
AL/ifažvydo 
Bib.’ ore a 

Htainsioa
XLII Metai Australian Lithuanian Weekly Registered by Australia Post publication NO NBH 0698 Kaina - Price SI 8.4.1991 Nr. 14 (2183)

PADĖTIS LIETUVOJE
Dr. Algis Kabaila 

Lietuvos Respublikos Atstovas Australijoje

ŽURNALAS „LIFE“ 
APIE LIETUVĄ 

Amerikos žurnalas "Life'' išspaus 
dino fotoreportažą apie Lietuvą. 
Straipsnis iliustruotas visa eile foto 
nuotraukų apie kruvinąjį sausio 13 
sios sekmadienį. Jame pasakojama 
apie nuostabia Lietuvos "dainuojančią 
revoliuciją", kurioje prieš tankus Ir 
kitas karinės technikos priemones 
stoja taikingi, beginkliai, bet nepap 
rastai narsus Lietuvos žmonės, pasiti
kį ne smurtu, o savo siekių teisingu
mu. Toks straipsnis, be abejo, turės 
didelės įtakos viešajai nuomonei, 
tokios įtakos, kokios pasiekti neturi 
jokios galimybės šimtas apmokamų ir 
mažai skaitomų skelbimų.
ESTUOS VADOVAS VAŠINGTONE 

Antradienio vakare, kovo mėn. 13 - 
ąją Estijos Aukščiausiosios Tarybos 
pirmininkas Arnoldas Ruitelis, lydi
mas Estijos užsienio reikalų ministro 
Menarto Merlo, atvyko į Jungtinių 
Amerikos Valstijų sotinę Vašingtoną 
DC. Estijos Aukščiausiosios Tarybos 
pirmininkas pirmą kartą lanko Jungti 
nes Amerikos Valstijas. A. Ruitelis 
kovo 21 dieną susitiks su Jungtinių 
Amerikos Valstijų sekretoriumi James 
Baker, o kovo 29 dieną Baltuosiuose 
rūmuose įvyks Estijos Aukščiausiosios 
Tarybos pirmininko A. Raitelio susiti 
kimas su Jungtinių Amerikos Valstijų 
prezidentu George Busiu

MASKVA VĖL ATSISAKO 
DIALOGO

TSRS vyriausybė atsisakė tartis su į 
Maskvą atvykusia Lietuvos delegaci 
ja, kuriai vadovauja Aukščiausiosios 
Tarybos pirmininko pavaduotojas Če
slovas Stankevičius.

Apie tai Laisvosios Europos radiją 
iš Vilniaus informavo žurnalistas 
Audrius Siuurusevičius. Jis praneša, 
kad ankstyvą kovo 26 dienos rytų į 
Maskvą išskrido Lietuvos Respublikos 
valstybinės delegacijos deryboms su 
TSRS atstovai: Aukščiausiosios Tary
bos pirmininko pavaduotojas Česlovas 
Stankevičius, ministras Aleksandras 
Abišala ir Krašto apsaugos departa
mento generalinis direktorius Audrius 
Butkevičius.

Pirmadienio vakarą Aukščiausiosios 
Tarybos pirmininkas Vytautas Lands
bergis padarė pareiškimą, kuriame 
išreiškė viltį, kad Lietuvos atstovams 
kovo 26 • Lidą pavyks suderinti 
valstybinių delegacijų susitikimo de
tales. kuris turėtų įvykti kovo 27 ar 
28 dieną Vilniuje. Vytauto Landsber
gio pareiškime nekeliama jokių sąly 
gų, tik prašoma saugumo garantijų 
valstybinės delegacijos nariams ir 
primenama, kad kovo 17 dieną 
Vilniuje buvo sulaikytas valstybinės 
delegacijos narys Audrius Butkevi
čius.

Lietuvos Respublikos Aukščiausio 
sios Tarybos pirmininko pavaduotojas 

Česlovas Stankevičius, atvykęs į 
Maskvą,kovo 26 dieną padarė pareiš
kimą spaudai. Jame sakoma, kad kovo 
26 dieną į Maskvą atvyko oficialus 
Lietuvos Respublikos valstybinės de 
legacijos atstovai susitikti su TSRS 
delegacijos deryboms su Lietuva 
vadovu, ar su TSRS delegacijos 
atstovais.

C. Stankevičius savo pareiškime 
siūlo skubiai, jau kovo 28 dieną, 
pradėti oficialias Lietuvos Respubli 
kos - TSRS derybas. Derybos galėtų 
prasidėti, sakoma pareiškime, be jokių 
išankstinių sąlygų. Tam reikalinga 
tik, kad TSRS nekeltų išankstinės 
sąlygos juridiškai įteisinti 1940 metų 
Lietuvos aneksiją. Derybos turėtų 
vykti šalių lygiavertiškumo pagrindu, 
vadovaujantis tarptautinės teisės 
normomis.

Kaip matome, Lietuvos Respublikos 
vadovai padarė tam tikrus kompromi
sus centro atžvilgiu. Kaip būtina 
sąlyga jau nenurodoma į sausio mėnesį 
užgrobtų pastatų išlaisvinimų.

Tačiau Tarybų Sąjungos pusės 
reakcija buvo nelaukia. Šešioliktos 
valandos pareiškimu V. Dogužijevas 
atsisakė priimti Lietuvos Respublikos 
atstovus, motyvuojant tuo, kad to
kiems susitikimams reikalinga visa 
delegacija. Tokia TSRS pozicija 
daugiau nei keista. Juk dar per 
susitikimą vasario 27 dieną Maskvoje 
pats Vitalijus Dogužijevas kalbėjo 
Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios 
Tarybos pirmininko pavaduotojui C. 
Stankevičiui apie darbo grupių susiti
kimo reikalingumą...

MASKVA PIKTINASI 
VAŠINGTONU

Maskva, kovo 25 d. TSRS užsienio 
reikalų ministerijos atstovas Ciurkl- 
nas kritikavo Jungtinių Amerikos 
Valstijų užsienio reikalų ministerijos 
atstovo Richardo Baucherlo prieš 
savaitę padarytą pastabą, jog Jungti
nės Amerikos Valstijos pripažįsta tik 
tas TSRS valstybines sienas, kurias ji 
turėjo 1933 metais, t. y. nuo to laiko, 
kai Amerika pirmą kartą pripažino 
TSRS.

Pagal tokį nusistatymą. Baltijos 
valstybių įjungimo 1940 metais į TSRS 
pripažinimas savaime atmetamas.

Ciurkinas pareiškė, kad R. Bauche- 
rio pareiškimas yra "atviras priešta
ravimas tarptautinės teisės nor
moms", bet TSRS santykiai su JA V dėl 
to nenukentės, pridūrė C iurkinas.

VADOVŲ VERTINIMAS 
EUROPOJE

Pergalė Persijos įlankos kare tei 
giamai atsiliepė prezidento G. Bush 
populiarumui Jungtinėse Amerikos 
Valstijose. Tačiau Jo prestižas išaugo 
ne tik Amerikoje. Kaip praneša 
Budapešto sociologinės apklausos in
stitutas, rytų europiečiai prezidentą

Ados Korsakaitės Sutkuvienės iliustracija E. Tumienės "Gintaro šalies 
baladei".

G. Bush vertina aukščiau, negu savo 
vadovus, išskyrus Lietuvos Respubli
kos Aukščiausiosios Tarybos pirminin
ką Vytautą Landsbergį.

Amerikos vadovas vertinamas taip 
pat aukščiau, negu Vokietijos kancle
ris Helmut Kohl, Prancūzijos prezi
dentas Francois Metterand ir ypatin
gai aukščiau, negu TSRS prezidentas 
Michailas Gorbačiovas.

Viešosios nuomonės apklausa atlik
ta Čekoslovakijoje, Vengrijoje, Len
kijoje, Rusijoje ir Lietuvoje, pagal 
prancūzų laikraščio "Libertee" ir 
italų laikraščio "La Republics" 
užsakymą.

Rusijoje prezidentas G. Bush aukš
čiau vertinamas, negu Lenkijos prezi
dentas Ledi Valensa santykiu 7.4 
prieš 5,3 balų. Vengrijoje prezidentas 
G. Bush gavo 7,3 balų reitingą, o 
Vengrijos prezidentas tik 4,8.

Čekoslovakijoje prezidentas G. 
Bush įvertintas 7,9 balais, o Vadavus 
Havelas 7,4 balais. Vienintelis 
Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios 
Tarybos pirmininkas Vytautas Lands 
bergis pralenkė prezidentą G. Bush. 
V. Landsbergio reitingas 7,2 balų, 

palyginus su prezidento G. Bush -6,9. 
PROVOKACIJOS NESILIAUJA 
Pranešama, kad kovo 27 dieną 

Vilniuje, prie pat vyriausybės buvei
nės sovietų kareiviai pagrobė jauną 
vyrą,pavarde Žinklys. Jis ką tik buvo 
išėjęs iš barikadomis aptverto Lietu
vos Respublikos Parlamento pastato. 
Žinklys ėjo patikrinti netolimoje 
aikštėje pastebėtus civiliai apsirengu
sius sovietų kareivius, kuriuos jis 
atpažino. Pagrobimas įvyko 12.30 
valandą Vilniaus laiku, t.y. - "vidury 
baltos dienos".

Smurtininkai pasiryžę įrodyti, kad 
Jie yra tikrieji valdovai ir bando toliau 
provokuoti susirėmimus. Jų nelaimei, 
Lietuvos gyventojai gerai supranta 
tokią taktiką ir provokacijoms nepasi
duoda.

(Medžiaga surinkta naudojantis ke
liais šaltiniais, jų tarpe Amerikos 
balso ir Laisvosios Europos radijo 
laidomis.)
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SUSIJUNGIA GYVIEJI IR MIRUSIEJI
Štai keletas eilučių iš laiško, 

kuriame taip aprašomas dabartinių 
Lietuvos gyventojų laisvalaikis. ...At
leisk, kad nerašiau, žinai kur mes 
dabar būname, taip vadinamu, lais 
valaikiu? Pareiname kvepiantys me 
džio durnais nuo "Lietuvos širdies". 
Ten buvo musų kelio galas, ir nesakau 
kad jo nebėra, bet jau nebe ištisai ten. 
Visko neaprašinėsiu, matote ir skaito 
te. Žinau, kad viskų žinote. Pergyve 
nate kartu su mumis. Aš laidojau savo 
grupės draugo iš universiteto laikų 
vieninteli sūnelį Ignų. Naktimis nesi 
merkė akys, rodos, kas nematomo 
smėlio (bėrė, taip liejosi ašaros. 0 
dabai- kelio galas i Antakalnio 
kapines. Jei matytumei kokia įspūdin 
ga laidojimo vieta įėjus toliau į dešinę 
pusę, į kalnelį tiesiog amfiteatras. 
Negęsta žvakučių jura nei dienų, nei 
naktį. Žmonės visų žiemų neša 

• puokštes gyvų gėlių. 0 prie jų 
kapinėse budi ant galingo kryžiaus 
Kristus Nugalėtojas. Neregėtas Kris 
lūs, nukryžiuotas, bet dviem ištiestais 
pirštais i viršų, - liudijantis pergalę. 
Tiktai pergalė! “ir kaip tai galėjo 
įvykti"? klausė pasaulis. "Ai tiesa, 
kad jie tuo metu dainavo”? Jie

TIRANA
Pirmų kurtų po šešiasdešimt melų 

trukusio staliulško režimo, Albanijoje 
pravesti laisvi rinkimai. Tačiau neat 
slžvelglant į tai, kad Albanijos 
prezidentas Ramiz Alia pralaimėjo 
savo vietų parlamente, rinkimus 
laimėjo valdančioji komunistinė Darbo 
partija.

Vakarų pasaulio stebėtojai tvirti 
na, kad rinkimų metu sukčiavimų 
nepastebėtu. Komunistinė Albanijos 
Darbo partija iš 250 parlamento vietų 
laimėjo 140. Už Darbo partijų 
daugumoje balsavo kaimo gyventojai, 
kurie yra didelėje komunistų įtakoje ir 
bijo prarasi.! savo darbo vietas. Tuo 
tarpu miestuose gyventojai daugumo 
je balsavo už Demokratų partijų. Ji 
parlamente laimėjo 70 vietų.

