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PRAEITĄ SAVAITĘ LIETUVOJE
JUODŲJŲ BEREČIŲ SMURTAS

Pereitos savaitės pradžioje gink
luoti tarybiniai kariai Vilniuje sustab
dė Lietuvos Respublikos krašto ap
saugos departamento direktorių Au
drių Butkevičių ir jo automobilio 
vairuotoją Vaclovą Jezerskj. Audrius 
Butkevičius buvo tardomas, filmuoja
mas, fotografuojamas ir išlaikytas 
dvylika valandų sovietų karinėje 
bazėje. Tardyme dalyvavo ir vienas 
vadinamojo nacionalinio gelbėjimo 
komiteto atstovas.

Praeiviai, matę Incidentą, apie tai 
pranešė Lietuvos Respublikos Aukš
čiausiajai Tarybai. Lietuvos vyriausy
bė pareiškė protestą dėl tokių 
tarybinių karių veiksmų. Abu sulai
kyti asmenys vėliau buvo paleisti.

Amerikos užsienio departamento 
atstovas Boucher kritikavo tokius, 
tarybinių karių veiksmus pabrėžda
mas, kad tokie veiksmai prieš demo
kratiškai išrinktos Lietuvos vyriausy
bės narį Audrių Butkevičių dar kartą 
rodo, jog TSRS Baltijos respublikose 
turėtų elgtis santūriau.

Dvi dienas vėliau juodųjų berečių 
smogikai apšaudė Lietuvos pasienio 
sargybos grupę. Juodosios beretės 
Vilniaus apylinkėse mėgino sustabdyti 
mažą autobusą, kuriuo važiavo septy
ni pasienio sargybiniai, tačiau jiems 
tai nepavyko. Vėliau autobusą jie 
persekiojo Vilniaus gatvėmis, apšau
dydami automatiniais ginklais. Vienas 
j koją sužeistas sargybinis pasiekė 
Aukščiausiosios Tarybos pastatą ir 
pranešė apie ši Įvykį.

Lietuvos Respublikos Aukščiausio
sios Tarybos agentūros darbuotojai 
pranešė, kad incidentas įvyko prie P. 
Cvirkos aikštės ir ten buvo sužeisti 
trys lietuviai, vienas iš jų sunkiai. Du 
sunkiau sužeisti pasiliko autobuse, kiti 
pasitraukė. Likusieji buvo areštuoti, 
bet, po Lietuvos valdžios protestų, 
buvo paleisti.
Lietuvos Respublikos ministro pirmi

ninko pavaduotojas Zigmantas Vaiš
vila kreipėsi į Kremliaus paskirtą 
prokurorą Lietuvai Antaną Petrauską. 
A. Petrauskas atsakęs, kad sovietų 
vidaus reikalų ministerijos speciali 
milicija OMON, paprastai vadinama 
juodosiomis beretėmis, nusprendė su
laikyti autobusą, kadangi "buvo 
žinoma, kad jie perveža ginklus". 
Sovietinis prokuroras A. Petrauskas, 
Zigmanto Vaišvilos paklaustas ar 
ginklai buvo rasti, atsakė, kad "jokių 
ginklų nerasta".

Amerikos užsienio reikalų ministe
rija paskelbė pareiškimą sakantį, kad 
tarybinių karių jėgos naudojimas 
Baltijos valstybėse nesuderinamas su 
pažadais taikiai spręsti Baltijos res
publikų problemas. Vašingtonas 
smerkia šį naują smurto veiksmą ir 
ragina Kremlių neleisti tarybiniams 
kariams be jokios priežasties pulti 
Lietuvos piliečius. Atstovas nurodė, 
kad Amerikos konsulato Leningrade 
pareigūnai ir toliau seks įvykių eigą 

Baltijos respublikose.
DANIJA UZ PRIPAŽINIMĄ

TSRS užsienio reikalų ministerijos 
atstovas Churkinas pareiškė, kad 
Danijos bendradarbiavimo su Baltijos 
respublikomis susitarimai pažeidžia 
tarptautinę teisę ir gali pakenkti jos 
santykiams su Tarybų Sąjunga. Krem 
lius ypač nepritaria susitarimo punk
tams, kurie ragina Daniją kuo greičiau 
užmegzti diplomatinius ryšius su 
Baltijos respublikomis.

Danijos vyriausybė atmetė Krem
liaus protestą dėl Kopenhagos susita
rimo su Baltijos valstybėmis ir 
pareiškė, kad ji ir toliau rems Baltijos 
valstybių atsiskyrimą nuo Sovietų 
Sąjungos.

Danijos užsienio reikalų ministras 
Elmin Jenssenas nurodė, jog jis 
pakvietęs Sovietų Sąjungos užsienio 
reikalų ministrą šio klausimo aptari
mui. Jis taip pat pažymėjo, kad 
pasirašyti susitarimai atitinka tarp
tautinę teisę.

Tarybų Sąjungos užsienio reikalų 
ministerijos atstovas Churkinas teigia, 
kad tie susitarimai pažeidžia Helsin
kio susitarimus ir reiškia kišimąsi į 
kitos šalies vidaus reikalus. Jis taip 
pat sakė, kad, jei Danija nekeis savo 
politikos Baltijos valstybių atžvilgiu, 
tai Kremlius imsis prieš ją prievartos 
priemonių.

NAUJI LIETUVOS 
INFORMACINIAI CENTRAI 
Vasario 16 - sios gimnazijos 

patalpose Vokietijoje atidarytas nau
jas Lietuvos Respublikos informacinis 
centras, kuriam vadovauja iš Lietuvos 
atvykęs deputatas Antanas Račas. Jo 
nuomone, ypatingai svarbūs ryšiai yra 
reikalingi su Rusija, Lenkija ir 
Vokietija. Silpniausi, esą, su Vokieti
ja. Informaciniai centrai palaiko 
ryšius tarpusavyje, o ypatingai su 
esančiu Briuselyje, kur šiuo metu yra 
Lietuvos Respublikos užsienio reikalų 
ministras Algirdas Saudargas.

Vokiečių politikai, esą, labai nuo
širdūs Baltijos valstybėms, bet ir labai 
atsargus, kad neužrūstintų Kremliaus, 
kadangi jos teritorijoje randasi virš 
trijų šimtų tūkstančių sovietų armi
jos, o taikos sutartis Kremliaus dar 
neratifikuota.

Šiuo metu padaryta pažanga pokal
biuose su Bundestagu dėl Lietuvos 
Respublikos informacijos centro stei
gimo Bonoje. Balandžio 17 - 19 
dienomis'Lietuvos pareigūnų delega
cija tęs derybas Bonoje.

SUSITIKIMAS SU BALTIJOS 
RESPUBLIKŲ ATSTOVAIS

Jungtinių Amerikos Valstijų vals
tybės sekretorius James Baker, prieš 
išvykdamas iš Maskvos, atskirai susi
tiko su Baltijos valstybių atstovais 
Maskvoje. Pasak Estijos atstovo 
Kanno, J. Baker išdėstyta Amerikos 
pozicija esanti tokia:

1. Amerika ragina be sąlygų pradėti 
derybas tarp TSRS ir Baltijos respub
likų.

Šiaulių šv. Petro ir Povilo bažnyčia.

2. Derybos turi apimti ne tik centro 
ir respublikų santykius, bet ir 
apskritai Baltijos respublikų nepri
klausomybės įgyvendinimo klausimus.

3. Tarybinis respublikų išstojimo iš 
TSRS įstatymas Baltijos respublikoms 
netaikytinas, nes jos niekada nebuvo 
teisėtai į Tarybų Sąjungą įjungtos.

Pastarojo punkto pabrėžimas ne 
dviprasmiškai pasisako šiuo klausimu. 
J. Baker tai vėl pakartojo sugrįžus į 
Ameriką.

James Baker
Lietuvos Respublikos nuolatinis 

atstovas Maskvoje Egidijus Bičkaus
kas savo sustikimą su J. Baker įvertino 
santūriai.

R. NIKSONAS LIETUVOJE
Lietuvių informacinis centras pra

nešė, kad buvęs Amerikos prezidentas 
Richard Niksonas ketina lankytis 
Lietuvoje.

Pranešime nurodoma, kad Lietuvos 
Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 
pirmininko V. Landsbergio kvietimu, 
R. Niksonas numato atvykti į Lietuvą 
kovo 23 - 24 dienomis. Kovo 18 diėną, 
Pasaulio ekonomikos ir tarptautinių 
santykių instituto Maskvoje kvietimu, 
R. Niksonas atvyko į Maskvą. Apie 
savo kelionės rezultatus R. Niksonas 
informuos ir Jungtinių Amerikos 
Valstijų prezidentą G. Bush.

R. Niksonas, kalbėdamas institute, 
pareiškė, kad Kremlius, atsisakyda
mas Baltijos valstybėms suteikti 
nepriklausomybę, nuodija Amerikos ir 
TSRS santykius.

Jis pažymėjo, kad Lietuva, Latvija 
ir Estija ne savo noru įstojo į Tarybų 
Sąjungų, bet Maskva 1940 metais jas 
aneksavo. R. Niksonas pabrėžė, kad 
Tarybų Sąjungos prezidentas M. 
Gorbačiovas turėtų gerbti Baltijos 
valstybių valią, išreikštą per nepri
klausomybės apklausas.

SENATAS GIRIA
Amerikos senatas patvirtino rezo

liuciją , giriančių Baltijos respublikas 
už demokratišką. nepriklausomybės

Nukelta j 2 pusi.
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Atkelta iš 1 pusi.

siekimą. Senatas, Baltijos valstybių 
prašymu, ragina Amerikos prezi
dentą steigti Įstaigas Lietuvoje, 
Latvijoje ir Estijoje, kurios tvarkytą 
diplomatinių santykių, technikos ir 
kitos paramos bei šių šalių kultūrinių 
pasikeitimų reikalus.

BYLĄ B. PUGUI
Lietuvos Respublikos prokuratūra 

iškėlė bylą TSRS - vidaus reikalų 
ministrui Borisui Pugui. Lietuvos 
Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 
pirmininkas Vytautas Landsbergis 
nurodė, kad byla iškelta todėl, kad jo 
vadovaujami tarybiniai kariai turi 
užėmę Lietuvos Respublikos nuosavy
bę:- Vilniaus radijo, televizijos, spau 
dos rūmų ir kitus pastatus.

REFERENDUMAS SOVIETŲ 
SĄJUNGOJE

Mūsų brandaus amžiaus skaitytojai 
yra gerai susipažinę su sovietiniais 
rinkimais. Jie patys tai patyrė savo 
jaunose dienose po sovietų okupacijos 
1940 - 1941 metais Lietuvoje. Tačiau 
šiandien - 1991-mieji. Pažiūrėkime, 
kaip jie buvo pravedami po penkiasde
šimties metų.

M. Gorbačiovas, gelbėdamas griū
vančią Sovietų Sąjungos imperiją, 
paskelbė referendumą už "naują" 
sąjungą. Tačiau kas toji "nauja" 
sąjunga, į kurią visos respublikos turės 
(stoti, jis nepasakė. Nepasakė, ar jos 
galės ateityje iš jos išstoti, ar ne. 
Tačiau pasakė, kad, Jei ateis tik pusė 
turinčių balsavimo teisę žmonių, ir iš 
jų tik pusė balsuos "už", tai reiškia, 
kad visos respublikos turi Įsijungti j 
"naują" sąjungą. Išeuia, kad ketvirtis 
visų turinčių teisę balsuoti nuspręs 
visų respublikų likimą.

Kas prižiūrės rinkimų eigą? Kas 
skaičiuos balsus ir suves rezultatą? 
Kas spręs balsavimo ginčus? Demo
kratiniuose Vakarų pasaulio kraštuo
se tai daro rinkiminė komisija, kuri 
turi būti visai nepriklausoma. O kaip 
Sovietų Sąjungoje? Viską atlieka 
partija, KGB ir armijos padaliniai. 0 
jdomu, kas nori, kad sovietų imperija 
išliktų?

Nenuostabu, kad šešios respublikos 
atsisakė Iš viso dalyvauti referendu
me, o Amerikos valstybės sekretorius 
J. Baker, prieš išvykdamas iš Maskvos, 
pasakė, kad sovietų referendumas 
neturėtų trukdyti Baltijos respublikų 
išstojimo galimybės iš Sovietų Sąjun 
gos. Jos buvo aneksuotos 1940 metais, 
o dabartinis sovietų Įstatymas nesu
teikia galimybių išstoti iš Sovietų 
Sąjungos.

