jis buvo priimtas į Istorijos institutą, 
bet dieną prieš pradedant darbą, jam buvo 
pranešta, kad jo priėmimas buvo klaida ir, kad jam 
nėra vietos institute.

Juozas Tumelis ilgą laiką dirbo knygų rūmuose, 
po to Mažvydo bibliotekoje, o pastaruoju metu pa
skirtas Archyvų retormos komisijos pirmininku. 
Nors dirbdamas nedėkingomis sąlygomis, jis 
paskelbė per 100 straipsnių bibliografijos, litera
tūros mokslo ir Lietuvos kultūros istorijos temomis. 
Jis yra Lietuvos istorijos draugijos valdybos narys, 
dėsto Kultūros istorijos kursą universitete, yra 

.skaitęs mokslinius pranešimus Lenkijoje, Vokieti
joje ir Italijoje.

šie sausi biograf ijos duomenys menkai apibūdina 
žmogų, kurio įsitikinimai nepriklauso nuo konjunk
tūros vėjų, kuris nenusigręždavo nuo valdžios 
persekiojamų žmonių, kurio nutarimus lemdavo 
žmogiškasis orumas, o ne patogaus gyvenimo ir 
solidžios karjeros troškimas. Tokių žmonių 
Lietuvoje nėra tiek daug. Dabar Juozo Tumelio 
laukia nelengvas Sąjūdžio vadovavimo darbas. 
Paklaustas, ką jis laiko svarbiausiu Sąjūdžio 
uždaviniu, jis atsakė, kad svarbiausias uždavinys 
dabar yra apginti Kovo "11 - tosios Aktą ir žengti 
toliau Lietuvos nepriklausomybės įtvirtinimo keliu. 
Tam tikslui Jis yra pasiruošęs atiduoti visas savo 
jėgas.

(iš Laisvosios Europos radijo laidos paruošė
J. Rūbas

HIHXHX
PAGALBOS I

Jau bemaž metai, kai sudaryta Lietuvos 
jaunuolių karinės tarnybos reikalų komisija prie 
Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo. Iš pradžių 
toji komisija veikė kaip Sąjūdžio padalinys, tik 
vėliau, paaiškėjus šiurpiems dalykams, įgavo kitokį 
statusą. Tačiau ir dabar toji komisija daugiau 
veikia moralinėmis, o ne juridinėmis priemonėmis, 
nes sovietų armija yra visiškai atribota nuo 
civilinio gyvenimo. Gal todėl iki šiol nė viena byla 
nesulaukė savo baigties. Vienas žmogus iš 
Ignalinos dėl žuvusio Čekoslovakijoje savo sūnaus 
- kareivio visais įmanomais būdais mėgino iškelti 
sovietų armijai civilinį ieškinį, tačiau veltui buvo 
pastangos. Karinė prokuratūra iš civilinių žmonių 
jokios bylos nepriima. Kol kas niekas neatlygina nė 
baisios skriaudos, netekus sūnaus ar tėvo dėl 
šiurpios netvarkos sovietų armijoje.

Koi sovietų generolai išdidžiai ignoruoja 
kareivių motinų ašaras, į Lietuvą vienas po kito 
atlinguoja cinko karstai. Vien per rugpjūčio mėnesį 
penkios aukos: iš Armėnijos, Murmansko, Vokieti
jos Demokratinės Respublikos, Taganrogo ir iš 
paties Vilniaus. Ne, nėra tvarkos ir pačioje 
Lietuvos Respublikoje sostinėje esančiuose sovie
tų armijos daliniuose.

štai visai neseniai, gelbėdamasis nuo smurto ir 
prievartos, iš Vilniuje esančio karinio dalinio 
pabėgo tik prieš tris mėnesius pradėjęs tarnauti 
Sergej Muzyčiuk iš Uljanovsko. Vaikinukas 
jaudindamasis pasakoja, kaip iš jo - ir ne tik iš jo I — 
buvo tyčiojamasi, kaip jis buvo kankinamas ir 
terorizuojamas, kad ėmė vaidentis košmarai, kilo 
mintis nusižudyti... Skaudu klausytis vaikinuko, bet 
dar skaudžiau suvokti savo bejėgiškumą - mes 
negalime, neturime priemonių, kaip apginti 
vargšus kareivėlius, kurių priedermė, rodos, tokia 
apibrėžta - apginti mus, civilius.

O tuo tarpu Lietuvos jaunuolių karinės tarnybos 
reikalų komisija sumuoja šiurpius rezultatus: per

SUSIPAŽINKIME SU 
LIETUVOS PARLAMENTARAIS

Rimvydas Jasinavičius
Pramonės ministras

Gimė 1943 m. Kaune. 1967 metais baigė Kauno 
politechnikos Institutą. 1967 -1968 m. buvo Kauno 
politechnikos Instituto Vilniaus filialo radijo 
aparatūros technologijos ir konstravimo katedros 
asistentas, 1968-1972 m. - Maskvos elektrotechnl- 
nių ryšių instituto aspirantas. 1972-1977 m. dirbo 
gamybinio susivienijimo "Vilma" skyriaus viršinin
ku, šio susivienijimo generalinio direktoriaus 
pavaduotoju mokslo reikalams. 1977-1980 m. buvo 
gamybinio susivienijimo "Vilma" magnetinių įrašų 
konstravimo biuro vyriausiuoju inžinieriumi, mag
netinių galvučių skyriaus viršininku. 1980-1987 m. 
- šio susivienijimo mokslinio - gamybinio 
komplekso viršininku, vyriausiuoju inžinieriumi. 
1987-1990 m. - generalinis direktorius.

LKP narys. LKP centro komiteto narys.

aštuonis šių metų mėnesius jau parvežta 40 
karinės tarnybos aukų. Kiek Jų bus Iki metų
pabaigos? Salomėja Cičiškina

VILNIUS 1990

Alfonsas Stabingis

IŠDAVIKAMS
Už klek jūs vėl norit Lietuvą parduoti?
Ar už Judo grašį, ar už minkštą kėdę?
Ką jums žada Kremlius už niekšybę duoti, 
Ar kančias tėvynei, tautos mirtį lėtą..?

Gal jūs norit savo vėl poemas suokti, 
Stalinui, kaip suokė Salomėja Nėris? 
O gal norit sunkią vergo dalią duoti, 
Nekaltųjų kraują, budelius kaip žvėris...

Juk dar neša aimanas palaukių, 
Nukankinti grįžta Sibiro platybėm... 
Teka laisvės saulė, taip ilgai mūs laukta, 
Ją laidoti norit savo jūs niekšybėm.

Ne vilkais jūs staugiat, skallnat kaip hienos, 
Trubadūrais tapę svetimos šalies,
Bet mūs tautai likęs kelias tiktai vienas: 
Būt laisva, ar mirt..! Būti mums laisviems.

Lietuva, 1990.8.15
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KELIAS Į KAPITALIZMĄ?
Sovietų Sąjungoje grūmėsi, kelių 

ekonominės reformos planų šalininkai. 
Laimėtoju, atrodo, išėjo S. šatalino 
planas, nors priimtas su pataisų 
galimybėmis. Tai programa, pagal 
kurią apvaldyti dabartinę ekonominę 
suirutę ir pereiti prie rinkos ryšių 
numatoma per 500 dienų. Kol Lietuva 
tebėra visokeriopai (velta į Sovietų 
Sąjungos ekonominę krizę, S. šatalino 
planas jai yra svarbus, nes jis 
paspartins ar sulėtins respublikoje jau 
pradėtus reformos procesus. Kasdie
ninėje Vakarų spaudoje šis planas yra 
pristatytas tik bendromis frazėmis, 
todėl perspausdiname politinio žurna
listo Arūno Brazausko pranešimą, 
išspausdintą "Lietuvos aido" rugsėjo 
14 dienos numeryje.

Red.

"Karinio komunizmo" terminas yra 
visiems žinomas. Jis asocijuojasi su 
prievartiniu gamybos suvisuomenini- 
mu, prekybos uždraudimu. Akademiko 
S. šatalino grupės parengtą pagreitin
to rinkos pagrindų sukūrimo SSSR 
planą norisi vadinti "karinio kapita
lizmo” ar "žaibiško privatizavimo" 
planu, nors Jo autoriai ir perspėja, kad 
privatizacija negali virsti atvirkštine 
kolektyvizacija. Neseniai "izvestijo- 
se" paskelbtas S. Šatalino grupės 
programinis straipsnis skirtas masėms. 
Jis tikrai gali (žiebti norą kuo 
greičiau sukurti "liaudies kapitaliz
mą", juolab, kad plano autoriai teigia, 
kad reforma vyks iš valstybės, o ne iš 
piliečių kišenės. Tačiau jau tame 
straipsnyje šmėkščioja infliacijos 
šmėkla, kurios kontūrai matyli šatali
no plano branduolyje, vadinamoje 
"400 dienų” programoje, kuriai vėliau 
pridūrė dar 100 dienų.

"400 dienų" autoriai G. Javiinskis, 
A. Michailovas, M. Zadornovas savo 
laiku akademiko Abalkino grupės 
nariai. Šių metų pradžioje nesulaukę 
N. Ryžkovo Ir Abalkino pritarimo, jie 
supažindino su programa M. Gorba
čiovą ir tuo pat metu išsiuntė 
programą ( Vakarus, kur ji buvo 
teigiamai (vertinta. Vėliau juos pasi
telkė B. Jelcinas, o nuo rugpjūčio 
pradžios jie jau dirbo vadovaujami 
akad. Šatalino.