Rinkimuose dalyvavo beveik 97 
procentai balsavimo teisę turinčių 
gyventojų. Vienuolika Albanijos poli 
tinių partijų rinkimuose išstatė virš 
tūkstančio kandidatų.

Oficialus balsavimo rezultatas už 
Albanijos prezidentų Ramiz Alia 
siekė 36,25 procentus balsų, kai tuo 
tarpu už opozicijos Demokratų parli 
jos kandidatų Franko Krrogi balsavo 
62,52 procentui.

Šiuo melu Albanijos prezidento R. 
Alia likimas neaiškus. Jau pranašauja - 
ma, kad naujoje Albanijos konstituci 
joje bus pakeista prezidento paskyri 
mo tvarka ir jis neprivalės būti 
parlamento nariu.

Demokratų partijos lyderis Sali 
Berlsha pureišė, kad nuo dabar 
komunistams bus sunku valdyti kraštų 
Ir jų padėtis ateityje gana neaiški.

VIENA
Galingasis Sovietų Sąjungos prie

globstyje visus pokarinius metus 
egzistavęs Varšuvos paktas, po tris 
dešimt šešerių metų gyvavimo nustojo 
egzistavęs.

Sovietų Sąjungos generolai Piolr 
Lušev ir Vladimir Lobov balandžio .1 
dienų atsisakė savo Varšuvos pakto 
vyriausiojo vado ir vyriausiojo kariuo 
menės štabo vado titulų.

Vienas Vengrijos laikraštis šį įvykį 
netgi įvertino, kaip "trečiojo pasauli 
nio karo laimėjimų". 
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dainavo. Užkaltuose vagonuose, tun 
droje, Igarkoje, Altajuje. 1989-jų 
gegužės pabaigoje Vilniuje, gražia
me Alumnato kiemelyje. Dainavo tas 
pačias tremtinių dainas. Mums besi 
klausantiems buvo istorija, Jiems - jų 
likimas... Dainos stulpas paremia 
dangų. Kai uždainuoja visu. Tauta, 
kažin kas pasikeičia Visatoje. Susi 
Jungia gyvieji ir mirusieji. Dainavome 
mirties akivaizdoje, kai šaudė į 
susikibusias rankas... "Paduok, sesute, 
kardų"... dainavo prikimę šūviams 
tratant ir nė vienas balsas nesudrebė
jo. Tai ir yra tas nematomus, tas 
slaptas lietuvių ginklas.

DIDŽIUOKIMfe LIETUVA. Dl- 
DŽIUOKlMėS GIMĖ LIETUVIAIS. 
Kur tu matei tokius žmones be 
keršto? Šiomis dienomis visa Lietuva 
pakilusi labdarai. Neša kas ką turi: 
miltus, makaronus, cukrų, palys nuo 
savęs atitraukdami streikuojantiems 
angliakasiams, ir kų darysi, mes tokie 
esame ir be vienas kito, atsiskyrę 
negyvenami-... Kų darysi, matyt iš 
mirties taško tik taip pajudėsime. Kad 
tik Lietuvai nebūtų blogai, melskimės. 
Tikiuosi, kaip sekasi tau parašysi...

Aleksandra Gelusevičienė

Varšuvos pakto panaikinimas buvo 
pasirašytas Vengrijos sostinėje Buda 
pešte vasario mėnesio 25 dienų, o jo 
veikimo laiko galiojimus baigėsi bu 
landžio 1 dienų.

Paskutiniai sovietiniai tankui, Če
koslovakijos gyventojams primenu 
Varšuvos pakto kariuomenės invazijų 
1968 metais, iš Čekoslovakijos išsi
kraustė kovo 27 dienų. Dar vienas 
istorijos faktus, bylojantis Varšuvos 
pakto karinę veiklų, bus Vengrijos 
gyventojų demokratinio sukilimo žu 
dynės 1956 metais, kurioms įvykdyti 
užteko tik Sovietų Sųjungos karinių 
dalinių.

MASKVA
Gruzijos respublikoje pravesta vi

suotinė gyventojų apklausa dėl Gru
zijos respublikos nepriklausomybės ir 
respublikos gyventojų noro atsiskirti 
nuo Sovietų Sųjungos, remiantis 1918 
metų gegužės 26 dienos Gruzijos 
nepriklausomos respublikos paskelbi 
mo aktu.

Pranešama, kad iš 3,4 milijono 
respublikos gyventojų, turinčių bal
savimo teisę, apklausoje dalyvavo 80 
procentų, iš jų 90 procentų pasisakė 
už nepriklausomų Gruzijos respublikų.

Po septyniasdešimt metų trukusios 
komunistinės valdžios, Gruzijos res
publikos prezidentas Zviad Gamza- 
cburdija pareiškė, kad šios apklausos 
rezultatas bus laikomas "legaliu 
dokumentu”, dėl Gruzijos respublikos 
nepriklausomybės tariantis su Maskva.

M. Gorbačiovas paskelbė, kad ši 
apklausa yra nelegali ir negaliojanti.

Gruzija, 1918 metų gegužės 26 
dienų pasiskelbusi nepriklausoma res
publika, tris metus gyveno laisvų ir 
savarankišką gyvenimų, kol raudonoji 
armija okupavo kraštų.

Gruzijos prezidentas Z. Gamza- 
churdija pareiškė, kad įvykusi apklau
sa tai nepaprastai reikšminga 
pergalė, kovoje už Gruzijos nepri 
klausomybę ir suverenumų. Ši respub
lika atsisakė sudaryti bet kokias 
sutartis su Sovietų Sąjunga naujoje 
sąjungoje tarp Maskvos ir respublikų.

VILNIUS
Lietuvoje, Verkių rūmų Baltojoje 

salėje įvyko Lietuvos valstybės veikė
jo, vieno iš Lietuvos Neprlklųusomy

Lietuvių, latvių, estų ir ukrainiečių demonstracija Brisbanėje.

LIETUVOS INVALIDŲ VAIKŲ 
IR NAŠLAIČIŲ FONDAS

Lietuvos invalidais vaikais ir na
šlaičiais rūpinasi Lietuvos Respubli 
kos sveikatos apsaugoms ministerija. 
Lietuvoje įsteigti valkų internatai, 
kuriuose invalidų vaikų ir našlaičių 
gyvenimo sąlygos labai skurdžios, 
tiesiog pasibaisėtinos.

Man teko praleisti septynis mėne
sius, nuo 1990 melų birželio iki .1991 
metų sausio, dirbant Lietuvos Res 
publikos sveikatos apsaugos ministe
rijos žinioje. Teko lankyti vaikų 
internatus ir stengiausi kuo geriau 
susipažinti su esama tvarka ir sistema, 
o taip pat kiek įmanomu padėti. Mano 
pastangos buvo aprašytos Lietuvos ir 
išeivijos spaudoje. Apie internatų 
padėtį Lietuvoje, teko kalbėli per 
Lietuvos televiziją.

Už paramą dėkoju Adelaidės lietu 
vių katalikių moterų draugijai, Pabal 
liečiu moterų draugijai ir visiems, 
kurių pavardės buvo skelbtos spaudo 

bės akto signatarų Petro Klimo 100 - 
jų gimimo metinių minėjimas.

Kiekvienas, tą vakarą kalbėjęs apie 
šviesią Petro Klimo asmenybę, prisi 
minė ir akcentavo, kurį vieną jo 
bruožų. Kalbėjo istorikai, kaunietė V. 
Lesauskienė, kurios šeimoje jubiliatas 
praleido paskutinius savo gyvenimo 
metus, tremties likimo brolis A. 
Dambrauskas, prisiminęs P. Klimą, 
kaip "aukso rankų darbininką lagerio 
statybose". Buvo išklausytas ministro 
Juozo Urbšio balso įrašas apie P. 
Klimo kruoštų darbą rašant, knygą "Iš 
mano atsiminimų".

CANBERRA
Prieš tris mėnesius iki sutarties 

laiko su Australijos vyriausybe pabai
gos, balandžio 2 dieną atsistatydino 
Federalinio karo nusikaltėlių tyrimo 
biuro viršininkas QC B. Greenwood. 
Jo pareigas perims buvęs padėjėjus 
Graham Blewitt.

Prieš kurį laiką spaudoje buvo 
išspausdintu kontroversinių paslsaky 
mų apie minimo biuro padarytas 
išlaidas ir darbo pasekmes.

Praėjusių metų rugsėjo mėnesį B. 
Greenwood pranešė, kadapklausti576 
asmenys Ir tik šešiems iš jų bus galima 
iškelti bylas. Pagal Australijos senate 
paskelbtas išlaidų sumas, tų šešių 
teismo išlaidos sudarys apie 6 milijo
nus dolerių. Taigi tokią nemažą sumą 
teks apmokėti Australijos pajamų 
mokesčio mokėtojams. 

je. Jūsų dėka pasiųsti trys siuntiniai 
į Lietuvą, kurie laimingai pasiekė 
adresatus.

Nepatartina siuntinius siųsti tiesiog 
į Internatus, kadangi jie dažnai 
nepasiekia tų, kuriems buvo skirti.

Kooperatinės kredito draugijos 
"Talkos" Adelaidės skyriuje atidaryta 
sąskaita: " Lietuvos Invalidų vaikų ir 
našlaičiu fondas "Viltis". Visos gau 
tos aukos bus panaudotos, perkant 
specialius reikmenis, žaislus ir litera 
turit, pernai įkurtam vaikų reabilita
ciniam darželiui Vilniuje.

Esu atsivežusi videojuostą apie 
Naujosios Akmenės vaikų psichoneu 
rologinį internatą. Šią videojuostą 
mielai pademonstruosiu pagal pagei 
davimą pavieniams asmenims ar 
organizacijai. Prašau skambinti tele 
fonu 363 Ot53.

Dana Baltutytė

Penkiasdešimt dvejus metus ištiki 
mai tarnavęs Australijos komunistų 
partijos tikslams ir siekiams balandžio 
3 dieną išėjo paskutinis savaitraščio 
"Tribune" numeris.

Šio savaitraščio kordlnatorlus Peter 
Murphy apgailestavo liūdną laikraščio 
likimų, kuris savo gyvenime patyrė 
gana triuškmingų ir gerų dienų.

Ta pačia proga galima prisiminti, 
kad Australijos komunistų partija 
1963 metais nutraukė savo ryšius su 
Kinija, o 1968 metais su Sovietų 
Sąjunga. Didžiausia nesėkmė ištiko 
Australijos komunistų partiją 1956 
metais, po Sovietų Sąjungos invazijos 
į Vengriją. Tais metais Iš partijos 
išstojo dvidešimt penki tūkstančiai Jos 
narių.

P. Murphy pareiškė, kad Rytų 
Vokietijos atsisakymas nuo komunis
tinės santvarkos buvo tartum paskuti
nė vinis į Australijos komunistų 
partijos karstą. Pati partija užsidarė 
pernai metais ir buvo aišku, jog teks 
užsidaryti ir partijos laikraščiui. Tiesą 
pasakius, tuo nereikėtų stebėtis, 
šiandien jau jokia naujiena, kad 
komunizmo išpažinėjų gretos ka
tastrofiškai retėja visame pasaulyje.
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APSISAUGOJIMAS
"Ne laikas šunis lakinti, kai i 

medžioklę reikia eiti". Toks laiko 
gaišinimas^ iš anksto nepasiruošimas 
yra neapsisaugojimas nuo laiko gaiši
nimo su pavėlavusiu darbu, laiko 
praradimo medžioklėje, šunų maitini
mo medžioklėje, galimybės netekti 
grobio, netikėtai atsirandančio nervi- 
nimosi, ar pykčio.