Jis taip pat pareiškė, kad referen
dumas neišspręs svarbiausių Sovietų 
Sąjungos problemų. M. Gorbačiovui 
teks atsakyti 1 atskirų respublikų 
klausimus apie respublikų santykius su 
centru. J. Baker pabrėžė, kad 
teigiamas referendumo rezultatas 
nesuteiks centro vyriausybei teisės 
imtis jėgos prieš Sąjungos priešinin
kus.

Referendumo metu Ukrainos sosti 
nėje Kijeve amerikiečių ir kanadiečių 
stebėtojai matė, kaip žmonės balsavo 
kelis kartus. Sakė, kad balsuoja už 
sergančius ir negalinčius atvykti. 
Atskiros Lietuvos gyventojų grupės 
balsavimus pravedė karinėse ir kito 
kiose patalpose, kurias saugojo tary
biniai kariai. Pasak Lietuvos Respub
likos Aukščiausiosios Tarybos atsto
vės Ritos Dapkutės, kai kurie asmenys 
balsavo net iki aštuonių kartų. Estijos 
korespondentas teigė, kad savo balsus 
jis būtų galėjęs atiduoti net dvylika 
kartų. Jis net penkiuose balsavimo 
punktuose gavęs balsavimo lapelius ir 
"Mūsų Pastogė" Nr.13 1991.4.1 

niekas iš jo nereikalavo paso. Kitas 
tvirtino, kad jis septynis kartus 
balsavęs už sąjungos išsaugojimą.

Lietuvoje Tarybų Sąjungos komu
nistų partijos sekretorius Algimantas 
Naudžiūnas teigia, kad Lietuvoje 
dalyvavo apie pusė milijono civilių 
gyventojų ir karinėse apygardose dar 
apie šimtas tūkstančių. Jo duomenimis 
Vilniaus mieste balsavo apie 120 
tūkstančių gyventojų, neskaitant ka
riškių. Tai reikštų, kad Naudžiūnas 
pamiršo, jog apie devyniasdešimt 
procentų lietuvių pasisakė už nepri
klausomą Lietuvą.

Laikraštis "The Guardian" mano, 
kad referendumas būtų turėjęs pras
mės, jeigu:

1. Klausimas dėl sąjungos būtų 
buvęs iškeltas anksčiau.

2. Jeigu būtų dalyvavusios visos 
respublikos.

3. Jeigu biuleteniuose būtų buvęs 
tik vienas klausimas.

4. Jeigu rezultatai sudarytų abso
liučią daugumą.

Deja, sako "The Guardian", nei 
viena iš šių sąlygų nebuvo patenkinta.- 

Kovo 2.1 dieną TSRS aukščiausioji 
taryba priėmė rezoliuciją, pagal kurią 
referendumo rezultatai įsigalioja visai 
šaliai. Rezoliucija teigia, kad visi 
valstybės organai ir visos respublikos 
turi vykdyti liaudies nutarimą išsau
goti "atnaujintą" sąjungą. Paskelbtais 
duomenimis septyniasdešimt šeši pro
centai balsavusių pasisakė už atnau
jintą sąjungą.

Taip pat pranešta, kad septynias 
dešimt procentų Rusijos Federacijos 
balsavusių pritarė pasiūlymui rinkti 
respublikos prezidentą. Respublikos 
Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas 
B. Jelcinas pareiškė, kad jis išstatys 
savo kandidatūrą j šį postą.

Daugiausiai balsuojančių už "nau
ją" sąjungą buvo pietinėse Azijos 
respublikose, Tolimuose Rytuose ir 
kaimuose, kuriuos partija laiko po 
kietu kumščiu.

R. CHENEY ĮSPĖJIMAS
Jungtinių Amerikos Valstijų gyny7 

bos ministras Richard Cheney savo 
raporte pasakė, kad TSRS vyriausybė 
nevykdo ekonominių reformų ir šalies 
ūkis visiškai griūva. Padėtis yra tokia 
bloga, kokia buvo tuoj po karo - 1945 
metais.

Pastaruoju metu tarybinė vadovybė 
ėmėsi tokių žingsnių, kurie labai 
apsunkina ūkio pertvarkymus, kaip 
pavz. leidimas KGB agentams tikrinti 
įmonių veiklą. R. Cheney sako, kad 
nesvarbu kokie bebūtų referendumo 
rezultatai, klausimas kaip susidoroti 
su ūkio probleminis vis tiek liks.

Jei Kremlius ir toliau priešinsis 
reformoms, padidės neramumų gali
mybės. M. Gorbačiovas, matomai, yra 
pasirengęs palaikyti tvarką su valsty 
bės saugumo ir kariuomenės pagalba. 
R. Cheney abejoja, ar tokiomis 
sąlygomis abu kraštai ir toliau galėtų 
bendradarbiauti. Jis taip pat įspėjo, 
kad iš Sovietų Sąjungos gali būti 
didelis pabėgėlių antplūdis. Tam turi 
rengtis vidurio ir rytų Europos šalys.

Toliau jis įspėjo, kad ateityje bus 
didelė karo technikos revoliucija. 
Sovietai stengsis neatsilikti, nors tam 
bus reikalingi dideli ištekliai. Tokiu 
būdu Sovietų Sąjungoje liks dar 
mažiau išteklių ūkio reikalams.

Anskis Reisgys
Dėkoju Laisvosios Europos radijui, 

kurio laidų informacija naudotasi ir 
Lietuvių informacijos centrui Vašing
tone.

pusi. 2 —

AUKSCIAUSIOSIOS TARYBOS KREIPIMASIS
Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba,
pareikšdama, kad prieš metus, 1990 metų kovo 11 dieną, Lietuva atstatė 

valstybės nepriklausomybę ir, nepaisydama TSRS karinių pajėgų pastaruoju 
metu vykdomų nusikaltimų, Lietuvos Respublikos Vyriausybė kontroliuoja 
teritoriją ir padėtį šalyje,

pažymėdama, kad 1991 metų vasario 9 dienos plebiscitu Lietuvos žmonės 
dar kartą išreiškė valią gyventi nepriklausomoje demokratinėje Lietuvos 
valstybėje,

primindama, kad daugelis demokratinių pasaulio valstybių nepripažino ir 
nepripažįsta 1940 metų prievartinio Lietuvos inkorporavimo į TSRS,

laukdama, kad ir TSRS pakeistų savo požiūrį į Lietuvos aneksiją, 
gerbdama ir labai vertindama Suvienytųjų Nacijų Organizacijos narių -

Islandijos ir Danijos veiksmus atkuriant diplomatinius santykius su Lietuvos 
Respublika,

pabrėždama ištikimybę Visuotinei žmogaus teisių deklaracijai,
prisijungdama prie Tarptautinio ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių 

pakto, Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto bei Tarptautinio 
pilietinių ir politinių teisių pakto fakultatyvinio protokolo,

įsipareigodama bendradarbiauti su Suvienytųjų Nacijų Organizacija ir 
garantuoti Lietuvos valstybėje visuotinį Ir tikrą žmogaus teisių bei 
pagrindinių laisvių laikymąsi,

kreipiasi į Suvienytųjų Nacijų Organizacijos Generalinį Sekretorių ir į 
valstybes - Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto dalyves ir prašo:

1. Kreiptis į Suvienytųjų Nacijų Organizacijos Žmogaus teisių komitetą ir 
prašyti ištirti Tarybų Sąjungos kariuomenės 1991 m. sausio 11-13 d. įvykdytus 
ir tebevykdomus šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus Lietuvoje.

2. Apsvarstyti padėtį Lietuvoje ir šiame Baltijos valstybių regione 
artimiausioje Suvienytųjų Nacijų Organizacijos Generelinės Asamblėjos 
plenarinėje sesijoje, remiantis Suvienytųjų Nacijų Organizacijos (statų 35 
straipsniu, kuriame numatytus įsipareigojimus Lietuvos Respublika prisiima.

3. Pasmerkti Tarybų Sąjungos veiksmus prieš nepriklausomą Lietuvos 
valstybę, Lietuvos tautą ir jos teisėtai išrinktą valdžią, pažeidžiančius 
Suvienytųjų Nacijų Organizacijos (statų 2 straipsnio 3 ir 4 punktus ir 33 
straipsnio 1 punktą.

4. Tarpininkauti, kad artimiausiu metu, dalyvaujant Suvienytųjų Nacijų 
Organizacijos stebėtojams, būtų pradėtos TSRS ir Lietuvos Respublikos 
tarpvalstybinės derybos, ir tuo pačiu prisidėti prie grėsmės tarptautinei taikai 
ir saugumui Baltijos regione likvidavimo.

Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas 
V. Landsbergis

Vilnius, 1991 m. kovo 12 d.

MASKVA
Sovietų Sąjungos angliakasių strei

ko organizatoriai ir lyderiai ragina ir 
toliau tęsti streiką, kuris paskelbtas 
reikalaujant atlyginimų pakėlimo, 
darbo sąlygų pagerinimo ir M. 
Gorbačiovo atsistatydinimo.

Šiuo metu Sovietų Sąjungoje strei
kuoja daugiau 300.000 angliakasių. 
Ryšium su streiku anglies iškasama 
trečdaliu mažiau, to pasėkoje turės 
užsidaryti plieno gamybos fabrikai, 
arba bus sutrumpinama darbo savaitė.

Rusijos Federacijos parlamentas šią 
savaitę ruošiasi svarstyti pasitikėjimo 
B. Jelcinu klausimą. Šį kartą tai 
nežada būti tik žodžių kova, bet 
parlamento balsavimas. Bus svarstomi 
ir industrinės suirutės klausimai, kurie 
gali dar labiau pabloginti šios respub 

Geelongo lietuvių choras "Viltis" vasario 23 d. koncerte. Nuotraukos priekyje 
jaunosios solistės atlieka A. Klovos dainą "Tėvynė". Iš kairės: A. Reilly 
Astrida, Aušra ir Anycetta Saldukaitės.

likos ekonomiją.
Kremlius (spėjo, kad po tris savaites 

trukusio angliakasių streiko paraly- 
žuota ekonomija, jau trūksta benzino, 
naftos, elektros energijos, stoja 
metalurgijos fabrikai. Sovietų Sąjun
gos metalurgijos ministras S. Kolpa
kov pareiškė, kad dėl anglies stokos 
bus sustabdytos geležies lydymo 
krosnys visoje Sovietų Sąjungoje. 
Tačiau nei jis, nei angliakasybos 
ministras nerodo iniciatyvos, kad būtų 
patenkinti streikuojančių reikalavi
mai. M. ■ Gorbačiovas kalbėtis su 
streikuojančiais taip pat atsisakė. 
Tuo tarpu streiko komiteto narys V. 
Osovsky pareiškė, kad streikuojančių 
nuotaika gera ir jie pasiryžę toliau 
laikytis savo nusistatymo.
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DEMONSTRACIJA perthe
Kovo 10 dieną Pabal liečiu komiteto 

pirmininkas P. Čekanauskas ir kitų 
pavergtų tautų atstovai jau antrą 
kartą šiais metais suorganizavo pro
testo demonstraciją. Viena iš de
monstracijų buvo organizuota prieš 
Raudonosios armijos žudynes Lietu 
voje ir Latvijoje.

Demonstracija įvyko sausio 21 
dieną prie Wesley bažnyčios, o vėliau 
su tautinėmis vėliavomis buvo žygiuo
jama Pertho miesto centru. Demon
stracijoje pasisakyta prieš sovietinių 
tankų įsiveržimą Vilniuje, joje daly
vavo virš kelių šimtų įvairių tautybių 
žmonių.

Kovo 10 dieną surengtoje demon
stracijoje, kuri vyko toje pačioje 
vietoje, buvo protestuojama prieš M. 
Gorbačiovo surengtą referendumą. 
Čia taip pat dalyvavo įvairių tautybių 
žmonės su savomis tautinėmis vėlia
vomis. Demonstracijoje pagrindinę 
kalbą pasakė geras Pertho lietuvių 
draugas politinių paskaitų lektorius 
universitete profesorius Patrick 
O'Brien. Rezoliuciją, paruoštą per
duoti parlamentui, perskaitė P. Čeka
nauskas, o taip pat davė interviu ir 
radijo stoties ABC korespondentui. 
Protesto demonstraciją filmavo 2, 9 ir 
10 televizijos kanalai ir tą pačią dieną 
ištraukos iš jų buvo parodytos per šių 
kanalų televizijos vakarines žinias. 
Radijo stotis ABC transliavo prof. P. 
O'Brien ir P. Čekanausko kalbas.