Programa numato keletą privatiza
vimo formų: vienkartini (monių išpir
kimą kreditan, nuomų su vėlesniu 
išpirkimu. Lengvosios, maisto, poli
grafijos pramonės (monėms, materia
linio techninio tiekimo organizacijoms 
bus leidžiama pardavinėti akcijas 
(valstybė sau pasiliks kontrolinius 
paketus). Tuo pat metu visiškai 
nebeliks valstybinių mažmeninio ir 
smulkaus urmo prekybos, buitinio 
aptarnavimo, viešojo maitinimo įmo
nių, statybos rangovinių organizacijų 
- jos bus parduotos gyventojams kaip 
ir nuostolinga kolūkių ir tarybinių 
ūkių žemė ir gamybiniai fondai. 50 

Rusiškas kapitalizmas...

procentų nebaigtų statybos objektų 
bus užkonservuota ir parduota įmo
nėms bei gyventojams kartu su 
nesumontuotais įrengimais. Statybi
nės medžiagos bus nebetiekiamos 
gamybinei statybai, bet skiriamos 
gyventojams. Privatizuojant numato
ma šiokia tokia prievarta: jei įmonės 
niekas nenuperka, ji trumpam išnuo
mojama gamybiniam kolektyvui su 
sąlyga, kad vėliau ją būtinai išpirks. 
Be to, daliai gyventojų labai žemonis 
kainomis bus parduoti jų užimami 
butai (pensininkams, šeimoms, turin
čioms gyvenamojo ploto minimumą, 
žonėms, gyvenantiems namuose, sta
tytuose 1950 - 1960 m.). Numatoma, 
kad tokių butų kaina svyruos nuo 300 
iki 1000 rublių. Taigi ji tikrai bus 
simbolinė. Kodėl programos autoriai 
pradeda nuo tokios žaibiškos privati
zacijos? Juk ji turi (vykti per pusę 
metų. Norima sukelti trumpalaikę 
privatizacijos karštligę, kuri surytų 
kuo ' daugiau gyventojų santaupų. 
Žmonės daug ką gaus bevelk veltui 
(gyvenamus butus) arba labai pigiai 
(žemę, kai kurias gamybos priemones, 
akcijas). Tada jiems lengviau susitai
kyti su vėlesniu kainų kilimu. Kai 
prasidės labai didelė infliacija, vals
tybė galės rodyti ( dideli nevalstybinį 
sektorių ir sakyti, kad ji čia niekuo 
dėta. Numatoma, kad kalnų kilimas 
pradžioje bus šiek tiek varžomas: jos 
bus (šaldomos 1 mėn. po (menės 
pardavimo privatiems savininkams, už 
kalnų kėlimą teks mokėti progresyvi
nius mokesčius, apie kainos kėlimą 
reikės perspėti prieš tam tikrą laiką, 
tačiau jau nuo 180-os dienos didesnė 
dalis kainų bus nekontroliuojamos.

Programoje numatoma socialinių 
garantijų: pajamos bus indeksuoja
mos, bus (vestos kortelės būtiniau
sioms prekėms. Tai reiškia, kad 
atlyginimai kils kartu su kainomis, 
tačiau pajamų kilimas lėtesnis. Taigi 
realus uždarbis kris.

Šios programos autoriai suvokia, 
kad "privatizacijos šokas" gali nepa
siekti tikslo - kitaip tariant, gyvento
jai bei juridiniai asmenys gali ir 
neinvestuoti 100 milijardų rublių. 
(Manoma, kad valstybė iš pradžių 
bandys išparduoti turto už 400 
milijardų rublių). Tada numatomos 
gana žiaurios konfiskacinės priemo
nės. Nesileidžiant ( detales galima 
sakyti, kad bus konfiskuota dalis 
gyventojų santaupų ir įmonių lėšų.

Taigi reformos logika paprasta: 
arba jūs investuojate pinigus, arba 
mes juos atimame.

"400 dienų" programa buvo pa
rengta jau šių metų pradžioje, 
tikintis, kad visoje SSSR bus (vestas 
prezidentinis valdymas. Todėl daugeli 
ekonominių santykių numatoma regu
liuoti ne (statymais, bet prezidento 
(sakais. Iš tiesų, esant tokiems 
privatizavimo tempams, reformas 
vykdyti valdžia turi turėti ypatingus, 

netgi diktatoriškus (galiojimus.
Kodėl M. Gorbačiovas nesusigundė 

diktatūros perspektyva ir nesileido ( 
"karinio kapitalizmo" avantiūrą? Jis 
puikiai suvokė, kad reforma nušluos 
visas esamas ekonomines struktūras, o 
kartu gali nušluoti ir j( pati, nes tokio 
masto privatizacijos revoliucijai rei
kia visuotinio liaudies palaikymo. 
Dabar gi reforma bus siejama su B. 
Jelcino vardu, taigi ir daug daugiau 
atsakomybės teks jam.

Programos kūrėjai iš tikrųjų siekia, 
kad reformos našta gultų ne ant

PASIŽVALGYMAI
Buvęs VLIKo pirmininkas dr. j. K. 

Valiūnas visai neseniai išleido savo 
atsiminimus anglų kalba, pavadintus 
"Serving Lithuania" ("Lietuvos tar
nyboje"). Taupiu žodžiu, patriotine 
dvasia ir labai rūpestingai nušlif uotu 
anglų kalbos stiliumi autorius knygoje 
patelkia šiek tiek Lietuvos istorijos, 
šiek tiek savo asmeninio gyvenimo 
atsiminimų ir tuojau (brenda ( VLIKo 
atsiradimo faktus bei jo rezistencinės 
veiklos momentus karo metu Lietuvo
je, tremtyje Vokietijoje ir išeivijoje 
Amerikoje. Didžiausią knygos dali 
apima aprašymas VLIKo politinės 
veiklos ir diplomatinių žygių, atliktų 
tuo laikotarpiu, kada jam vadovavo 
dr. J. K. Valiūnas. Per mažai būtų 
pasakyta tariant, kad knyga (domi. Ji 
yra svarbi ir reikalinga tiems, kurių 
dvasioje politikavimo aistra neišgęsusi 
ir, kurie gerbia istoriją. Apie šią 
knygą "Mūsų Pastogėje" dar bus 
plačiau kalbama. Dabar pirmai pažin
čiai pateikiu tik kelių sakinių 
vertimą.

"Lietuvos istorija, kultūra ir sieki
mai yra neatskiriamai susieti su 
Vakarų pasauliu. 0 štai jau keli 
dešimtmečiai, kaip Sovietų Sąjunga, 
neteisėtai užgrobusi, valdo jos terito
riją. istorinių nelaimių laikmečiais 
lietuviai vis iš naujo ir iš naujo parodė, 
kad jie nori būti, kad jie yra Europos 
dalis. Be to, jų kova už dvasinę laisvę 
ir žmogaus teises pastato juos ( pirmas 
kovotojų už demokratišką pasaulį 
eiles. Tose grumtynėse iškilo jų 
didvyriai, prilygstantys George Wa
shington ir Tomas Jefferson, prilygs
tantys Manzzini ir Garibaldi, prilygs
tantys Miranda ir Mahatma Gandi. 
Tai, kad tų didvyrių vardai plačiam 
pasauliui yra visiškai nežinomi, jokiu 
būdu nesumažina jų atsiekimų".

štai kokia liepsninga iškalba nusa
komos lietuvių tautos rezistencinės 
kovos už laisvę ir savo teises. Kuris 
Lietuvos patriotas galėtų iškentėti 
tokios knygos neįsigijęs?

Lietuvių tyrimų ir studijų centras 
Amerikoje 1989 metais išleido žinomo 
JAV istoriko, viduramžių epochos 
tyrinėtojo William L. Urban veikalą 
"The Samogitian Crusade” ("Kryžiaus 
keliai Žemaitijoje"), kuriame autorius 
šaltu, nešališku analitiko žvilgsniu 
žvelgdamas, Vokiečių (Kryžiuočių) 
ordiną ir jo politiką Baltijos kraštuose 
(vertina kaip Viduramžių Europoje, 
dėl religinių ir politinių interesų 
veržlumo atsiradus), ypatingą reiškinį, 
bet kartu nenutyli ir tikrųjų to ordino 

.tikslų Lietuvoje. W L. Urban pateikia 
(domius Lietuvos didžiųjų kunigaikš-

-.... .-... ' = Mūsų 

vargšų pečių (kaip dažniausiai siūlo 
Tarptautinis valiutos fondas), bet ant 
pasiturinčių ir turtingųjų sluoksnių. 
Griežtai laikantis visų programos 
reikalavimų, to galbūt ir galima 
pasiekti.

Tačiau kaip suderinti programos 
visuotinumą (ji turi apimti visą 
buvusią SSSR) su tuo faktu, kad 
dauguma respublikų nepripažįsta 
SSSR (statymų prioriteto? Kas bus, 
jeigu respublikos boikotuos šią pro
gramą? B. Jelcinas yra pabrėžęs, kad 
viena Rusija nieko pakeisti negalės. 
Gal jis tikisi, kad slaviškos respublikos 
- Rusija, Baltarusija ir Ukraina 
sugebės sukurti reformai reikalingą 
"kritinę masę"? ir vienu, ir kitu 
atveju prieštaravimas tarp dabar 
deklaruojamos respublikų autonomijos 
vykdant reformą ir prezidentini jos 
įgyvendinimo formų, numatytų pra
džioje, lieka neišspręstas.

Arūnas Brazauskas 

čių Vytenio, Gedimino, Algirdo, 
Kęstučio, Jogailos ir Vytauto aprašy
mus, kurie lietuviams gali būti 
(domiausia knygos dalis.

Atsimename, kaip 1975 m. Charles 
L. T. Plchel irgi Amerikoje buvo 
išleidęs Žemaitijos istoriją "Samogl- 
tia", kuri geros reklamos dėka ir 
Australijoje buvo susilaukusi nemažo 
susidomėjimo, nors Joje patelkiami 
faktai vietomis buvo fantastiškai 
sugalvoti ir nuo tikrovės toli, bet 
skaityti (domūs. Svetimšalių veikalai 
Lietuvos istorijos temomis mums 
visada yra svarbūs, nes iš praeities 
atkasa ir nežinomų dalykų, praplečia 
mūsų istorijos pažinimo horizontus. 
Linkėtina, kad W. L. Urban veikalas 
Australijos lietuvių tarpe susilauktų 
ne mažesnio susidomėjimo, kokio buvo 
susilaukusi "Samogitia”. W. L. Urban, 
be šio veikalo, yra parašęs dar kitas 
kelias monografijas apie vokiečių 
kryžiaus karus Pabaltyje.