Labai tapatūs netekimo vaisiai 
sumetami į žmonių sterbles, jiems 
dirbant ir velkant visuomeniškai. Kas 
laiku neatėjo mintysna, laiku neisi- 
tvirtino širdyse ir laiku liko nejkūnyta 
išraiškomis - tas žūtbūtinę akimirką 
atveda į suklupimus. Jeigu Įgiję 
diplomus, įsigyjame tik pragyvenimo 
užtikrinimą, bet neįgyjame aukštesnio 
mąstymo, tuomet politinių, kultūrinių 
ar dvasinių sričių darbai pasilieka be 
papildomų, veiklą atnaujinančių dar
buotojų. Be šviesių mąstytojų nėra 
pratęsiamas dvasinis gyvastingumas, o 
be jo alpsta net gražiausi mūsų 
troškimai! O kas yra ta, rodos, 
nematoma, neapčiuopiama esmė - 
mąstysena? Niekas daugiau, kaip tik 
raktas pradžioms ir pažangai. Tuo 
tarpu nerasime nei vieno vaiko ar 
suaugusio, kuris negalvotų, netrokš
tų, apie ką nors nemanytų ir dėl ko 
nors nesivargintų. Tčlau tai dar ne 
mąstymas ir ne protinėmis galiomis ko 
nors ieškojimas. Gi, be tiesos ieškoji
mo jokia sėkmė nėra Įmanoma. O tiesų 
galima pažinti, dar neteisybei neapsi- 
reiškus. Esmių tiltus galima pamatyti 
dar prie jų neprisiartinus, juos netgi 
galima iš anksto peržengti protavime, 
kad nereikėtų per juos žengti 
buitinėse tikrovėse.

Turėdami šitokio apsisaugojimo pa
grindus politikoje, auklėjime, visuo
meniniuose moksluose ir pan., iš tiesų 
turime pasiruošimą gintis kol dar 
nereikia teisintis, kovoti dėl pirmumo, 
kariauti, mirti, išnykti... Apsisaugo
dami nuo tokio liūdno likimo, iš tiesų 
turime saugotis, kad i sėkmę eitume 
kuo mažesniais žmonių praradimais, 
ateities galimybių viltimis, turtu ir 
pan. Tačiau gera valia, nepalydėta ar 
neapsaugota gera mąstysena liks 
bevaisė.

Kalbėdami apie dvasines, ar politi
nes esmes, paprastai apie jas galvoja
me tik paviršutiniškai. Mat, auklėda- 
miesi mes, greičiausiai, priėmėme ir 
tenkinomės tik kitų pakištomis sąvo 
komis. Tai lėkštas lavinimasis, jis 
nelaiduoja sėkmės, nes kas tinka 
visiškam išminčiui, jokiu būdu netiks 
dvasiniam smurtininkui. Tuo visatiniu 
išminčiumi gali būti mąstantis samdi
nys, ypač, kai jis susiduria su 
neteisybėmis, o dvasiniu smurtininku 
gali būti valstybinio masto įstatymda- 
vys, ypač, jeigu jam reikia padidinti 
savo galybės didinimą. Todėl vien iš 
savo lūpų išmesti žodj bendron 
pokalbio sakinių krūvon ir nesirūpinti 
kas su tuo žodžiu bus atlikta, 
daugeliui pokalbininkų atrodo visai 
ganėtina. Išeitų, lyg tenkinamės 
tuščiažodžiavimu, tiesa?

Tačiau žodis turi būti tartas. Su 
sąmoningumu, su nuovoka tiksle, su 
atsakingumu ir su tarnavimu. Tartas 
žodis turi būti ir skambėti it gilus 
nusistatymas, lt neatšaukiama prie
saika. Šitaip kitų klausytis ir savo 
pradžiapatines galias prie bendrųjų 
reikalų jungti, reiškia - galėti pakilti 
virš ribotumų, kurie trukdo reikalin
gai sėkmei. Tas taip pat reiškia 
mokėjimą ryžtis, prasmingai bendrau
ti.

Gyvendami šitokioje nenuovokioje 
tikrovėje nepajėgsime apsisaugoti nuo 
visų grėsmių ir net, jei pačiais 

gražiausiais žodžiais save drąsinsime, 
netikslus vartojimas ir neteisingas 
supratimas, kad ir neteisingų užmojų, 
neapdraus veikėjų nuo tuščių pastan
gų... net, jei ir melsimės dėl sėkmės!.. 
Be to, tokie netikslumai iššaukia 
įvairių nesusipratimų tarp bendradar
bių, o priešininkams parodo silpnąsias 
vietas. Visos esmės - patikimumai, 
tikrovės, duomenys, nuotaikos, tiek 
teigiamos, tiek neigiamos, ar jos būtų 
valingai, ar netyčia uždengiamos, 
visada liudija save būsenos, ar sėkmės 
vaisiais.

Norint kuo daugiausiai sukaupti 
teigiamų būsenų ar sėkmės, būtina 
orientuotis liesų pirmenybėse bei 
savo atsakomybėje jas įgyvendinti. Gi, 
suprantant, kad yra teigiamos ir 
neigiamos tiesos, amžinos ir laikinos 
teisybės, gėrio ir blogio laipsniai su 
atitinkamais atpildais valiai už atsi
davimą jiems, visgi daug dažniau 
galima išvengti pralaimėjimų pirmiau
siai su jais susipažįstant mąstyme. 
Visi esame apdovanoti teisėmis bei 
pašaukiminėmis galiomis, visi turime 
savitas ateities galimybes, kurių kiti 
negali už mus pasiekti.

Tikslas (apsisaugojimas) verčia 
skaičiuoti saviškių ir priešininkų 
galybės pagrindus: kas yra žinoma 
abiejose pusėse, ką reiškia esamos ar 
būsimos aplinkybės, kodėl yra veikia
ma, kokių vaisių - sėkmės 
reikalaujama, kas dovanotina savie 
siems, o kas - priešams. Būtiną viską 
permatuoti garbingumo matu, kad 
apčiuopiamumai būtų atsverti, ar 
pateisinti teisingumu. Priešą pažinti 
yra svarbu, bet dar svarbiau yra 
pažinti save ir saviškius. Kiek daug 
aukų, kančios ir pasišventimo bus ne 
pėr daug, ir kiek mažai skaičių. Vilties 
bei geros valios bus ne per mažai. Tiek 
vienu, tiek kitu atveju klaidingas 
žvilgnis į savo nusistatymus, ar 
pajėgumą gali pasitarnauti kovos 
pralaimėjimu, kovai dar neprasidėjus. 
Toks pralaimėjimas dar būtų ir 
protinis, ir dvasinis.

Prieštarauti medžiagiškai, kariškai, 
ideologiškai, ar įstatymiškai galybei, 
kuri visokius prieštarautojus gali 
pakirsti ir sutriuškinti žiauriu apsiėji
mu, yra būtina medžiagiškai nelygią 
kovą pakeisti lygiateisišku galybės ir 
teisingumo valios panaudojimu. Ka
dangi priešas savo protinį neteisingu
mą įkūnija pagal savąjį kūrybingumo 
supratimą, tai skriaudžiamieji turi 
teisę vartoti savąjį teisingumo supra 
timą. Ir atsitinka, kad dvi galybės, 
būdamos nelygiomis medžiagiškoje 
apimtyje, staiga pasidaro lygiomis 
teisingumo plotmėje!

Kuri pusė laimės?..
Išmintis ir protingumas yra beribiš- 

kai laisvi, jei tik jų neriboja protinis 
tamsumas, išsiauklėjimo luošumas, 
būdo statumas ar kiti trūkumai. 
Protinė kova yra galingesnė už kovą 
ginklu. Kai ginklas sunaikina medžia
gą - kūnus, daiktus, turtą, nei ginklas, 
nei mirtis nepaliečia minties! Ir dar 
daugiau. Minties dvasioje slypinti 
dorybės galybė yra tiek griežta ir 
veikli, kad tiek žmogaus valioje 
buvimu, tiek žmogaus valioje nebuvi
mu (pagal gėrio ir blogio primatą) 
tiksliai užmoka kiekvienas pagal tai, 
ką jis darė, ar stengėsi įgyvendinti 
buityje.

Trokštant iš anksto apsisaugoti, bei 
iš anksto užsitikrinti geriausius sėk
mės vaisius - atiduodant kuo mažiau
sią auką susirėmimų atvejuose - 
esmėje pasidaro visai nesvarbu me
džiagiškos galybės viršininkiškumas. 
Kadangi medžiaga yra pajungta kaitai

Adolfas Vaičaitis. Iliustracija iš pasakų ciklo.

ir irimui, tai smurtininkai savaime 
pasensta, jų paveldėtojai išsigimsta, 
ar pavargsta eiti svetimųjų takais, 
ginklai rūdyja ir medžiagiškos sąran
gos laiko tėkmėje keičiasi. Ne žmonės 
keičiasi, ir ne laikas, keičiasi prano
kėjai, gausėja patirtys ir nuovokos. Ir 
taip gyvenimiškose aplinkybėse mokša 
kaitalioja kultūringumo ir civilizuotu
me pirmavimo lygtį.

Šitaip klausimai, kiek daug bus ne 
per daug, ir kiek mažai - ne per 
mažai, nėra tušti klausimai, nes jie 
skatina veikėjus bei darbuotojus 
budėti dėl geros valios, su kantrybe 
siekiant saugotis ir gintis kovose su 
priešu, likimu, ar nesėkme. To reikia 
tėvynėje gyvenantiems mūsų bro
liams, to reikia mums išeivijoje. Juk 
net mažiausiomis pastangomis teka 
valia, išmintis, viltis ir troškimai. 0 
kai visatinio teisingumo lauke gru
miasi teisingieji prieš neteisiuosius, 
tik teisingiesiems yra skirta galutinė 
pergalė, kurios priseina kartais labai 
ilgai laukti. Bet ar yra kitas 

j^^\VII PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO KONGRESAS 
fe“?® MŪSŲ VIBTJYBB, TAUTOS STIPRYBĖ

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 ga
limybes ir turėsime - fiestą! Oficialioje programoje numatyti ir pasilinksminimai.

Nepamirškite, pasiruoškite kongresui! Mes jau ruošiamės ir lauksim Jūsų 
atvykstant.
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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 
Naujų Metų 

Balius

Montevideo mieste 
Urugvajuje

1992 
1.1-8

Stovykla 
Kongreso Oficialus 

Uždarymas

Sao Paulo mieste 
Brazilijoje

pasirinkimas? Ypač, kada jėgos nesą
moningos, ar silpnos... Kai įnirtusio 
neteisuolio pyktis prieš nerimstantį 
teisuolį pasireikš pastarųjų žudymu, 
tai tiesos ir teisingumo bausmė 
žudikui bus ta: duodamas teisę ir 
laisvę savo ydoms, netelsuolis žus nuo 
jų, nes yda yra kliauda - sveikumo ir 
protingumo trūkumas.

Taip mąstydami prieš laiką galime 
pasitikti ateitį, o derindami savo 
prigimties dovanas, valią, troškimus ir 
tikslus, šiandien - dabar galime 
nustatyti gyvenimo eigą sėkmės 
kryptin. Toks yra tikrasis apsigynimas 
nuo užpuolikų, ar jie būtų galiūnai, ar 
nelaimės, nes gintis žūtbūtinį aki
mirksnį, tam nepasiruošus, yra sudėji
mas per didelių aukų laike ir 
galimybėse, tėvynėje ir išeivijoje.

Mokėti apsisaugoti tolygu galėti 
apsiginti ne tik kovoje, bet ir dar 
kovai nepriartėjus. Kovos priartėji
mas gali reikšti kovos pašalinimą. 
Mąstysena yra taip pat galybė.