Už šios demonstracijos sėkmę mes, 
senesniosios lietuvių kartos atstovai 
esame dėkingi mūsų jaunimui. Tai jis 
perėmė iš mūsų visus tautiškus 
darbus, rūpesčius. Dabar mūsų jauni
mas yra aktyviai persiėmęs tautine 
veikla ir su dideliu pasiryžimu bei 
energija organizuoja protesto demon
stracijas, ruošia rezoliucijas parla
mentams, renka parašus po peticijo
mis dėl Lietuvos išlaisvinimo. Tikrai 
nuostabu, kaip mūsų jaunimas karštai 
ir energingai pasiryžęs dirba mūsų 
tėvynės ir tautos labuiI Labiausiai 
esame dėkingi jauniesiems Čekanaus
kams, Radzivanams, E. ir J. Stankevi
čiams, K. Repševičiūlei ir L. Kiškytei, 
kuri šiuo metu išvykusi į Melbourną. 
Visi šie žmonės tikrai yra ne tiktai 
verti mūsų meilės ir pagarbos, jie 
verti ir apdovanoijlmo.

Vasario 16 - ąją Lietuvos nepri
klausomybės šventę suruošė Pertho 
Apylinkės valdyba. Minėjimas buvo 
suruoštas ir Kovo 11 - ąją - Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo dieną. 
Abu šie minėjimai buvo paminėti 
iškilmingomis pamaldomis. Vasario 16 
- ąją bažnyčion tautinę Lietuvos 
vėliavą nešė svečias iš Lietuvos 
V. Minsevičius, jį lydėjo K. Repševi- 
čiūtė ir L. Kiškytė - Davis.

Tuoj po pamaldų visi tautiečiai 
susirinko į Lietuvių namus, kur 
Apylinkės valdybos pirmininkė D. 
Francienė suruošė bendrus pietus. Po

Pertho gyventojai dalyvauja demonstracijoje prieš sausio mėnesį įvykdytas 
žudynes Vilniuje.

pietų, D. Francienė Tautos himnu 
atidarė minėjimą. Paskaitą skaitė 
prof. Z. Budrikis, o po pranešimo 
papasakojo apie Melbourne vykusias 
Lietuvių Dienas, kaip buvo priimami 
visi nutarimai.

Kovo 11 - ąją Pertho lietuviai 
pradėjo pamaldomis St. Francis ba
žnyčioje. Tuoj po pamaldų gausus 
tautiečių būrys vėl susirinko į 
Lietuvių namus, kur minėjo Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo pirmą
sias metines. Oficialiosios dalies tą 

dieną nebuvo, visi laisvai kalbėjosi, o 
B. Steckis tarė trumpą žodį ir paprašė 
visus sugiedoti Tautos himną.

Apylinkės valdybos pirmininkė D. 
Francienė ta pačia proga pasveikino 
sukaktuvininkes B. Radzivanienę, R. 
Pascekienę ir V. Valiukėnienę, kurios 
šventė savo gimtadienius. Dalyvavu
sieji joms sudainavo "ilgiausių me
tų!.." Po to visiems maloniai pasivai
šinus kavute, buvo išsiskirstyta po 
namus.

B. Steckis

VASARIO 16 - ŠIOS MINĖJIMAS
Vasario 16 - ąją latrobiečiai minėjo 

vasario 23 dieną Šabrinskų sodyboje 
Moe mieste.

Šį kartą, be vietinių ir Sale 
seniūnijos lietuvių su seniūne Elena 
Eskirtiene, minėjime dalyvavo ir 
Melbourno parapijos choras. Šventę 
pradėjome pamaldomis, kurias atlaikė 
kunigas dr. P. Dauknys ir pasakė 
patriotinį pamokslą. Gražiai giedojo 
Petro Morkūno diriguojamas choras, o 
vieną giesmę duetu pagiedojo Birutė 
Kymantienė ir Rasa Statkuvienė.

Antroje minėjimo dalyje įvadinį 
žodį tarė seniūnė V. Koženiauskienė 
ir paskaitai skaityti pakvietė Mel
bourno Apylinkės valdybos pirmininką 
dr. Joną Kuncą. Jis kalbėjo apie šių 
dienų Lietuvą, apie tai kas daroma, 
kas darytina, kad palengvinti Tėvynės 

VII PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO KONGRESAS 
TviiPLJien

MUSŲ VIOYBE, TAUTOS STTPfiYB®
Susitiksim Pietų Amerikoje!

Tarp 1991 gruodžio,ir 1992 sausio Pietų Amerikoje.susitiksime aukštam 
tikslui: pasaulio lietuvių jaunimo vienybei.

Tuo laiku Pietų Amerikoje įvyks VII Pasaulio jaunimo kongresas. Ten 
susipažinsime. Kiti turės progos vėl susitikti. Nagrinėsime bendro darbo 
galimybes ir turėsime - fiestą! Oficialioje programoje numatyti ir 
pasilinksminimai.

Nepamirškite, pasiruoškite kongresui! Mes jau ruošiamės ir lauksime Jūsų
atvykstant.

KADA KAS KUR
1991.XII.19
XII.20-26 

XII.24

Kongreso atidarymas 
Studijų Dienos 
Kūčių Vakaras

Buenos Aires mieste 
Argentinoje

XII.28-30

XII.31

Kultūros Dienos 
Ekskursijos

Balius

Montevideo mieste. 
Urugvajuje

1992 
1.1-8

Stovykla 
Kongreso Oficialus 

Uždarymas

SSo Paulo mieste. 
Brazilijoje

problemas, o jų daug kiekviename 
žingsnyje. Paskaitoje iškelti opūs 
reikalai pagavo klausytojus ir pabai
gus kalbėti, dr. Jonas Kunca buvo 
tiesiog apibertas klausimais. Juos 
netgi teko nutraukti, kad vėl būtų 
galima tęsti minėjimą. Tautos himnu 
baigėme oficialią minėjimo dalį.

Toliau vyko vaišės, pašnekėsią!, 
pravesta rinkliava ir loterija.

Prisidėjus vietos dalninkams, choras 
padainavo gražių lietuvių liaudies 
dainų. Latrobiečiai dėkingi kunigui 
dr. P. Daukniui, dr. J. Kuncai, 
dirigentui P. Morkūnui ir choristams 
už apsilankymą bei pagalgą, kad 
iškilmingiau paminėti visiems lietu
viams brangią šventę.

a. a.

Lietuvos 
kariuomenės 
pirmasis paradas.

Per Vilniaus rinktinės 
savanorių paradą būrys 
jaunuolių visų akivaiz
doje prisiekė ginti Lietu
vos Nepriklausomybę. Po 
vieną jie prieidavo prie 
šilko siūlais išsiuvinėtos 
vėliavos, klaupėsi, ją bu
čiavo. Juos filmavo, fo
tografavo dešimtys foto
korespondentų iš- įvairių 
šalių. O mes galvojom: 
ką apie tai vakare pasa
kys "Vremia". Kažkuris 
iš žiūrovų garsiai pri
siminė, kad tuoj bus pavasarinis šaukimas į TSRS kariuomenę... Pats V. 
Landsbergis sveikinimo kalboje pabrėžė, kad padėtis Lietuvoje nerami, TSRS
kariuomenė rengia provokacijas.

Kokį kelią jiems bus lemta nužygiuoti? Ar vėl iki televizijos bokšto? 0 gal 
po daug daug metų toje pačioje aikštėje iškilmingai nuskambės padėka
pirmiesiems savanoriams...

Danguolė Repšienė

BUKAREŠTAS
Rumunijos karinis teismas nuteisė 

šešiolika komunistų partijos lyderių 
kalėti nuo dviejų iki penkerių ir puse 
metų. Toks sprendimas priimtas 
pripažinus juos kaltais dėl daugiau

PADĖKOS LAIŠKAS
SOCIALINES GLOBOS MOTERŲ 

DRAUGIJAI MELBOURNE

Gerieji žmonės,
sausio 13 dieną mus pasiekė didelis 

rūbų siuntinys. Jis keliavo gana ilgai, 
mes labai laukėme. Jūs mus aprengėte 
ir apavėt.

Daugelis drabužėlių vaikams jau 
dabar tinka ir juos jau vilki. Kiti dar 
didoki, sudėjau spintoje, juos vaikai 
greit daaugs. Man ir vyrui skirti 
drabužiai - kaip pagal išmieras tinka, 
gražūs ir šilti megztiniai, kelnės, o 
batai apsaugos mus nuo šalčio, kuris

"Mūsų Pastogė"

kaip 1000 žmonių nužudymo 1989 
metų gruodžio mėnesį įvykusioje 
revoliucijoje.

Penki iš dvidešimt vieno kaltinamo 
buvo išteisinti.

paskutinėmis dienomis siekia iki 21 
laipsnio šalčio.

Mes visi ilgai, ilgai, džiaugsimės 
šitais rūbais ir vis prisiminsime Jus. 
Kaip gera, kad yra žmonių neabejingų 
mūsų skurdui, tai mums suteikia jėgų 
tolimesniam gyvenimui. Ačiū Jums už 
gerą širdį. Aš visada meldžiuosi už 
Jus.

Dar kartą dėkoju Jums už paramą. 
Aš žinau, kad Jūs daug kam rašote, 
bet jeigu surasite truputėlį laiko, 
parašykite. Laukiu Jūsų laiško.

Su pagarba
Onutė Prlclekienė, Vidugiriai
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VLIKO PIRMININKAS ŽVELGIA Į PRAEITĮ

SERVING 
LITHUANIA

Atsiminimai - įdomi literatūros 
žanrų rūšis. Stovi jie tarp istorijos 
veikalų ir grožinės prozos, tarsi 
sujungdami šias dvi literatūros medžio 
šakas. Atsiminimai kaip tik ir susideda 
iš tų dviejų literatūros žanrų svar
biųjų elementų: iš praeities vaizdavi
mo ir iš mokėjimo ją atgimdyti 
kūrybingai.

Atsiminimų autorius yra tiesioginis 
praeities liudytojas. Jo pasakojimas 
turi asmeniškų išgyvenimų gyvastin
gumą - laimėjimų džiaugsmą ir 
prakaito skonį. Autorių stiprina ir 
veda jo gyvenimo filosofija. Jam 
svarbios gyvenimo vertybės ir jų 
sąveika duoda aprašomajam laikui 
toną, giliau pavaizduoja laikotarpio 
idėjinį veidą. Gerai parašyti.atsimini- 
mai duoda šiek tiek daugiau, negu 
grožinė proza, vaizduojanti tik fanta
zijos išgalvotus, nors ir labai intriguo
jančius atsitikimus. Kaip tik dėl to 
atsiminimų knygas skaitytojai labai 
mėgsta.

Atsiminimų įdomumas daug pri
klauso ir nuo istorijos vėjų, nuo to, 
ar laikai tautai buvo žiaurūs, drama
tiški, nelaimingi, ar buvo jie ramūs, 
saulėti. Daug lemia ir autoriaus vieta 
savo tautos kultūroje, koks populiarus 
jis yra, ar yra buvęs savo tautiečių 
tarpe.

1969 metų Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas. Iš kairės (sėdi) prof, 
dr. B. Nemickas, pirmininkas J. K. Valiūnas, J. Audėnas. Antroje eilėje iš 
kairės stovi: J. Valaitis, St. Dzikas, prof. Puzinas ir R. Kezys.

Dr. Juozas Kęstutis Valiūnas nese
niai Amerikoje išleido įdomius atsimi
nimus, pavadinęs juos vardu "Serving 
Lithuania". Nors atsiminimai parašyti 
anglų kalba, skirti platesniam svetim
taučių skaitytojų ratui, ir pratęsian- 
tys autoriaus nuopelningą Lietuvos 
laisvinimo darbą VLIKe, veikalas bus 
labai naudingas ir lietuviams. 0 tiems, 
kurie giliau domisi neperseniausia 
Lietuvos praeitimi, jis bus ne tik 
naudingas, bet ir niekuo nepakeičia
mas.