"ši knyga pasakoja apie šai(, kuriai 
lygių nėra mūsų Žemės pusrutulyje, 
apie pasauli, kurio Išskirtinumo mes 
ieškome. Poetai gamtos stebuklus 
abiejose Kuršių marių pusėse apdai
navo (vairiausiais tonais, dailininkai 
vaizdavo Nerijos kopas ir žvejų 
kaimelius nuostabiausiomis spalvomis. 
Ten svečiavosi kaizeriai ir karaliai, 
gyveno žvejai, valstiečiai ir darbinin
kai. ir visi vienodai galvojo - čia yra 
žemės rojus. Ne šalis, kur pieno ir 
midaus upės teka, bet kur gamta 
tebėra pirmykštė, kur tyla (prastas 
dalykas, ir žmogus pats save gali 
atrasti. Kur gamta yra gamtiška, o 
žmogus žmogišku gali būti".

Kaip praneša "Literatūra ir menas" 
Nr.34 šitaip poetiškai reklamuojama 
1990 m. Gerhard Rautenberg leidyk
los Vakarų Vokietijoje išleista iš 
Rytprūsių kilusio rašytojo Helmut 
Peitsch knyga apie Klaipėdos kraštą 
"Rund um das Kurische Haft - Heute 
von Meme! nach Kranz und in die 
Haffdoerfer" ("Aplink Kuršių marias 
- šiandien tarp Klaipėdos ir Kranco, ir 
kaimuose prie Kuršių marių"). Lietu
vos žemė brangi ne vien lietuviams, 
kad ir vokietis, anksčiau joje gyvenęs, 
gali su tokia nuostabia nostalgijos 
ugnimi liepsnojančiais žodžiais kalbėti 
apie savo vaikystės kraštą.
Minėtas Helmut Peitsch anksčiau yra 
išleidęs kitą panašaus pobūdžio knygą 
"Ich war in Memel" ("Aš buvau 
Klaipėdoje”). Kiekvienas geras žodis 
apie mūsų kraštą, svetimšalių raštu

Nukelta ( 6 pusi.
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VILNIAUS KRAŠTO SKAUTŲ STOVYKLA

''...nuošiol visur eisime kartu, brausimės pro tamsius nežinojimo liūnus, per 
klaidų brūzgynus, klupsime ir vėl kelsimės, nes turime išeiti, ir išeisime per 
geležines uždangas, blokadas i gražų ir tobulų pasauli, kuris rodos taip toli, o 
ištiktųjų visai čia pat. Išeisime, nes esam tvirtai susikibę rankomis, vadiname
vieni kitus sesėmis ir broliais, turim

Tokias tvirtas Lietuvos jaunimo 
mintis teko skaityti pirmame "Skautų 
Aide", kuris yra leidžiamas Klaipėdo
je. Perskaičius šį pirmų Lietuvoje 
leidžiamų skautų leidinį, kuris yra 
skiriamas ne tik skautams, bet ir 
visam lietuviškam jaunimui, buvau 
paskatinta susisiekti su Vilniaus 
krašto skautais. Taip patekau į 
Vilniaus skautų stovyklų, kuri įvyko 
rugpjūčio mėnesio 18-25 dienomis.

Stovyklavietė buvo įrengta Molėtų 
rajone, prie Dubingių ežero, t.y. 
Lietuvos ilgiausio ežero. Stovyklavo 
apie 100 skautų ir skaučių. Išvykimo į 
stovyklų rytų, šeštadienį pasižiūrėjau 
pro langų - lietus pila, kaip reikiant. 
Negi skautų stovykla vis tiek įvyks, 
per tokį lietų ir šaltį? Staiga 
pamačiau iš automobilio bėgančius du 
linksmai nusiteikusius skautus. Tai 
buvo stovyklos organizatoriai:

- Nesirūpink, sese Danute! Mes tau 
paėmėme šiltų rūbų ir apsaugų nuo 
lietaus.

Vis tiek apėmė šiurpas, kai prisi
miniau žiemos stovyklas Australijoje. 
Prieš išvykstant j stovyklavietę, 
stovyklos organizatoriai Išvažinėjo 
beveik visą Vilnių, ieškodami virvės ir 
medžiagos kaklaraiščiams. Mums aus- 
traiieciams atrodytų tokie pagrindi
niai dalykai labai lengvai išsprendžia
mi, juos galima nusipirkti skautų 
parduotuvėje. Deja, Lietuvoje įsigyti 
tokius skautų reikmenis nėra lengva. 
Taip ir nepasisekė jiems apsirūpinti 
kai kuriais stovyklos reikmenimis.

Atvykome į stovyklą jau po pietų. 
Vietovė labai graži: berželiai, liepos, 
pušys ir ežeras. Gamta nuostabi. 
Kiekviena draugovė jau buvo įsiren
gusi savo pastovyklę. įvairių spalvų 
palapinės, kai kurios gautos iš 
užsienio lietuvių skautų.

Kiekviena pastovyklė skirtingai 
įrengta: mediniai varteliai, staliukai 
kėdutės ir net lentynėlės. Iš kiekvie
nos rūko dūmai, nes kiekviena 
pastovyklė gaminosi sau valgyti, čia 
nebuvo bendros virtuvės su visais 
patogumais, kaip mes Australijoje 
esame įpratę. Kiekviena draugovė 
virė ir kepė sau valgyti, prie savo 
lauželio.

Pradžioje skautukai, ypač mažes
nieji, buvo nedrąsūs. Mat, aš buvau 
užsienietė, iš Australijos. Kai prabilau 
lietuviškai, jie nustebo. Tuoj pasigirdo 
klausimai:

- Iš kur jūs išmokote lietuviškai 
kalbėti?

- Ar yra lietuvių skautų Australi
joje?

- Kaip jūs Australijoje stovyklauja
te?

Jurų skautai su vėliava budi prie kapitonui L. Stulpinui pastatyto paminklo 
Klaipėdoje.
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tikėjimą, viltį ir meile-"

- Ar galite mums papasakoti apie 
lietuvių jaunimų Australijoje?

Užsimezgė draugystė. Iš skautukų 
sužinojau, kad Vilniaus krašto skautai 
atgimė prieš dvejus metus. Nors dabar 
skautų organizacija yra viena iš 
veikliausių ir didžiausių jaunimo 
organizacijų, bet yra žmonių, kurie 
vis tiek į skautus žiūri abejingai, kai 
kurie net lygina juos su pionieriais. 
Kai kurie skautams prikiša, kad jie, 
esą, per daug radikalūs. Žinoma, mano 
nuomone, tai nuostabus būrys lietu 
visko jaunimo, kuriam rūpi Lietuvos 
atgimimas, jos ateitis. Skautų vadai 
visi jauni; nuo 17 - 3ū metų amžiaus. 
Jie patys anksčiau nėra buvę skautais, 
'bet girdėjo iš savo tėvelių ar senelių 
apie skautus. Kai paklausiau vienos 
skautų vadovės, kodėl jaunimas Lie
tuvoje nori stoti į skautų eiles, ji 
atsakė, kad vaikai ieško idealų. 
Skautų šūkis: "Mylėti ir tarnauti 
Dievui, Tėvynei ir Artimui" juos 
sužavėjo. Per tiek metų Lietuvoje 
buvo grasinama už tarnavimų Dievui 
ir Tėvynei, ir už nuoširdžią artimo 
meilę. Laikai keičiasi. Lietuva at
gimsta. Jaunimas yra pasiryžęs atkurti 
organizacijas, kurios per paskutinius 
50 metų buvo uždraustos.

Tos aštuonlos dienos stovykloje 
greitai prabėgo. Per stovyklos atida
rymų buvo pašventinta Vilniaus kraš
to skautų vėliava, kurių išsiuvinėjo 
patys skautai, šv. mišias gamtoje 
atlaikė net du kunigai, atvykę iš 
Vilniaus. Vakare prie laužo dainavo
me lietuvių dainas. Viena stovyklos 
diena buvo paskirta iškylai į Dubingių 
kaimą. Aplankėme kapines, uždegėme 
žvakutes ant trijų nežinomų karių 

.kapų, kurie žuvo 1917 metais kovoje 
už Lietuvos nepriklausomybę. Nuėjo
me ir į Dubingių mokyklos muziejų. 
Ten sužinojome, kad 1334 metais 
Dubingiai gynė visą Rytų Lietuvą nuo 
kryžiuočių. Buvęs Lietuvos preziden
tas A. Smetona buvo pasistatęs 
vasarnamį ant Dubingių piliakalnio. 
Labai mažas Lietuvos kaimelis, o kiek 
jame įdomios Lietuvos istorijos!

Kitą dieną šventėme Neptūno 
šventę. Tai vandens festivalis. Sako
ma, kad Neptūnas valtimi atplaukęs iš 
tolimų jūrų. Jį lydėjo keturios gražios 
undinės. Po ilgos kelionės Neptūnas 
užmigo, bet skautukų juokai jį prikėlė 
iš ilgo, ilgo miego. Neptūnas, pamatęs 
skautų darbštumą, davė jiems leidimą 
kiekvienais metais stovyklauti prie 
ilgo Dubingių ežero.

Nepamiršome ir Juodojo kaspino 
dienos. Rugpjūčio 23 diena buvo 
paskelbta gedulo diena. Tą dieną buvo 
laikomos sv. mišios už Lietuvą ir jai

Lietuvos Skautų sąjungos dvasios vadovas s. kun. Sigitas Tamkevičius, 
Lietuvos Skaučių Seserijos dvasios vadovas s. kun. Antanas Gražulis ir LSS 
Tarybos vicepirmininkė vs. Irena Kerelienė

padarytą skriaudą, kai Molotovas ir 
Ribbentopaš pasidalino Lietuvą. Va
kare uždegėme didžiulį laužą. Tą 
vakarą visoje Lietuvoje degė laužai, 
jungdami visus Lietuvius į gedulą.