Elena Bulienė
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SKIRTINGAS POŽIŪRIS JAU PENKI METAI
Persų Įlankos karas pasibaigė.
Reikėtų persvarstyti, kas gi iš 

esmės yra atsakingas už ši karą? 
Viešoji nuomonė, daugumoje įtaigota 
spaudos, radijo ar televizijos, sklei 
ūžia nuomonę, kad tik Saddam 
Hussein asmeniškai yra atsakingas už 
karą ir jame pralietą kraują. Austrai! 
joje nuo pat konflikto pradžios, 
ypatingai vykstant karui, jis buvo 
vadinamas Bagdado žmogžudžiu, mė
sininku, žagintoju ir t.t. Mano 
nuomone tokie žodžiai inteligentiškai 
auditorijai turėtų būti nepriimtini. 
Bet jeigu šiuo atveju tokie 
išsireiškimai priimtini politinėse dis 
kusijose, tai Sirijos prezidentas Assa- 
das taip pat turėtų būti vadinamas 
Damasko žmogžudžiu, mėsininku ir 
panašiais epitetais, lygiai kaip prezi 
dentas M. Gorbačiovas, kurio rankos 
nėra švaresnės už pirmųjų dviejų.

Faktas, kad Saddam Hussein buvo 
išprovokuotas okupuoti Kuveitą pačių 
amerikiečių, retai ir labai nenoromis 
buvo minimas spaudoje ir perduoda 
mas kitomis susižinojimo priemonėmis. 
Yra tvirtinama, kad penkias dienas 
prieš Kuveito okupaciją, t. y., prieš 
1990 m. rugpiučio 2 d., JAV 
ambasadorė Irake pareiškė preziden 
tui Saddam Hussein, kad JAV neturi 
jokių interesų ir sutarčių su Kuveitu, 
ir, kad jos nesikiš į Irako ir Kuveito 
teritorinius ginčus. Žinoma, kai Ira
kas okupavo Kuveitą, ambasadorė 
buvo atšaukta.

Karas Viduriniuose Rytuose, kaip ir 
visi karai, buvo pradėtas, ir, greičiau
siai, kiti bus pradedami, daugiausiai 
dėl ekonominių priežasčių, - ne dėl 
idealų ar filosofijos, o dėl ekonominių 
priežasčių (Trojos karas vyko ne dėl 
gražuolės Spartos karalienės Elenos 
pagrobimo - tai buvo muitų karas).

Pramonininkas, kuris gamina bet 
kokias prekes, privalo ir turi rasti 
savo prekėms rinką, nes kitaip jis 
subankrutuos, (vairiausių karinių gin 
klų privatūs gamintojai visame pašau 
lyje. o labiausiai JAV, į ginklų 
pramonę yra investavę bilijonus 
dolerių. Vienintelis šių produktų 
vartotojas ir vienintelė šiems produk 
tams rinka yra karas.

Tad būtina kelti klausimą - kas 
turėjo pelną ir naudą iš šio konflikto, 
jei ne ginklų projektuotojai, gaminto 
jai, eksportuotojai ir tie politiniai 
vadovai, kurie yra užsispyrę paten
kinti savąjį "Aš". Beveik beviltiška 
kaltinti vien tik Saddam Hussein, kada 
kaltintojai visą dešimtmetį jam parda 
vinėjo baisiausius ginklus. Čia Aus 
tralijoje kai kurie radijo žurnalistai į 
klausytojų pasisakymus apie JAV 
vedamą politiką, į klausimą " Ką gi tu 
butum padaręs, kai Saddam Hussein 
okupavo Kuveitą?", neatsirado nei 
vieno, kuris būtų pasakęs "nedaryčiau 
nieko"! Baimė, kad Saddam Hussein 
nebus sustabdytas, jis užims visą 
pasaulį, yra absurdiška. Pasisakymai, 
kad pasaulis paskęs chaose, nes 
neturės naftos, taip pat yra absurdiš
kas. Pirmiausia, jei jau Saddam 
Hussein ir užimtų visą arabų pasaulį, 
jis vis tiek turėtų parduoti naftą 
laisvoje rinkoje, nes jis jos valgyti 
negalės. Antra, laisvajame pasaulyje 
naftos yra, tik pav„ JAV jos nenori 
išnaudoti dėl. taip vadinamos, gamtos 
aplinkos taršos, l'uoj kyla klausimas - 
kodėl arabai turi nuodyti savo aplinką, 
o Amerika - ne? Taip pat reikia 
prisiminti, kad yra kitų energijos 
šaltinių, kuriais galima naudotis. 

Pačioje pradžioje Irako Kuveito Straipsni iaikome diskusiniu ir 
konfliktas turėjo būti laikomas regio nereiškiančiu redakcijos nuomonės, 
naliniu, t.y., vienu iš tų nepasibai- Redakcija
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giančių konfliktų tarp arabų tautų ir 
Izraelio. Bet tai reikėtų palikti 
išspręsti jiems patiems. JAV nebuvo 
jokio reikalo kištis į šią problemą, 
turint galvoje, kad JAV ir Jungtinės 
Tautos nesikišo į daugelį skaudesnių 
problemų kitose pasaulio dalyse.

Tvirtinimas, kad ne JAV vedė karą, 
bet sąjungininkai (kuriuos sudarė 28 
tautos), yra tiesiog juokingas ir 
primena Krylovo pasakėčią: "Vaka
rop grįžta namo visą dieną sunkiai 
aręs jautis. Ant jo rago sėdi musė. Ją 
pasitinka draugė ir klausia - "kur gi tu 
buvai visą dieną"? Tupinčioji ant rago 
atsako: "mes visą dieną arėme!..".

JAV ir tie, kurie su ja "arė", 
tvirtina, kad būtina išlaisvinti Kuveitą 
ir atstatyti teisėtą krašto valdžią. 
Niekas nedrįsta pasakyti, kad Kuvei 
tas nebuvo laisvas, demokratinis ir 
neturėjo teisėtos valdžios. Kuveito 
konstitucijos 6 paragrafas sako: 
"Kuveito valdžios sistema turi būti 
demokratinė; jos suverenumas pri
klauso tautai, kuri yra visos valdžios 
šaltinis". Vykdomoji valdžia priklauso 
tautiniam parlamentui iš 50 asmenų, 
kurie yra tik vyrai ir renkami 62,000 
rinkėjų - vyrų, krašto piliečių. Pagal 
konstitucijos 107 paragrafų, krašto 
emiras turi galią paleisti parlamentą, 
bet. po to, per du mėnesius paskelbti 
naujus rinkimus.

Paskutūiis parlamentas buvo pa
leistas tuoj po išrinkimo - 1980 
metais, kai 30 parlamento narių 
pradėjo kelti klausimą apie finansinį 
skandalą, į kurį buvo įvelti ministrai - 
karališkosios šeimos nariai. Nauji 
rinkimai nebuvo paskelbti iki pat 
okupacijos.

Tai kokią gi teisėtą valdžią JAV ir 
"artojai" nori atstatyti? Neįtikėtina, 
kad greitu laiku tikra demokratija 
būtų įvesta Kuveite ir, kad moterys 
ten jau bus pilnateisės pilietės.

Politiniai komentatoriai sutinka, 
kad buvo padarytos klaidos, kai 
nebuvo ginamos mažos tautos, kai jas 
okupavo svetimos, galingos jėgos ir 
tučtuojau prideda, kad šiuo atveju to 
nebegalima leisti ir to ateityje 
nebebus. Koks tai yra begėdiškas 
tvirtinimas, kai vienas dabartinės 
koalicijos narys Sovietų Sąjunga • 
viešai prievartauja Baltijos tautas 
tokiais pačiais metodais, kaip Sa 
ddam Hussein. Ir tai vyksta kelis 
kartus didesnėje apimtyje, atkreipiant 
dėmesį, kad norinčių atstatyti savo 
suverenumą Sovietų pavergtų tautų 
gyventojų skaičius yra apie 20 
milijonų, kai tuo tarpu Kuveito tikrų 
piliečių tėra tik pusė ar vienas 
milijonas.

Neturėtų niekam kilti klausimas, 
kad Irako - Kuveito konfliktas buvo 
išprovokuotas. To pasekmės - kraujo 
praliejimas ir milžiniškos finansinės 
išlaidos, siekiančios daugelį bilijonų 
įvyko tik dėl dviejų priežasčių:

1, Dėl Izraelio valstybės apsaugos 
(bet ne dėl Kuveito išlaisvinimo);

2. Dėl pramonininkų, įsivėlusių į 
ginklų pramonę, spaudimo JAV val
džiai.

Tuo pačiu iškyla klausimas kodėl 
niekas nebando išsiaiškinti, kas gi yra 
tie, milžiniškos karo pramonės savi
ninkai, gaminą ginklus? Tai būtų daug 
prasmingiau, negu paprasčiausiai kal
tinti dar vieną trečiojo pasaulio 
diktatorių.

Dr. A. Viliūnas

Adelaidėje 1985 metais staiga 
sustojo tautiniai šokiai: nei šokėjų, 
nei mokytojų - liūdna...

Atėjo 1986 metų šv. Velykos. Jų 
metu kilo idėja - sukviesti iš choro ir 
kitur nedirbančias močiutes, ir prikal
binus B. Lapšienę, sudaryti mažą 
“senučių" (tik virš 40 metų) būrelį, 
kuris per metinę choro popietę galėtų 
bent porą šokių pašokti.

Na, 1986 metų gegužės trečią 
dieną suvažiavo dešimtis "senučių" ir 
B. Lapšienė. Oi! Oi! Kauleliai ėmė 
braškėti, kojos pintis... Bet nepasi
duoda, mat visos buvusios šokėjos, gal 
vienos dvidešimt, kitos trisdešimt, o 
gal ir keturiasdešimt metų šokusios. 
Dvi valandos tada atrodė, kaip visa 
savaitė - vos paėjo. Po dviejų 
repeticijų pabėgo žavioji Birutė. Visa 
laimė, kad savo vieton "atvarė" Lyli.

Na, kas vargo, tai vargo, bet 
mokytoja tai tikrai buvo išsigandusi. 
Koncertas prieš akis, o mergužėlių 
kojytės eina į visas puses, tik ne ten 
kur reikia...

Adelaidės dainos ir šokio ansamblis. Pirmoje eilėje iš kairės: ansamblio vadovė 
G. Vasiliauskienė, tautinių šokių mokytoja B. Lapšienė. O. Bone, L. Staugienė, 

M. Pečiulienė. A. Patupienė, N. vitkunienė, i,. Radzevičienė, A. Dainienė, L. 
Afanas, M. Neverauskienė. Antroje eilėje iš kairės: K. Vanagienė, M. Deckienė, 
A. Urnevičienė, R. Umerienė, A. Kaminskienė, J. šerelienė, J. Maželienė.

Stebuklai atsitinka visur: staiga 
merginos pradėjo šokti ir... sušokti. 
Čia ir koncertas: du šokiai "Audėjė
lė" ir "Rugeliai" - be klaidų, o 
veideliai pilni išgąsčio!

Salėje seniai jau tiek žmonių 
bebuvo. Suvaryti vaikai, anūkai, 
vyrai. Vienas net gėlytę numetė ant 
scenos po paskutinio šokio...

Atsirado entuziazmas ir šokių 
daugiau pasimokyti, kadangi buvo 
gautas pakvietimas su moterų oktetu 
aplankyti Canberrą. Oktetas tada jau 
buvo susikūręs prieš šešis metus. Bet 
vėl. Tik pradėjus rimtas šokių 
repeticijas, pabėgo Maria, perdaug 
visuomeninių pareigų turėjo. Taigi 
viena šokėja liko atsargoje, bet 
mokėsi visus šokius.

Ansamblį tuoj pakvietė pas save 
australės moterys, kai šventė metinį 
susibūrimą Port Noarlangoje. Po to - 
"Meals on Wheels" Normanville. Jau 
penki šokiai programoje, vis daugiau 
drąsos ir veideliuose šypsnys!!. Jau ir 
Canberroje viskas gerai praėjo. Prisi-

ROMA
Katalikų žinių agentūra Komoje 

plačiai paminėjo jauno lietuvio kunigo 
Pauliaus Bytauto OFM veiklą Sovietų 
Sąjungos mieste Novosibirske. Kuni
gas Paulius Bytautas aptarnauja 
milžinišką Sibiro teritoriją, iaikyda 
mas pamaldas, krikštydamas mažus ir 
suaugusius, teikdamas visas taip 
reikalingas religines paslaugas, staty 
damas bažnytėles ir lankydamas ten 
tebegyvenančius tremtinius lietuvius, 
lenkus bei vokiečius ir kitų tautybių 
katalikus, kurie jau ištisus dešimtme 
čius nėra matę kunigo, bet labiau nei 

jungė grakšti Dovilė ir vėl pilnas 
sąstatas. Pensininkai, rainovėnai ėmė 
kviestis ne tik oktetą, bet ir visą 
ansamblį. Taigi darbo daug. Pagaliau 
dar pakvietimas į Tasmaniją! Oi! 
Kokia laimė - užjūris. Kaip su pinigais 
- niekas neduos. Ir ėmė mergužėlės 
virti pietus kas mėnesį, kepti pyragus 
ir... "iškepė" sau kelionę.