Juozas Kęstutis Valiūnas - įdomaus 
gyvenimo, plačios veiklos žmogus, 
save turtinęs mokslo žiniomis Austri
jos, Čekoslovakijos ir Vokietijos 
universitetuose. Ekonomijos mokslų 
daktaras. Amerikoje tarptautinių 
prekybos bendrovių direktorius ir 
dalininkas, garsiosios Kenedžių šei
mos draugas. Likimas jį įstatė į 
rezistentų gretas ir išvedė į išeivijos 
lietuvių politinės veiklos viršūnes.

Pirmosios rusų okupacijos metu, dar 
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būdamas gimnazistu, įsitraukė į po
grindžio veiklą. Buvo įtartas, laikytas 
kalėjime, bet paleistas. Po sukilimo 
jam teko dirbti laikinosios vyriausybės 
sekretoriate. Užmegzti ryšiai ir 
pažintys su veikliaisiais Lietuvos 
politikais pasiliko stiprūs ir išeivijoje, 
studijų metais ir po jų, Vokietijoje ir 
Amerikoje. Dr. Petro Karvelio pa
kviestas pavaduoti Jį VLIKe, Valiūnas 
įsijungė į politinę veiklą visu rimtumu. 
1966 metais išrinktas Vyriausio Lie
tuvos Išlaisvinimo Komiteto pirminin
ku, tose pareigose išbuvo keturias 
kadencijas - dvylika metų. Už savo 
nuopelnus Lietuvos laisvinimo reikalui 
1979 metų pradžioje buvo išrinktas 
VLIKo garbės pirmininku.

J. K. Valiūno atsiminimai įdomiai 
supinti, daugiasluoksniai. Jie tikra 
kondensuota praeities įvykių enciklo
pedija, pilna akylai pastebėtų faktų, 
pilna'gražios patriotinės lietuviškos 
rezistencinės ir kovinės dvasios. 
Atsiminimuose, savaime suprantama, 
yra autobiografinių davinių, bet 
autorius pasirodo nuostabiai kuklus 
sugeba savo asmens neiškelti į pirmąjį 
planą. Yra juose ir labai preciziškai, 
trumpai pateiktos istorinės žinios apie 
Lietuvą. Lietuva - autoriaus buvimo 
ir veikimo, o tuo pačiu ir šių 
atsiminimų pagrindas.

Svarbiausia atsiminimų vedamoji 
linija yra VLIKo veiklos istorija. Kaip 
tos veiklos rėmus, atramas ir priežas
tis autorius pateikia pokario tarptau
tinių politikos įvykių kroniką Ir 
aprašo pačioje Lietuvoje besikeliantį 

ir palaipsniui vis didėjantį bendrąjį 
pąsyvujį lietuvių pasipriešinimą oku
pantams rušams ir iš jo išaugusį viešąjį 
disidentinį judėjimą. Šitokiu būdu dr. 
J. K. Valiūnas nupiešia plačią visų 
istorinių įvykių panoramą, kurios ašis 
sudaro tarptautinė padėtis - išeivijos 
politinio laisvinimo veikla - VLIKo 
Lietuvos bylos vedimo darbai - 
rezistencija Lietuvoje. Atsiminimuose 
matome, kaip visos to istorinio 
proceso dalys rišasi savitarpyje, viena 
kitą inspiruoja. Iš vienos pusės duoda 
akstiną veikti, iš kitos pusės tiekia 
amuniciją, labai reikalingą tolimes
nių veiklos žygių sėkmingumui.

VLIKo svarbiausias uždavinys buvo 
visur ir visada iškelti bei priminti 
pavergtos Lietuvos bylą. Išnaudoti 
kiekvieną tinkamą progą, kiekvieną 
galimybę kalbėti tautos vardu, iš
reikšti politinę tautos valią. Tam 
tikslui šalia kitų politinių ėjimų buvo 
labai reikalingi asmeniniai susitikimai 
su didžiųjų ir mažųjų valstybių

politikais, turinčiais balsą tarptauti
niuose forumuose, galinčiais stipriai
iškelti Lietuvos laisvės reikalą ir 
būtinumą.

Dr. J. K. Valiūnas, kaip Vyriausio 
Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto pirmi
ninkas, ryšių užmezgimo tikslu apke 
liavo beveik visas laisvojo pasaulio 
valstybes, susitiko su jų vyriausybių 
žmonėmis, su įtakingais politikais ir 
žurnalistais. Jis Lietuvai surado daug 
draugų, Lietuvos teisę ir pavergimą 
padarė ne tik žinomą, bet ir vertą 
apginti. Jis praskynė Lietuvos bylai 
kelią į tarptautines konferencijas, o 
šis atsiekimas yra dr. J. K. Valiūno 
didžiausias nuopelnas Lietuvai. Gal
būt ir dabartinės Lietuvos vyriausybės 
ministrė pirmininkė K. Prunskienė 
nesunkiai rado priėjimą prie didžiųjų 
valstybių vadovų kaip tik dėl to, kad 
dr. J. K. Valiūnas tenai jau nekartą 
buvo paklibinęs duris, atkreipęs val
dančiųjų dėmesį į Lietuvos vargą, 
pabudinęs jų simpatijas Lietuvai?

J. K. Valiūno "Serving Lithuania" 
yra pavyzdys geros istorijos knygos. 
Jos didžiausioji vertė ir yra jos 
istoriškumas. Joje telpa ištisa VLIKo

DISKUSIJŲ KLUBE
Newcastle Diskusijų klubas užbaigė 

praėjusių 1990 metų veiklą susirin
kimu, įvykusiu lapkričio mėnesį St. ir 
Col. Žukų namuose. Paskaitą tema " Iš 
religinio taško į Lietuvos istoriją 
žiūrint" skaitė St. Žukas.

Kiekvienas iš mūsų, ypač vyresnio 
amžiaus, žino, kad lietuviai buvo 
visada labai religingi. Žvelgiant iš šios 
perspektyvos išryškėja glaudus, be
velk simbiozinis ryšys tarp tautos 
Istorinių įvykių ir jos religijos (ar tai 
senoji pagoniškoji, ar krikščionybė).

Senovės lietuvių istorinė plėtotė 
panašėjo į kitų tautų: šeimos ir 
genties vienetai jungėsi į bendruome
nes, į tautas. Bet skirtingos religijos 
išvystė tautose skirtingus papročius ir 
gyvenimo būdą. Kaimyninių tautų 
istoriniai šaltiniai aprašo lietuvių 
keistus papročius, ypač tai, kad 
lietuvės moterys ne tik valgė ir gėrė 
prie vieno stalo su vyrais, bet 
dalyvavo svarbiuose pasitarimuose! 
Manoma, kad šis paprotys užsiliko iš 
gilios senovės, kai moteris buvo visos 
šeimos ar ir visos genties galva, o 
vyrai buvo tik dvasiniai vadovai. Ši 
matriarchato tvarka siejasi su lietu
vių religija - dauguma dievybių buvo 
moteriškos giminės: žemė, saulė, 
ugnis, laumės ir kt. Vyriausias dievas 
buvo Perkūnas. Nenuostabu, kad 
religija, kuri garbino gamtą ir jos 
galingus reiškinius įsigalėjo žmonių 
gyvenime patvariais papročiais, kurių 
simboliai ir vardai užsiliko ir priėmus 
krikščionybę. Pavyzdžiui, Kristaus 
prisikėlimo šventė, Velykos, turi tą 
patį vardą, kaip pagoniškoji pavasario 
šventė, gi kiaušinis buvo ir liko 
gyvybės simboliu abiejose religijose. 
Kalėdoms atiteko kitos didelės pago
niškos šventės vardas - Kalėda, kuri 
irgi vyko žiemos metu ir tęsėsi savaitę 
ar dvi; tai buvo sykiu religinė ir 
pagonybės šventė. Yra išlikusi labai 
sena daina ( cit. iš paskaitos): "eisim, 
bėgsim pas Kalėdą, šilkelių parsivež
ti, dirželiais pasijuosti". Nesunku 
suprasti, kodėl pagoniški papročiai 
taip giliai įsirėžė tautos sąmonėje: kai 
visos Europos tautos jau buvo 
priėmusios krikščionybę (net kaimyni
nės: Rusija - 998 m., Lenkija - 996 
m.) lietuviai tebegarbino senuosius 
dievus dar 13 - tame šimtmetyje!

Lietuvos valstybės kūrimosi periode 
(IX - XIII amž.) prasidėjo vokiečių 
religinių ordinų vedami kariniai 
žygiai į Lietuvą, kurių pagrindiniu

istorija ir iš jos matome, kaip tas 
komitetas buvo reikalingas ir kokius
reikšmingus žygius jis yra atlikęs. Joje 
telpa Lietuvos rezistencijos ir disi
dentų istorija, suglausta Lietuvos 
žmonių kančių istorija.

Dr. J. K. Valiūnas iškelia daug 
nežinomų ar jau šiek tiek primirštų 
faktų apie jau istorija virtusias 
išeivijos pastangas prisidėti prie 
tautos ir atskirų jos narių tėvynėje 
didžiadvasiškų grumtynių už tautines, 
religines ir žmogiškąsias teises.

Knyga užbaigiama viltingais 1978 
metais pasakytais žodžiais: "Lietuvos 
patriotai visame pasaulyje, ypatingai 
okupuotoje Lietuvoje, veikdami išvien 
petys į petį, žygiuos pirmyn, kol 
Lietuvos valstybė, kuri net ir dabar 
egzistuoja, sužibės šviesiausios 
žvaigždės spinduliais".

Veikalas rekomenduotinas visiems 
mylintiems Lietuvą ir gerbiantiems 
šios ilgos ir gigantiškos laisvinimo 
kovos dalyvių darbus. Tai veikalas, 
apie kurį reikia kalbėti rinktiniais 
įvertinimo žodžiais.

Juozas A Imis Jūragis

,Paskaitininkas Stasys Žukas.

tikslu buvo noras plėsti krikščionybę 
tarp pagonių ir savo teritorijas į rytų 
pusę. Šie religiniai karai sunaikino 
prūsų tautą ir ’lietuvišką jotvingių 
gentį; todėl kovos už tautos laisvę 
buvo sykiu kovos prieš brukamą 
krikščionybę. Galima sakyti, kad 
religija buvo priežastimi (ir pasėka) 
aršiausių kovų- (Durbės 1260 m. ir 
Žalgirio 1410 m. mūšiai) ir svarbių 
posūkių- Lietuvos istorijoje ir dažnai 
diktavo ankstyvą Lietuvos vadų 
vidaus ir užsienio politiką.

Lietuva buvo paskelbta (jei neskai
tyti kunigaikščio Mindaugo pastangų) 
katalikiška valstybe 1386 metais, kai 
kunigaikštis Jogaila apsikrikštijo ir 
tapo Lietuvos ir Lenkijos karalium. 
Bet krikščionybė buvo tikrai įvesta, 
kai Vytautas Didysis po Žalgirio 
mūšio pagaliau apkrikštijo žemaičius. 
Su laiku naujoji religija įleido lygiai 
taip pat gilias šaknis į tautos 
gyvenimą kaip, savo laiku, pagonystė 
buvo atkakliai ginama religinės prie
spaudos metu.

Krikščionybė atnešė su savimi 
lietuvių tautai daug teigiamos įtakos 
ir daug žalos. Su ja į Lietuvą atėjo 
Vakarų Europos kultūros geros ap
raiškos: švietimas, naujos idėjos, 
menas, suklestėjo architektūra pui
kiais pasatatais (paskaita išsamiai 
nagrinėjo Lietuvos gausių bažnyčių 
istoriją ir architektūrinius stilius). 
Jėzuitų ordino Vilniuje įsteigta Kole
gija 1567 m. tapo Universitetu, 
Lietuvos švietimo židiniu. Jame dėstė

Nukelta į 5 pusi.
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PASKIRTA ŽURNALISTO PREMIJA UŽ 1990 METUS

savo sprendimus 
kultūros tarybai, 
metais suruošia 

(teikimo šventes,

JAV Lietuvių Bendruomenės kul
tūros taryba rūpinasi kasmet pagerbti 
(vairių sričių kultūrininkus, meninin
kus, rašytojus, poetus, radijo o 
darbuotojus, muzikus, žurnalistus ir 
kitus veikėjus.