Prabėgo, praskubėjo pirmoji Vil
niaus krašto skautų stovykla. Ji buvo 
labai gerai suorganizuota. Nors daug 
ko t rūko, ypač iš stovyklos reikmenų, 
bet visi buvo sočiai pamaitinti ir šiltai 
aprengti.

Ne visos išeivijos lietuvių skautų 
tradicijos tinka Lietuvos skautams. 
Jie prisiima tik geriausias, jų sąlygo
mis tinkamiausias. Pavyzdžiui jie 
neriša tėvynės ilgesio mazgo. Vilkiu
kai ir paukštytės dėvi rudus kaklaraiš
čius, nes raudoni jiems primena 
pionierius.

Mane labai paveikė jų meilė 
Lietuvai ir jaunųjų vadovų pasišven
timas. šiuo metu jiems trūksta 
patalpų. Net visame Vilniuje jie 
negalėjo rasti kambario, kuriame 
galėtų įsirengti skautų būklą, kur, 
bent kartą savaitėje, vyktų sueigos. 
Dabar jiems leista naudotis vienu 
kambariu Mokytojų namuose, Vilniaus 
senamiestyje. Ir tai tik šešias valan
das per savaitę. Parlamento narys R. 
Ozolas buvo atvykęs į stovyklą ir 
pažadėjo skautų organizacijai padėti.

Lietuvos skautų uniforma šiuo laiku 
yra įvairi - ką kas turi skautiško, tą ir 
dėvi. Vadovų paklausiau ar būtų 
įmanoma išeivijos lietuviams skautams 
uniformas parūpinti, švilpukus, ženk
liukus ir t. t. Jie vienu balsu atsakė, 
kad ne. "Kas iš to, jei mes gražiai

RAŠYTOJŲ DRAUGIJA
Lietuvių rašytojų draugija, kurios 

centras Amerikoje, išrinko naują 
valdybą: pirmininkas Paulius Jurkus; 
du vicepirmininkai - dr. Tomas 
Venclova (ryšių palaikymui su Lietu
voje gyvenančiais rašytojais) ir Algir
das Landsbergis (ryšių palaikymui su 
kitų kraštų rašytojais); iždininkas 
Leonas Lėtas; du nariai - Danguolė 
Sadūnaitė ir kun. Leonardas Andrie- 
kus gelbsti pirmininkui. Valdyba 
pasveikino Lietuvos rašytojų sąjungą, 
atsiskyrusią nuo Sovietų Sąjungos - 
Maskvos rašytojų sąjungos.

Amerikoje veikianti Lietuvių rašy
tojų draugija 1932 metais buvo įkurta 
Kaune. Lietuvą okupavus sovietams, 
perkelta į Vokietiją, iš ten į Ameriką. 
Lietuvoje teko suorganizuoti kitą 
vienetą - Lietuvos rašytojų sąjungą. 
Šiuo metu abipusiai nutarta dar 
nesusijungti, tačiau kiek sąlygos 

atrodysime, bet nieko nemokėsime".
Lietuvos skautams trūksta skautiš

kos literatūros: užsiėmimų knygų su 
piešiniais, skautų istorijos ir t. t. 
Jiems trūksta ir patyrusių skautybėje 
žmonių. Jie mielai priimtų iš užsienio 
lietuvius skautus, kurie sutiktų padir
bėti su skautais. Taip pat reikia ir 
finansinės paramos, kad jie galėtų 
įsigyti fotokopijavimo mašiną ir taip 
padaugintų skautišką literatūrą: dai- 
norėUus, stovyklų užsiėmimus ir t. t. 
Skautukai labai nori palaikyti ryšį su 
lietuviais skautais užsienyje. Nori taip 
pat, kad lietuvių skautų vienetai 
atvyktų į Lietuvoje rengiamas skautų 
stovyklas, ypač vadai su kuriais jie 
galėtų pabendrauti ir pasidalinti 
patirtimi.

Norintieji susirašinėti su skautais 
Lietuvoje, prašomi rašyti man šiuo 
adresu:

D. Baltutytė, Vilnius 232017, Taikos 
gatvė 45-21, Lithuania.

Šiuo straipsniu noriu supažindinti 
Lietuvos skautus, kurie yra atgimę ir 
laukia išeivijos lietuvių skautų mora
linės paramos. Kurie galite, vykite į 
Lietuvoje ruošiamas stovyklas, pa
bendrausite su Lietuvos jaunimu. 
Nesigailėsite!

Rankomis susikibę, vadinkime vieni 
kitus sesėmis ir broliais ir ugdykime 
skautišką meilę, tikėjimą ir viltį, jog 
Lietuva nusikračiusi vergijos pančius, 
bus laisva ir nepriklausoma.

Vis budžiu!
Danutė Baltutytė

leidžia, bendradarbiauti. Paskelbus 
kokius nors konkursus: Lietuvoje ar 
Amerikoje gyveną rašytojai gali 
abipusiai dalyvauti, taip pat bendra
darbiauti vieni kitų spaudoje.

Šiuo metu Lietuvių rašytojų drau
gijoje yra 96 nariai. Valdybos būstinės 
adresas: Lietuvių rašytojų draugija, 
eo: Kultūros Židinys, 361 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207. Draugi
jos nario mokestis $10 US. Jį reikia 
siųsti Leonui Lėtui, 32 Paper Chase 
Dr. Farmington, C.T. 06032.

Draugijos valdyba neseniai paskel
bė Aloyzo Barono novelės konkursą. 
Noveles, pažymėtas slapyvardžiu ir 
atskiram užklijuotam voke įdėtą 
tikrąją pavardę reikia siųsti valdybos 
būstinės adresu. Paskutinė data nove
lių gavimui - lapkričio 1 diena.

Agnė Lukšytė

XVI AUSTRALIJOS LIETUVIŲ DIENOS
Šiais metais Melbourne
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MELBOURNO DAINOS SAMBŪRIS I
§

Pirmadienio ir tečiadienio vakarais, 
jeigu užsuksi į Melbourne Lietuvių 
namus, pasijusi patekęs j konservato
riją, - visur girdisi darniai skamban
čios lietuvių liaudies dainos. Tais 
vakarais vyksta Sambūrio repeticijos, 
su giliu užsidegimu ir rimtai ruošiama
si metiniam Sambūrio koncertui, kuris 
įvyks lapkričio 4 dieną Lietuvių namų 
koncertinėje salėje, o šių metų 
pabaigoje, gruodžio mėnesio 29 dieną 
Melbourno miesto Rotušėje - Austra
lijos Lietuvių Dienų chorų koncertas.

Sambūrio dainininkai, kaip tos 
darbščiosios bitelės, nevaromi, sava
noriškai aukoja savo laisvalaikį, palikę 
jaukius namus ir šeimas, kad tik 
nepavėlavus, skuba į repeticijas, čia, 
pasiskirstę baisais, atskirose patalpo
se, pasišventusių dirigentų priežiūro
je mokosi savo balsų partitūras, kol 
mintinai išmokstamos melodijos ir 
dainų žodžiai. Vėliau, visus balsus 
sušaukus krūvon, bandoma choro 
darbą sujungti į vientisą harmoniją.

Kai klausaisi mūsų Dainų Sambūrio 
dainavimo jų koncertų ar minėjimų 
metu, net nepagalvoji, kad vienam 
tokiam pasirodymui buvo pašvęsti 
ištisi mėnesiai kruopštaus darbo.

Tautos šventės minėjimo metu 
Melbourne, buvo nepaprastai malonu 
išgirsti Sambūrio atliktą naują dainą, 
kurioje vaizdžiai ir charakteringai 
vaizduojami metų laikai. Sunku pati
kėti, kad taip vaizdžiai ir Įtikinamai 
galima pavaizduoti ir vėjo švilpimą, ir 
saulės spindulių šilumą, ir šalnos 
žvarbesį, ir monotonišką lietaus lašų

........................................................... .

ANSAMBLIO SUKAKTIS VILNIUJE
Reikėjo matyti Onos Mikulskienės 

veidu besiritančias džiaugsmo ašaras, 
kai ji stovėjo Operos ir baleto teatro 
scenoje kartu su savo ansambliu 
"Čiurlionis”. Reikėjo girdėti ansamb
lio dainas ir plojimus, kad suvoktum, 
kokie jausmai buvo užvaldę tą vakarą 
čiuriioniečius. atvykusius iš Klivlendo 
(JAV) į Lietuvą, koncertu paminėti 
ansamblio penkiasdešimtmetį.

Taip, 1940 metais Vilniuje įkurtas 
ansamblis, per karo ir tremties audras 
sugebėjo išsaugoti lietuvių tautos 
meno dvasią, puoselėjęs ir ugdęs 
lietuvių tautos dainą ir muziką, 
sugrįžo į namus.

Ansamblis ne vieną savaitę važinė
jo po Lietuvą, koncertavo ir Klaipė
doje, ir Panevėžyje, miestuose, kurie 
vienaip ar kitaip susiję su ansambliu. 
Gaila, kad šios palaimingos dienos 
nesulaukė ansamblio įkūrėjas Alfonsas

Atvirai reikia pasakyti, jog vagys 
paskutiniu laiku ypač suįžūlėjo. Kar
tais nė galva neišneša, kokius daiktus 
vagys susiprotėja nukniaukti. Jei 
pasimaišo po kojomis koks sunkveži
mis (3 ar 5 tonų) su priekaba - 
nepaliks nei už ką. Jei ne vietoje 
stovės šimtą ar daugiau žmonių 
galintis pavežti autobusas - būtinai 
nuvarys (pavogs). Apie traktorius, 
lengvuosius automobilius, arklius, 
karves ir avis - nėra ką ir kalbėti, 
šluoja viską iš eilės. Apie tuos įžūlius 
vagis kasdien girdime per radiją, 
skaitome laikraščiuose. Milicija mums 
praneša, kas ir kur dingo, bet retai 
kada girdime, jog tas ir tas surasta. 
Žinoma, kai vagys iššluoja kokios nors 
gamyklos ar ūkio sandėlius, niekam 
per daug širdies nė neskauda. Tačiau, 
sakysime, kai iš privataus garažo 
dingsta 26 tūkstančiai rublių, 670 
JAV dolerių, 2 tūkstančiai DM, keturi

dunksėjimą.
Sustiprėjo Melbourno Dainos Sam

būris ne tik dalyvių skaičiumi, bet ir 
savo meistriškumu. Nuostabu, kad abi 
Sambūrio dirigentės sugeba- taip 
lengvai tvarkyti ir lankstyti 55 balsus. 
Vargu, ar yra kitą tokia efektinga 
jėga, kaip chorinė daina, kuri gali 
suteikti klausytojui tokį didžiulį 
dvasinį malonumą.