Žavus žmonės Hobarte. Dėka G. 
Kazokienės ir A. Taškūno australams 
koncertavome universiteto patalpose. 
Kitą dieną lenkų namuose savai 
lietuviškai publikai. Porą dienų teko 
pavažinėti po gražias llobarto apylin
kes.

Staiga susirgo Lyli. ir vėl viena 
mažiau. Bet žada grįžti. Toliau 
dažniau australai ėmė kviesti. Jau 
ketvirtą kartą šokėjoms teks atidaryti 
" Southern Cross" labdarybės koncer
tą. Smagu, kad gali garsinti lietuvių 
vardą žmonės žavisi tautiniais 
drabužiais, gintarais.

1988 metais teko laimė šokti kartu 
su visais Australijos lietuvių tautinių 

šokių šokėjais penkioliktoje Tautinių 
šokių šventėje Adelaidėje.

Okteto vadovei G. Vasiliauskienei 
dėl šeimyninių priežasčių paėmus 
metus atostogų, šokėjos vienos išdrįso 
nuskristi į Perthą rugsėjo 8 - sios 
minėjimui. Visi buvo laimingi: šokėjos, 
žiūrovai, o ir Perthą gerai apžiūrėjo, 
prisipiknikavo su maloniais šeiminin
kais. Grįžo laimingos.

Oktetas vėl prisijungė - jau 
koncertavo pas pabaltietes, pensinin
kus ir metinėje etninių bendruomenių 
šventėje.

Šoka jau keturiolika šokių ir mokosi 
dar vieno visai naujo. Energijos yra. 
Per 1990 metus pasirodė dešimt kartų. 
Gal vėliau ir su anūkėliais galės 
polkutę suriesti?!

Tad sėkmės Adelaidės moterų 
dainų ir šokių ansambliui sulaukus 
penktojo darbštaus darbo lr veiklos 
gimtadienio!

Nesustokit, o tik šokit ir dainuo
kit!..

Magdutė

kas kitas jo reikalingi.
Laisvalaikiu kunigas Paulius Bytau

tas skaito paskaitas Novosibirsko 
universitete ir padeda ruoštis tarp
tautinei mokslo ir filosofijos konfe
rencijai. "TheCathoIic Review" pažy
mi. kad šis nepaprastas kunigas 
Paulius Bytautas aptarnauja "didžiau
sią katalikų parapiją pasaulyje". Šalia 
jo Sovietų Sąjungos platybėse yra ir 
daugiau lietuvių Pranciškonų, Jėzuitų 
ir seselių misionierių, kurie pasišven
tusiai atlieka savo kilnias pareigas.
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LIETUVIŲ FONDAS SIEKS 
SUTELKTI DEŠIMTĮ MILIJONŲ

Rašo: Jurgis Janušaitis

Australijos gyvoji Lietuvių Bend
ruomenė ir bendrai Australijos lietu
viai turi savitą plačios lietuviškos 
veiklos gyvenimą. Tačiau gal gi būtų 
pravartu retkarčiais pasidairyti ir po 
JAV lietuvių gyvenimo horizontus. 
Juk esame viena išeivija, viena tautos 
dalis, tad pasidalinti atsiekimais, 
veikla visada yra naudinga.

Ir šį kartą norėtųsi žvilgterėti į 
vienos labai reikšmingos institucijos - 
Lietuvių fondo veiklą. Maždaug prieš 
trisdešimt metų vienas jaunas entu
ziastas dr. Antanas Razma ir keliolika 
jo talkininkų ryžosi įsteigti finansinę 
instituciją, kurios tikslas buvo tada 
- sutelkti bent vieną milijoną dolerių. 
Tą instituciją pavadino Lietuvių 
fondu. Prie šio fondo organizavimo ir 
dabartinės jo veiklos daug prisideda ir 
turi teises JAV LB Krašto valdyba.

Taigi šis fondas gyvuoja jau tris 
dešimtmečius ir, pergyvenęs įvairiau
sių etapų, pagaliau praėjusiais metais 
užbaigė sutelkti penkis su viršum 
milijonų dolerių. Taigi pradžios sva
jonė - vieno milijono fondas - 
pralenkė anų fondo steigėjų visas 
viltis ir dabar Lietuvių fondas 
Amerikoje yra vienas iš stipriausių 
fondų, kuris kasmet jau sugeba 
paskirti ketvirtį ir daugiau milijono 
palūkanų įvairiausiems lietuviškiems 
darbams: lituanistiniam švietimui, 
kultūrai, mokslui, menui, jaunimui, o 
paskutiniuoju metu ir Lietuvai remti.

Užbaigę penktąjį milijoną, Lietuvių 
fondo darbuotojai ryžtasi naujiems 
žygiams sutelkti per ateinančius 
keletą metų dešimtį milijonų dolerių. 
Iki šiol Lietuvių fondas tvarkėsi 
demokratiškais pagrindais, jo vado 
vaujantys asmenys pagal statutą 
keitėsi, ateina nauji darbininkai, 
jaunesnės kartos atstovai, nors nieka
da iš veiklos nepasitraukia tokie 
Lietuvių fondo pradininkai, kaip dr. 
Antanas Razma, dr. Gediminas Balu- 
kas, dr. Kazys Ambrozaitis, visuome
nininkas Stasys Baras, Povilas Kilius, 
Antanas Juodvalkis, Vytautas Ky
mantas, Marija Remienė, adv. A. 
Ostis, dr. J. Valaitis, Vaclovas 
Momkus, žurnalistas Juozas Žygas, dr. 
Ferdinandas Kaunas, Kostas Dočkus 
ir daugelis kitų, kiek vėlesniais laikais 
į Lietuvių fondo darbus aktyviai 
įsijungusių.

Lietuvių fondas kasmet šaukia 
visuotinį metinį narių suvažiavimą. 
Šiais metais dvidešimt aštuntas suva
žiavimas įvyko kovo 23 dieną Čikago
je, Jaunimo centre.

Suvažiavimuose aptariama praėju
sių metų veikla, atlikti darbai, 
apžvelgiami, planuojami ateities dar 
bai. O svarstytinų uždavinių visada 
atsiranda.

Šių metų suvažiavime Lietuvių 
fondo vadovybė galės daug kuo 
pasidžiaugti. Praėjusieji metai buvo 
labai sėkmingi: į Lietuvių fondą įstojo 
131 narys, įnašų sunešta rekordinė 
628.084 dolerių suma.

Pelno skirstymo komisija už tuos 
metus išdalino 250.000 dolerių pelno. 
Iš šios sumos atiteko: lituanistiniam 
švietimui - 56.925 doleriai, išeivijos 
lietuviams studentams stipendijoms - 
19.700 dolerių, Lietuvos studentams 
stipendijoms - 50.400 dolerių, Vasario 
16 gimnazijos studentams - 17.000 
dolerių. Viso 87.100 dolerių. Taigi 
švietimo reikalams su stipendijomis 
išmokėta net 143.925 doleriai. Kultū
riniams reikalams skirta 63.500 dole
rių, . Lietuvos pagalbai - 10.000

Ilgametė Lietuvių fondo valdybos 
pirmininkė Marija Reinienė.

dolerių, visuomeniniams reikalams - 
68.030 dolerių.

Kaip matyti iš šių duomenų, 
Lietuvių fondas kasmet atiduoda 
didelę duoklę įvairiems lietuviškiems 
reikalams remti.

Praėjusiame Lietuvių fondo narių 
suvažiavime buvo principiniai nutarta 
Lietuvai skirti vieną milijoną dolerių. 
Tačiau nebuvo padaryti konkretūs 
sprendimai, o Lietuvių fondo įstatai 
neleidžia dalyti pagrindinio kapitalo. 
Tad Lietuvai - studentams stlpendP 
joms - buvo skiriama tik iš turimo 
pelno.

Šiame suvažiavime numatoma iš 
naujo tą reikalą svarstyti, pakeisti, 
jeigu bus reikalas, ir Lietuvių fondo 
įstatus. Bet ir po to dar turėtų žodį 
tarti specialus Lietuvių fondo narių 
suvažiavimas 3/4 balsų dauguma, ar 
pagrindinis Lietuvių fondo kapitalas, 
ar jo dalis pervestini dabartinei, dar 
pilnos nepriklausomybės neturinčiai 
Lietuvai.
Šiuo metu Lietuvių fonde yra 6377 
nariai (žinoma, skaičius kasdien 
keičiasi, didėja). Turint galvoje JAV 
gyvenančių lietuvių skaičių, tai šis 
skaičius laikytinas mažu. Lietuvių 
fondo vadovybė deda visas pastangas, 
kad į fondo šeimos gretas sutelkti kuo 
daugiau lietuvių, tačiau, atrodo, jog 
tas reikalas eina pamažu. Žinoma, 
užsimojimas sutelkti dešimtį milijonų, 
reikia tikėtis, kad išjudins abejojan
čius, paskatins vis daugiau ir daugiau 
palikti santaupų savo testamentais, 
kas ir iki šiol buvo neblogai vykdoma.

Manau, kad ir Australijos lietuvių 
tarpe yra šio Fondo narių, nors 
Australijos lietuviai turi taip sėkmin
gai veikiančius, gražiems tikslams 
sukurtus fondus.

Tikėkime, kad Lietuvių fondas savo 
tikslą ateinančių keleto metų laiko
tarpyje tikrai pasieks, tada ir parama 
mūsų plačiai veiklai bus pakankama, 
nes dabar prašymų gauname daug, o 
visų jų patenkinti dar negalime, nors 
skiriama tam reikalui ketvirtis ir 
daugiau milijono dolerių kasmet.

LIETUVIŲ FONDAS !

LITHUANIAN
FOUNDATION, INC.

3001 W. 59th St., Chicago, IL 
60629,USA.

KAM SKIRTI §
§

LĖŠAS? f
§

Senatvė ateina lėtais žingsniais, įį 
neskubėdama ir, atrodo, turime pa- § 
Rankamai laiko jai pasiruošti. Deja, § 
atvykę Australijon, senatve nesirūpi- § 
nome, nors kartu atvyko ir vyresnės ? 
kartos lietuviai. Tik septintojo de- ? 
šimtmečio viduryje, t. y. po trisdešim- J 
ties metų pradėta kalbėti apie. įį 
prieglaudas, senelių namus, kuriuose į, 
galėtume patogiai ir savoje aplinkoje įį 
praleisti senatvės dienas. §

Nei viename ALB Krašto Tarybos § 
atstovų suvažiavime šio klausimo § 

• nekėlėme, jo nesvarstėme, nors vienas § 
kitas ir užsiminė apie tokių namų - ? 
prieglaudos reikalingumą.

Sydnejuje Lietuvių moterų sociali- 
nės globos moterų draugija senelių į; 
namais pradėjo rūpintis dar 1962 <į 
metais ir 1975 metais jau buvo § 
pastatyti šeši pastatai. Adelaidėje § 
ALB Apylinkės valdyba irgi moterims § 
pavedė rūpintis senelių namų reikalu. 
1987 metų pradžioje Norwoode nu
pirkti šeši butai, kuriuose šiandien 
gyvena vyresnės kartos tautiečiai. 
Melbourne senelių namais pradėta 
rūpintis pavėluotai. įsteigta Melbour
ne lietuvių draugija, kuri ėmėsi darbo, 
bet šių metų "Tėviškės Aidų" 
devintame ir "Mūsų Pastogės" dešim
tame numeriuose paskelbta, kad 
Melbourne lietuvių draugijos komite
tas nutraukia darbą ir kviečia narius 
pasisakyti dėl sutelktų lėšų. Kokia 
suma sutelkta, nepaminėta. Siūlomos 
keturios galimybės: užšaldyti turimas 
lėšas, grąžinti aukojusiems ir nariams, 
pirkti nekilnojamą turtą Lietuvoje ir 
paskutinė paskirti Lietuvos atstaty
mui.