Premijoms skirti ir atrinkti premi
juojamus kūrinius sudarytos atskiros 
komisijos, kurios 
pateikia JAV LB 
kuri kiekvienais 
gražias premijų
kurių metu pagerbiami laureatai ir 
jiems (teikiamos premijos. Premijoms 
lėšas skiria Lietuvių Fondas, kuris čia 
pas mus dar vadinamas ir milijoniniu 
fondu.

Šiais metais premijų (teikimo šven
tė vyks Čikagoje gegužės mėnesio 18 
dieną Jaunimo centre, taigi - Lietuvių 
muzikos šventės renginių metu.

Jau dabar (vairios komisijos pradėjo 
darbą ir spaudoje pasirodė sprendimai. 
Dailės premija už 1990 metus paskirta 
fotografui - menlnlnlnkui kun. Algi
mantui K ežiui.

Žurnalisto premija už 1990 metus 
paskirta aktyviam žurnalistui, visuo
menininkui Antanui Juodvalkiui. Žur
nalisto premijai skirti buvo sudaryta - 
pakviesta Lietuvių žurnalistų sąjun
gos centro valdybos komisija: "Drau
go" redaktorius kun. Pranas Garšva, 
naujas "Dirvos" redaktorius Balys 
Gaižiūnas ir žurnalistas Stasys Gar- 
liauskas.

Šia proga žvilgtelėkime į žurnalisto 
premijos laureato Antano Juodvalkio 
ryškesnius gyvenimo ir veikos bruo
žus.

Jis gimė 1912 metais rugpjūčio 
mėnesio 12 dieną gražiųjų ežerų - 
Zarasų krašte. Mažažemių ūkininkų 
gausioje, šeptyhlų vaikų Šeimoje." apsigyvena Čikagoje, gražioje Mar- 
Tėvų materialiniai ištekliai buvo 
riboti, tačiau Antanas, žūt būt, norėjo 
būti mokytas ir veržėsi į mokslą. 
Tėvelių rūpesčiu baigė Zarasų gimna
ziją, dirbo įstaigose, tačiau didžiausia 
jo viltimi buvo noras baigti universi
tetą. Persikėlęs ( Kauną, dirbdamas 
taupomose valstybinėse kasose, studi
javo ekonomiką ir 1938 metais baigė 
universitetą.

Rašo: Jurgis Janušaitis

1990 metų Žurnalisto metų premijos 
laureatas Antanas Juodvalkis.

Neilgai Antanui teko džiaugtis 
pasiektais laimėjimais. Lietuvą oku
puoja rusai ir Antanas palieka Kauną, 
apsigyvena Panevėžyje, dirba cukraus 
fabrike buhalteriu.

Ten jis pergyveno pirmąsias karo 
dienas, matė Panevėžio gydytojų 
žudynes, pergyveno okupantų siautė
jimą, tačiau išliko. Okupantams antrą 
kartą sugr(žtant, Antanas palieka 
tėvynę, išeina i tremtį. Pokario metus 
praleidžia Bavarijoje, o 1949 metais 
išvyksta į Ameriką, apsigyvena ryti
nėje Čikagoje, kur duoną pelno 
dirbdamas sunkius "Inland Steel Co." 
darbus. Vėliau, išėjęs į pensiją, 

ųuette parko lietuvių kolonijoje. Ten 
Ir dabar, besidžiaugdamas užtarnautu 
poilsių, leidžia dienas.

Antanas Juodvalkis nuo pat Jaunys
tės dienų pasuko lietuviškosios visuo
meninės ir organizacinės 
keliu, o dar vėliau paėmė ( 
plunksną ir su ja nesiskiria 
dienų.

Jis tautinės minties žmogus. 

veiklos 
rankas 
iki šių

i. Gini-

nazijoje - aktyvus Jaunosios Lietuvos 
moksleivių ratelio narys, universitete 
- uolus neolltuanas, junjorų tėvūnas, 
korporacijos Neolltuanla vicepirmi
ninkas, okupacijų metais aktyvus 
rezistentas, 1941 metų sukilimo 
dalyvis.

Pokario metais Vokietijoje reiškėsi 
Tremtinių draugijoje, Lietuvos 
Raudonąjame kryžiuje. Amerikoje 
ALTS-gos rytinės Čikagos skyriaus 
vienas steigėjų, valdybų narys, pirmi
ninkas. ALTO skyriaus valdybos 
narys, dirba LB Apylinkės valdyboje. 
Korporacijos Neolithanian Čikagoje 
ilgametis valdybos narys, vyr. valdy
bos pirmininkas, lietuvių žurnalistų 
Daužvardžlo fondo vicepirmininkas, 
Lietuvių fondo valdybos narys ir, 
žurnalistui Vladui Būtėnui išvykus 
Vašingtonan, jis tampa LF informa
cijos vedėjas ir šias pareigas sąžinin
gai eina jau keletą metų.

Suminėti laureato Antano Juodval
kio veiklos bruožai liudija jį esant 
darbščiu visuomenininku, organizato
riumi. Jis atliko daug gražių, prasmin
gų darbų. Per paskutiniuosius pora 
dešimtmečių jis tampa vienu iš 
darbščiausių žurnalistų Čikagoje. 
Rašo "Drauge", "Dirvoje", "Žibu
riuose" ir kituose laikraščiuose bei 
žurnaluose opiais išeivijos kultūrinės, 
kartais politinės veiklos klausimais. 
Plunksną valdo gerai. Mintis dėsto 
ramiai, logiškai, nevengia savų ko
mentarų. Jo dėka, ypač "Dirvoje", 
atsispindi lietuviškosios veiklos didieji 
ir mažesnieji bangavimai, o Lietuvių 
fondas jo asmenyje turi nepavargs
tanti, fondo idealus ir tikslus skel
bianti informacijos vedėją.

Su mielu laureatu, kolega Antanu 
teko daugeli metų gyventi, dirbti, 
dalyvauti organizacijų spaudos kon
ferencijose Čikagoje. Tai tikrai šviesi 
asmenybė, mąstanti, nevengianti at
viro žodžio.

Ne veltui jis apdovanotas Tautinės 
sąjungos seime spaudos bendradarbio 
premija, L F žymenimis ir kitokiais 
atžymėjimais.

Mielam laureatui linkime šviesių, 
sveikų ir kūrybingų ateities metų.

§

§

§

% 
f

§

§ 
§ 
§

§
§

§

§

§
§
§

% 
§ 
§

TRUMPAI 
1$ VISUR

įį Kovo 24 dieną Sydnejuje mirė buvęs 
| Australijos generalgubernatorius Sir 
įį John Kerr. Sir J. Kerr savo vardą 
įį Australijoje (amžino 1975 metais 
§ lapkričio 11 dieną, atleisdamas iš 
§ einamų pareigų Australijos ministrą 
§ pirmininką Gough Whitlam ir tuo 
§ suteikdamas Australijos gyventojams 

progą rinkimų keliu išpręsti vyriausy
binę krizę.

į; Šveicarijoje, 
įį amžiaus, mirė
įį Lefebvre, buvęs aršus II Valtikano 
§ suvažiavimo reformų priešininkas, 

1988 metais popiežiaus ekskomuni
kuotas už savivališką vyskupų (šven
tinimą.

sulaukęs 85 metų 
arkivyskupas Marcei

Jau visa eilė dienų minios žmonių 
demonstruoja Mali respublikos sosti
nėje Bamaka. Jos reikalauja diktato
riško prezidento generolo Moussa 

įį Traore atsistatydinimo. Kelias dienas 
§ iš eilės kariuomenė šaudė į minias 

žmonių, užmušta virš šimto. Daug 
žmonių žuvo, kai policija padegė 
parduotuvių kompleksą, kuriame buvo 
prisiglaudę policijos persekiojami 

demonstrantai.

Sovietų keleivinis lėktuvas, besilei
džiant Uzbekistano sostinėje Tašken
te, nuvažiavo nuo nusileidimo tako ir 
sudužo. Nelaimės metu žuvo 31 
žmogus.

Maskvos miesto burmistro (staiga 
nepakluso sovietų parlameto nutari
mams ir B. Jelcino šalininkams kovo 28 
dienų leido organizuotai žygiuoti pro 
Kremliaus sienas.

Šią dieną Rusijos Federacinės 
respublikos parlamentas yra numatęs 
svarstyti, ar pašalinti B. Jekciną iš 
Rusijos Federacinės respublikos pre
zidento posto už jo puolimus prieš M. 
Gorbačiovą, ar ne.

Sovietų Sąjungos anglies kasyklose 
vis dar tebesitęsia angliakasių strei
kai, prasidėję kovo mėnesio pradžioje.

DISKUSIJŲ KLUBE
Atkelta iš 4 pusi.

žymūs Vakarų Europos mokslininkai; 
Iš jo išėjo daugelis lietuvių šviesuolių, 
kurie žadino lietuvybę ir švietė liaudį. 
Dauguma jų buvo dvariškiai, bet sykiu 
ir rašytojai, visuomenininkai.

Iš kitos pusės, kadangi krikščionybė 
atėjo per Lenkiją, ji buvo jau 
persisunkusi lenkiška dvasia, gi lenkai 
kunigai Ją dar uoliau skleidė. Politinė 
unija su Lenkija suintensyvino sulen- 
kėjimą, kuriam, su mažomis išimtimis, 
Lietuvos bajorija pasidavė iki tokio 
laipsnio, kad 95 procentai bajorų šio 
šimtmečio pradžioje atsiskyrė nuo 
lietuvių tautos ir prisiekė ištikimybę 
Lenkijai.

Tapusi Rusijos provincija 1795 m. 
lietuvių tauta buvo prievarta rusina
ma, be to, pradėta persekioti ir 
katalikų tikėjimą. Galbūt tai ir 
išgelbėjo lietuvių tautą, nes sukėlė

SAUSIO TRYLIKTOSIOS FONDAS
"Sausio 13" fondui iki 3.3 1991 m. 

aukojo:
200 dolerių - Melbourno "Aušros" 

teatras;
po 100 dolerių - Geelongo ben

druomenės moterų draugija, E. ir V. 
Stagiai (280), M. ir A. Statkai, NSW, 
R. ir J. Gervinai, NSW.; 

smarkų pasipriešinimą tarp paprastų 
žmonių, o jau gerokai atgijęs tautinis 
susipratimas sujungė lietuvius į bend
rą kovą už religijos ir tautos laisvę. 
Mūsų bajorų įsitikinimas, kad lietuviai 
nesugebės patys vieni laisvai valdyti, 
kaip žinome, nepasitvirtino.

Paskaita buvo plačiai diskutuota.
Pagrindiniai Lietuvos istorijos fak

tai yra žinomi visiems lietuviams, bet 
ši nauja perspektyva, galbūt, duos 
atsakymą ( klausimą, kodėl maža 
lietuvių tauta, šimtmečiais puldinėja
ma, žudoma, kelis kartus okupuota ir 
verčiama nutautėti, išliko gyva ir jau 
antrą kartą modernioje istorijoje 
kuria nepriklausomą valstybę.

Šių metų pirmo susirinkimo data 
bus pranešta vėliau.

V. Kristensen
Diskusijų klubo sekretorė

po 50 dolerių - T. Sarapinas, Pr. 
Dranginis (120), L. Katinienė, J. ir R. 
Gružauskai, L. ir G. Samsonai, R. ir V. 
Pumpučiai (110), M. Žiogienė (100), 
Z. ir S. Stankūnavičiai (60), B. ir V.' 
Vaitkai (70), kun. dr. P. Dauknys;

po 40 dolerių - J. ir B. Makullai 
(50), O. Alekna, O. ir V. Šalkūnai

30 dolerių - O. ir V. Šmuliai;
po 25 dolerius - E. Markonienė, S. 

Pankevičienė (70), V. Ročienė (30), 
R. Kenny, J. Balbata, I. Jokūbauskie- 
nė, P. Šaulys, Galinis, S. Bartušklenė, 
J. Šniras, G. Baltutytė, S. Savickienė 
(30), dr. A. Staugaitis, L. Geštautas 
(30), M. Prašmutienė (90), B. V. 
Petkevičius, J. Žitkevičienė (25), V. 
Jakutis, P. Lazutka;

po 10 dolerių - Pr. Švambarys, St. 
Lipčius, L. Pikelis, B. ir J. Tamošiūnai 
(30), dr. K. Zdanius, J. Černiauskas, 
B. ir G. Kymantai (20), dr. J. ir A. 
Kuncai (160), A. Repšys, Pr. Adoma
vičienė, S. Tamulevičius, V. Sidabra 
(25), A. Stasytis, V. Lazauskas, E. 
Veremčiukas, M. Verbylienė, P. Bim
ba.