Laimingi mes Australijos lietuviai 
visuose didesniuose miestuose turėda
mi lietuviškus chorus, savo gražiu 
lietuviškų dainų atlikimu stiprinan
čius mūsų tautinę nuotaiką ir nelei-

Mikulskis, bet malonu tai, kad 
vadovauti ansambliui neatsisakė Ge
diminas Purlys iš Klaipėdos, miesto, 
kurio giedotojų draugija 1932 metais 
pakvietė dirbti Alfonsą Mikulskį. 
Painūs žmogaus lemties vingiai, kaip ir 
istorijos. Pasikeitus politinei padėčiai, 
Alfonsas Mikulskis buvo priverstas 
grįžti į Panevėžį, kur sukūrė vyrų 
chorą, o jau 1939 metais apsigyveno 
Vilniuje, drauge su žmona organizavo 
kanklių ansamblį, chorą ir šokėjus, 
vėliau tapusius lietuvių tautinio meno 
ansambliu "Čiurlionis".

Kalbėdama per Lietuvos televiziją, 
gerbiama Ona Mikulskienė, ir šian
dien, nepaisydama gražaus amžiaus, 
vadovaujanti kanklių orkestrui, jau
dindamasi pasakojo apie ansamblio 
įkūrimą, apie jo dainininkus ir, 
muzikantus, iš kartos į kartą perduo
dančius savo meilę lietuvių liaudies

VAGIS GAUDO ...
videomagnetofonai, be skaičiaus ju
velyrinių dirbinių, ne vienam plaukai 
ant galvos pasišiaušia. Ir ne todėl, kad 
žmonės tokius turtus turi, o todėl, kad 
vagys turi išlavintą uoslę, žino, pro 
kokius vartus laužtis. Negana to, gali 
jaustis nebaudžiami, nes iki šiol 
milicijai vargiai pasisekdavo aptikti 
šitokių nusikaltėlių pėdsakus.

ir šitai dabar Vilniuje atsirado 
privačių seklių biuras, kuris imasi 
darbo tik tada, jei nuostoliai nėra 
mažesni nei 30 tūkstančių rublių, 
įdomu tai, jog į privačių seklių biurą 
nuėjo dirbti ne vienas buvęs milicinin
kas. Taigi, vyrai turintys patirtį. Tik 
pavasarį susibūręs seklių biuras iš 22 
vagysčių jau atskleidė 18. Kiek 
sunkiau sekėsi surasti pavogtus len
gvuosius automobilius. Už atliktą 
darbą, t.y. grąžintus pavogtus daiktus 
sekliai gauna 10 procentų jų vertės, o 
pradėję ieškoti vagių, paprašo 500-

ūžiančius pamiršti, kad esame lietu- įį 
viai. Kadangi Lietuva dainuojanti įį 
tauta, nenuostabu, kad mūsų chorų įį 
veiklą atitinkamai vertina ir mūsų įį 
bendruomenė. iį

§
Mylėkime ir branginkime mūsų 

chorų vadovus, dainininkus, akompa
niatorius, solistus, ir lankykime jų 
koncertus. Lietuviškos dainos savo 
skambesiu ir nepakartojamu grožiu 
testiprina mūsų dvasinius jausmus ir 
primena mūsų praeitį.

§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§

Leonas Baltrūnas 

menui, geru žodžiu minėjo Gediminą 
Purlį, kuris ne tik nuoširdžiai dirba su 
ansambliu, bet ir padėjo spaudai 
parengti trečią AJfonso Mikulskio 
kūrybos rinkinį. Paklausta, kiek kon
certų "Čiurlionis" surengė per visus 
penkiasdešimt metų, Ona Mikulskienė 
nusišypsojo ir, kiek paabejojusi, pasa
kė, jog bijo suklysti - tokie svaiginan
tys čia, Lietuvoje patirti įspūdžiai. 
Bet ji tiksliai žinanti, kad koncertuota 
daugiau nei 1220 kartų. Negana to, 
Jungtinėse Amerikos Valstijose išleis
tos septynios šio ansamblio plokštelės. 
Taigi "Čiurlionis" antrąjį pusšimtį 
metų pradeda su gražiu kraičiu. O 
Lietuva jį išlydėjo už Atlanto su 
pačiais geriausiais linkėjimais - tegu 
mūsų dainos ir muzika ir tokiau 
skamba svetimuos kraštuos, tegu 
nutiestas kelias namolio niekada 
nebeužželia. Salomėja Cičiškina

800 rublių negrąžinamai. Kol kas 
privatūs sekliai per daug nesirekia- 
mUoja, bet bėdos ištiktas žmogus žino 
telefoną, kuriuo gali prašyti pagalbos. 
Taigi, milicijai konkurentai jau yra.

Salomėja Cičiškina
VILNIUS 1990
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PAGALBA LIETUVAI
"Pagalba Lietuvai" aukojo:

Iz. ir E. Jonaičiai - 20 dolerių, 
E. ir V. Mensonai - 40 dolerių. 
Nuoširdžiai dėkojame aukojusiems.
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"Mūsų

TRUMPAI 
IŠ VISUR

Atsidėkodama uz Irano prezidento 
Hašem Rafsandžani pastangas išlais
vinti Lebanone musulmonų pagrobtus 
britų piliečius, Didžioji Britanija 
užmezgė diplomatinius ryšius su 
Iranu.

Didžiosios Britanijos ir Irano diplo
matiniai santykiai buvo nutrūkę 
pereitų metų kovo mėnesį, tuometi
niam Irano prezidentui ajatolai Kho
meini musulmonams davus įsakymą 
stengtis nužudyti Anglijoje gyvenantį 
rašytoją dėl jo romano, pašiepiančio 
Mahometą.

Sč
Vakarų Vokietijos parlamentas 

priėmė įstatymą, apsunkinantį imigra
ciją į Vokietiją net ir vokiečių kilmės 
asmenims, gyvenantiems užsienyje.

Pagriežtintos politinio prieglobsčio 
suteikimo sąlygos ir palengvintos 
deportacijos.

Šiais sprendimais Vokietija bando 
apsisaugoti nuo galimo emigrantų 
antplūdžio iš Sovietų Sąjungos, kur, 
blogėjant pragyvenimo sąlygoms, 
lengviau gaunami leidimai išvykimui Į 
užsienį.

Sovietų Sąjungos užsienio reikalų 
ministras E. ševarnadze žurnalistams 
Niukjorke pareiškė, kad sovietų 
karinės pajėgos dalyvaus bet kokioje 
akcijoje prieš Iraką, jei tam bus 
Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos 
sutikimas.

Sovietų Sąjunga kartu su JAV 
pareikalavo iš Jordanijos, kad ši 
valstybė griežtai prisilaikytų Jungti
nių Tautų sankcijų prieš Iraką.

Rytų Vokietija, prieš pat jos 
susijungimą su Vakarų Vokietija, 
oficialiai išstojo iš Varšuvos pakto.

Kazachstano miesto Ust Kameno- 
gorsko gyventojai, apsinuodiję berilio 
oksido dujomis, pradeda jausti kvėpa
vimo sutrikimus, šios dujos atmosfe- 
ron pateko prieš keletą savaičių, 
įvykus sprogimui netoli miesto esan
čioje atominės energijos stočių kuro 
gamykloje.

šiame mieste gyvena virš 300.000 
žmonių.

Sovietų Sąjungos ginkluotųjų pajė
gų štabo viršininkas generolas Mi
chailas Moisejevas pareiškė, kad 
kariuomenė atitraukė branduolinius 
ginklus iš tų Sovietų Sąjungos sričių, 
kurioms gręsia etniniai konfliktai ir 
suirutė.

M. Gorbačiovas pradėjo naudotis 
tik įgytomis ypatingomis prezidenti
nėmis galiomis. Jis iš sovietinių 
respublikų pareikaivo nutraukti eko
nominius boikotus. Eilė respublikų 
ėmėsi šių priemonių, kad, stabdant 
įvairių žaliavų ir gaminių pristatymą, 
galėtų iš centrinių ministerijų gauti 
daugiau maisto produktų savo gyven
tojams.

Sovietų Sąjungos ministras pirmi
ninkas N. Ryžkovas gavo įsakymą iš 
M. Gorbačiovo imtis visų priemonių, 
kad nebūtų stabdomas susiekimas 
geležinkeliais ir kitais keliais, kas 
pastaruoju metu buvo nuolatiniu 
reiškiniu Armėnijoje,Azerbaidžane ir 
Gruzijoje.

Hr ■
Sovietų Sąjunga užmezgė diploma

tinius ryšius su Pietų Korėja bei, 
sutikdama pasikeisti konsulatais, pri
artėjo prie normalizavimo santykių su 
Izraeliu.
Pastogė" Nr.40 1990.10.8. pust 5
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PASIŽVALGYMAI
Atkelta iš 3 pusi.

LIETUVOS TAUTNIO OLIMPINIO KOMITEO 
KREIPIMASIS

IV Pasaulio lietuvių sporto žaidynių Lietuvoje (1991 m. liepos 27 - 
rugpjūčio 4 d.) proga, Lietuvos tautinis olimpinis komitetas rengia leidinį, 
kuriame bus išspausdinti Lietuvos valstybės ir mūsų tautos vadovų 
sveikinimai, žaidynių programa ir kita žaidynes ir jų istoriją nuo 1978 metų 
liečianti medžiaga.