Gal klausimus reikėjo suformuluoti 
aiškiau; kviečiant į kiekvieną klausi
mą atsakyti "taip" ar "ne", galima 
sulaukti "taip" ir "ne" keletos 
atsakymų, manau, kad pakaktų pasi
rinkti vieną iš keturių ir taip pareikšti 
savo nuomonę.

Aš pritariu paskutiniam klausimui - 
paaukoti lėšas Lietuvos atstatymui. 
Šiandien Lietuva pergyvena sunkias 
atgimimo dienas. Padėtis vis dar 
neaiški, nors nepriklausomybė pa
skelbta, bet okupacija tęsiasi, neleis
dama mūsų kraštui pakilti iš tiekos 
metų priespaudos. Kiekvienas centas, 
žodis ir menkiausia parama Lietuvai, 
kaip tas vandens lašas į perdžiūvusią 
žemę. Ypač yra apleista socialinė 
gyventojų sritis. Jei komunistiniai 
biurokratai apsirūpino riebiomis pen
sijomis, tai veik nieko nepaliko tiems, 
kurie kovojo prieš komunizmą, kurie 
priešinosi sovietinei sistemai.

Matėme televizijos ekrane apleistų 
Rumunijos našlaičių skurdą, sukelian
tį ne tiek gailestį, kiek siaubą 
nustumto žmogaus, kad ir invalido 
vaiko į pačią žemiausią degradaciją. 
Lietuvoje invalidų vaikų ir našlaičių 
padėtis labai panaši. Jie palikti 
"Dievo valiai", jiems skirtus išteklius 
tarnautojai nukreipia savo naudai.

Manyčiau, kad butų prasminga ir 
humaniška susitelkusią Melbourne lie
tuvių draugijos senelių namams skirtą 
sumą nukreipti šių nelaimingųjų 
pagalbai, ypač, kai dabar jau pradėta 
jais rūpintis. Australijoje turime vieną 
pasišventusią lietuvaitę, kuri žada šių 
metų birželio mėnesį vykti į Lietuvą 
ir toliau tęsti jau pradėtą darbą. Jos 
darbą remia Lietuvos sveikatos ap
saugos ministerija.

Be to, yra sudaryta komisija, kuri 
prižiūri, kad visos lėšos ir parama 
skirta šiems nelaimingiesiems nenuei
tų kitur.
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TRUMPAI 
IŠ VISUR

KGB viršininko pavaduotojas ir 
sovietų kontražvalgybos šefas Gena- 
dij Titov laikraščio " Rabočiaja tribū
na" skiltyse pareiškė, kad per porą 
pastarųjų mėnesių JAV administraci
ja atsiuntusi į Lietuvą apie 15 ČIA 
agentų, kad apmokyti antisovietines 
jėgas. Anot G. Titovo, jų tarpe esąs 
bent vienas JAV valstybės departa
mento patarėjas. Jie vykdą JAV 
strateginį planą, siekiantį sužlugdyti 
sovietų sistemą ir sugriauti sovietinę 
imperiją.

*
Balandžio 1 dieną Gruzija, sekdama 

Lietuvos, Latvijos ir Estijos pavyz
džiu, savo gyventojų tarpe pravedė 
referendumą nepriklausomybės klau
simu. M. Gorbačiovas, numatydamas 
šio referendumo rezultatą, iš anksto 
paskelbė jį negaliojančiu.

*
Sovietų Sąjungos užsienio reikalų 

ministras Aleksandras Besmertnych 
lankėsi Japonijoje, savo vizitu jis 
ruošė dirvą M. Gorbačiovo vizitui i 
Japoniją balandžio mėnesio viduryje. 
Japonai atkakliai laikosi savo nusista
tymo neremti Sovietų Sąjungos eko
nomijos, kol sovietai laiko okupavę

Si keturias jų salas Kurilų salyne.
§
s Per Velykų šventes 6 valandas 
J užtrukęs gaisras Jungtinių Amerikos 

Valstijų ambasadoje Maskvoje padarė 
įį daug nuostolių, nors personalas buvo 
įį laimingai evakuotas. Ambasados pas- 
įį tato stoge sunaikinti visi radijo 
i susižinojimo (rengimai.
§ *

Vakarinės Afrikos valstybėje Mali 
kariuomenė nuvertė ir areštavo pre 
zidentą Moussa Traore, bandžiusį 
kruvinomis represijomis užgniaužti 
protesto demonstracijas.

*
Keturi Pakistano kilmės teroristai 

užgrobė Singapūro oro linijų keleivinį 
lėktuvą ir grasino nužudyti 123 
keleivius bei įgulos narius, jei nebus 
patenkinti jų politiniai reikalavimai.

Po devynias valandas trukusios 
įtampos Singapūro Changi aerodrome, 
Singapūro antiteroristinis dalinys 
šturmavo lėktuvą ir išlaisvino įkaitus. 
Nušauti visi keturi teroristai, keleivių 
tarpe aukų nebuvo.

*
JAV prezidentui George Bush 

atsisakant kištis į Irako pilietinį karą 
ir padėti sukilėliams, prezidento 
Saddam Hussein karinės pajėgos su 
šarvuočiais ir malūnsparniais palaužė 
kurdų pasipriešinimą ir užėmė pagrin
dinius Kurdistano miestus. Sukilėliai 
pasitraukė į kalnus. Ypatingai daug 
aukų yra civilių gyventojų tarpe.

*
Antroji savo didumu Australijoje 

Adelaidės Steamship bendrovių gru
pė, padariusi 3680 milijonų dolerių 
nuostolio, skolintojų buvo priversta 
pagrindinai persitvarkyti. Iš bendro
vių grupės vadovybės pasitraukė eilė 
direktorių, jų tarpe latvis milijonie
rius Bruno Spalvins. į bendrovę be 
kitų įeina ir Woolworth, David Jones 
bei Tooth & Co firmos.

*
Rusijos parlamentas parėikaiavo M. 

Gorbačiovo atšaukti demonstracijų 
uždraudimo įsaką ir nepravedė kon
servatorių planuoto B. Jelcino pašali

nį nimo iš prezidento posto. Tačiau B. 
§ Jelcinui nepasisekė gauti parlamento 
§ sutikimą prezidento posto įvedimui 
§ visuotinio balsavimo keliu, nors to, 
§ pagal referendumo rezultatus, pagei- 
| dauja balsavusių dauguma.
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LIETUVOS AKLŲJŲ SPORTO FEDERACIJA
BRANGŪS TAUTIEČIAI

1991 metu liepos 27 - rugpjūčio 4 dienomis Lietuvoje vyks IV Pasaulio 
lietuviu sporto žaidynės. Jų programoje (vairiu sporto šakų varžybos.

Lietuvos aklųjų sporto federacijų kviečia mėgstančius sportuoti akluosius ir 
silpnaregius užsienio lietuvius dalyvauti lengvosios atletikos, dviračių 
tandemu varžybose ir vandens turistų žygyje.

Jeigu yra norinčių dalyvauti Alų sporto Sakų varžybose, pageidavimus 
prašome siusti iki gegužės 1 dienos adresu: Lietuva 232600 Vilnius, Labdarių 
711. tel. 62488G. 624825. 624866, telefax (0122) 221464.

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos 
tarybos pirmininkas. Lietuvos aklųjų sporto 
federacijos prezidentas Juozas Dzidolikas

LIETUVOS IRKLUOTOJŲ PRIĖMIMAS

KUR JAUNIMAS IR TĖVAI?

Šeštadieni, kovo mėn. 16 dienų 
Melbourne lietuvių namuose Melbour 
no irkluotojų klubas "Power House" 
suruošė šaunų priėmimą savo kviesti 
niams svečiams iš Lietuvos.

Priėmime dalyvavo virš šimto sve 
čių, jų buvo maždaug po lygiai 
lietuvių ir australų. Už oficialiųjų 
priėmimo svečių stalo galėjome maty 
ti jaunuosius Klaipėdos irkluotojus 
Ričardą. Robertų, Rimų ir Airidą, Jų 
vadovus Liudą Mllešką ir Vytautų 
Briedi, klubo "Power House" kapito 
ną, sekretorių ir prezidentą.

Vakaro iškilmės pasižymėjo labai 
šiltais abiejų pusių sveikinimais ir 
dovanu pasikeitimu. Lietuvos irkluo 
tojai buvo apdovanoti "Power House" 
klubo kaklaryšiais ir garsiomis austrą 
lų tautinėmis skrybėlėmis "Akubra". 
Lietuvos sportininkai, savo ruožtu, 
taip pat apdovanojo kaklaryšiais, o 
vadovai prisiminimui gavo po drožvbi 
nę medžio lėkštų su specialiu Įrašu.

Po to sekė speciali lietuvių Ir 
australų klubų ceremonija prie ra 
guočio, kuri net iš pačios Lietuvos 
rūpestingai atvežė V. Briedis ir L. 
Mileška. Australų klubo atstovai 
liko nepaprastai patenkinti skoningai 
Socialinės globos moterų draugijos 
narių paruoštais švediškais stalais, 
neaukštomis mūsų klubo gėrimų 

Nuotraukoje pirmoje eilėje iš kairės: K. Dagys, klubo "Power House" 
pirmininkas G. Lowe, sporto klubo "Varpas" pirmininkas K. Mickus, ALFAS 
pirmininkus lt. Ragauskas, J. Dagienė, L. Mileška. klubo "Power House" 
kapitonas su žmona, antroje eilėje iš kairės: V. Briedis, M. Goe, Robertas 
Girtautas, Rimus Aušinskis, Airidas Berguudas ir Ričardas Bukys.

A. t A. Onai Burokienei
mirus, sunui Vytautui su šeima nuoširdžią užuojautą reiškia ir kartu 
liūdi

Sydnejaus lietuvių sporto klubo "Kovas"
 golfininkai
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kainomis, "juke box" muzika ir 
apskritai labai šilta ir jaukia vakaro 
nuotaika. Galbūt priėmimo metu 
galėjome pasigesti tik mūsų lietuviš
kojo jaunimo, kurio čia dalyvavo tikrai 
ne pe rd augiausiai.

Lietuviai taip pat nenuobodžinvo 
padainavo, pabendravo, kai kurie 
smūgiai pasišoko ir sočiai visokiausių 
skanėstų paragavo. Australijos lietu
vių fizinio auklėjimo draugijos pirmi 
pinkas Romas Ragauskas šia proga 
"Power House" klubui jleikė 1000 
dolerių čekį, kaip Australijos lietuvių 
sportininkų paramų lietuvių sporti 
pinkams. Melbourne sporto klubo 
"Varpo" pirmininkas R. Mickus ir J. 
Dagiai apdovanojo svečius iš Lietuvos 
piniginėmis dovanomis, kurios buvo 
surinktos iš " Varpo" ruoštų pietų. O 
musų nuostabūs Svečiai Irkluotojai 
skina laurus visur, kur tik pasirodo. Iki 
šiol jie laimėjo vieną svarbių taurę ir 
dvi pirmas vietas, o taip pat antrą 
vielų, keturviete pralaimėję lik prieš 
pasaulio čempionus.

Velykų pirmadieni svečiai išvyksta 
1 Adelaidę, kur dalyvaus Australijos 
irklavimo čempionate. Linkime jiems 
kuo geriausios sportinės sėkmės. 
Tikimės juos pamatyti savo tarpe ir 
sekančiais metais.

DMB

Jau kelintą sekmadienio popietę 
sporto klubas "Kovas" Sydnejaus 
lietuvių namuose rodo puikius filmus 
apie paskutiniuosius (vykius Lietuve 
je. Šiuos filmus savo lėšomis parūpina, 
ar pats atvežu " Kovo" garbės narys ir 
didelis sportininkų rėmėjas, neseniai 
paskirtas Lietuvos Respublikos pre 
kybos Įgaliotiniu Australijoje, Vikto
ras Sliteris.