15 dolerių - Pr. Šarkis;
po 5 dolerius - J. ir J. Mašanauskai, 

A. Verbylienė, M. Steel, M. Augus- 
tauskienė, A. Bakaitis, J. Seliokas, R. 
Jurevičius

Visiems 
ko jame i

(25).
aukojusiems širdingai dė-

G. Gasiūnienė 
Fondo Iždininkė

CANBERROJE $ 
Nepriklausomos Lietuvos fondui § 

Canberroje aukojo: ?
200 dolerių - A. ir J. Kovalskiai. | 
Nuoširdžiai dėkojame už auką.

Fondo komitetas

Kuveito vyriausybė, kovodama su1 
šimtais degančių naftos šulinių, buvo, 
priversta pati padegti dar keletą, 
kurie buvo susprogdinti irakiečių, bet 

__ . nedegė. Iš jų sklido nuodingos sieros 
? vandenilio dujos ir kitaip nebuvo 
£ galima jų neutralizuoti.

Mūsų Pastogė" Nr.13 1991.4.1 pusi. 5

§
M. Gorbačiovas pranešė, kad jo 

prezidentiniu potvarkiu nuo balandžio 
§ antros dienos Sovietų Sąjungoje bus 
§ smarkiai pakeltos prekių kainos. 
§ Pernai sovietų parlamentas toki kainų 
s pakėlimą buvo užblokavęs.

§•; Naujosios Zelandijos atitinkami 
J organai suėmė slaptą sovietų žvalgy- 
? bos agentą, kuris į Naująją Zelandiją 
| buvo atvykęs su britų pasu. Sulaikytas 
(į sovietų agentas ištremtas į Sovietų 
įį Sąjungą.

Borisui Jovlč sutikus 
atsistatydinimą, šiek 
įtampa Jugoslavijoje.

§

§
§
§

Prezidentui 
atsiimti savo 
tiek atslūgo 
Tačiau pilietinio karo grėsmė Jugosla
vijoje dar nepraėjo.

Jugoslavija grąžino apie 1000 
albanų pabėgėlių atgal į Albaniją.

§
§
§
§

Saddam Hussein pertvarkė Irako 
vyriausybę, ministru pirmininku pa
skirdamas vieninteli šiitą ministrų 
kabinete Saadoun Hammadi. Iki šiol 
šis - postas buvo paties prezidento 
rankose.

5



^SPORTASLIETUVOS BURIUOTOJAI APIE PASAULĮ
Lietuvos kultūrinė misija prašo 

pranešti, kad Lietuvos buriuotojai 
ruošiasi savo istoriniam ir iki šiol 
didžiausiam žygiui - Lietuvos jachta 
apiplaukti pasuulj ir su kultūrino 
misija aplankyti lietuvių kolonijas, 
garsinti Lietuvos vardų pasaulyje, tuo 
pačiu siejant šią kelionę ir su 
artėjančiomis pasaulio lietuvių žaidy 
hėmis. Numatoma jachta plaukti 1991 
- 1992 metais, kelionę pradedant šiais 
metais iš Klaipėdos uosto ir vėliau 
plaukiant į Vokietiją, Angliją, Š. 
Ameriką, Braziliją, Argentiną, Aus
traliją, Naująją Zelandiją, Havajus, 
San Pranclsko, Hamo Ragą, Karibų 
juros salas, Kanadą ir atgal j Lietuvą.

Nuotraukoje iš kairės "Power House Club" vairininke Alex Cuthbertson, 
Rimantas Aušinskis, Ričardas Bukys, Airidas Bergaudas, Robertas Girtautas,
stovi Vytautas Briedis ir Liudas Mileška. Rilnvyd() kambario nuotrauka.

Šios kultūrinės misijos rengėjas yra 
Pasaulio lietuvių kultūros, mokslo ir 
švietimo centras esantis Kaune, 
Laisvės ai. 101a, Lietuva. Organizuo 
jant šj žygi, dalyvauja Lietuvos 
žurnalistų sąjunga ir kitos organiza
cijos, viso pasaulio lietuviai, o radijo 
mėgėjai su jachta palaikys nuolatinį 
radijo ryši- Šio žygio vadovu bus Ignas 
Miniotas, Banaičio gt. 2-54, Kaunas 
233041, Lietuva. Iniciatyvinės grupės 
nariai yra Rudolfas Žilinskas ir
Aleksandras Grinevičius, abu taip pat 
iš Kauno. 1. Miniotas turi didelę 
buriavimo patirtį, taip pat įgijo 
papildomų žinių kelionėje per Atlanto 
vandenyną 1989 metais. Žygyje taip 
pat dalyvaus ir kiti patyrę buriuotojai. 
Organizatoriai taip pat kviečia kartu 
plaukti tautiečius iš viso pasaulio ir 
suinteresuotus prašo pareiškti savo 
nuomonę bei pateikti savo pasiūlymus 
dėl būsimos keliųnės.

Iniciatyvinė grupė buvo susitikusi 
su Lietuvos Respublikos vyriausybės 
nariais ir Jie šiai kelionei pritarė, jos 
tikslams žadėjo paramą. Organizato
riai sveikina Australijos lietuvius ir 
tikisi vėliau turėti su jais artimesnius 
ryšius. Jie taip pat primena, kad 
materialinės pagalbos iš lietuvių 
bendruomenių pasaulyje jiems nerei 
kės. Bus reikalinga tik informacinio 
pobūdžio parama konkrečioje vietoje 
(uoste). Žygio sponsorių klausimas 
lieka aktualus. ‘ , , , ,A. Laukaitis
"Mūsų Pastogė" Nr.13 1991.4.1 pusi. T

LIETUVOS SPORTININKAI I 
TARPTAUTINIUS VANDENIS 
Melbourne "Power House Rowing 

Club", kuriame irkluoja gabus ir labai 
sportą mylintis Rolandas Baltutis, 
kvietimu, vieši Lietuvos irklavimo 
čempionai klaipėdiečiai Rimantas 
Aušinskis, Ričardas Bukys, Airidas 
Bergaudas, Robertas Girtautas, jų 
treneris Liudas Mileška ir šių eilučių 
autorius - Lietuvos tautinio olimpinio 
komiteto sporto federacijų komisijos 
pirmininkas Vytautas Briedis. Šio 
atvykimo iniciatorius yra Rolandas 
Baltutis, su kuriuo susirašinėjau apie 
pusantrų metų. Praėjusių metų vasa 
rą šio klubo irkluotojus buvau pakvie

tęs atvykti j Lietuvą. Tačiau tuo melu 
buvo sovietinė blokada ir Jie negavo 
įvažiavimo vizų. Todėl dabar šio 
klubo irkluotojų jau lauksime šiais 
metais birželio liepos mėnesiais 
įvyksiančiose visose Lietuvos varžy
bose, jie dalyvaus tradicinėje tarp
tautinėje "Gintarinių irklų" regatoje 
Trakuose. Ši regata yra įtraukta į 
tarptautinės irklavimo federacijos 
1991 metų varžybų kalendorių. 
Svečiai iš Melbourno taip pat dalyvaus 

LIETUVIŲ KO-OPERATINĖ KREDITO DRAUGIJA "TALKA'

MOKA: 13% už metinius terminuotus indėlius, 12% už 6 mėn. 
indėlius, 11% už 3 mėn. indėlius ir 9% už einamąsias sąskaitas.

TALKA TARNAUJA LIETUVIŲ VISUOMENEI!

SKOLINA: Jaunimui už pirmąją nuosavybę iš 12.5%, užstatant 
nekilnojamą turtą iš 13.5% ir už asmenines paskolas iš 17.5%

Talkos įstaigos veikia Lietuviu Namuose:
Adelaide: 362 7377 * Melbourne: 328 3466 * Sydney: 796 8662

varžybose Latvijoje ir Estijoje, o 
Rolandas dalyvaus ir IV Pasaulio 
lietuvių sporto žaidynėse.

Lietuvoje irklavimas yra labai 
populiarus ir prestižinis sportas, 
turime daugiausiai iš visų sporto šakų 
iškovoję aukso, sidabro ir bronzos 
medalių Olimpinėse žaidynėse, bet, 
deja, jie iškovoti sovietų rinktinės 
sudėtyse. Po 1990 metų kovo 11 dieną 
Lietuvos nepriklausomybės atstatymo 
paskelbimo, Lietuvos tautinis olimpi
nis komitetas, Sporto departamentas 
ir visos sporto federacijos priėmė 
nutarimą, kad mūsų sportininkai 
neturėtų dalyvauti sovietų čempio
natuose ir startuoti už jų rinktines, 
kadangi tai yra kaimyninės valstybės 
varžybos ir jos rinktinės. Suprasdami, 
kaip sportininkams yra sunku pasiekti 
aukštą sportinį rezultatą, be to, kad 
šis periodas yra trumpalaikis, nedarė
me jokio spaudimo atskiriems sporti
ninkams ir tai palikome jų sąžinei. 
1990 metų sovietų čempionatuose 
startavo ir dalyvavo jų rinktinėse tik 
keli Lietuvos sportininkai. Didžioji 
dauguma, kuri atsisakė dalyvauti, o 
taip pat ir sporto federacijos patyrė 
namažai nuostolių, t. y. buvo nu
trauktas atlyginimų mokėjimas spor 
tlninkams - kandidatams į sovietų 
rinktines, sportinio inventoriaus, ap 
rangos, medikamentų ir kt. tiekimas 
bei pardavimas. Sportininkai tuo pačiu 
neteko galimybės realizuoti savo 
sugebėjimus ir dalyvauti pasaulio, 
Europos čempionatuose, stambiose 
tarptautinėse varžybose. Tai buvo 
dėsninga, nes visa Lietuva ir daugelis 
jos žmonių turėjo ir dabar turi daug 
aukų, daug nepriteklių, tačiau viskas 
yra daroma vardan vieno tikslo - 
visiškos Lieuvos Nepriklausomybės. 
Praėjusiais metais už sovietinę rinkti
nę startavo ir du irkluotojai: Lietuvos 
irklavimo- federacijos -pošėdyjeliepos 
mėnesį vienbalsiai buvo sustabdyta jų 
narystė mūsų federacijoje. Po sausio 
13 dienos kruvinųjų įvykių Vilniuje, 
kiek žinau, keli sportininkai iš tų, 
kurie dalyvavo už sovietus, atsisakė 
tai daryli toliau, ir tikiu, kad taip 
padarys visi kiti likusieji.

Šiuo metu Lietuvos tautinis olimpi
nis komitetas, Sporto departamentas 
siekia tarptautinio pripažinimo, kad 
Lietuva savo vardu ir po savo vėliava 
galėtų dalyvauti pasauliniuose sporto 
renginiuose. O kol tai bus pasiekta, 
būtina dalyvauti aukšto lygio varžy
bose, kad kiltų sportininkų meistriš
kumas ir visame pasaulyje būtų 
žinomas Lietuvos vardas. Todėl mūsų 
irkluotojų atvykimas į Australiją yra 
labai reikšmingas.

Atvykome iŠ Lietuvos, kur šiuo 
metu žiema, todėl net keturis 

mėnesius buvome neirklavę. Aus
tralijoje šiuo metu pats sezono 
įkarštis, todėl pirmose varžybose 
pergalių neturėjome. Viktorijos vals
tijos čempionate, kur dalyvavo Syd- 
nejaus ir Adelaidės irkluotojai, už
ėmėme ketvirtą vietą, pralaimėję apie 
du valties ilgius 1990 metų pasaulio 
čempionams Melbourno "Mercantile" 
klubo keturvietei, kuri iškovojo Vik
torijos valstijos čempionų vardus, 
įspūdingą ir labai reikšmingą pergalę 
lietuviai iškovojo Australijos Henley 
regatoje, kuri 79 kartą įvyko Yarra 
upėje, pačiame Melbourno centre. 
Laimėjome vieną iš pagrindinių "Ste
wards Challenge" taurę, ant kurios 
išgraviruotos lietuvių pavardės. Per
galė buvo labai reikalinga ir įspūdinga 
dar ir todėl, kad tuo metu kaip tik 
vyko Moombo šventė, ir, be Australi
jos, dalyvavo dar anglai, vokiečiai ir 
kanadiečiai. Šių šalių Ir Lietuvos 
vėliavos regatos metu plevėsavo visą 
dieną. Regatos komentatorius prane
šinėjo apie Lietuvos sportininkų 
atsisakymą dalyvauti sovietų varžy
bose ir jų tarptautinio pripažinimo 
siekius. Upės pakrantėje, tarp tūks
tančių žiūrovų, buvo daug lietuvių su 
musų vėliavėlėmis. Jų karštas palai
kymas ir sportininkų maitinimas tarp 
pusfinalinių ir finalinių plaukimų, 
įkvėpė mus ir įpareigojo siekti 
pergalės.