šis leidinys bus dalinamas žaidynių dalyviams ir bus platinamas visoje 
Lietuvoje, o taip pat ir išeivijos tarpe - šiaurės ir Pietų Amerikoje, 
Australijoje ir Europoje.

Lietuvos tautinis olimpinis komitetas kviečia išeivijos lietuvių klubus, 
biznius, firmas, fondus, organizacijas ir pavienius tautiečius padėti padengti 
šio leidinio spausdinimo išlaidas, prisiunčiant reklamas ir sveikinimus 
patalpinimui minimame leidinyje.

Už pilną leidinio puslapį (22 cm x 27 cm) prašoma - 100 dolerių, už puse - 
50 dolerių ir už ketvirtį - 20 dolerių.

Medžiagą spausdinimui su čekiais prašoma siųsti iki 1991 m. vasario 1 d. 
šiuo adresu: LTOK, 27 Rickaby St., Croydon Park, S.A. 5008.

Lietuvos tautinis olimpinis komitetas tikisi, kad Australijos lietuviai 
atsilieps j šį prašymą ir būsimiems rėmėjams reiškia gilią padėką.

J. Jonavičius
Atstovas Australijoje

pasakytas, yravertasdėmesio, girtinas 
ir brangintinas, nes iškelia kitų tautų 
akyse Lietuvos gamtos nepaprastumą 
ir lietuvių tautos kultūringumą bei 
žmogiškąjį vertingumą.

Dar keli sakiniai iš tos knygelės 
Rimanto Černiausko vertime: "Nidai 
(Nidden) Ar galima aprašyti neaprašo
mų? Mes stovime balkone ir apstulbę, 
be žado spoksome į žalią pušyną, 
'geltonas kopas, už jų - mėlyną 
Baltijos jūrą dešinėje ir sidabrinį 
marių blizgesį kairėje. Niekad iki šiol

nematėme tokio kupino grožio, tokio 
harmoningo įvairių ir skirtingų gam
tos tvarinių skambesio. Mes nepap
rastai sujaudinti ir dėkingi, kad galim 
visa tai po tokio ilgo laiko matyti, kad 
išsipildė troškimas, kuris dešimtme
čiais tik sapnas buvo ir neatrodė 
tapsiąs realybe".

Ačiū tau, nepažįstamas Helmutai 
Peltčai, kad taip gražiai iš širdies apie 
mūsų pajūrį, mūsų Baltijos pakrantes 
savo knygoje pakalbėjai.

-Simla Simla-

* SKAITYTOJŲ LAIŠKAI *
Gerbiamas Redaktoriau, spaudą, su visais kandidatuojančiais į

PRANEŠIMAS
Australijos Lietuvių fizinio auklėjimo sąjungos valdyba kviečia visus 

Australijos sporto klubus dalyvauti 40 - toje Sporto šventėje, kuri įvyks 
Melbourne gruodžio mėn. 26 - 30 dienomis.

Australijos Lietuvių fizinio auklėjimo sąjungos valdyba prašo visus sporto 
klubus, norinčius dalyvauti sporto šventėje, registruotis pas ALFAS 
sekretorių A. Kesminą, 24 Russell St., Ivanhoe, vic. 3079. Tel. 492 189.

„KOVO“ KLUBE
Pastaruoju metu Šydnejuje, kaip ir 

kitose Australijos lietuvių kolonijose, 
renkamos aukos. Visi nori padėti mūsų 
atgimstančiai Lietuvai. Tačiau gerai, 
kad nepamirštame ir savo vietinių 
organizacijų, kurios rūpinasi savo 
veiklos palaikymu. Sydnejaus sporto 
klubo vaidyba stengiasi surinkti kiek 
galima daugiau lėšų, kad palengvinti 
kelionę sportininkams vykstantiems į 
sporto žaidynes Lietuvoje. Tam išlai
dos bus tūkstantinės, sportininkai 
Lietuvoje reprezentuos visus Austra
lijos lietuvius. Svečiuojantis jiems 
teks išleisti ne vieną dolerį dovanoms, 
o atliekamus kišenpinigius teks šleisti 
parduotuvėse. "Kovo" valdyba ir 
sportininkai dėkingi visiems, kas

atsiliepė į mūsų laiškus. Džiugu, kad 
yra tokių dosnių ir suprantančių 
tautiečių, kaip Pranas Mikalauskas, 
kuris sportininkams paaukojo 500 
dolerių. Tačiau yra dar daug sporto 
veteranų, kurie tikimės taip pat 
prisidės prie paramos sportininkams.

Esame labai dėkingi ir Viktorui 
Šliteriui, kuris ruošia video filmų 
popietes, o visą popiečių pelną skiria 
sportininkams. Taip pat dėkoju Lietu
vių klubo direktoriams, kurie neima 
nuomos uz pasinaudojimą sale.

Ačiū visiems. Jūsų aukos bus didele 
parama sporto klubo "Kovas" kelionei 
į Lietuvą.

E. Lašaitis
"Kovo" pirmininkas

Perskaitęs "Mūsų Pastogėje" Nr.37 
Vytenio Šliogerio straipsnį skaitytojų 
laikų skiltyje, esu labai nustebintas, 
kodėl randa tik tuos septynis kandida
tus, įrodant puikiais atnašaujančiais 
darbais.

V. Šliogeris, būdamas bendruome
nės veikėju, kaip tik turėtų jungti 
visus į vieną bendruomenės junginį, o 
ne skirstyti į įvairias suluošintas 
grupes.

Su pagarba
S. Kubilinskas

Gerbiamas Redaktoriau,
Perskaičius spalio 1 d. "Mūsų 

Pastogės" numerio skiltyse tilpusi 
nepasirašytą pranešimą apie naujus 
Sydnejaus Lietuvių klubo direktorių 
rinkimus norisi tikėti, kad Klubo 
valdyba per spaudą plačiau apie tai 
paaiškins. Tikiu, kad tai bus keliama ir 
bus aiškinama klubo metiniame susi
rinkime, bet ne visi mes jame 
dalyvausime.

Atidėjus balsavimo terminą Iki 
spalio 28 d., būtų tikslu Klubo 
valdybai plačiau supažindinti, irgi per

valdybą. Dalis mūsų mažai apie juos 
žinome.

įvairaus pobūdžio ir įvairiais būdais 
platinami lapeliai bei siūlymai balsuoti 
ar nebalsuoti už tam tikrą grupę 
kandidatų nepilnai atsiekė savo 
tikslą.

Nereikia nustebti ir tuoj grąsinti 
suspendavimu iš Klubo narių tarpo už 
savo nuomonės viešą pareiškimą. 
Australų klubuose yra įprasta dalinti 
"How to vote" lapelius propaguojant 
balsuoti už tam tikrą grupę kandida
tų. ir mūsų bendruomenės gyvenime,. 
Krašto valdybos bei Sydnejaus Apy
linkės valdybos rinkimuose buvo 
atvejų su grupuotais kandidatų sąra
šais. Jeigu jie mato, kad tarpusavyje 
gali daugiau atsiekti, tai jie prašo už 
juos balsuoti. Nebūtinai mes turime 
paklusti, bet nėra nusikaltimas jiems 
to prašyti.

Baigdamas noriu pabrėžti, kad 
Šydnejuje tikrai nėra nei vieno 
lietuvio, kuris nereikštų pagarbą ir 
padėką buvusioms ir dabartinei Klubo 
valdyboms už jų pasišventimą ir 
nenuilstamą darbą.

A. Dudaitis

ŠACHMATAI
Spalio mėn. 11 d. (ketvirtadienį), 7 

vai. vakare prasideda tradicinis, 
viešas Sydnejaus lietuvių šachmatų 
turnyras VI. Mikėno taurei laimėti.

Turnyras vyks aukštutinėje Lietu
vių klubo salėje ir truks devynias 
savaites. Žaidimo laikas: 40 ėjimų per 
90 minučių, jeigu per šį laiką 
nesibaigs, žaidimas pratęsiamas 14 
ėjimų per 30 minučių iki pabaigos.

Pirmos vietos laimėtojui skirta 400 
dolerių ir Vi. Mikėno taurė, antros 
vietos - 200 dolerių, trečios - 100

dolerių prizai.
Be to, žaidėjai bus suskirstyti į 

grupes pagal Jų įvertinimo pajėgumą 
ir laimėjusieji grupėse gaus išgravi
ruotas taures. Dovanų įteikimas vyks 
gruodžio mėn. 13 dienos vakare.

po dovanų įteikimo bus pravestas 
žaibo turnyras.

Sydnejaus lietuviai šachmatininkai, 
nežiūrint jų pajėgumo, kviečiami 
dalyvauti turnyre. Turnyro mokestis 
tik 30 dolerių.

S. Rimkus

AUKOS
sporto klubo išvykai i Lietuvą 

aukojo: .
po 100 dolerių - E. Karpavičius, 

Adomas Laukaitis, J. Baškys MBE;
po 50 dolerių - V. želvys, T. 

Umbražiūnas, A. Skirka;
po 20 dolerių - Vi. Žiedonis, K.

Grigas (papildomai), V. ir A. Jakštai, 
J. Grybas (pakartotinai);

10 dolerių - Br. Sidarienė.
Dėkojame už aukas.

sporto klubo "Kovas”
valdyba

NORI SUSIRASINETI
Augaitienė Audronė 23 metų, vyras 

Andrius 26 metų nori susirašinėti. 
Rašyti galima:

'. Augaitienė Audronė, Gargždai, 
Naujoji gt. 3, Lietuva.

Dvylikos metų mokinė nori susira
šinėti angliškai:

Joana Gaizelytė, Kauno 
rajonas, Kulautuvos paštas, 
Mazūriškių kaimas.

AUKOS AUSTRALIJOS 
LIETUVIŲ FONDUI

A.a. H. Virgeningui mirus, vietoje 
gėlių Lietuvių Fondui aukojo:

20,dolerių - V. ir B. Barkai (400), 
N.S.W.