Paskutinis matytas filmas, rodytas 
Verbų sekmadieni, buvo ypatingai 
gerai ir profesionaliai nufilmuotas 
Lietuvos fotografo Viktoro Kapo 
čiaus. Gera šimtinė, daugiausiai 
pensininkų, pradžioje su džiaugsmu, o 
vėliau ir ašaromis akyse, sekė 
spalvotus vaizdus Lietuvoje, prasidė 
juslus dar prieš kruvinąjį sausio 13 - 
sios sekmadienį, kai prieš Parlamento 
rumus buvo nušvilptas jedinstveninin 
kų mitingas. Tuksiančiai žmonių, 
žiemos šaltuką nugalėdami tautiniais 
šokiais (jų šokimo vertėjo pažiūrėti 
musų jauniesiems ir vyresniems šoke 
jams) kupinais meilės savo tėvynei 
tomis pilnomis nerimo ir netikrumo 
dienomis, ginkluotiems desantiniu 
kams apsupus, demonstravo kilnų 
ryžtą. Jaunimas jų nebojo ir su 
didžiuliu jaunatvišku išdidumu rodė 
savo Jausmus okupantui. Neatsiliko 
nuo jų ir vyresnieji, savo dainomis, net 
ir dūdų orkestrui pritariant, skambiai 
dainavo lietuviškas dainas. Tūkstanti 
nėję minioje, akordeonui pritariant, 
netilo jaunimo dainos, vyresniųjų 
eilės pilnos kandžios ironijos okupan
tui, galingas šūkis “Lietuvai", "Liet
uva!". rodės, skambėjo visam pašau 
liui ir okupantui apie tvirtą lietuvių 
tautos troškimų laisvės savo vaikams 
ir Tėvynei!

Gražiai vyko Parlamento posėdžiai, 
klausėmės prezidento V. Landsbergio 
kalbos, matėme Parlamento apsaugos 
gynėjus. Visa tai stebint, tikrai 
jautėmės išdidūs, nors ir toji nuo 
tėvynės Ir nuo visų tų šiurpių įvykių, 
džiaugėmės matydami, kad Lietuvos 
žmonės ir ypatingai jaunimas net ir po 
ilgų penkiasdešimties priespaudos 
metų toks patriotiškas ir susipratęs, 
taip labai trokšta Laisvės ir Nepri 
klausomybės savo tėvynei. Kaip 
vėliau man ne vienas sakė, kad visa tai 
matant - ne vienam šiurpas ėjo per 
visą kūną.

Tačiau toliau žiūrint filmą, ir 
pamačius to baisiojo sekmadienio 
pasekmes, išr'kluolus žuvusiųjų Lie
tuvos didvyrių karatus, prie jų 
raudančias žuvusių motinas, o vėliau 
gedulingą laidotuvių procesiją, tuks
iančius lydinči ųjų, salėje ašaros vilgė 
ne tik moterų, bet ir vyrų akis. Tai 
buvo visos tautos, visos atgimstančios 
valstybės gedulas, apie kurį anksčiau 
tik girdėjome, o dabar palys išvydome 
savo akimis.

Filmui pasibaigus, ne vienas jį 
žiūrėjęs manęs ir kitų " Kovo" vadovų 
klausė, kur gi yra musų jaunimas, 
kodėl jie negali ateiti ir pamatyti tų 
istorinių Lietuvos įvykių. Gal tai ką

pamatytų sužadintų jiems didesnį 
patriotizmą ir leistų jiems Lietuvą 
pamilti ne vien tik per krepšinį. 
Klausimas buvo tikrai labai taiklus. 
Tačiau, be sportininkų, kurgi visi kiti 
jaunimo atstovai, būtent tokių speci
finių organizacijų, kaip skautai, 
tautinių šokių šokėjai, kiti. Pagaliau, 
nekalbant apie jaunimą, o kurgi buvo 
jų tėvai? Jų buvo visai mažai, jie 
nebeateina pamatyti kas darosi 

Lietuvoje, kaip ten musų žmonės, nors 
ir be jokių ginklų, daina ir giesme gina 
savo garbę ir savo 'Tėvynę. Gal 
pavyzdį parodžius tėvams, paraginus 
jaunimą, tikrai nereikės klausti kur jis, 
kai Lietuvių namuose rodomi tokie 
filmai?

Šių melų vasarą Lietuvoje vyks IV 
Pasaulio lietuvių sporto žaidynės. 
Visa Lietuva, remiama ir pačios 
vyriausybės, ruošiasi šiai šventei. Ir. 
manau, kad ji šį kartą bus tokia, 
kokios dar niekada nėra buvę. 
Rengėjai kreipėsi į viso pasaulio 
lietuvius sportininkus ir prašė Jų, kad 
kuo gausiau dalyvautų šventėje, kad 
parodytų visam pasauliui ir ypatingai 
okupantams, Maskvos pakalikams je- 
dinslveninuikams, kad laisvojo pasau
lio lietuviai, nebodami Lietuvoje 
esančios įtampos, jungiasi ir kartu 
rodo savo visokeriopą paramą Lietu 
vos vyriausybei ir pačiai tautai.

Daugelis mūsų sportininkų, anks 
čiau norėjusių vykti į Lietuvą, 
išsigando įvykių Lietuvoje ir, teisin
damiesi padėties netikrumu, pavirto 
drebulėmis. į žaidynes nebevažiuoja. 
Jeigu tik ši tėra nevažiavimo priežas
tis, tai tikrai gėda tiems sportinin
kams - tūkstančiai beginklių Tėvynė
je dieną ir naktį saugo Lietuvos 
šventoves, kad ir vargingomis sąlygo
mis, Lietuva nori parodyti pasauliui ir 
okupantams viso pasaulio lietuvių 
vieningumą, tai mūsų sportininkai 
turėtų kaip tik kuo gausiau dalyvauti 
šiose žaidynėse.

Aš manau, kad tų puikių lietuviškų 
filmų pamatymas ir nuoširdus pajuti
mas viso to, kas taip brangu ir artima 
Lietuvai ir musų jaunimui, tikiu ir jų 
tėvams, sužadms daugiau musų pa 
triotinius jausmus ir patrauks arčiau 
Lietuvos.

Ant. Laukaitis

iftl AUKOS LIETUVOS TAUTINIAM 
OLIMPINIAM KOMITETUI

XXX Lietuvos tautiniam olimpiniam komitetui Adelaidėje aukojo: 
po 20 dolerių - O. A. ir P. Stimburiai, J. Karkotskas, V. i’etruška. 
Lietuvos tautinio olimpinio komiteto vardu, aukojusiems reiškiu nuoširdžią 

padėką.
Aukojusiems Lietuvos tautiniam olimpiniam komitetui neseniai buvo išdalinti 

iš Lietuvos gauti " LTOK rėmėjo" ženkleliai. Jei kas iš aukojusių dar nėra gavęs 
ženklelio, prašau pranešti man. .

J. Jonavlčius
LTOK atstovas Australijoje
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Alfonsas Stabingis

KAIMO AGONIJA
Niūri tamsa gaubė Lietuvos žemelę, 
Lietuva vaitojo priešų pavergta.
Sūnūs jos ir dukros ėjo kryžiaus kelią, 
Siautė tautos Kainai, brutali jėga.

Kai iš mano tėvo atėmė žemelę, 
Per jo skruostus ritos ašara gaili. 
Net Šunelis Sargis kaukė ant kalnelio, 
Dangaus skliautais ritos debesys pilki.

Atėmė jie žagrę, dirvos, kad neartų, 
Jie susėmė grūdus svirne iš aruodų, 
Atėmė karvutę ir žirgeli sartą, 
Kad dirvonai būtų, javai nežaliuotų.

Kad neverptų siūlų, kad neauštų drobių, 
Jie žydėt neleido melsvam lino žiedui, 
Obelis jie kirto, kad nebūtų sodų, 
Tegul rytais paukščiai čia daugiau negieda.

Savo "rojų" statė, kolūkiais vadino, 
Kaimo žmonės liko varganais vergais, 
Kitus vežė, trėmė, Sibiran dangino, 
Kad daina neplauktų Lietuvos laukais.

Ir neliko kaimo, laisvojo artojo.
Nei dainų, nei juoko, tik laukų rauda. 
Komunistai gėrė, vilose uliojo, 
Džiaugėsi, kad žūsta lietuvių tauta.

Bet tauta pakiloj "kyla gimtas kaiinias, 
Vėl pražys dirvonai, sodai vėl žaliuos... 
Ką sakys tas niekšas, kruvinasis Kainas, 
Kaip sutiks jis laisvę Lietuvos laukuos?

MIRĖ
Balandžio mėnesio 2 dieną stalgu mirė Sydnejaus lietuviams gerai žinomas 

vienas iš Sydnejaus "Atžalos" teatro įkūrėjų ir aktorių A.A. STASYS 
PAULAUSKAS-TROY. Liko liūdinti žmona Magiltona, duktė ir sūnus.

A. t A. Onai Burokienei
mirus, sūnų Vytautą, aukrą Onutę su šeimomis giliai užjaučiame ir 
kartu liūdime.

Cecilija Protienė ir Birute Nagulevičienė

A. t A. Onai Burokienei
mirus, sunui Vytautui su šeima reiškia gilią užuojautą ir kartu liūdi

Sydnejaus lietuvių klubo valdyba

REMKIME 
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ 

FONDĄ Į
| nes jo tikslas yra: - Skatinti, remti ir puoselėti lietuvių tautinę | 
| kultūrą, mokslą, švietimą, meną ir kitas lietuvių kultūrines į 
| apraiškas AUSTRALIJOJE.
| Fondą stiprinsime ir jį ugdysime, jei įvairiomis progomis jam | 
| aukosime, stosime jo nariais ir nepamiršime jo surašydami | 
| testamentus. Testamentuose reikia įrašyti tiksliai angliškąjį Fondo | 
| pavadinimą ir adresą:
| AUSTRALIAN LITHUANIAN FUNDATION INC. | 

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

P. O. Box 11, North Melbourne, Vic. 3051
I Australijos Lietuvių Fondo Valdyba

Amžinai neužmirštamos

A. T A. Danutės Bižienės
dviejų melų mirties sukaktyje 10 dolerių aukoju "Mūsų Pastogei".

Vytautas A. Kardelis

A. t A. Andriui Kudžiui
iškeliavus amžinybėn1, giliai užjaučiame jo žmoną Oną, sūnų Edmundą 
su žmona ir dukrą Rūtą.

Stasys, Mintaulas ir Danutė Kranai

A. t A. Andriui Kudžiui
mirus, žmoną Oną, dukrą Hutą, sūnų Edmundą su šeima, iš Lietuvos 
atvykusį sūnėną Kęstutį ir kitus artimuosius giliai užjaučiame ir kartu 
liūdime.

Stasė, Stasys, Evaldas ir Dalius Sagačiai

Pagerbdami

A. t A. Andrių Kudžių
vietoje gėlių, 20 dolerių aukojame "Musų Pastogei".

Stasys, Mintautas ir Danutė Kranai

Sv. Rašto tyrinėtojų skelbimai
Biblija taip pat kalba apie "Šventą

ją Dvasią". Einant nesusipratimo keliu 
sakoma, kad Šventoji Dvasia yra 
asmuo, trečioji galinga esybė, jėgoje 
ir garbėje lygi Tėvui ir Sūnui, vienok 
kokiu tai slaptingu būdu ji esanti 
vienas ir tas pats asmuo. Bet mes 
pamatysime, kad šitokia nuomonė 
nesutinka su Šventuoju Raštu. Tikre
nybėje Šventoji Dvasia, apie kurią 
taip daug kalbama Šventajame Rašte, 
yra šventoji Dievo galybė arba įtekme 
- Dievo jėga, kurią jis naudoja savo 

tikslų ir nutarimų įvykdymui. Tyrinė
jant Šventraščio liudijimus tasai 
faktas pasidarys iabai aiškiai įma
tomas.