Vienviečių valčių lenktynes laimė
jo Seulo olimpinių žaidynių čempio
nas vokietis Tomas Lange.

Gerai paslruošėme ir lenktynėms, 
1956 metų Olimpinių žaidynių traso
je, Ballarato ežere. Nors pūtė labai 
stiprus ir žvarbus priešinis vėjas, kas 
mums labai priminė Trakus, vyrai 
kovojo puikiai. Ir vėl buvome lietuvių 
atvykusių iš Melbourno bei Geelongo 
ir Ballarat globojami, maitinami. 
Stipriausiųjų dviviečių lenktynes 
laimėjo A. Bergaudas ir R. Girtautas, 
o už kelių valandų visi buvo 
nepralenkiami keturvietėse valtyse.

Dar dalyvausime regatose Yarra 
upėje, Carrum, Mildura, Wentworth ir 
baigsime viešnagę Adelaidėje, kur 
balandžio 3 - 7 dienomis dalyvausime 
Australijos čempionate ir vėl susitik • 
sime su pasaulio čempionais.

Esame labai dėkingi "Power House 
Rowing Club", jo nariui R. Baltučiui, 
kurie iškvietė mus ir ypatingai 
lietuvių bendruomenei, kuri mus taip 
šiltai globoja. Mes tikime, kad savo 
pergalėmis suteikiame Jums džiaugs
mo, o svarbiausiai - mums visiems 
dabar reikalinga vienybė, susitelki
mas, savitarpio pagalba ir ryžtas, 
siekiant pagrindinės pergalės - Lais
vos Lietuvos!

Vytautas Briedis
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ATSISVEIKINANT SU PR. PUSDEŠRIU
(1917.5.31

Maža Australijos lietuvių literatų 
ir žurnalistų šeima neteko vieno iš jos 
šulų - poeto, rašytojo ir žurnalisto 
Prano Pusdešrio.

Pranas kilęs iš Zanavykijos, pasitu
rinčio ūkininko šeimos. Gimnaziją 
lankė Šakiuose, vėliau kunigų semina
riją Vilkaviškyje ir Eichstate. Nuo pat 
mažens mėgo skaityti, mėgo lietuviš
ką žodį, kuriam ir skyrė didesnę savo 
gyvenimo dali.

Iš po jo plunksnos gimė poezijos 
posmai, dramos, straipsniai ir kores
pondencijos. Poezijoje alsuoja paliktos 
gimtinės nostalgija, sunki išeivio 
dalia, viltis tikėjime, tautinių ir 
religinių vertybių praradimai. Dramų 
siužetui Pranas pasirenka istorines, 
biblines tematikas, jas įvelka i dramos 
skraistę, iškeldamas skaudų mūsų 
Tautos kelią l krikščionybę, vėliau - 
kovą už ją. Visos Prano parašytos 
dramos išvydo rampos šviesas Adelai
dėje ir Melbourne.

Mėgo jis ir satyrą, kur taikliais ir 
šmaikščiais dialogais piešė mūsų 
gyvenimo kasdienybę ir prisirišimą 
prie žemės bei daiktų.

Visuomeninėje veikloje Pranas daug 
laiko atidavė ateitininkams ir Austra
lijos lietuvių federacijai. Jo iniciatyva 
Melbourne pradedami leisti "Tėviškės 
Aidai”, kuriuose bendradarbiavo, re
dagavo literatūrini priedą "Verpe
tai". Organizavo literatūros vakarus, 
pats juose dalyvaudavo su savo 
kūryba. Šie vakarai dar ir šiandien 
tebetęsiami, nors paskutiniame Pranas 
Jau nepajėgė'dalyvauti asmeniškai. Jo 
kūrybą skaitė Sietynas Kubilius. Daug 
jėgų ir darbo Pranas pašventė 
Adelaidės lietuvių katalikų centrui. 
Jis vienas iš jo kūrėjų.

Paskutinis Prano gyvenimo dešimt
metis pasižymėjo ypatingu darbštumu. 
Jis antrojo "Australijos lietuvių 
metraščio" redakcijos narys, techni
kinis jo redaktorius, redaguoja "Šven
tadienio Balsą", paruošia Adelaidės 
šv. Kazimiero parapijos jubiliejini 
leidinį, o po 10 metų - papildymą, rašo 
korespondencijas. Sunku suprasti iš 
kur tiek jėgos, iš kur surandama tiek 
laiko.

Nei vienas teatro spektaklis Ade
laidėje, koncertas, minėjimas nepraė
jo neaprašytas spaudoje. I kiekvieną 
kultūrini, ar visuomenini, ar religini 
pasireiškimą Pranas atsiliepė plunks- 
ma - brandžiu straipsniu, taiklia 
pastaba, recenzija. Niekam nepatai
kauja, iškelia gerąsias, pozityvias 
puses, pastabomis nurodo menkąsias. 
Jo žvilgsnis aštrus, bet teisingas, 
pagristas argumentais ir reikalo 
supratimu.

Vargu ar rasime Pranui. pakaitalą, 
■ ypač, kad jo plunksna nepavargdavo, 
visuomet surasdavo laiko, rašydavo 
net pietų pertraukos metu, su 
rašomąja mašinėle ant kelių sėdėda
mas mašinoje. Net ligos kamuojamas 
dar rašė, dar vis jame degė žurnalisti
nis pastabumas, vis norėjo būti 
bėgančio gyvenimo srovėje. Jo tiesus 
Žodis ne visada buvo suprastas. Buvo 
atsitikimų, kai pasigirsdavo priekaiš
tų, bet tai nesustabdė jo plunksnos, 
kritiškų pastabų.

Jau ligos kankinamas sulaukė atpil-

A. t A. Andriui Kudžiui
mirus, gilią užuojautą reiškiame žmonai Onai su šeima ir kartu 
liūdime.

Ona Barzdlenė, 
Nijolė, Jūratė ir Arvydas su šeimomis

- 1991.3.9)

Pranas Pusdešris

do - padėkos, ne iš savo tautiečių, bet 
iš katalikų Bažnyčios vadovybės. Per 
vyskupą P. Baltakį iš Vatikano gautas 
diplomas ir ordinas: "Pro Excelesia et 
Pontifice".

Sunkioje ligoje ji su dideliu pasi
šventimu globojo ir slaugė jo žmona 
Saulenė. Tai reto pasiaukojimo ir 
meilės savo gyvenimo draugui pavyz
dys.

Pranas paskutini kartą apsilanko šv. 
Kazimiero bažnyčioje, kur tiek daug 
melstasi, dirbta, rūpintasi, kovo 11, 
kur kalbamas rožinis. Po rožinio 
atsisveikina jo idėjos draugas Juozas 
Petraitis iš Melbourne, V. Dumčius - 
žurnalistų vardu, N. Skidzevičlus - 
teatro "Vaidila", S. Vasiliauskienė - 
Lietuvių katalikių moterų draugijos 
vardu.

Kovo 12 dieną - šv. Mišios, gieda šv. 
Kazimiero choras, pamoksle graudūs 
ir jaudinantys klebono J. Petraičio 
žodžiai. Po mišių atsisveikina V. 
Olšauskas (A. L. federacija), J. 
Stačiūnas (ALB Adelaidės Apylinkės 
valdyba), V. Petraitienė (Melbourne 
lietuvių katalikių moterų draugija), 
N. Masiulytė - Stapleton (šv. Kazi
miero ir "Lituania" chorai), E. 
Varnienė (Ateitininkų federacijos 
įgaliotinė), A. Kubilius (šv. Kazimiero 
parapijos taryba). Prie duobės Prano 
sūnėnas ALB Krašto valdybos vice
pirmininkas dr. A. Stepanas, Prano 
poeziją apie mirtį skaito Jo sūnėnas 
Sietynas Kubilius. Gausus dalyvių 
būrys sugieda "Marija, Marija" ir 
Lietuvos himną.

Laidotuvėse dalyvavo daug žmonių, 
nes Prano veikla ir gyvenimas apėmė 
visą mūsų apylinkę, jos veiklą ir 
žmones. Netekome vieno iš mūsų 
lietuviško gyvenimo šulų.

Mielas Pranai, ilsėkis po tiekos 
metų darbo Tautai ir Dievui! Tegul 
Aukščiausias suteikia Tau globą ir 
ramybę!

Nuoširdžiausią užuojautą reiškiame 
liūdinčiai žmonai Saulenei ir visiems 
giminėms.

V. Baltutis

„TALKA66
Lietuvių kooperatinė kredito drau

gija "Talka" nuo 1991 m. balandžio 1 
dienos sumažindama savo paskolų 
nuošimčius vėl patvirtino savo repu
taciją, kaip pirmaujanti finansinė 
institucija. Jaunimui pirmojo namo 
paskolų nuošimčiai sumažinti iki 
12,5%, o paskolų, užstatant nekilnoja
mą turtą - iki 13,5%.

Nėra abejonės, kad šie procentai 
yra labai žemi. O kas svarbiausia. Jūs 
galite pasitikėti "Talkos" tvirtumu, 
nes ši draugija yra labai gerai vedama. 
Iš tiesų, Viktorijos valstijos koopera
tyvų Rezervų fondo valdybos vyriau
sias direktorius Jack Pattison pareiš
kė, kad "Talka" yra "viena iš pačių 
stipriausių kredito draugijų Viktorijos 
valstijoje".

Trumpas "Talkos" procentų palygi
nimas su kitomis finansinėmis institu
cijomis rodo "Talkos" pranašumą. 
12,5% ir 13,5% "Talkos" paskolos 
pirmauja, lyginant su A N Z, Westpac ir 
Commonwealth bankų 14,5%, jau 
nekalbant apie paskolų paruošimo 
mokesčius ir kitas išlaidas skolinantis 
bankuose.

Savo nariams ir klijentams "Talka"

A. t A. Alfonsui Krikščiūnui
mirus Kanadoje, Jo žmoną Onutę, dukrelę Daivutę ir anūkę Juliją giliai 
užjaučiame ir kartu liūdime.

Sesuo Salomėja,
pusseserės ir busbroliai Baikauskai

Pagerbdami

A. t A. Andrių Kudžių 
vietoje gėlių 50 dolerių aukojame "Mūsų Pastogei".

Ona Barzdlenė, 
Nijolė, Jūratė ir Arvydas su šeimomis

Sv. Rašto tyrinėtojų skelbimai
TĖVAS, SŪNUS IR 

ŠVENTOJI DVASIA
"Nes vienas yra Dievas, vienas taip 

pat 'l'arplninkas tarp Dievo ir žmonių. 
Žmogus Kristus Jėzus; jis pats save 
davė atpirkimą už visus, - liudijimą 
savu laiku" - 1 Timotiejui 2:5,6.

KIEKVIENAS žmogus gimsta turė
damas palinkimą garbinti aukštesnę 
už save galybę - Aukščiausią Esybę. 
Norėdama patenkinti tokį garbinimo 
troškimą, žmonija sugalvojo sau 
visokių nesubrendusių ir klaidinančių 
nuomonių apie savo dievaičius. Kai 
kurie, o kartais net visos tautos, 
bandė prašalinti nuomonę apie Dievą 
ir apseiti be religijos, bet anksčiau ar 
vėliau ir vėl sugrįžo prie garbinimo 
kokios nors aukštesnės galybės. Kiti 
gi, norėdami pasinaudoti visais savo 
dievaičių palaiminimais, pasidarė sau 
daugybę dievų. Senovės atėniečiai 
buvo net padirbdinę sau statulą 
(dievaiti • stabą), prie kurio buvo 
parašas "Nežinomam Dievui". - Ap. 
Dar. 17:23.