Fer mūsų įgaliotinį Adolfą Obeliūną 
gauta:

A.a. Antanui Mickui mirus, vietoje 
gėlių:

20 dolerių - Geelongo Apylinkės 
valdyba (430);

A.a. Alfonsui Baltrūnui mirus, 
vietoje gėlių:

20 dolerių - Geelongo Apylinkės 
valdyba (450);

po 10 dolerių - V. Bražells (70), V. 
šalavėjus (50). O. Schrederls (224),

A. Obeliūnas (875), V. ir G. 
Ališauskai (850);

po 5 dolerius - F. Bandža (54), V. 
čerakavičius (193), A. Jančiauskienė 
(103).

A.a. Liudui Valodkai mirus, vietoje 
gėlių:

po 20 dolerių - Geelongo Apylinkės 
valdyba (470), V. šalavėjus (70), S. 
šutas vyresn. (218), Č. Vaiodka 
(132);

po 10 dolerių - F. ir M. Andrikoniai 
(92), P. Bandža (64), V. Bražells (80), 
V. Čerakavičius (203), J. Manikauskas 
(185), L. ir P. Obeliūnai (80), O. 
Schrederis (254), V. ir G. Ališauskai 
(860).

Tautos šventės proga aukojo:
50 dolerių - V. šalavėjus (120);
25 dolerius - V. Aukštiejus (349);
20 dolerių - V. Bražells (90);
10 dolerių - F. ir M. Andrikoniai 

(102);
po 5 dolerius - M. Kymantas (156), 

J. Manikauskas (190).
Nuoširdžiai dėkojame aukojusiems.

V. Ališauskas
AL Fondo iždininkas

PAGALBA LIETUVAI
Fondui "Pagalba Lietuvai" per 

Sydnejaus Apylinkės valdybą aukojo:
200 dolerių - Z. Čilvinlenė;
180 dolerių - Wollongongo lietuviai 

vietoje gėlių, mirus a.a. Andriui 
Lokiui;

po 100 dolerių - A. Paliuškis, St. 
Bernotas, B. Šidlauskas, K. ir R. 
Ripphausen;

po 50 dolerių - P. Burokas, N.N.;
30 dolerių - A. Vllkens (N.Z.);
po 20 dolerių - A. šepokas, A. 

Griškauskas.
Nuoširdžiai dėkojame visiems au

kojusiems Lietuvai.
J. Mickienė

Sydnejaus Apylinkės valdyba

VISI Į „MUSŲ PASTOGES“ POPIETĘ SPALIO 28 D.
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AMŽINYBĖN IŠKELIAVO
JONAS

Šių metų rugsėjo 21 dieną Sydne- 
jaus Prince Alfred ligoninėje, savo 
žemišką kelionę pabaigė Jonas Petras 
Alfredas Milla. Gimė 1910 metų liepos 
21 dieną Biržų apskrityje. Mokėsi ir 
baigė Biržų valstybinę gimnaziją, 
grojo gimnazijos dūdų orkestre. Taip 
pat mokėjo groti smulku ir violončele, 
tad ir vaikus mokė groti muzikos 
instrumentais.

Baigęs gimnaziją, karinę prievolę 
atliko Karo mokykloje, iš kurios išėjo 
jaunesniojo leitenanto laipsniu. Dirb
damas ginklų dirbtuvių įstaigoje, 
studijavo ekonomiją Vytauto Didžiojo 
universitete. Priklausė atsargos kari
ninkų korporacijai Ramovė. Universi
tetą baigė 1942 metais.

Dirbdamas ir studijuodamas Jonas 
sutiko veiklią skaučių vadovę Mariją 
Plyčiuvaltytę, dirbančią toje pačioje 
žinyboje. Vėliau, 1941 metų rugsėjo 
27 dieną jų pažintis buvo vainikuota 
vedybomis.

Artėjančio Rytų fronto pasėkoje, 
1944 metais Miliai pasitraukė 1 
Vokietiją. Pokario metu gyveno Wuer- 
zburgo DP spovykloje. Jonas gerai 
mokėjo anglų kalbą, tad dirbo 
administracijoje Gerbūvio vadovo 
(Welfare Officer) pareigose. Šeimoje 
augo sūnus Jonas ir duktė Virginija.

1949 metais Miliai atvyko j Austra
liją. šeimą apgyvendino Gretos sto
vykloje, o Jonas (nežiūrint jo kvalifi
kacijų ir kalbos mokėjimo) buvo 
paskirtas darbams į Port Kemblos 
plytinę. Darbo sutarties metu perkel
tas t Sydnejų, dirbo Dunlopo fabrike 
Drummoyne. čia nupirkęs namą, 
perkraustė šeimą. Vėliau, iki pensijos 
dirbo vilnų prekybos firmos " Dalge- 
ty" įstaigoje. Australijoje, norint 
išsaugoti teisingą pavardės tarimą, 
Milių pavardė buvo pradėta rašyti su 
dviem "11"

MILLA

Pirmieji Jono negalavimai - širdies 
smūgis - užklupo jį sulaukus 94 metų. 
Po gydymo, ilgą laiką jautėsi gerai, 
tačiau prieš porą metų ėmė kibti ir 
kitos ilgos, o šių metų rugsėjo 13 
dieną pasikartojo širdies smūgis. 
Nuvežtas į ligoninę pagerėjo, bet 
nusilpusi širdis nustojo plakusi rugsėjo 
21 dieną. Pažinojusieji Joną prisimena, 
kad jis nebuvo veržlus, bet labai 
ramus, taikus ir taktiškas žmogus. 
Tokį jį visuomet prisiminsime. Visa 
Milių šeima dalyvavo tautinėse šven
tėse, prenumeravo lietuvišką spaudą, 
aukomis rėmė lietuvišką veikią ir 
Lietuvos reikalams įkurtus fondus.

Po gedulingų apeigų Homebush 
Liuteronų bažnyčioje, 1990 metų 
rugsėjo 26 dieną ilga automobilių 
vilkstinė palydėjo Joną į Rookwoodo 
kapinių Liuteronų sekciją.

į duobę nuleistą karstą sūnus Jonas 
užbėrė Lietuvos žeme, šeimos atsi
vežta iš Rasų kapinių, pasemta netoli 
dr. Jono Basanavičiaus kapo.

Liūdesyje liko žmona Marija, duktė 
gimnazijos mokytoja Virginija, sūnus 
gydytojas Jonas su šeima ( 4 
vaikaičiai), Lietuvoje du broliai ir 
viena sesuo.

J.

VISŲ DALYKŲ ATNAUJINIMO LAIKAI
(ŠVENTO RAŠTO APMOKAMAS SKELBIMAS)’

Apaštalas sako, kad atgimimo laikai 
ateis nuo "Viešpaties veido". Atsi
žvelgiant į Rytų šalies įprotį šitas 
pareiškimas reiškia, kad Dievo malonė 
sugrįš į žmones. Taigi pilna šitų 
apaštalo žodžių reikšmė yra tokia, 
kad antrame Kristaus atsilankyme 
grįžtančiojl Dievo malonė pradės 
rodytis žmonėms, nes turi ateiti 
laikas, kuriuo jo veidas apšvies 
žmoniją, palaimins paklusniuosius ir 
sugrąžins jiems senai prarastuosius 
Edeniškus namus.

Apaštalas skelbia, kad visi šventieji 
Dievo pranašai pranašavo apie būsl- 
muosius atsteiglmo laikus. Dovldas 
buvo vienas Iš šitų pranašų ir jis daug 
ką pasakė apie tuos dalykus. Savo 
trisdešimtoje Psalmėje, 5-oje eilutėje, 
jis kalba apie grįžtančią Dievo 
malonę, štai Jo žodžiai: "Nes jo 
rūstybė per valandą, o jo malonumas 
per visą gyvenimą. Vakare randasi 
verksmas, rytmetį linksmybė". Dievo 
rūstybė prieš žmoniją prasidėjo tada, 
kai pirmutiniai mūsų gimdytojai 
nepaklausė Jo įstatymo. Pasekmėse jie 
buvo nubausti mirtimi ir išvaryti iš 

Mylį tiesą literatūrą gausite veltui. Rašykite: P. Bačinskas, 363 Gregory 
Trc., Spring Hill, Brisbane City, 40u0 Qld.

IEŠKO
Močiutės O.Liubinlenės ir Jos dukros stefa Denaitienė (Puzaitė), gyv. 

Dalios gyvenusių Melbourne, ieško Trakų raj, Tlltų paštas. KlepoClų km. 
Gediminas Ivaškevičius, Šilalės raj.- praSo atslUepti brolį Vaclovą Pužą. 
235934, Kvėdarna, Šilalės gt. 39-3.

Mielam vyrui ir šeimos tėvui

A. t A. Jonui Miliai
į amžinybę pasauktam iškeliavus, jo žmoną v.s.fil. Mariją, dukrą 
Virginiją, sūnų dr. Joną ir jo šeimą nuoširdžiai užjaučia ir drauge 

liūdi
Akademinio Skautų Sąjūdžio

Sydnejaus Skyriaus nariai lr narės

savo tobulų Edeniškų namų. Kadangi 
jų vaikai gimė netobuli, todėl mirties 
bausmė perėjo ant jų Ir ant visos 
žmonijos. Visas pasaulis turėjo pergy
venti liūdesio ir mirties naktį.

Nors šitas Dievo rūstybės parody
mas nusitęsė daugiau, kaip per šešis 
tūkstančius metų, vistiek palyginus su 
amžinumu ir su ilgai pasiliekančiais 
Dievo palaiminimais, tai buvo tik " 
valanda", ir tokiuose prityrimuose 
žmogus pasiliko tik per kelis trumpus 
metus, nuo lopšio iki karsto.