Jehova, Meilės Dievas 
įsitikinę į pasklidusias klaidingas 

nuomones apie Jehovą, daugelis mano, 
kad jis žiaurus ir sąjausmo neturįs 
asmuo, reikalaująs nuožmaus nubau
dimo visų, kurie pasipriešina jo valiai. 
Kurie taip mano, tie žiūri į Jėzų kaip į 
meilingą Biblijos Dievą, kuris atsistojo 
tarp rūstojo Sutvertojo ir žmogaus, 
kaip žmonijos Atpirkėjas ir Išganyto
jas. Šita nuomonė aiškiai pasirodo 
mažos mergaitės atsakyme į klausimą, 
ką ji pirmiausia darys, kai nueis į 
dangų, jos stsakymas buvo, kad ji 
pasislėps už Jėzaus, kad Dievas 
nepamatytų jos.

Tyrinėjant Šventąjį Raštą ir norint 
sužinoti ką jis sako apie "meilės ir 
gailestingumo Dievų", pirmiausia yrą 
svarbu pastebėti, kad aiškiai pasaky
ta, kad pats Jehova taip pat kaip ir 
Jėzus turi savyje meilės jausmus. 
Apaštalo laiške Titui 3:4 kalbama 
apie Dievų, kaip apie mūsų "išgany
toją”, ir ten pasakyta, kad jis malonus 
ir meilingas. Šitas Šventojo Rašto 
pareiškimas parodo, kad jis yra pats 
išganymo plano autorius, Jėzus, gi yra

jo nuoširdus bendradarbis. "Nes 
Dievas taip mylėjo pasaulį, kad davė 

savo viengimusįjį Sūnų.kad kiekvienas 
kuris į jį tiki, nežūtų, bet turėtų 
amžinąjį gyvenimą". - Jono 3 : 16; 1 
Jono 4 : 9, 10; Žydams 10 : 5 - 7.

Vardas Jehova reiškia pats per save 
esąs, arba Amžbiasis. (Dr. James 
Strong) Biblijoje tas vardas taikomas 
išimtinai Sutvertojui, didžiajai Pirmai 
Priežasčiai. "Nuo amžių ir per amžius 
tu esi Dievas" yra tai vienas 
Šventosios Dvasios įkvėpėjo rašytojo 
pareiškimas, parodantis, kad Jehova 
nėra sutverta esybė, bet pats visų 
dalykų Sutvertojas. (Psa. 90:2). 
Vardas Jehova niekad nėra pritaiko
mas Jėzui.

Jehova yra Senojo Testamento 
žodis, kurį nenaudojo Naujojo Testa
mento rašytojai tur but dėl to, kad jie 
manė jog tasai vardas yra per šventas 
vartoti kitų kalbų vertimuose, arba 
gal dėl to, kad jie negalėjo rasti 
graikų kalboje tinkamo žodžio to 
vardo išreiškimui. Bet tai nereiškia, 
kad Jehova yra tik žydų tautos 
Dievas, kaip kai kurie nori mus 
įtikinti. Jis yra vienintelis tikrasis 
Dievas, visatos Kūrėjas, ir tai, tas, 
kuriame visi gyvi sutvėrimai gyvena ir 
juda, ir yra. - Ap. Darbą! 17 : 24-28.

Mūsų paprastuose Senojo Testa
mento vertimuose dažnai vartojama 
žodis Viešpats išvertimui žodžio 
Jehova. Pavyzdžiui angliškame, taip 
vadinamame King James vertime, taip 
išverstasis žodis Viešpats yra susta
tytas didžiosiomis raidėmis ir dėl to 
yra labai lengva surasti tą žodį. 
Tyrinėdami mes randame, kad Senąja- 
me Testamente tas žodis vartojamas 
labai tankiai, bet yra taikomas 
išimtinai Tvėrėjui, ne kitiems die
vams, nežiūrint ar jie būtų geri ar
blogi.

Mylį tiesą, literatūrą gausite veltui. Rašykite:?. Bučinskas, 
336 Gregory Tee. Spring Hill, Qld., 4000

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

t Funerals of Distinction f
17 RAILWAY PDE., FAIRFIELD, N. S. W. 
Tel. 724 5408. Veikia 24 valandas per parą.
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Informacija
Aukos

Mūsų Pastogei
„Mūsų Pastogei“ aukojo
E. V indulius Vic. $ 5
L. Bučelis Vic. $ 30
S. Kranas NSW $ 20
J. Trušklenė NSW $ 50
A. UIskls NSW $ 10
J. Mergei Qld. $ 10

NAUJI SKAITYTOJAI
Sietynus Kubilius. S. A.
G. G. Žemaitis. 01d.

MIEILIBCUIRME
Balandžio 21 d.. 2.30 vai. po piet ų 

Melbourne llntuvių namu koncertu 
šulėje vyks muzikinė popietė. Šios 
popietes painus bus skiriamas mediet 
mals reikmenimis paremti ligonine, 
kurioje buvo gydomos sovietų Žudynių 
Vilniuje aukos.

379 2325;
Viltis Kružienė iždininkė: 21 

Bonder Ave., Mornlngton 3931, tel. 
(059) 755 872;

Nijolė Kairaitienė renginių narė; 
i Sherwood Crt., East, lloneester 
3109, tel. 842 3403.

A. Vaitiekūnas
Apylinkės valdybos sekretorius

PAGALBA LIETUVAI
Fondui "Pagalba Lietuvai" per AI.B 

Krašto valdybų, eismo nelaimėje 
tragiškai žuvus tėvui Vytui taurinai 
čiui, 100 dolerių aukojo Gedas 
Laurinaitis.

Nuoširdžiai dėkojame G. Laurinai
čiui už aukų Lietuvai.

V. Genys
Al.B Krašto valdybos iždininkas

SyOMIEJiUJIlE
Sydnejaus lietuvių klubo, šv. Valy 

kų proga, pravestos loterijos laimikį 
"Velykų krepšį" laimėjo Jonas Abro

f SYDNEJAUS LIETUVIŲ" 
; NAMUOSE
j 16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN. Tel. 708 1414

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

I
I Lietuviškos organizacijos savo renginius ruošdamos Lietuvių klube 

sustiprės finansiniai, o taip pat pagyvins savo organizacijos veiklų.
I

Klubo nariams patalpos suteikiamos taip pat veltui. Vestuves, 
krikštynas bei gimtadienius visuomet galite atšvęsti Sydnejaus 
lietuvių klube.
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(ėjimas į popietę kainuos tik 5 
dolerius. Kviečiame visus apsilankyti 
muzikinėje popietėje.

Meibourno karių Ramovė

Metiniame Meibourno Apylinkės 
visuotiniame susirinkime, įvykusiame 
1991 m. kovo 17 dienų, buvo išrinkta 
nauja valdyba. Balsavo 140 bendruo 
menės narių, kurie į naujų Meibourno 
Apylinkės valdybų išrinko sekančius 
asmenis: S. Varnų (104 balsai), A. 
Vaitiekūnus (95 balsai), N. Kairaitie
nė (94 balsai), P. Jokūbaitis (93 
balsai), V. Kružienė (82 balsai). 
Kandidatais pasiliko: i*. Mičiulis (76 
balsai) ir 11. Petrauskas (42 balsai).

Pirmume valdybos posėdyje, (vyku 
šiame kovo 24 dienų, valdybos nariui 
pareigomis pasiskirstė sekančiai:

Paulius Jokūbaitis pirmininkas: 10 
Emery Crt., Altona 3018, tel. 398 
4607;

Saulius Varnas vicepirmininkas ir 
narys švietimo ir kultūros reikalams: 
11 Jennings St., Noble Park 3174, tel. 
546 1292;

Andrius Vaitiekūnas sekretorius: 
2 Schofield St., Essendon 3040, tel.

mas.
Klubo valdyba

NORI SUSIRASINETI
Šešiolikos metų viduruies mokyklos 

moksleivė Jolanta nori susirašinėti su 
10 18 metų mergaite ar valkūnu:

Jolanta Stalionytė. 235309 
Panevėžys, Ateities gt. 24-3, 
Lietuva.

¥
Šešiolikos metų vienuoliktos klasės 

mokinė Saulė nori susirašinėti su 
Australijos lietuvaite:

Saulė Tamošiūnaitė, 23509
Panevėžys. Ateities gt. 14-52, 
Lietuva.

IEŠKO
ieškau brolio Petro Valusinavičiaus 

(Vass). Paskutinėmis žiniomis. 1955 
melais jis gyveno Casterton. Victoria.

Prašome atsiliepti Petrų Vaiasuta- 
vičių. arba žinančius apie jį adresu: 
Vytautas Valasinavičius. R. M. B. 
2205. Meyer St., Slralhmerton 
Bearti. Vic. 3641. tel. (058) 682 368. 
arba telefonu Melbourne (03) 306 
6360.
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Kas tris mėnesius klubo skelbimų lentose bus viešai skelbiama 
finansinė klubo apyskaita už praėjusius tris mėnesius. Visiems klubo 1 
nariams suteikiama galimybė gauti informacijų apie klubo finnsiuę | 
veikių. Jos rezultatus, o taip pat tuo bus paneigiami pastoviai | 
skleidžiami gandai apie artėjantį klubo bankrotų. Kaip galite matyti | 
skelbimų lentoje šių metų trijų mėnesių finansinė klubo pudelis yra | 
geresnė, nei buvo per tuos pučlus praėjusių metų mėnesius.

*
Sydnejaus lietuvių klubo nario metinis mokestis jaunimui - tik penki 

doleriai. Kviečiame jaunimų tapti musų klubo nariais.
Sydnejaus lietuvių klubo valdyba

Prašom nepamiršti užsimokėti 
„Mūsų Pastogės“ prenumeratą.

jeigu giminėms Lietuvoje reikalinga pagalba. Jums patarnauti gali

Mes galime Jums padėti, siunčiant 
įvairios sudėties maisto siuntinius į 
Lietuva už tų pačių kainų.

Siuntinys, i kurio sudėtį įeina 3 dėžutės 
kumpio po 454 gr., 5 kilogramai cukraus. 
1.5 kilogramo ryžių ir 1 kilogramas 
makaronų (viso 8,8 kg.) kainuos Jums 48 
dolerius.

Daugiau informacijos apie musu patarnavimus galite sužinoti: 
128a Grote Street, Adelaide, South Australia 5000, 

tel. (08) 212 6477. faksus (08) 212 3621.
178 Grand Junction Road. Pennington, South Australia 50.13, 

tel. (08) 478 877, faksas (08) 478 877.

■I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I
I 
I 
I 
I

KELIAUJAME Į LIETUVĄ?
Mes patarnausime dėl: ■

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

SPECIALI NUOLAIDA
5% nuolaida grupinėms inturisto kelionėms (klauskite 

detalių).
MES TAIP PAT PATARNAUJAME

* Keliaujant po Australiją.
* Iškvietimo dokumentais.
* Žemomis kainomis

MASKVA AUSTRALIJA - MASKVA.
KUALA l.AMPUR - AUSTRALIJA - K U AL A-L AMPU R. 

DJAKARTA SYDNEJUS DŽAKARTA.
SPECIALIOS KELIONES - 

SYDNEJUS RYTU BERLYNAS VILNIUS 
ir atgal.

* Kelionės apdraudimu svečiams.
* Mes esame pasiruošę Jums padėti, keliaujant į bei kurią vietovę, ar 
aplink pasaulį.

Nepamirškite, mes turime patyrimą kelionėse į Lietuvą. 
Visais kelionių klausiniais kreipkitės:

GAXEW TTVK7EL mum
48 The Boulvarde, Strathfield 2135.

CE—~Tel. 7453333 Lie. Nr. 2TA 000 888
Fax Nr‘ (02) 7453237.

Darbo dienos: nuo pirmadienio iki penktadienio 
įG^TĘ^TKNJtįJ 8.45 vai. ryto Iki 5.15 vai. vakaro.
\ ■ TT Telefonu atsakome 24 valandas per parą.

Kalbame Ir rusiškai.
Lie. Nr. 2TA000888
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