Tikrasis Biblijos Dievas buvo "neži
nomas Dievas" didžiumai visuose 
amžiuose, net iki šiai dienai. Dar ir 
šiame pasaulio istorijos laikotarpyje 
galingos jėgos stengiasi nustumti šalin 
Biblijos Dievą ir jo vieton pastatyti 
garbinimą pagoniško dievaičio. Todėl 
pasirodo reikalas išnagrinėti Švent
raščio liudijimą apie krikščionijos 
Dievą, kad mes, kurie stengiamės 

moka aukštus procentus už indėlius, 
siūlydama 9% už einamas sąskaitas ir 
iki 13% už terminuotus indėlius. 
"Talkos" einamųjų sąskaitų procen
tai yra iki trijų kartų aukštesni už 
bankų siūlomus procentus.

"Talka" gali konsoliduoti Jūsų 
kredito kortelių skolas, skaičiuodama 
17.5%, už ką Jūs paprastai mokate iki 
24%, kaip bankų asmenines paskolas.

Jeigu galvojate, kad visa tai skamba 
per gerai, neabejokite - "Talka" 
rezerve turi apie milijoną dolerių, o 
jos balansas jau siekia 8 milijonus 
dolerių. Šiuo metu, kai kitos finansi
nės institucijos bankrutuoja, ar yra 
atsidūrusios sunkioje padėtyje, "Tal
ka" buvo ir lieka stipri. Be to, reikia 
neužmiršti, kad visi "Talkos" indėliai 
yra garantuoti Viktorijos valstijos 
kredito kooperatyvų Rezervų fondo.

Jeigu Jums yra reikalinga pigi 
paskola, ar Jūs norite gauti geras 
palūkanas už jūsų indėlius, kreipkitės 
i "Talką". Stodami j "Talką", Jūs taip 
pat padėsite lietuviškoms organizacl-’ 
joms. Jos pereitais metais iš "Talkos" 
gavo virš 17.900 dolerių paramos.

Jonas Mašanauskas

garbinti tikrąjĮ Dievą, galėtume tai 
daryti suprantamai - "dvasioje ir 
tiesoje". - Jono 4:23, 24; Jer. 9:24; 
Jono 17:3; Neėm. 8:8, 12.

Žymus neaiškumas apie Biblijos 
Dievą pasirodo daugelyje prieštarau
jančių nuomonių. Vienok, mes neturi
me laiko tyrinėti kiekvieną iš tų 
prieštaraujančių teorijų. Geriausia 
bus eiti tiesiog į pačią Bibliją. Joje 
randame aiškiai parašyta, kad yra tik 
vienas Dievas, kurio vardas Jehova; ir 
kad šios gadynės krikščionys turi teisę 
manyti ir vadinti ji savo Dangiškuoju 
Tėvu.

Biblija taip pat kalba mums apie 
"Dievo Sūnų", kuris yra musų 
Viešpats Jėzus Kristus, pasaulio 
Atpirkėjas ir Išganytojas. Pirmasis Jo
no evangelijos skyrius sako mums, kad 
Jėzus, pirma negu jis buvo pavadintas 
žmogumi, buvo vadinamas "Logos", 
kitaip sakant -" Žodis", arba Jehovos, 
visatos Kūrėjo kalbėtojas. Kalbėdami 
apie Jėzaus santykius su žmonija, kaip 
jos Išganytoją ir Atpirkėjų, pranašai 
kalba apie ji kaip apie "Ramybės 
Kunigaikšti"; "Galingą Dievą"; 
"Emanueli"; "Mikolą"; "karalių Ka
ralių"; "Tarpininką" ir tam panašiai. 
Šitais įvairiais titulais nėra apibudi
nami atskiri dievai, bet tik (vairios 
ypatybės to paties vieno Dievo 
Sūnaus, kurį Tėvas įsakė garbinti kaip 
jis pats yra garbinamas. - iza. 9:6; 
Mato 1:23; Dan. 12:1; Apr. 19:16; 1 
Tim. 2:5.

Mylį tiesą, literatūrą gausite veltui. Rašykite:?. Bačinskas, 
336 Gregory Tee. Spring Hill, Qld., 4000 •
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Informacija
Aukos

Mūsų Pastogei
830-5084
parengimams M. Matulionienė, tel. 
310 1247
narė A. Ramoškienė, tel. 836-0433

„Mūsų Pastogei“ aukojo
S. Tamašauskas Vic. $10
VI. Šneideris N.S.W. $10
A. Kudzius Qld. $10
St. Kranas N.S.W. $5
S. Zablockienė W.A. $15

MIEILIEOUIRME
Balandžio 7 dienų (sekmadienį), 2 

vai. 30 mln. Lietuvių namuose (vyks 
"Varpo" narių, rėmėjų ir palaikančių 
sportinę veiklą metinis susirinkimas.

Kviečiame visus dalyvauti susirin 
klme, o taip pat pasivaišinti "Varpo" 
ruošiamais pietumis.

Melbourne sporto klubo 
"Varpas" valdyba

Balandžio 21 d.,. 2.30 vai. po pietų 
Melbourne lietuvių namų koncertų 
salėje vyks muzikinė popietė. Šios 
popietės pelnas skiriamas medicini
niais reikmenimis paremti ligoninę, 
kurioje buvo gydomos sovietų žudynių 
Vilniuje aukos.

įėjimas į popietę kainuos tik 5 
dolerius. Kviečiame visus apsilankyti 
muzikinėje popietėje.

Melbourne karių Ramovė

■ — ■—■

Pensininkų Sąjungos narių metinis 
susirinkimas įvyko Lietuvių namuose, 
kovo 12 dieną. Dalyvavo apie 100 
narių.

Susirinkimui pirmininkavo J. Kairys 
iš Morningtono,sekretoriavo M. Kas- 
pariunienė. Susirinkime dalyvaujan 
tiems paprašius, senoji valdyba sutiko 
pasilikti dirbti dar melus. Darinkta 
viena narė, nes L. Petruševičienė 
pasitraukė iš valdybos.

Dabartinis valdybos sąstatas: 
pirmininkė A. Baltrukonienė, tel. 
803-4292 
vice pirm, ir sekret. - P. Baltutis, tei. 
699-8419 
iždininkė - V. Jablonskienė, tel. 
818 7145 
kelionių vadovas V. Sidabru, tel.

Linkime sėkmės naujai valdybai.

SYD^IEJIUJIIE
Balandžio 7 dieną (sekmadienį), 2 

vai. po pietų Lietuvių klube Banks- 
towne bus rodomas videofilmas iš 
Lietuvos apie kovas už Lietuvos 
nepriklausomybę. Filmas labai geros 
kokybės, spalvotas, truks 90 minučių.

Kviečiame visus dalyvauti. įėjimas 
2 doleriai.

Sporto klubo "Kovas" 
valdyba

PAGALBA LIETUVAI
Fondui "Pagalba Lietuvai" per 

Sydnejaus Apylinkės valdybą aukojo:
po 100 dolerių M. Sidzikauskas, M. 

Vaškevičienė:
po 20 dolerių - P. Burokas, J. 

Raitelaitis, V. Glionertas;
10 dolerių - A. Česnavičius.
Nuoširdžiai dėkojame visiems au

kojusiems Lietuvai.
J. Mickienė

Sydnejaus Apylinkės valdyba
-■>—.ai—>

AUKOS AUSTRALIJOS 
LIETUVIU FONDUI

Australijos Lietuvių fondui aukojo:
20 dolerių - J. Jasulaitis (780), 

a. a. Prano Valonio atminimui.
10 dolerių - V. Čerakavičius (218), 
Vasario 16 proga.
A.a. Vincui Petruševičiui Melbour

ne mirus, vietoje gėlių:
20 dolerių - J. Balčiūnas (1400);
po 10 dolerių - V. Lazauskas (142),

Įp,-----  ..imi .1 .. imr imr-»=^—nrir=int ir» . iru imr-—j KELIAUJANTIEMS Į LIETUVĄ j

j ESTOURS TRAVEL AGENCY į
PARŪPINA Į

n EIi * Vizas į Lietuvą, Latviją, Estiją keturių savaičių laikotarpyje.
| * Keliones į visas Baltijos respublikas.
o ♦ Grupinės kelionės į Helsinkį, Taliną ir iš ten į Lietuvą Išvyksta 

birželio mėnesio 7, 18 ir 28 dienomis su Quantas, Singapoore, ar Finair ji 
oro Unijų lėktuvais.

| * Dėl informacijos, vizų, kelionės bilietų prašome skambinti (042) 841

8 841, arba klausimus galite siųsti faksu (042) 847 823, arba siųskite j
laišku:

Estours Travel, 38 Murray Rd., P.O. Box El, Corrimal East, 
jj _ 2518 N.S.W. fj
n Estours & Est Ski Tours Pty Ltd. License No. 2TA002609.
Sj[j»jįĮĮ^rinri mN--------imr=— Im—u-irnr=imr^=-imr=imr=irit^=^=£!

j" sydnejaus lietuviu’ 
! NAMUOSE

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

Pranešame, kad Sydnejaus lietuvių klubo salės lietuviškoms 
organizacijoms naudotis suteikiamos veltui. Kviečiame visas 
lietuviškas organizacijas pasinaudoti šia galimybe.I

Lietuviškos organizacijos savo renginius ruošdamos Lietuvių klube 
sustiprės finansiniai, o taip pat pagyvins savo organizacijos veiklą.I

Klubo nariams patalpos suteikiamos taip pat veltui. Vestuves, 
a krikštynas bei gimtadienius visuomet galite atšvęsti Sydnejaus I lietuvių klube.

Kas tris mėnesius klubo skelbimų lentose bus viešai skelbiama 
finansinė klubo apyskaita už praėjusius tris mėnesius. Visiems kluboI nariams suteikiama galimybė gauti informaciją apie klubo finasinę 

| veikią. Jos rezultatus, o taip pat tuo bus paneigiami pastoviai
| skleidžiami gandai apie artėjantį klubo bankrotą. Kaip galite matyti

skelbimų lentoje - šių metų trijų mėnesių finansinė klubo padėtis yra 
geresnė, nei buvo per tuos pačius praėjusių metų mėnesius.*

Sydnejaus lietuvių klubo nario metinis mokestis Jaunimui - tik penki 
doleriai. Kviečiame jaunimą tapti mūsų klubo nariais.

Sydnejaus lietuvių klubo valdyba

S. Liesis (45), V. Ališauskas (890).
10 dolerių - V. Čerakavičius (228), 

- vietoje gėlių a.a. Jonui Ivaškevičiui.
Dėkojame visiems už aukas.

V. Ališauskas
AL fondo iždininkas
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NORI SUSIRASINETI
Trylikmetis nori susirašinėti su 

lietuviais bendraamžiais, rašyti:
Mindaugas Grigaitis, Požėlos gt.
5a-26, 234400 Raseiniai, Lietuva.

KELIAUJAME Į LIETUVĄ?
Mes patarnausime dėl:

* Papigintų kelionių į Vilnių.
* Kelionių aplink pasaulį.
* Kelionių į visas šalis.
* Turistinių ir privačių vizų.
* Grupinių kelionių.
* Sustojimų ir viešbučių.
* Viršnorminių bagažų persiuntimo.
* Apsidraudimo kelionių metu. 

Kelionių pasirinkimo. 
Greito aptarnavimo.

SPECIALI
5% nuolaida grupinėms 

detalių).
MES TAIP PAT

Keliaujant po Australiją.
Iškvietimo dokumentais.
Žemomis kainomis

MASKVA - AUSTRALIJA - MASKVA, 
KUALA-LAMPUR - AUSTRALIJA - KUALA-LAMPUR.

DŽAKARTA - SYDNEJUS - DŽAKARTA.
Kelionės apdraudimu svečiams.
Mes esame pasiruošę Jums padėti, keliaujant į bet kurią 

vietovę, ar aplink pasaulį.
Nepamirškite, mes turime patyrimą kelionėse į Lietuvą.

Visais kelionių klausimais kreipkitės:

*
NUOLAIDA
inturisto kelionėms (klauskite

PATARNAUJAME

(rATEWAYTRAVELznLm
48 The Boulvarde, Strathfield 2135. 
Tel. 7453333 Lie. Nr. 2TA 000 888

Fax Nr. (02) 7453237. I
Darbo dienos: nuo pirmadienio iki penktadienio 1 

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

Kalbame ir rusiškai. 
Lie. Nr. 2TA000888
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