Šitas Dievo nemalonės nakties 
laikas nepasiliks ant visados. Bet 
Dievas atgręž savo veidą į žmoniją. 
Pirmiausia jo malonė buvo parodyta 
siunčiant savo Sūnų būti žmogaus 
atpirkėju ir aiškiau JI parodoma 
siunčiant jį antrą kartą atstelgtl 
žmoniją, kurią jis atpirko. Dovldas dar 
priduria: "Jo malonume gyvenimas", 
kas reiškia, kad Dievui atkreipus savo 
veidą į žmoniją, ligos ir mirtis turės 
paliauti. Tuomet ilgoji nuodėmės, 
sielvarto ir mirties naktis pasibaigs 
linksmybės rytu.

(Tęsinys sekančiame numeryje)

Pagerbdami

A. t A. Joną Millą
gėlių vietoje, 20 dolerių "Mūsų Pastogei" aukojo

Vita, Aleksandras ir Algis Jakštai

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

L. Ir K. Protai,
C. Protienė ir B. Nagulevičienė

TIK PER ANGLIJĄ GREIČIAU IR TAUPIAU
Pasinaudokite patarnavimu mūsų išplėstu ir įvairiapusišku 

ekonominiu bendradarbiavimu su LIETUVA.
VAISTAI. Galite pasiųsti visus moderniškiausius vaistus 

gaminamus VAKARŲ EUROPOJE.
MEDŽIAGOS. Siunčiame angliškas ir kitokias medžiagas. Gatavus 

rūbus, sportinius kostiumus, sportinius batus ect. Elektronines prekes.
Siunčiame iš Anglijos arba nuperkame Sovietų Sąjungos ir kitų 

kraštų gamybos automobilius. Lada - nuo 10.000 dolerių. Samara - 
nuo 12.000 dolerių.

PALIKIMAI pervedami į Lietuvą arba kitus kraštus klijento 
pageidaujama valiuta.

Visos finansinės ir banko operacijos atliekamos aukščiausiu kursu. 
Specialus rublio kursas. Priimamos įvairių terminų Investacljos.

BALTIC STORES & CO.,
(Z. Juras)

11 London Lane, Bromley, Kent BRI 4HB, England. 
Tel. 081 460 2592.

A. t A. Jonui Miliai
mirus, jo žmonai Marijai, dukrai ir sūnui, o taip pat ir visiems giminėms 
reiškiame gilią užuojautą.

Danguolė Bogušienė ir Julija

Mielam

A. t A. Jonui Miliai
atsiskyrus nuo šio pasaulio, jo žmonai Marijai, dukrai Virginijai ir sūnui 
dr. Jonui su šeima reiškiame nuoširdžią užuojautą Jūsų giliame 
sielvarte.

R. ir S. DidžiuUai

A. t A. Andriui Lokiui
mirus. Jo žmoną Reginą, dukrą ir sūnus su šeimomis skausmo valandoje 
nuoširdžiai užjaučiame.

A. ir A. Brunkai

A. t A. Andriui Lokiui
mirus, jo žmonai Reginai, sūnums ir dukroms su šeimomis reiškiame 
gilią užuojautą ir kartu liūdime.

Onutė ir Antanas Lėveriai
su šeima

A. t A Danutei Petniūnaitei Latham 
mirus, Jos motinai Veronikai, dukrai Aldonai su šeima Ir sūnui 
Vytautui reiškiame gUią užuojautą ir kartu liūdime.

Ona Baužienė B.E.M. ir šeima
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Informacija
AUKOS

„Mūsų Pastogei“ aukojo
A. Šerelis S. A. $3

V. A. Kalusevicius Vic. $45
V. S t ūgis Vic. $25
0. Kuprienė N.S.W. $13
p. Dranginis Vic. $13
M. Burneikis W.A. $20
J. Čyzas W.A. $20
J. Krupavičius W.A. $15
V. Simunkevičius Vic. $5

NAUJI SKAITYTOJAI
V. Vingras. Lietuva.

PERTHE
Metinis nariu susirinkimas sauKia- 

mas spalio men. 14 d. (sekmadienį), 
jei pavyks rasti seimininkes, bus 
suruošti ir bendri pietūs. Inoj po 
pamaldų. Lietuvių namuose būtų 
bendri pietūs, o po jų - susirinkimas. 
Pranešimai ir diskusijos.

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

SYDXEJEJE
Spalio 14 dienų (sekmadienį). 1.30 

vai. po pietų Lietuvių namuose 
BanKstowne saukiamas ALB Sydne- 
jaus Apylinkės visuotinis metinis 
susirinkimas. Numatytu laiku nesusi

rinkus kvorumui, už pusės valandos 
saukiamas kitas susirinkimus, 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. A LB 
Tarybos atstovų rinkimai. 7. Diskusi
jos dėl pranešimų ir apyskaitų 
tvirtinimai. 8. 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.

MĖSŲ PASTOGES 
POPIETE

Vietoje tradicinio metinio Spaudos 
Baliaus, šiais metais Spaudos Sąjungos 
valdyba ruošia Popietę, kuri įvyks 
spalio 28 dienų.

Šioje popietėje yra numatyta pra
vesti diskusijas apie mūsų laikraštį, jo 
turinį. Taip pat bus paliesti ir šiuo 
metu Lietuvoje leidžiami laikraščiai. 
Bus progos dalyviams asmeniškai 
pasisakyti ir dalyvauti diskusijose, šių 
diskusijų moderatoriai Stasys Skarulis 
ir Kęstutis Protas.
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SYDNEJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

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

Klubas atidarytas
Pirmadieniais S
Antradieniais
Trečiadieniais 5
Ketvirtadieniais 5
Penktadieniais 4
Šeštadieniais 11
Sekmadieniais 12

v. v. - 10.30 v. v.
klubas uždarytas

v. v. - 10.30 v. v.
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.

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

Primename klubo nariams, kad jau laikas susimokėti 
NARIO MOKESTI

už ateinančius finansinius 1990 - 1991 metus.

Po diskusijų meninę programų atliks 
Bronio Kiverio vadovaujamas "Penke
tukas" .

bus traukiama "Mūsų Pastogės"

Gautas pelnas bus skiriamas Lietu
vos reikalams.
Maloniai kviečiame visus tautiečius 

atsilankyti į popietę ir paremti šį
RS2SS52SS2SZS332S32S29S2SStS22S2SS&SSSS2StS22S2SSZS252S2S2SSS2S2S22StS2S95Z2SSSS329SSa2

GALIMA APSIDRAUSTI
Atvykstant giminėms per Maskvų iš Lietuvos, Latvijos, Estijos bei 

Ikitų 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.

Galime taip pat padėti jums sudarant dokumentus.

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

KELIAUJANT Į LIETUVĄ
♦ Biudžetinės lėktuvų kelionės kainos - Aerofloto kainos

SUMAŽINTOSSkambinkite dėl detalių.
♦ patarnaujame suaarant dokumentus lankytojų ir turistų vizų 
gavimui.
* Užsakome viešbučius, keliones (turus).
’ Rūpinamės Kelionės apdraudimu.

i • Rūpinamės Kelionų pertraukimo variantais.
laip tvarkome Keliones lėktuvu apie pasaulį. Ja V. Kanadą ir kt.

Dėl visų kelionės reikalų kreipkitės į

GATEWAY TIUCSTKL
48 The Boulevarde, Strathfield 2135.

j Tel' 7453333 Llc. Nr- 2TA 000 888
U Fax Nr. (02) 7453237.

> Darbo dienos: nuo pirmadienio iki penktadienio
v "šrfL 8.45 val- ryto 5-15 vai- v“karo.

TŲr" ytz Telefonu atsakome 24 valandas per parą.
i Kalbame ir rusiškai.
i Lie. Nr. 2TA000888

metinė loterija.
spaudos Sąjungos

valdyba

Sydnejaus pensininkai ruošia savo

metinę POPIETĘ
spalio mėn. 21 d., sekmadienį, 2 vai.
30 min. p.p.
Programoje: loterija su vertingais 

tantais ir laimės šulinys.

i i i i i i i
i i i i i i i i i i i i i

kilnų darbą.
Svečiai bus pavaišinti kava ir 

pyragaičiais.
(ėjimas 5 doleriai asmeniui. 

Sydnejaus lietuvių pensininkų valdyba

CANBERROJE
Nepriklausomos Lietuvos Fondui 

Canberroje aukojo:
100 dolerių - E. Augutienė. 
širdingai dėkojame aukojusiai.

Fondo komitetas
T i i i i i i i 
i i i i i i i i i i i i i i

J

ATPIGINTOS KELIONES
DABAR PATS LAIKAS KELIAUTI KAI KAINOS SUMAŽINTOS. 

KREIPKITĖS 1 MUS DĖL KELIONIŲ UŽSAKYMO IR SVEČIU 
IŠKVIETIMO DOKUMENTU SUDARYMO. 
Skambinkite į Xanas dėl datos pasimatymui.

AUSTRALIJA - VILNIUS 
VILNIUS - AUSTRALIJA

1. Tiesioginė kelionė Aeroflotu - nuo 1.775 dolerių, įskaitant
Maskva - Vilnius, Vilnius - Maskva.

2. THAI Ir SAS per Kopenhagą - Rygą - nuo 2.030 dolerių.
3. QANTAS Ir FINAIR per Helsinkį - nuo 2.520 dolerių, (skaitant

' kelionę laivu Helsinkis - Talinas.
4. Kelionė apie pasaulį, įskaitant Vilnių ir JAV, - nuo 2520 dolerių.
Gimines galite sutikti Rygoje, Taline ar traukiniu vykti į Vilnių.

SUSTOJIME BANGKOKE
Pirmos klasės viešbučiai sumažintomis kainomis. Dvigubi kambariai 

vienai nakvynei kainuoja 58 dolerius.
SKANDINAVIJOS ATOSTOGOS

Suderinkite kelionę į Lietuvą su atostogomis Skandinavijoje, 
šiai kelionei mes siūlome puikias sąlygas.

Sydnejuje skambinti Jean telefonu 262 1144. 
Melbourne skambinti Jayne telefonu 600 0299.

EASTERN EUROPE TRAVEL BUREAU
NSW, 75 King St., 5th FL, Sydney. 

Vic., 343 Little Collins St., 3rd Fl., Melbourne.
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